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 مقدمة -أوال  
 بعمــل اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد تتعلــق هــذا التقريــر معلومــات تــرد يف - ١

 نظـام حقـوق اإلنـسان       الـيت شـهدها   معلومات عـن التطـورات      منه   الفرع الثاين    تضمنوي. املرأة
  مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان   هليئات املنـشأة اخلاص با لجان  بني ال ها االجتماع املشترك    مجلتومن  
ويقـدم الفـرع الثالـث معلومـات     . تماع رؤساء اهليئات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان       واج

عن التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورات مقبلة وعن التقارير اليت استلمتها اللجنـة ولكـن                 
ت ُهج الـيت تتبعهـا اهليئـا   يتضمن معلومات عـن الـنُّ   فالفرع الرابع   أمَّا  . مل ُيحدد موعد للنظر فيها    

.  الـدول األطـراف الـيت مل تقـّدم أي تقـارير      أمرنظر يفعند الاملنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان     
  بالـدول الـيت مل تـصدق علـى االتفاقيـة أو تنـضم إليهـا                ذا التقريـر قائمـةٌ    هبوترد يف املرفق األول     

 نظـر ت مل اللجنـة   لكـن ،يتضمن املرفق الثاين قائمة بالدول األطـراف الـيت قـدمت تقاريرهـا        بينما  
 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ حىت لنظر فيهاا  أو تقرر بعد موعد بعدفيها
 

  نظام حقوق اإلنسان اليت شهدهاالتطورات -ثانيا  
 اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان -ألف  

ـــ   - ٢ ــؤمتر الــــدول األطـ ــُتعقد الــــدورة األوىل ملــ ــة حقــــوق األشــــخاص  ســ راف يف اتفاقيــ
 / أيلـول  ١٥ويف  . ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣و  أكتوبر  / األول  تشرين ٣١ يفاإلعاقة   ذوي

دولـة طرفـا    ٢٢ دولـة، مـن بينـها    ٣٧، كان عدد الدول األطـراف يف االتفاقيـة   ٢٠٠٨سبتمرب  
ــه  و. يف الربوتوكــول االختيــاري  أول انتخــاُب  مــؤمتر الــدول األطــراف مــن مجلــة مــا ســيقوم ب

نتخـب أعـضاء اللجنـة لفتـرة        وُي. وي اإلعاقـة   يف اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذ          عضوا ١٢
د االتفاقيـة إىل اللجنـة واليـة النظـر يف      نِِسوتُـ . أربع سنوات وجتـوز إعـادة انتخـاهبم مـرة واحـدة           

يف غـضون سـنتني مـن تـاريخ دخـول االتفاقيـة حيـز        ميها  تقـد واجـب تقـارير الـدول األطـراف ال   
. كلمـا طلبـت اللجنـة ذلـك      أيـضا    و ،تكـل أربـع سـنوا     مث مرة    الطرف املعنية،    ةالنفاذ يف الدول  

ــةَ  ــاري اللجن ــراد أو   صــالحية النظــر يف  وميــنح الربوتوكــول االختي مــن بالغــات مقدمــة مــن أف
  مـن ِقبـل    جمموعات أفراد أو بالنيابة عنـهم، يـّدعون فيهـا أهنـم ضـحايا انتـهاك أحكـام االتفاقيـة                   

شـروط  تـستويف  بالغـات   تلـك ال  إذا كانـت  ،إحدى الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكـول      
جيـوز  تحقيق  لل نص الربوتوكول االختياري أيضا على إجراءٍ     يو. املقبولية احملددة يف الربوتوكول   

 التوقيــع ما تكــون بــصدد عنــد  عــدم االلتــزام بــه  أن ختتــارللــدول األطــراف يف الربوتوكــول   
ــادئ احملــددة يف املــادة   . التــصديق أو االنــضمام  أو ــة ٣ومــن بــني املب ــز   مــن االتفاقي  عــدم التميي

 . بالنساء وحاالت اإلعاقة حتديدا٦ يف حني تتعلق املادة ،واملساواة بني الرجال والنساء
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. وواصلت اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان مواءمـة وتبـسيط أسـاليب عملـها      - ٣
، اســتأنفت اللجنــة ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٥ إىل ٧ املعقــودة مــن ،فــي دورهتــا الثالثــة والتــسعنيف
 املبـادئ   إعـادة النظـر يف   بـشأن ئها أحـد أعـضا  مـن إعـداد  ملعنية حبقـوق اإلنـسان مناقـشة ورقـة          ا

التوجيهية املتبعة يف وضع تقارير الدول األطراف مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة            
ا إعادة صياغة مبادئهـا التوجيهيـة احلاليـة بغيـة ضـمان اتـساقها       هوالسياسية، مؤكدة بذلك قرار   

واسـتأنفت اللجنـة كـذلك      .  املبادئ التوجيهية املنصوص عليها يف الوثيقة األساسية املوحدة        مع
ــاري    التعليــق المناقــشة مــشروع  ــدول الناشــئة عــن الربوتوكــول االختي عــام بــشأن التزامــات ال

ــد ــسبعني  . للعه ــة وال ــا الثالث ــن  ،ويف دورهت ــودة م ــوز٢٨ املعق ــه إىل / مت أغــسطس / آب١٥يولي
 مبــشاركة ، مناقــشة مواضــيعيةإجــراءلقــضاء علــى التمييــز العنــصري إىل  ، دعــت جلنــة ا٢٠٠٨

