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  جلنة وضع املرأة
  الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠١٣مارس / آذار١٥-٤
ــدورة      ــاملرأة وال ــع املعــين ب ــاملي الراب ــؤمتر الع ــة امل متابع
االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة          

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”
م مراعـاة   تعمي: “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

        املنظور اجلنساين وأوضاع املرأة ومسائل برناجمية
نتائج الدورات احلادية واخلمسني والثانية واخلمـسني والثالثـة واخلمـسني               

  للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    

  مذكرة من األمانة العامة    
      

  موجز  
ني والثانيــة واخلمــسني والثالثــة  الــدورات احلاديــة واخلمــسجتعــرض هــذه املــذكرة نتــائ  

واخلمــسني للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، املعقــودة يف جنيــف يف الفتــرة مــن  
يوليـه  / متوز ٢٧ إىل   ٩، ويف نيويورك يف الفترة من       ٢٠١٢مارس  / آذار ٢فرباير إىل   /شباط ١٣

ــشرين األول١٩ إىل ١، ويف جنيــف يف الفتــرة مــن   ٢٠١٢ ، مبــا يف ذلــك  ٢٠١٢أكتــوبر / ت
  .املقررات اليت اختذت فيها
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  مقدمة  -أوال   
 بــأن يــتم وضــع اجلــدول الــزمين لــدورات  ٤٧/٩٤أوصــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   - ١

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

وعقدت اللجنـة دوراهتـا احلاديـة واخلمـسني والثانيـة واخلمـسني والثالثـة واخلمـسني يف                    - ٢
يوليـه  / متـوز ٢٧ إىل  ٩، ويف الفتـرة مـن       ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢فربايـر إىل    / شباط ١٣الفترة من   
وقـــررت . ، علـــى التـــوايل٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٩ إىل ١، ويف الفتـــرة مـــن ٢٠١٢

ادية واخلمـسني أن تطلـب مـن الـدول التاليـة الـيت تـأخرت كـثريا يف تقـدمي          اللجنة يف دورهتا احل   
 إذا مل تـستلم تلـك       -تقاريرها إحالة مجيع التقارير املتأخرة يف مواعيد حمددة، وأن متضي قـدما             

القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد          يف النظـر يف تنفيـذ اتفاقيـة          -التقارير، وكتـدبري أخـري      
التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابـع والـسابع،        (أنتيغوا وبربودا   : لتقاريراملرأة دون استالم ا   
التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني (؛ بربــادوس )٢٠١٤أغــسطس / آب٣١املقــرر تقدميــه يف 

التقريــر (؛ ســانت كيــتس ونيفــيس )٢٠١٤مــارس / آذار٢اخلــامس والثــامن، املقــرر تقدميــه يف 
؛ ترينيـداد   )٢٠١٤مـايو   / أيـار  ٢٥ني اخلامس والثامن، املقرر تقدميه يف       اجلامع للتقريرين الدوري  

 / شــباط١١التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الرابــع والــسابع، املقــرر تقدميــه يف    (وتوبــاغو 
واعتمـدت اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني بيانـا بـشأن احلاجـة إىل إدراج                   ). ٢٠١٥فرباير  

، وبيانـــا بـــشأن احلالـــة يف )املرفـــق األول(هـــدة جتـــارة األســـلحة منظـــور جنـــساين يف نـــص معا
ــسورية   ــة ال ــة العربي ــاين (اجلمهوري ــق الث ــز دور    ). املرف ــشأن تعزي ــرارا ب ــة ق ــا عتمــدت اللجن كم

واعتمـدت  ). املرفـق الثالـث   (املقررين القطريني واعتماد منوذج للمالحظات التوجيهية القطرية        
وجيهيــة الســتقالل اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات  اللجنــة كــذلك قــرارا بــشأن املبــادئ الت 

وصـدقت اللجنـة يف     ). املرفـق الرابـع   ) (مبادئ أديس أبابـا التوجيهيـة     (حقوق اإلنسان وحيادها    
دورهتا الثالثة واخلمسني على مـذكرة مفاهيميـة بـشأن املـرأة الريفيـة ومـذكرة مفاهيميـة بـشأن                    

