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 مقدمة - أوال 
يتضمن هذا التقرير معلومات ذات صلة بعمل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد     - ١

 ومـن ضـمنها   الفرع الثاين معلومات عن التطـورات يف نظـام حقـوق اإلنـسان،      ويتضمن. املرأة
 وجلنـة   اخلاصـة بـه    مبجلس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الـشامل          متعلقةمعلومات  

ســتنظر فيهــا الــيت تقــارير ال الفــرع الثالــث معلومــات عــن قــدموي. وضــع املــرأة واجلمعيــة العامــة
. لكن مل ُيحـدد موعـد للنظـر فيهـا       و استلمتها اللجنة     اليت تقاريرلاوعن  مقبلة  اللجنة يف دورات    

ــُنُهج الــيت تتبعهــا     عاهــدات حقــوق املنــشأة مبيئــات اهلويتــضمن الفــرع الرابــع معلومــات عــن ال
 اخلــامس الفــرع ويتنــاول. الــيت مل تقــّدم أي تقــارير الــدول األطــراف يف حالــةاإلنــسان لتنظــر 

 ذات معلومـات  علـى  الـسادس  الفـرع  ويـشتمل  الـدورة،  قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  عمـل  أساليب
مـرأة والـشؤون    لل اإلنـسان  حقوق ووحدة باملرأة النهوض شعبة أنشطة عن للجنة بالنسبة أمهية

 التقريـر  هلـذا  األول املرفـق  يف وتـرد  .اإلنـسان  حلقـوق  املتحـدة  األمـم  ملفوضـية  ةاجلنسانية التابعـ  
 قائمــة الثــاين املرفــق ويتــضمن .إليهــا تنــضم مل أو االتفاقيــة علــى تــصدق مل الــيت بالــدول قائمــة
، ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٣٠بعـد، حـىت      اللجنـة  ومل تكن    تقاريرهاقدمت   اليت األطراف بالدول

  .فيها للنظر موعداحددت  أو التقاريرتلك  يفقد نظرت 
 

 اإلنسان حقوق نظام يف التطورات - ثانيا 
 ساناإلن حقوق عاهدات املنشأة مبيئاتاهل - ألف 

اعتمد الفريق العامل املفتوح بـاب العـضوية املعـين بوضـع بروتوكـول اختيـاري ُيلحـق                   - ٢
يف دورتــه اخلامــسة  تقريــره بالعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة

ــسان٤املعقــودة يف  ــاري إىل    ٢٠٠٨أبريــل / ني ــة مــشروع بروتوكــول اختي ، ووافــق علــى إحال
سـيمنح مـشروع الربوتوكـول جلنـة احلقـوق          و. )A/HRC/8/7(نسان لينظر فيه    جملس حقوق اإل  

 املوحــدة ملعــايريا الــيت تــستويفاالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة صــالحية النظــر يف البالغــات  
ــل ــة ،ةلمقبولي ــراد مــن املقدم ــراد جمموعــات أو أف ــة خاضــعني أف ــة القــضائية للوالي  طــرف لدول
 احملـددة  احلقـوق  مـن  أيـا  الطرف الدولة تلك النتهاك ضحايا أهنم يهاف يّدعون ،بالنيابة عنهم  أو
 بـصالحية  الطـرف  الدولـة  فيهـا  تعتـرف  الـيت  احلاالت ويف .العهد من والثالث الثاين اجلزأين يف

 والنظـر  الـدول  بني املتبادلة البالغات   استالم صالحية أيضا للجنة يكون الصدد، هذا يف اللجنة
 احلقـوق  بتعـّرض  تفيـد  موثوقة معلوماتبشأهنا   تردهايف احلاالت اليت     حتقيقات إجراء أو فيها،
 مـشروع  ويـستفيد  .منتظمـة  أو خطـرية  النتـهاكات  العهد من والثالث الثاين اجلزأين يف احملددة

 اجلديـدة،  األحكـام  مـن  عددا ويتضمن املوجودة التحقيق وإجراءات البالغات   من الربوتوكول
 بـالغ أي   يف النظـر  تـرفض  أن االقتـضاء،  عند للجنة، جيوز أنه على تنص اليت ،٤ املادة فيها مبا
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 مـسألة  يـثري  الـبالغ  أنّ اللجنـة  اعتـربت  إذا إال واضـح،  ضرر من عاىن قد كاتبه أن منه يتبني ال
 عنـد  للجنـة،  ينبغي هأن على ٨ املادة من ٤ الفقرة وتنص .على الصعيد العام   أمهية ذات خطرية

 الثـاين  للجـزء  وفقـا  الطـرف  الدولة اختذهتا اليت اخلطوات معقولية يف تنظر أن ،البالغاتفحص  
 الــسياسة تــدابري مــن جمموعــة تعتمــد قــد الطــرف الدولــة أنّ اعتبارهــا يف تــضعأن و العهــد، مــن

 والتعـاون  باملـساعدة  املتعلقـة  ١٤ املـادة  وتـنص  .العهـد  يف احملددة احلقوق لتطبيق املمكنة العامة
لتزويــد الــدول األطــراف،  اســتئماين صــندوق إنــشاء علــى ، عليــهمــا تــنص مجلــة يف الــدوليني،
 بالتـايل،  واملـسامهة،  العهـد  يف الـواردة  احلقوق تطبيق لتعزيزالتقنية  ساعدة  وامل اخلربة، ب مبوافقتها

 .والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق جمال يف الوطنية القدرات بناء يف
 حيـز النفـاذ     االختيـاري  وبروتوكوهلـا اإلعاقـة   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي      دخلتو - ٣

 مــن بينــها دولــة، وعــشرين ســتاهــا  ويبلــغ عــدد الــدول األطــراف في .٢٠٠٨مــايو / أيــار٣يف 
 ألعـضاء اللجنـة     يـة االنتخابـات األول  ب إجـراء     وجيـ  .االختيـاري  الربوتوكول يف طرفا دولة ١٦

مـن دخـول االتفاقيـة حيـز        املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة يف موعـد أقـصاه سـتة أشـهر                
 وتـسند  .واحدة مرة انتخاهبم يعاد أن وجيوز سنوات أربع لفترة اللجنة أعضاء وينتخب. النفاذ

 غــضون يف تقــدَّم أن ينبغــي الــيت األطــراف الــدول تقــارير يف النظــرواليــة  اللجنــة  إىلاالتفاقيــة
 بعـد،  مـا  يف سنوات أربع وكل املعنية، الطرف لدوليف ا  النفاذ حيز االتفاقية دخول من سنتني

 يف النظـر  صـالحية  اللجنـة  االختيـاري  الربوتوكـول  وميـنح  .ذلـك  اللجنـة  طلبـت  كلماكذلك  و
 ضــحايا أهنــم فيهــا يــّدعونهم، عنــ بالنيابــة أو أفــراد جمموعــات أو أفــراد مــن املقدمــةالبالغــات 
 الـيت  احلـاالت  يف االتفاقيـة،  أحكـامَ  والربوتوكـول  االتفاقيـة  يف األطراف الدول إحدى النتهاك
 الربوتوكـول  ويـنص  .الربوتوكـول  يف احملـددة  املقبوليـة  شـروط  البالغات   تلك مثل فيها تستويف

