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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين١٤
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
 

التمييــز املعنيــة بالقــضاء علــى  ل بأعمــال اللجنــةــــل التعجيــــــســبل ووسائ  
  املرأةدض
 

  مذكرة من األمانة العامة  
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١٣
. التطورات يف نظام حقوق اإلنسان -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٣-٢

٣٣-٢  جملــس حقــوق اإلنسان  -ألف   
.اجلمعية العامة  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..٧٤-٤
. االجتماع السادس غري الرمسي للجنة -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٥
٩٥اخلدمات للجنة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانتقدمي نقل مهمة  -دال   

. التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املستقبلية -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٥-١٠
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. األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة العامة دعما لتنفيذ االتفاقية -رابعا   . . . . . . . . . . . .٢٠٧-١٦
.ل أخرى مسائ -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٢١٩
 املرفقات 
. الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٢والــيت لـــم تنظــــر اللجنــة فيهــا بعــد حــىت ا ــــت تقاريرهــــيت قدمـدول الـــــ ال -الثاين  

٢٠٠٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .١١
.  جتماع غري الرمسي السادس للجنة                 االتفاقات املربمة واملسائل اليت نوقشت يف اال                     -الثالث   . . . . . . . . .١٣
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 مقدمة - أوال 
 عمل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد  ذات صلة بيتضمن هذا التقرير معلومات   - ١

يتضمن الفرع الثاين معلومات عن التطورات يف نظام األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،               و. املرأة
يتـضمن الفـرع نفـسه       و .نسان واجلمعية العامة  جملس حقوق اإل  معلومات عن عمل    مبا يف ذلك    

اخلـدمات للجنـة إىل     تقـدمي    ونقـل مهمـة       غـري الرمسـي للجنـة       االجتمـاع الـسادس    معلومات عن 
ويتضمن الفـرع الثالـث معلومـات عـن تقـارير سـتنظر             . مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    

انـة العامـة الـيت اضـطلعت هبـا          ويـوجز الفـرع الرابـع أنـشطة األم        . فيها اللجنـة يف دورات قادمـة      
. دعم تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــا االختيــاري  لــ

 . ويغطي الفرع اخلامس قضايا أخرى
 

 التطورات يف نظام حقوق اإلنسان - ثانيا 
 جملس حقوق اإلنسان - ألف 

ــه اخلجملــس حقــوق اإلنــسان  اختــذ - ٢ ــران١٨-١١ (امــسة يف دورت ــه / حزي  )٢٠٠٧يوني
وحيـدد  . ‘‘بنـاء مؤسـسات جملـس حقـوق اإلنـسان التـابع لألمـم املتحـدة               ’’ املعنـون    ٥/١القرار  
آلية االستعراض الـدوري    لآللية املؤسسية اجلديدة للمجلس اليت تشمل       اهليكل األساسي   القرار  
اءات  وإجـــرجمللـــس حقـــوق اإلنـــسان،ستـــشارية االلجنـــة ال و،اصـــةاخلجـــراءات اإل و،الـــشامل

كمــا حيــدد جـدول أعمــال وإطــارا لربنـامج عمــل اجمللــس، وحيـدد النظــام الــداخلي    . الـشكاوى 
ــ مدونــة ٥/٢واعتمــد جملــس حقــوق اإلنــسان يف قــراره  . للمجلــس سلوك للمكلفــني قواعــد ال

 .بواليات اإلجراءات اخلاصة
) ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨-١٠(واعتمد اجمللس يف اجلزء األول من دورته السادسة          - ٣

املبادئ التوجيهية العامة املتعلقة بتجهيز املعلومات يف إطار آليـة االسـتعراض الـدوري الـشامل،           
ــتراطات  ــؤهلني    واالش ــة واملوضــوعية للمرشــحني امل ــيفهمالتقني ــات،ب لتكل ــتراطات  والي واالش

املقـرر  (التقنية واملوضوعية لتقـدمي طلبـات الترشـيح للجنـة االستـشارية جمللـس حقـوق اإلنـسان                   
 صـندوق تربعـات اسـتئماين      إىل األمـني العـام إنـشاء         ٦/١٧وطلب اجمللس يف قراره     ). ٦/١٠٢
أقـل البلـدان منـواً،      وال سـيما    الستعراض الدوري الشامل بغية تيسري مشاركة البلـدان الناميـة،           ل

يف هذه اآللية، كما طلب إىل األمني العام إنشاء آلية مالية جديدة ُيطلق عليهـا اسـم الـصندوق                 
 ســتئمايناالتربعــات الصــندوق ئماين لتقــدمي املــساعدة املاليــة والتقنيــة يــشترك يف إدارتــه   االســت

الستعراض الدوري الـشامل، مـن أجـل تـوفري مـصدر لتقـدمي املـساعدة املاليـة والتقنيـة ملعاونـة                      ل
البلدان يف تنفيذ التوصيات الناجتة عـن االسـتعراض الـدوري الـشامل بالتـشاور مـع البلـد املعـين              
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 كــانون ١٤ إىل ١٠وُيزمــع عقــد اجلــزء الثــاين مــن الــدورة الــسادسة يف الفتــرة مــن  . فقتــهومبوا
وقام جملس حقـوق اإلنـسان باختيـار البلـدان الـيت سـيجري اسـتعراض                . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