اقـشة عامـة حـول االحتكـام إىل القـضاء يف            االحتكام إىل القضاء، كمـا قـررت اللجنـة عقـد من           
وعـالوة علـى ذلـك، اعتمـدت اللجنـة بيانـا       . ٢٠١٣فربايـر  /دورهتا الرابعة واخلمسني يف شباط   

وبيانا بشأن حالة النساء والفتيات يف مشـال مـايل    ) املرفق اخلامس (بشأن حق الفتيات يف التعلم      
  ).املرفق السادس(
ــة مناســبة لالحتفــال   - ٣ ــة   وأقامــت اللجن ــثالثني خــالل دورهتــا الثاني  بالــذكرى الــسنوية ال

واخلمــسني بــدعم مــن املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان وهيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني 
 شـخص،  ٥٠٠وحـضر املناسـبة أكثـر مـن         ). هيئة األمم املتحدة للمـرأة    (اجلنسني ومتكني املرأة    
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وافتتحـت  . الدبلوماسـي واجملتمـع املـدين     مبن فيهم كبار موظفي األمم املتحدة وأعضاء الـسلك          
املناسبة ببيانات أدىل هبـا يـان إلياسـون، نائـب األمـني العـام لألمـم املتحـدة؛ وميـشيل بـشليت،                       

مينيكوســي دي أوليفــيريا، وزيــرة   ورا أة؛ وإيليونــاملــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــر     
الربازيــل؛ وشــانيت ديريــام، مؤســسة سياســات املــرأة، الــيت ألقــت بيــان ديلمــا روســف، رئيــسة  

وتلـت ذلـك حلقـة      . وعضوة جملس إدارة منظمـة رصـد العمـل الـدويل مـن أجـل حقـوق املـرأة                  
وأصـدرت املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان          . نقاش حول املشاركة السياسية للمرأة والقيادة     
: ق املــرأة عامــا مــن العمــل مــن أجــل حقــو ٣٠”أيــضا منــشورا تــذكاريا عــن املناســبة املعنونــة  

وعقــدت مناســبة أخــرى  . “٢٠١٢-١٩٨٢اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة   
لالحتفــال بالــذكرى الــثالثني خــالل الــدورة الثالثــة واخلمــسني، بــدعم مــن املفوضــية الــسامية    

 شخـصا، مبـن فــيهم   ١٣٠حلقـوق اإلنـسان واملنظمـة الدوليــة للفرنكوفونيـة حـضرها أكثـر مــن       
وأدىل ببيـان كـل مـن    . مم املتحدة وأعضاء السلك الدبلوماسي واجملتمع املـدين   كبار موظفي األ  

 وها كانغ، نائبة املفوضة السامية؛ والسفري رضا بو عبيد، املراقب الدائم عـن املنظمـة   -كيونغ  
وتـضمنت املناسـبة حلقـيت نقـاش     . الدولية للفرنكوفونية لدى مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف       

ركـزت احللقـة األوىل علـى حقـوق اإلنـسان للمـرأة يف النــزاعات املـسلحة         و. رفـيعيت املـستوى  
وحــاالت بعــد انتــهاء النـــزاع يف البلــدان األفريقيــة الناطقــة بالفرنــسية، وكُرســت احللقــة الثانيــة 

ويف . ملناقــشة حــول توقعــات املــستقبل بالنــسبة لتعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة يف توطيــد الــسالم 
سخية لالحتفـال بالـذكرى     واخلمسني، قامـت حكومـة تركيـا بالرعايـة الـ          أعقاب الدورة الثالثة    

 الـــذي استـــضافته وزارة األســـرة   ٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ١ســـطنبول يف إالـــثالثني ب
وخــالل حفــل االفتتــاح أدىل ببيــان كــل مــن نائبــة املفوضــة الــسامية؛ . والــسياسات االجتماعيــة

ذلـك عقـد حلقـتني       وأعقـب . جتماعية يف تركيا  وفاطمة شاهني، وزيرة األسرة والسياسات اال     
 فـضال عـن     ،حواريتني تركزان على التوصيات العامة للجنة اجلاري وضعها يف الوقـت احلاضـر            

 شخصا مـن    ١٥٠وحضر املناسبة حوايل    . اختصاصات اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري    
ات إضــافية عــن هــذه وتوجــد معلومــ. املــسؤولني احلكــوميني وأعــضاء اجملتمــع املــدين وآخــرين 

