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  جلنة وضع املرأة 
  الدورة الثامنة واخلمسون

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
متابعة املؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة            

املــرأة عــام  ”االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة    
املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم         : ٢٠٠٠

ــشرين   ــادي والعـ ــرن احلـ ــاة  : “يف القـ ــيم مراعـ تعمـ
         وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية اجلنسايناملنظور

نتـــائج الـــدورات الرابعـــة واخلمـــسني واخلامـــسة واخلمـــسني والـــسادسة      
  واخلمسني الجتماعات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  
  مذكرة مقدمة من األمانة    

  

  موجز  
 واخلامسة واخلمـسني    تعرض هذه املذكرة نتائج ومقررات الدورات الرابعة واخلمسني         

والسادسة واخلمسني للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة الـيت ُعقـدت يف جنيـف مـن          
، ومـــن ٢٠١٣يوليـــه / متـــوز٢٦ إىل ٨، ومـــن ٢٠١٣مـــارس / آذار١فربايـــر إىل / شـــباط١١
  .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨سبتمرب إىل /أيلول ٣٠
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  مقدمة  -أوال   
 بــأن يــتم وضــع اجلــدول الــزمين لــدورات  ٤٧/٩٤يــة العامــة يف قرارهــا أوصــت اجلمع  - ١

اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، كلمــا أمكــن، حبيــث يتــيح إحالــة نتــائج تلــك  
  . الدورات يف حينها إىل جلنة وضع املرأة، للعلم

وراهتا الرابعة واخلمسني واخلامـسة واخلمـسني والـسادسة واخلمـسني           وعقدت اللجنة د    - ٢
، ومــن ٢٠١٣يوليــه / متــوز٢٦ إىل ٨، ومــن ٢٠١٣مــارس / آذار١فربايــر إىل / شــباط١١مــن 
وانتخبـت اللجنـة يف     . ، علـى التـوايل    ٢٠١٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨سـبتمرب إىل    / أيلول ٣٠

ئيـسة للجنـة؛ وفيوليتـا نيوبـاور وبـراميال بـاتن            دورهتا الرابعة واخلمـسني نيكـول أمـيلني بـصفة ر          
وأقرت اللجنـة أيـضا أعـضاء الفريـق العامـل          . بصفة نائبتني للرئيسة؛ وباربارا بيلي بصفة مقررة      

ــدا بــاريرو        ــين بالرســائل املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري وهــم أولين بوباديــا،  - املع
وقررت اللجنـة أن    . برافكا سيمونوفيتش ونيكالس برون، ويوكو هاياشي، وبراميال باتن، ودو      

تطلب إىل اجلمعية العامـة أن تـوفر مـوارد إضـافية لتمديـد وقـت اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين             
بالرسائل املقدمة مبوجب الربوتوكول االختيـاري، وزيـادة عـدد أعـضائه، لتمكينـه مـن دراسـة                  

، ولـتمكني  )وتوكـول االختيـاري   مـن الرب ٨املـادة  (املعلومات الـواردة يف إطـار إجـراء التحـري      
، A/58/38انظـر   (اللجنة من عقـد إحـدى دوراهتـا الـسنوية يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك                     

 ١٦واعتمدت اللجنة أيضا توصية عامـة بـشأن املـادة           ). اجلزء الثالث، املرفقني الرابع واخلامس    
اآلثار االقتـصادية املترتبـة علـى الـزواج         (اء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        من اتفاقية القض  

والعالقات اُألسرية وعلى فسخ الـزواج وإهنـاء العالقـات األسـرية؛ انظـر املرجـع نفـسه، املرفـق                    
، وبيانا بشأن تقرير مفوضة األمـم املتحـدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان عـن تعزيـز هيئـات                 )األول

). انظر املرجع نفسه، املرفق الـسادس     ( املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان       األمم املتحدة 
واعتمـدت اللجنـة يف     . وأجرت اللجنـة أيـضا مناقـشة عامـة بـشأن إمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء                 

دورهتا اخلامسة واخلمسني بيانا بشأن املرأة يف عملية االنتقال السياسي يف تونس وليبيـا ومـصر                
، وبيانا بشأن تعزيز التعاون مع هيئة األمـم املتحـدة للمـساواة             )ل هلذه املذكرة  انظر املرفق األو  (

). انظــر املرفــق الثــاين هلــذه املــذكرة) (هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
واعتمدت اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني توصية عامة بـشأن دور املـرأة يف منـع نـشوب                  

ــرتاع    الرتاعــات، ويف ــهاء ال ــا بعــد انت ــرتاع وحــاالت م ) CEDAW/C/GC/30انظــر ( حــاالت ال
  .وأجرت مناقشة عامة بشأن املرأة الريفية

ففـي دورهتـا    . ٢٠١٣وواصلت اللجنة العمل مع الشركاء يف دوراهتا املعقودة يف عـام              - ٣
عت اللجنة إىل إحاطـة مـن املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة الفقـر املـدقع                   الرابعة واخلمسني، استم  

http://undocs.org/ar/A/RES/47/94�
http://undocs.org/ar/A/58/38�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30�
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وحقوق اإلنسان، ماغدالينا سيبولفيدا كارمونا، بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقـة بـالفقر املـدقع              
وعقــب الــدورة الرابعــة واخلمــسني مباشــرة، أدلــت ). A/HRC/21/39انظــر (وحقــوق اإلنــسان 

جلنـة وضـع املـرأة يف نيويـورك، حيـث عقـدت أيـضا اجتماعـات مـع                   رئيسة اللجنـة ببيـان أمـام        
املــديرة /األمــني العــام، ومــع ميــشيل باشــليه الــيت كانــت يف ذلــك الوقــت وكيلــة األمــني العــام    

  . التنفيذية هليئة األمم املتحدة للمرأة
وعقدت اللجنة يف الدورة اخلامسة واخلمسني حلقة نقاش عامة رفيعة املـستوى بـشأن                - ٤

اإليدز وحقوق املرأة، اشترك يف تنظيمها كل مـن مفوضـية األمـم             /س نقص املناعة البشرية   فريو
املتحـــدة حلقـــوق اإلنـــسان، وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة املـــشترك املعـــين بفـــريوس نقـــص املناعـــة 

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وهيئة األمـم        )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشرية
وشــاركت يف حلقــة النقــاش فالفيــا بانــسيريي، نائبــة مفوضــة األمــم املتحــدة   . للمــرأةاملتحــدة 

الـسامية حلقـوق اإلنــسان، والكـشمي بــوري، نائبـة املــديرة التنفيذيـة ملكتــب الـدعم احلكــومي       
الدويل والشراكات االستراتيجية اليت كانت حينئذ تترأس بالنيابـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة؛                 

ب املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                وجان بيغل، نائ  
اإليدز؛ وبيتـرا النتـز، مـديرة مكتـب متثيـل برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف جنيـف؛                      /البشرية

واجتمعـت اللجنـة أيـضا يف لقـاء خـاص مـع نائبـة               . وثيودورا أويب نوانكو، أحد أعضاء اللجنـة      
ية ملكتب الدعم احلكـومي الـدويل والـشراكات االسـتراتيجية الـيت كانـت حينئـذ                 املديرة التنفيذ 

تتــرأس بالنيابــة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة ملناقــشة إمكانيــة إجيــاد ســبل جديــدة ملواصــلة تعزيــز  
واجتمعـت اللجنـة كـذلك بكـارين جـابري،          . التعاون بني اللجنة وهيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة          