ــة، مــن       ــع القادم ــسنوات األرب ــشامل لل ــدوري ال  إىل ٢٠٠٨تقاريرهــا يف إطــار االســتعراض ال
، نظّم اجمللس حلقـة نقـاش بـشأن إدخـال           ٢٠٠٧سبتمرب  /لول أي ٢١  و ٢٠ويف يومي   . ٢٠١١

 .املنظور اجلنساين يف برنامج عمله
 

  اجلمعية العامة - باء 
اجلمعيـة العامـة يف     بيانـا يف     رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           ألقت   - ٤

وقـد أُرسـل    . ‘‘هوض بـاملرأة  النـ ’’ يف إطـار البنـد املعنـون         ٢٠٠٧عـام   يف  دورهتا الثانية والستني    
ليكترونية، وسيقدم أيضا إىل اللجنـة يف دورهتـا         الالبيان الذي أدلت به إىل اخلرباء عرب الوسائل ا        

 .األربعني
وأوصت اللجنة الثالثة اجلمعية العامة بـأن تعتمـد مـشروع قـرار بـشأن تكثيـف جهـود                   - ٥

القـرار،  مبوجـب بنـود     و). A/C.3/62/L.15/Rev.1(القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة          
علـى  متعددة  محلة لسنوات   العام بشن   ترحب اجلمعية العامة على وجه اخلصوص بقرار األمني         

تدعو اجملتمع الدويل إىل دعم اجلهود الوطنيـة        سو. املرأةنطاق املنظومة للقضاء على العنف ضد       
ن أجــل دعــم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل تعزيــز متكــني املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني مــ 

ــة للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة، وتــدعو مجيــع كيانــات األمــم املتحــدة إىل تكثيــف       املبذول
ــها          ــسيق عمل ــرأة وحتــسني تن ــف ضــد امل ــى العن ــضاء عل ــستويات للق ــة امل ــى كاف ــا عل . جهوده

موعة مـن   إىل األمني العام تكثيف اجلهود اليت يبذهلا لوضع واقتراح جم         العامة  وستطلب اجلمعية   
 .املؤشرات املمكنة بشأن العنف ضد املرأة

هـذا التقريـر، تواصـلت املفاوضـات يف اللجنـة الثالثـة للجمعيـة               إمتـام   وأثناء العمل على     - ٦
العامة بـشأن العديـد مـن القـرارات األخـرى اهلامـة بالنـسبة لعمـل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                  

 وجــه التحديــد، بــشأن اعتمــاد قــرار يتعلــق  وتواصــلت املفاوضــات، علــى. التمييــز ضــد املــرأة
باتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وطلـب اللجنـة أن تـأذن اجلمعيـة العامـة                   

 ).ثانيا للجنة/٣٩ أوال و/٣٩انظر املقرر (وقت اجتماعاهتا بتمديد 
ــود  - ٧ ــاجرات    ومبوجــــب بنــ ــامالت املهــ ــد العــ ــالعنف ضــ ــق بــ ــرار املتعلــ ــشروع القــ مــ
)A/C.3/62/L.14(  ،تشجع اجلمعية العامة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة علـى             س

وقُـدم  . عامـة بـشأن العـامالت املهـاجرات       توصـية   زيادة وترية عملها املتعلـق باسـتكمال وضـع          
ــا       ــع مظاهرهـ ــسي جبميـ ــكال العنـــف اجلنـ ــن أشـ ــريه مـ ــصاب وغـ ــشأن االغتـ ــرار بـ ــشروع قـ مـ

)A/C.3/62/L.16.( 
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 جتماع السادس غري الرمسي للجنةاال - جيم 
استــضافت حكومــة سويــسرا االجتمــاع الــسادس غــري الرمســي للجنــة الــذي ُعقــد يف     - ٨

ــرة مــن  ــوبر / تــشرين األول٢٦ إىل ٢٤الفت وشــارك أيــضا يف جلــسة  . ، يف جنيــف٢٠٠٧أكت
مـة  أكتوبر أعضاء الفريق العامـل املعـين بالبالغـات املقد        / تشرين األول  ٢٣توجيهية ُعقدت يوم    

وأكملـت اللجنـة القــراءة األوىل ملـشروع املبـادئ التوجيهيــة     . الربوتوكـول االختيــاري مبوجـب  
االتفاقيـة؛ ونظـرت يف عالقتـها باملؤسـسات الوطنيـة           اإلبالغ مبوجب   عاهدات بشأن   املاخلاصة ب 

املنظــور اجلنــساين يف عمــل جملــس حقــوق     تعزيــز إدمــاج  حلقــوق اإلنــسان؛ وناقــشت ســبل    
وشـارك  . تفاقات اليت مت التوصل إليهـا يف املرفـق الثالـث امللحـق هبـذا التقريـر                وترد اال . اإلنسان

ــدعوة مــن حكومــة        ــة هــذه، وذلــك ب ــُشعبة يف جلــسة العمــل غــري الرمسي ــان مــن مــوظفي ال اثن
 . سويسرا

 
 اخلدمات للجنة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانتقدمي نقل مهمة  - دال 

رأة التابعة لألمانة العامة لألمم املتحـدة علـى اتـصال مبفوضـية             كانت شعبة النهوض بامل    - ٩
حقــوق اإلنــسان مــن أجــل كفالــة سالســة نقــل مــسؤوليات تقــدمي اخلــدمات مــن الــشعبة إىل     