ــة      املناســبات، مبــا يف ذلــك الــربامج والبيانــات واملنــشور التــذكاري يف الــصفحة الــشبكية للجن
  ).www.ohchr.org(املوجودة يف موقع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان على اإلنترنت 

 دولــة مــن الــدول األطــراف خــالل ٧٤وعقــدت اللجنــة اجتماعــا غــري رمســي مــع ممثلــي   - ٤
 الثالثة واخلمسني، وقدمت فيه إحاطة بشأن التعاون مع أصـحاب املـصلحة بغـرض حتقيـق             دورهتا

تنفيذ أمشل لالتفاقية؛ وأمهية مواصلة عقد دورة واحدة للجنة كل عام يف نيويورك؛ وطرق عمل               
اللجنــة فيمــا يتعلــق بــاحلوار البنــاء، ومتابعــة وتنفيــذ املالحظــات اخلتاميــة يف ســياق تعزيــز هيئــات 

  .ات، فضال عن الشكاوى الفردية واالستقصاءات مبوجب الربوتوكول االختيارياملعاهد
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ــة العمــل مــع الــشركاء خــالل دورهتــا الــيت عقــدت يف عــام       - ٥ . ٢٠١٢وواصــلت اللجن
والتقت اللجنة، أثناء دورهتا احلادية واخلمسني، بفريدة شهيد، املقررة اخلاصة يف جمـال حقـوق               

ا التقت اللجنة مع ممثلني عـن هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة،               كم. اإلنسان جمللس حقوق اإلنسان   
وناقشت ضرورة التخطيط والتعاون لألجل الطويـل فيمـا يتعلـق بالتوصـيات العامـة واألنـشطة                 

ونظمــت املفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان  . األخــرى، بغيــة تيــسري الــدعم املقــدم مــن اهليئــة  
 تعزيـز تنفيـذ آراء اللجنـة        ةإعالميـة عامـة عـن كيفيـ       ومبادرة العدالـة يف اجملتمـع املفتـوح إحاطـة           

وقامـت  . مبوجب الربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات املدرجـة يف املالحظـات اخلتاميـة للجنـة               
رشـيدة مــاجنو، املقــررة اخلاصـة املعنيــة مبــسألة العنـف ضــد املــرأة وأسـبابه وعواقبــه؛ ودوبرافكــا     

وباإلضــافة إىل ذلــك التقــت اللجنــة مــع  . ونوفيتش، عــضوة يف اللجنــة، بإلقــاء حماضــرات مشــي
يف ممــثلني عــن احلملــة العامليــة مــن أجــل التعلــيم، الــيت قــدمت تقريــرا بعنــوان التمييــز اجلنــساين    

  .انتهاك حقوق النساء والفتيات: التعليم
) رئيــسة(والتقــت اللجنــة، أثنــاء دورهتــا الثانيــة واخلمــسني، مــع كمــاال شــاندراكريانا      - ٦

ا من الفريق العامل املعـين مبـسألة التمييـز ضـد املـرأة يف القـانون واملمارسـة،             وإيليونورا زيلينسك 
وجرت أيـضا مناقـشات حـول ضـرورة         . الذي أحاط اللجنة علما بأنشطته خالل العام املاضي       

جتنب االزدواجية وكفالة التنسيق الوثيق والقيام بأنشطة يعزز بعضها بعضا، مبا فيهـا املـشاركة               
كمـا أحـاط ممثـل عـن     . العامة وتقـدمي مـدخالت يف التوصـيات العامـة للجنـة     يف أيام املناقشات    

جلنة املنظمات غري احلكومية املعنية بلجنة وضـع املـرأة، نيويـورك، اللجنـة علمـا بـاملؤمتر العـاملي           
 سـنة، فـضال عـن       ٢٠اخلامس املعين باملرأة املقترح واالحتفال بذكرى مؤمتر بيجني بعد مـضي            

 مـع مـشروع     شـتراك ونظمـت اللجنـة، باال    . جلنة وضـع املـرأة يف املنـاطق       أنشطة تعزيز عمليات    
 نــز  هوبك نــز احلماية، معهد حقـوق اإلنـسان بكليـة الدراسـات الدوليـة املتقدمـة يف جامعـة جو                 