ــشراك   ــامج ال ــسة برن ــة يف      رئي ــاون اللجن ــشة تع ــدويل، ملناق ــاين ال ــاد الربمل ــسانية يف االحت ات اجلن
وباإلضـافة إىل ذلـك، ألقـت     . املستقبل مع االحتاد الربملاين الـدويل يف مـا يتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة              

، ٢٠١٣رئيسة اللجنة كلمة أمـام اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف دورتـه املوضـوعية لعـام                   
، خالل املناقشات اليت أجراها بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين مـن             اليت ُعقدت يف جنيف   

ــة بـــ    ــدة للعمـــل علـــى نطـــاق املنظومـ ــة األمـــم املتحـ شأن املـــساواة بـــني اجلنـــسني  خـــالل خطـ
  . املرأة ومتكني

واستمعت اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني إىل إحاطة قدمها املقرر اخلاص املعـين               - ٥
. اجرين، فرانسوا كريبـو، حـول عملـه، ال سـيما فيمـا يتعلـق باملهـاجرات                حبقوق اإلنسان للمه  

وباإلضــافة إىل ذلــك، عقــدت اللجنــة جلــسة مــشاورات غــري رمسيــة مــع اللجنــة املعنيــة حبقــوق  
ــشتا       ــان خالهلــا إىل إحاطــة وناق ــة، واســتمعت اللجنت ــسان، نظمهــا مركــز احلقــوق اإلجنابي اإلن

واجتمعـت اللجنـة أيـضا      . قـة بـاحلقوق اجلنـسية واإلجنابيـة       املسائل ذات االهتمـام املـشترك املتعل      
 جلمعيـة االحتـاد الربملـاين الـدويل         ١٢٩بوفد مكون مـن برملـانيني وطنـيني مـشاركني يف الـدورة              
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ــة           ــذ االتفاقي ــق بتنفي ــا يتعل ــاون فيم ــز التع ــة لتعزي ــسبل املمكن ــشت ال ــف، وناق ــودة يف جني املعق
  .وطينواملالحظات اخلتامية للجنة على الصعيد ال

ــام       - ٦ ــدهتا يف ع ــيت عق ــدورات ال ــع ال ــة، يف مجي ــن  ٢٠١٣وواصــلت اللجن ، االســتفادة م
املعلومات اخلاصة بكل بلد الواردة من كيانات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة، وغريهـا                
ــري          ــات غ ــسان، واملنظم ــوق اإلن ــة حلق ــة، واملؤســسات الوطني ــة الدولي ــات احلكومي ــن املنظم م

 آسـيا   -ألخرية بتنسيق من منظمة رصد العمل العاملي من أجل حقوق املرأة            وهذه ا (احلكومية  
  ).واحمليط اهلادئ

ونظمت املنظمات غري احلكومية والشركاء اآلخرون عددا من األنشطة املوازيـة، مثـل             - ٧
حلقة نقاش بشأن إدمـاج أحكـام االتفاقيـة يف التخطـيط اإلمنـائي، نظمتـها مؤسـسة فريـدريتش                    

  . ورة اخلامسة واخلمسني للجنة، وُبثّت للجمهور عرب اإلنترنتإبرت خالل الد
، وهــــو تــــاريخ اختتــــام الــــدورة الــــسادسة  ٢٠١٣أكتــــوبر / تــــشرين األول١٨ويف   - ٨

 دولـة، وعـدد الـدول األطـراف     ١٨٧واخلمسني للجنة، بلغ عدد الدول األطـراف يف االتفاقيـة    
موع عـدد الـدول الـيت قبلـت تعـديل       وبلغ جم .  دول ١٠٤يف الربوتوكول االختياري امللحق هبا      

ويلـزم لنفـاذ هـذا التعـديل        .  دولة ٦٨من االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة       ) ١ (٢٠املادة  
ــة، أي     ــدول األطــراف يف االتفاقي ــي ال ــام ثلث ــدى     ١٢٥قي ــه ل ــا ل ــداع صــكوك قبوهل ــة، بإي  دول

  .العام األمني
    

واخلامـــــسة واخلمـــــسني نتـــــائج دورات اللجنـــــة الرابعـــــة واخلمـــــسني    -ثانيا   
  واخلمسني  والسادسة

  
  التقارير اليت نظرت فيها اللجنة   -ألف   

نظــرت اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني يف تقــارير ســبع دول أطــراف مقدمــة           - ٩
ــادة   ــدرت مالحظ ١٨مبوجـــــب املـــ ــة، وأصـــ ــن االتفاقيـــ ــي   مـــ ــا، وهـــ ــة فيهـــ ــا اخلتاميـــ : اهتـــ

ــوال ــسا )CEDAW/C/AGO/CO/6( أنغــــــ ، وقــــــــربص )CEDAW/C/AUT/CO/7-8(، والنمــــــ
)CEDAW/C/CYP/CO/6-7( واليونــــــــــــــــــان ،)CEDAW/C/GRC/CO/7( وهنغاريــــــــــــــــــا ،
)CEDAW/C/HUN/CO/7-8( وباكـــــستان ،)CEDAW/C/PAK/CO/4 ( ومجهوريـــــة مقـــــدونيا

وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه كــان مــن املقــرر  ). CEDAW/C/MKD/CO/4-5(اليوغوســالفية ســابقاً 
غـري أن   . أيضا النظر خالل الدورة الرابعة واخلمسني يف جزر سـليمان دون االسـتناد إىل تقريـر               

من التقريـر األويل    جزر سليمان قدمت قبل الدورة الرابعة واخلمسني تقريرها اجلامع لتقاريرها           

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AGO/CO/6�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AUT/CO/7�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CYP/CO/6�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GRC/CO/7�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/HUN/CO/7�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PAK/CO/4�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MKD/CO/4�
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إىل التقريـــر الـــدوري الثالـــث، ونتيجـــة لـــذلك أُرجـــئ النظـــر يف التقريـــر إىل الـــدورة التاســـعة  
امـــل ملـــا قبـــل الـــدورة بإعـــداد  واخلمـــسني إلتاحـــة الوقـــت لترمجـــة التقريـــر وقيـــام الفريـــق الع 

  . املسائل قائمة
ول أطــراف مقدمــة ونظــرت اللجنــة يف دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني يف تقــارير مثــاين د   - ١٠

ــادة   ــب املـــ ــدرت مالحظاهتـــــ   ١٨مبوجـــ ــة وأصـــ ــن االتفاقيـــ ــي   مـــ ــا، وهـــ ــة فيهـــ : ا اخلتاميـــ
، )CEDAW/C/BIH/CO/4-5(والبوســــنة واهلرســــك ) CEDAW/C/AFG/CO/1-2( أفغانــــستان

، )CEDAW/C/CUB/CO/7-8(، وكوبــــــــا )CEDAW/C/CPV/CO/7-8(وكــــــــابو فــــــــريدي  
، واجلمهوريــــة الدومينيكيــــة )CEDAW/C/COD/CO/6-7(الكونغــــو الدميقراطيــــة  ومجهوريــــة

)CEDAW/C/DOM/CO/6-7 (  وصربيا)CEDAW/C/SRB/CO/2-3 (   واململكة املتحدة لربيطانيا
ورغم أن النظر يف تقرير صـربيا اجلـامع         ). CEDAW/C/GBR/CO/7(الية  العظمى وأيرلندا الشم  

