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  جلنة وضع املرأة 
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢-١
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

متابعة نتائج املؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة والـدورة       
االســتثنائية الثالثــة والعــشرون للجمعيــة العامــة املعنونــة   

ــام  ” ــرأة ع ــساواة: ٢٠٠٠امل ــة   امل ــسني والتنمي ــني اجلن  ب
تعمـيم مراعـاة    : “والسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين       

      املنظور اجلنساين وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية
ــة املعنيــة            ــسة واألربعــني للجن ــني واخلام ــدورتني الرابعــة واألربع ــائج ال نت

  بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      
  مذكرة من األمني العام    

  موجز  
ج الــدورتني الرابعــة واألربعــني واخلامــسة واألربعــني للجنــة  ئ هــذه املــذكرة نتــاتعــرض  

يوليـه إىل   / متـوز  ٢٠ املعقودتني يف نيويورك يف الفتـرة مـن          ة بالقضاء على التمييز ضد املرأة     املعني
ــسطس / آب٧ ــن   ٢٠٠٩أغـــ ــرة مـــ ــف يف الفتـــ ــ١٨، ويف جنيـــ ــاين كـــ ــاير إىل /انون الثـــ ينـــ
  .مبا يف ذلك املقررات اليت اختذت فيهمايل، على التوا، ٢٠١٠فرباير /شباط ٥
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  مقدمة  -أوال   
 بوضع جدول زمين لـدورات اللجنـة املعنيـة          ٤٧/٩٤ يف قرارها    أوصت اجلمعية العامة    - ١

بالقضاء على التمييز ضد املرأة، كلما أمكن، إلتاحة إحالـة نتـائج إعمـال اللجنـة يف حينـها إىل              
  .ماًجلنة وضع املرأة، كي حتيط هبا عل

ــة واألربعـــني واخل    - ٢ ــا الرابعـ ــة دورتيهـ ــرة مـــن  وعقـــدت اللجنـ ــسة واألربعـــني يف الفتـ امـ
ــوز ٢٠   / شـــباط٥ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين ١٨، و ٢٠٠٩أغـــسطس / آب٧يوليـــه إىل /متـ

وأثنــاء دورهتــا الرابعــة واألربعــني، اعتمــدت اللجنــة بيانــاً بــشأن   . ، علــى التــوايل٢٠١٠فربايــر 
وبيانـاً بـشأن الـذكرى الـسنوية الـثالثني          ) انظر املرفـق األول   ( وتغري املناخ    االعتبارات اجلنسانية 

ــرة الع    ــذكرى العاشـ ــة، والـ ــة لالتفاقيـ ــة العامـ ــاد اجلمعيـ ــاري  العتمـ ــا االختيـ ــاد بروتوكوهلـ تمـ
أوال، بــشأن نطــاق عمــل أعــضاء اللجنــة بــصفتهم /٤٤فــضال عــن املقــرر ) املرفــق الثــاين انظــر(

واعتمــدت اللجنــة أثنــاء دورهتــا اخلامــسة واألربعــني مخــسة  ). انظــر املرفــق الثالــث(الشخــصية 
، وبشأن إدماج املـرأة األفغانيـة يف عمليـة بنـاء      )انظر املرفق الرابع  (بيانات بشأن احلالة يف هاييت      

، وعـن عالقتـها بالربملـانيني    )انظر املرفق اخلامس(السالم، واألمن وإعادة اإلعمار يف أفغانستان     
). انظـر املرفـق الـسابع     (، فـضال عـن عالقتـها باملنظمـات غـري احلكوميـة              )انظر املرفق الـسادس   (

 سـنة علـى تنفيـذ       ١٥واعتمدت اللجنة أيضا بيانـاً بـشأن االسـتعراض الـذي جيـري بعـد مـضي                  
أوال، الـذي   /٤٥وعالوة على ذلك، اعتمدت املقـرر       ). انظر املرفق الثامن  (منهاج عمل بيجني    

املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي التقـارير مبوجـب              تدعو فيه الدول األعضاء إىل اتباع       
املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتقـدمي وثيقـة أساسـية                       

انظـر  (موحدة ووثـائق خاصـة مبعاهـدات بعينـها، والتقيـد باحلـدود القـصوى لعـدد الـصفحات                    
ــق التاســع  ــة يف ). املرف ــارير    /٤٥ مقررهــا واعتمــدت اللجن ــيم التق ــة املعتمــدة لتقي ــا، املنهجي ثاني

  ). انظر املرفق العاشر(الواردة من الدول األطراف يف إطار إجراء املتابعة الذي وضعته اللجنة 
، وهـو تـاريخ اختتـام الـدورة اخلامـسة واألربعـني، كانـت               ٢٠١٠فرباير  / شباط ٥ويف    - ٣

ــدول األطــراف يف اتفاق ١٨٦هنــاك  ــة مــن ال ــز ضــد     دول ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي ي
 )٢( دولة من الدول األطراف على الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة           ٩٩وقد صدقت   . )١(املرأة

 مـن   ١ دولة من الدول األطراف التعديل الذي أدخل على الفقرة           ٥٦أو انضمت إليه، وقبلت     
 مـن الـدول     ١٢٤موافقـة   وتلـزم   .  مـن االتفاقيـة، خبـصوص وقـت اجتماعـات اللجنـة            ٢٠املادة  

__________ 
  . ٢٠٣٧٨، رقم ١٢٤٩انظر األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   )١(  
  .٢٠٣٧٨، رقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  



E/CN.6/2010/CRP.2  
 

10-23850 3 
 

األطراف على التعديل ليتحقق قبول ثلثي الـدول األطـراف للتعـديل علـى االتفاقيـة، مبـا يـؤدي                    
  . إىل دخوهلا حيز النفاذ

  
  نتائج الدورتني الدورتني الرابعة واألربعني واخلامسة واألربعني للجنة  -ثانيا   
  التقارير اليت نظرت فيها اللجنة   -ألف   

 دولـة مـن الـدول األطـراف         ١١نة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني يف تقـارير            نظرت اللج   - ٤
، )CEDAW/C/AZE/4( مـن االتفاقيـة، وتلـك الـدول هـي أذربيجـان              ١٨قدمت مبوجب املادة    

 بيـــــــساو -، وغينيـــــــا )CEDAW/C/DEN/7(، والـــــــدامنرك )CEDAW/C/BTN/7(بوتـــــــان 
)CEDAW/C/GNB/6( واليابـــان ،)CEDAW/C/JPN/6(ة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية ، ومجهوريـــ
)CEDAW/C/LAO/7( وليربيــــــــــا ،)CEDAW/C/LBR/6 ( وإســــــــــبانيا)CEDAW/C/ESP/6( 

ــسرا  ــور )CEDAW/C/CHE/3(وسويــــ ــشيت-، وتيمــــ ــالو )CEDAW/C/TLS/1(  ليــــ ، وتوفــــ
)CEDAW/C/TUV/2.(  
ونظــرت اللجنــة أثنــاء دورهتــا اخلامــسة واألربعــني التقريــر املقــدم مــن مثــان مــن الــدول    - ٥
ــي األ ــسوانا : طــراف وه ــصر )CEDAW/C/BOT/3(بوت ــالوي (CEDAW/C/EGY/7)، وم ، وم

(CEDAW/C/MWI/6) وهولنـــــــــدا ،(CEDAW/C/NLD/5) وبنمـــــــــا ،(CEDAW/C/PAN/7) ،
، (CEDAW/C/ARE/1)، واإلمــــــارات العربيــــــة املتحــــــدة (CEDAW/C/UKR/7)وأوكرانيــــــا 

ت األمــم املتحــدة،  وحــضر الــدورة ممثلــون عــن كيانــا    . (CEDAW/C/UZB/4)وأوزبكــستان 
ــة    ــوائم    . والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات غــري احلكومي ــدول األطــراف وق ــارير ال ــرد تق وت

القضايا واملسائل اليت نظرت فيها اللجنة، وردود الدول األطراف، والبيانـات االسـتهاللية الـيت               
  .(www.ohchr.org)أدلت هبا يف موقع مفوضية حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت 

ــة         - ٦ ــة للتقــارير، اعتمــدت اللجن ــدول األطــراف املقدم ــة مــن ال ــق بكــل دول ــا يتعل ويف م
  .مالحظات ختامية متاحة أيضاً على املوقع الشبكي

  
   من االتفاقية٢١اإلجراءات املتخذة يف ما يتعلق بتنفيذ املادة   -باء   

  الدورة اخلامسة واألربعون
  ٢توصية عامة بشأن املادة 

يز فلنترمان رئيس الفريق العامل املعين بصياغة توصية عامـة بـشأن            طلبت اللجنة من س     - ٧
دوركــاس كــوكر آبيــا، وســيلفيا بيمينتيــل، ومــرمي ( مــن االتفاقيــة، واملكــون أيــضا مــن ٢املــادة 

ــا بوبيــسكو، ودوبرافكــا ســيمونوفيتش   ، تعمــيم مــشروع مــنقح  )بلميهــوب زرداين، وفيكتوري
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وسـتناقش  . رة الـسادسة واألربعـني، إلبـداء تعليقاهتـا        للتوصية العامة على اللجنة قبل عقـد الـدو        
اللجنــة يف دورهتــا الــسادسة واألربعــني مــشروعا منقحــا آخــر، يــضم تعليقــات أعــضاء اللجنــة،  

  . توطئة العتماده يف دورهتا السابعة واألربعني

  توصية عامة بشأن املسّنات    
ة عامـة بـشأن املـسنات       طلبت اللجنة من الفريـق العامـل املعـين بإعـداد مـشروع توصـي                - ٨

ــردوس آرا بيغــوم  (واملكــون مــن   ــسة(ف ــسوري   )رئي ــرون، وساي ــي، ونيكــوالس ب ــاربرا بيل ، وب
تقدمي مشروع منقح خـالل الـدورة       ) شوتيكول، ونائلة جرب، ويوكو هاياشي، وفيوليتا نيوباور      

  . السادسة واألربعني للجنة ملناقشته، توطئة العتماده يف دورهتا السادسة واألربعني

  توصية عامة بشأن الزواج وفسخه    
قررت اللجنة ضرورة قيام الفريق العامل الذي أسند إليه إعداد مـشروع توصـية عامـة                  - ٩