 ختتـار  أن الربوتوكـول  يف األطـراف  للـدول جيـوز    تحقيقيتعلـق بـال    إجـراء  على أيضا االختياري
 مـن  ٣ املـادة  يف احملددة املبادئ بني ومن .االنضمام أو التصديق أو التوقيع عندعدم االلتزام به     

 بالنـساء  ٦ املـادة  تتعلـق  حـني  يف والنـساء،  الرجـال  بـني  املـساواة كفالـة   و التمييـز  عـدم  االتفاقية
 .حتديدا اإلعاقة وحاالت

ــسان      - ٤ ــوق اإلنـ ــدات حقـ ــشأة مبعاهـ ــات املنـ ــلت اهليئـ ــاليب وواصـ ــة أسـ ــها مواءمـ  عملـ
 املعنيـة بالقـضاء علـى    واعتمد كل من جلنة القـضاء علـى التمييـز العنـصري واللجنـة      . وتبسيطها

بـالترادف   اليت سـتقدَّم  ،عاهدة بعينها املتصلة مب وثائقها  عداد  التمييز ضد املرأة مبادئ توجيهية إل     
واعتمـدت اللجنـة املعنيـة بالعمـال املهـاجرين يف دورهتـا الثامنـة               . مع الوثيقة األساسـية املوحـدة     

ــرة مــن   ــودة يف الفت ــسان٢٥ إىل ١٤املعق ــل / ني ــادئ٢٠٠٨أبري ــة إل مب ــا عــداد  توجيهي وثائقه
 دورهتــا يف والثقافيــة واالجتماعيــة االقتــصادية احلقــوق جلنــة وناقــشت. ملعاهــدة بعينــهااملتــصلة 
 مبـادئ  مـشروع  ٢٠٠٨ مـايو /أيـار  ١٦ إىل أبريـل /نيـسان  ٢٨ مـن  الفتـرة  يف املعقودة األربعني
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 يـة إمكان أيـضا  نـسان اإل حقـوق  جملـس  ويناقش .بعينها عاهدةاملتصلة مب  وثائقهاعداد  إل توجيهية
 الطفــل حقــوق جلنــة تنــاقش حــني يف بعينــها، عاهــدةاملتــصلة مب لوثائقــه توجيهيــة مبــادئ اعتمــاد

 واملتعلقــة األهــداف احملــددة لتقــاريرعــداد اإل توجيهيــة مبــادئ مبــشروع الــصلة ذات اخليــارات
 .االختياريني وبروتوكوليها باالتفاقية

 
 اإلنسان حقوق جملس - باء 

 منظومة األمم املتحدةيف كامل ة لمرأل اإلنسان حقوق إدماج بشأن ٦/٣٠ رالقرا - ١ 
 املعقودة يف الفترة مـن   السادسة جملس حقوق اإلنسان يف اجلزء الثاين من دورته          اعتمد - ٥
لمـرأة  ل بشأن إدماج حقوق اإلنـسان       ٦/٣٠ القرار   ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٤ إىل   ١٠

 الـدول  عيجعلـى تـش    أمـور،  مجلـة  يف ويـنص القـرار حتديـدا،        .منظومة األمـم املتحـدة    يف كامل   
 )١(املـــرأة ضـــد التمييـــز أشـــكال مجيـــع علـــى القـــضاء اتفاقيـــة علـــى التـــصديق يف النظـــر علـــى

 منظومـة  كيانـات  ويـشجِّع  األولويـة،  سـبيل  علـى  امـ إليه االنـضمام  أو االختيـاري  وبروتوكوهلا
 إيـالء  علـى  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  ليـة الدو احلكومية واملنظمات واحلكومات املتحدة األمم

 .ومنهجيا تاما اهتماما اللجنة توصيات
وأكــد اجمللــس مــن جديــد التزامــه باإلدمــاج الفعلــي حلقــوق اإلنــسان للمــرأة واملنظــور   - ٦

اجلنساين يف أعماله وآلياته، مبا يف ذلك يف مجيع مراحل االسـتعراض الـدوري الـشامل واللجنـة             
الواليات، وقرر أن خيصص يف برنامج عمله وقتـا كافيـا ومناسـبا لعقـد     االستشارية واستعراض   

اجتماع سنوي ملدة يوم كامل على األقل ملناقشة مسألة حقـوق اإلنـسان للمـرأة، مبـا يف ذلـك                    
للتـصدي النتـهاكات حقـوق      اختاذهـا   لـدول وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين         لالتدابري الـيت ميكـن      

ر اجمللس أن يعقد أول اجتماع من هـذا القبيـل يف النـصف              وقر. اإلنسان اليت تتعرض هلا النساء    
.  مناقشة ملسألة العنـف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله ومظـاهره              تتخلله وأن   ٢٠٠٨األول من عام    

وطلب اجمللس أيضا إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان تقدمي تقريـر عـن تنفيـذ القـرار،                  
 يف اللجنــةترغــب  قــدو. يف هــذا الــصددتــها تــتم مواجه عــن أّي عقبــات وحتــديات وال ســيما

 بـشأن املقبـل    الـسنوي  اجتماعـه نتـائج    يف وكـذلك هلـذه املـسألة      اجمللـس  ةمناقـش  نتائج يف النظر
 .النساء حقوق

 

__________ 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١( 
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 الشامل الدوري االستعراض - ٢ 
 بشأن بناء مؤسـسات جملـس حقـوق اإلنـسان           ٥/١عمال بقرار جملس حقوق اإلنسان       - ٧

، عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري        التوجيهية العامة ، ومبادئه   التابع لألمم املتحدة  
، ودورتـه الثانيـة يف الفتـرة        ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ١٨ إىل   ٧الشامل دورته األوىل يف الفترة من       

،  حالتـها   بلـدا الـيت اسـتعرض الفريـق العامـل          ١٦ومن بني الـ    . ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٩ إىل   ٥من  
 وفنلنـدا   والبحرينإكوادور  (مقبلة  يف دورات   يف تقاريرها   ستنظر اللجنة    عدة بلدان كان هناك   

 إىل قُـدمت  الـيت  الوثـائق  للجنـة  وسـتوفَّر ). يرلندا الشمالية أواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    
 .البلدان تلك بشأن  من نتائجالفريق هذا إليه توصل وما العامل الفريق

 
 املرأة وضع جلنة - جيم 

فربايـر إىل   / شباط ٢٥دت الدورة الثانية واخلمسون للجنة وضع املرأة يف الفترة من           ُعق - ٨
 رئــيس اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة  وألقــى أمامهــا. ٢٠٠٨مــارس / آذار٧