ــة     ــاول موضــوع  ،الــدول األطــراف وهيئــات تابعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــات غــري حكومي  تتن
 مـن االتفاقيـة   ٢ مـن املـادة   ٢الفقـرة   و١ة املاد من   ٤الفقرة  التدابري اخلاصة املنصوص عليها يف      

 ميكـن للـدول األطـراف اختاذهـا مـن أجـل النـهوض باجملموعـات                 املتعلقتني بالتدابري اخلاصة اليت   
 أيـضا  شـيلينغ اللجنـةَ   -  شـوب هانـا بيـت   توأطلعـ . العرقية أو اإلثنية احملرومـة داخـل أقاليمهـا    

على جتربة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف تـشجيع اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة                  
 توصية عامـة     وضع ووافقت اللجنة على  . ٢٥وصية العامة رقم     وللت ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   

وناقـشت كـل مـن اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان وجلنـة القـضاء علـى التمييـز                      . يف هذا الـشأن   
جـراء   فطلبـت األوىل إ    ، السبل والوسـائل الكفيلـة بالتـصدي ألعبـاء عملـهما املتزايـدة             العنصري

آلثـار املاليـة النامجـة عـن تلـك اخليـارات وإمكانيـة             تناول خمتلف اخليـارات، مبـا يف ذلـك ا         ي حبث
االجتماع يف جملسني، بينما قررت األخرية أن تطلب إىل اجلمعية العامة املوافقة علـى ختـصيص                

وناقـشت  . ٢٠١٠ عـام    حـىت كـل دورة    يف  الجتماعـات   ملخـصص ل  زمن ا الـ أسبوع إضـايف مـن      
 يتعلـق بعمليـة االسـتعراض       اللجنتان كذلك التعاون مع جملـس حقـوق اإلنـسان خـصوصا فيمـا             

 .الدوري الشامل
 

باهليئــات املنــشأة مبعاهــدات   االجتمــاع الــسابع املــشترك بــني اللجــان اخلــاص       -باء  
ــا  حقـــوق ء اهليئـــات املنـــشأة مبعاهـــدات  اإلنـــسان واالجتمـــاع العـــشرون لرؤسـ
 اإلنسان حقوق

 مبعاهـدات حقـوق   هليئـات املنـشأة  اخلاص با لجان  بني ال قد االجتماع السابع املشترك     ُع - ٤
ــاء تلــــك اهليئــــات مــــن     إىل ٢٦ ومــــن ٢٥ إىل ٢٣اإلنــــسان واالجتمــــاع العــــشرون لرؤســ

وركــز االجتماعــان كالمهــا علــى حتــسني ومواءمــة  . ، علــى التــوايل٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٢٧
 االجتمـاع األخـري مـع ممـثلني         ُعقـد أساليب عمل اهليئات املنشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان، و          
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طلـع االجتمـاع    أُو. عن منظمات غري حكومية   ممثلني  ألمم املتحدة و  نظومة ا ة مل ت تابع كياناعن  
املــشترك بــني اللجــان أيــضا علــى آليــة االســتعراض الــدوري الــشامل اخلاصــة مبجلــس حقــوق     

رصــد االمتثــال لــصكوك حقــوق اإلنــسان لاإلنــسان ونــاقش التقــدم احملــرز يف وضــع مؤشــرات  
 وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة      ية مبنع التعذيبوشرع يف حوار مع اللجنة الفرعية املعن  

لـع االجتمـاع كـذلك علـى تقريـر املمثـل اخلـاص لألمـني         وأُطْ.  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
العام املعين مبـسألة حقـوق اإلنـسان والـشركات عـرب الوطنيـة وغريهـا مـن مؤسـسات األعمـال                     

 حلقــوق اإلنــسان املتحــدة األمــم  مفوضــيةامــت هبــقاالــيت نــشطة ألالتجاريــة، كمــا أُطلــع علــى ا
 ).A/61/299 (الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفاليف  تنفيذا ملا جاء

 األمانـة تتعلـق   أعـدهتا يف ورقـة عمـل غـري رمسيـة     املـشترك بـني اللجـان    ونظر االجتماع    - ٥
ــالنواحي الــيت ميكــن فيهــا املواءمــة بــني أعمــال اهليئــ     ،ات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان ب

ن أساليب العمـل كـان قـد طلبـه الفريـق العامـل املـشترك بـني         نظر يف جدول مستكَمل يبيِّ    كما
تقــرر  نقطــة اتفــاق ٢٤اعتمــد االجتمــاع و. ٢٠٠٧أبريــل /اللجــان املعــين باملواءمــة يف نيــسان 

رك بـني اللجـان مـرتني يف     إىل اجتماع الرؤساء ومن ضمنها التوصية بعقد اجتماع مشت    اهلارسإ
ص أحــد االجتمــاعني حــصرا لتحــسني ومواءمــة أســاليب عمــل اهليئــات املنــشأة    الــسنة وخيــصَّ

 هأن يركــز جــدول أعمالــاملــشترك بــني اللجــان قــرر االجتمــاع و. مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان
متابعـــة وكـــل معاهـــدة؛ باملبـــادئ التوجيهيـــة املنقحـــة اخلاصـــة  : الثـــامن علـــى املـــسائل التاليـــة 

آليـــة و؛  يف حـــال عـــدم وجـــود تقريـــر  دولـــة طـــرفحالـــةالنظـــر يف واملالحظـــات اخلتاميـــة؛ 
وقــدم االجتمــاع عــددا مــن  . االســتعراض الــدوري الــشامل اخلاصــة مبجلــس حقــوق اإلنــسان  