بواشنطن العاصـمة، حلقـة حواريـة بـشأن االجتـار بالنـساء واسـتغالهلن بغـرض البغـاء يف سـياق                      
املناقشة أستاذ حممد مطر، املـدير التنفيـذي ملـشروع احلمايـة؛            وشارك يف   .  من االتفاقية  ٦املادة  

وعــدد مــن املــشاركني يف املــشروع؛ ودينــيس ســكوتو، حماميــة ومستــشارة للــسياسة العامــة يف  
 ة مـساعد ةاالستراتيجيات القانونية العاملية، وهي شـركة استـشارية دوليـة؛ وجـويل تـانر، مـدير              

ــا يف خــدما   ــة جــرب،   يف االســتثمار املــسؤول اجتماعي ت األخــوة املــسيحيني االســتثمارية؛ ونائل
 شـخص، مبـا يف ذلـك مـن البعثـات الدائمـة              ١٠٠عضوة يف اللجنة؛ وحضر املناقشة أكثـر مـن          

كمـا شـاركت نيكـول    . وبرامج األمم املتحدة وصناديقها ووكاالهتا، فضال عـن اجملتمـع املـدين       
لجنـة ورئيـسة الفريـق العامـل للجنـة          عـضوة يف ال   (، وبـراميال بـاتن      )نائبـة رئـيس اللجنـة     (أميلني  

يف حلقـة نقـاش عـن    ) املعين حبقوق اإلنسان للمرأة يف حاالت النـزاع وحاالت مـا بعـد النــزاع          
حقوق اإلنسان للمرأة ومعاهدة جتارة األسلحة واالتفاقيـة، برعايـة هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة                  
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ة بـشأن مـشروع التوصـية العامـة         وخمتلف منظمات اجملتمـع املـدين، ويف مناقـشة مائـدة مـستدير            
املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان للمــرأة يف حــاالت النـــزاع وحــاالت مــا بعــد النـــزاع، نظمتــها البعثــة   

  .الدائمة لسويسرا
واجتمعــت اللجنــة، أثنــاء دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، باللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان      - ٧

ألمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان ملناقــشة إجــراءات الــشكاوى الفرديــة وتقريــر مفوضــة ا
. “تعزيــز نظــام األمــم املتحــدة للــهيئات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلنــسان ”املعنــون 

خيـت، هولنـدا، ملناقـشة      والتقت اللجنـة مـع ممثلـي مدرسـة حبـوث حقـوق اإلنـسان جبامعـة أوتر                 
اعية احملليـة، وخباصـة يف      دور املؤسسات االجتم   سيما والإزاء حقوق اإلنسان،    “ تفتحالنهج امل ”

أفريقيا وآسيا، يف تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان؛ وسيتيح هذا النـهج لفـرادى                
والتقت اللجنـة مـع ممثلـي قـسم         . الدول إبراز أدائها يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيد الدويل         

نـسان، وأحيطـت علمـا بآليـات        الشعوب األصلية واألقليات التابع للمفوضية الـسامية حلقـوق اإل         
كما اجتمعـت اللجنـة مـع ممثلـي جلنـة احلقـوقيني الدوليـة        . اخلرباء بشأن حقوق الشعوب األصلية 

ومؤسسة فريدريك إيربت ملناقـشة جمموعـة العقبـات واملعوقـات الـيت حتـد مـن احتكـام املـرأة إىل                      
اجتمـاع أيـضا مـع حـوايل      وُعقـد . القضاء واحلماية القانونية، وحتديد توصـيات مـن أجـل التغـيري         

 غــري حكوميــة مــن جلنــة املنظمــات غــري احلكوميــة لوضــع املــرأة، جنيــف، مبــا فيهــا منظمــات ١٠
 املـسيحية، جـرت فيـه    نالرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية والتحالف العاملي جلمعيـات الـشبا      

قـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة        مناقشة التوصية العامة بشأن املمارسات الضارة والتوصية العامة املتعل        
  .يف حاالت النـزاع وحاالت ما بعد النـزاع، وغريها من جماالت التعاون

، وهـو تـاريخ اختتـام الـدورة الثالثـة واخلمـسني             ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف    - ٨
 دولــة، وبلــغ عــدد الــدول األطــراف يف  ١٨٧للجنــة، بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف االتفاقيــة  