، )رئيــسة(روث هــالربين كــاداري (بــشأن النتــائج االقتــصادية للــزواج وفــسخه واملكــون مــن   
ــيلفيا      ــاتني، وسـ ــراميال بـ ــسينغ، وبـ ــديرا غايـ ــيلني وفيوليـــت أوري، وإنـ ــول آمـ ــل، ونيكـ بيمنتيـ

ــسادسة واألربعــني    ) ودوبرافكــا ســيمونوفيتش  ــة يف دورهتــا ال بتقــدمي مــشروع مــنقح إىل اللجن
  . توطئة العتماده يف دورهتا السابعة واألربعني

  الفريق العامل املعين بالنساء موضع اهتمام املفوضية     
ــساء موضــع اهتمــام        - ١٠ ــا العامــل املعــين بالن ــاء علــى فريقه ــة اإلبق ــررت اللجن املفوضــية ق

، وفــردوس آرا بيغــوم، وكــورنليس فلينترمــان،  )رئيــسة(دوركــاس كــوكر آبيــا (واملكــون مــن 
ــالتقرير املتعلــق باحللقــة   ). وبــراميال بــاتني، ودوبرافكــا ســيمونوفيتش  وأحاطــت اللجنــة علمــا ب

ــرأة واملفوضــية       ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــشتركة للجن ــودة يف الدراســية امل ، املعق
  .  يف نيويورك٢٠٠٩يوليه / متوز١٧ و ١٦

  الفريق العامل املشترك بني جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل    
ريـق العامـل املكـون مـن       أحاطت اللجنة علما يف دورهتا اخلامـسة واألربعـني بتقريـر الف             - ١١

دوس آرا بيغـوم، ونائلـة      ، وبـاربرا بيلـي، ودوركـاس كـوكر آبيـا، وفـر            )رئيـسة (وباور  فيوليتا ن (
  ). جرب، ودوبرافكا سيمونوفيتش

  املؤشرات    
شاركت اللجنة، أثناء دورهتـا الرابعـة واخلمـسني يف مناقـشة متعمقـة بـشأن املؤشـرات                    - ١٢

  . واستمعت إىل إحاطة من مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان عن أعماله يف هذا الصدد
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  ق بسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةاإلجراءات املتخذة يف ما يتعل  -جيم   
   من االتفاقية١٨تعزيز طرائق عمل اللجنة مبوجب املادة     
  إجراءات املتابعة    

قررت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني بدء إجراء للمتابعة تـدرج مبقتـضاه طلبـاً إىل                - ١٣
دمة منـها بغيـة احلـصول علـى         فرادى الدول األطراف يف املالحظات اخلتامية بشأن التقارير املق        

. معلومات بشأن اخلطوات املتخذة لتنفيذ توصيات حمـددة واردة يف تلـك املالحظـات اخلتاميـة               
وقــررت . ويــدعو الطلــب الــدول األطــراف إىل تقــدمي معلومــات إىل اللجنــة يف غــضون ســنتني 

  .٢٠١١اللجنة تقييم جتربة إجراء املتابعة يف عام 
دورة الرابعة واألربعني مقررة معنيـة مبتابعـة املالحظـات اخلتاميـة            وعينت اللجنة أثناء ال     - ١٤

وتقـدم مقـررة املتابعـة      . دوبرافكا سـيمونوفيتش وبـاربرا بيلـي علـى التـوايل          : ومقررة بديلة ومها  
  .تقريراً إىل اللجنة يف كل دورة

طـراف  واعتمدت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني منهجية لتقييم تقارير الـدول األ             - ١٥
واعتمــدت اللجنــة أيــضاً التقريــر الــذي قدمتــه املقــررة بــشأن   . الــواردة مبوجــب إجــراء املتابعــة 

  .املتابعة

  طلب تقدمي التقارير اليت فات موعدها    
قررت اللجنة ضرورة قيام األمانة العامة بصورة منتظمة بتذكري الـدول األطـراف الـيت                 - ١٦

ت أو أكثـر بـأن تقـدم تقاريرهـا يف أقـرب وقـت            فات على موعد تقدميها للتقـارير مخـس سـنوا         
وطلبت من األمانة العامـة أن تبعـث برسـائل تذكرييـة إىل أنتيغـوا وبربـودا، وبربـادوس،                   . ممكن

وأن تبلـغ األمانـة العامـة اللجنـة يف حالـة            . وسانت كيتس ونيفس، وترينـداد وتوبـاغو، وزامبيـا        
  . دورهتا اخلامسة واألربعنيعدم تسلم ردود من الدول األطراف املعنية، وذلك يف 

  مواعيد عقد الدورات املقبلة للجنة     
ــام        - ١٧ ــا يف عــ ــد دوراهتــ ــد عقــ ــة مواعيــ ــدت اللجنــ ــايل  ٢٠١٠أكــ ــو التــ ــى النحــ   : علــ

   :الدورة السادسة واألربعون
الدورة السابعة عشرة للفريق العامل املعـين باالتـصاالت مبوجـب الربوتوكـول              )أ(  
  ، نيويورك؛٢٠١٠ يوليه/ متوز٩-١٧: االختياري
  ، نيويورك؛٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢: جلسة عامة  )ب(  
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، ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٦-٢: الفريق العامل ملا قبل الدورة الثامنة واألربعني        )ج(  
  نيويورك؛

  : الدورة السابعة واألربعون
ــواردة     )أ(   ــق العامــل املعــين بالبالغــات ال ــاري الفري :  مبوجــب الربوتوكــول االختي

  ، جنيف؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -مرب سبت/أيلول ٢٩
  ، جنيف؛ ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤: جلسة عامة  )ب(  
 تــــشرين ٢٩-٢٥: الفريــــق العامــــل ملــــا قبــــل الــــدورة التاســــعة واألربعــــني   )ج(  
  ، جنيف؛٢٠١٠أكتوبر /األول

  
  التقارير اليت سيجري النظر فيها يف الدورات املقبلة للجنة    

ة أهنا ستنظر يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف التاليـة يف دورتيهـا                   أكدت اللجن   - ١٨
  : السادسة واألربعني والسابعة واألربعني

  
  الدورة السادسة واألربعون  )أ(  

  االحتاد الروسي
  األرجنتني
  أستراليا
  ألبانيا

  بابوا غينيا اجلديدة
  تركيا

  *مجهورية أفريقيا الوسطى
  *سيشيل
  *غرينادا
  فيجي

  
  الدورة السابعة واألربعون  )ب(  

  أوغندا
  بوركينا فاسو
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  *تشاد
  تونس

  جزر البهاما
  *جزر القمر

  اجلمهورية التشيكية
  *ليسوتو
    مالطة

 مــن ٢اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة   -دال   
  الربوتوكول االختياري

بعـني واخلامـسة واألربعـني تقريـر الفريـق العامـل            أيدت اللجنة يف دورتيها الرابعة واألر       - ١٩
املعين بالبالغات مبوجب الربوتوكول االختياري بشأن دوراته الرابعـة عـشرة واخلامـسة عـشرة               

وقررت اللجنة بناء على توصيات الفريـق العامـل تنقـيح الـشكل النمـوذجي               . والسادسة عشرة 
أن تقـدمي فـرادى البالغـات مبوجـب        واعتمدت اللجنة أيضا صحيفة وقائع بش     . لبالغات اللجنة 

 والـبالغ رقـم     ١٢/٢٠٠٧واختذت اللجنـة إجـراء بـشأن الـبالغ رقـم            . الربوتوكول االختياري 
١٣/٢٠٠٧.  
ــة يف معلومــات متابعــة آراء اللجنــة    - ٢٠ ــاء علــى توصــية   . نظــرت اللجن ــة بن وقــررت اللجن

 شـهيدة  ٥/٢٠٠٥بـالبالغ رقـم   الفريق العامل اختتام إجراءات املتابعة اليت تقوم هبا فيما يتعلق          
ــاة(غويكــشة  ــم  ) متوف ــدرمي  ٦/٢٠٠٥ضــد النمــسا ورق ــاة(، وفاطمــة يل . ضــد النمــسا ) متوف
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  املرفق األول
 ةاجلنـساني  بـشأن االعتبـارات      بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة             

  وتغري املناخ
أة عن قلقها إزاء عدم وجـود منظـور         تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر         - ١

جنساين يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ، وغريها من السياسات واملبـادرات              
ويتــضح مــن تقــارير الــدول األطــراف الــيت نظــرت فيهــا . العامليــة والوطنيــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ

 متباينــة بــني ابــنفس الطريقــة، وأن لــه آثــاراللجنــة أن تغــري املنــاخ ال يــؤثر علــى املــرأة والرجــل  
لــتغري املنــاخ ال حــول هلـن وال قــوة، بــل هــن مــن   غــري أن النــساء لــسن جمـرد ضــحايا . اجلنـسني 

وينبغـي جلميـع أصـحاب املـصلحة كفالـة أن           . عوامل التغيري القوية، ودورهن الريـادي أساسـي       
العتبــارات ا ،خمــاطر الكــوارثالتــدابري املتخــذة للتــصدي آلثــار تغــري املنــاخ واحلــد مــن  تراعــي 

وجيب ضمان حـق املـرأة يف املـشاركة،     . اجلنسانية ونظم املعارف احمللية وحتترم حقوق اإلنسان      
  .على مجيع مستويات صنع القرار، يف السياسات والربامج املتعلقة بتغري املناخ

لـتغري املنـاخ آثـار    وكما ورد يف تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ، فـإن          - ٢
تلف باختالف املناطق واألجيال واألعمار والطبقات وفئـات الـدخل          متباينة على اجملتمعات، خت   

واملرأة هي املنتج الرئيسي للمحاصـيل األساسـية يف العـامل، لكنـها تواجـه             . واملهن ونوع اجلنس  
تمانــات أشــكاال متعــددة مــن التمييــز، مثــل عــدم تكــافؤ فــرص احلــصول علــى األراضــي واالئ    

وأكثر الفئات عرضة للخطر النساء الفقريات احلضريات والريفيات الالئي يعـشن           . واملعلومات
يف املناطق الساحلية ذات الكثافة الـسكانية العاليـة ويف املنـاطق املنبـسطة، ويف األراضـي اجلافـة                   

