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 مقدمة - أوالً 

يتضمن هذا التقريـر معلومـات تتـصل بعمـل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                      - ١
قـوق  حلدة   املتحـ  األمـم ويقدم الفرع الثاين معلومـات عـن التطـورات الـيت شـهدها نظـام                . املرأة

عمــل اجلمعيــة العامــة، وجلنــة وضــع املــرأة، : ا يلــيمبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة مبــاإلنــسان، 
 ومتابعة االجتماع اخلـامس املـشترك بـني اللجـان، واالجتمـاع الثـامن               ؛وجملس حقوق اإلنسان  

 وحتويــل مهمــة تــوفري   ؛عــشر لرؤســاء اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان       
ويعـرض الفـرع الثالـث معلومـات        .  للجنة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان       اخلدمات

ويـرد يف الفـرع الرابـع مـوجز لألنـشطة          . عن التقارير اليت ستنظر فيها اللجنـة يف دورات مقبلـة          
اليت تضطلع هبا األمانة العامة دعماً لتنفيذ اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                    

 . ويغطي الفرع اخلامس مسائل أخرى. كوهلا االختياريوبروتو
 

 نظام حقوق اإلنسانشهدها التطورات اليت  -ً ثانيا 
 

 اجلمعية العامة - فأل 
ــة والــستني    - ٢ ــة العامــة يف دورهتــا احلادي قــرارات ذات صــلة بأعمــال   ةعــدأقــرت اجلمعي

بـشأن   ٦١/١٤٤ات عـن القـرار      وقـدِّمت معلومـ   . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      
بشأن حتسني تنسيق اجلهـود املبذولـة للقـضاء علـى            ١٨٠/٦١االجتار بالنساء والفتيات والقرار     

، CEDAW/C/2007/I/4انظــر  (االجتــار باألشــخاص إىل اللجنــة يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني       
 ).٢٢ و ٢١فقرتان ال

هـود للقـضاء علـى مجيـع أشـكال         بشأن تكثيـف اجل    ٦١/١٤٣ويف قرار اجلمعية العامة      - ٣
العنف ضد املرأة، أحاطت اجلمعية علماً مـع التقـدير مبـا تقـوم بـه اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                        

ــرأة مــن أعمــال    ــز ضــد امل ــى      . التميي ــى اختــاذ إجــراءات عل ــدول األعــضاء عل ــرار ال وحــث الق
ودعـا منظومـة    مستويات عدة هبدف التصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة والقضاء عليها،            

وحثــت الكيانــات العاملــة .  اجملــاالتتلــكاألمــم املتحــدة إىل دعــم اجلهــود الوطنيــة املبذولــة يف 
داخل منظومة األمم املتحدة على تعزيز التنسيق وتكثيف اجلهود الـيت تبـذهلا مـن أجـل القـضاء                   

ة قـدر أكـرب مـن املنهجيـة والـشمول وبـصور           على مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات ب           
 الفنيـة، وجلنـة بنـاء الـسالم، وجملـس           ه اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي وجلانـ       ودعت. مستدامة

حبلـول عــام   ذات الــصلة إىل أن تقـوم  ألمـم املتحـدة  اهيئــات  ذلـك مـن   حقـوق اإلنـسان، وغــري  
ــشة  ٢٠٠٨ ــع أشــكاله ومظــاهره، و    مبناق ــرأة جبمي ــف ضــد امل ــسألة العن ــم ــات األضع أن ت ولوي
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كــذلك إىل اللجنــة وطلبــت .  املقبلــةبــرامج عملــها القــضية يف جهودهــا والالزمــة ملعاجلــة تلــك
، بالتــشاور مــع جلنــة وضــع املــرأة، وضــع واقتــراح جمموعــة مــن املؤشــرات   أن تقــوماإلحــصائية

مـساعدة الـدول علـى تقيـيم نطـاق العنـف ضـد املـرأة،             بغـرض   العنف ضد املـرأة     املمكنة بشأن   
 . حدوثهومدى تفشيه وتكرار 

اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي        ٦١/١٠٦، مبوجب قرارها    ت اجلمعية العامة  واعتمد - ٤
، اللــذين فُــتح البــاب للتوقيــع  )رفــق الثــاينامل (وبروتوكوهلــا االختيــاري) املرفــق األول(اإلعاقــة 

 واعتمدت اجلمعيـة    .٢٠٠٧مارس  /آذار ٣٠ن  عليهما مبقر األمم املتحدة يف نيويورك اعتباراً م       
ية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري، وفتحـت البـاب للتوقيـع                أيضاً االتفاقية الدول  

  ).٦١/١٧٧القرار (عليها والتصديق عليها واالنضمام إليها 
 

 جلنة وضع املرأة  - باء 
فربايـر  / شـباط ٢٦انعقدت الدورة احلادية واخلمسني للجنة وضـع املـرأة يف الفتـرة مـن              - ٥

ورة، اعتـربت اللجنـة أن القـضاء علـى مجيـع أشـكال              ويف تلـك الـد    . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٩إىل  
عـدد مـن األحـداث    نظـم  و. التمييز والعنف ضد الطفلة هـو موضـوعها الـذي حيظـى باألولويـة          