 دولـة التعـديل الـذي أدخـل     ٦٦وقبل ما جمموعه  .  دول ١٠٤االختياري لالتفاقية   الربوتوكول  
ولكـي يبـدأ   .  مـن االتفاقيـة، خبـصوص وقـت اجتماعـات اللجنـة      ٢٠ مـن املـادة   ١علـى الفقـرة   

 دولـة، بإيـداع     ١٢٥سريان هذا التعديل، يتعني أن يقوم ثلثا الدول األطراف يف االتفاقيـة، أي              
  .ني العامصكوك قبوهلا له لدى األم

    
  نتائج الدورات احلادية واخلمسني والثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني للجنة  -ثانيا   
  التقارير اليت نظرت فيها اللجنة  -ألف   

قُـدمت   من الدول األطراف  نظرت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني يف تقارير سبع            - ٩
األردن  ا اخلتاميــــة فيهــــا، وهــــيرت مالحظاهتــــ مــــن االتفاقيــــة، وأصــــد١٨مبوجــــب املــــادة 
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)CEDAW/C/JOR/CO/5( ــل ــر )CEDAW/C/BRA/CO/7(، والربازيــــــــــــــــــــ ، واجلزائــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/DZA/CO/3-4( وزمبـــــــــــــــابوي ،)CEDAW/C/ZWE/CO/2-5( وغرينـــــــــــــــادا ،
)CEDAW/C/GRD/CO/1-5( والكونغــــــــــــــــــو ،)CEDAW/C/COG/CO/6( والنــــــــــــــــــرويج ،
)CEDAW/C/NOR/CO/8.(  

ا الثانية واخلمسني يف تقارير مثان من الدول األطراف قُـدمت           ونظرت اللجنة يف دورهت     - ١٠
ــادة   ــب املـــ ــدرت مالحظاهتـــــ   ١٨مبوجـــ ــة، وأصـــ ــن االتفاقيـــ ــي    مـــ ــا، وهـــ ــة فيهـــ ا اخلتاميـــ

ــسيا ــا ،)CEDAW/C/IDN/CO/6-7( إندونيـ ــا،)CEDAW/C/BGR/CO/4-7( وبلغاريـ   وجامايكـ
)CEDAW/C/JAM/CO/6-7(، ــهاما ــزر البــــــ ــام،)CEDAW/C/BHS/CO/1-5( وجــــــ وا  وســــــ
)CEDAW/C/WSM/CO/4-5(، ــا ــسيك ،)CEDAW/C/GUY/CO/7-8( وغيانــــــــــــ  واملكــــــــــــ
)CEDAW/C/MEX/CO/7-8(، ونيوزيلندا )CEDAW/C/NZL/CO/7.(  

الثالثــة واخلمــسني يف تقــارير مخــس مــن الــدول األطــراف   ونظــرت اللجنــة يف دورهتــا    - ١١
ها، وهـي تركمانـستان    من االتفاقية، وأصدرت مالحظاهتا اخلتامية في   ١٨قُدمت مبوجب املادة    

)CEDAW/C/TKM/CO/3-4(، وتوغـــــــــو )CEDAW/C/TGO/CO/6-7(، وجـــــــــزر القمـــــــــر 
)CEDAW/C/COM/CO/1-4( وشــيلي ،)CEDAW/C/GNQ/CO/7-8 .(    ويالحــظ أنــه كــان مــن

املقــرر النظــر يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث لــصربيا فــضال عــن النظــر يف  
  .سطى دون وجود تقرير يف الدورة الثالثة واخلمسني، إال أن ذلك قد تأجلمجهورية أفريقيا الو

وحــضر هــذه الــدورات ممثلــون عــن كيانــات األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة       - ١٢
وقد ُنـشرت تقـارير الـدول األطـراف، والقـوائم الـيت أعـدهتا اللجنـة                 . واملنظمات غري احلكومية  

طراف وبياناهتا االستهاللية، على الصفحة الـشبكية للجنـة      بالقضايا واملسائل، وردود الدول األ    
  .يف إطار الدورة املعنية