سنات والنـساء   الفئات الضعيفة، مثـل النـساء املـ       تعد  و. واملناطق اجلبلية املرتفعة واجلزر الصغرية    
ــصيادين وجــامعي       ــشعوب األصــلية، والرعــاة والُرّحــل وال ــساء ال ــات، مثــل ن املعوقــات واألقلي

  . أيضاقلقمدعاة لل ،الثمار
ــرب و  - ٣ ــة ضــرورية خلطــط        تعت ــة االجتماعي ــل احلماي ــيت تكف ــأمني ال ــان والت شــبكات األم

غـري أن العديـد مـن النـساء          .) أ(التكيف الوطنية باعتبارها جزءا من استراتيجيات احلد من الفقر        
وبينمـا تقـر اتفاقيـة      . ) ب(الـضمان االجتمـاعي   خـدمات   ال يستفدن من مرافق الرعايـة الـصحية و        

__________ 
 M.L. Parry et al., "Technical summary", Climate Change 2007: Impacts, Adaptation andانظــر   ) أ(  

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry et al., eds. (Cambridge, United Kingdom, 

Cambridge University Press, 2007)..  
، برنـامج   التـضامن اإلنـساين يف عـامل منقـسم        : حماربة تغـري املنـاخ    : ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية    انظر    ) ب(  

  .٢٠٠٧األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك 
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القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أن جلميع النساء احلـق يف التمتـع مبـستوى الئـق يف                    
 األزمـات النامجـة     يف حاالت هلن  مالجئ فورية   توفري  املعيشة والسكن واالتصاالت، فضال عن      

حيتمـل  و. عن الكوارث الطبيعية، فإن النساء غالبا ما يعانني من التمييز يف التمتع هبـذه احلقـوق               
للنـساء  التجاريـة والعمالـة     تتيح أزمة تغري املنـاخ فرصـا جديـدة يف جمـال التمويـل واألعمـال                 أن  

 مـا زال    بـني اجلنـسني   املـساواة   انعـدام   الالئي يعشن يف املدن واألرياف، على حد سـواء، لكـن            
  .مستمرا يف هذه القطاعات

البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس والـسياسات املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية             تعد  و  - ٤
واملبادئ التوجيهية للربامج، اليت تـساعد احلكومـات، ضـرورية حلمايـة حقـوق املـرأة يف األمـن                   

داعمـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف         وستـسهم الـسياسات ال    . الشخصي وسبل املعيـشة املـستدامة     
، واالســتفادة مــن تحكم فيهــااحلــصول علــى األدوات العلميــة والتكنولوجيــة واســتخدامها والــ 

يف جمـال احلـد مـن الكـوارث     الدولة التعليم النظامي وغري النظامي والتدريب، يف تعزيز قدرات   
  .وختفيف آثارها والتكيف مع تغري املناخ

ل بــايل املنبثقــة عــن املــؤمتر الثالــث عــشر لألطــراف يف    وتؤكــد مــن جديــد خطــة عمــ    - ٥
االتفاقية اإلطارية أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقـر ميـثالن أولويـة عامليـة،                

ــى أن   ــد علـ ــد التأكيـ ــي ال وتعيـ ــالزم أن تراعـ ــن الـ ــة مـ ــرؤيـ ــة  ”شتركة املـ ــروف االجتماعيـ الظـ
ــل    ــن العوامـــ ــا مـــ ــصادية وغريهـــ ــصلةواالقتـــ ــر ( “ذات الـــ ، FCCC/CP/2007/6/Add.1انظـــ

ــرر ــة و١٣-أ م/١ املقـ ــرة، الديباجـ ــرورة و. ))أ (١ الفقـ ــسني  ضـ ــني اجلنـ ــساواة بـ    -إدراج املـ
مبا يف ذلك مشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل، وحتديـد اآلثـار املتباينـة لـتغري املنـاخ                          

 باالتفاقيـة اإلطاريـة     لحقـة اقات امل  يف االتف  -على النساء والرجال والتدابري املتخذة للتصدي هلا        
يتماشــى مــع خمتلــف االتفاقــات الدوليــة، مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلــصر اتفاقيــة     مبــا

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ومنهاج عمـل بـيجني، وقـرار اجمللـس االقتـصادي                   
  .٢٠٠٥/٣١واالجتماعي 

 للنجـاح يف رسـم الـسياسات املتعلقـة بـتغري            اسـي  أسا ااملساواة بني اجلنـسني شـرط     تعد  و  - ٦
وتــدعو اللجنـة الــدول األطــراف إىل إدراج املــساواة بــني  . املنـاخ وتنفيــذها ورصــدها وتقييمهــا 

اجلنسني كمبدء توجيهي شامل يف االتفاق امللحـق باالتفاقيـة اإلطاريـة املتوقـع إبرامـه يف مـؤمتر                   
  .األطراف اخلامس عشر املقرر عقده يف كوبنهاغن
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  املرفق الثاين
  

الذكرى السنوية الثالثني العتماد االتفاقية والذكرى الـسنوية العاشـرة العتمـاد                
  بروتوكوهلا االختياري من ِقبل اجلمعية العامة  

 بالــذكرى الــسنوية الــثالثني العتمــاد ٢٠٠٩يف ضــوء احتفــال اجلمعيــة العامــة يف عــام   
، قـررت اللجنـة أن حتـث        بروتوكوهلـا االختيـاري   رة العتمـاد    االتفاقية والذكرى السنوية العاشـ    

أو بروتوكوهلـا االختيـاري أو مل تـصادق عليهمـا           /مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية و        
وقررت أيـضا أن تـشجع مجيـع الـدول األطـراف يف             . على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن       

  .الوطينهذه الصكوك على االحتفال هباتني املناسبتني على الصعيد 
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  املرفق الثالث
  

  أوال/٤٤املقرر     
  نطاق عمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية 

لخرباء الـذين ينتمـون إىل فـرادى الـدول األطـراف أن يقـدموا               جيوز ل قررت اللجنة أنه      - ١
 مـن   ١٨املشورة إىل حكوماهتم خالل عملية اإلبالغ، مبا يف ذلك إعداد التقـارير وفقـا للمـادة                 

  .اكتابتهيقوموا برير أو ارئيسي يف إعداد التقالدور ال يضطلعوا بالألى عاالتفاقية، 
للخرباء الذين يتلقون دعوات للمشاركة يف املناسبات بصفتهم الشخـصية الـرد            وجيوز    - ٢

 يف أي بيانـات تـصدر       ،غري أنه ينبغي هلم أن يـشريوا      . على هذه الدعوات دون إذن من الرئيس      
  . بالضرورة آراء اللجنة إىل أن آراءهم ال تعكس،عنهم
وإذا . ل فيها الدعوات إىل الرئيس، يتشاور الـرئيس مـع املكتـب           ويف احلاالت اليت ترس     - ٣

  .مع اللجنةجيري التشاور  خالل انعقاد الدورة، اتوردت مثل هذه الدعو
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  املرفق الرابع
  

  بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن احلالة يف هاييت    
تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن عميـق تعاطفهـا وتـضامنها مـع                   - ١

ــزال املــدمر الــذي ضــرب    ــر الزل ــاين١٢ يف  هــذا البلــدهــاييت، حكومــةً وشــعباً، إث   / كــانون الث
كمــا تقــدم اللجنــة تعازيهــا ألســر مــوظفي األمــم املتحــدة والناشــطات الــثالث   . ٢٠١٠ينــاير 

ري ايل مارســـلني وآن مـــاغـــ ومتال حقـــوق املـــرأة يف هـــاييت، مرييـــام مريليـــالبـــارزات يف جمـــ
  . الزلزالكوريوالن، الذين لقوا حتفهم يف

وقد سبب هذا الزلزال الذي ضرب أفقر بلد يف نصف الكـرة الغـريب صـعوبات هائلـة                    - ٢
وبينمـا يكـافح عمـال     . وإصابات بالغة وخسائر فادحة يف األرواح يف صفوف السكان عمومـا          

قـد كـان    إلغاثة لتقدمي املساعدات لشعب هاييت، وبينما ال تـزال احلالـة صـعبة علـى اجلميـع، ف                 ا
وتـدعو اللجنـة إىل إدراج منظـور جنـساين يف مجيـع             .  النساء واألطفـال   لألزمة وقع خاص على   

  . للنساء على حنو كافاصةجهود اإلغاثة اإلنسانية حىت تتسىن تلبية االحتياجات اخل
النساء والرجال موارد هامـة يف تقـدمي املـساعدة وإعـادة بنـاء اجملتمعـات                وبينما تشكل     - ٣

يف أعقاب الكوارث الطبيعية، فإن النساء يـضطلعن مبـسؤوليات أكـرب حبكـم دورهـن يف رعايـة                   
ويف حـني أنـه مـن املطلـوب جـدا أن            . األطفال واملسنني واملعوقني واجلرحى والناجني اآلخـرين      

كنـهن أداء أدوارهـن علـى    ال مية يف أعقـاب مثـل هـذه الطـوارئ، فـ          تتحلى النساء بالقوة واملرون   
وإذا أُريـد  . النحو املطلوب يف حال عدم تلبية احتياجاهتن األساسية وجتاهـل صـناع القـرار هلـن             
 ا وكرامتــهاللمــرأة أن تلــيب احتياجــات اآلخــرين، جيــب االســتجابة للــشواغل املتعلقــة بــسالمته 

 لفعاليـة  ا أساسـي اميات اجلنسانية يف اجملتمعات احمللية عنـصر فهم الدينا يعد  و. ا وتغذيته اوصحته
وتدعو اللجنـة مجيـع وكـاالت اإلغاثـة     . جهود اإلغاثة اإلنسانية وإعادة التأهيل وإعادة اإلعمار 

  .اصةاإلنسانية إىل تعزيز قوة النساء من خالل حتديد وتلبية احتياجاهتن اخل
علـى معاجلـة    اللجنـة    األزمـة اإلنـسانية، حتـث         اليت تقـع فيهـا هـذه       اصةوحبكم البيئة اخل    - ٤

مــسألة حــصول النــساء علــى املــواد الغذائيــة مــن خــالل اســتراتيجيات مبتكــرة ومتنوعــة، مــع     
االهتمــام بالنــساء ربــات األســر والنــساء املــصابات واملــسنات واملعوقــات وغريهــن مــن الفئــات 