التوصيات املتعلقة باملبـادئ التوجيهيـة املنقحـة واملنـسقة ومبتابعـة املالحظـات اخلتاميـة، فأوصـى          
أو بتحديد املمارسات الفضلى فيمـا يتعلـق باملتابعـة إّمـا يف             /واءمة و امل ب بإنشاء فريق عامل معين   

واتفـق االجتمـاع    .  الثـامن املـشترك بـني اللجـان        ه الدورات أو أثناء انعقاد اجتماعـ       ما بني  فتريت
يف هـذا   أخرهـا يف الوفـاء بالتزاماهتـا        تكذلك على أنه ينبغي تذكري الدول الـيت مل تقـدم تقـارير ب             

، قــضايامبـا يف ذلــك عـن طريــق قـوائم ال    تقـدمي تقاريرهــا، تـشجيعها علــى  أيــضا  ينبغـي  والـشأن 
وينبغي للهيئات املنشأة مبعاهدات أن تبحـث، كحـل أخـري، اسـتعراض تنفيـذ دولـة مـن الـدول              

 ذلــكللمعاهــدات يف حــال عــدم تقــدميها تقريــرا عــن ذلــك وأن تعتمــد مالحظــات ختاميــة يف  
ــصدد ــني   االجتمــاع الحــظو. ال ــشترك ب ــدة امل ــن  اللجــان الفائ ــة إصــدار   م استكــشاف إمكاني

 أحكـــام ولــيس ة تقتــصر علــى تنـــاول املــسائل املواضــيعية املـــشتركة     شتركتعليقــات عامــة مـــ  
املعاهدات، واتفـق علـى أنـه ينبغـي للـهيئات املنـشأة مبعاهـدات أن تنـاقش املمارسـات الفـضلى                      

وقُـدمت إىل جانــب  . تركيـزا  جعلــها أكثـر  بغيـة  واألسـئلة  قـضايا كل وبنيـة قــوائم ال املتعلقـة بـش  
ــة ومواصــلة       ــل املنظمــات غــري احلكومي ــادة متثي ــضرورة زي ــق ب  عمــل مــع الذلــك توصــيات تتعل
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ــاريس و      ــادئ ب ــد مبب ــيت تتقي ــة ال ــسان الوطني ــع مؤســسات حقــوق اإلن ــة  م ــسيق الدولي ــة التن جلن
ــسان، يف حــني       ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــة لتعزي ــب إىلللمؤســسات الوطني ــوق  طُل  مفوضــية حق

 أن تستكشف سبل إتاحة أكثـر مـا ميكـن مـن الفـرص حلـضور الـدورات الـيت تعقـدها                       اإلنسان
ــك مــن             ــري ذل ــت وغ ــرب اإلنترن ــث ع ــن طريــق الب ــك ع ــا يف ذل ــدات، مب ــشأة مبعاه ــات املن اهليئ

وقدم االجتماع عددا من التوصيات بشأن آليـة االسـتعراض الـدوري            . التكنولوجيات العصرية 
الــيت تعــدها  التجميــع  عمليــةاملنــشأة مبعاهــدات علــىالــشامل تــضمنت طلــب إطْــالع اهليئــات  

املمارسـة الـيت     علـى    ثـين أُو. حقوق اإلنسان وكذلك على الوثائق اخلتامية لالستعراض      مفوضية  
 تعـيني مـراقبني ملتابعـة االسـتعراض الـدوري الـشامل             يف بعض اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات         تتبعها

وأُوصـي كـذلك بـأن تبحـث        . دات هـذا احلـذو    وأُوصي بأن حتـذو مجيـع اهليئـات املنـشأة مبعاهـ           
اهليئات املنشأة مبعاهدات اإلشارةَ يف حوارها مع الدول األطراف خـالل االسـتعراض الـدوري               

 .الشامل إىل الوعود والتعهدات اليت قطعتها تلك الدول على نفسها
شأة وشّجع االجتماع األمانة على املضي يف وضع املؤشرات وعلى إطالع اهليئات املنـ             - ٦

وسـلط االجتمـاع الـضوء علـى الـدور اهلـام            . مبعاهدات على ما حترزه من تقدم يف هـذا الـشأن          
الـواردة  توصيات  الالذي تؤديه مجيع اهليئات املنشأة مبعاهدات من خالل عملها يف تعزيز تنفيذ             

  وأقـر  ،دراسة األمم املتحدة بشأن العنف ضد األطفال ويف معاجلـة املـسائل املتعلقـة بـالعنف               يف  
خمتلـف الـنُّهج املتبعـة يف       تبادال شامال لآلراء بشأن     اهليئات املنشأة مبعاهدات    جتري  أن  بضرورة  

وأوصـى  . بـضرورة زيـادة التركيـز علـى منـع العنـف           كمـا أقـر      ،التصدي للعنـف ضـد األطفـال      
االجتماع كذلك بأن تشجع اهليئات املنـشأة مبعاهـدات املنظمـات غـري احلكوميـة واملؤسـسات          

قوق اإلنسان على تزويدها مبعلومات عـن انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت ترتكبـها                 الوطنية حل 
 .الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجارية

والتقى االجتماع العشرون لرؤساء اهليئات املنـشأة مبعاهـدات بكـل مـن رئـيس جملـس                  - ٧
 عقد اجتماعـه العاشـر مـع املكلفـني           كما ،سلفه، الرئيس األول  ب و ن حديثا حقوق اإلنسان املعيَّ  