وضــوع امل عـن  أجنزتـه هــذه اللجنـة مــن أعمـال، وشــارك يف حلقـة نقــاش     كلمـة تنــاول فيهـا مــا  
تمويـل املـساواة بـني      املتعلقـة ب   العامـة    ةالسياسإطار  ملبادرات األساسية يف    ا املتعلق ب  األولوية ذي

عمليـة حتقيـق    واعتمدت اللجنة االستنتاجات املتفق عليهـا بـشأن متويـل           . اجلنسني ومتكني املرأة  
 اليت دعت فيها، يف مجلة أمور، احلكومات وسائر اجلهـات           ،املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

البحـث  وفري املوارد البشرية واملاليـة الالزمـة لـتمكني املـرأة، وأشـارت إىل ضـرورة                 الفاعلة إىل ت  
 املـساواة بـني   هـديف حتقيـق  مـن مجيـع املـصادر ومجيـع القطاعـات لتحقيـق           وحشده   التمويل   عن

وأكــدت اللجنــة مــن جديـد أمهيــة اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  . اجلنـسني ومتكــني املــرأة 
 مبـا تؤديـه   وتوكوهلـا االختيـاري واتفاقيـة حقـوق الطفـل، وأحاطـت علمـا               التمييز ضد املرأة وبر   

 مبـدأ املـساواة بـني      مـن أعمـال لكـي تطبـق عمليـا         اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة         
أو، عنـد االقتـضاء، الـصناديق       /وحثـت احلكومـات و    . البنـات والـصبيان   بـني   النساء والرجـال و   

التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، كـال ضـمن نطـاق              ذات الصلة    والربامج والوكاالت املتخصصة  
واليته، إىل تقدمي املساعدة إىل الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                      

ــها،     ــى طلب ــاء عل ــرأة، بن ــى ضــد امل ــا عل ــاء ب ملؤازرهت ــة، ودعــت    الوف ــا مبوجــب االتفاقي التزاماهت
أن  املــدين واملنظمــات غــري احلكوميــة والقطــاع اخلــاص إىل  املؤســسات املاليــة الدوليــة واجملتمــع

اللجنــة املعنيــة وضــع املــرأة دعــت جلنــة كمــا . ذو حــذوها، مــع مراعــاة األولويــات الوطنيــة حتــ
، إيــالء املنوطــة هبــا، يف ســياق ممارســتها املهــام  إىل أن تواصــلبالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة

 وقـد ترغـب  .  عملـها رأة االهتمـام الواجـب يف إطـار أداء     متويل املساواة بني اجلنسني ومتكني املـ      
 .الدعوة هذه إىل االستجابة كيفية يف النظر يف اللجنة
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 اللجنــة، بعمــل الــصلة ذات )٢(القــرارات مــن عــدداأيــضا  املــرأة وضــع جلنــة اعتمــدتو - ٩
 لـة والطف املـرأة  وبـشأن  لألنثـى،  التناسـلية  األعـضاء  تـشويه ل حـد  وضع بشأن قرارات بينها ومن

 .اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس
 

 العامة اجلمعية - دال 
 بشأن اتفاقية القـضاء    ٦٢/٢١٨اختذت اجلمعية العامة يف دورهتا الثانية والستني القرار          - ١٠

وقررت اجلمعية اإلذن للجنة بعقـد ثـالث دورات سـنوية           . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
فريـق عامـل ملـا قبـل الـدورة ملـدة أسـبوع قبـل كـل                  لى أن جيتمع    ها ثالثة أسابيع، ع   مدة كل من  

التعديل علـى   مفعول  ، ريثما يبدأ سريان     ٢٠١٠يناير  /دورة، لفترة مؤقتة تبدأ من كانون الثاين      
 من االتفاقية، واإلذن للفريـق العامـل املعـين بالبالغـات املقدمـة مبوجـب        ٢٠ من املادة    ١الفقرة  

وقــررت اجلمعيــة أيــضا اإلذن  . قيــة بعقــد ثــالث دورات ســنوية الربوتوكــول االختيــاري لالتفا
، مبـا جمموعـه     ٢٠٠٩-٢٠٠٨للجنة باالجتماع على أساس استثنائي ومؤقت يف فتـرة الـسنتني            

. مخس جلسات، تعقد ثالث منها يف غرف موازية واثنتان يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك              
قررت أن تقوم، بعـد سـنتني، بتقيـيم احلالـة يف            وحثت اجلمعية اللجنة على تقييم التقدم احملرز و       

ما يتعلق مبكان عقد جلسات اللجنة، واضعة يف اعتبارها أيضا السياق األوسع نطاقـا إلصـالح          
وُدعيـت رئيـسة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة إىل                . اهليئات املنشأة مبعاهـدات   

 رابعـة والـستني، وطُلـب إىل األمـني        لثـــة والـستني وال    إلقاء كلمة أمــام اجلمعية فــي دورتيهـا الثا       
 ـن حالـــة االتفاقيـــة وعـن تنفيـذ      العام أن يقدم إىل اجلمعية يف دورهتا الرابعة والستني تقريــرا عــ           

ــة وقــد ترغــب . القــرار ــيم أســاليب يف النظــر يف اللجن ــة دعــت الــذي احملــرز التقــدم تقي  اجلمعي
 .إجرائه إىل
 : الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــةاللجنــة بعمــل الــصلة ذات األخــرى تقــراراال بــني ومــن - ١١

 بــشأن ٦٢/١٣٣ والقــرار املهــاجرات؛ العــامالت ضــد املوجــه العنــف بــشأن ٦٢/١٣٢ القــرار
 القـضاء  بـشأن  ٦٢/١٣٤ والقـرار  املرأة؛ ضد العنف أشكال مجيع على للقضاء اجلهود تكثيف
 حـاالت  يف ذلـك  يف مبـا  مظاهرهـا،  ميـع جب اجلنـسي  العنـف  أشـكال  مـن  وغريه االغتصاب على

 املنـاطق  يف املـرأة  حالـة  حتـسني  بـشأن  ٦٢/١٣٦ والقـرار  حـاالت؛  مـن  هبـا  يتـصل  وما الصراع
 والقـرار  الـوالدة؛  ناسور على القضاء إىل الرامية اجلهود دعم بشأن ٦٢/١٣٨ والقرار الريفية؛

 .الطفلة بشأن ٦٢/١٤٠

__________ 
 ).E/2008/27 (٧، امللحق رقم ٢٠٠٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر  )٢( 
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 جنة يف دوراهتا املقبلةالتقارير اليت ستنظر فيها الل -ثالثا  
ستتمكن مجيع الدول األطراف اليت دعتـها اللجنـة لتقـدمي تقاريرهـا يف الـدورة احلاديـة                   - ١٢

، مــن ٢٠٠٨يوليــه / متــوز١٨يونيــه إىل / حزيــران٣٠واألربعــني، املقــرر عقــدها يف الفتــرة مــن 
اريرهـا يف   وقـد وافقـت كافـة الـدول الـيت تلقـت دعـوة مـن اللجنـة بـأن تقـدم تق                      . القيام بـذلك  