احلـصول علـى األغذيـة الـيت      مـن أجـل      عاركونوتربز صور الرجال وهم يت    . الضعيفة يف اجملتمع  
األمم املتحدة احلاجة امللحـة إىل إنـشاء طـوارئ خاصـة للنـساء يف عمليـات التـدخل يف                    تقدمها  

  . مرحلة ما بعد الزلزال
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ــالغ مــن االحتمــال ال    - ٥ ــة بقلــق ب ــة بــسبب االكتظــاظ  كــبريوتــشعر اللجن  النتــشار األوبئ
 الــصدمة الــيت ســببتها هــذه  كمــا ال ميكــن االســتهانة حبجــم . وتــردي نظــام الــصرف الــصحي 

 للنـساء وتقـدمي خـدمات    اصـة وتشدد اللجنة على أمهيـة تلبيـة االحتياجـات اخل        . الكارثة املدمرة 
  .صحية تراعي االعتبارات اجلنسانية

مع اهنيـار   ف. القانون والنظام يتعرض له   وتعرب اللجنة عن انزعاجها من التهديد الذي          - ٦
لكــثري مــن الــسجناء إىل األحيــاء الــيت كــانوا ينــشرون الــسجن يف بــورت أو بــرنس، عــاد امــبىن 

ميكـن أن تزيــد  والعنـف اجلنـسي ظــاهرة شـائعة يف األزمـات اإلنـسانية،      كمـا أن  . الرعـب فيهـا  
ويف وقــت يزيــد فيــه التــوتر والفوضــى والتــشرد، تواجــه . حــدهتا يف أعقــاب الكــوارث الوطنيــة

 إعالـة أنفـسهن وأطفـاهلن واملـسنني         النساء هتديدا متزايـدا بـالتعرض للعنـف، وجيـدن صـعوبة يف            
  . من الناجنيممن يرعوهنم واجلرحى واملعوقني وغريهم 

محاية حقوق اإلنسان للمرأة أمهيـة عـن تـوفري العنايـة الطبيـة والغـذاء واملـأوى                  ال تقل   و  - ٧
وحتــث اللجنــة أفرقــة املــساعدة يف حــاالت الطــوارئ علــى وضــع نظــام أمــين    . بــصورة عاجلــة
  .اذ مجيع التدابري الالزمة حلماية النساء واألطفال والفئات األضعفمنسق، وعلى اخت

وحتث اللجنة علـى إدراج منظـور جنـساين يف تقيـيم وتـصميم وتنفيـذ مراحـل اإلغاثـة                      - ٨
اإلنسانية لضمان فعاليتها، والستعادة كرامـة الـسكان املتـضررين بـشكل عـام والنـساء بـشكل                  

احتياجـات وقـدرات املـرأة يف مجيـع      مراعاة  ىل كفالة   وتؤكد اللجنة أيضا على احلاجة إ     . خاص
كفالـة  قطاعات وجمموعات التصدي للطوارئ، ألن دور املرأة يف اإلنعاش املبكر بـالغ األمهيـة ل              

اجملتمع الدويل ووكـاالت األمـم      اللجنة  ولذلك حتث   . تنفيذ الفعال واالستدامة الطويلة األجل    ال
ة علــى إشــراك النــساء يف مجيــع مراحــل بــرامج إدارة املتحــدة ومجيــع وكــاالت اإلغاثــة اإلنــساني

وجهــات بلتــصدي للطــوارئ عــززن جهــود االطــوارئ، ســواء يف التخطــيط أو التنفيــذ، كــي ي  
  .قيمةال ن وإسهاماهتهننظر
وتعرب اللجنة عن تقديرها للمجتمع الـدويل الـذي يقـف صـفا واحـدا يف عزمـه علـى               - ٩

ــة   ــاء يف اجملــالني االجتمــاعي   ومبــا. مــساعدة هــاييت علــى جتــاوز هــذه احملن ــة إعــادة البن  أن مرحل
حتـث  واالقتصادي على وشك أن تبدأ، واملساعدة اإلنسانية تدخل مرحليت اإلنعـاش والـتعمري،        

عملية صنع القرار، وبذل جهود متواصلة تركـز       بالكامل يف   النساء  مشاركة  كفالة  اللجنة على   
  . املدى البعيدعلى االحتياجات اإلمنائية لنساء ورجال هاييت على
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 اخلامس املرفق
  

 اإلعمـار  وإعـادة  واألمـن  الـسالم  بنـاء  عملية يف األفغانية املرأة إدماج بشأن بيان    
 أفغانستان يف
 البـالغ  األطـراف  الـدول  مـن  املكلفـة  املـرأة،  ضـد  التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة إن  - ١

 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  فاقيةات تنفيذ برصد أفغانستان، فيها مبا دولة، ١٨٦ عددها
 يتعلــق فيمــا الــدوليون وحلفاؤهــا أفغانــستان حكومــة تبــذهلا الــيت بــاجلهود ترحــب ،املــرأة ضــد

 ألفغانــستان، ودميقراطــي ومزدهــر ســلمي مــستقبل لــضمان املــساعدة بتقــدمي اجلديــد بــااللتزام
ــذي ــن ال ــاين كــانون ٢٨ يف أعل ــاير/الث ــدن مــؤمتر يف ،٢٠١٠ ين ــذ، لن ــضافته يال ــة است  حكوم
 .الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

 الــذي الفريــد بالــدور الــدوليني وحلفاءهــا األفغانيــة احلكومــة تــذكر أن اللجنــة وتــود  - ٢
 وتوجـه  .املناسـب  الوقت يف والرتاعات األزمات حل يف تقدمها اليت واملسامهة املرأة به تضطلع
 )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمـن  جملس قراري إىل الدويل واجملتمع األفغانية كومةاحل انتباه أيضا اللجنة

 الـسالم  بنـاء  جهـود  مجيـع  يف للمـرأة  الفعالـة  املـشاركة  أمهية يربزان اللذان )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و
 .واإلنعاش

 مــن األفغانيــة املــرأة اســتبعاد إزاء العميــق وقلقهــا أســفها عــن تعــرب اللجنــة فــإن ولــذا  - ٣
 حقـوق  حلمايـة  واضـحة  اسـتراتيجيات  وجـود  وعـدم  املؤمتر يف القرارات اذختالرفيع ال  ستوىامل

 وينبغـي  .الطالبـان  حركـة  عـن  ممـثلني  مع مفاوضات إجراء إىل املؤدية املناقشات عملية يف املرأة
 ومحايــة بــاحترام واضــحا التزامــا الطالبــان حركــة مــع إليــه التوصــل يــتم اتفــاق أي يتــضمن أن

 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  يف احملـدد  لنحـو ا علـى  للمـرأة  اإلنـسان  حقوق
  .فيها طرفا أفغانستان تكون اليت اإلنسان حبقوق اخلاصة الدولية املعاهدات وسائر املرأة
 أن جيـب ،  األفغـان  الـسكان  غالبيـة  نشكلي الاليت ،اتاألفغاني النساء أن اللجنة وتؤكد  - ٤
 بنـاء  عمليـة  يف،  املـستويات  مجيـع  علـى ،  القـرارات  اذاختـ  يف ومتكافئـة  كاملة مشاركة نشاركي

 وآراؤهــن، النــساء أصــواتتعتــرب و .وتنميتــه وإعمــاره نبلــده بنــاء وإعــادة واملــصاحلة الــسالم
 علـى  ،بـصورة مـستدامة    وسـلمية  مزدهـرة  أفغانـستان  لبنـاء  وضرورية أساسية قدراهتن وكذلك
 هـذا  ويف .اجلنـسني  بـني  واملساواة نساناإل وحقوق والعدالة والدميقراطية القانون سيادة أساس

 بــني نــساءكفالــة وجــود  علــى الــدوليني وحلفاءهــا ستان أفغانــحكومــة اللجنــة حتــث الــصدد،
  .الطالبان حركة مع املقبلة والتنمية السالم ومفاوضات حوارات يف املمثلني
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 مبوجـب  والثـاين  األويل أفغانـستان  تقريـري  تقـدمي  يف التـأخر  مـن  القلق اللجنة ويساور  - ٥
 إعـداد  يف التقنيـة  املـساعدة  التمـاس  علـى  الطـرف  الدولـة  تـشجع كمـا   ،  االتفاقيـة  من ١٨ املادة
 علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  تشجعكما   .ممكن وقت أقرب يف تقدميه من تتمكن كيما التقرير
  .التقرير إعداد يف، النسائية املنظمات سيما وال، املدين اجملتمع مع التشاور

 نقـدي  استعراض إلجراء خاص اهتمام إيالء على الطرف الدولة كذلك نةاللج وحتث  - ٦
 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القضاء اتفاقية إىل استنادا،  التمييزية واألحكام القوانني جلميع
 اجلديــد الشخــصية األحــوال قــانون إزاء قلــقال اللجنــة يــساور، اخلــصوص وجــه وعلــى .املــرأة

 أفغانـستان  حكومـة  اللجنـة  وتـذكر  .املـرأة  ضد القانون هلذا مييزيالت والطابع شيعيةال لألقليات
 علـى  احلكومـة  وحتث،  االتفاقية من ١٦ و ٩ و ٢ املواد سيما وال،  االتفاقية مبوجب بالتزاماهتا

  . األخرىوالقوانني الشخصية األحوال قانون يف التمييزية األحكام وتعديل إلغاء
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 السادس املرفق
  

  والربملانيني املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة بني العالقة بشأن بيان    
  

  مقدمة  -أوال   
ــة اعتمــدت  - ١ ــا يف اللجن ــة دورهت ــني احلادي ــرة واألربع ــشأن موحــدة فق ــان’’ ب  يف ‘‘الربمل

 عمليـة  يف برملاناهتـا  إشـراك  أمهيـة  إىل األطـراف  الـدول  انتباه توجيه أجل من اخلتامية مالحظاهتا
  .االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ و االتفاقية من ١٨ املادة مبوجب ريرالتقا تقدمي
 يتعلــق فيمــا الوطنيــة الربملانــات دور وتعزيــز توضــيح هــو املــذكرة هــذه مــن واهلــدف  - ٢

  .الدويل الربملاين واالحتاد اللجنة بني العالقة توضيح إىل أيضا املذكرة وهتدف .باالتفاقية
  

ــات دور  - ثانيا   ــةع يف الربملانـ ــى التـــصديق مليـ ــة علـ ــا االتفاقيـ ــاري وبروتوكوهلـ  االختيـ
  التحفظات وسحب