أكتـوبر  /ويف منتـصف شـهر تـشرين األول       . ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١املفوضية اعتبارا من    
 املهمـة تـضمنت معلومـات عـن العمليـات           قدمت الشعبة إىل املفوضية مذكرة مفصلة عـن نقـل         

اهلامة املتعلقة بالعمل؛ وآخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن الوضـع الـراهن يف مجيـع اجملـاالت                        
معلومات أساسية هامـة ذات صـلة بتقـدمي اخلـدمات بـسالسة إىل      قدمت ذات الصلة بالعمل؛ و  

.  جانـب املفوضـية    حباجـة إىل اختـاذ إجـراءات مـن جانـب الـشعبة ومـن              مـوجزة   نقاط  واللجنة؛  
وســوف يــتم حتــديث املــذكرة يف هنايــة العــام بغيــة تــضمينها، حــسب االقتــضاء، أي معلومــات  

كما قُدمت إىل املفوضية مذكرة ثانية بشأن الوثائق اليت جيـب نقلـها مـن        . إضافية تصبح متاحة  
مي اخلـدمات   الداخلية للشعبة فيما يتعلق بتقـد     دليل اإلجراءات   الشعبة إىل املفوضية، مبا يف ذلك       

 .٢٠٠٧نوفمرب /ويتوقع شحن مجيع الوثائق إىل املفوضية خالل شهر تشرين الثاين. للجنة
 

 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املستقبلية - ثالثا 
تقــدمي تقاريرهــا يف مــن أجــل مجيــع الــدول األطــراف الــيت اختارهتــا اللجنــة   ســتتمكن  - ١٠

 . بذلكمن القيامالدورة األربعني 
ألربعــني حلاديــة واومــن املقــرر أن تقــدم الــدول األطــراف التاليــة تقاريرهــا يف الــدورة ا  - ١١

ــران٣٠( ــه إىل / حزيـ ــوز١٨يونيـ ــه/ متـ ــسلندا أ ):٢٠٠٨ يوليـ ــامس (يـ ــدوري اخلـ ــر الـ ؛ )التقريـ
 ؛)والــسادس واخلــامس الرابــعالتقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة    (مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة   و
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التقريـر الـدوري   (فنلنـدا  و ؛)التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين والثالـث والرابـع    (ا  سلوفاكيو
ــا )اخلــامس ــدوري الثالــث (؛ لتواني ــر ال ــا العظمــى و  و؛ )التقري ــدا أاململكــة املتحــدة لربيطاني يرلن

ــشمالية  ــسادس  (ال ــدوريان اخلــامس وال ــران ال ــا و؛ )التقري ــسادس  (نيجريي ــدوري ال ــر ال ؛ )التقري
يـسلندا وفنلنـدا ولتوانيـا أن تقاريرهـا         أوأوضحت كـل مـن      ). التقرير الدوري السادس  (واليمن  

، وأعربـت هـذه البلـدان عـن رغبتـها يف            ٢٠٠٧الدورية التالية سوف تقدم خالل خريف عـام         
وعليـه، وافـق الفريـق العامـل ملـا قبـل         .  تقاريرهـا القادمـة     مـع  تقاريرها املتاحة حاليـا   ُينظر يف   أن  

لتلـك  عني واحلادية واألربعني على أن يستكمل قوائم القـضايا واملـسائل بالنـسبة              الدورتني األرب 
وقـدمت فنلنـدا    . الدول األطراف الثالث فيما بني الدورتني بعد استالم تقارير كـل دولـة منـها              

 .هذا التقريرإعداد تقريرها الدوري السادس أثناء استكمال 
 تـشرين   ٢٠(ا يف الـدورة الثانيـة واألربعـني         وطُلب إىل الدول التاليـة أن تقـدم تقاريرهـ          - ١٢

 للتقريـــرينالتقريـــر اجلـــامع (إكـــوادور ): ٢٠٠٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٧أكتـــوبر إىل /األول
  للتقارير الدورية الرابع واخلامسالتقرير اجلامع (أوروغواي و ؛)السادس والسابع نيالدوري

 للتقريـرين التقرير اجلـامع    (بلجيكا  و؛  )التقرير الدوري السادس  (ال  والربتغ ؛)والسادس والسابع 
ــدوري ــسادس اخلــامس نيال ــسلفادور و ؛)وال ــسابع  (ال ــدوري ال ــر ال ــلوفينيا و) التقري ــر (س التقري

التقريـــر اجلـــامع (الكـــامريون و؛ )التقريـــر الـــدوري الثالـــث(قريغيزســـتان و؛ )الـــدوري الرابـــع
ــرين ــدوريللتقري ــاين ني ال ــدا و ؛)والثالــث الث ــر اجلــامع  (كن ــرينللالتقري ــدوريتقري ــسادس  ني ال ال
ميامنــار و ؛)والــسادس والــسابع ة اخلــامس الدوريــللتقــاريرالتقريــر اجلــامع (منغوليــا و ؛)والــسابع

نــوفمرب، أكــدت / تــشرين الثــاين٢ويف . )الثــاين والثالــث ني الــدوريللتقريــرينالتقريــر اجلــامع (
إكـــوادور : الـــدورةلـــك تالـــدول األطـــراف التاليـــة خطّيـــاً اســـتعدادها لتقـــدمي تقاريرهـــا أثنـــاء 

اجتماعـات  اللجنة  عقد  ويتوقع أن ت  . وأوروغواي وبلجيكا والسلفادور وسلوفينيا وقريغيزستان    
 خالل الدورة الثانية واألربعـني، ويتوقـف ذلـك علـى موافقـة اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                     موازية