أكتـــوبر إىل / تـــشرين األول٢٠الـــدورة الثانيـــة واألربعـــني املقـــرر عقـــدها خـــالل الفتـــرة مـــن 
ــاين ٧ ــشرين الثـ ــوفمرب /تـ ــذلك ٢٠٠٨نـ ــطالع بـ ــوادور  .  علـــى االضـ ــدول هـــي إكـ ــذه الـ وهـ

وأوروغــواي والبحــرين والربتغــال وبلجيكــا والــسلفادور وســلوفينيا وقريغيزســتان والكــامريون 
 .وليا وميامناروكندا ومدغشقر ومنغ

ودعت اللجنة الدول األطراف التاليـة إىل تقـدمي تقاريرهـا يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني                   - ١٣
إســرائيل وأملانيــا وأرمينيــا وبوتــان واجلماهرييــة  : ٢٠٠٩ينــاير /املقــرر عقــدها يف كــانون الثــاين 

 أن تنظــر يف مــسألة وأشــارت اللجنــة أيــضا إىل أهنــا تعتــزم. العربيــة الليبيــة وروانــدا وغواتيمــاال
تنفيــذ االتفاقيــة مــن جانــب الــدول األعــضاء الــيت تــأخرت كــثريا يف تقــدمي تقاريرهــا األوليــة يف 

 ). بيساو وليربيا وهاييت-دومينيكا وغينيا (حالة عدم تقدميها ألي تقرير يف تلك الدورة 
 

 النظر يف أمر الدول األطراف اليت مل تقدم تقارير -رابعا  
ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ١٥ السابعة والثالثني اليت عقدت خالل الفتـرة مـن         يف الدورة  - ١٤
 دولـة مــن الـدول األطــراف   ١٢، قــررت اللجنـة أن توجــه رسـائل إىل   ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٢

ــن        ــد ع ــرة تزي ــة لفت ــا األولي ــدمي تقاريره ــأخرت يف تق ــيت ت ــوام ١٠ال ــدة   ( أع ــا اجلدي ــابوا غيني ب
ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ودومينيكـا وسيـشيل وغرينـادا            وجزر البهاما وجـزر القمـر        وتشاد
مـن أجـل أن تطلـب منـها أن تقـدم تقاريرهـا حبلـول                )  بيساو وليربيا وليـسوتو وهـاييت      -وغينيا  

وقـررت اللجنــة كـذلك أن تطلـب إىل الـدول األطــراف األربـع الـيت تــأخرت يف       . تـاريخ حمـدد  
 تقــدم مجيــع تقاريرهــا املتــأخرة كتقــارير  عامــا أن٢٠تقــدمي تقاريرهــا األوليــة لفتــرة تزيــد عــن  

، وذلك كي تنظر فيها يف دورهتا الثالثة واألربعني يف كـانون            ٢٠٠٨مارس  /جامعة حبلول آذار  
ويف حالـة عـدم تـوفر التقـارير        ).  بيـساو وليربيـا وهـاييت      -دومينيكا وغينيا    (٢٠٠٩يناير  /الثاين

د قـررت، كمـالذ أخـري، أن متـضي يف           ذات الصلة ضمن اإلطار الزمين املقتـرح، فـإن اللجنـة قـ            
ــر    ــة يف تلــك الــدول األطــراف إن مل تقــدم أي تقري ــذ االتفاقي ــة . النظــر يف تنفي وحــددت اللجن

كذلك إطارا زمنيا لتقدمي تقارير الدول األطراف الـيت طـال تأخرهـا، مـع ذكـر الـدورات الـيت                     
حالــة عــدم تقــدمي  ســتنظر فيهــا يف أمــر الــدول األطــراف الــيت ال توجــد تقــارير مــن جانبــها يف  

 .التقارير هذه
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وقــــد قامــــت رئيــســة اللجنــــة أو مــديرة شــعبة النــهوض بــاملرأة بــإبالغ دومينيكــا           - ١٥
 بيــساو وليربيــا وهــاييت مبــا قررتــه اللجنــة، كمــا اضــطلعت مفوضــية حقــوق اإلنــسان  - وغينيــا

 يف دورهتـا الثالثـة      بدعوة كل من تلك الدول األطـراف للمـشاركة يف النظـر يف تنفيـذ االتفاقيـة                
وهذه الدعوة تعين أنه سيتم وضع قائمة بالقضايا واألسـئلة مـن قبـل الفريـق العامـل                  . واألربعني

، وإحالتــها يف وقــت الحــق إىل تلــك الــدول األطــراف  ٢٠٠٨يوليــه /ملــا قبــل الــدورة يف متــوز 
وعمـدت  . تقريـر إلبالغها بأنه سينظر يف أمرها خالل الدورة الثالثة واألربعـني إن مل تقـدم أي       

املفوضية كذلك إىل تشجيع املنـسقني املقـيمني يف الـدول األطـراف املعنيـة علـى مـساعدة هـذه                 
وقـــد قـــدمت هـــاييت تقريرهـــا يف . الـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة يف عمليـــة إعـــداد تقاريرهـــا 

 يف حـني    ٢٠٠٨سـبتمرب   / وأوضحت ليربيا أهنا ستقدم تقريرها يف أيلـول        ٢٠٠٨مايو  /أيار ١٢
 .تم استالم أي رد من الدولتني املعنيتني األخرينيمل ي
وستزود اللجنـة باملعلومـات الـواردة أدنـاه والـيت تتـصل باملمارسـة الـيت تتبعهـا اهليئـات                    - ١٦

األخرى املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان، وذلـك ملـساعدهتا يف وضـع طرائـق للنظـر يف تنفيـذ                   
 .االتفاقية يف حالة عدم توفر أي تقرير

، والـيت  )٣(وقد اتبعت غالبية هذه اهليئـات تلـك املمارسـة الـواردة يف أنظمتـها الداخليـة              - ١٧
إجـــراء ” يف إطـــار مـــا مســـي ٩٩١بــدأت هبـــا جلنـــة القـــضاء علـــى التمييـــز العنــصري يف عـــام   

، وذلك لبحث مسألة تنفيذ املعاهدة ذات الصلة يف الدولة الطرف يف حالة عـدم                “االستعراض
 مــن اتفاقيــة حقــوق ٣٦ مــن املــادة ٢وردت هــذه املمارســة يف الفقــرة وقــد . تــوفر تقريــر منــها

األشخاص ذوي اإلعاقـة، وهـي تقـضي بأنـه يف حالـة تـأخر دولـة مـا مـن الـدول األطـراف يف                          
تقدمي تقريرها لفترة طويلة، جيوز للجنة أن تبلغ الدولة الطرف املعنية باحلاجـة إىل حبـث مـسألة             