للتقريرين الدوريني الثاين والثالث كان من املقرر أصال أن جيري يف الدورة الثالثـة واخلمـسني،                
  . ء على طلب الدولة الطرففإن النظر فيه أُرجئ إىل الدورة اخلامسة واخلمسني بنا

ونظــرت اللجنــة يف دورهتــا الــسادسة واخلمــسني يف تقــارير ســبع دول أطــراف مقدمــة   - ١١
: ظاهتــــــا اخلتاميــــــة فيهــــــا وهــــــي مــــــن االتفاقيــــــة وأصــــــدرت مالح١٨مبوجــــــب املــــــادة 

ــدورا ــنن )CEDAW/C/AND/CO/2-3( أنــــــ ــا )CEDAW/C/BEN/CO/4(، وبــــــ ، وكمبوديــــــ
)CEDAW/C/KHM/CO/4-5( وكولومبيــا ،)CEDAW/C/COL/CO/7-8(ولــدوفا ، ومجهوريــة م
)CEDAW/C/MDA/CO/4-5( وسيــــــــــشيل ،)CEDAW/C/SYC/CO/1-5 ( وطاجيكــــــــــستان
)CEDAW/C/TJK/CO/4-5 .(جتدر اإلشارة إىل أنه كان من املقرر أيضا النظر خـالل الـدورة             و

ــر      ــادين دون االســتناد إىل تقري ــسنت وجــزر غرين ــسادسة واخلمــسني يف ســانت فن غــري أن . ال
ــسادسة واخلمــسني تقريرهــا اجلــامع        ــدورة ال ــل ال ــدمت قب ــادين ق ــسنت وجــزر غرين ســانت فن

لك أُّجل النظر يف التقرير إىل الدورة احلاديـة         لتقاريرها الدورية من الرابع إىل الثامن، ونتيجة لذ       
ــداد         ــدورة بإعـ ــل الـ ــا قبـ ــل ملـ ــق العامـ ــام الفريـ ــر وقيـ ــة التقريـ ــة الوقـــت لترمجـ ــستني إلتاحـ والـ

  . املسائل قائمة
وحــضر الــدورات ممثلــو كيانــات األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات      - ١٢
من كــل دورة معنيــة، تقــارير الــدول    ويتــضمن املوقــع الــشبكي للجنــة، ضــ    . احلكوميــة غــري

األطراف وقوائم املسائل واألسئلة اليت أعدهتا اللجنة وردود الـدول األطـراف عليهـا والبيانـات                
  .االستهاللية اليت أدلت هبا

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AFG/CO/1�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BIH/CO/4�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CPV/CO/7�
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http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SRB/CO/2�
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تتعلـق بكـل دولـة      )  أعـاله  ١١-٩انظر الفقرتني   (واعتمدت اللجنة مالحظات ختامية       - ١٣
ــيت نظــر يف تقاري    ــدول األطــراف ال ــن ال ــع      م ــى املوق ــضا عل ــك املالحظــات متاحــة أي ــا، وتل ره

  .للجنة الشبكي
  

   من االتفاقية٢١اإلجراءات املتخذة بشأن تنفيذ املادة   -باء   
  التوصية العامة بشأن اآلثار االقتصادية املترتبة على الزواج وفسخه    

 ٢٩م  ، اعتمدت اللجنـة بتوافـق اآلراء التوصـية العامـة رقـ            ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٦يف    - ١٤
اآلثار االقتصادية املترتبة على الزواج والعالقـات اُألسـرية وعلـى           ( من االتفاقية    ١٦بشأن املادة   

وتتنـاول  ). ، اجلـزء الثالـث، املرفـق األول       A/58/38فسخ الزواج وإهناء العالقات األسرية؛ انظر       
يزي للعديد من قوانني األسرة، وختلص إىل أن مجيـع قـوانني األسـرة              التوصية العامة الطابع التمي   

وتــشمل بعــض هــذه املعــايري املــساواة يف  . جيــب أن تتقيــد مبعــايري املــساواة الــواردة يف االتفاقيــة 
املعاملــة بــني املــرأة والرجــل حــني تبقــى علــى قيــد احليــاة بعــد وفــاة زوجهــا أو شــريك حياهتــا،  

على قيد احلياة من حقها يف اإلرث، ووضع أحكام تقضي بعـدم            وحظر حرمان الزوجة الباقية     
تعليق حقها يف األراضي بشرط الزواج القسري مـن شـقيق الـزوج املتـوىف أو مـن أي شـخص                      

وتنص التوصية علـى االعتـراف مبختلـف أشـكال العالقـات األسـرية املعاصـرة الـيت تنـشأ                . آخر
األسرية عالقات املعاشـرة املثليـة اجلـنس،        وميكن أن تشمل هذه العالقات      . عنها حقوق امللكية  

ــشراكات املــسّجلة    ــع، وال ــران حبكــم الواق ــة أن تعــدد  . وعالقــات االقت وورد يف التوصــية العام
الزوجــات أمــر ينبغــي حظــره وعــدم التــشجيع عليــه، وينبغــي يف الوقــت نفــسه محايــة احلقــوق    

وتـشمل حقـوق امللكيـة    . االقتصادية للنساء الالئـي يعـشن حاليـاً يف زجيـات متعـددة الزوجـات             
ــة واســتحقاقات        ــزواج املعاشــات التقاعدي ــادل بعــد فــسخ ال ــع الع ــيت جيــب أن ختــضع للتوزي ال

وتتنـاول التوصـية العامـة أيـضاً حقـوق األرملـة، وتـشري        . الضمان االجتماعي وحيازة األراضـي  
حلـصول  إىل أن األرملة ُتحرم يف العديد من الـدول األطـراف، حبكـم القـانون أو العـرف، مـن ا          

ــة           ــن الناحي ــضعف م ــذي يعرضــها لل ــر ال ــل، األم ــع األرم ــساواة م ــدم امل ــى ق ــرياث عل ــى امل عل
  .االقتصادية عند وفاة الزوج

  
ـــزاع وحــاالت مــا بعــد          التوصــية العامــة املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة يف حــاالت الن

  الرتاع   انتهاء
ــشرين األول١٨يف   - ١٥ ــوبر / ت ــة باإل ٢٠١٣أكت ــصويت  ، اعتمــدت اللجن مجــاع، عقــب ت

 منـع نـشوب الرتاعـات ويف حـاالت           املتعلقـة بـاملرأة يف     ٣٠بنداء األمسـاء، التوصـية العامـة رقـم          
ــرتاع   مــا ــهاء ال ــدول   ). CEDAW/C/GC/30انظــر (بعــد انت وتــشدد التوصــية العامــة علــى أن ال

http://undocs.org/ar/A/58/38�
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/30�
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 بـاحترام حقـوق املـرأة قبـل الـرتاع ويف أثنائـه وبعـد انتهائـه، سـواء          األطراف يف االتفاقية ملزمـة  
أكانت منخرطة بصورة مباشرة يف القتال أو تقدم قـوات حلفـظ الـسالم أو متـنح املـساعدة مـن        

وينبغـي  . أجل منع نشوب الرتاعات، أو املعونـة اإلنـسانية، وإعـادة اإلعمـار بعـد انتـهاء الـرتاع                  
ية الواجبة لكفالـة مـساءلة اجلهـات الفاعلـة غـري احلكوميـة، مثـل                للدول األطراف أن تبذل العنا    