 مـن الـدول   ١٥يـار  هتا علـى اخت اويف مثل هذه احلالة، درجت اللجنة يف ممارسـ  . الثانية والستني 
رير الدورية وتقريـر أويل واحـد ُينظـر فيـه يف جلـسة              ا من التق  ١٤(األطراف للنظر يف تقاريرها     

وتود اللجنة أن تضيف إىل القائمة أعاله تقارير من تلك اليت تلقتها منذ تأجيل الـدورة                ). عامة
 ). انظر املرفق الثاين(التاسعة واألربعني 

تـأخرت كـثريا يف   الرامية إىل تـشجيع الـدول األطـراف الـيت       وواصلت اللجنة جهودها     - ١٣
وطلبـت اللجنـة   .  األولية على تقدمي تلك التقـارير يف غـضون فتـرة زمنيـة حمـددة     تقدمي تقاريرها 

 دولة أن تقدم يف تاريخ حمدد تقاريرهـا األوليـة الـيت طـال تـأخري      ١٢إىل دول أطراف جمموعها    
 : ، وذلك على النحو التايلد يف املستقبلحمدتقدميها لكي ُينظر فيها يف تاريخ 
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، للنظـر فيهـا يف بدايـة    ٢٠٠٨مـارس  /آذار:  بيـساو وليربيـا وهـاييت      -دومينيكيا وغينيا    • 
 ؛٢٠٠٩عام 

، للنظـر  ٢٠٠٨هنايـة عـام   : جزر البهاما ومجهورية أفريقيا الوسطى وسيـشيل وغرينـادا    • 
 ؛٢٠١٠فيها يف بداية عام 

، للنظـر فيهـا يف      ٢٠٠٩يوليـه   /متـوز : شاد وجزر القمـر وليـسوتو     بابوا غينيا اجلديدة وت    • 
 . ٢٠١٠النصف الثاين من عام 

وكتدبري أخري، ويف حالة عدم تلقي التقارير يف غـضون اإلطـار الـزمين املقتـرح، بّينـت                   
اللجنة عزمها املضي قدما يف النظر يف تنفيذ االتفاقية يف هذه الدول األطراف مـع عـدم وجـود                   

. ســـائل إىل هـــذه الـــدول األطـــراف أو رئيـــسة اللجنـــة بإرســـال ر/مـــت الـــشعبة ووقا. تقريـــر
بعثت الشعبة برسائل خطية إىل املنـسقني املقـيمني يف هـذه البلـدان حلـثهم علـى تقـدمي أي                 كما

 . مساعدة ممكنة
ــة إىل        - ١٤ ــة برســالة خطي ــسة اللجن ــة، بعثــت رئي ــيت اختــذهتا اللجن ــرارات ال ــى الق ــاًء عل وبن

م للجماهريية العربية الليبية طالبة احلصول على ما استجد مـن معلومـات، حبلـول      املندوب الدائ 
. ، بشأن تقدمي هذه الدولة الطرف لتقريرها الـدوري القـادم          ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٥

ــة بــشأن صــربيا    ــة للجن ، بعثــت )٧ الفقــرة CEDAW/C/SCG/CO/1(ووفقــا للتعليقــات اخلتامي
 بعثة األمم املتحدة يف كوسوفو توّجـه انتباهـه إىل طلـب اللجنـة         رئيس إىل   الشعبة برسالة خطية  

يف موعـد    ١٩٩٩ منـذ عـام      كوسوفـــو وميتوهيـا   أن تقدم البعثـة تقريـرا عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف              
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران١أقصاه 
ر ويوّجه انتباه اللجنة إىل املرفق الثاين من هذا التقرير، الذي يقدم عرضـا عامـا للتقـاري                 - ١٥

 .سابقوقت املتاحة ويقدم، حسب االقتضاء، تواريخ النظر يف التقارير يف 
 

 األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة العامة دعما لتنفيذ االتفاقية -رابعا  
كـل مـن املستـشارة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة باملـسائل اجلنـسانية والنـهوض                    واصل   - ١٦

 لتـشجيع التـصديق     مهـا  األمانة العامة لألمم املتحدة جهود     باملرأة ومدير شعبة النهوض باملرأة يف     
، والقبــول  علــى نطــاق عــاملي  علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة       

ــالربوتوكول االختيــاري لالتفاقيــة والــصيغة املنقحــة    .  مــن االتفاقيــة٢٠ملــادة مــن ا ١لفقــرة لب
بــصورة منتظمــة  دير الــشعبة وموظفيهــااملستــشارة اخلاصــة ومــمــن قبــل جوانــب تعــاجل تلــك و

خـالل االجتماعــات مـع ممثلــي الـدول األعــضاء وكيانـات منظومــة األمـم املتحــدة و منظمــات      
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حلقـات العمـل التدريبيـة وغريهـا مـن          إطـار    املقدمـة هلـم يف       ةاإلحاطـ جلـسات   اجملتمع املدين، و  
  .أنشطة التوعية

الـشعبة يف البلـدان اخلارجـة مـن         طلع بـه    تـض برنامج التعاون التقين الذي     واستمر تنفيذ    - ١٧
. ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ١٨مــن يف الفتــرة الــرتاع بانعقــاد حلقــة عمــل يف منروفيــا     
االتفاقية، وشـارك فيهـا موظفـون مـن وزارة         مبوجب  وركزت حلقة العمل على عملية اإلبالغ       