يمها بناء على ما يتوفر من معلومات موثوقة لدى اللجنة، وذلك يف حـال              تنفيذ االتفاقية يف إقل   
وتقـوم اللجنـة بـدعوة    . عدم تقدمي التقرير ذي الصلة يف غضون ثالثـة أشـهر مـن إبـالغ الدولـة           

الدولــة الطــرف املعنيــة باملــشاركة يف هــذا البحــث، وإذا مــا اســتجابت الدولــة الطــرف بتقــدمي   
 .لية النظر فيه العاديةالتقرير ذي الصلة، فيضطلع بعم

ويف إطــار املمارســة الراهنــة، تقــوم اهليئــة املنــشأة باملعاهــدة ذات الــصلة بــإبالغ الدولــة  - ١٨
الطرف اليت مل تقدم تقريرها بأهنا تعتزم حبث حالة تنفيذ املعاهـدة ذات الـصلة يف إقليمهـا دون                   

__________ 
، املرفـق الرابـع،   )A/58/18( ١٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمـسون، امللحـق رقـم     انظر   )٣( 

ــصادي واالجتمــاعي،   الفــرع عــني؛   ــة للمجلــس االقت ــائق الرمسي ــم  ، امل٢٠٠٥الوث ؛ )E/2005/22( ٢لحــق رق
، املرفـق األول،  )A/56/38( ٣٨والوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الـسادسة واخلمـسون، امللحـق رقـم                

؛ جلنــة حقــوق )٦٥املــادة (؛ جلنــة مناهــضة التعــذيب )٧٠املــادة (؛ اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان ٤٩املــادة 
 ).٣٢ إىل ٢٩، الفقرات ٦٧املادة (الطفل 
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ت كــثرية، يفــضي ويف حــاال. تــوفر تقريــر، وذلــك خــالل جلــسة علنيــة تعقــد يف موعــد حمــدد  
إفصاح اهليئة املنشأة مبعاهدة عن اعتزامها القيـام باسـتعراض حالـة التنفيـذ يف البلـد علـى الـرغم                 

ويف حـال  . من عدم وجود أي تقرير، إىل تشجيع الدولة الطرف علـى تقـدمي التقريـر املطلـوب                
 .قدمت الدولة تقريرها، جيري تعليق اإلجراء وتبدأ عملية النظر العادية

ويف بعــض احلــاالت، يالحــظ أن اإلبــالغ بأنــه يعتــزم النظــر يف حالــة التنفيــذ يف ســياق  - ١٩
. عدم وجود أي تقرير يفضي إىل قيام الدولة الطرف ببيان أهنا ستقدم تقريرها يف وقت الحـق                

ويف هذه احلاالت، جيوز للهيئة املنشأة مبوجب معاهدة أن تقترح إرجـاء االسـتعراض إىل دورة                
 .قدمي التقرير الالزمأخرى إىل حني ت

وإذا مل تــستجب الدولــة الطــرف إىل مــا أبلــغ إليهــا مــن أنــه ســيجري النظــر يف حالــة     - ٢٠
التنفيذ يف إطار عدم وجود تقريـر، فـإن اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات تتـوىل عـادة وضـع                       

 مـن   قائمة بالقضايا واألسئلة يكون اهلدف منها احلصول على أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات                 
أجل املضي يف عملية النظر يف حالة البلـد ذي الـصلة، وتنقـل هـذه القائمـة إىل الدولـة الطـرف                     

ويطلب من الدولة الطرف الرد على القائمة، وإرسال وفـد حلـضور اجللـسة الـيت سـيتم                  . املعنية
 .فيها حبث مدى قيامها بالتنفيذ الالزم

. واألسـئلة عـدد مـن الـسيناريوهات       وقد يلحق إبـالغ الدولـة الطـرف بقائمـة القـضايا              - ٢١
ــضايا        ــة الق ــى قائم ــدمي رد خطــي عل ــة الطــرف بتق ــوم الدول ــسيناريوهات، أن تق وأول هــذه ال

ويف هذه احلـاالت، قـد تقـرر اهليئـة املنـشأة مبعاهـدة              . واملسائل، وأن تقرر عدم إرسال أي وفد      
ذلـك، أنـه قـد حـدث        ومن أمثلـة    . أن تنظر يف الرد اخلطي الذي أحيل إليها من الدولة الطرف          
 أن قــررت اللجنــة ٢٠٠٦أكتــوبر /يف الــدورة الثامنــة والثمــانني الــيت عقــدت يف تــشرين األول 

املعنية حبقـوق اإلنـسان أن تنظـر يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف غرينـادا خـالل دورهتـا                        
يرهـا األويل،    نظرا لعدم قيـام الدولـة الطـرف بتقـدمي تقر           ٢٠٠٧يوليه  /التسعني املعقودة يف متوز   

ــه يف     ــع تقدمي ــن املزم ــذي كــان م ــسمرب / كــانون األول٥ال ــة   . ١٩٩٢دي ــد عمــدت الدول ولق
الطـرف إىل تقــدمي رد خطــي إىل اللجنـة الــيت نظــرت يف حالـة التنفيــذ بنــاء علـى هــذا الــرد ويف     

 .سياق عدم حضور أي وفد يف دورهتا التسعني
 تقــدم ردا علــى قائمــة القــضايا  وثــاين هــذه الــسيناريوهات، أن الدولــة الطــرف قــد ال  -٢٢

وقــد تقــرر اللجنــة املعنيــة أن تنظــر يف أمــر البلــد دون تــوفر تقريــر، ولكــن يف ســياق  . واألســئلة
وعلى سبيل املثال، قامت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان، يف دورهتـا احلاديـة               . حضور وفد ميثله  

قـــوق املدنيـــة والـــسياسية يف ، بـــالنظر يف حالـــة احل٢٠٠٤يوليـــه /والثمـــانني املعقـــودة يف متـــوز
ــر ودون ورود إجابــات علــى قائمــة القــضايا      ــا الوســطى دون وجــود أي تقري ــة أفريقي مجهوري
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وقـد ارتـأت اللجنـة أن تعتمـد مالحظـات           . واألسئلة، ولكـن يف سـياق وجـود وفـد ميثـل البلـد             
طــار ختاميــة مؤقتــة وأن حتيلــها إىل الدولــة الطــرف، دون اإلفــصاح عنــها عالنيــة، وذلــك يف إ   

وقـد عرضـت   . مت تأكيده للجنة أثناء نظرها يف حالة البلد بأنه سيتم تقدمي تقرير عما قريـب               ما
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى تقريرهــا الــدوري الثــاين، الــذي نظــرت فيــه اللجنــة خــالل دورهتــا    

ــوز    ــودة يف مت ــانني املعق ــسابعة والثم ــه /ال ــن     ٢٠٠٦يولي ــزم م ــا يل ــاد وإعــالن م ــث مت اعتم ، حي
وقد قررت اللجنة اإلعالن عن املالحظـات اخلتاميـة واعتبارهـا مالحظـات             . ختاميةمالحظات  