 سـحب  وكـذلك  ليهـا إ االنـضمام  أو الدوليـة  الصكوك على التصديق إجراءات ختتلف  - ٣
 قبـل  الربملـان  موافقـة  علـى  احلـصول  يلـزم  الـدول،  معظـم  ويف .أخـرى  إىل دولـة  من التحفظات

ــداع ــصديق صــك إي ــدى الت ــام األمــني ل ــم الع ــل، .ملتحــدةا لألم ــإن وباملث ــرارات ف ــة الق  املتعلق
 اإلجــراءات هــذه وتنطبــق .الربملــان يف أيــضا خــذتت ســحبها، قــرارات عــن فــضال بالتحفظــات،

ــة ــضا الربملاني ــى أي ــة عل ــا االتفاقي ــاري وبروتوكوهل ــايل .االختي ــضطلع، وبالت ــات ت ــدور الربملان  ب
 .إليهمـا  االنـضمام  أو االختيـاري  وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  علـى  التصديقب يتعلق فيما استراتيجي

 بـدور  القيـام  لربملانميكن ل ،  العاملي التصديق مستوى إىل يصال مل وبروتوكوهلا االتفاقية أن ومبا
ــام ــة تــشجيع يف ه ــصبح أن علــى الدول ــة يف طرفــا ت ــل، .وبروتوكوهلــا االتفاقي  أن بمــاف وباملث

 أيـضا  الربملـان  بوسـع  التحفظـات،  من عدد بأكرب قوبلت اليت مبعاهدة املنشأة اهليئة هي االتفاقية
  .سحبها يف هام بدور يقوم أن

  
  االتفاقية وتنفيذ الربملانات  - لثاثا  

 املبــادئ احتــرام ضمانلــ بــه االضــطالع يــتعني األمهيــة بــالغ دور وأعــضائها للربملانــات  - ٤
 للقيـام  اتـصرفه  حتـت الـيت    األدوات مـن  واسعة طائفةمتتلك   وهي االتفاقية، يف عليها املنصوص
 عمـــل علـــى اإلشـــراف يف املتمثـــل التقليـــدي واجبـــهال ئهـــا أداويف الربملانـــات بوســـعو .بـــذلك

 الربملانـات  وتتحمـل  .تـام  بـشكل  االتفاقيـة  أحكـام  األطراف الدول امتثال تضمن أن احلكومة،
 وتقـع  .القـانوين  النظـام  أسـاس  وهـو ،  ‘‘النيـايب ’’ لدورها أدائها يف أساسية مسؤولية هاؤوأعضا

 علــى والرقابــة بامليزانيــة واملتعلقــة التــشريعية املهــام األخــص وعلــى - للربملانــات املوكلــة هــامامل
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 .االتفاقيـة  يف عليهـا  املنـصوص  واحلقـوق  املبـادئ  تنفيـذ  صميم يف - للحكومة التنفيذية السلطة
 ذلـك  يف مبـا  الوطنيـة،  التـشريعات  يف املرأة ضد التمييز عدم مبدأ إدماج االتفاقية تنفيذ ويشمل

 املـرأة،  ضد التمييز بإدانة الطرف الدولة على التزاما كذلك ويفرض .الطرف الدولة دستور يف
 بتحقيـق  للتعجيـل  حسب االقتـضاء،   مؤقتة، خاصة تدابري واختاذ التمييزية، القوانني مجيع وإلغاء
 عامـة  سياسـات  باعتمـاد  أيـضا  األطـراف  الـدول  يلـزم  وهـو  .واملـرأة  الرجل بني الفعلية املساواة
 اختـاذ  الربملـانيون  يستطيع وهكذا، .اجلنسني بني املساواة تعزيز إىل هتدف آليات وإنشاء مناسبة
 الوطنيـة  اتوامليزانيـ  والـربامج  واإلجـراءات  والـسياسات  القـوانني  تعكس أنتكفل   فعالة تدابري
  .االتفاقية يف عليها املنصوص وااللتزامات املبادئ

 بالغـة  أمهيـة  احلكوميـة  اإلجـراءات  ورصـد  بامليزانية ملتعلقةا باملهام االضطالع ويكتسي  - ٥
ــذ حتــسني أجــل مــن ــة القــوانني تنفي ــساواة املتعلق ــسني، بــني بامل ــة خــالل مــن اجلن ــى املوافق  عل

  .املرأةاملتعلقة بأوضاع  احلكومية التدابري تأثري على ةاملنتظم الرقابةو كافية ميزانيات
 يف واملـصاحل  اآلراء تنـوع  يعكـس  فهـو  كافـة،  الـسكان  ميثـل  جهاز الربملان أن وباعتبار  - ٦

 أن الربملـانيني  بوسـع  وهكـذا،  .الـسكان  مجيـع  إىل الوصـول  امتيـاز  مـن  بـه  يتمتـع  ما حبكم البلد
ــوا ــة جهــات يكون ــسية فاعل ــا رئي ــق فيم ــة يتعل ــسكان بتوعي ــة ال ــرأة عام ــة خاصــة وامل  باالتفاقي

  .وبروتوكوهلا
  

  للجنة اخلتامية املالحظات ومتابعة التقارير صياغة يف الربملانات دور  -رابعا   
 مبوجـب الـيت تقـدم      التقـارير  صـياغة  يف الربملانـات  بإشـراك  قانونـا  ملزمـة  الدولليست    - ٧

 غـري  .بـذلك  القيـام  عـن  األساسـية  املسؤولية تتحمل اليت اجلهة هي الدولة ألن نظرا ،١٨ املادة
 األطـراف  الـدول  تقـوم  أنالـصائب    فمـن  ة،احلكوم فروع جلميع ملزمة االتفاقية أن باعتبار أنه

 وتنفيــذ االتفاقيــة مــن ١٨ املــادة مبوجــب املقدمــة التقــارير إعــداد عمليــة يف الربملانــات بإشــراك
 آليــة إنــشاء إىل بقــوة مــدعوة األطــراف والــدول .للجنــة اخلتاميــة املالحظــات ومتابعــة االتفاقيــة
 التقـارير،  إعـداد  يف برملاناهتـا  مبدخالت يتعلق فيما واحلكومة الربملان بني التعاون لتيسري مناسبة

ــك   ــا يف ذل ــامب ــة يف دوره ــة املالحظــات متابع ــة اخلتامي ــدور وبوســع .للجن ــايب ال ــان الرق  للربمل
  .اللجنة توصيات تنفيذ من كثريا حيسن أن الدولية لتزاماهتاال الدولة بامتثال يتعلق فيما
 منـها  الكـثري  لـدى  الـيت  الربملانـات،  حتـث  أن األطـراف  للـدول  الضروري من وبالتايل،  - ٨

 ذلــك يف مبــا اإلنــسان حقــوق علــى تركــز الــيت الربملانيــة اللجــان قبيــل مــن قائمــة، هياكــل اآلن
 تنفيـذ  يف وكـذلك  عـام،  بـشكل  اللجنة أعمال يف فعال بدور القيام على اجلنسني، بني املساواة
  .بلداهنا يف أحكامها
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  اللجنة مع وعالقته الدويل الربملاين االحتاد عمل  - خامسا  
 الـدويل  التعـاون  على برملاين بعد إضفاء إىل دائما  يسعى الدويل الربملاين االحتادما برح     - ٩

 بـــني االختيـــاري وبروتوكوهلــا  االتفاقيـــة نـــشر يف رئيــسي  بـــدور يقـــوم وهــو  .اللجنـــة وعمــل 
 بتوجيــه ها،مجعيتــ عقــدهتا الــيت والــدورات املــؤمترات خــالل املنظمــة، هــذه وقامــت .الربملــانيني
 االختيــاري وبروتوكوهلــا االتفاقيــة علــى تــصدق مل الــيت الــدول إىل منتظمــة بــصورة الــدعوات

 علــىالــيت أبــدهتا  تحفظــاتعلــى ســحب ال األطــراف الــدول تــشجع وهــي .ذلــك تفعــل كــيل
 ءرؤسـا  الـدويل  الربملـاين  لالحتاد العام األمني ويراسل .عليها املترتبة بااللتزامات والوفاء االتفاقية
 .الـيت تقـدمها بلـداهنم      ريراتقـ ال يف اللجنـة  لنظـر  املقبـل  املوعـد  على إلطالعهم التشريعية اجملالس
 إىل انتباهـه  لتوجيـه  املعـين  الربملـان  إىل رسـالة  ُتبعـث  للجنـة،  اخلتاميـة  املالحظـات  تتوافر وعندما

ــشر ،٢٠٠٣ عــام ويف .املعتمــدة التوصــيات ــدويل، الربملــاين االحتــاد ن  شــعبة مــن مبــساعدة ال
 وبروتوكوهلـــا باالتفاقيـــة يتعلـــق مـــا يف الربملـــانيون ليـــستخدمه عمليـــا دلـــيال بـــاملرأة، النـــهوض
 النـساء  إىل موجهـة  االتفاقيـة،  بـشأن  إحاطـات  سـنويا  الدويل الربملاين االحتاد وينظم .االختياري
 فوضـية م مـع  بالتعـاون  أيـضا،  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  ويـوفر  .اخلـصوص  وجـه  علـى  الربملانيات

ــم ــوق املتحــدة األم ــسان، حلق ــرامج اإلن ــساعدة ب ــة م ــن تقني ــاء أجــل م ــدرات بن ــات، ق  الربملان
 ومنــذ .االختيــاري وبروتوكوهلــا االتفاقيــة بتنفيــذ يتعلــق فيمــا دورهــا أداء علــى ومــساعدهتا

 مبـا  بلـد،  بكـل  خاصـة  مبعلومـات  اللجنـة  بتزويد أيضا الدويل الربملاين االحتاد يقوم ،٢٠٠٦ عام
 الــصعيد علــى وكــذلك واحلكومــة الربملــان يف للمــرأة الــسياسية املــشاركة عــن بيانــات كذلــ يف

  .اللجنة نظر قيد تقاريرها تكون اليت بالدول يتعلق فيما احمللي
  
  التوصيات  -سادسا  

توصي اللجنة بأن تكفل الدول األعـضاء املـشاركة التامـة للربملـان وأعـضائه يف عمليـة                    - ١٠
  .ام لالتفاقية وبروتوكوهلااإلبالغ والتنفيذ الت