ذات الصلة باملوضوع، منها اجتماع مائدة مستديرة رفيع املستوى ملناقـشة الـدروس املـستفادة               
وكانـت  . بادرات اخلاصـة بالـسياسات    أهم امل حلقة نقاش للخرباء لتناول     واملمارسات اجليدة، و  

ن بــدءوا النقــاش العــام للموضــوع رئيــسة اللجنــة واحــدة مــن املتحــدثني الرئيــسيني الثالثــة الــذي 
كما أدلـت الرئيـسة ببيـان عـن أعمـال اللجنـة مبناسـبة               . األولوية يف أول أيام انعقاد الدورة      ذي

ش عـن العنـف ضـد الفتيـات،        وشاركت الرئيسة أيضاً يف حلقـة نقـا       . اللجنةعلى  عرض تقارير   
 . )اليونيسيف(للطفولة  األمم املتحدة منظمةونظمتها شعبة النهوض باملرأة 

مهـا شـانثي دايريـام مـن اللجنـة          وللهيئات املنـشأة مبعاهـدات،      خبريتان تابعتان    توكان - ٦
بناء القدرات يف جمـال     حلقة النقاش عن    من أعضاء   ضومشرية خطاب من جلنة حقوق الطفل،       

اة املنظور اجلنساين لدى وضع وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج وطنية للقـضاء علـى مجيـع                مراع
 .أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة

متابعـة دراسـة    : وانتقت اللجنة موضوع القضاء على مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة               - ٧
ــدويل ليكــون القــضية ال     ــوطين وال ــارزةاألمــني العــام املتعمقــة علــى الــصعيدين ال الــيت تتناوهلــا   ب

العنف ضـد    اخلاصة املعنية بـ    ةضمَّت املقرر وخالل مناقشة تفاعلية مع فريق من اخلرباء        . الدورة
املبـادرات الـيت اِختـذت مـن      بـشأن    اخلـربات واألمثلـة      نيركتاملرأة وأسـبابه ونتائجـه، تبـادل املـش        

اإلنـسان،  وحتـدث أمـام اللجنـة أيـضاً رئـيس جملـس حقـوق               . أجل التـصدي للعنـف ضـد املـرأة        
 . تبادلت اللجنة اآلراء معهو
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وضـع حـد    فاعتمـدت، للمـرة األوىل، قـراراً يتعلـق ب         . اعتمدت اللجنـة أربعـة قـرارات      و - ٨
تان اإلناث، حيث أكدت جمدداً على أن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                 خل

ــاريني     ــرأة، باإلضــافة إىل الربوتوكــولني االختي ــز ضــد امل ــثالن   أشــكال التميي  امللحقــني هبمــا، مي
وأشـارت إىل   . تعزيزهـا مايـة حقـوق اإلنـسان للفتيـات و        حلإسهاماً له أمهيته يف اإلطار القـانوين        

 الـصادرة عـن اللجنـة والفقـرات ذات الـصلة الـواردة يف توصـيتيها العـامتني                   ١٤التوصية العامة   
القـضاء علـى    جـب اتفاقيـة     مبو، ودعت الدول األطراف إىل الوفاء بالتزاماهتا الواردة         ٢٤  و ١٩

قامــت اللجنــة للمــرة األوىل أيــضا يف قرارهــا عــن الــزواج  و. مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
مـرأة، مبـا يف     التأكيد على التزام مجيع الدول بتعزيز حقـوق اإلنـسان لل          بإعادة  القسري للفتيات   

 الــصدد، صــكوك حقــوق اإلنــسان ذات الــصلة هبــذا  شــارت إىل  الفتيــات، ومحايتــها، وأذلــك
 . سيما اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل ال

واعتمدت اللجنة االستنتاجات املتفق عليها بـشأن القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز             - ٩
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                كـدت أن    والعنف ضد الطفلـة، حيـث أ      

 وجمموعــة ا قانونيــاإطــارتــوفِّر الختيــاري امللحــق هبــا، وغريهــا مــن املعاهــدات،  والربوتوكــول ا
شاملة من التدابري اليت هتدف إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنـسان اخلاصـة بالطفلـة، مبـا يف ذلـك              

ودعـت اللجنـة احلكومـات إىل النظـر         . القضاء على مجيع أشكال التمييز والعنف ضـد الفتيـات         
ية حقوق الطفل واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                 يف التصديق على اتفاق   

قليــل نطــاق  باإلضــافة إىل الربوتوكــولني االختيــاريني امللحقــني هبمــا، أو االنــضمام هلمــا؛ وت      
هبـدف سـحبها مـن أجـل ضـمان      لتلك التحفظات الستعراض الدوري حتفظات تقدمها، وا   أي
  موضــوع املعاهــدة ذات الــصلة وهــدفها؛ وتنفيــذتكــون أي مــن التوصــيات غــري متفقــة مــع أال

وشـجعت اللجنـة جلنـة القـضاء علـى التمييـز            . بالكامـل وبروتوكوليهما االختيـاريني     االتفاقيتني
ضد املرأة وغريها من اهليئات املنشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان علـى دعـوة الـدول األطـراف                    

 .شكل صريحتناول التقارير الصادرة عنها وضع الطفلة بأن تلضمان 
 

 جملس حقوق اإلنسان - جيم 
ــرة مــن       - ١٠ ــسان يف الفت ــة املــستأنفة جمللــس حقــوق اإلن ــدورة الثاني  ٢٩ إىل ٢٧ُعقــدت ال