وعقـد رؤسـاء اهليئـات أيـضاً مـشاورات غـري رمسيـة مـع                . بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة     
 والتقـوا بـشعبة خـدمات املـؤمترات يف مكتـب األمـم              ، دولة ٧٢الدول األطراف شاركت فيها     

اع الـسابع املـشترك بـني       وباإلضافة إىل إقرار النقاط املتفق عليهـا يف االجتمـ         . املتحدة يف جنيف  
ــات يف إطــار         ــع املكلفــني بوالي ــهم م ــق بعالقت ــات توصــيات تتعل اللجــان، اعتمــد رؤســاء اهليئ

عاهـدات وتلـك   املنـشأة مب يئـات  اهل األمانة على تعزيز التفاعـل بـني   عواشجَّفاإلجراءات اخلاصة،   
واعُتـرب هـذا   .  حـسب االقتـضاء  ،اآلليات، مبا يف ذلك عن طريق تيـسري التفاعـل أثنـاء الـدورات       

 اإلجـراءات اخلاصـة بواليـة قطريـة وتكـون            مـن  جراٌءكلَّف فيها إ  ي يف احلاالت اليت     األمر حامساًً 
يف غيـاب   البلد املعين   إحدى اللجان بصدد النظر يف تنفيذ إحدى معاهدات حقوق اإلنسان يف            
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دول يـوم كامـل للمـشاورات غـري الرمسيـة مـع الـ             ملـدة    اجتمـاع    يصخـص توأُوصـي ب  . أي تقرير 
مان ترمجتـها   ترتيب الوثائق حسب أولويتها من أجل ض      يف  األطراف وببذل أقصى جهد ممكن      

 لعـدد صـفحات     قـصى ر الدول األطـراف باحلـد األ      لب إىل األمانة أن تذكِّ    وط. يف الوقت احملدد  
 إعـداد  كمـا أُوصـي بزيـادة املـوارد البـشرية واملاليـة إلتاحـة                ها،التقارير وباآلجال احملددة لتقـدمي    

د االجتمـاع الطبيعـة   أكـ ا فيما خيص جملس حقوق اإلنسان، فقد أمَّ. لوثائق يف الوقت املناسب ا
نظـام اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات وآليـة االسـتعراض الـدوري            يت يتسم هبـا     لاالتكاملية والتكافلية   

ــة مواصــلة احلــوار يف هــذا الــشأن    ــة   وأقــرَّ. الــشامل وشــدد علــى أمهي االجتمــاع بــضرورة تنمي
تقويـة الـروابط    بـضرورة   ون الفعلي بني هيئـات املعاهـدات وبـني جملـس حقـوق اإلنـسان و               التعا

 هيئات املعاهـدات    ةوشجع االجتماع جملس حقوق اإلنسان على دعو      . املؤسسية بني النظامني  
 املمارسـة املفيـدة الـيت تتبعهـا         وأبـرزَ  ،أثنـاء املناقـشات املواضـيعية     ، خاصـة    للمشاركة يف دوراتـه   

ــات امل  ــة عاهــدات بعــض هيئ ــشامل،     املتمثل ــدوري ال ــابعون االســتعراض ال ــراقبني يت ــيني م يف تع
ــات         كمــا ــع هيئ ــسري مجي ــرح أن ت ــني اللجــان، واقت ــشترك ب ــسبة لالجتمــاع امل هــي احلــال بالن

 . املنواللكاملعاهدات على ذ
 

 جملس حقوق اإلنسان - جيم 
منظومــة علــى نطــاق  ملرأة اخلاصــة بــا إدمــاج حقــوق اإلنــسان   ب املتعلــق ٦/٣٠القــرار  - ١ 

 املتحدة األمم
منظومـة  علـى نطـاق     ملرأة  اخلاصـة بـا    بشأن إدماج حقوق اإلنسان      ٦/٣٠عمالً بقراره    - ٨

ــاول           ــنوية تتن ــشة س ــه مناق ــامج عمل ــدرج يف برن ــس أن ي ــه اجملل ــرر في ــذي ق ــم املتحــدة، ال  األم
انـب اجتمـاع    املوضوع بغية تقييم التقـدم احملـرز والتحـديات الـيت متـت مواجهتـها، إىل ج                 ذات

مرأة ومعاجلة انتـهاكات حقـوق اإلنـسان        للملناقشة حقوق اإلنسان    ملدة يوم كامل    سنوي آخر   
فريـق اخلـرباء   انعقـاد  اليت تتعرض هلا النـساء، دعـا جملـس حقـوق اإلنـسان يف دورتـه الثامنـة إىل                 
 يف يـوم  فـاس   أثنـاء الن  املعين بالعنف ضد النساء والفتيات وفريق اخلرباء املعين بوفيـات األمهـات             

وأجـرى اجمللـس مناقـشته الـسنوية املتعلقـة بإدمـاج املنظـور اجلنـساين                . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٥
 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢ يوم أثناء دورته التاسعة املعقودةيف عمل اجمللس 
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الدورة االستثنائية الـسابعة جمللـس حقـوق اإلنـسان املتعلقـة بالتـأثري الـسليب لتفـاقم أزمـة                     - ٢ 
 يف أسـعار األغذيـة، مـن        احلاد االرتفاع   بسببذاء العاملية على إعمال احلق يف الغذاء        الغ

 مجلة أسباب أخرى
مـايو  / أيـار  ٢٢ يف املعقـودة  دت الدورة االستثنائية السابعة جمللس حقوق اإلنـسان       تماع - ٩