ونظرا للدور الرئيسي للربملان، توصي اللجنة بأن تكفل الدول األعضاء توعيـة أعـضاء            - ١١
ــة لرياعــوا ذلــك يف أدائهــم       الربملــان، بوصــفهم ممــثلني للــسكان، وإحاطتــهم علمــا بعمــل اللجن

  .ملهامهم التشريعية ويبلغوه إىل ناخبيهم وإىل اجلمهور عامة
للجنة الدول األعضاء بأن تكفل توفري املعلومات ذات الصلة ألعـضاء الربملـان             توصي ا   - ١٢

  .على حنو منتظم عن طريق خدمات الدعم الربملانية
توصي اللجنة كذلك بتوجيه انتباه أعضاء الربملان إىل املعلومات الـيت تتلقاهـا احلكومـة        - ١٣

  .بشأن التزاماهتا وغري ذلك من املسائل اهلامة
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 اللجنــة بــأن مــن املستــصوب أن تــنظم الدولــة الطــرف اجتماعــات مــع أعــضاء  توصــي  - ١٤
  .الربملان كلما ُدعي أعضاء اللجنة لزيارة تلك الدولة

تــشجع اللجنــة الــدول األطــراف علــى أن تــدرج يف تقاريرهــا معلومــات بــشأن مجيــع     - ١٥
ام االتفاقيـة يف التـشريع      املبادرات الربملانية اليت ُتتخذ عند إعداد القوانني مبـا يكفـل إدراج أحكـ             

  .احمللي بشكل تام
تكرر اللجنة جمددا أمهية تعزيز اهليئة الوطنية املكرسة للمساواة علـى مـستوى الربملـان،                 - ١٦

مثل جلان املساواة بني اجلنسني، واملهام واملعلومـات املتـصلة بالتحقيقـات املتعلقـة بـالعنف ضـد              
  . بني النساء والرجالاملرأة، وحتسني التشريع املتعلق باملساواة

توجه اللجنة انتباه الدول األطـراف إىل أن الـروابط املؤسـسية والعالقـات غـري الرمسيـة                    - ١٧
  .مع اجملتمع املدين ومنظمات املرأة هي من املسائل األساسية لتعزيز الربملانات حلقوق املرأة

أجـل مناقـشة    تشجع اللجنة الدول األطراف علـى أن تـضم وفودهـا لـدى اللجنـة مـن                    - ١٨
التقارير اليت تقدمها، أعضاء من الربملان فضال عن مستشار خاص مـسؤول عـن العالقـات بـني       

  .احلكومة والربملان وذلك من أجل حتسني إيضاح املسؤوليات الربملانية
ــات          - ١٩ ــة والربملان ــا الوطني ــع برملاناهت ــا م ــيم تعاوهن ــدول األطــراف إىل تقي ــة ال ــدعو اللجن ت

تدابري مناسبة لتعزيز التعاون بني الربملانات من أجـل تبـادل أفـضل اخلـربات               األخرى وأن تتخذ    
  .بشأن تنفيذ االتفاقية
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  املرفق السابع
  

ــها مــع            ــرأة بــشأن عالقت ــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد امل ــة املعني ــان مــن اللجن بي
  املنظمات غري احلكومية

  
وهنـا الوثيـق مـع املنظمـات        تعترب اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أن تعا                  - ١
 اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنسان للمرأة ذو أمهية حيوية لتعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة                 )أ(احلكومية غري

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري
ويتمثــل الغــرض مــن هــذا البيــان يف توضــيح عالقــة اللجنــة باملنظمــات غــري احلكوميــة     - ٢
ــة علــى       وتع ــدول األعــضاء لالتفاقي ــذ ال ــز دور تلــك املنظمــات يف تنفي ــة وتعزي ــز تلــك العالق زي

  .الصعيد الوطين
تضطلع املنظمات غري احلكومية بدور ذي أمهية استراتيجية وتـسهم يف أنـشطة اللجنـة                 - ٣

 قبل وأثناء إجراءات رصد االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وكثريا ما تـضطلع بـدور حفَّـاز يف               
، قدمت املنظمـات غـري احلكوميـة        ١٩٨٨ومنذ عام   . تعزيز تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين     

وقد شّدد االجتمـاع الـسادس      . تقارير لتنظر فيها اللجنة أثناء نظرها يف تقارير الدول األطراف         
 علـى الوظيفـة احملوريـة       ١٩٩٥لرؤساء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقـوق اإلنـسان املعقـود عـام             

منظمــات غــري احلكوميــة املتمثلــة يف تقــدمي املعلومــات املوثوقــة الالزمــة لقيــام اهليئــات املنــشأة  لل
ونتيجة هلذه التطورات، فقد أُدرجت اللجنة يف نظامها الـداخلي بـصيغته            . مبعاهدات بأنشطتها 

جيـوز  ”:  املتعلقة باملنظمات غـري احلكوميـة والـيت تـنص علـى أنـه      ٤٧ املادة  ٢٠٠١املنقحة عام   
ــة ولتقــدمي       ل ــات شــفوية أو خطي ــإلدالء ببيان ــة ل ــي املنظمــات غــري احلكومي ــدعو ممثل ــة أن ت لجن

ذات صلة بأنشطة اللجنـة مبوجـب االتفاقيـة يف جلـسات اللجنـة أو فريقهـا                 معلومات أو وثائق    
  .“العامل ملا قبل الدورة

  
  تنفيذ االتفاقية    

احلكومات املنظمـات غـري     ومن املستصوب، مىت اقتضى األمر وتيسر ذلك، أن تشرك            - ٤
احلكوميـة يف خمتلـف جوانـب تعزيـز االتفاقيــة وتنفيـذها، والتوصـيات العامـة للجنـة وآرائهــا يف         

وال ميـس هـذا حبـال مـن األحـوال           . إطار الربوتوكـول االختيـاري واملالحظـات اخلتاميـة للجنـة          
وتوصـي  . تفاقيـة االلتزام القانوين للدولـة الطـرف بـأن تتحمـل وحـدها املـسؤولية عـن تنفيـذ اال                  

 
  

كومية مبعناه الواسع ممثلي اجملتمـع املـدين، والنقابـات،         ألغراض هذا البيان، يشمل مصطلح املنظمات غري احل         )أ(  
ــشعبية للمــرأة وغريهــا   ــصر علــى املنظمــات غــري     . واملنظمــات ال ــا كمــا ال يقت ــا مانع ــيس املــصطلح جامع ول

 .احلكومية املعتمدة من قبل اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وأن توفر إىل أقصى حد ممكن، التمويل املـستدام للمنظمـات                
ــة يف أنــشطتها املتــصلة بتعزيــز ورصــد تنفيــذ االتفاقيــة، وبروتوكوهلــا االختيــاري      غــري احلكومي

  .وسيتيح هذا مشاركتها يف احلوار البنَّاء مع اللجنة. واملالحظات اخلتامية للجنة
  

  دور املنظمات غري احلكومية يف عملية إعداد التقارير املقدمة إىل اللجنة    
أتاحت اللجنة، من خالل نظامها الداخلي وممارساهتا لعقـد االجتماعـات غـري الرمسيـة                 - ٥

مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، حيــزا لتلــك املنظمــات لالضــطالع بــدور بنَّــاء يف عمليــة إعــداد  
  .ذي جتريه اللجنة المتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقيةالتقارير، واالستعراض ال

ومع إحاطة اللجنة علما بأن نظرها يف تقـارير الـدول األطـراف يـستند إىل حـوار بنَّـاء                     - ٦
مع تلك الدول فإهنا تعترب أن من الضروري أن يستند هذا احلوار ال إىل املعلومات الـواردة مـن       

ــا  ــة فحــسب،    الــدول األطــراف، وكيان ت األمــم املتحــدة ومؤســسات حقــوق اإلنــسان الوطني
  .تلك الواردة أيضا من املنظمات غري احلكومية مبا يكفل إجراء حوار بنَّاء بل
تــشجع املنظمــات غــري احلكوميــة علــى تقــدمي بيانــات بــشأن تقــارير الــدول األطــراف     - ٧

ت حمددة تركز علـى ثغـرات       يتعلق بتنفيذ بعض أو كل أحكام االتفاقية أو بشأن موضوعا          فيما
وجيـوز للمنظمـات غـري احلكوميـة تقـدمي          . يف تنفيذ االتفاقية أو على املالحظات اخلتامية للجنـة        

  .تعليقات ومقترحات إلدراجها يف تقارير الدولة الطرف بأي طريقة تراها مناسبة
  

  التشاور واملدخالت يف تقرير الدولة الطرف    
ل األطـراف مـع املنظمـات غـري احلكوميـة عنـد إعـداد               توصي اللجنة بأن تتـشاور الـدو        - ٨

وتشجع الدولة الطـرف علـى   . تقرير الدولة وأن تتيح هذا التقرير جلميع قطاعات اجملتمع املدين     
وهـذا ال يعـين ضـمنا أن تتـوىل املنظمـات غـري              . دعوة املنظمات غري احلكومية لتقدمي مـدخالهتا      
.  إعــداد التقريــر باالشــتراك مــع الدولــة الطــرفاحلكوميــة كتابــة التقريــر أو االضــطالع بعمليــة

ــة الطــرف      ــر الدول ــر هــو تقري ــك، ينبغــي أن   . وجيــب دائمــا أن يكــون التقري ــى ذل وعــالوة عل
يستبعد الدور الذي تضطلع به املنظمـات غـري احلكوميـة يف تقـدمي املعلومـات لتقريـر الدولـة                     ال

 اللجنة مـسائل مـع الـدول األطـراف،          وكثريا ما تثري  . الطرف إمكانية تقدميها لتقاريرها اخلاصة    
تستفسر فيها عما إذا كانت املنظمات غري احلكومية قد اسُتـشريت فيمـا يتعلـق بكتابـة التقريـر                   

  .وعما إذا كان هناك تعاون وشفافية يف عملية إعداد التقارير
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تقــدمي املنظمــات غــري احلكوميــة لبيانــات وعــروض معلومــات شــفوية إىل الفريــق العامــل      
  بل الدورة التابع للجنةق  ملا
تشدد اللجنة على أن مـن املستـصوب للغايـة أن تـرد تقـارير املنظمـات غـري احلكوميـة                       - ٩

