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 ١٥/١١افتتحت اجللسة الساعة  
 

  افتتاح الدورة
ــسة - ١ ــثالثني     : الرئي ــعة وال ــدورة التاس ــاح ال ــت افتت أعلن

 .للجنة
 

إقـــــــــرار جـــــــــدول األعمـــــــــال وتنظـــــــــيم األعمـــــــــال 
)CEDAW/C/2007/III/1(  
 .أقر جدول األعمال - ٢
 

  جنةالذكرى اخلامسة والعشرون ألعمال الل
قالـت إن   ): رئيسة اجلمعية العامة   (السيدة آل خليفة   - ٣

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وهــي  
 دولــة، كانــت ١٨٥االتفاقيــة الــيت يبلــغ عــدد أعــضائها اليــوم  

َمْعلمــا يف وضــع قواعــد معياريــة عامليــة للمــساواة بــني الرجــل   
ــها يف كفا     ــة أمهيت ــت للجن ــد كان ــرأة، وق ــايري   وامل ــذ مع ــة تنفي ل

وقــد أســهمت اللجنــة يف الفهــم العــام لفحــوى . املــساواة هــذه
ــدول      ــات الـ ــك واجبـ ــا يف ذلـ ــا، مبـ ــسان ونطاقهـ ــوق اإلنـ حقـ

 ن اللجنـة  األطراف بالنسبة لتعزيز املساواة بني اجلنسني، كما أ       
ــى        ــشأن التحفظــات عل ــا ب ــن قلقه ــستمرة ع ــصفة م ــت ب أعرب

 تفحُّـص القـوانني     وقد ارتقت بالوعي بشأن ضـرورة     . االتفاقية
الوطنيـة الـيت قــد يكـون هلــا آثـار ضـارة علــى املـرأة، حــىت وإن       
بدت حمايدة جنسانيا، كما ارتقـت بـالوعي بـشأن اآلثـار الـيت              
تعود على املرأة من جراء ظواهر مثـل العوملـة واالجتـار بالبـشر              

وقـد اضـطلعت اللجنـة      . اإليـدز /وفريوس نقص املناعة البـشرية    
جعل أعمال األمم املتحدة أكثر مراعـاة   أيضا بدور أساسي يف     

 . اجلنسوعلن
ــة ن إوأضــافت  - ٤ ــد دعــت  اللجن ــاريخ مبكــر إىل  ق يف ت

متكــني فــرادى النــساء مــن التقــدم بــشكاوى بــشأن مــا حيــدث  
لالتفاقية مـن انتـهاكات، كمـا أن اللجنـة أسـهمت يف صـياغة               

ــة   ــاري لالتفاقي ــدول    ،الربوتوكــول االختي ــدد ال ــغ ع ــذي يبل  ال
وقـد اعتمـدت اللجنـة حـىت اآلن      .  دولة ٨٨يه اآلن   األطراف ف 

رت حتقيقـا  سبعة قرارات بشأن شكاوى مقدمة إليها، كما أج      
وهــذا العمــل .  مــن الربوتوكــول االختيــاري ٨ مبوجــب املــادة

يــساعد علــى بلــورة جمموعــة مــن القــوانني الــيت تتعلــق حبمايــة    
 .ن للمرأة يف حاالت فردية ملموسةحقوق اإلنسا

ــةســتطردت وأ - ٥ ــة واصــلت دعــم   قائل ــة العام  أن اجلمعي
أعمال اللجنة، كما أجازت اجلمعية العامة متديد وقت انعقـاد          
اللجنة ملدة السنتني احلاليتني حبيث تسمح، ضمن مجلـة أمـور،           

وحثـت  . بالنظر يف العدد املتزايـد مـن تقـارير الـدول األطـراف        
 مجيع تلك الـدول علـى متابعـة التعليقـات اخلتاميـة للجنـة بغيـة               

 .كفالة االمتثال لالتفاقية
 الكثري، إال أنـه مـا زال        إحرازومضت تقول إنه قد مت       - ٦

ه قبـل أن يتحقـق االمتثـال الكامـل جلميـع            عملـ هناك ما ينبغـي     
والتحفظات على االتفاقية بناء على التفاسـري       . أحكام االتفاقية 

ــت       ــا زال ــة، م ــة الوطني ــد أو الثقاف ــوانني أو التقالي ــة، والق الديني
 .٢ة للقلق، وخباصة التحفظات على املادة مدعا
واختتمــت كالمهــا قائلــة إنــه ملــا كــان اجملتمــع الــدويل  - ٧

يـد علـى    ككله تقريبا قـد صـدق اآلن علـى االتفاقيـة، يلـزم التأ             
لــها يف أن تواصــل اللجنــة   أموبالتــايل، أعربــت عــن   . التنفيــذ

 جهودهــا الراميــة إىل حتقيــق املــساواة للمــرأة، وفقــا ملــا جــاء يف
، )A/RES/60/1 (٢٠٠٥البيــان اخلتــامي للقمــة العامليــة لعـــام     

 .“التقدم الذي حترزه املرأة هو تقدم للجميع”وهو أن 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق      (السيدة آربور  - ٨

قالـــت إن االتفاقيـــة تقـــدم تعريفـــا واســـع النطـــاق  ): اإلنـــسان
ضى للتمييــز ضــد املــرأة علــى حنــو مباشــر وغــري مباشــر مبقتــ       