ــة وعــدد مــن الــوزارات  الــشؤون اجلنــسانية  ــة والتنمي الــيت يتوقــع أن تــشارك يف إعــداد  التنفيذي
وبنـاء علـى    .وتوىل خبريان من اللجنة وظيفيت املسؤول عن املوارد واملنسق هلذا احلدث .التقرير

، واســتنادا إىل املناقــشات الــيت دارت خــالل حلقــات  والتنميــةالــشؤون اجلنــسانية طلــب وزيــر 
وتتوقـع   .ل زمـين لالنتـهاء منـه   العمل السابقة، مت وضع إطار إلعداد التقرير، باإلضافة إىل جدو

 للنظـر يف  ٢٠٠٧نـوفمرب  /الشعبة انعقاد حلقة عمل أخرى يف ليبرييا خالل شـهر تـشرين الثـاين            
  . للتقرير وحتديد ما تبقى من ثغرات وحتديات يف التقريراملشروع األويل

ة نظمت الشعبة، بالتعاون مع اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا، حلقـ         ما  ك - ١٨
صــصت للقــضاة تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، خُ بــشأن عمــل 

. ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٩ إىل   ١٧من  يف الفترة   وأعضاء الربملان، وانعقدت يف عمان      
خالهلـا الفـرص واملـسؤوليات الـيت     واستكـشفوا   بلدان، ١٠وحضر احللقة قضاة وبرملانيون من     

ــضا   ــا الق ــضطلع هب ــشجيع التفــسري   ي ــق بت ــا يتعل ــانيون فيم ــوانني،   ة والربمل ــانوين وإصــالح الق  الق
ويف هنايــة حلقــة العمــل، اعتمــد املــشاركون سلــسلة مــن   .يــسهم يف زيــادة تنفيــذ االتفاقيــة مبــا

ــة يف املنطقــة   ــذ االتفاقي ــز تنفي ــة وظــيفيت    .التوصــيات لتعزي ــوىل خــبريان مــن اللجن ــسرين وت املي
  .ا احلدث عن املوارد هلذنياملسؤول
عـن االتفاقيـة ليـوم      جلسة إحاطة   تعاونت الشعبة مع االحتاد الربملاين الدويل يف تنظيم         و - ١٩

صصت للربملانيني املشاركني يف الـدورة الـسنوية لالحتـاد الربملـاين الـدويل املعقـودة يف                 واحد، خُ 
 وظيفـة  أكتوبر، وتوىل خبري مـن اللجنـة  / تشرين األول١١إلحاطة يف   وعقدت جلسة ا  . جنيف

، وبنـاء  ٢٠٠٧أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/ويف أيلول .املسؤول عن املوارد يف ذلك احلدث
على دعوة مـن حكومـة املكـسيك، شـارك أحـد مـوظفي الـشعبة يف حلقـيت عمـل مـن سلـسلة                         
ــة حبقــوق        ــة املعني ــصكوك الدولي ــة نظمــت يف املكــسيك حــول مواضــيع ال حلقــات عمــل دولي

 .واملعوقني، والعنف اجلنسايناإلنسان اخلاصة باملرأة، 
كمــا سيــشارك موظفــان مــن الــشعبة يف حلقــة عمــل إقليميــة بــشأن متابعــة التعليقــات    - ٢٠

. ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢١ إىل ١٩مـن  يف الفترة   اخلتامية للجنة، تعقد يف بورت فيلال       
األمـم  منظمـة   وتنظم هـذه احللقـة مفوضـية حقـوق اإلنـسان وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي و                   
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وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وستــضم عــددا مــن  ) اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 
 .هلذا احلـدث وامليسر ويتوقع أن يتوىل رئيس اللجنة وظيفة املسؤول عن املوارد  .بلدان املنطقة
تـسريع  إىل  كومة أنتيغوا وبربودا من الشعبة تقدمي الدعم لعقد حلقة عمل هتدف            حوقد طلبت   

ــة       ــذين ســتقدمهما هــذه الدول ــع واخلــامس الل ــدوريني اجلــامعني الراب ــرين ال التحــضريات للتقري
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١١  و١٠ويتوقع أن تعقد حلقة العمل يف  .الطرف

 
 مسائل أخرى -خامسا  

ــة   - ٢١  ١٨حماضــر اجتماعــات الــدورتني  أدرجــت ، )٢٠٠٦(أوال /٣٤عمــال مبقــرر اللجن
  . يف شبكة اإلنترنتوقع اخلاص بشعبة النهوض باملرأةامللغات املتاحة على  بال١٩ و
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 املرفق األول
 الدول اليت مل تصدق على االتفاقية أو تنضم إليها  

  
 أفريقيا

 الصومال 
 السودان 

 
 آسيا واحمليط اهلادئ

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  
 ناورو 
 باالو 
 قطر 
 تونغا 

 
 غريهاأوروبا الغربية و

 الكرسي الرسويل 
  األمريكيةةالواليات املتحد 
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 املرفق الثاين
 تـشرين   ١٢ بعـد حـىت   ر اللجنـة فيهـا      ـــ م تنظ ـوالـيت لـ   ا  ـــ ت تقاريره ـــ يت قدم ـدول ال ــال

 )١(٢٠٠٧نوفمرب /الثاين
 التقارير األولية

 
 تاريخ االستالم تاريخ االستحقاق   )التقرير(الدولة الطرف

 ٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ٤  ٢٠٠٣ يوليه/متوز ١٨  )٢-١(البحرين
 