وترحب أيضا مبـشاركة    . يف وقت مناسب لينظر فيها الفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنة           
 بـالعروض الـشفوية   املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة اخلاصة        

والتوضيحات املتعلقة باملعلومات املقدمة وذلك هبدف إعداد قائمة بالقـضايا واملـسائل، تتـألف              
وسيكون تلقي مدخالت املنظمات غري احلكومية يف هـذه املرحلـة املبكـرة         .  سؤاال ٣٠من حنو   

  .من عملية إعداد التقارير أمرا له قيمته على وجه اخلصوص
  

  غري احلكومية لبيانات وعروض معلومات شفوية يف اجتماعات اللجنةتقدمي املنظمات     
ــة،         - ١٠ ــن املنظمــات غــري احلكومي ــة م ــة إىل اللجن ــة املقدم ــارير اخلطي ــة بالتق ترحــب اللجن

ــدورة، كمــا ترحــب حبــضور تلــك       ــاء ال ــشفوية املقدمــة مــن تلــك املنظمــات أثن ــالعروض ال  وب
ومتثلـت ممارسـة اللجنـة يف    . املنظمات بصفة مراقب أثناء نظـر اللجنـة يف تقريـر الدولـة الطـرف         

األعوام القليلة املاضية يف ختـصيص فتـرة زمنيـة جللـستها العامـة غـري الرمسيـة مـع املنظمـات غـري                   
. احلكومية يف جدول أعماهلا يف اليوم األول من كل مـن األسـبوعني األول والثـاين لكـل دورة                  

ــشفوية        و ــة عروضــها ال ــذه االجتماعــات غــري الرمسي ــة خــالل ه ــدم املنظمــات غــري احلكومي تق
ومثـة فـرص إضـافية      . وتقاريرها اخلطية وترد على األسئلة اإلضافية اليت يطرحها أعـضاء اللجنـة           

متاحة للمنظمات غـري احلكوميـة لتقـدمي معلومـات تفـصيلية إىل اللجنـة مـن خـالل اإلحاطـات                     
وعادة، ُتعقد جلـسات تقـدمي اإلحاطـات هـذه يف           ) أنشطة موازية (فترة الغداء   غري الرمسية أثناء    

  .)ب(اليوم السابق الستعراض تقرير الدولة الطرف
  

  تقدمي املنظمات غري احلكومية لتقارير يف إطار إجراء اللجنة املتعلق باملتابعة    
ظاهتـا اخلتاميـة وبتـت    اعتمدت اللجنة يف دورهتا احلاديـة واألربعـني إجـراء ملتابعـة مالح          - ١١

يف منهجيته يف دورهتا اخلامسة واألربعني، ومبقتضاه ُيطلب من الدولة الطرف تقـدمي معلومـات     
خالل عام أو عامني عن اإلجـراءات املتخـذة لتنفيـذ توصـيات خمتـارة يف إطـار اإلجـراء املتعلـق                      

ظمـات غـري احلكوميـة      وُتـشجع املن  . وجرت العادة على اختيار توصيتني هلـذا اإلجـراء        . باملتابعة
وتتـاح مجيـع   . على تقدمي معلومات إىل اللجنـة يف املوعـد النـهائي نفـسه احملـدد للدولـة الطـرف           

  .)ج(املعلومات اليت تتلقاها اللجنة يف إطار هذا اإلجراء على موقعها الشبكي
 
  

لالطــالع علــى تفاصــيل اإلجــراءات الواجبــة االتبــاع، ُيرجــى الرجــوع إىل املــذكرة اخلاصــة باملنظمــات             )ب(  
  .احلكومية لكل دورة واملتاحة على املوقع الشبكي غري

ــراء      )ج(   ــشأن اإلجـ ــصيلية بـ ــات التفـ ــى املعلومـ ــالع علـ ــع    لالطـ ــى املوقـ ــالع علـ ــى االطـ ــة، ُيرجـ ــق باملتابعـ املتعلـ
 .“www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/followup.htm” :الشبكي
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البيانـــات املقدمـــة مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة بـــشأن احلـــاالت الـــيت تـــستلزم تقـــدمي     
  استثنائية  تقارير
ُتشجع املنظمات غري احلكومية على تقدمي تقاريرها بشأن احلاالت الـيت تـستلزم تقـدمي        - ١٢

ــرة        ــر اســتثنائي متــشيا مــع الفق ــة تقــدمي تقري ــارير اســتثنائية كلمــا طلبــت اللجن مــن ) ب (١تق
  . من االتفاقية ونظامها الداخلي١٨ املادة

  
  ة واالستفادة منهاتقدمي مدخالت إلعداد التوصيات العامة للجن    

تشجع اللجنة املنظمات غري احلكومية علـى تقـدمي مـدخالت بـشأن التوصـيات العامـة                - ١٣
  .اليت هي قيد اإلعداد وأن تستفيد يف جهودها املتعلقة بالدعوة من التوصيات العامة للجنة

  
  استخدام االتفاقية واإلجراءات مبوجب بروتوكوهلا االختياري    

ري حكوميـــة تقـــدمي املـــساعدة إىل األفـــراد أو إىل اجلماعـــات املـــدعى جيـــوز ملنظمـــة غـــ  - ١٤
وقوعهم ضحايا النتـهاكات حقـوق اإلنـسان مبوجـب االتفاقيـة عـن طريـق تقـدمي بالغـات إىل                 

ــراد أو اجلماعـــات    ــا املتعلـــق بالبالغـــات باســـم هـــؤالء األفـ ــار إجرائهـ وجيـــوز . اللجنـــة يف إطـ
ــضا، يف حــاالت منا     ــة أي ــري احلكومي ــات غ ــشأن     للمنظم ــا ب ــوق هب ــات موث ــدمي معلوم ســبة، تق

االنتهاكات اجلسيمة أو املنهجيـة حلقـوق اإلنـسان للمـرأة فيمـا يتـصل بواليـة اللجنـة يف إجـراء           
  .حتقيق مبوجب الربوتوكول االختياري

  
  تعزيز التأثري العاملي    

  أنــهتــشري إىلدخالت املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة، ومبــترحــب اللجنــة   - ١٥
 حـضور دورات  دائمـاً  ملنظمـات غـري احلكوميـة    تـستطيع ا  ال ،بسبب القيـود اللوجـستية واملاليـة      

 اسـتخدام التكنولوجيـا اجلديـدة لتعزيـز       بلجنـة    ترحـب ال   لـذلك، . اللجنة يف جنيف أو نيويـورك     
  والبث عـرب   وصالت عقد االجتماعات عن طريق الفيديو      دوراهتا، مثل    أثناءمجيع املناطق   متثيل  
 .نترنت اإلشبكة

 والوعي باالتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري ومالحظاهتـا        عيةتعزيز التو بوترحب اللجنة     - ١٦
ملنظمـات  ذي تـضطلع بـه ا  لـ ا بالـدور اهلـام   سلّم وتـ ا، وقراراهتـ ئهـا  العامـة وآرا ااخلتامية وتوصياهت 

ــة  غــري ــة يف هــذه العملي ــة وأصــحاب املــصلحة    . احلكومي كمــا تــشجع املنظمــات غــري احلكومي
آلخرين على املسامهة يف عمليـة ترمجـة وثـائق اللجنـة إىل اللغـات احملليـة، وذلـك هبـدف تعزيـز                       ا

  .التوعية والوعي باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري
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 املرفق الثامن
بيــان اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بــشأن اســتعراض إعــالن        

 دورمها سنة على ص١٥ومنهاج عمل بيجني بعد مضي 
  
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة باسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ إعـالن          ترحب    - ١

 املـؤمتر العـاملي الرابـع       واملعتمـدين يف    علـى صـدورمها،     سنة ١٥ ومنهاج عمل بيجني بعد مضي    
 بـشأن مـؤمتر     والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة         ،املعين باملرأة 

ــيجني ــذ ال،٥+ب ــاء ناجري ســينيل ــرأة يف     أثن ــة وضــع امل ــة واخلمــسني للجن ــدورة الرابع   /آذار ال
الــذكرى بعــد وقــت قليــل مــن  ىجيــر  االســتعراض هــذا أن إىل اللجنــةشريوتــ. ٢٠١٠مــارس 

 يفتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          الالسنوية الثالثني العتماد اجلمعية العامة      
 .١٩٧٩ديسمرب /كانون األول ١٨

وتثين اللجنة على اخلطوات اهلامة اليت اختذهتا الدول لتنفيذ االلتزامـات الـيت قطعـت يف             - ٢
علـى   دولـة    ٤٢ وترحـب بتـصديق      .ه بعـد مخـس سـنوات       نتائج  بيجني وخالل استعراض   ؤمترم

 يتحقـق هـدف   كيل  عليها فقط أخرىتصديق مثان دولبأنه يلزم    بيجني، و  ؤمتراالتفاقية منذ م  
 وتشجع هذه الدول على أن تـصبح طرفـاً    . عمل بيجني   املقرر يف منهاج    عليها التصديق العاملي 

وتــشعر اللجنــة باالمتنــان ألن الربوتوكــول االختيــاري     . يف االتفاقيــة يف أقــرب وقــت ممكــن   
، قـد انـضمت إليـه       ١٩٩٩ عـام    يفام  وعـ أ ١٠ل مـا يزيـد قلـيال علـى          قبـ ي اعتمد   ذلالتفاقية، ال 

لماليني من النساء من مجيـع منـاطق العـامل احلـق يف تقـدمي               ل لوخي  فهو  طرف وبالتايل  ةدول ٩٩
انتـهاكات مزعومـة للحقـوق املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة،             ب إىل اللجنة فيمـا يتعلـق        اتالتماس

وتعــرب . ألحكامــهمنهجيــة  انتــهاكات جــسيمة أو  أيــةلتحقيــق يفا  مــناللجنــة نفــسهاميكــن و
تمتــع  الة لــضمان وســيلىل هــذه الإ يلجــأن بــشكل متزايــد   نــساءالورها ألن اللجنــة عــن ســر  

آلراء اللجنة وتوصياهتا بـشأن الـشكاوى       ما برحت تستجيب    ن الدول األطراف    أل، و نحبقوقه
ــة مــن خــالل إل  ــة، واعتمــاد تــدابري   غــاءالفردي اســتباقية  القــوانني والــسياسات والــربامج التمييزي
تعــرب اللجنــة عــن ارتياحهــا أيــضا  و. اتسات تعويــضلتِمــامل فــرادى نحلالمتثــال لالتفاقيــة ومــ