واعتمــد اجمللــس قــراراً يتعلــق بــالفريق العامــل احلكــومي الــدويل . ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الثــاين
لعامــل اســتعراض مــشروع ، طلــب فيــه إىل الفريــق ا)٢/١القــرار (املعــين باســتعراض الواليــات 

 ٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران اخلاصة يف جمال حقوق اإلنـسان املـؤرخ          املتحدة   األممكتيِّب إجراءات   
إىل أيـضا   وطلـب   . ممكنة لـه أو تعـديالت عليـه       ن إضافات   بشأوتقدمي توصيات   بصيغته املنقحة   

فريــق عمــل اإلجــراءات اخلاصــة، ودعــا اللتنظــيم ســلوك قواعــد الفريــق العامــل صــياغة مدونــة 
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ويف . يف تنفيــذ القــراراحملــرز تقــدم عــن التقريــر إىل اجمللــس يف دورتــه الرابعــة تقــدمي العامــل إىل 
ــرار  ــة      ٢/٥الق ــصكوك الدولي ــال لل ــذ الفع ــشأن التنفي ــذي أصــدره اجمللــس ب ــة حب ال ــوق املتعلق ق

ــاإلنــسان، أحــاط علمــاً مــع التقــدير    ــذهلا  اجلهودب ــدول األعــضاء  املتواصــلة الــيت تب وهيئــات  ال
بغيــة عاهــدات حقــوق اإلنــسان، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، واألمــني العــام،   م

وشـجع املفـوض الـسامي    . هـذه اجلهـود  مواصـلة  عاهدات، وشـجع علـى    حتسني نظام هيئات امل   
التمـاس  علـى   ، و ات املعاهـد  اتهيئـ نظـام    إلصـالح    ختلفـة ن اخليارات امل  بشأإجراء دراسة   على  

إىل ذلــك تقــدمي تقريــر عــن علــى يف هــذا الــصدد وحاب املــصلحة أصــآراء الــدول وغريهــا مــن 
 . جملس حقوق اإلنسان

 كـانون   ٨نـوفمرب إىل    / تشرين الثـاين   ٢٩ويف دورهتا الثالثة، اليت انعقدت يف الفترة من          - ١١
: ٦٠/٢٥١تنفيذ قرار اجلمعية العامـة      بشأن   ٣/٤، اعتمد اجمللس القرار     ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

 ونظامـه الـداخلي     السنوي وأساليب عملـه   عمله  حقوق اإلنسان وبرنامج    جدول أعمال جملس    
صـياغة  بغيـة  بـني الـدورات   ا عامـل ملـ  مفتوح العضوية  حكومي دويل   فيه إنشاء فريق    الذي قرر   

نظامـه  ، وبرنامج عملـه الـسنوي وأسـاليب عملـه و           اجمللس توصيات حمددة بشأن جدول أعمال    
إىل اجمللـس   دم تقريرا عن التقدم احملرز يف هـذا الـشأن           أن يق وطلب إىل الفريق العامل     . داخليال

 إىل ١٢ ومن املزمع عقد الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنـسان يف الفتـرة مـن    .يف دورته الرابعة  
 . ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠
 

متابعة االجتماع اخلامس املشترك بني اللجـان واالجتمـاع الثـامن عـشر لرؤسـاء                - دال 
 ب معاهدات حقوق اإلنساناهليئات املنشأة مبوج

ــامن عــشر لرؤســاء        - ١٢ ــني اللجــان واالجتمــاع الث ــشترك ب أوصــى االجتمــاع اخلــامس امل
اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق إنـسان بـأن تبـدأ اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات                    
ــة حلقــوق       ــة منــسقة تتعلــق برفــع التقــارير مبوجــب املعاهــدات الدولي ــادئ توجيهي يف تطبيــق مب

إلنــسان، مبــا يف ذلــك مبــادئ توجيهيــة خبــصوص وثيقــة أساســية مــشتركة ووثــائق ذات صــلة   ا
أعــد هــذه املبــادئ التوجيهيــة الفريــق العامــل  ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3انظــر (باملعاهــدات 

ويف أعقـاب املناقـشات الـيت     . غشـيللين  - التقين املـشترك بـني اللجـان برئاسـة هاّنـا بياتـه شـوب              
، اســتأنفت املناقــشات يف ٢٠٠٦يوليــه / دورهتــا الــسادسة والــثالثني يف متــوز أجرهتــا اللجنــة يف

املتعلقـة بتقـدمي    دورهتا السابعة والثالثني وأكدت على احلاجة إىل استعراض مبادئهـا التوجيهيـة             
. لتقـــدمي التقـــاريرالتقـــارير، ورمبـــا تنقيحهـــا، واضـــعة يف االعتبـــار املبـــادئ التوجيهيـــة املنـــسقة 

، غشـيللين  - لدعوة إىل فرقة العمل التابعة هلا، واليت تتألف من السيدة شـوب           ووجهت اللجنة ا  
حـىت تنظـر فيـه      ، مبساعدة األمانـة،     والسيدة نائلة جرب، والسيدة شانثي دايريام، إلكمال مقترح       
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وســتخطر فرقــة العمــل اللجنــة بنتــائج أعماهلــا التحــضريية  . اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة والــثالثني
 . اد الدورةالسابقة النعق