القانون ووفقا للممارسة املتبعة، سواء كان مـن يقـوم بـالتمييز            
ــو الدولــة   ــا ه أن االتفاقيــة وأضــافت . أو وكالؤهــا أو أفراده

خلت فكرة املساواة املوضـوعية للمـرأة، مؤكـدة أن مـساواة       أد
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ــق  ــرأة ال تتحق ــد أنامل ــرص      إالّّّ بع ــا نفــس الف ــا عملي ــوفر هل  تت
ا أكـدت االتفاقيـة ضـرورة       واالمتيازات اليت تتوفر للرجل، كم    

وضع سياسات وقوانني وبـرامج تتـضمن تـدابري خاصـة مؤقتـة             
ــساواة     ــق امل ــى حتقي ــرأة عل ــساعد امل ــة ت ــو. موضــوعة بعناي وفر ت

االتفاقيــة األســس القانونيــة لتوســيع نطــاق االهتمــام التقليــدي  
باالنتــــهاكات الــــيت حتــــدث يف اجملــــال العــــام حبيــــث يــــشمل 

ال اخلــاص، وذلـك عــن طريــق  االنتـهاكات الــيت حتـدث يف اجملــ  
مطالبة الدول بأن تتخـذ التـدابري الالزمـة لكفالـة املـساواة بـني               
املـــرأة والرجـــل يف اجملـــاالت املدنيـــة والثقافيـــة واالقتـــصادية      

ب االتفاقيـة بالـدول   هتيو. والسياسية، فضال عن احلياة األسرية   
األطراف لكي تتخـذ مجيـع اخلطـوات الالزمـة لتعـديل األمنـاط          

ــساء حبيــث جيــري القــضاء     االجت ــة للرجــال والن ــة والثقافي ماعي
على التحيـزات واملمارسـات املتأصـلة يف فكـرة دونيـة أي مـن               

 .اجلنسني
وأردفت قائلة إن اللجنة اختلفـت اختالفـا كـبريا منـذ             - ٩

دورهتا األوىل عن اهليئات األخـرى املنـشأة مبوجـب معاهـدات         
 - النـساء     ومعظمهـم مـن    -حقوق اإلنسان، يف أن أعـضاءها       

جرى اختيارهم من خلفيات متنوعـة مـن بلـدان ناميـة وبلـدان          
وقـد كـان    . متقدمة النمو ذات نظم سياسية واقتـصادية خمتلفـة        

ملعظــم هــؤالء األعــضاء خــربات شخــصية أو مهنيــة بالعقبــات   
ــرأة  ــا امل ــيت تواجهه ــوي    . ال ــزام ق ــدى مجــيعهم الت ــا كــان ل كم

ت وجمتمعـات تقـع     وقد انتمى كثري منهم إىل شـبكا      . باملساواة
ومـضت تقـول إن هـذا التنـوع         . خارج نطاق هياكل احلكومة   

يف اخلــربة وااللتــزام والــصلة بالقطــاع غــري احلكــومي قــد كفــل 
جلميــع النــساء يف أحنــاء العــامل    أمهيــة أعمــال اللجنــة بالنــسبة    

ــة ــاول خمتلــف     . قاطب ــداع يف تن ــة اإلب ــضا إمكاني كمــا كفــل أي
 أحكامهــا واخلطــوات  نــواحي القــصور يف االتفاقيــة وتفــسري   

 .املطلوبة لتنفيذها على حنو كامل
دد بوضـوح وقـت     حتـ وأضافت أنـه رغـم أن االتفاقيـة          - ١٠

ــا       ــذان حــصلت عليهم ــة الل ــاالحترام والثق ــة، ف ــاع اللجن اجتم

اللجنة مـن الـدول األطـراف، وخباصـة مـن خـالل اسـتخدامها               
ــر     ــد دورات أكثـ ــد أدى إىل عقـ ــرة، قـ ــل املبتكـ ــاليب العمـ أسـ

 توافــق اجلمعيــة العامــة يف أنوأعربــت عــن أملــها يف . وأطــول
دورهتا املقبلة على طلب اللجنة بـأن تعقـد ثـالث دورات كـل              

 .سنة
ومــضت تقــول إن عــزم اللجنــة علــى وضــع االتفاقيــة    - ١١

على قدم املساواة مع غريها من صـكوك حقـوق اإلنـسان عـن        
طريــق توســيع نطــاق إجراءاهتــا املتعلقــة بالرصــد حبيــث تتعــدى 

نظـــر يف التقـــارير كـــان عـــامال رئيـــسيا يف البلـــورة الـــسريعة  ال
للربوتوكول االختياري الذي مكّن اللجنة مـن تلقـي الطلبـات           

ومـع ذلـك، رمبـا كـان        . وإجراء التحقيقـات مـن تلقـاء نفـسها        
اإلجناز الرئيسي للجنة حىت اآلن جمموعة القوانني اليت وضعتها         

مما مكنها مـن رفـع       من االتفاقية،    ٢١اللجنة على أساس املادة     
ــة العامــة علــى أســاس     مقترحــات وتوصــيات عامــة إىل اجلمعي

ــراف   ــدول األطـ ــارير ومعلومـــات واردة مـــن الـ ــر يف تقـ . النظـ
وكانــت هــذه املقترحــات والتوصــيات يف البدايــة ذات تركيــز  