سحب أو تعــديل بــ العديــد مــن الــدول حيــث قــامتقــدم مطــرد يف جمــال التحفظــات، حلــدوث 
 أبقــت علــىوتــشجع تلــك الــدول الــيت .  علــى االتفاقيــة التــصديقحــنيهتا أبــد الــيت التحفظــات
ســتفادة مــن جتربــة الــدول  علــى العمــل مــن أجــل ســحبها، مبــا يف ذلــك عــن طريــق االاحتفظاهتــ

 .ذلك تاألخرى اليت فعل

 التقـدم الـذي     مـدى  من خالل استعراضها لتقارير الدول األطـراف،         ،اللجنة شهدتو  - ٣
 يف إعمــال حقــوق اإلنــسان للمــرأة منــذ اعتمــاد االتفاقيــة، وخباصــة منــذ انعقــاد ولدالــأحرزتــه 
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هتمامـا متزايـدا إلجيـاد إطـار قـانوين يعـزز            أولـت الـدول ا    فقد  . املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة    
 تدابري خاصـة مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق          ستحداث، مبا يف ذلك من خالل ا      هاحقوق املرأة وحيمي  

 سياسات وبرامج هتدف إىل اإلعمـال الفعلـي حلقـوق           ت وضع كما. املساواة بني املرأة والرجل   
 التمييـز ضـد    ثـل أسـاس    الـيت مت   لنمطيةلتصدي للقوالب اجلنسانية ا   املرأة، فضال عن اختاذ تدابري ل     

يف الوقـت ذاتـه، تأسـف      و.  مـدعاة لالحتفـال    األمـر هـذا   و. نا وأسـر  وطوائفنـا  املرأة يف جمتمعاتنا  
تـشعر بـالقلق    و. تحقق يف أي بلد يف العامل     تاملساواة للمرأة يف القانون واملمارسة مل       ن  اللجنة أل 

 النطـاق حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك           ةع وواسـ  ة عميقـ  اتألن املرأة ال تزال تعـاين مـن انتـهاك         
ت خـص اجملـاال   يف أ ، مبـا يف ذلـك       ص يف اجملـالني العـام واخلـا       ي اجلنـس   التحيـز  العنف القائم علـى   

لـه جوانـب متعـددة، يف كـثري مـن           لتمييـز ضـد املـرأة       ان  أل أيضا القلـق     يساورهاو.  األسرة وهو
 مثل املهاجرات أو نـساء الـسكان        األحيان، مثل السن أو العجز، وألن فئات معينة من النساء،         

  .األصليني، فئات ضعيفة بوجه خاص
لتوجيـه   سـنة الفرصـة للمجتمـع الـدويل     ١٥ الذي جيرى بعد مـضي      االستعراضتيح  يو  - ٤

وأكـدت اللجنـة يف     . تـها ومحاي  جتديد االلتزام بتعزيز حقوق اإلنسان للمـرأة        مؤداها رسالة قوية 
. ٥+يـة بـني االتفاقيـة ومنـهاج العمـل ونتـائج بـيجني             مجيع أعماهلا على أمهية وجود صـالت قو       

 اللجنــة يف االعتبــار عنــد النظــر يف تقــارير همنــهاج العمــل، أخذتــمــن  ٣٢٢متــشيا مــع الفقــرة و
ــدول األطــراف     ــة ال ــدول األطــراف، ودعــت يف مالحظاهتــا اخلتامي ــهاج   ىلإال ــذ من عمــل التنفي

ــ.  علــى الــسواء٥+بــيجني لوالوثيقــة اخلتاميــة  ، تــرى اللجنــة أن وثــائق  يــة اجلوهرةومــن الناحي
 للـدول بـشأن اخلطـوات الـيت جيـب اختاذهـا       إرشـادات  هـي مبثابـة  هـذه  سياسة التوافق يف اآلراء   

 سـواء   التحقيق التزاماهتا القانونية املنصوص عليها يف االتفاقية حىت يتسىن للمرأة التمتع حبقوقهـ            
 .الواقع على أرض وأالقانون ُصلب يف 

علــى أســاس تقاســم اخلــربات  ســنة ١٥الــذي ُيجــرى بعــد مــضي عراض االســتويقــوم   - ٥
 العقبــات املتبقيــة والتحــديات اجلديــدة، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة جتــاوزواملمارســات اجليــدة بغيــة 
و هـ و ٢٠١٥الطريـق إىل عـام      نـصف   أكثـر مـن     وبعد اجتياز   اآلن  و. باألهداف اإلمنائية لأللفية  

 تقـدم كـبري وانتكاسـات هامـة، وال سـيما نتيجـة        حـدث  لتحقيق هـذه األهـداف،   املوعد احملدد 
يف حني أن كل هـدف مـن األهـداف الثمانيـة هـو املفتـاح لتحقيـق االلتزامـات                    و. لألزمة املالية 

 املتعلـق بتحـسني صـحة       ٥اهلـدف رقـم     فـإن   املنصوص عليها يف االتفاقية وتنفيذ منهاج العمل،        
زال يـ لجنـة أن معـدل وفيـات األمهـات ال           ا يشكل مصدر قلق كبري ل     فمم.  له أمهية خاصة   األم

 . أحناء العامل الناميكثري من بشكل غري مقبول يف امرتفع
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 واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       ٥+التنفيذ الكامل ملنهاج العمل ونتائج بـيجني      وال بد من      - ٦
، هذا يتطلـب إرادة سياسـية     و. أةرماكل  تفاقية جلعل حقوق اإلنسان حقيقة واقعة بالنسبة ل       الوا

جيـب علـى الـدول أن تفعـل املزيـد لـضمان وصـول املـرأة إىل                  و. ال سيما علـى الـصعيد الـوطين       
إىل إنفـاذ القـانون   وكـاالت   الـنظم القـضائية و    تـؤدي   العدالة، مبا يف ذلك عن طريـق ضـمان أن           

 مجيــع ء إلغــارص علــىاحلــ علــى الــدول جيــبكمــا . قــدرة املــرأة علــى املطالبــة حبقوقهــا تيــسري 
. يزية، وممارسة العناية الواجبة يف متابعة االنتهاكات الـيت ترتكبـها جهـات خاصـة              القوانني التمي 

على الصعيد الدويل، ال بد من بذل مزيد من اجلهـود لـدعم قـدرة املـرأة علـى االسـتفادة مـن                       و
تنفيــذ هــذه الــصكوك علــى حنــو فعــال علــى       زز  تعــيآليــات حقــوق اإلنــسان الدوليــة، لكــ    

 .الوطين املستوى

مزيــد مــن  إبــداء  إىلهــذه،عــشرة الــذكرى الــسنوية اخلامــسة  ة ســبامبنلجنــة تــدعو الو  - ٧
كمــا أهنــا تــدعو إىل  . الرجــلوملــرأة ا  بــنياإلرادة الــسياسية املوجهــة لتحقيــق املــساواة الكاملــة 

لمـرأة يف الـسعي مـن أجـل التمتـع الكامـل جبميـع               لاالعتراف مبـسامهة حركـة حقـوق اإلنـسان          
 سـتحالة ا دؤكِّـ يشامل حلقوق اإلنـسان  ووسع ما تفسري ه طريقعنانبثق   ، واليت حقوق اإلنسان 

  . وارتباطها بالتنميةوطابعها العاملي جتزئتها
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 املرفق التاسع
  

 والأ/٤٥قرر امل    
املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب       ”ع  اتبا إىلدعوة الدول األطراف    

يها املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي وثيقة أساسـية        املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا ف     
 ى لعدد الصفحاتود القصدواحل بقّيد، والت“موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها

م تقاريرهـا يف غـضون عـامني    ينبغي دعوة الدول األطراف اليت ستقدَّ    ه  قررت اللجنة أن    - ١
 التقارير مبوجب املعاهدات الدوليـة حلقـوق        املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي    ” اتباع  ىلإ

ــائق خاصــة       ــة املتعلقــة بتقــدمي وثيقــة أساســية موحــدة ووث اإلنــسان، مبــا فيهــا املبــادئ التوجيهي
اخلامس املشترك بـني جلـان اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات      االجتماع  رهاقليت أ، ا “مبعاهدات بعينها 
 ).HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦ هيوني/ يف حزيرانحقوق اإلنسان

، يف  اعتمـدت أن جلنة القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة            ب الدول األطراف    ريذكتينبغي  و  - ٢
مبادئها التوجيهية املتعلقة بتقـدمي تقـارير خاصـة         ،  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين  األربعني يف    ادورهت

 وثيقــة املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بوضــعن مــع قتراق بــاال تطبَّــ أنالــيت جيــبو مبعاهــدات بعينــها
 املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب اتفاقيـة               وهـي تـشكل معـاً     . أساسية موّحدة 

التوجيهيـة املتعلقـة بإعـداد     حمل مجيع املبادئ     وحتلّ. القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
 .التقارير اليت أصدرهتا اللجنة من قبل

لـى اتبـاع هـذه املبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة يف          لدول األطـراف ع   اع  يينبغي أيضا تشج  و  - ٣
ــا إعـــداد  ــةقاملتقاريرهـ ــة بلـ ــدودالـــيت ينبغـــي أن و مبوجـــب االتفاقيـ  ة صـــفح٤٠ تكـــون يف حـ

 ةوحـد تجـاوز الوثيقـة األساسـية امل      تينبغـي أال     ، يف حـني   )صفحة بالنـسبة للتقـارير األوليـة       ٦٠(
ــستكملة مــا بــني    ها إعــدادبلــغارير الــيت هــذه الــدعوة التقــ  متــس ال و. ة صــفح٨٠و  ٦٠ امل

  .النهائية راحلامل
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 املرفق العاشر
  

 ثانيا/٤٥قرر امل    
الـذي   يف إطار إجـراء املتابعـة      لتقييم التقارير الواردة من الدول األطراف         املعتمدة نهجيةامل

 وضعته اللجنة

ئهـا  اعتمدت اللجنة منهجية لتقييم التقارير الواردة من الـدول األطـراف مبوجـب إجرا               
  .ُمقرِّر املتابعةاملتابعة، فضال عن تقرير ب اخلاص

  
  

  
  
  