يف جنيـف   كلفت اللجنة السيد فلنترمان بتمثيـل اللجنـة يف االجتمـاع الـذي سـينعقد                و - ١٣
 بـني جلنـة القـانون الـدويل وممثلـي اهليئـات املنـشأة مبوجـب                 ٢٠٠٧مـايو   / أيار ١٦ و ١٥ومّي  ي

 . معاهدات

مبوجــب يتوقــع أن جيتمــع الفريــق العامــل املعــين بتنــسيق طــرق عمــل اهليئــات املنــشأة  و - ١٤
 لوضــع اللمـسات األخــرية  ٢٠٠٧أبريـل  /نيــسان ١٨ و ١٧معاهـدات حقـوق اإلنــسان يـومي    

الجتماعـات املـشتركة بـني اللجـان ورؤسـاء          يف سلـسلة ا   على التقرير قبل بدء االجتماع التـايل        
وسـتخطر اللجنـة    الفريـق العامـل      اللجنة يف اجتماع     غشيللين - وستمثل السيدة شوب  . اللجان
 . بالنتائج

 
 نقل مهمة تقدمي اخلدمات للجنة إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان -اء ه 

، اجتمعـت  ٢٠٠٧ينـاير  /خالل الدورة السابعة والثالثني اليت انعقدت يف كانون الثاين       - ١٥
نقـل مهمـة تقـدمي      املفوضة السامية حلقوق اإلنسان باللجنة من أجل مناقشة قرار األمـني العـام ب             

جنــة مــن شــعبة النــهوض بــاملرأة بــإدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة إىل    اللاخلــدمات إىل
لــك االجتمــاع وتبــادل اآلراء، يف   ويف أعقــاب ذ.  حلقــوق اإلنــسان مفوضــية األمــم املتحــدة  

إىل األمـني العـام وإىل املفوضـة        رسـالة    اللجنـة،    باسـم ، كتبت الرئيـسة،     ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٢
ومــن بــني املــسائل األخــرى الــيت أثــريت، أوصــت اللجنــة بتنفيــذ         .  لألمــم املتحــدة الــسامية

، بعــد انعقـــاد الــدورة التاســـعة   ٢٠٠٨ يف عــام  اتاخلـــدمتقــدمي  املقتــرح يف ترتيبـــات   يريالتغــ 
ــة  ــثالثني للجن ــسامية ة املوجهــلرســالةويف ا. وال ــة   لألمــم املتحــدة  إىل املفوضــة ال ، طلبــت اللجن

دوراهتـا الـسنوية    وأمـاكن انعقـاد     خليارات احملتملة لتواريخ    دها يف دورهتا الثامنة والثالثني با     تزوي
 نيلــسعقد واحــدة منــها علــى األقــل يف جم الــيت ســت،٢٠٠٩  و٢٠٠٨الــثالث املقترحــة لعــامّي 

 . نيمتوازي

فربايـر  / شـباط  ٩ اإلنسان رسالة إىل الرئيـسة يف        ت نائبة املفوضة السامية حلقوق    وجهو - ١٦
ــهارســالة املوجهــة   رداً علــى ال٢٠٠٧ ــر / شــباط٢  يفمن ــة عممــت رســالة و. ٢٠٠٧فرباي  نائب

. ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ١٢املفوضة السامية على خرباء اللجنة عن طريق الربيد اإللكتـروين يف            
قدمـة مـن   وبالنسبة ملوعد اجتماع اللجنـة، أشـارت نائبـة املفوضـة الـسامية إىل أن املعلومـات امل             

ــية ــرة الـــسنتني  املفوضـ ــة فتـ ــة،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ يف ميزانيـ ــنوية للجنـ  غطـــت ثـــالث دورات سـ
وأشـارت  . ٢٠٠٩  و٢٠٠٨ت أيضاً عقد إحدى دورات اللجنة يف نيويـورك يف عـامّي      توقعو

أيــضاً إىل املناقــشات الــيت جــرت مــع شــعبة خــدمات املــؤمترات حــول التــواريخ احملتملــة لعقــد    
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لجنـة   أن تكون هذه املعلومـات متـوفرة لـدى ال          إىل ضرورة ، و ٢٠٠٩  و ٢٠٠٨ عامّي   اتدور
 . يف دورهتا الثامنة والثالثني

وخالل الدورة احلادية واخلمسني للجنة وضع املرأة، اجتمعـت نائبـة املفوضـة الـسامية                - ١٧
مع املستشارة اخلاصة لألمني العام للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة، ومبـديرة شـعبة النـهوض      

 . تنقل تقدمي اخلدماباملرأة ملناقشة املسائل ذات الصلة ب
 

التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف             -ثالثا  
 الدورات املقبلة

سيتسىن جلميع الدول األطراف اليت اختارهتا اللجنة لعرض تقاريرها يف دورهتـا الثامنـة                - ١٨
ــثالثني ــن   ،وال ــرة م ــيت ســُتعقد يف الفت ــار١٤ ال ــايو إىل / أي ــران١م ــه / حزي  عــرض ،٢٠٠٧يوني
ة يف تلك الدورة، وستكون مجيـع جلـسات        ألوليولن تنظر اللجنة سوى يف التقارير ا      . تقاريرها