أما اآلن فالتوصـيات العامـة للجنـة تعـرب          . ضيق وطبيعة إجرائية  
عرفـة املكتـسبة مـن خـالل        عن نظرهتا اجلماعيـة املترسـخة يف امل       

النظر يف التقارير املقدمة من خمتلف الدول األطـراف والتـدابري           
ــدول     ــك ال ــي لتل ــيت ينبغ ــا    أنال ــاء بالتزاماهت ــة الوف  تتخــذها بغي

مبوجب االتفاقيـة وكيفيـة الوفـاء هبـذه االلتزامـات يف احلـاالت              
 .املختلفة

وأضـــافت أن التوصـــية العامـــة الـــيت أصـــدرهتا اللجنـــة  - ١٢
ــ ــة مــن    ب ــان اإلنــاث كانــت أول توصــية تــصدرها هيئ شأن خت

وقـد كانـت    . هيئات األمم املتحدة فيما يتعلق بتلـك املمارسـة        
اللجنــة أيــضا أول هيئــة مــن اهليئــات املنــشأة مبوجــب املعاهــدة  

. اإليـدز /تعتمد توصية عامة بشأن فريوس نقص املناعة البشرية       
ن العنـف ضـد     وكانت التوصية العامة اليت أصدرهتا اللجنة بشأ      

قـائم علـى    املرأة ذات أمهية كبرية بالنسبة لالعتـراف بـالعنف ال         
ــهاكا حلقــوق اإلنــسان، كمــا   أســاس نــوع اجلــ  نس بوصــفه انت
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صــياغة واعتمــاد إعــالن مــن أجــل ا مخــوفــرت هــذه التوصــية ز
املقــرر اخلــاص القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، وإنــشاء آليــة   

 ونتائجــه، ووضــع  املعــين مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه     
الصكوك اإلقليمية املختلفة حلقوق اإلنـسان الـيت تناولـت هـذا            

 .العنف
ومــضت تقــول إن التوصــيات العامــة الــيت أصــدرهتا       - ١٣

اللجنة مؤخرا بـشأن املـساواة يف الـزواج والعالقـات األسـرية،             
واملرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة، واملـرأة والـصحة كـان هلـا                

وأحـدث توصـية عامـة أصـدرهتا اللجنـة،          . قتأثري واسـع النطـا    
 شهدت بإسـهام    ،وهي التوصية املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة     

اللجنــة املــستمر واملتزايــد يف توضــيح احملتــوى الفعلــي ألحكــام  
ــيت ميكــن        ــاليب ال ــرأة واألس ــز ضــد امل ــة التميي ــة وطبيع االتفاقي

 رغـم   .استخدامها لتحقيق املـساواة الفعليـة للمـرأة مـع الرجـل           
ــة       ــها األولي ــة يف مراحل ــه اللجن ــذي اضــطلعت ب ــل ال أن التحلي
للـشكاوى املقدمـة يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري أشـار إىل       
أنه كان لدى اللجنة الفرصة يف ذلك الوقت، بنـاء علـى خـربة             
ــق       ــي تعمـ ــدة، لكـ ــب املعاهـ ــشأة مبوجـ ــرى املنـ ــات األخـ اهليئـ

اواة بــني اجلنــسني إســهامها يف اجملموعــة القانونيــة املعنيــة باملــس 
االتفاقيـة يف ضـوء حقـائق احلـاالت         عن طريـق النظـر يف تنفيـذ         

 .لموسةالفردية امل
وأثنت على اللجنة الختاذها موقف يعتمـد علـى املبـدأ         - ١٤

ــة     ــوع االتفاقيـ ــة ملوضـ ــا خمالفـ ــات الـــيت اعتربهتـ ــشأن التحفظـ بـ
وغرضــها، ممــا شــجع الــدول األطــراف علــى إعــادة النظــر يف    

حبها، وأثر ذلك على هنـج جلنـة القـانون الـدويل      حتفظاهتا أو س  
 .إزاء هذا املوضوع

وق املــرأة وأضـافت قائلـة إن إنـشاء حركــة عامليـة حلقـ      - ١٥
يؤد فقط إىل إجيـاد مفهـوم دينـامي حلقـوق اإلنـسان للمـرأة                مل

وبلورته، بـل عـزز ودعـم املبـادئ األساسـية حلقـوق اإلنـسان،               
مـن  والتركيـز  . ئتـها زل احترام تنـوع هـذه احلقـوق وعـدم جت       مث

البداية على العنف ضد املـرأة قـد ألقـى الـضوء علـى مـسؤولية                
الــدول عمــا ترتكبــه األطــراف اخلاصــة مــن انتــهاكات حلقــوق 

التحقــق ”اإلنــسان، كمــا دعــم ذلــك التركيــز تطــوير مفهــوم   
وتعزيـز حقـوق املـرأة      . كد مسؤولية الدولة  يؤالذي  “ الواجب

 وجامع على حنـو أكـرب       شجع أيضا على إجياد تفسري شامل     قد  
حلقوق اإلنسان، ممـا حـث علـى العمـل يف اجملـاالت األخـرى،               

 .حقوق الطفل واملعاقنيجمايل مثل 
ومـــضت تقـــول إنـــه رغـــم وصـــول االهتمـــام العـــاملي  - ١٦

حبقــوق اإلنــسان إىل ذروتــه، إال أنــه مــا زالــت هنــاك حتــديات  
 تعتـــرض حقـــوق اإلنـــسان، وخباصـــة انبعـــاث الفكـــرة كـــربى
بأن حقوق اإلنسان ليست عامـة بالـضرورة بـل ختـضع            القائلة  