ق يف الغـذاء    املتعلق بالتأثري الـسليب لتفـاقم أزمـة الغـذاء العامليـة علـى إعمـال احلـ                  ٧/١- دإ القرار
، مـن مجلـة     ، والـذي طلـب إىل املقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء                )A/HRC/S-7/2(للجميع  

ن األثــر الــسليب لتفــاقم أزمــة عــ  تقريــراًًًً، التاســعةتــهدور، يف جمللــسا أن يقــدم إىل أمــور أخــرى،
. اإلنـسان وسـائل العـالج املطلوبـة مـن منظـور حقـوق       عـن   احلق يف الغذاء و   على  الغذاء العاملية   

الـدورة  يف إلقاء كلمة أمـام       أحد أعضاء جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وشارك  
 .االستثنائية

 
  جمللس حقوق اإلنساناللجنة االستشارية - ٣ 

 األوىل ةدورالــ يف جنيــف ٢٠٠٨أغــسطس / آب١٥ إىل ٤ت أثنــاء الفتــرة مــن نعقــدا - ١٠
. لـس اجمل  ذلـك   الصادر عـن   ٥/١قرار  عمال بال نسان املنشأة   للجنة االستشارية جمللس حقوق اإل    

الطريقــة اللــذين تــوفري اخلــربات بالــشكل و خــبرياً، يف ١٨اللجنــة، املكونــة مــن مهمــة وتتمثــل 
بصفة رئيسية على إعداد الدراسات وتقدمي املـشورة القائمـة علـى             مع التركيز    ،اجمللسيطلبهما  

 ٥/١ويقـضي القـرار     . متثال لقراراتـه وبتوجيـه منـه      البحوث، وذلك بناء على طلب اجمللس باال      
بأن تركز اللجنة االستشارية يف عملها على النواحي التنفيذية وأن يقتصر نطاق مشورهتا علـى               

وال تعتمـد اللجنـة االستـشارية       . القضايا املواضيعية املتصلة بتعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنـسان        
حــات لزيــادة تعزيــز كفــاءة اجمللــس مــن الناحيــة   وهلــا أن تقــدم مقتر. أي قــرارات أو مقــررات

اإلجرائية، كما هلا أن تقـدم مقترحـات بـشأن إجـراء مزيـد مـن األحبـاث، ضـمن نطـاق العمـل                
ــذي حيــدده اجمللــس، لكــي ينظــر فيهــا اجمللــس ويوافــق عليهــا      ــة . ال ــة  واللجن ــشارية مطالب االست

نظمات غري احلكومية وغريهـا     قوق اإلنسان وامل  حلاملؤسسات الوطنية   مع  مع الدول و  واصل  بالت
 .من كيانات اجملتمع املدين وفقاً لطرائق اجمللس

 توصـية موجهـة إىل جملـس حقـوق          ١٣ دورهتا األوىل    يفاالستشارية  واعتمدت اللجنة    - ١١
 توصيات تتعلق بعدم إعادة الالجئني اجلياع واحلق يف الغذاء واحلـق يف تقريـر               من بينها اإلنسان  

 كـذلك مـن    اللجنـة االستـشارية  وطلبـت .  حقـوق اإلنـسان  يف جمالتدريب املصري والتثقيف وال  
أسـاليب تفعيـل تعمـيم مراعـاة املنظـور          شأن  بـ  ا مـشروع مبـادئ توجيهيـة      وعـد أن ي ثالثة خـرباء    

، كـي تنظـر   واليتـها اجلنساين على مجيع األصعدة، مبا يف ذلك اآلليات العملية املنحى يف تنفيـذ        
 وضـع سمح ألولئـك اخلـرباء ب     كـذلك بـأن يُـ       االستـشارية  اللجنـة وأوصت  . دورهتا املقبلة فيه يف   
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 مـن   تحديد إجراءات خاصة أو مزيـد     ب ملموسة يف جماالت معينة أو       ختاذ إجراءات مقترحات ال 
التدابري الـضرورية لتعزيـز املـساواة الفعليـة بـني اجلنـسني داخـل وكـاالت األمـم املتحـدة وعلـى                     

 يف حبـث     املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      لجنةوقد ترغب ال  . الصعيدين اإلقليمي والوطين  
 .السبل واألساليب الكفيلة باإلسهام يف عمل اللجنة االستشارية يف هذا السياق

 
 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة -ثالثا  

ورة الثانيـة   تقـدم تقاريرهـا يف الـد      ن  وافقت مجيع الدول األطراف اليت دعتها اللجنـة أل         - ١٢
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٧أكتـوبر إىل    / تـشرين األول   ٢٠قرر عقدها يف الفترة مـن       واألربعني، امل 

 إكــوادور وأوروغــواي والبحــرين والربتغــال :وهــذه الــدول هــي. القيــام بــذلك، علــى ٢٠٠٨
 .وبلجيكا والسلفادور وسلوفينيا وقريغيزستان والكامريون وكندا ومدغشقر ومنغوليا وميامنـار         

ــة       ــها اللجن ــيت دعت ــة ال ــدول األطــراف التالي ــة    ألنووافقــت ال ــا الثالث ــا يف دورهت ــدم تقاريره  تق
. القيــام بــذلك، علــى ٢٠٠٩ فربايــر/ وشــباطينــاير/ كــانون الثــاينيف هاعقــدقــرر واألربعــني، امل