 . هذه الدورة جلسات عامة

ووجهت اللجنة الدعوة إىل الدول األطراف اخلمس عشرة التالية لعـرض تقاريرهـا يف               - ١٩
أغــسطس / آب١٠وليــه إىل ي/ متــوز٢٣دورهتــا التاســعة والــثالثني املقــرر عقــدها يف الفتــرة مــن 

، وإندونيـسيا   (CEDAW/C/EST/4)، وإسـتونيا    (CEDAW/C/JOR/3-4)األردن  : ، وهي ٢٠٠٧
(CEDAW/C/IDN/4-5) والربازيــــل ،(CEDAW/C/BRA/6) وبليــــز ،(CEDAW/C/BLZ/3-4) ،
 CEDAW/C/KOR/5(، ومجهوريـــــــــة كوريـــــــــا  (CEDAW/C/COK/1)وجـــــــــزر كـــــــــوك  

ــا (CEDAW/C/SGP/3)، وســنغافورة )CEDAW/C/KOR/6 و ، (CEDAW/C/GIN/4-6)، وغيني
ــا  ــشتاين ـ، وليخت(CEDAW/C/KEN/6)وكينيـــ ، )CEDAW/C/LIE/3 و CEDAW/C/LIE/2(نـــ

، وهنغاريــــــــــا  (CEDAW/C/HON/6)، وهنــــــــــدوراس  (CEDAW/C/NZL/6)ونيوزيلنــــــــــدا 
(CEDAW/C/HUN/6) .     ووجهت الدعوة إىل النرويج(CEDAW/C/NOR/7)     ،لعـرض تقريرهـا 

 عن تفـضيلها ألن يـتم النظـر يف تقريرهـا خـالل الـدورة األربعـني الـيت                     أعربت  بوليفيا نحيث أ 
 . ٢٠٠٨يناير /ستنعقد يف كانون الثاين

عـرض  للقيـام ب   اللجنـة بعـض الـدول األطـراف          حـددت ويف دورهتا الـسابعة والـثالثني،        - ٢٠
مــايو /أيــار (واحلاديــة واألربعــني) ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين(تقاريرهــا يف الــدورتني األربعــني 

  يفتعــرض تقــاريرالــيت الــدول األطــراف قائمــة ستعرض أن تــوقــد ترغــب اللجنــة يف ). ٢٠٠٨
وسـيعّد  .  ضـوء التأكيـدات الـيت تلقتـها     يف، وذلـك    أن تـستكمل تلـك القائمـة      هاتني الدورتني و  

 ،٢٠٠٧يوليـه  / متـوز ٢٠ إىل ١٦الفريق العامل ملا قبـل الـدورة املقـرر أن جيتمـع يف الفتـرة مـن            
 .ة بتلك الدولملتعلقائم بالقضايا واألسئلة اقو
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لتقـارير  ل عرضـا عامـا    هذا التقرير، الذي يقدم       من ويوجَّه انتباه اللجنة إىل املرفق الثاين      - ٢١
 . حسب املالئم للحالة وتواريخ النظر السابق فيها، ملتاحةا

 
القـضاء علـى    لـدعم تنفيـذ اتفاقيـة         العامة األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة     - رابعا 

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
واصلت املستشارة اخلاصـة لألمـني العـام للقـضايا اجلنـسانية والنـهوض بـاملرأة ومـديرة                   - ٢٢

شعبة النهوض باملرأة بذل اجلهود من أجـل تـشجيع التـصديق علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                      
 ١تيـاري لالتفاقيـة، وتعـديل الفقـرة          الربوتوكـول االخ   املوافقة على أشكال التمييز ضد املرأة، و    

 وتتنـاول املستـشارة اخلاصـة ومـديرة       .  من االتفاقية، وذلك على املـستوى العـاملي        ٢٠من املادة   
ت وجلــسات اإلحاطــة الــيت  جتماعــاال، تلــك اجلوانــب بــشكل منــتظم يف ا الــشعبة وموظفوهــا

 مـات اجملتمـع املـدين،      ومنظ  مع ممثلي الدول األعضاء وكيانات منظومة األمـم املتحـدة          يعقدوها
 .توعيةال وغري ذلك من أنشطة ذلك يف حلقات عمل تدريبيةو

 البلـدان اخلارجـة مـن الـصراع يف          مـساعدة وواصلت الشعبة القيام باألنشطة من أجـل         - ٢٣
يونيـه  /ت يف حزيـران   أوفدويف أعقاب بعثة مشاورات رفيعة املستوى يف ليربيا،         . تنفيذ االتفاقية 

  مــن أجــلتفاقيــةال اتقــدمي التقــارير مبوجــبة عمــل معنيــة بالتنفيــذ وعقــد حلقــتقــرر ، ٢٠٠٦
. ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢١ إىل   ١٩موظفي اجلهاز الوطين املعين بالنـهوض بـاملرأة يف الفتـرة مـن              

 مع الفريق القطري لألمم املتحدة واملـسؤولني احلكـوميني    تعقد وستلي حلقة العمل اجتماعات   
رير مبوجـب   اتقـ الستراتيجية وإنشاء آليات إلعـداد       ا دف وضع الوزارات السيادية هب  يف  العاملني  