لقيود تقـوم علـى أسـاس مـا حتتمـه الثقافـة والعـادات والتقاليـد              
وكثريا ما أثريت هذه األفكـار أثنـاء املناقـشات حـول            . والدين

وقـد واجهـت اللجنـة هـذا التحـدي      . حقوق النـساء والفتيـات   
 منـــذ إنـــشائها، وأعربـــت املتحدثـــة عـــن ثقتـــها يف أن اللجنـــة  
ــة الكـــشف    ــوانني واملمارســـات بغيـ ــدقيق يف القـ ستواصـــل التـ

يتعارض منـها مـع االتفاقيـة ومـع القـانون الـدويل حلقـوق                عما
واختتمـت كلمتـها قائلـة إنـه ممـا ال شـك             . اإلنسان بصفة أعم  

فيه أن اللجنة ستضطلع بدور حاسم يف اجلهود املتـضافرة الـيت            
يــع نــواحي ترمــي إىل النــهوض حبقــوق النــساء والفتيــات يف مج

 .أعمال األمم املتحدة
 قـرأ   ):جلنة وضـع املـرأة    ،  نائب الرئيسة  (السيد بريالتا  - ١٧
ن جلنــة وضــع املــرأة قــد شــاركت يف صــياغة اإلعــالن العــاملي أ

حلقوق اإلنسان، وقال إن اللجنة قـد اضـطلعت بـدور رئيـسي             
يف تعزيز النهوض باملرأة، ضمن مجلة أمور، عـن طريـق العمـل             

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  شــرح يف  إلســهابعلــى ا
ــد ذلــــك يف    ــرأة، وبعــ ــد املــ ــز ضــ ــا شــــرح التمييــ بروتوكوهلــ

 .االختياري
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ــة   - ١٨ ــرتوأضــاف أن اللجن ــهاج    ق ــذ إعــالن ومن ــأن تنفي ب
عمــل بــيجني، ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين       

ــات الـــــيت ت   ــاء بااللتزامـــ ــة، والوفـــ ــة العامـــ ــها للجمعيـــ فرضـــ
نــسني  دعم حتقيــق املــساواة بــني اجل  تــ لــها أمــور  ك االتفاقيــة،

جنــة منــهاج العمــل عنــد  ل التراعــي وعــادة مــا. ومتكــني املــرأة
ــارير امل  ــر يف التقـ ــب    النظـ ــراف وتطلـ ــدول األطـ ــن الـ ــة مـ قدمـ

تلــك الــدول يف مجيــع تعليقاهتــا اخلتاميــة أن تنــشر منــهاج    مــن
 .العمل هذا

 معـا   واختتم كلمته قائال إن أعضاء اللجنـة قـد عملـوا           - ١٩
قــرن املاضــي علــى بنــاء عالقــة قويــة علــى أســاس   الطيلــة ربــع 

ــادلني  ــرام والتعــاون املتب وكــثريا مــا أســهموا يف أعمــال   . االحت
بعضهم البعض، كما شاركوا بانتظام يف حلقـات النقـاش ويف           

 .اجتماعات فريق اخلرباء اليت عقدهتا اللجنة
شارة األمينــة العامــة املــساعدة واملستــ  (الــسيدة ماينيــا - ٢٠

قالـــت إن ): اخلاصـــة للقـــضايا اجلنـــسانية والنـــهوض بـــاملرأة    
 علــى تعزيــز حقــوق تعمــل - بوصــفها صــكا قويــا -االتفاقيــة 

انني بــشأن املــساواة بــني   ضع احملــاكم جمموعــة قــو  تــو. املــرأة
سترشد هبــا، بــل إنــه يف  يــة وتــق بأحكــام االتفايتــداجلنــسني هت

اقيـة، فـضال عـن      كثري من البلدان بدأ القضاة يف استخدام االتف       
 . يف صنعهم للقرارات،التوصيات العامة للجنة

وأضــافت إن قــدرة املؤســسات الوطنيــة علــى ضــمان    - ٢١
املساواة بني املرأة والرجـل قـد حتـسنت، وأنـشأت دول كـثرية         

واحلوار البنـاء   . آليات مؤسسية بغية تعزيز ومحاية حقوق املرأة      
يقـات اخلتاميـة    الذي أجرته اللجنـة مـع الـدول األطـراف والتعل          

ــدعيم اإلطــار املؤســسي    ــة بت ــة مطالب  زمخــا هامــا  نقــدمايللجن
 .جلعل تنفيذ االتفاقية أولوية من أولويات التنمية الوطنية

ــة  ومــضت تقــول إن  - ٢٢ الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقي
ستكمل رصـــد امتثـــال الـــدول لالتفاقيـــة مـــن خـــالل اختـــاذ  يـــ

أو اجملموعــــات سمح اإلجـــراء األول لألفــــراد  يــــو. إجـــراءين 

رتكبه بلدهم مـن انتـهاكات      بشأن ما ي  بتقدمي طلب إىل اللجنة     
ــة، شــريطة اســتنفا  ــةســبل اإلنتــصاف دمزعومــة لالتفاقي .  احمللي

