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  .٠٠/١٠فتتحت اجللسة الساعة ا  
  بيان املفوضة السامية حلقوق اإلنسان

): املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسان (الــسيدة بــيالي  - ١
ــول     ــل أيل ــصبها يف أوائ ــذ أن شــغلت من ســبتمرب /قالــت إهنــا من

تعهــدت بــدعم كــل هيئــة مــن اهليئــات الــيت أنــشئت مبوجــب    
ية علـى   وأضافت أهنا تعتربها الوصـ    . معاهدات حقوق اإلنسان  

ــة        ــا طيل ــيت اعتمــدت عليه ــة ال ــسان الدولي ــوق اإلن ــد حق قواع
مسارها الوظيفي يف جمـال القـانون، باعتبارهـا حماميـة ممارسـة،             
ومدافعة عن حقوق اإلنسان، وقاضـية علـى املـستويني الـوطين            

وأضـافت أن لـديها معرفـة خاصـة باالتفاقيـة وبعمـل             . والدويل
وهـي  . حقوق املـرأة اللجنة من خالل عملها كناشطة يف جمال        

تدرك بوجه خاص عمل اللجنة بشأن العنـف ضـد املـرأة وقـد               
 بـشأن ذلـك املوضـوع    ١٩اعتمدت على توصيتها العامة رقـم      

وهـي تزمـع أن     . يف عملها يف احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا          
جـل التـصديق العـاملي علـى االتفاقيـة         أتكون داعيـة نـشطة مـن        

 أن تالحــظ أن موريــشيوس وبروتوكوهلــا االختيــاري ويــسرها
كمــا . وموزامبيــق أصــبحتا طــرفني يف الربوتوكــول االختيــاري

ــات    ــسألة التحفظـ ــتثري مـ ــا سـ ــسحب   -أهنـ ــبحت تـ ــيت أصـ  الـ
ــدريج حلــسن احلــظ   ــدول األطــراف، إىل جانــب   -بالت ــع ال  م

  .مسألة التنفيذ الكامل وتقدمي التقارير
إن عمـل اللجنـة املـثري لإلعجـاب علـى           ومضت تقول     - ٢

 Circle of عامــا املاضــية قــد ســجل يف كتــاب     ٢٥مــدى 

Empowerment)  ــتمكني ــرة ال ــى شــدة    )دائ ــشهد عل ــذي ي ، ال
اهتمام والتزام األعضاء القدامى واحلاليني بقضية القـضاء علـى          
التمييـز ضـد املــرأة بـسبب نــوع اجلـنس، وحتقيــق املـساواة بــني      

وقد عملت اللجنـة جبـد لـصقل إجراءاهتـا والتـصدي            . اجلنسني
 يف ذات املعاهــدة الــيت أنــشئت علــى ةر التمييــز املوجــودلعناصــ
فاالتفاقية هي معاهدة حقوق اإلنـسان الوحيـدة الـيت          . أساسها

ــها      ــى أساسـ ــشأة علـ ــد املنـ ــة الرصـ ــاع جلنـ ــد وقـــت اجتمـ تقيـ

تعطها صـالحية تلقـي االلتماسـات والنظـر فيهـا أو إجـراء               ومل
ــات ــام    . التحقيق ــارا مــن ع ــه، اعتب ، ٢٠١٠وحلــسن الطــالع أن

ــ ــة      س ــها ثالث ــدة كــل من ــنوية م ــالث دورات س ــة ث تعقد اللجن
وقــد . أســابيع وســيكون لــديها وقــت إضــايف لفريقهــا العامــل  

ــول      ــاد الربوتوكــ ــبري يف اعتمــ ــشكل كــ ــة بــ ــهمت اللجنــ أســ
ومــع . االختيــاري وهــي تتلقــى أعــدادا متزايــدة مــن البالغــات 

ــن        ــستفدن م ــساء أن ي ــن الن ــدد أكــرب بكــثري م ــك ميكــن لع ذل
ومـن األمـور    . رساها الربوتوكول االختيـاري   أاإلجراءات اليت   

البالغة األمهية أن توضع استراتيجيات قانونية هادفة حملو األميـة          
وســوف تــنقح مفوضــية . تــشجيعا هلــن علــى اســتخدام الــصك

األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان واالحتـاد الربملـاين الـدويل دليـل              
ــاري، و   ــة والربوتوكــول االختي ــانيني إىل االتفاقي ــشجع الربمل ست

املتحدثة اآلخرين أيضا، مبن يف ذلك املنظمات غري احلكوميـة،         
علـى اسـتنباط مـواد تـساعد يف اإلعـالن عـن اإلمكانيـات الــيت        

وسـوف يكـون    . يتيحها الربوتوكول االختياري بشكل خاص    
عمل اللجنة جزءا حموريا يف أنشطة بناء القدرات يف املفوضـية           

نيـــة، كاهليئـــات كمـــا ســـتنظر املتحدثـــة إىل فئـــات أخـــرى مع 
  .القضائية، حيث ميكن لعملها أن يؤثر تأثريا كبريا

واستطردت قائلة إن الـدورة الثانيـة واألربعـني كانـت             - ٣
مزدمحة بوجه خاص من حيـث عـدة تقـارير الـدول األطـراف              
اليت جرى النظر فيها، وااللتماسات اليت حبثت وغري ذلك مـن           

ــشطة ــاد التو  . األن ــها باعتم ــدة  وأعربــت عــن ترحيب صــية اجلدي
بشأن املـرأة املهـاجرة العاملـة، وبالبيـان عـن الـذكرى الـسنوية               

كـذلك كانـت هنـاك      . الستني لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان    
لقاءات جانبية كثرية مشلت لقاء عن مسألة إمكانية إنشاء آلية           
ــىن       ــرى تعـ ــة، وأخـ ــالقوانني التمييزيـ ــىن بـ ــة تعـ ــة دوليـ حكوميـ

ــة كــثرية يف  وقــد شــاركت منظمــات . باملــسنات  غــري حكومي
الــدورة كمــا شــارك فيهــا ممثلــون مــن منظومــة األمــم املتحــدة   

  . على األثر العميق لعمل اللجنةيشهد مما
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واختتمت بقوهلا إنه سيكون من دواعي امتناهنا مسـاع           - ٤
ــل     ــذ الكامـ ــات الـــيت تعتـــرض التنفيـ ــشأن العقبـ ــة بـ آراء اللجنـ

 احلقيقيـة الـيت   لالتفاقية من جانب الدول األطراف والتحديات  
ا إىل املطالبــة حبقــوق اإلنــسان متواجــه املــرأة والفتــاة يف ســعيه 

  .اليت هلما يف هذا العام التذكاري اهلام
  .٣٠/١٠رفعت اجللسة الساعة   

  