ووجهت اللجنة الدعوة إىل ليربيا لتقدمي مجيـع تقاريرهـا املتبقيـة حبلـول       .  من االتفاقية  ١٨املادة  
 . ٢٠٠٩، حىت تنظر فيها اللجنة يف مستهل عام ٢٠٠٨مارس /آذار

ــرة     - ٢٤ ــها وزي ــوة وجهت ــاب دع ــرأةشــؤون ويف أعق ــاامل ــة   ،  وحقوقه ــشعبة بعث سترســل ال
وسـيعقد  . ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ١٩ إىل   ١٦مشاورات رفيعة املستوى إىل هاييت يف الفترة من         

يف فريــق مــن اخلــرباء يف االتفاقيــة ممــن حيظــون بالتقــدير علــى املــستوى الــدويل، ومنــهم أعــضاء  
 ومـة  مـن احلك القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، مـشاورات مـع مـسؤولني رفيعـي املـستوى              جلنة

ــق    ــة وفريـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــدة اواملنظمـ ــم املتحـ ــريألمـ ــة   ، القطـ ــات املعنيـ ــن اجلهـ ــريه مـ  وغـ
إىل تقــدمي ودعــت اللجنــة هــاييت . ريراســتراتيجية إلعــداد التقــتــشمل وضــع ااالتفاقيــة،  بتنفيــذ
ــع ــول آذار  مجيـ ــة حبلـ ــا املتبقيـ ــارس /تقاريرهـ ــستهل  ، حـــىت٢٠٠٨مـ ــة يف مـ ــا اللجنـ ــر فيهـ  تنظـ
 . ٢٠٠٩ عام
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 مسائل أخرى  - خامسا 
 قائمة الربيد اإللكتروين  

 مـن جديـد     ت حلقـوق اإلنـسان بـدأ      مفوضـية األمـم املتحـدة     أحيطت األمانة علماً بـأن       - ٢٥
توزيـــع معلومـــات عـــن أعمـــال اهليئـــات املنـــشأة مبعاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان، مبـــا يف ذلـــك    

 قائمـة تـديرها اهليئـة       اإللكتـروين، وهـي    املالحظات اخلتامية، من خالل قائمـة الربيـد       /التعليقات
ويتوقع أن يبدأ املشتركون يف هذه القائمة يف تلقي هـذه         . املنشأة مبوجب معاهدة وفرع اجمللس    

 . املعلومات
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 املرفق األول

 الدول اليت مل تصّدق على االتفاقية أو تنضم هلا  
 

 أفريقيا

 السودان 

 الصومال 
 

 آسيا واحمليط اهلادئ

 )ية اإلسالم- مجهورية(إيران  

 باالو 

 تونغا 

 قطر 

 ناورو 
 

 دول أوروبا الغربية ودول أخرى   

 الكرسي الرسويل 

 الواليات املتحدة األمريكية 
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  املرفق الثاين
دول األطراف الـيت قـدمت تقاريرهـا ومل تنظـر فيهـا اللجنـة بعـد حـىت                   ــال  

 *٢٠٠٧مارس / آذار١٩
 التقارير البدئية -لف أ 

 
 تاريخ االستالم موعد التقدمي املقرر الدولة الطرف) تقرير(

 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٣ ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠ )ب(، )أ()١(جزر كوك 
 ٢٠٠٦سبتمرب /ل أيلو١٢ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧ )٢-١(اململكة العربية السعودية 

  
 التقارير الدورية -باء  

 

 تاريخ النظر السابق تاريخ االستالم موعد التقدمي املقرر الدولة الطرف) تقرير(
التقريــــــر الــــــسابق 

 )التقارير السابقة(

ــوز٣١ )ب(، )أ()٤-٣ (األردن ــه / متـــــ يوليـــــ
٢٠٠١ 

/  كـــــــانون األول١٢
 ٢٠٠٥ديسمرب 

ــدورة ٢٠٠٠ ، الـــــــــــ
 الثانية والعشرون

٢-١ 

ــاين ٢٠ )ب(، )أ()٤ (ستونياإ ــشرين الثـ /  تـ
 ٢٠٠٤نوفمرب 

ــشرين األول٥ /  تـــــــــ
 ٢٠٠٥أكتوبر 

ــدورة ٢٠٠٢ ، الـــــــــــ
 السادسة والعشرون

٣-١ 

ــاين٢ )ب()٤ (إسرائيل /  تـــــشرين الثـــ
 ٢٠٠٤نوفمرب 

يونيـــــــه / حزيـــــــران١
٢٠٠٥ 

ــدورة ٢٠٠٥ ، الـــــــــــ
 الثالثة والثالثون

٣ 

ــانون األول٩ )٧-٦ (إكوادور /  كــــــ
 ٢٠٠٢ديسمرب 

ــباط٢٣ ــر / شــــ فربايــــ
٢٠٠٧ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 التاسعة والعشرون

٥-٤ 

/  تــــشرين األول١٣ )ب(، )أ()٥-٤ (إندونيسيا
 ١٩٩٧أكتوبر 

يونيـــــه / حزيـــــران٢٠
٢٠٠٥ 

ــدورة ١٩٩٨ ، الـــــــــــ
 الثامنة عشرة 

٣-٢ 

ــوز١٨ )ب()٥ (يسلنداأ ــه / متـــــ يوليـــــ
٢٠٠٢ 

/  تـــــشرين الثـــــاين١٤
 ٢٠٠٣نوفمرب 

ــدورة ٢٠٠٢ ، الـــــــــــ
 السادسة والعشرون

٤-٣ 

مــــــــــــــارس / آذار٢ )ب(، )أ()٦ (الربازيل
٢٠٠٥ 

أغــــــــسطس  / آب١٨
٢٠٠٥ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 التاسعة والعشرون