سمح للجنة بإجراء حتقيـق يف االنتـهاكات        ياإلجراء الثاين ف   أما
ــيت    ــوق الــ ــة للحقــ ــرية أو املنتظمــ ــاخلطــ ــةتكرســ . ها االتفاقيــ

احلاجـة   لتـسليط الـضوء علـى        واستخدمت اللجنة الربوتوكول  
وطنيــة أكثــر فعاليــة للنــساء وإلغــاء القــوانني إىل ســبل انتــصاف 

 .والسياسات واملمارسات التمييزية
ــة إن كيانــات األمــم املتحــدة    - ٢٣ ــواســتطردت قائل دعم ت

أعمال اللجنة عـن طريـق تقـدمي معلومـات بـشأن وضـع تنفيـذ                
 واختــــاذ ، نطــــاق والياهتــــااالتفاقيــــة يف اجملــــاالت الواقعــــة يف

مبادرات خمتلفة بغية تدعيم تنفيذ االتفاقية والتعليقات اخلتاميـة         
 والدعوة إىل تنفيذ كل ذلـك مـن خـالل اسـتراتيجيات             ،للجنة

 .التنمية الوطنية وخطط عملها، ضمن مجلة أمور
واختتمت كالمها قائلة إن هـدف التوقيـع العـام علـى             - ٢٤

مل يتحقــق حيــث أن هنــاك ســبع  ٢٠٠٠االتفاقيــة حبلــول عــام 
وتتـضمن التحـديات األخـرى العـدد     . دول مل توقع عليها بعـد  

الكــبري مــن التحفظــات علــى االتفاقيــة وعــدم امتثــال عــدد مــن 
الدول األطراف لاللتزام بتقدمي التقارير، باإلضـافة إىل التـأخري          
ملدد طويلة يف تقدمي تلك التقارير والقيود اليت يفرضها الوقـت           

 . الجتماعات اللجنةاحملدود
جلنة املنظمات غـري احلكوميـة املعنيـة         (السيدة شابريو  - ٢٥

رى الـسماح للمنظمـات غـري       جيـ أشارت إىل أنه    ): بوضع املرأة 
 مـن القواعـد اإلجرائيـة بتقـدمي         ٤٧احلكومية مبوجـب القاعـدة      

رى جيـ املعلومات أو الوثائق ذات الصلة بأنـشطة اللجنـة، كمـا           
ــد   ــضا بتق ــا أي ــسماح هل ــارير   ال ــة أو تق ــارير بديل . “ظــل”مي تق

ــري       ميو ــات غ ــارير املنظم ــك التق ــداد تل ــشأن إع ــاون ب ــن التع كّ
ــة أقــوى      ــاء شــبكات وطني ــة مــن بن ــة والوطني ــة الدولي احلكومي
لتــدعيم املــرأة، وخباصــة نــشر التعليقــات اخلتاميــة للجنــة علــى    

سلط هــذه التعليقــات الــضوء علــى الــتغريات تــو. نطــاق واســع
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لنهوض باملساواة بني اجلنـسني علـى الـصعيد         الواجب إدخاهلا ل  
ــوطين، كمــا   ــساعدال ــى وضــع   ت ــة عل  املنظمــات غــري احلكومي

 .أولوياهتا التنظيمية
وأضافت أنه ميكن للمنظمات غري احلكومية أن تقـدم          - ٢٦

إســهاما كــبريا يف أعمــال اللجنــة عــن طريــق االرتقــاء بــالوعي   
 التحقيـق   بشأن الربوتوكـول االختيـاري وكيفيـة اسـتخدامه يف         

ــدعوة إىل     ــق الـ ــن طريـ ــدة، وعـ ــزام باملعاهـ ــهاكات االلتـ يف انتـ
ويف هـذا الـصدد     . التصديق علـى االتفاقيـة، ضـمن مجلـة أمـور          

ــة ال ــة   فأشــارت إىل أن اللجن ــة باملــسنات، وهــي جلن رعيــة املعني
فرعية من جلان املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة بوضـع املـرأة،               

ت ووضــعت جمموعــة قــد مجعــت معلومــات عــن قــضايا املــسنا
. يـة قمن األسئلة ذات الصلة يف إطار كل مادة مـن مـواد االتفا            

 .وقد تلقت اللجنة هذه املعلومات حبماس
منظمة رصد العمل الـدويل مـن        (السيدة برادان ماالّ   - ٢٧

أثنت على اللجنـة    ): أجل حقوق املرأة يف آسيا واحمليط اهلادئ      
اجلـاري مـع اجملتمـع       وقالـت إ احلـوار       ،للعمليات اليت اعتمـدهتا   

املـــدين ميكّـــن مـــن دراســـة قـــضايا املـــرأة مـــن منظـــور يتعلـــق    
وتؤيــد التعليقــات . بــاحلقوق، كمــا أنــه يــدعم النــشاط احمللــي  

اخلتاميــة للجنــة محايــة احلقــوق علــى صــعيد الــدول األطــراف،  
 يف مجيـع أحنـاء      ٢٥كما أنه يتزايد استخدام توصياهتا العامة الـ        

 .زيز حقوق اإلنسان ومحايتهاالعامل بوصفها أدوات لتع
وأضــافت إن منظمــة رصــد العمــل الــدويل مــن أجــل    - ٢٨

ت دعمــا تقنيــا وفــرحقــوق املــرأة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ قــد 
ــام   ــذ ع ــي     ل ١٩٩٧من ــأن تف ــارير وطالبــت ب ــدمي التق ــة تق عملي

مـن النطـاق    ”الدول بالتزاماهتا جتـاه املـرأة مـن خـالل برناجمهـا             
 الـذي جـرى تنفيـذه بالتعـاون مـع      ،“لـي العاملي إىل النطـاق احمل  

ــام      ــذ عـــ ــرأة منـــ ــائي للمـــ ــدة اإلمنـــ ــم املتحـــ ــندوق األمـــ صـــ
وبالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان منـذ عـام    ١٩٩٧
٢٠٠٥. 