اجلماعات املسلحة والشركات اخلاصـة للخـدمات األمنيـة، عـن اجلـرائم الـيت ترتكبـها يف حـق                    
وتشدد التوصية العامة علـى أمهيـة مـشاركة املـرأة يف منـع نـشوب الرتاعـات ويف حلـها،                     . املرأة

ط الــضوء علــى احلاجــة إىل اّتبــاع هنــج متــسق ومتكامــل   ويف بنــاء الــسالم، باإلضــافة إىل تــسلي 
ُيــدرج تنفيــذ جــدول أعمــال جملــس األمــن املتعلــق بــاملرأة والــسالم واألمــن يف اإلطــار األوســع  

  .املتعلق بتنفيذ االتفاقية
  

  تعليق عام مشترك بشأن املمارسات الضارة /توصية عامة مشتركة    
نة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة وجلنـة     اجتمع الفريق العامل املشترك بني اللج      - ١٦

حقــوق الطفــل أثنــاء الــدورات الرابعــة واخلمــسني واخلامــسة واخلمــسني والــسادسة واخلمــسني  
التعليق العـام بـشأن املمارسـات الـضارة، مث اجتمـع مـرة أخـرى             /لتنقيح مشروع التوصية العامة   

  .ة هلا لوضع الصيغة النهائي٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٦يف 
  

  التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إىل العدالة    
اجتمـــع الفريـــق العامـــل خـــالل الـــدورات الرابعـــة واخلمـــسني واخلامـــسة واخلمـــسني    - ١٧

، عقــدت اللجنــة مناقــشات عامــة ملــدة   ٢٠١٣فربايــر / شــباط١٨ويف . والــسادسة واخلمــسني
ك يف إطــار املرحلــة األوىل لوضــع نــصف يــوم بــشأن املــرأة وإمكانيــة اللجــوء إىل العدالــة، وذلــ 

وافتتحـت املناقـشةَ رئيـسة اللجنـة، وأعقـب ذلـك كلمـات              . توصية عامة بـشأن هـذا املوضـوع       
افتتاحيـــة ملمثلـــي برنـــامج إتاحـــة خـــدمات العدالـــة املـــشترك بـــني مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان   

دة اإلمنـائي   ، وبرنـامج األمـم املتحـ      )يل والـدورف  (، وهيئة األمم املتحدة للمـرأة       )رمشاوي مىن(
وعرضـت سـيلفيا بيمنتيـل،      . ، وكانـت تلـك املناسـبة برعايـة هـذا الربنـامج            )زانوفر إيسماليبـي (

رئيسة الفريق العامل املعين باملرأة وإمكانية اللجوء إىل العدالة، التوصية العامة املتـوخى إقرارهـا               
ن الـسبعة التاليـة أمسـاؤهم       وتناول املتكلمـون الرئيـسيو    . بشأن املرأة وإمكانية اللجوء إىل العدالة     

العوائق القانونية واإلجرائية واملؤسسية اليت تواجهها املرأة عند اللجوء إىل العدالة، والتحـديات             
االجتماعية واالقتصادية والعملية اليت تواجهها املرأة عند اللجـوء إىل العدالـة، والتحـديات الـيت          

فرانـسيس راداي، نائبـة رئيـسة       :  العدالـة  تواجهها الفئات احملرومـة مـن النـساء عنـد اللجـوء إىل            
الفريــق العامــل املعــين مبــسألة التمييــز ضــد املــرأة يف القــانون واملمارســة وســارة حــسني، املــديرة 
الفخرية لصندوق بنغالديش للمساعدة واخلدمات القانونية؛ ووايلدر تايلر، األمني العام للجنـة            
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األحبـاث مبفوضـية    /ة مـسؤويل الـسياسات    احلقوقيني الدوليـة وسـيمون كوسـاك، حماميـة، وكـبري          
حقوق اإلنسان األسترالية؛ وماغدالينا سيبولفيدا كارمونا، املقررة اخلاصة املعنيـة بـالفقر املـدقع              
وحقوق اإلنسان؛ وشاهني سردار علي، نائب رئيس الفريق العامل املعين باالحتجـاز التعـسفي            

؛ وكـارين فريتيـدو، صـاحبة بـالغ مقـدم           وأستاذ القانون يف جامعـة وارويـك باململكـة املتحـدة          
 من الربوتوكول االختياري، وهو البالغ الذي استنتجت اللجنة بـشأنه ثبـوت             ٢مبوجب املادة   

وبعـد مـداخالت املـتكلمني الرئيـسيني، أدىل ببيانـات شـفوية ممثلـو الـدول                 . انتهاكات لالتفاقية 
ــة  والـــسويد، ) بيـــان مـــشترك  (، وفنلنـــدا، وأيـــسلندا، والنـــرويج،  الـــدامنرك: األطـــراف التاليـ

وأدىل . ، والبحــرين، وســلوفينيا، والربازيــل النكــاواألرجنــتني، وسويــسرا، وأســتراليا، وســري 
ببيانات أيضاً ممثلو كل من مفوضية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني ومنظمـة العمـل الدوليـة،              

  .  منظمة من منظمات اجملتمع املدين١٣ و
  

  اواة بني اجلنسني يف سياق اللجوء وانعدام اجلنسية الفريق العامل املعين باملس    
 تــــشرين ١١ويف . اجتمــــع الفريــــق العامــــل خــــالل الــــدورة الــــسادسة واخلمــــسني    - ١٨

، ناقشت اللجنة مشروع التوصـية العامـة بـشأن األبعـاد اجلنـسانية ملركـز                ٢٠١٣أكتوبر  /األول
ــي مفو     ــن ممثلـ ــنني مـ ــضور اثـ ــسية، حبـ ــدام اجلنـ ــوء وانعـ ــئ، واللجـ ــدة  الالجـ ــم املتحـ ــية األمـ ضـ

  . الالجئني لشؤون
  

  الفريق العامل املعين باملرأة الريفية     
ويف . اجتمع الفريق العامـل املعـين بـاملرأة الريفيـة يف أثنـاء الـدورة الـسادسة واخلمـسني                    - ١٩
، عقدت اللجنة مناقـشات عامـة ملـدة نـصف يـوم بـشأن املـرأة                 ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول  ٧

وافتتحــت . إطــار املرحلــة األوىل لوضــع توصــية عامــة بــشأن هــذا املوضــوعالريفيــة، وذلــك يف 
املناقــشة رئيــسة اللجنــة، وأعقــب ذلــك كلمــات افتتاحيــة للمــديرة التنفيذيــة املــساعدة لــشؤون  

ممثلـة أيـضا ملنظمـة    (الشراكات وخدمات احلوكمة بربنامج األغذية العاملي، إليزابيث رامسوسن       
عة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة           األمم املتحدة لألغذية والزرا   

، ومــدير شــعبة معاهــدات حقــوق اإلنــسان مبفوضــية   )باعتبارهــا جهــات مــشاركة يف التنظــيم 
وعرضـت رئيـسة الفريـق العامـل املعـين بـاملرأة الريفيـة،             . حقوق اإلنسان، السيد إبراهيم سالمة    

وتنـاول املتحـدثون الرئيـسيون      . ى إقرارهـا بـشأن املـرأة الريفيـة        نائلة جرب، التوصية العامة املتوخ    
االقتـصادية وغريهـا مـن التحـديات      - اخلمسة التالية أمساؤهم التحديات القانونية واالجتماعيـة    