٥-١ 

 

 .للجنة يف تقاريرها يف دورهتا الثامنة والثالثنيال تضم القائمة الدول األطراف اليت ستنظر ا * 
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 تاريخ النظر السابق تاريخ االستالم موعد التقدمي املقرر الدولة الطرف) تقرير(
التقريــــــر الــــــسابق 

 )التقارير السابقة(

ــول٣ )ب()٦ (الربتغال ــبتمرب / أيلـــ ســـ
٢٠٠٢ 

ــدورة ٢٠٠٢ ٢٠٠٦مايو / أيار١٥ ، الـــــــــــ
 السادسة والعشرون

٥ 

يونيـــه / حزيـــران١٥ )ب(، )أ()٤-٣ (بليز
١٩٩٩ 

ــسطس / آب٥ أغــــــــــ
٢٠٠٥ 

ــدورة ١٩٩٩ ، الـــــــــــ
 لعشروناحلادية وا

٢-١ 

فربايــــــر / شــــــباط٧ )٤-٢ (بوروندي
١٩٩٧ 

ــبتمرب / أيلـــــول٢٩ ســـ
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠١ ، الـــــــــــ
 الرابعة والعشرون

 األويلالتقرير 

يوليـــــــــه / متـــــــــوز٨ )ب()٤-٢ (بوليفيا
١٩٩٥ 

/  كـــــــانون األول١٦
 ٢٠٠٥ديسمرب 

ــدورة ١٩٩٥ ، الـــــــــــ
 الرابعة عشرة 

 األويلالتقرير 

ــة الليبيـــة   ــة العربيـ  اجلماهرييـ
 )ب()٢(

يونيـــه /زيـــران ح١٥
١٩٩٤ 

/  كـــــــانون األول١٤
 ١٩٩٨ديسمرب 

ــدورة ١٩٩٤ ، الـــــــــــ
 الثالثة عشرة 

التقريـــــــــــــر األويل 
 ١واإلضافة 

ــدة  ــا املتحــ ــة ترتانيــ  مجهوريــ
)٥-٤( 

ســـبتمرب / أيلـــول١٩
١٩٩٨ 

فربايــــــــر / شــــــــباط٨
٢٠٠٧ 

ــدورة ١٩٩٩ ، الـــــــــــ
 العشرون

٣-٢ 

ــاين ٢٦ )ب(، )أ()٥ (مجهورية كوريا ــانون الثـ /  كـ
 ٢٠٠٢يناير 

يوليــــــــه / متــــــــوز٢٣
٢٠٠٣ 

ــدورة ١٩٩٨ ، الـــــــــــ
 التاسعة عشرة 

٣، ٤ 

ــاين ٢٦ )ب(، )أ()٦(مجهورية كوريا  ــانون الثـ /  كـ
 ٢٠٠٦يناير 

يوليــــــــه / متــــــــوز٢٧
٢٠٠٦ 

ــدورة ١٩٩٨ ، الـــــــــــ
 التاسعة عشرة 

٣، ٤  

ســـبتمرب / أيلـــول١٨ )٧ (السلفادور
٢٠٠٦ 

مــــــــــــــارس / آذار١٥
٢٠٠٧ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 الثامنة والعشرون

٦، ٥، ٤-٣ 

يونيـــه / حزيـــران٢٧ )٤-٢ (سلوفاكيا
١٩٩٨ 

ــباط٢٧ ــر / شــــ فربايــــ
٢٠٠٧ 

ــدورة ١٩٩٨ ، الـــــــــــ
 التاسعة عشرة 

 التقرير األويل

ــسطس / آب٥ )٤ (سلوفينيا أغـــــــ
٢٠٠٥ 

أغــــــــسطس  / آب١٠
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 التاسعة والعشرون

 ٣ و ٢

ــاين٤ )ب(، )أ()٣ (سنغافورة /  تـــــشرين الثـــ
 ٢٠٠٤نوفمرب 

/  تــــــشرين الثــــــاين ١
 ٢٠٠٤نوفمرب 

ــدورة ، ا٢٠٠١ لـــــــــــ
 اخلامسة والعشرون

 ٢، األويلالتقرير 

ــول٣ )٧-٦ (السويد ــبتمرب / أيلـــ ســـ
٢٠٠٢ 

ــانون األول٥ /  كـــــــــ
 ٢٠٠٦ديسمرب 

ــدورة ٢٠٠١ ، الـــــــــــ
 اخلامسة والعشرون

٥ 
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 تاريخ النظر السابق تاريخ االستالم موعد التقدمي املقرر الدولة الطرف) تقرير(
التقريــــــر الــــــسابق 

 )التقارير السابقة(

ــول٨ )ب(، )أ ()٦-٤ (غينيا ــبتمرب / أيلـــ ســـ
١٩٩٥ 

يوليــــــــه / متــــــــوز٢٦
٢٠٠٥ 

ــدورة ٢٠٠١ ، الـــــــــــ
 اخلامسة والعشرون 

٣-١ 

ــانون الثـــ ١٣ )ب()٦ (فرنسا / اين كـ
 ٢٠٠٥يناير 

مــــــــــــــارس / آذار١٧
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 التاسعة والعشرون