هنائيــة، وذلــك يف حالــة عــدم قيــام الدولــة الطــرف بــالرد أو ببيــان أهنــا ســوف تقــدم تقريــرا يف   
وقد نفذت ممارسة اعتمـاد مالحظـات ختاميـة مؤقتـة مـن أجـل مـنح الدولـة                   . املستقبل القريب 

 .ى اهليئة املنشأة مبعاهدة والدخول يف حوار مع اللجنةالطرف فرصة أخرى للرد عل
وثالث هذه السيناريوهات، أنه على الرغم من تلقي إخطار بأنه سـيتم النظـر يف حالـة                  - ٢٣

التنفيذ يف سياق عدم وجود تقريـر أو رد علـى قائمـة القـضايا واملـسائل الـصادرة عـن اللجنـة،                       
.  ال ينـشأ أي رد فعـل عـن الدولـة الطـرف املعنيـة            باإلضافة إىل رسائل تذكريية أخرى، فإنه قد      

ويف مثل هذه احلاالت، تقـرر اللجنـة عـادة أن متـضي يف حتليـل وضـع البلـد دون وجـود تقريـر                         
وعلى سبيل املثال، فإنه يف ظل تقاعس الدولة الطرف عـن تقـدمي تقريرهـا               . ودون حضور وفد  

ــة عــشر، يرا    ــالغ عــددها ثالث ــة الب ــا الدوري ــز    األويل وتقاريره ــى التميي ــة القــضاء عل عــى أن جلن
ــار      ــا يف إط ــسائد يف ليربي ــد نظــرت يف الوضــع ال ــصري ق ــه    العن ــذي تبنت ــتعراض ال  إجــراء االس

، قــررت )٤٩ (٣وباإلضــافة إىل ذلــك، ويف ســياق املقــرر . اعتمــدت مالحظــات ختاميــة كمــا
ار املبكــر اللجنــة أن تظــل علــى علــم باحلالــة القائمــة يف ليربيــا مبوجــب إجرائهــا اخلــاص باإلنــذ  

ــشرين األول  . والعمــل العاجــل  ــسبعني املعقــودة يف ت ــوبر /ويف دورهتــا التاســعة وال ، ٢٠٠٣أكت
عمدت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان إىل النظـر يف حالـة احلقـوق املدنيـة والـسياسية يف غينيـا                        
االستوائية، دون وجود تقرير أو وفـد، وأحيلـت إىل الدولـة الطـرف مالحظـات ختاميـة سـرية                    

ويف الدورة احلادية والتسعني، قررت اللجنـة أن حتـول املالحظـات اخلتاميـة املؤقتـة الـيت                  . ؤقتةم
تتصل باحلالة السائدة يف غينيا االستوائية إىل مالحظـات علنيـة وهنائيـة حيـث أن البلـد مل يقـدم        

 .تقريره األويل
إعالن اعتزامهـا   وممارسة اهليئـات األخـرى املنـشأة مبعاهـدات توضـح أن قيـام اللجنـة بـ                  - ٢٤

دراسة حالة البلـد يف سـياق عـدم تـوفر تقريـر، سـواء كـان تقريـرا أوليـا أو دوريـا، قـد يـشكل                      
وبــصفة . أســلوبا يف غايــة الفعاليــة فيمــا يتــصل بــإلزام الــدول األطــراف الــيت ال تقــدم تقاريرهــا  

يرهـا  عامة، يالحظ أن الـدول األطـراف سـتقوم، يف هـذا الـصدد، إمـا باإلسـراع إىل تقـدمي تقر           
ويف حالـة عـدم وصـول رد مـن الدولـة الطـرف،              . املتأخر، أو ببيان اعتزامها االضطالع بـذلك      

فــإن املمارســة املتبعــة توضــح أن اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات كــثريا مــا تعمــد إىل وضــع قائمــة      
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وقد تفضي هذه القائمة إىل اإلتيان بـرد رمسـي          . بالقضايا واألسئلة لعرضها على الدولة الطرف     
وحىت يف حالـة انتفـاء رد مـن الدولـة         . ىل حفظ الدولة الطرف على إرسال وفد إىل الدورة        أو إ 

الطرف، يراعى أنه قد ثبت أن إقامة اتصال بتلـك الدولـة يفـتح البـاب أمـام التحـاور والتعـاون                 
وقـد تعتمـد اللجنـة مالحظـات        . مستقبال فيما بـني اهليئـة املنـشأة مبعاهـدة والدولـة ذات الـصلة              

قتة، كما حدث بالنسبة للجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، أو مالحظـات ختاميـة هنائيـة           ختامية مؤ 
وتــستخدم اللجنــة . وعلنيــة، وفقــا للممارســة الــيت تتبعهــا جلنــة القــضاء علــى التمييــز العنــصري 

وكــان هــذا هــو احلــال . الــردود علــى قــوائم القــضايا واألســئلة كأســاس إلجــراء مناقــشة أوليــة 
 ويف. ٢٠٠٦أغــسطس / املعقــودة يف آب دورة اللجنــة التاســعة والــستني بالنــسبة ملــالوي أثنــاء 

 أكيداتـه بأنـه سـيقدم تقريـرا، وجهـت         أعقاب املناقشة األولية، وبعد قيـام الوفـد املعـين بتقـدمي ت            
ــد ال يتجــاوز         ــام، يف موع ــا القي ــه فيه ــب من ــد تطل ــالة إىل الوف ــة رس ــران٣٠اللجن ــه/ حزي  يوني

ــيت  ٢٠٠٨ ــالوي الــ ــارير مــ ــدمي تقــ ــا  ، بتقــ ــال تأخرهــ ــر   ( طــ ــر األويل إىل التقريــ ــن التقريــ مــ
 ).السادس الدوري

ولدى وضع ممارستها يف هذا الصدد، قد ترغب اللجنة يف النظر يف أحـدث ممارسـات                 - ٢٥
وقـد تـود اللجنـة    . اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان، الـيت تقـضي بإحالـة قائمـة بالقـضايا واألسـئلة         

لـدى جلنـة مناهـضة التعـذيب الـيت تـدعو الـدول الـيت حيـني          أيضا أن تفكـر يف املمارسـة الناشـئة      
 إىل الرد على قائمة من القـضايا واألسـئلة حتيلـها اللجنـة،              ٢٠٠٩موعد تقدمي تقاريرها يف عام      

. وأن توافق على أن تعتـرب الـردود علـى قائمـة القـضايا بـديال للتقريـر وأن متثـل أساسـا للحـوار                    
 مثل هـذه الـدعوات، ردت سـت دول عليهـا رمسيـا           ومن بني الدول اإلحدى عشرة اليت تلقت      

وقـد تـود اللجنـة      . بشكل إجيايب، يف حني أعربت ثالث دول أخرى عن اعتزامها القيام بـذلك            
كذلك أن تعتمد مالحظات ختامية هنائية وعلنية عقب النظـر يف مـسألة التنفيـذ يف حـال عـدم                    