 التقارير الدورية

 
 التقارير السابقة فيها  النظر اليت سبقالتقارير  تاريخ االستالم تاريخ االستحقاق )التقرير(الدولة الطرف 

 ٤-٣ ٢٧ الدورة ،٢٠٠٢ ٢٠٠٧ مايو/أيار ٩ ٢٠٠٢ أغسطس/آب ٩ )ج()٦-٥(بلجيكا 
 ٦-١ ٣٠ الدورة ،٢٠٠٤ ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣ ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ٣٠ )٧(بوتان 

 التقرير األويل ٢٣ الدورة ،٢٠٠٠ ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٨ ١٩٩٩ سبتمرب/أيلول ٢٢ )ب، ج()٣-٢(الكامريون 
 ٥ ٢٨ الدورة ،٢٠٠٣ ٢٠٠٧ مايو/أيار ٤ ٢٠٠٣ يناير/الثاين كانون ٩ )ج()٧-٦(كندا

ــا ٩ )ب، ج ()٧-٦(إكوادور  ــسمرب/األول نونكـــ  ديـــ
٢٠٠٢ 

 ٥-٤ ٢٩ الدورة ،٢٠٠٣ ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٣

 ٦  و٥  و٤-٣ ٢٨ الدورة ،٢٠٠٣ ٢٠٠٧ مارس/آذار ١٥ ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول ١٨ )ب، ج ()٧(السلفادور 
ــشرين ٤ )ب، أ()٥(فنلندا  ــوبر/األول تــــ  أكتــــ

٢٠٠٣ 
 ٤  و٣ ٢٤ الدورة ،٢٠٠١ ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٣

 ٥ ٣٠ الدورة ،٢٠٠٤ ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٩ ٢٠٠٦ غسطسأ/آب ٩ )٦(أملانيا
ــشرين ١٤ ٢٠٠٢ يوليه/متوز ١٨ )أ، ب()٥(يسلندا أ ــاين تـ ــوفمرب/الثـ  نـ

٢٠٠٣ 
 ٤-٣ ٢٦ الدورة ،٢٠٠٢

 نـــــوفمرب/الثـــــاين تـــــشرين ٢ )ب()٤(إسرائيل 
٢٠٠٤ 

 ٣ ٣٣ الدورة ،٢٠٠٥ ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١

 ٢ ٣٠ الدورة ،٢٠٠٤ ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٧ ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٢ )ج(قريغيزستان
 ديـــسمرب/األول كـــانون ١٤ ١٩٩٤ يونيه/حزيران ١٥ )ب()٢(اجلماهريية العربية الليبية 

١٩٩٨ 
التقريـــــــــــــــــر األويل  ١٣ الدورة ،١٩٩٤

 ١واإلضافة 
 ٢ األويل والتقرير  ٢٣ الدورة ،٢٠٠٠ ٢٠٠٥ مايو/أيار ١٦ ٢٠٠٣ فرباير/شباط ١٧ )أ، ب()٣(ليتوانيا 
 التقرير األويل ١٣ الدورة ،١٩٩٤ ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٣ ١٩٩٤ بريلأ/نيسان ١٦ )٥-٢ (مدغشقر
 ٤-٣ ٢٤ الدورة ،٢٠٠١ ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٣ ١٩٩٨ سبتمرب/أيلول ٣ )ب، ج ()٧-٥(منغوليا 
 التقرير األويل ٢٢ الدورة ،٢٠٠٠ ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١٥ ٢٠٠٢ أغسطس/آب ٢١ )ج()٣-٢(ميامنار 

__________ 
 .باستثناء الدول األطراف اليت ستنظر اللجنة يف تقاريرها خالل دورهتا األربعني )١( 
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 التقارير السابقة فيها  النظر اليت سبقالتقارير  تاريخ االستالم تاريخ االستحقاق )التقرير(الدولة الطرف 

 أكتوبر/األول تشرين ٤ ٢٠٠٦ يوليه/متوز ١٣ )، بأ()٦(نيجرييا 
٢٠٠٦ 

 ٥-٤ ٣٠ الدورة ،٢٠٠٤

 ٥ ٢٦ الدورة ،٢٠٠٢ ٢٠٠٦ مايو/أيار ١٥ ٢٠٠٢ سبتمرب/وللأي ٣ )ب، ج ()٦(الربتغال 
 أكتوبر/األول تشرين ٢٥ ١٩٩٤ سبتمرب/أيلول ٣ )٧-٤(رواندا 

٢٠٠٧ 
 ٣ ١٢ الدورة ،١٩٩٣

 التقرير األويل ١٩ الدورة ،١٩٩٨ ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٧ ١٩٩٨ يونيه/نحزيرا ٢٧ )أ، ب()٤-٢(سلوفاكيا 
 ٣  و٢ ٢٩ الدورة ،٢٠٠٣ ٢٠٠٦ أغسطس/آب ١٠ ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٥ )ب، ج()٤(سلوفينيا 
ـــاململك ــى   ـــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ة املتحــ

ــشمالية  أو ــدا الــ ــافتان ٥(يرلنــ  ١ واإلضــ
 )أ، ب()٢ و

 ١ واإلضـــــــــــافتان ٣ ٢١ الدورة ،١٩٩٩ ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٧ ٢٠٠٣ مايو/أيار ٧
ــافات ٤ ؛٢ و  واإلضـ
٤-١ 