٥ 

ــشرين األول٤ )ب()٥ (فنلندا /  تــــــ
 ٢٠٠٣أكتوبر 

ــباط٢٣ ــر / شــــ فربايــــ
٢٠٠٤ 

ــدورة ٢٠٠١ ، الـــــــــــ
 الرابعة والعشرون

٤،٣ 

مـــــــــــارس / آذار١٢ )٣ (قريغيزستان
٢٠٠٦ 

ــباط٢٧ ــر / شــــ فربايــــ
٢٠٠٧ 

ــدورة ٢٠٠٤ ، الـــــــــــ
 الثالثون

٢ 

ــسان٨ )ب (،)أ()٦-٥ (كينيا ــل / نيــــ أبريــــ
٢٠٠١ 

مــــــــــــــارس / آذار١٤
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 الثامنة والعشرون

٤-٣ 

ــايو / أيــــــــار١٦ )ب()٣ (لبنان مــــــ
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٥ ٢٠٠٦يوليه / متوز٦ ، الـــــــــــ
 الثالثة والثالثون

٢-١ 

مــــــــــــــارس / آذار٤ )ب()٥ (لكسمربغ
٢٠٠٦ 

ــباط٢٣ ــر / شــــ فربايــــ
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 الثامنة والعشرون

٤ 

فربايـــــر / شـــــباط١٧ )ب()٣( ليتوانيا
٢٠٠٣ 

ــدورة ٢٠٠٠ ٢٠٠٥مايو / أيار١٦ ، الـــــــــــ
 الثالثة والعشرون

 ٢التقرير األويل، 

 كــــــــــــــــــــانون ٢١ )ب(، )أ()٢ (ليختنشتاين
 ٢٠٠١يناير /الثاين

فربايــــــــر / شــــــــباط٦
٢٠٠١ 

ــدورة ١٩٩٩ ، الـــــــــــ
 العشرون

 التقرير األويل

ــاين ٢١ )ب(، )أ()٣ (ليختنشتاين ــانون الثـ /  كـ
 ٢٠٠٥يناير 

يوليــــــــه /وز متــــــــ١٣
٢٠٠٦ 

ــدورة ١٩٩٩ ، الـــــــــــ
 العشرون

 التقرير األويل

ــوز٢١ )ب()٤-٣ (املغرب ــه / متـــــ يوليـــــ
٢٠٠٢ 

أغــــــــسطس  / آب١٨
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 التاسعة والعشرون

٢ 

ــا   ــدة لربيطانيـ ــة املتحـ اململكـ
 يرلندا الشماليةأالعظمى و

ــسطس / آب٧ ٢٠٠٣مايو / أيار٧ أغــــــــــ
٢٠٠٣ 

ــدورة ١٩٩٩ ، الـــــــــــ
 احلادية والعشرون

ــافتان  واإل٣  ١ضــــ
ــافات ٢ و ؛ واإلضــ
٤-١  
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 تاريخ النظر السابق تاريخ االستالم موعد التقدمي املقرر الدولة الطرف) تقرير(
التقريــــــر الــــــسابق 

 )التقارير السابقة(

ســـبتمرب / أيلـــول٢٠ )أ()٧ (النرويج
٢٠٠٦ 

ــشرين األول٣ /  تـــــــــ
 ٢٠٠٦أكتوبر 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 الثامنة والعشرون

 ٦ و ٥

ــوز١٣ )٦ (نيجرييا ــه / متـــــ يوليـــــ
٢٠٠٦ 

ــشرين األول٤ /  تـــــــــ
 ٢٠٠٦أكتوبر 

ــدورة ٢٠٠٤ ، الـــــــــــ
 الثالثون

٥-٤ 

فربايــــــر / شــــــباط٩ )ب(، )أ()٦ (نيوزيلندا
٢٠٠٦ 

أبريــــــل / نيــــــسان٢٠
٢٠٠٦ 

ــدورة ٢٠٠٣ ، الـــــــــــ
 التاسعة والعشرون

٥ 

ــسان٢ )ب(، )أ ()٦-٤ (هندوراس ــل / نيــــ أبريــــ
١٩٩٦ 

/  كـــــانون الثـــــاين٣١
 ٢٠٠٦يناير 

ــدورة ١٩٩٢ ، الـــــــــــ
 احلادية عشرة 

٣-١ 

ــول٣ )ب(، )أ ()٦ (هنغاريا ــبتمرب / أيلـــ ســـ
٢٠٠٢ 

ــدورة ٢٠٠٢ ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ ، الـــــــــــ
 االستثنائية

٥-٤ 

يونيـــه / حزيـــران٢٩ )٦ (اليمن
٢٠٠٥ 

ــانون األول٥ /  كـــــــــ
 ٢٠٠٦ديسمرب 

ــدورة ٢٠٠٢ ، الـــــــــــ
 االستثنائية

٥، ٤ 

  
 . ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠يوليه إىل / متوز٢٣اختري التقرير لتنظر فيه اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني، اليت سُتعقد يف الفترة من  )أ( 

 .غات الرمسيةُترجم التقرير واسُتنسخ وأصبح متاحاً جبميع الل )ب( 

 