 .وجود أي تقرير
 

  قبل الدورةأساليب عمل الفريق العامل ملا  –خامسا  
 إىل  ٤يف الفترة مـن     املعقود  أوصى الفريق العامل ملا قبل الدورة أثناء اجتماعه األخري،           - ٢٦
، بــأن تنظــر اللجنــة يف أســاليب عمــل الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة   ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٨

عمــل ختلــف املقــررات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتعلــق بأســاليب  ومراعــاة مل .بغــرض تنقيحهــا
، قد ترغـب اللجنـة   )ثالثا/٣١ثانيا و /٢٥رابعا، و /٢٢املقررات (الفريق العامل ملا قبل الدورة      

، ه لعــدد قوائمــه بالقــضايا واألســئلةيف أن تقـرر مواصــلة الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة ختفيــض 
القاضـي بعـدم جتـاوز ردود الـدول األطـراف           مقررهـا    يف احلسبان، على وجه اخلصوص،       اأخذ
 صفحة وبإمكانية إثـارة أسـئلة إضـافية أثنـاء احلـوار البنـاء مـع الدولـة            ٣٠ و   ٢٥ا يتراوح بني    مل
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العامـل ملـا قبـل الـدورة علـى      الفريـق  قائمـة  قتـصر  توقد ترغب اللجنـة يف أن تقـرر أن        .الطرف
جمموعــات تتــصل األســئلة يف إطــار إدراج ســؤاال مــوجزا وواضــحا ومركــزا، مــع مواصــلة  ٢٠

وقد ترغـب اللجنـة أيـضا يف أن تقـرر أن             .األولوية، بدال من تناول مواد حمددة     ذات  باملواضيع  
ــة الطــرف          ــة الدول ــة ملتابع ــى ســبيل األولوي ــام عل ــدورة االهتم ــل ال ــا قب ــل مل ــق العام ــويل الفري ي

كمــا قــد ترغــب يف أن تنظــر يف وضــع مبــادئ توجيهيــة داخليــة    .ملالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة
 .لصياغة قوائم القضايا

 
أنشطة شعبة النهوض بـاملرأة ووحـدة حقـوق اإلنـسان للمـرأة والـشؤون                - سادسا 

اتفاقيـة القـضاء    ذات الـصلة ب   اجلنسانية التابعـة ملفوضـية حقـوق اإلنـسان          
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

مـن   ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٣١اللجنـة يف  تـوفري اخلـدمات     منذ نقل مـسؤولية      - ٢٧
ملرأة إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان، مـا فتئـت اللجنـة تبحـث عـن فـرص إبـراز                    شعبة النهوض با  

  التمييـز  التفاقية القضاء على مجيع أشـكال      )٤(ملنهاج عمل بيجني  الكلي  أوجه التآزر يف التنفيذ     
 يف دورهتـا الثانيـة   وبفضل العديد من تقارير األمني العام املقدمة جلنة وضـع املـرأة    .)١( املرأة ضد

ــواخلمــسني ــة     ، مب ــذي حيظــى باألولوي ــة ال ــق مبوضــوع اللجن ــر املتعل ــل  أيا يف ذلــك التقري  متوي
بــاإلكراه الطفلــة زواج والتقريــر عــن ، )E/CN.6/2008/5(املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 

)E/CN.6/2008/4( ، التقريــــــر عــــــن وضــــــع حــــــد لتــــــشويه األعــــــضاء التناســــــلية لألنثــــــى
)E/CN.6/2008/3(وقدمت الشعبة أيضا دعما موضـوعيا   . عمل اللجنة، جرى لفت االنتباه إىل

مـشاركتها يف حلقـة النقـاش    من خـالل  رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        إىل  
 العامــة بــشأن متويــل املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني  سةاملبــادرات األساســية يف الــسيا”بعنــوان 
 .“اء على التمييز ضد املرأة جتارب وجهود اللجنة املعنية بالقض:املرأة
. وواصلت الشعبة أنـشطتها لـدعم البلـدان اخلارجـة مـن الـصراع يف تنفيـذها لالتفاقيـة                  - ٢٨

وعلى إثر دعوة موجهة من الوزيرة املعنية بوضـع املـرأة يف هـاييت، نظمـت الـشعبة بعثـة تـشاور          
، مبــشاركة ٢٠٠٧أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٦رفيعــة املــستوى إىل هــذا البلــد يف الفتــرة مــن      

ودعمـت الـشعبة عقـد     . تافـاريس دا سـيلفا، ومهـا عـضوان يف اللجنـة       رجييناغاسبار و فرانسواز  
ــرة مــن    ــر / شــباط١٥إىل  ١٣حلقــة عمــل يف الفت ــرار صــحة مــشروع   ٢٠٠٨فرباي  بغــرض إق

ــادة      ــه مبوجــب امل ــر عــن هــاييت واملطلــوب تقدمي ــة وســالمة عمــل خــبري   ١٨التقري  مــن االتفاقي

__________ 
منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥ سـبتمرب / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،            )٤( 

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.90. IV.13رقم املبيع 
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وضــع الــصيغة النهائيــة للتقريــر الــذي عــرض علــى موقــع الــوزارة علــى     م متــااستــشاري دويل 
ــشبكة يف آذار ــع   (٢٠٠٨مــارس /ال ، )http://www.mcfdf.gouv.ht/pdf/CEDEF.pdfانظــر املوق

لت فيهـا هـذه اجلهـود، تعاونـت     وطيلـة الفتـرة الـيت بـذ     .مايو/ألمانة العامة يف أيار   أتيح ل الذي  و
 .الشعبة تعاونا وثيقا مع بعثة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف هاييت

 حلكومـة ليربيـا يف جمـال بنـاء القـدرات مـن أجـل تعزيـز               اوواصلت الشعبة أيضا دعمهـ     - ٢٩
ستوى وعلى إثر بعثة تشاور رفيعـة املـ        .االتفاقيةمبوجب  املساواة بني اجلنسني، وإعداد تقريرها      

، عقدت حلقات عمل بشأن التنفيذ واإلبـالغ يف إطـار االتفاقيـة       ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران متت  
مـارس  / آذار ٢١ إىل   ١٩لفائدة موظفي األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض بـاملرأة يف الفتـرة مـن              

ــرة مــــن ٢٠٠٧ ــران٢٢ إىل ١٨ والفتــ ــه / حزيــ ــومي ٢٠٠٧يونيــ ــشرين ٢٠ و ١٩ ويف يــ  تــ
 إىل  ١٩حلقة عمل لفائدة معدي التقارير يف الفتـرة مـن           عقد   يوستجر .٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
، وتــــشري احلكومــــة إىل أهنــــا تعتــــزم تقــــدمي التقريــــر إىل اللجنــــة يف   ٢٠٠٨مــــايو / أيــــار٢١
 أبيـا   -كـوكر   دوركـاس   وقـد اسـتفادت هـذه األنـشطة مـن إسـهامات              .٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