وأثنت على شعبة النـهوض بـاملرأة ملـا تـضطلع بـه مـن                - ٢٩
ــدائم مــن جانــب       ــى أن الرصــد ال ــة عل أعمــال، وذكــرت أمثل

ق املـرأة يف خمتلـف احلـاالت يـسفر عـن            االتفاقية واللجنة حلقـو   
نتائج ملموسة فيما يتعلق باإلصالح التشريعي وزيادة الثقـة يف       

 .آليات إنفاذ احلقوق يف عدد من البلدان
واختتمــــت كالمهــــا قائلــــة إن نوعيــــة حيــــاة املــــرأة   - ٣٠
زالت يف حاجـة إىل التحـسني، وجيـري ذلـك، ضـمن مجلـة                ما

احلق يف االسـتقالل الـذايت      أمور، عن طريق كفالة االعتـراف بـ       
اجلنسي وتعميـق فهـم األفـراد للمـساواة وكفالـة تقـدمي الـدول               

ومل يعــد هنـاك عــذر للتمييـز ضــد   . تقـارير يف الوقــت املناسـب  
املرأة على أساس ديين أو ثقايف أو اقتـصادي، فمـن الـضروري             

ــسية،    أن ــشطة الرئي ــرأة يف األن ــع حقــوق امل ــاج مجي   جيــري إدم
 يكون مسؤوال عن الـتمكني      أناع اخلاص   أنه ينبغي للقط   كما

 .االقتصادي للمرأة
قـرأت  ): مديرة، شعبة النهوض بـاملرأة     (السيدة حّنان  - ٣١

البيان الذي أعدته السيدة شوب شيلينغ، وأشـارت إىل أنـه يف            
أوائل أيام اللجنة رأت كثري من الدول األطـراف أنـه ال داعـي              

ــة  ذلك مبوجــب كمــا طولــب بــ “ دون إبطــاء”لتنفيــذ االتفاقي
ــادة  ــوق     . ٢املـ ــن حقـ ــفها مـ ــرأة بوصـ ــوق املـ ــد حقـ ومل تتأكـ

ــا   ــسان، كمـ ــستحقه   أناإلنـ ــذي تـ ــع الـ ــل الوضـ ــة مل تنـ  اللجنـ
بوصفها هيئة من هيئات حقوق اإلنـسان إال بعـد عقـد املـؤمتر              

ــام   ــسان عــ ــوق اإلنــ ــاملي حلقــ ــم تــــضارب . ١٩٩٣العــ ورغــ
األيــديولوجيات وغــري ذلــك مــن االختالفــات، جنحــت اللجنــة 

رى يف اآلراء، وســـرعان مـــا جـــا يف التوصـــل إىل توافـــق دائمـــ
وبفضل دعـم بعـض الـدول األطـراف         . التصديق على االتفاقية  

واملنظمات غري احلكومية وكيانات األمم املتحدة ومؤسـسات         
 .أخرى متكنت اللجنة أيضا من توسيع نطاق أنشطتها

ــادة عـــدد الـــدول األطـــراف الـــيت    - ٣٢ ــه بزيـ وأضـــافت أنـ
فاقية،زاد تراكم التقارير الـيت مل تنظـر اللجنـة          صدقت على االت  
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فيها بعد نتيجة للقيود املفروضـة علـى وقـت انعقادهـا، وذلـك             
.  علـى حنـو غـري مالئـم    ٢٠ مـن املـادة      ١بسبب صياغة الفقـرة     

وأعربت عن أملها يف رفع تلك القيود رمسيـا خـالل الـسنوات             
وقالــت إن عــدد البلــدان الــيت صــدقت علــى  . اخلمــس القادمــة

 .تفاقية مع إبداء حتفظات تزايد بشكل كبري أيضااال
واستطردت قائلة إنه باإلضافة إىل رصد تنفيـذ الـدول           - ٣٣

ــيجني، جــرى       ــهاج عمــل ب ــداف من ــة وأله األطــراف لالتفاقي
متكـــني اللجنـــة مبوجـــب الربوتوكـــول االختيـــاري مـــن تلقـــي   
شـــكاوى وإجـــراء حتقيقـــات بـــشأن االنتـــهاكات اخلطـــرية أو  

ــو  ــا املنتظمــة للحق ــا   أهنــق، كم ــع حتقيقه ــد أجــرت يف الواق ا ق
 .األول الذي تناول قتل نساء يف املكسيك

وأشارت مع االرتياح إىل أن التوصيات العامـة للجنـة           - ٣٤
ــانوين     ــر كــبري يف اجملــال الق ــا أث ــشاركة  . كــان هل ــت إن م وقال

اللجنة يف املؤمترات العاملية وتفاعلها مع الوكاالت املتخصـصة         
 وضــعها، ندعمايــامج التابعــة لألمــم املتحــدة والــصناديق والــرب