ـــاململك ــى   ـــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ ة املتحــ
ــشمالية  أو ــدا الــ ــافتان ٦(يرلنــ  ١ واإلضــ
 )أ، ب()٢ و

 التقارير نفسها ٢١ الدورة ،١٩٩٩ ٢٠٠٧ مايو/أيار ٢ ٢٠٠٧ مايو/أيار ٧

 ٣-٢ ٢٠ الدورة ،١٩٩٩ ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٨ ١٩٩٨ سبتمرب/أيلول ١٩ )أ، ب( )٦-٤(مجهورية ترتانيا املتحدة 
 ٣-٢ ٢٦ الدورة ،٢٠٠٢ ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٨ ١٩٩٤ أغسطس/آب ٨ )ج()٧-٤(أوروغواي

 ديسمرب/األول كانون ٥ ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران ٢٩ )أ، ب()٦(اليمن 
٢٠٠٦ 

 ٥-٤ االستثنائية الدورة ،٢٠٠٢

 
 .رهتا احلادية واألربعنيتنظر فيه اللجنة يف دولكي اختري هذا التقرير  )أ( 

 .متت ترمجة التقرير واستنساخه وأصبح متاحا جبميع اللغات الرمسية )ب( 
 .اختري هذا التقرير لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني )ج( 
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 املرفق الثالث
 

االتفاقـــات املربمـــة واملـــسائل الـــيت نوقـــشت يف االجتمـــاع غـــري الرمســـي   
 السادس للجنة

 اخلاصة باإلبالغ نقيح املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةت  
 
ــة      - ١ ــة املعني ــة للجن ــادئ التوجيهي ــراءة أوىل ملــشروع املب أجــرى االجتمــاع غــري الرمســي ق
األمانـة  بالـذي أعدتـه شـعبة النـهوض بـاملرأة        واخلاصـة بـاإلبالغ     القضاء على التمييز ضد املرأة      ب

واتفـق   . شـيلينغ -شـوب   لألمم املتحدة بتوجيه من الفريق العامل الـذي تترأسـه الـسيدة    العامة
بوضـع اللمـسات األخـرية علـى مـشروع          خيـتص   االجتماع على إنشاء فريق عامل صـغري آخـر          

. ٢٠٠٨ينـاير   /خالل دورهتـا املعقـودة يف كـانون الثـاين          تعتمدها اللجنة لكي  املبادئ التوجيهية   
زرداين  - امل من السيدة سـيمونوفيتش والـسيدة بـاتن والـسدة بلميهـوب     وسيتكون الفريق الع  

كما اتفق على أن توزع األمانـة العامـة املـشروع احلـايل علـى مجيـع        .شيلينغ -شوب والسيدة 
. أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، ومـنحهم مهلـة أسـبوعني للتعليـق عليـه           

امـل بتنقـيح مـشروع املبـادئ التوجيهيـة واالنتـهاء مـن صـياغته مث            وتبعا لـذلك يقـوم الفريـق الع       
  . لترمجته٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٥تقدميه إىل األمانة العامة حبلول 

 
 متابعة التعليقات اخلتامية  

نــاقش االجتمــاع غــري الرمســي إمكانيــة تنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة أو دون إقليميــة     - ٢
ية للجنة، وطلب إىل مفوضية حقوق اإلنسان العمل على إجيـاد مـصادر             ملتابعة التعليقات اخلتام  

  .متويل حمتملة هلذا الغرض
 

 العالقات مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  
املؤسـسات الوطنيـة    إسـهام   إبـراز   ) أ: (أقر االجتماع غري الرمسي بوجود حاجة ملا يلـي         - ٣

ملعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة ودوراهتـا؛   حلقوق اإلنسان على حنو أكرب يف عمل اللجنة ا     
؛ بـرازا خاصـا يف جـدول أعمـال اللجنـة     املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان إ  تواجد  براز  إ) ب(
كـذلك  مواصلة ممارستها احلالية بتخصيص وقـت للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،         ) ج(

صـياغة بيـان   ) د(ا قبـل الـدورات؛    أفرقتها العاملـة ملـ  اتخالل اجتماعهلا ختصيص حصة زمنية  
 أويل لتوصــية عامــة سقـصري يــتم اعتمـاده خــالل الــدورة األربعـني، وميكــن أن يــستخدم كأسـا    

طلــب االجتمــاع مــن وحــدة املؤســسات الوطنيــة لــدى مفوضــية   و .ميكــن اعتمادهــا مــستقبال
ا نيــة حلقــوق اإلنــسان وواليتــه   حقــوق اإلنــسان أن جتــري اســتبيانا لطبيعــة املؤســسات الوط     
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السيدة شني لتقدمي مـشروع بيـان أثنـاء         اختيار  ومت  . يتعلق مبسائل املرأة واملسائل اجلنسانية     فيما
 .اللجنة هلذه املسألةدراسة 

 
 ٢التوصية العامة بشأن املادة   

لفريــق العامــل أن يتبــع اإلجــراء الــذي تأكيــد أنــه ينبغــي لكــرر االجتمــاع غــري الرمســي  - ٤
ياغة التوصيات العامة ، وذلك قيمـا يتعلـق بالتوصـية العامـة بـشأن               قررته اللجنة سابقا بشأن ص    

.  العمليـة ه وطلب إىل السيد فلينترمـان إعـداد وثيقـة للمناقـشة كجـزء أول مـن هـذ           .)٢(٢املادة  
وطلب إىل األمانة العامة تنظيم اجتماع غري رمسي للفريق العامل بشأن التوصية العامـة، خـالل                