وســتنظر اللجنــة  . أملانيــا وأرمينيــا وبوتــان وروانــدا وغواتيمــاال وهــاييت     : هــيوهــذه الــدول  
دومينيكـا  (  دولـتني مـن الـدول األطـراف        مـن ِقبـل   يف تنفيـذ االتفاقيـة        تلـك الـدورة    خالل أيضاً

 . منهماأي تقريرني، دون ا األوليمهي كثرياً يف تقدمي تقريراتأخرت)  بيساو-وغينيا 
 

 النظر يف أمر الدول األطراف اليت مل تقدم تقارير -رابعا  
ئل إىل الـدول األطـراف الـيت تـأخرت          يف دوراهتا الـسابقة أن توجـه رسـا         قررت اللجنة  - ١٣

 سـنوات يف  ١٠يف تقدمي تقاريرها األوليـة لفتـرة تزيـد عـن مخـس سـنوات وتـأخرت أكثـر مـن            
 طالبـةً منـها أن تقـدم مجيـع تقاريرهـا املتـأخرة يف شـكل تقريـر موحـد                     ،تقدمي تقاريرها الدورية  
تقـارير اللجنـة   (لـك التقـارير   رغـب النظـر أثناءهـا يف ت   ت الدورات الـيت  نةحبلول تاريخ معني، مبيِّ 

عة والــثالثني واحلاديــة باملعنيــة بالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف دورتيهــا الــسا
النظـر يف تنفيـذ االتفاقيـة        يف   وقررت اللجنـة أن متـضي     ). A/63/38  و A/62/38، انظر   واألربعني

اآلجـال  التقـارير ضـمن     ا  اسـتالمه يف حـال عـدم      منـها   أي تقريـر    دون  يف تلك الدول األطراف     
 .وصف ذلك حالً أخرياًاملقترحة ب

 أثنـاء  ،ودعت مفوضـية حقـوق اإلنـسان أربـع دول مـن الـدول األطـراف ألن تـشارك                  - ١٤
ومــن بــني تلــك الــدول  .  كــل منــهاالــدورة الثالثــة واألربعــني، يف النظــر يف تنفيــذ االتفاقيــة يف  

 أثنـاء الـدورة     عرضـه  ووافقـت علـى      ٢٠٠٨مـايو   /أيار ١٢األطراف، قدمت هاييت تقريرها يف      
ووضــع . ٢٠٠٨ســبتمرب /وأوضــحت ليربيــا أهنــا ســتقدم تقريرهــا يف أيلــول . الثالثــة واألربعــني

 قــائميت املــسائل واألســئلة ٢٠٠٨يوليــه /الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة الــذي اجتمــع يف متــوز 



CEDAW/C/2008/III/4
 

10 08-51225 
 

 تينـك   ه سـتتم مناقـشة    هما بأنـ   إليهما وأعلم   القائمتني أرسلوبيساو   - املتعلقة بدومينيكا وغينيا  
 .تقريريف حال عدم تقدمي القائمتني أثناء الدورة الثالثة واألربعني 

وتزوَّد اللجنة باملعلومات الواردة أدناه املتعلقة باملمارسة اليت تتبعها هيئات أخـرى مـن               - ١٥
نفيــذ  يف وضــع طرائــق للنظــر يف تكــي تــستعني هبــاعاهــدات حقــوق اإلنــسان املنــشأة مبيئــات اهل

 .االتفاقية يف حال عدم تقدمي أي تقرير
ــة   - ١٦ ــشأة مبيئــات اهلوقــد اتبعــت غالبي ــسان املمارســة  املن ــة يف ،عاهــدات حقــوق اإلن  املبيَّن

ــة ــها الداخلي ــة الطــرف يف حــال عــدم    )١(أنظمت ، يف حبــث تنفيــذ املعاهــدة ذات الــصلة يف الدول
 مـن اتفاقيـة حقـوق األشـخاص         ٣٦ مـن املـادة      ٢وقـد نـصت الفقـرة       . تقدميها تقريراً عن ذلك   

االجتماع السابع املـشترك    املشاركني يف   ذوي اإلعاقة على هذه املمارسة اليت حظيت بتشجيع         
 يف حـال تـأخر دولـة مـن الـدول األطـراف يف               ،للجنةجيوز   الفقرة   لكتوبناء على   بني اللجان،   

 حبـث تنفيـذ االتفاقيـة فيهـا     غ الدولـة الطـرف املعنيـة بـضرورة    تقدمي تقريرها لفترة طويلة، أن تبلِّ     
مل يقدَّم التقريـر ذو الـصلة يف غـضون          إذا   على ما يتوفر لدى اللجنة من معلومات موثوقة،          بناًء

ويتعني على اللجنة أن تدعو الدولة الطـرف املعنيـة ألن تـشارك      . بالغاإلثالثة أشهر من تاريخ     
ي الـصلة، مت النظـر فيـه علـى           اسـتجابت الدولـة الطـرف بتقـدمي التقريـر ذ           فـإذا يف هذا البحث،    

 .النحو املعتاد
ــاً أن تبلِّــ   - ١٧ غ اهليئــة املنــشأة باملعاهــدة ذات الــصلة الدولــة   وتقتــضي املمارســة املتبعــة حالي

تلـك   تعتـزم حبـث حالـة تنفيـذ املعاهـدة ذات الـصلة يف                 اهليئـة  الطرف اليت مل تقدم تقريرها بـأن      
قــد ويف حــاالت كــثرية، . قــد يف تــاريخ حمــدد جلــسة علنيــة ُتعأثنــاء  وذلــك دون تقريــرالدولــة
دون  إفصاح اهليئة املنشأة مبعاهدة عن اعتزامهـا القيـام باسـتعراض حالـة التنفيـذ يف البلـد                    يؤدي