العـضوة يف الفريـق العامـل املعـين مبـسألة التمييـز             : اليت تواجه اإلعمال التام حلقوق املرأة الريفيـة       
ن واملمارسة، آمنة عويج؛ واملقـرر اخلـاص املعـين بـاحلق يف الغـذاء، أوليفييـه                 ضد املرأة يف القانو   

دو شـــاتر؛ واملقـــررة اخلاصـــة املعنيـــة حبـــق اإلنـــسان يف احلـــصول علـــى ميـــاه الـــشرب املأمونـــة 
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وخدمات الـصرف الـصحي، كاتارينـا دي ألبوكريكيـه، واملـديرة التنفيذيـة املـشاركة للمبـادرة                  
ــصادي   ــوق االقت ــة للحق ــشعبية      العاملي ــة ال ــة املنظم ــوميز؛ وممثل ــا غ ــة، ماري ــة والثقافي ة واالجتماعي

ــا” وبعــد مــداخالت املــتكلمني الرئيــسيني، أدىل ببيانــات   . ، فيوليــت شيفوتــسي“جــذور كيني
أسـتراليا وإسـبانيا وكوبـا، والربازيـل، وفرتويـال       : شفوية ممثلو كـل مـن الـدول األطـراف التاليـة           

وأدىل ببيانـات أيـضا ممثلـو كـل     . رية العربية السورية وتايلند  ، واجلمهو )البوليفارية - مجهورية(
مــن منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة، والــصندوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة   

اإليــدز /العمـل الدوليـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية           
، إثيوبيـا : وحضر ممثلو الدول الـثالثني التاليـة املناقـشة العامـة         . وتسع من منظمات اجملتمع املدين    

وإســبانيا، وأســتراليا، وإســرائيل، وإكــوادور، وأملانيــا، وإندونيــسيا، وأوروغــواي، وبــاراغواي، 
والربازيل، وبنمـا، وبـنن، وبوركينـا فاسـو، وتايلنـد، وتركيـا، وتـونس، واجلزائـر، واجلمهوريـة                

ســـري النكـــا، وســـلوفينيا، وسويـــسرا، وغواتيمـــاال، وفرتويـــال العربيـــة الـــسورية، وروانـــدا، و
  . ، والكرسي الرسويل، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، ومصر، واليمن) البوليفارية-رية مجهو(
  

  الفريق العامل املعين بتغري املناخ والكوارث الطبيعية     
  . اجتمع الفريق العامل خالل الدورة السادسة واخلمسني  - ٢٠
  

  لعامل املعين باحلق يف التعليم الفريق ا    
اجتمـــع الفريـــق العامـــل خـــالل الـــدورات الرابعـــة واخلمـــسني واخلامـــسة واخلمـــسني    - ٢١

وقــررت اللجنــة إجــراء مناقــشة عامــة ملــدة نــصف يــوم بــشأن احلــق يف  . والــسادسة واخلمــسني
  . ٢٠١٤يوليه /التعليم يف دورهتا الثامنة واخلمسني، يف متوز

  
  عين هبيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة الفريق العامل امل    

قررت اللجنة يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني حتويـل مركـز التنـسيق املعـين هبيئـة األمـم                     - ٢٢
 ٢٠١٥-٢٠١٤املتحدة للمرأة إىل فريق عامل دائم، وعهدت إليـه بإعـداد خطـة عمـل للفتـرة           

واجتمــــع الفريــــق العامــــل خــــالل الــــدورة . رأةباالشــــتراك مــــع هيئــــة األمــــم املتحــــدة للمــــ
  .واخلمسني السادسة

  
  الفريق العامل املعين باالحتاد الربملاين الدويل     

أنشأت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني فريقا عامال دائمـا معنيـا باالحتـاد الربملـاين               - ٢٣
مـل خـالل الـدورة الـسادسة        واجتمـع الفريـق العا    . الدويل لزيـادة تعزيـز تعاوهنـا مـع تلـك اهليئـة            

 عقـدت اللجنـة جلـسة خاصـة مـع وفـد رفيـع        ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٧ويف  . واخلمسني
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املستوى من الربملانيني ملناقـشة سـبل التعـاون املمكنـة بـني اللجنـة والربملانـات الوطنيـة يف تنفيـذ                      
  . االتفاقية والترويج هلا على الصعيد الوطين

  
بني اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنـة املعنيـة            الفريق العامل املشترك        

  حبقوق اإلنسان
قررت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني حتويل مركز تنسيق اللجنة املعنية بالقـضاء               - ٢٤

واجتمـع الفريـق    . اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان إىل فريـق عامـل دائـم              /على التمييز ضـد املـرأة     
، عقــدت ٢٠١٣أكتــوبر / تــشرين األول١٤ويف . الل الــدورة الــسادسة واخلمــسنيالعامــل خــ

اللجنــة واللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان مــشاورة غــري رمسيــة مــشتركة نظمهــا مركــز احلقــوق    
اإلجنابية، استمعتا خالهلا إىل إحاطة إعالمية بشأن املـسائل ذات االهتمـام املـشترك فيمـا يتعلـق                  

  .ابية وناقشتا تلك املسائلباحلقوق اجلنسية واإلجن
  

  مركز تنسيق احلقوق اجلنسية واإلجنابية     
أنشأت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني مركز تنسيق للحقوق اجلنـسية واإلجنابيـة               - ٢٥

ــاوبني   ــاء   . يــضم يف عــضويته اثــنني مــن املن ــان يف أثن واجتمــع مركــز التنــسيق والعــضوان املناوب
  .الدورة السادسة واخلمسني

  
  اإليدز /مركز تنسيق الشؤون اجلنسانية وفريوس نقص املناعة البشرية    

أنشأت اللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني مركـز تنـسيق للـشؤون اجلنـسانية وفـريوس                - ٢٦
وعقدت اللجنة حلقة نقـاش عامـة رفيعـة املـستوى بـشأن فـريوس               . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
قوق املرأة يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني، اشـترك يف تنظيمهـا              اإليدز وح /نقص املناعة البشرية  

كل من مفوضية حقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة                
  . اإليدز وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمرأة/البشرية

  
  سائل التعجيل بإجناز أعمال اللجنة اإلجراءات املتخذة فيما يتصل بسبل وو  -جيم   

   من االتفاقية ١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     
  أساليب العمل     

قررت اللجنة أن تدرج يف نظامها الداخلي املبـادئ التوجيهيـة بـشأن اسـتقالل وحيـاد                   - ٢٧
ق أعــضاء هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنــسان، الــيت اعتمــدها رؤســاء هيئــات معاهــدات حقــو  

وقـررت اللجنـة أيـضا الـسماح بـأن ُتَبـثَّ للجمهـور        . اإلنـسان يف اجتمـاعهم الرابـع والعـشرين    
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كمــا قامــت . البــث الــشبكي حواراهتــا مــع الــدول األطــراف واجللــسات العلنيــة األخــرى   عــرب
بتنقيح الفقـرات القياسـية الـواردة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة مـن خـالل تقلـيص حجـم عـدد منـها                 

ــها مـــع املنظمـــات    . عـــضودمـــج بعـــضها يف ب ــة بتفاعلـ ــرارات متعلقـ ــة قـ ــا اختـــذت اللجنـ كمـ
احلكوميــة وغريهــا مــن الــشركاء اخلــارجيني، والعــضوية يف فــرق العمــل الراميــة إىل تعزيــز   غــري

  .احلوار البناء مع الدول األطراف
وواصــلت اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني مناقــشاهتا بــشأن عمليــة تعزيــز هيئــات   - ٢٨