 مـشاركتها وحوارهـا علـى حنـو متزايـد مـع املنظمـات               أن كما
ــة  ــسران أعماهلــا غــري احلكومي ــك،  .  يي ــوفــضال عــن ذل ساعد ت

أنــشطتها بوجــه عــام، وتعليقاهتــا اخلتاميــة بوجــه خــاص، علــى  
 .صياغة التشريع وتعزيز حقوق املرأة

ــة أن   - ٣٥ ــه ينبغــي للجن  حتــافظ علــى صــالهتا  وأوصــت بأن
باهليكـــل اجلديـــد للمـــساواة بـــني اجلنـــسني الـــذي سينـــشأ يف   

بعــد نقلــه إىل جنيــف، ورحبــت بتلــك منظومــة األمــم املتحــدة 
ــات       ــن اهليئ ــة م ــة كهيئ ــا بوضــع اللجن اخلطــوة بوصــفها اعتراف

 .املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان
ا وبعد أن أعربت عن آمال حمددة للمـستقبل، مبـا فيهـ            - ٣٦

التـــصديق الـــشامل علـــى االتفاقيـــة وإبـــداء عـــدد أقـــل مـــن        
ــز     ــر انتظامــا، وتعزي التحفظــات، والتقــدم بالتقــارير بــصفة أكث
املتابعــة، فــضال عــن زيــادة التعــاون مــع الكيانــات األخــرى        
ــسان،     ــوق اإلنـ ــسات حقـ ــة ومؤسـ ــري احلكوميـ ــات غـ واملنظمـ

مـا  أشارت إىل أنه بالرغم من التقدم احملرز، مـا زال التمييـز قائ            
يف مجيع أحناء العامل، وحثت اللجنة على مواصلة التركيز علـى     

 .جمال اهتمامها احملدد، وهو التمييز ضد املرأة
قالــت إن اهلــدف مــن إحيــاء هــذه الــذكرى : الرئيـسة  - ٣٧

ليس توجيه املديح إىل أعمال اللجنة فحسب، بل أيـضا تقيـيم             
تواجـه اللجنـة    والتحديات اليت ،التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية   

ــز      ــة لتعزيـ ــل الالزمـ ــة األجـ ــصرية والطويلـ ــدابري القـ اآلن، والتـ
 .فعاليتها
ــا    - ٣٨ ــة عمـــل هبـ ــه منـــذ إنـــشاء اللجنـ وأضـــافت قائلـــة إنـ

أشــخاص ميثلــون خمتلــف األنظمــة القانونيــة واملنــاطق يف   ١١٠
ــامل ــو. الع ــة شــرعية توصــيات    ت دعم جتــارهبم وخــرباهتم املتنوع

 بـدأت اللجنـة أعماهلـا       أنوبعد  . تفاقيةاللجنة املتعلقة بتنفيذ اال   
بعقــد دورة واحــدة ملــدة أســبوعني، فهــي تعقــد اآلن ثــالث       

 .دورات تستمر كل منها ثالثة أسابيع
نتقـل إىل   يواستطردت قائلة إن بعض الدول األطراف        - ٣٩

دورتــه الــسابعة لتقــدمي التقــارير، ممــا ميكّــن اللجنــة مــن متابعــة   
القـــول بوجـــه عـــام إنـــه    وميكـــن . الـــتغريات مبـــرور الوقـــت  

من التحسن امللحوظ يف اإلطار القـانوين ملـساواة املـرأة            بالرغم
 .عاما سنة املاضية، بقي التمييز الفعلي ضد املرأة ٢٥ أثناء الـ
وأضافت أن اللجنة تفسر أحكام االتفاقية مـن خـالل           - ٤٠

ــرض       ــواد أو املواضــيع والغ ــشأن فحــوى امل ــة ب توصــياهتا العام
 بـشأن العنـف   ١٩ة ذلـك التوصـية العامـة رقـم     منها، ومن أمثل  

ـــ  ــد امل ــة ال . رأةضـ ــن أن االتفاقيـ ــالرغم مـ ــشوبـ ــك ري تـ  إىل ذلـ
حت اللجنـة مـن خـالل التوصـية     املوضـوع صـراحة، فقـد وضّـ    

العامة أن العنـف يقـع يف نطـاق تعريـف التمييـز، وبالتـايل فهـو             
وقـد مــنح الربوتوكـول االختيـاري فرصــة    . مـشمول باالتفاقيـة  

 لكي تفـسر االتفاقيـة مـن خـالل وجهـات النظـر              أخرى للجنة 
ردية اليت تشكل األسـلوب الـذي تتنـاول بـه           فإزاء الشكاوى ال  

والتعليقات اخلتامية الناجتـة عـن احلـوار        . الدول القضايا الصعبة  
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أخـــرى لتـــدعيم وســـيلة تـــشكّل البنـــاء مـــع الـــدول األطـــراف 
 .االمتثال لالتفاقية

ظـــام أن تنفيـــذ ومـــضت تقـــول إن اللجنـــة تؤكـــد بانت - ٤١
االلتزامات مبوجب إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني مـن شـأنه أن              
يدعم تطبيق االتفاقيـة، وبالتـايل فهـذا التنفيـذ الكامـل والفعـال              

. لالتفاقيـــة ال غـــىن عنـــه لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة 
 عنـدما تـدرس التقـارير، فعملـها         واللجنة على دراية تامـة بأهنـا      