ويف حـال قـدمت   .  الطـرف علـى تقـدمي التقريـر املطلـوب     الدولـة إىل تـشجيع  وجـود أي تقريـر   
 .ر العاديةاإلجراء وتبدأ عملية النظتنفيذ ق الدولة تقريرها، يعلَّ

بعـض احلـاالت، أن اإلبـالغ بـاعتزام النظـر يف حالـة التنفيـذ دون وجـود                  يف ،ويالَحظ - ١٨
ويف هــذه . ة الحقــمرحلــةمــن الدولــة الطــرف بأهنــا ســتقدم تقريرهــا يف   إشــارةتليــه أي تقريــر 

__________ 
، املرفـق الرابـع،     )A/58/18 (١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم           :انظر )١( 

ــصادي واالجتمــاعي،   الفــرع عــني؛   ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ٢٠٠٥الوث ؛ )E/2005/22 (٢، امللحــق رق
، املرفــق األول، )A/56/38 (٣٨الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامــة، الـدورة الـسادسة واخلمــسون، امللحـق رقـم        

؛ جلنــة حقــوق )٦٥املــادة (؛ جلنــة مناهــضة التعــذيب )٧٠املــادة (؛ اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان ٤٩املــادة 
 ).٣٢-٢٩، الفقرات ٦٧املادة (الطفل 
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 يف انتظـار احلاالت، جيوز للهيئة املنشأة مبعاهدة أن تقترح إرجـاء االسـتعراض إىل دورة أخـرى         
 . التقريراستالم
 كمـا هـي     تقريـر، دون  إبالغها بالنظر يف حالة التنفيـذ       ى  لع الدولة الطرف    ردوإذا مل ت   - ١٩

 واألسـئلة  قـضايا اهليئات املنشأة مبعاهدات تتوىل وضع قائمة بالمعظم  فإن   احلال بالنسبة للجنة،  
 عمليـة النظـر يف    أكرب قدر ممكن من املعلومات من أجـل املـضي يف          استخراج منها   تكون الغاية 

 الدولــة إىلطلــب وُي.  القائمــة إىل الدولــة الطــرف املعنيــةتلــكل رَســحالــة البلــد ذي الــصلة، وُت
 مــدى تنفيــذأثناءهــا بحث ُيالطــرف الــرد علــى القائمــة وإرســال وفــد حلــضور اجللــسة الــيت ســ  

 .لالتفاقية الدولة
ــة الطــرف بقا  عقــب عــدد مــن الــسيناريوهات دثوقــد حيــ - ٢٠ القــضايا ئمــة  إبــالغ الدول

القــضايا  علــى قائمــة اً خطيــاً الدولــة الطــرف رددِّم الــسيناريوهات أن تقــتلــكوأول . واألســئلة
قـرر اهليئـة املنـشأة مبعاهـدة أن         ، قـد تُ   ة احلالـ  تلـك ويف  .  وأن تقرر عدم إرسال أي وفد      واألسئلة

 اللجنـة  رار قـ ، ذلـك  علـى مثلـة األومـن  . الدولـة الطـرف  مـن   إليهـا   رَسـل   تنظر يف الرد اخلطـي املُ     
ــسان  ــة حبقــوق اإلن ــة والثمــانني امل هتــادورخــالل  ،املعني ــ الثامن ــشرين األولدةوعق ــوبر / يف ت أكت

نظر يف حالة احلقوق املدنية والسياسية يف غرينادا خالل دورهتا التـسعني املعقـودة       ، أن ت  ٢٠٠٦
 تقدميـه قـرر   كـان مـن امل    تقريرها األويل الذي    مل تقدم    الدولة الطرف    ألن ٢٠٠٧يوليه  /يف متوز 

 إىل اللجنــة الــيت اً خطيــاًت الدولــة الطــرف ردمدقــوقــد . ١٩٩٢ديــسمرب / كــانون األول٥يف 
 .أي وفدغياب  الرد ويف لك على ذدورهتا التسعني يف حالة التنفيذ بناًءأثناء نظرت 

ــل و - ٢١ ــاين يتمث ــسيناريوهات تلــك ث ــة   يف عــدم ردال ــى قائم ــة الطــرف عل ــضايا الدول  الق
مـن ذلـك البلـد     البلـد دون تقريـر   حالـة التنفيـذ يف  نظـر يف  القـرر اللجنـة املعنيـة     تُ وقد. واألسئلة

 اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، يف تعلــى ســبيل املثــال، نظــرف. ولكــن يف حــضور وفــد ميثلــه
، يف حالة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف          ٢٠٠٤يوليه  /دورهتا احلادية والثمانني املعقودة يف متوز     

 ضورحبـ  واألسئلة، ولكـن     القضايا على قائمة     ردود وأريقيا الوسطى دون أي تقرير      مجهورية أف 
 إىل الدولــة أحالتــهاوقــد ارتــأت اللجنــة أن تعتمــد مالحظــات ختاميــة مؤقتــة  . وفــد ميثــل البلــد

 بـأن   ، أثنـاء نظرهـا يف حالـة البلـد         ات، تأكيـد  نظـراً حلـصوهلا علـى       لكنها مل ُتعلـن عنـها      الطرف
 الـذي   ت مجهورية أفريقيا الوسطى تقريرها الدوري الثـاين       موقد.  قريب  وقت يف اً سيقدَّم تقرير