وفيمـــا يتعلـــق بكـــل مـــن الـــدول األطـــراف الـــيت ُنظـــر يف تقاريرهـــا، اعتمـــدت اللجنـــة   - ١٣
ــة   ــات ختاميـ ــرات  (مالحظـ ــر الفقـ ــاله١١-٩انظـ ــى    و، ) أعـ ــضا علـ ــا أيـ ــالع عليهـ ــن االطـ ميكـ

  .الشبكي املوقع
    

   من االتفاقية٢١ت املتخذة بشأن تطبيق املادة اإلجراءا  -باء   
  التوصية العامة بشأن العواقب االقتصادية املترتبة على الزواج وفسخه    

واصلت اللجنة استعراضها ملـشروع التوصـية العامـة يف جلـسة عامـة خـالل الـدورات                    - ١٤
د التوصـية يف الـدورة   احلادية واخلمسني والثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني، ويتوقـع أن ُتعتمـ   

  .٢٠١٤فرباير /الرابعة واخلمسية للجنة يف شباط
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  التوصية العامة املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة يف حاالت النـزاع وحاالت ما بعد النـزاع    
ــيت جــرت يف     - ١٥ ــة ال ــشة العام ــه /وز متــ١٨عقــب املناق ــق العامــل  ، ٢٠١١يولي نظــم الفري

االشتراك مـع املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وهيئـة األمـم        املكلف بإعداد التوصية العامة، ب  
وُعقـــدت . املتحـــدة للمـــرأة، مـــشاورات إقليميـــة لطلـــب مـــدخالت إضـــافية للتوصـــية العامـــة 

وُيتـوخى عقـد مـشاورات      . سطنبولإاملشاورات يف بانكوك وأديس أبابا وغواتيماال العاصمة و       
 الفريـق العامـل خـالل الـدورات احلاديـة           واجتمع. أخرى ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا     

  .واخلمسني والثانية واخلمسني والثالثة واخلمسني ملواصلة الدفع قدما بوضع التوصية العامة
  

  التوصية العامة املشتركة بشأن املمارسات الضارة    
اجتمــع الفريــق العامــل أثنــاء الــدورتني احلاديــة واخلمــسني والثانيــة واخلمــسني وبــدأ يف   - ١٦
واجتمــع الفريـق مـع جلنـة حقــوق الطفـل أثنـاء الـدورة الثالثــة       . غة عـدة فقـرات موضـوعية   صـيا 

ومـن املتوقـع أن ُيعمـم املـشروع األول يف           . واخلمسني وواصال وضـع مـشروع التوصـية العامـة         
  . على اللجنتني٢٠١٣أوائل عام 

  
  التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إىل القضاء    

مفاهيمية بشأن املرأة وإمكانية اللجـوء إىل القـضاء إىل اللجنـة يف             قُدم مشروع مذكرة      - ١٧
وقامت اللجنة فيمـا بعـد بتنقـيح املـشروع وإقـراره يف دورهتـا الثالثـة          . دورهتا احلادية واخلمسني  

وقررت اللجنة أيضا عقد مناقـشة عامـة بـشأن املـرأة وإمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء                   . واخلمسني
  .٢٠١٤فرباير /سني يف شباطيف دورهتا الرابعة واخلم

  
  الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني يف سياق اللجوء وانعدام اجلنسية    

اجتمع الفريق العامـل خـالل الـدورات احلاديـة واخلمـسني والثانيـة واخلمـسني والثالثـة                   - ١٨
ضطلع بـأي  وقـررت اللجنـة أيـضا أن يُـ        . واخلمسني ملواصلة الدفع قـدما بوضـع التوصـية العامـة          

  .عمل يتعلق بالتوصية العامة خارج اجللسة العامة، إىل أن تقرر اللجنة خالف ذلك
  

  الفريق العامل املعين باملرأة الريفية    
صــاغ الفريــق العامــل املعــين بــاملرأة الريفيــة مــذكرة مفاهيميــة خــالل الــدورتني احلاديــة   - ١٩

ومــن . عــد يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني واخلمــسني والثانيــة واخلمــسني، وأقرهتــا اللجنــة فيمــا ب 
كمـا قـررت اللجنـة أن ُيـضطلع     . ٢٠١٣املتوخى عقد مناقشة عامة بشأن املرأة الريفية يف عام      