ــشكّ ال ــرأة يف    ل ممارســة جمــردة ي ــب جتــارب امل ــاول ل ــل يتن ، ب
واحلصول على حقـوق املـرأة جيـب أن يتـضمن           . حياهتا اليومية 

. إســهام الكــثري مــن أصــحاب املــصاحل إســهاما فعــاال ومــستمرا
جلنـسني مـن    وال ميكن تغيري املواقف إزاء املساواة الفعليـة بـني ا          

 بـل إن ذلـك يتطلـب مـن مجيـع            خالل سن القـوانني فحـسب،     
ــصاحل  ــحاب املـ ــضافرة  أصـ ــود متـ ــذل جهـ ــا.  بـ ــن   كمـ ــه مـ أنـ

الـــضروري االضـــطالع مبزيـــد مـــن العمـــل بغيـــة التوصـــل إىل  
 .التصديق الشامل على االتفاقية

وأوضــحت أن عمليــة إصــالح األمــم املتحــدة اجلاريــة  - ٤٢
ــز       ــهج النظــري لتعزي ــة وللن ــسبة ألعمــال اللجن ــها بالن ــا أمهيت هل

ــضا   ات حــول وأضــافت أن املناقــش . املــساواة بــني اجلنــسني أي
إصالح اهليئات املنشأة مبوجب املعاهدة مـستمرة، وأن اجمللـس          
اجلديد حلقوق اإلنسان حيرز تقدما عن طريق وضـع إجـراءات           
وطرائق جديدة، كما أن الـدول األعـضاء تنظـر يف مقترحـات             

ل وجيـب أن تـشكّ    . تتعلق بكيان جديد للمساواة بني اجلنـسني      
يـث أهنـا تتـيح املعيـار        االتفاقية إطارا جلميـع تلـك املناقـشات ح        
وســـيكون اإلدمـــاج . الـــشامل للمـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل

الكامل حلقوق املرأة يف مجيع اعتبارات حقوق اإلنـسان مهمـة          
ــذه       ــل جيــب أن جيــري االضــطالع هب ــه ميكــن، ب صــعبة؛ إال أن

ويف ظل ترتيبات اخلدمة اجلديـدة، جيـب احملافظـة علـى            . املهمة
 بــني اللجنــة واآلليــة احلكوميــة  الــصالت القويــة، بــل تــدعيمها 

لدولية لتعزيز املساواة بني اجلنسني والكيان اجلديـد للمـساواة          ا
ومن املهم أن جتري كفالة اجتمـاع اللجنـة   . بني اجلنسني أيضا 

سنويا يف كل من جنيـف ونيويـورك لكـي تواصـل االضـطالع       
ــسية التابعــة لألمــم      ــع األجهــزة الرئي ــق جبمي ــدورها فيمــا يتعل ب

 .والكيان املقبل للمساواة بني اجلنسنياملتحدة 
واقترحت اختاذ جمموعة من التدابري القصرية والطويلـة         - ٤٣

األجــل بغيــة متكــني اللجنــة مــن الوفــاء مبــسؤولياهتا يف احلاضــر  
واملستقبل، مبا فيها إيالء املزيـد مـن التـدقيق لتعليقاهتـا اخلتاميـة               

 بغـرض   حبيث تقدم توصيات حمددة جـدا إىل الـدول األطـراف          
املتابعــة، واقترحــت أيــضا اضــطالع املنظمــات غــري احلكوميــة   
بدور متزايـد يف تقـدمي تقـارير الظـل ويف التفاعـل مـع اللجنـة،                 

ـــ    ــوق اإلن ــة حلقـ ــسات الوطنيـ ــام املؤسـ ــا اقترحـــت قيـ  سانكمـ
ــدور متزايــد يف تقــدمي        ــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا ب وكيان

ــه مــن  وأضــافت.  اخلاصــة بكــل قطــر املعلومــات املــستهدفة   أن
ــضروري إجيــ  ــشأة مبوجــب     ال ــات املن ــني اهليئ ــل أكــرب ب اد تفاع

ــدامل ــد علــى نفــس       عاه ــرق العمــل الــيت تعتم ة بغيــة تنــسيق ط
 حتــصل علــى متديــد دائــم أنوينبغــي للجنــة . القواعــد القانونيــة

ــارير       ــن اســتعراض التق ــها م ــن أجــل متكين ــا م لوقــت اجتماعه
ري وإعــداد والوفــاء مبــسؤولياهتا مبوجــب الربوتوكــول االختيــا 

توصياهتا العامـة، فـضال عـن التوصـيات املـشتركة مـع اهليئـات               
ــشأة مبوجــب املعاهــدة   وأخــريا، ينبغــي انتخــاب  . األخــرى املن

عدد أكرب من الرجال للعمل باللجنة، كما أنه مـن الـضروري             
حتسني التوازن بني اجلنسني يف بعـض هيئـات حقـوق اإلنـسان             

 .األخرى املنشأة مبوجب املعاهدة
 -ويف اخلتــام، أعربــت عــن ترحيبــها بأعــضاء اللجنــة    - ٤٤

 لتفانيهم والتزامهم الـذي ال يفتـر هبـدف          -احلاليني والسابقني   
ــاملرأة    ــرأة، وأشـــادت بـــشعبة النـــهوض بـ حتقيـــق املـــساواة للمـ

 .لدعمها للجنة
 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