 تاعتمـد ، ف ٢٠٠٦يوليـه   /نظرت فيه اللجنة خالل دورهتا الـسابعة والثمـانني املعقـودة يف متـوز             
 املالحظـات اخلتاميـة     أهنا سـتعلن عـن    وقررت اللجنة   .  وأعلنت عنها  تاميةاخلالحظات  اللجنة امل 

.  يف املـستقبل القريـب   أهنـا سـتقدم تقريـراًً   أو ُتـشر إىل    الدولـة الطـرف      ترد  ملإذا  عتربها هنائية   تو
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 أخـرى  ت ممارسة اعتماد مالحظات ختامية مؤقتة من أجل منح الدولة الطرف فرصـةً         اتُّبعوقد  
 .لدخول يف حوار مع اللجنةلللرد على اهليئة املنشأة مبعاهدة و

 لدولــة الطــرف املعنيــة ســاكناً رغــم تلقيهــا اعــدم حتريــك  الثالــث يفالــسيناريويتمثــل و - ٢٢
 واألسـئلة القـضايا   قائمـة    ورغـم اسـتالمها      ،تقريـر دون   بأنه سيتم النظـر يف حالـة التنفيـذ           شارةإ

 ن عـادةً  ا، تقرر اللجـ   تلك احلالة ويف  . الصادرة عن اللجنة، باإلضافة إىل رسائل تذكريية أخرى       
تقـاعس  نظـراً ل وعلـى سـبيل املثـال،    . فدضي يف حتليل وضع البلد دون تقرير ودون حضور و         امل

، نظـرت    تقريـراً  ١٣الدولة الطرف عن تقدمي تقريرها األويل وتقاريرها الدوريـة البـالغ عـددها              
عمـل   إجـراء االسـتعراض الـذي ت   مبوجبجلنة القضاء على التمييز العنصري يف الوضع يف ليربيا          

الفقـرة   ، مبوجـب  رت اللجنـة  وباإلضـافة إىل ذلـك، قـر      . اعتمدت مالحظات ختاميـة     كما وفقه
 مبوجــب إجرائهــا اخلــاص ، علــى علــم باحلالــة يف ليربيــاه جيــب إبقاؤهــاأنــ ،٣ هــامقرر مــن ٤٩

ويف دورهتــــا التاســــعة والــــسبعني املعقــــودة يف تــــشرين  . باإلنــــذار املبكــــر والعمــــل العاجــــل 
والـسياسية  ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف حالة احلقوق املدنية          نظر،  ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

يف غينيا االستوائية، دون وجود تقرير أو وفد، وأحيلت إىل الدولة الطرف مالحظـات ختاميـة             
 املالحظـات اخلتاميـة      مـن  لعـ ويف الـدورة احلاديـة والتـسعني، قـررت اللجنـة أن جت            . سرية مؤقتة 

بلد مل يقـدم    الذلك   ألناحلالة السائدة يف غينيا االستوائية مالحظات علنية وهنائية         شأن  املؤقتة ب 
 .تقريره األويل

 يف حالـة دولـتني علـى األقـل          ، أثناء دورهتا الثالثـة واألربعـني      ،ا كانت اللجنة ستنظر   وملَّ - ٢٣
 تقارير، فإهنا ترغـب يف معرفـة مـا إذا كانـت سـتعتمد              تقدمي أي  من الدول األطراف رغم عدم    

نـسان، أو مالحظـات     مالحظات ختامية مؤقتـة، كمـا حـدث بالنـسبة للجنـة املعنيـة حبقـوق اإل                
 .املمارسة اليت تتبعها جلنة القضاء على التمييز العنصري ختامية هنائية وعلنية وفق
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 املرفق األول
 الدول اليت مل تصّدق على االتفاقية أو تنضم إليها  

 
 أفريقيا  

 السودان 
 الصومال 

 
 آسيا واحمليط اهلادئ  

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  
 باالو 
 تونغا 
 قطر 
 ناورو 

 
 ودول أخرىأوروبا الغربية   

 الكرسي الرسويل 
 الواليات املتحدة األمريكية 
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 املرفق الثاين
بعـد  قـرر  ت بعـد أو مل   فيهـا   اللجنة مل تنظـر     لكن   هاالدول األطراف اليت قدمت تقارير    

 ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٥ حىت ،نظر فيهاالموعد 
 

 التقارير الدورية
 

 تاريخ االستالم التاريخ املقرر )رالتقري(الدولة الطرف 
التقارير اليت سـبق النظـر    

 )الدورة(فيها 
التقـارير  (التقرير السابق   

 )السابقة

 ٣-١ )٣٧ (٢٠٠٧ ٢٠٠٨يوليه / متوز٢٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب٩ )٤(أذربيجان 
 - - ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠ ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ )٣(بوتسوانا 

 ٤-١ )٣٧ (٢٠٠٧ ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ ٢٠٠٨س أغسط/ آب٢٢ )٥(هولندا 
نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٢٨ )٧-٤(بنما 

١٩٩٤ 
 ٣-١ )١٩ (١٩٩٨ ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥

 ٥-١ )٢٧ (٢٠٠٢ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ )٧-٦(أوكرانيا 
ــاين٥ )١(اإلمارات العربية املتحدة  ــوفمرب / تـــــشرين الثـــ نـــ

٢٠٠٥ 
 - - ٢٠٠٨أغسطس / آب٨

 ٣-١ )٣٦ (٢٠٠٦ ٢٠٠٨يوليه / متوز١٩ ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨ )٤(أوزبكستان 

 