ــد ــا  . اتاملعاه ــسادس  A/58/38انظــر (واعتمــدت بيان ــق ال ــث، املرف ــه  ) ، اجلــزء الثال ــت في رحب
بــاجلهود الــيت تبــذهلا مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان مــن أجــل التغلــب علــى   

ديدة للتغلـب عليهـا املقدمـة    الصعوبات اليت تواجهها منظومة هيئات املعاهدات واملقترحات الع    
ــدات حقــوق اإلنــسان           ــز هيئــات األمــم املتحــدة املنــشأة مبوجــب معاه ــا عــن تعزي يف تقريره

)A/66/860 .(                 وقررت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني أن ينضم كل خـبري إىل مـا ال يقـل
ــن أربــع فــرق عمــل قطريــة يف كــ      ل دورة لكفالــة أن تكــون كــل فرقــة عمــل مؤلفــة مــن       ع

وقـررت اللجنـة أيـضا أن طلبـات عقـد اجللـسات وجلـسات اإلحاطـة               . أعضاء على األقـل    ١٠
ــصل إىل        ــشركاء اخلــارجيني ينبغــي أن ت ــة وغريهــا مــن ال ــواردة مــن املنظمــات غــري احلكومي ال

سادسة واخلمـسني، قـررت     ويف الـدورة الـ    . اللجنة، مبدئيا، قبل الدورة بشهر واحد على األقل       
ــن           ــا م ــدول األطــراف وغريه ــع ال ــا م ــين حلواراهت ــشبكي العل ــث ال ــة مواصــلة ممارســة الب اللجن
اجللسات العلنية بعد انتهاء الفترة التجريبية اليت تشمل الدورتني اخلامسة واخلمسني والـسادسة             

  .رواخلمسني بقصد زيادة الوضوح والشفافية واملساءلة يف إجراء تقدمي التقاري
  

  إجراء املتابعة     
واصلت اللجنة عملها يف إطار إجراء املتابعة يف الدورات الرابعة واخلمـسني واخلامـسة       - ٢٩

ــة املالحظــات        ــرر املعــين مبتابع ــارير املق ــسادسة واخلمــسني، حيــث اعتمــدت تق واخلمــسني وال
ستراليا، وإسـرائيل،   ، واألرجنتني، وأ  اخلتامية ونظرت يف تقارير املتابعة اخلاصة باالحتاد الروسي       

 ليـــشيت، واجلمهوريـــة -، وأوكرانيـــا، وبوتـــان، وبوتـــسوانا، وتركيـــا، وتيمـــور  زبكـــستانوأو
ونظـرت اللجنـة أيـضا يف       . التشيكية، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وسويسرا، ومالوي، ونيجرييـا       

علومـات اإلضـافية    وتنشر التقارير وامل  . معلومات املتابعة اإلضافية الواردة من غواتيماال واليابان      
متابعـة املالحظـات    /روابط سريعة إىل الوثائق الرئيسية    ”ملوقع الشبكي للجنة حتت عنوان      على ا 

ــة ــق        . “اخلتامي ــا يتعل ــا فيم ــيت تتبعه ــة ال ــة واخلمــسني املنهجي ــا الرابع ــة يف دورهت ــدلت اللجن وع
ا مـن  بإجراءات املتابعة، واعتمـدت وثيقـة تتـضمن معلومـات موجهـة للـدول األطـراف وغريهـ                 

، اجلـزء الثالـث،     A/68/38انظـر   (أصحاب املصلحة بشأن تقدمي التقارير يف إطار إجـراء املتابعـة            

http://undocs.org/ar/A/58/38�
http://undocs.org/ar/A/66/860�
http://undocs.org/ar/A/68/38�
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ــاربرا بيلــي     ). املرفــق الثالــث ــد عــضوية ب ــسادسة واخلمــسني متدي ــة يف دورهتــا ال وقــررت اللجن
 زو عـضوا مناوبـا ملـدة سـنة واحـدة لكـل منـهما                كمقررة بشأن املتابعة، وتعـيني وكـسياوكياو      

واعتمدت أيضا تقييما إلجراء املتابعـة، وخلـصت إىل   . ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٣١حىت  
  .نتيجة مؤداها أن اإلجراء ينبغي أن يستمر

  
  التقارير املتأخرة    

ــيت          - ٣٠ ــدول األطــراف ال ــة ال ــصورة منهجي ــذكر ب ــة أن ت ــه ينبغــي لألمان ــة أن ــررت اللجن ق
فهنــاك حاليــا  . تــأخرت تقاريرهــا مخــس ســنوات أو أكثــر بتقــدميها يف أســرع وقــت ممكــن        

: دولـــة مـــن الـــدول األطـــراف الـــيت تـــأخرت تقاريرهـــا مخـــس ســـنوات أو أكثـــر، وهـــي   ١٤
ــوا ــا        أنتيغ ــة كوري ــاغو وجــزر مارشــال ومجهوري ــداد وتوب ــادوس وتريني ــدا وبرب ــودا وأيرلن وبرب

ييب وســـان مــــارينو وســـانت كيــــتس ونــــيفس   الـــشعبية الدميقراطيــــة وســـان تــــومي وبرينــــس  
وفيمـا يتعلـق    ).  املوحـدة  -واليـات   (لوسيا وكرييباس وماليزيا وموناكو وميكرونيزيـا        وسانت

بالتقارير املتأخرة كثريا، قررت اللجنة، كمالذ أخـري، ويف حالـة عـدم تلقيهـا التقـارير املتـأخرة                   
ام االتفاقيـة يف الدولـة الطـرف يف ظـل           كثريا يف املوعد احملدد، الشروع يف النظر يف تنفيـذ أحكـ           

ــر   ــدم وجــود تقري ــامي . ع ــدول    ٢٠١٥  و٢٠١٤ويف ع ــة ال ــستعرض اللجن ــرر أن ت ــن املق ، م
أنتيغــوا وبربــودا وبربــادوس وترينيــداد وتوبــاغو   : األطــراف التاليــة يف ظــل عــدم وجــود تقريــر  

لتـها إليهـا    وقد استجابت الدول األطراف ملذكرات التـذكري الـيت أحا         . وسانت كيتس ونيفيس  
ــا       ــة واملقــرر أن ينظــر فيه ــارير املقدم ــه عــدد التق ــا أثبت ــة، وهــذا م ــا  . األمان ــة حالي ــدى اللجن ول

 تقريــرا تقــرر النظــر فيهــا أثنــاء الفتــرة الواقعــة بــني الــدورة الــسابعة واخلمــسني  ٤١جمموعــه  مــا
  ).٢٠١٥أكتوبر /تشرين األول(والدورة الثانية والستني ) ٢٠١٤فرباير /شباط(
  

  عيد انعقاد الدورات املقبلة للجنةموا    
أكـــدت اللجنـــة املواعيـــد األوليـــة لـــدوراهتا الـــسابعة واخلمـــسني والثامنـــة واخلمـــسني    - ٣١

  :والتاسعة واخلمسني على النحو التايل
  

  الدورة السابعة واخلمسون    
ــة مبوجــب        )أ(   ــق العامــل املعــين بالرســائل املقدم ــة والعــشرون للفري ــدورة الثامن ال
  ، جنيف؛٢٠١٤فرباير / شباط٧-٤: ل االختياريالربوتوكو
  ، جنيف؛٢٠١٤فرباير / شباط٢٨-١٠: اجللسة العامة  )ب(  
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ــسني       )ج(   ــعة واخلمـ ــدورة التاسـ ــل الـ ــا قبـ ــل ملـ ــق العامـ ــارس / آذار٧-٣: الفريـ مـ
  جنيف؛ ،٢٠١٤