ة الفترة الـيت بـذلت فيهـا هـذه اجلهـود، تعاونـت        وطيل .دايريام، ومها عضوان يف اللجنة    وشانيت  
 .الشعبة تعاونا وثيقا مع بعثة األمم املتحدة يف ليربيا

، شـرع األمـني العـام يف تنفيـذ محلتـه املتعـددة الـسنوات             ٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٢٥ويف   - ٣٠
تـزامن  يا  ممـ ،  ٢٠١٥عـام   حبلـول   مة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيـات         وعلى نطاق املنظ  

 وستــشارك كــل كيانــات منظومــة األمــم  .تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةاملوعــد احملــدد لمــع 
وسـتركز احلملـة علـى ثالثـة         .املتحدة يف احلملة، كل يف اجملال الذي تكون له فيـه مزيـة نـسبية              

 الــدعوة علــى الــصعيد العــاملي؛ تعزيــز اجلهــود والــشراكات علــى الــصعيدين    :جمــاالت رئيــسية
 .بأسلوب القدوةلدورها الريادي قليمي؛ ممارسة األمم املتحدة الوطين واإل

وتعقد الشعبة اجتماعـا لفريـق خـرباء بـشأن املمارسـات الـسليمة يف جمـال التـشريعات                    - ٣١
 يف ةاملتعلقة بالعنف ضـد املـرأة، بالتعـاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـ           

وسـيجري خـالل     . يف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٨إىل   ٢٦الفترة من   
هـــج تـــشريعية خمتلفـــة؛ وتقيـــيم الـــدروس املـــستفادة فيمـــا يتعلـــق بـــالقوانني االجتمـــاع حتليـــل ُن

واإلصــالحات التــشريعية املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة؛ وحتديــد النــهج الفعالــة واالســتراتيجيات  
 .عات املتصلة بالعنف ضد املرأةفيما خيص التشريباعتمادها يف املستقبل املوصى 

وتواصـل وحـدة حقـوق اإلنــسان للمـرأة والـشؤون اجلنــسانية التابعـة ملفوضـية حقــوق         - ٣٢
 بغـرض إجيـاد فهـم أفـضل لألبعـاد اجلنـسانية ملختلـف               ةالدوليـ الـسوابق القـضائية     اإلنسان حتليل   

. مـن حيـث النتـائج    قدر أكرب من املساواة بني اجلنسنيكفالة انتهاكات حقوق اإلنسان هبدف     

http://www.mcfdf.gouv.ht/pdf/CEDEF.pdf
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عن القوانني اليت تنطوي علـى متييـز ضـد    دراسات  ، مبا يف ذلك     دراساتوقد طلب إعداد عدة     
املــرأة؛ ومقاضــاة مــشتري اخلــدمات اجلنــسية يف ســياق االجتــار ألغــراض اإلكــراه علــى البغــاء؛  

اء ومقاضاة االغتصاب مبوجب القـانون الـدويل ومحايـة احلقـوق االجتماعيـة واالقتـصادية للنـس                
وقــدمت الوحــدة مــدخالت    .يف حــاالت مــا بعــد الــصراع واســتفادهتن مــن تلــك احلقــوق       

 املعاملــة أو العقوبــة القاســية وغــريه مــن ضــروبموضــوعية إىل املقــرر اخلــاص املعــين بالتعــذيب 
املقـرر  وإىل  لنـساء،   با فيما يتعلـق  لدى إعداد تقريره بشأن تطبيق واليته       الالإنسانية أو املهينة     أو

عين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى معيـشي مناسـب وبـاحلق يف               اخلاص امل 
 . بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجهة املعنية اخلاصةاملقررإىل  و؛التمييز يف هذا السياق عدم
طلبـات   استالمعية، وهي تتطلع إىل     يضاوستواصل الوحدة موافاة اللجنة بتحليالت مو      - ٣٣

 Medica (كما تتعـاون الوحـدة مـع منظمـة ميـديكا مونـديال       .معلوماتحمددة للحصول على 

Modiale(تنظــيم مــؤمتر رئيــسي بــشأن مــن أجــل دوليــة، وذلــك  ، وهــي منظمــة غــري حكوميــة
وضـع   اللجنـة لـدى نظرهـا يف         ، ومن شأن نتائج هـذا املـؤمتر أن تـساعد          السعي إىل إقامة العدل   

الـيت تكـون    أو  كون يف حاالت ما بعد الـصراع        الدول األطراف املتضررة من الصراع أو اليت ت       
 .يف مرحلة انتقالية
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 املرفق األول
 

 ق على االتفاقية أو تنضم إليهاالدول اليت مل تصّد  
 

 أفريقيا  
 السودان 
 الصومال 

 
 آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ  

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  
 باالو 
 تونغا 
 قطر 
 ناورو 

 
 وغريهابا الغربية وأور  

 الكرسي الرسويل 
 الواليات املتحدة األمريكية 
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  املرفق الثاين
الــيت مل تنظــر اللجنــة فيهــا بعــد  الــدول األطــراف والتقــارير الــيت قدمتــها   

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠فيها حىت اللجنة نظر يتقرر موعد  مل أو
 

 التقارير األولية -ألف  
 

 التقارير اليت سبق النظر فيها تاريخ االستالم التاريخ املقرر )التقرير(الدولة الطرف 
 التقرير السابق 

 )التقارير السابقة(

 )١(يشيت  ل- تيمور
ــار١٦ مــــــايو / أيــــ

٢٠٠٤ 
أبريــــــــل / نيــــــــسان٢٢

 التقرير األويل - ٢٠٠٨
  

  التقارير الدورية -باء  
 تاريخ االستالم التاريخ املقرر )التقرير(الدولة الطرف 

ق النظـــر التقـــارير الـــيت ســـب
 )الدورة (فيها

ــسابق   ــر الـ ــارير (التقريـ التقـ
 )السابقة

 )٧-٦(مصر 
ــشرين األول١٨  / تـــــــــــ

 ٢٠٠٢أكتوبر 
فربايـــــــــر / شـــــــــباط٢٧

٢٠٠٨ 
الرابعـة  الدورة  (،  ٢٠٠١

 ٥-٤ و ٣ )والعشرون

 ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥ )٦(اليابان 
أبريـــــــــل / نيـــــــــسان٣٠

٢٠٠٨ 
الــــــــــــــــدورة (، ٢٠٠٣

 ٥  و٤ و ٣ و ٢ )التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٥فرباير / شباط٤ )٦(إسبانيا 
أبريـــــــــل / نيـــــــــسان٢١

٢٠٠٨ 
احلادية الدورة  (،  ٢٠٠٤

 ٥ و ٤ و ٣ )والثالثون

 )٣(سويسرا 
أبريـــــــــل / نيـــــــــسان٢٦

٢٠٠٦ 
أبريـــــــــل / نيـــــــــسان١٨

٢٠٠٨ 
الثامنــة الــدورة (، ٢٠٠٣

 ٢-١ )والعشرون
 
 