 .٢٠٠٨عام 
 

 لقة بنقل اخلدمات املقدمة للجنةاملسائل املتع  

 العالقات مع املنظمات غري احلكومية  
طلب االجتماع غري الرمسي إىل األمانة العامة أن تكفل تقدمي املنظمات غري احلكوميـة               - ٥

. ةإلحاطاهتــا املعتــادة بــشأن البلــدان الــيت ستخــضع لالســتعراض خــالل الــدورة األربعــني للجنــ  
مـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف     آخـر  يضا أن تنظم اجتماعا منفصال وطلب إىل األمانة العامة أ 

وذلـك   ،اليوم األول خالل فترة الغداء، ملناقشة العالقات بني اللجنة واملنظمات غـري احلكوميـة              
  .نقل مسؤولية تقدمي اخلدمات للجنةعقب 

 
 قواعد البيانات  

صـة باهليئـات املنـشأة مبوجـب        ناقش االجتماع غري الرمسي مـسألة قواعـد البيانـات اخلا           - ٦
املعاهــدات، واتفــق علــى أن تنقــل مجيــع عناصــر قاعــدة بيانــات شــعبة النــهوض بــاملرأة املتعلقــة   

__________ 
عداد التوصـيات العامـة   ، وضعت اللجنة عمليتها اخلاصة بإ)١٩٩٧يوليه / متوز٢٥-٧(يف الدورة السابعة عشر    )٢( 

 ): ج(-)أ (٤٨٠، الفقرة A/52/38/Rev.1على ثالث مراحل؛ انظر 
أوال، إجــراء مناقــشة عامــة وتبــادل اآلراء بــشأن موضــوع التوصــية العامــة املقترحــة أثنــاء اجتمــاع     )أ(”   

وسـيجري تـشجيع الوكـاالت املتخصـصة وغريهـا مـن هيئـات األمـم املتحـدة، فـضال عـن                     . مفتوح للجنة 
ملنظمات غري احلكومية، على املشاركة يف املناقـشة، وإعـداد ورقـات معلومـات أساسـية غـري رمسيـة عنـد                      ا

 االقتضاء؛
ثانيــا، يقــوم عــضو مــن أعــضاء اللجنــة، واألمانــة العامــة، بتجميــع نتيجــة املناقــشة العامــة يف شــكل    )ب(   

 يف الـدورة التاليـة وميكـن أن يـدعو     ويناقش الفريق العامل الثاين هذا املشروع  . مشروع أويل لتوصية عامة   
وتـدرج  . األشخاص ذوي اخلربة واملنظمات غـري احلكوميـة إىل املـشاركة يف املناقـشات حـسب االقتـضاء                 

 تعليقات الفريق العامل يف مشروع منقح يوزع على مجيع اخلرباء قبل انعقاد الدورة التالية؛
 . املشروع املنقح كيما تنظر فيه اللجنة وتعتمده ككليقدم الفريق العامل الثاين يف الدورة الالحقة )ج(   
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باللجنة إىل قواعد البيانات احلالية لدى مفوضية حقـوق اإلنـسان، أي قاعـدة البيانـات اخلاصـة                  
وقاعـدة  ) ل االختيـاري  القرارات واآلراء الصادرة عن اللجنة مبوجب الربوتوكـو       ( بااللتماسات

نقـل   اتكما ينبغي تدارس إمكانيـ  .بيانات املفوضية اخلاصة باهليئات املنشأة مبوجب معاهدات
قرارات اللجنة وآرائها إىل الفهرس العاملي حلقوق اإلنسان املوجود على الوصلة البينية اخلاصـة              

  .بوثائق األمم املتحدة
 

 العالقة مع جملس حقوق اإلنسان  
 االجتمـــاع غـــري الرمســـي عـــن إدراكـــه حلقيقـــة أن االســـتنتاجات والتوصـــيات أعـــرب - ٧

ستـشكل جـزءا مـن األسـاس الـذي تـستند إليـه               الصادرة عن اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات     
آلية االستعراض الـدوري العـاملي جمللـس حقـوق اإلنـسان، وأن أحـد الوثـائق الـيت يـستند إليهـا                       

ا مفوضــية حقــوق اإلنــسان، جتمــع فيهــا املعلومــات   االســتعراض هــي عبــارة عــن وثيقــة تعــده  
الواردة يف تقارير اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبـا فيهـا مالحظـات            

وســلّم . وتعليقــات الــدول املعنيــة، وغــري ذلــك مــن وثــائق األمــم املتحــدة الرمسيــة ذات الــصلة   
القـضاء علـى التمييـز      املعنية ب لجنة  العالة بني   عالقات تعاون ف  إقامة  االجتماع غري الرمسي بأمهية     

كمـا دعـا    .ضد املرأة وغريها مـن اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات وجملـس حقـوق اإلنـسان        
 .اجمللس إىل إدماج منظور جنساين يف مجيع أنشطته، مبا يف ذلك االستعراض الدوري العاملي

 
 مسائل أخرى  

تعـاون اللجنـة تعاونـا وثيقـا مـع وحـدة حقـوق              وافق االجتمـاع غـري الرمسـي علـى أن ت           - ٨
 .فوضية حقوق اإلنسانوالشؤون اجلنسانية مبلمرأة لاإلنسان 

 