  
  الدورة الثامنة واخلمسون    

ملقدمــة مبوجــب الــدورة التاســعة والعــشرون للفريــق العامــل املعــين بالرســائل ا    )أ(  
  ، جنيف؛٢٠١٤يناير / حزيران٢٧-٢٥: الربوتوكول االختياري

  ، جنيف؛٢٠١٤يوليه / متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠: اجللسة العامة  )ب(  
  ، جنيف؛٢٠١٤يوليه / متوز٢٥-٢١: الفريق العامل ملا قبل الدورة الستني  )ج(  

  
  الدورة التاسعة واخلمسون    

العامـل املعـين بالرسـائل املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول            الدورة الثالثون للفريـق       )أ(  
  ، جنيف؛٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٧-١٥: االختياري
ــة   )ب(   ــسة العامــــ ــشرين األول٢٠: اجللــــ ــوبر / تــــ ــاين ٧ -أكتــــ ــشرين الثــــ   / تــــ
  جنيف؛ ،٢٠١٤نوفمرب 

ــستني      )ج(   ــة والــ ــدورة احلاديــ ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــباط١٤-١٠: الفريــ   / شــ
  .، جنيف٢٠١٤فرباير 

  
  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة    

أكّدت اللجنة أهنا ستنظر أثناء دورهتـا الـسابعة واخلمـسني يف تقـارير الـدول األطـراف                - ٣٢
وسـتنظر اللجنـة    . البحرين وسرياليون والعـراق وفنلنـدا وقطـر وكازاخـستان وكـامريون           : التالية

ــة واخلمــسني يف تقــ   ــاء دورهتــا الثامن ــة أثن ــدول األطــراف التالي ــا  : ارير ال ــة أفريقي ــريو ومجهوري ب
. ند وليتوانيــا وموريتانيــا واهلنــد  العربيــة الــسورية وجورجيــا وســوازيل   الوســطى واجلمهوريــة  

: وســـتنظر اللجنـــة أثنـــاء دورهتـــا التاســـعة واخلمـــسني يف تقـــارير الـــدول األطـــراف التاليـــة         
ــا ــليمان والـــ      بلجيكـ ــزر سـ ــدا وجـ ــسالم وبولنـ ــروين دار الـ ــال  وبـ ــا وفرتويـ ــا وغينيـ   صني وغانـ

  ).البوليفارية -مجهورية (
  



E/CN.6/2014/CRP.1
 

14/18 13-56720 
 

ــادتني         -دال    ــسائل الناشــئة عــن امل ــق بامل ــا يتعل ــة فيم ــيت اختــذهتا اللجن  ٢اإلجــراءات ال
  من الربوتوكول االختياري ٨ و

ــدهتا          - ٣٣ ــة أعـ ــة داخليـ ــرت وثيقـ ــة وأقـ ــشت اللجنـ ــسني، ناقـ ــسة واخلمـ ــا اخلامـ يف دورهتـ
 مــــن ٨مــــل املوحــــدة إلجــــراء التحريــــات مبوجــــب املــــادة  تتــــضمن إجــــراءات الع األمانــــة

  .االختياري الربوتوكول
ــا      - ٣٤ واســـتمعت اللجنـــة إىل إحاطـــة إعالميـــة عـــن زيـــارة قطريـــة جـــرى االضـــطالع هبـ
  .٢٠١٠/١يتعلق بالتحقيق رقم  فيما
ــة للتحقيــق رقــم      - ٣٥ ــذين عينتــهم اللجن  اجتماعــا مــع ممثلــي  ٢٠١١/١وعقــد األعــضاء ال

املعنية من أجل إعادة التأكيد على طلب األعـضاء القيـام بزيـارة إىل إقلـيم تلـك                  الدولة الطرف   
  .الدولة الطرف

ويف دورهتا اخلامسة واخلمـسني، أقـرت اللجنـة تقـارير الفريـق العامـل املعـين بالرسـائل                     - ٣٦
املقدمــــة مبوجــــب الربوتوكــــول االختيــــاري عــــن دورتيــــه اخلامــــسة والعــــشرين والــــسادسة  

 ٣٣/٢٠١١ت اللجنة بتوافق اآلراء قرارات عدم املقبولية بـشأن الـبالغ رقـم         واختذ .والعشرين
ــدامنرك . ن. ن. م( ــد الــ ــم    ) ضــ ــبالغ رقــ ــشأن الــ ــصويت، وبــ . ن. إي. م (٣٥/٢٠١١بالتــ

  ).ضد الدامنرك. س. م (٤٠/٢٠١٢والبالغ رقم ) الدامنرك ضد
  .ومل يتخذ أي إجراء متابعة حمدد أثناء الدورة اخلامسة واخلمسني  - ٣٧
 من الربوتوكول االختياري، اعتمدت اللجنـة       ٨وفيما يتعلق بالتحريات مبوجب املادة        - ٣٨

 وقـررت إحالتـها إىل الدولـة الطـرف          ٢٠١٠/١نتائجها وتوصـياهتا فيمـا يتعلـق بـالتحقيق رقـم            
، قررت اللجنـة الطلـب إىل الدولـة الطـرف املعنيـة             ٢٠١١/٣وفيما يتعلق باملذكرة رقم     . املعنية

.  مـن الربوتوكـول االختيـاري      ٨مالحظـات بـشأن معلومـات وردت مبوجـب املـادة            بأن تقـدم    
 اجتماعا مـع ممثلـي الدولـة    ٢٠١١/١وعقد األعضاء الذين عينتهم اللجنة إلجراء التحقيق رقم    
  .الطرف املعنية للتحضري لزيارة إقليم تلك الدولة الطرف

ــة تقريــر الف    - ٣٩ ــستني، أقــرت اللجن ريــق العامــل املعــين بالرســائل   ويف دورهتــا اخلامــسة وال
ــسابعة والعــشرين    ــه ال ــاري عــن دورت ــة . املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول االختي واعتمــدت اللجن

) ميمونة ساخني ضـد إسـبانيا    (٢٩/٢٠١١بتوافق اآلراء قرارين بشأن عدم مقبولية البالغ رقم         
  ).ضد الدامنرك. أ ‐ .أ. د. ك. م (٤٤/٢٠١٢والبالغ رقم 

  . إجراء متابعة حمدد يف الدورة السادسة واخلمسنيومل يتخذ أي   - ٤٠
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 من الربوتوكول االختياري، أحيطـت      ٨وفيما يتعلق بالتحريات اجلارية يف إطار املادة          - ٤١
ــم          ــق رق ــن أجــل التحقي ــا م ــيت مت االضــطالع هب ــة ال ــارة القطري ــا بالزي ــة علم . ٢٠١١/١اللجن

اللجنة الطلب إىل الدولة الطـرف      ، قررت   ٢٠١١/٢  و ٢٠١٣/١يتعلق باملذكرتني رقم     وفيما
 مـــن الربوتوكـــول ٨املعنيـــة بـــأن تقـــدم مالحظـــات بـــشأن معلومـــات وردت مبوجـــب املـــادة  

ــاري ــادة     . االختي ــذكرة إضــافية مبوجــب امل ــة م ــاري   ٨وتلقــت اللجن ــن الربوتوكــول االختي  م
ء ، عقـد اخلـربا    ٢٠١٠/١وفيما يتعلق بالتحقيق رقم     . ٢٠١٣/٢ُسجلت على أهنا املذكرة رقم      

  .املعينون للتحقيق اجتماعا مع سفري الدولة الطرف املعنية
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  املرفق األول
بيــان اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن دور املــرأة يف      

عمليــة االنتقــال الــسياسي يف تــونس وليبيــا ومــصر الــذي اعتمدتــه يف        
   يف دورهتا اخلامسة واخلمسني٢٠١٣يوليه /متوز ٢٦
للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة باهتمــام بــالغ عمليــة االنتقــال   تابعــت ا  - ١

السياسي يف الدول الثالثة تونس وليبيا ومصر األطراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
  .التمييز ضد املرأة، وال سيما فيما يتعلق بوضع املرأة

ة تــرتبط ارتباطــا أساســيا بالــسالم ويف هــذا الــسياق، تــشري اللجنــة إىل أن حقــوق املــرأ   - ٢
ــستدامة   ــن والتنميــة امل ــة والربوتوكــول       . واألم ــن جديــد أن االتفاقي ــة التأكيــد م وتعــاود اللجن

االختياري امللحق هبا يوفران إطارا دوليا شامال وجامعا وملزما من الناحية القانونيـة ملنـع مجيـع         
نـف ضـد املـرأة، باعتبارهـا مـسألة شـاملة       أشكال التمييز ضد املرأة، والقضاء عليها، مبا فيها الع     
  .تناولتها أيضا صكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان

. وتعرب اللجنة مع ذلك عن القلق إزاء وجود حماوالت ترمـي إىل النيـل مـن االتفاقيـة                   - ٣
وتــشري إىل أنــه يترتــب علــى مجيــع الــدول األطــراف التــزام قــانوين يقــضي بتنفيــذ مجيــع أحكــام  

 األطر السياسية واالجتماعية واالقتصادية وباختـاذ كافـة التـدابري املناسـبة حلظـر               االتفاقية يف كل  
  .انتهاكات حقوق املرأة ومنع حدوثها

وحتث اللجنة مجيع الدول األطراف على أن تدين بشدة كـل أشـكال العنـف املرتكبـة                   - ٤
 الثقافيــة ضــد النــساء والفتيــات وعلــى ضــمان عــدم التــذرع بــاألعراف والتقاليــد واالعتبــارات  

  .الدينية لتربير عدم االمتثال اللتزاماهتا القانونية مبوجب االتفاقية أو
وتعرب اللجنـة كـذلك عـن القلـق إزاء املـشاركة الـسياسية احملـدودة للنـساء واحتمـال                    - ٥

  .استبعادهن وهتميشهن، على الرغم من دورهن الفعال أثناء العمليات االنتقالية يف بلداهنن
ة احلكومــات املعنيــة، بالتعــاون مــع هيئــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا        وحتــث اللجنــ   - ٦

املختصة واملنظمات غري احلكومية ومجيع اجلهات الفاعلة األخرى، على الوفاء متامـا بالتزاماهتـا              
بتنفيذ أحكام االتفاقية لتمكني املرأة من التمتع جبميـع حقـوق اإلنـسان علـى قـدم املـساواة مـع                     

ــوعي    ــع       الرجــل وإذكــاء ال ــه مجي ــسانية ســامهت في ــشكل منوذجــا موحــدا لإلن ــة ت ــأن االتفاقي ب
  .احلضارات والثقافات

  .وتضع اللجنة نفسها يف تصرف الدول األطراف املعنية ملساعدهتا يف هذه اجلهود  - ٧
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  املرفق الثاين
بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن تعزيز التعـاون مـع                  

حدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، الـذي اعتمـد يف           هيئة األمم املت  
   يف دورهتا اخلامسة واخلمسني٢٠١٣يوليه / متوز٢٦
ترحــب اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ترحيبــا حــارا بتعــيني الــسيدة      - ١

املتحــدة  نغوكــا بــصفتها وكيلــة لألمــني العــام ومــديرة تنفيذيــة هليئــة األمــم  -فــومزيلي مالمبــو 
  .للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، نظرا ملا تتمتع به من مركز مرموق وخربة ممتازة

وتــشري اللجنــة إىل أن املــساواة بــني املــرأة والرجــل هــي مبــدأ أساســي لتحقيــق التنميــة     - ٢
املستدامة والسالم والدميقراطية وتعترب أن اهليئة تضطلع بدور رئيسي يف دعـم الـدول األطـراف         
يف تنفيذ التزاماهتا امللزمة قانونـا مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                     

  .وغريها من القواعد واملعايري املتعلقة حبماية املرأة والنهوض هبا
 تتيح الفرصة إلقامة صـالت جديـدة        ٢٠١٥وتعترب اللجنة أن خطة التنمية ملا بعد عام           - ٣

اإلنــسان والكيانــات اإلمنائيــة ولــضمان اســتغالل أجنــع للمــوارد بــني هيئــات معاهــدات حقــوق 
وينبغـــي أن ميثـــل متكـــني املـــرأة واإلعمـــال الفعلـــي حلقوقهـــا مبوجـــب االتفاقيـــة أحـــد   . املاليـــة

  .االعتبارات الرئيسية يف أي مسعى من هذا القبيل
تنميــة وتؤكــد اللجنــة أن االتفاقيــة ترســي، يف إطــار العمليــة املتواصــلة لوضــع خطــة ال     - ٤
، ومــن خــالل هنجهــا املتكامــل، أساســا شــامال لتحقيــق املــساواة الــشكلية ٢٠١٥بعــد عــام  ملــا

  .واملوضوعية بني املرأة والرجل
وتقــدر اللجنــة العالقــات القائمــة بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة وجلنــة وضــع املــرأة      - ٥

.  املـرأة علـى نطـاق املنظومـة        وترحب بتنفيذ خطة العمل املتعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكـني         
وتتطلع أيضا الستكشاف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بإقامـة تعـاون أوثـق بـني اللجنـة ومنظومـة                    
األمــم املتحــدة، وال ســيما الكيانــات املعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية، مــن أجــل املــسامهة يف حتــسني  

 مـن املزايـا للمـرأة علـى         التضافر يف حتقيق املساواة بني اجلنسني واحلصول على أقصى مـا ميكـن            
  .أرض الواقع

وتعتــرب اللجنــة أنــه مــن الــضروري أن تتوطــد أواصــر التعــاون بينــها وبــني هيئــة األمــم      - ٦
  :املتحدة للمرأة عرب شراكة رمسية ومؤسسية تشمل ما يلي

  مشاركة اللجنة يف اجتماعات دولية وإقليمية ووطنية عن النهوض باملرأة؛  )أ(  
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مع هيئة األمم املتحدة للمرأة ومع منظومة األمم املتحدة برمتـها           تعزيز تعاوهنا     )ب(  
يف جمــاالت منــها علــى األخــص تعزيــز االتفاقيــة وتنفيــذها متــشيا مــع التوصــيات العامــة للجنــة    

  ومالحظاهتا اخلتامية؛
  ؛توطيد الدعم لبناء قدرات بشرية وتقنية وطنية تتعلق بالقضايا اجلنسانية  )ج(  
ــبة خ   )د(   ــيم مناسـ ــام  تنظـ ــة يف عـ ــرأة   ٢٠١٤اصـ ــوق املـ ــشأن حقـ ــورك، بـ ، بنيويـ
  .قدراهتا وتنمية

  
  