  .بأي عمل يتعلق بالتوصية العامة خارج اجللسة العامة، إىل أن تقرر اللجنة خالف ذلك
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  الفريق العامل املعين بتغري املناخ والكوارث الطبيعية    
أنــشأت اللجنــة فريقــا عــامال معنيــا بــتغري املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة يف دورهتــا الثانيــة    - ٢٠

كمــا قــررت اللجنــة أن ُيــضطلع بــأي عمــل يتعلــق  . واخلمــسني لوضــع توصــية يف هــذا الــصدد
  .بالتوصية العامة خارج اجللسة العامة، إىل أن تقرر اللجنة خالف ذلك

  
  عليمالفريق العامل املعين باحلق يف الت    

أنشأت اللجنة فريقا عامال معنيا بـاحلق يف التعلـيم يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني لوضـع                     - ٢١
كم قـررت اللجنـة أن ُيـضطلع بـأي عمـل يتعلـق بالتوصـية العامـة                  . توصية عامة يف هذا الصدد    

  .خارج اجللسة العامة، إىل أن تقرر اللجنة خالل ذلك
  

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةاإلجراءات املتخذة فيما يتصل ب  -جيم   
   من االتفاقية١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     
  أساليب العمل    

واصـلة حتـسني أسـاليب عمـل     مل  بأساليب العمـل  امعنيال دائما    عام افريقأنشأت اللجنة     - ٢٢
لعمليـة تعزيـز   اللجنة من أجل االضطالع مبسؤولياهتا على حنـو أكثـر فعاليـة يف اإلطـار األوسـع                  

 خطــوات لتحــسني مــن قبــلوكانــت اللجنــة قــد اختــذت  . اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات 
أيـضا مالحظاهتـا     كمـا حـسَّنت   . املبادئ التوجيهية لإلبالغ واحلوار البناء مـع الـدول األطـراف          

 واختذت اللجنة أيضا عددا من القرارات فيما يتصل بقائمة القـضايا الـيت اعُتمـدت يف               . اخلتامية
 ذات األولويــة بطريقــة أفــضل، املــسائلاجتماعــات الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة بغيــة تركيــز 

  .وإنشاء فرق عمل لتعزيز احلوار البناء مع الدول األطراف، وتقوية دور املقررين القطريني
وواصلت اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة واخلمـسني مناقـشاهتا بـشأن عمليـة تعزيـز اهليئـات              - ٢٣
كما استعرضت استخدامها لفرق العمل ووجـدت أن فـرق العمـل            . ة مبوجب معاهدات  املنشأ

. كانت، بوجه عام، مبادرة إجيابية تسفر عـن حـوار بنـاء أكثـر تركيـزا وأفـضل تنظيمـا للوقـت              
واستعرضــت اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني مــشروع منــوذج لتوحيــد مــذكرات اإلحاطــة 

ــررون ا  ــدها املقـ ــة الـــيت يعـ ــونالقطريـ ــة   . لقطريـ ــا الثالثـ ــة النمـــوذج يف دورهتـ واعتمـــدت اللجنـ
 أن النموذج سيعمل كـأداة لتيـسري وتنـسيق أعمـال املقـررين القطـريني                تواخلمسني، إذ الحظ  

كمـــا واصـــلت اللجنـــة . وللمـــساعدة علـــى كفالـــة االتـــساق يف مـــذكرات اإلحاطـــة القطريـــة
مبـا يف ذلـك املقترحـات الـواردة يف     جـب معاهـدات،   ومناقشاهتا لعملية تعزيز اهليئـات املنـشأة مب      

 ٧انظـر الفقـرة   (تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان عـن تعزيـز تلـك اهليئـات          
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 التوجيهيــة املعنيــة باســتقالل  ئواعتمــدت اللجنــة قــرارا يؤيــد مــن حيــث املبــدأ املبــاد   ). أعــاله
 واسـتمرت هـذه املناقـشة يف        .اهة أعضاء اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان       نـزو

الدورة الثالثة واخلمسني، عنـدما قـررت اللجنـة تكليـف فريقهـا العامـل املعـين بأسـاليب العمـل                
ــة باســتقالل و    ــة املعني ــادئ التوجيهي ــأن جيــري استعراضــا للمب ـــزب ــشأة  ن ــات املن اهة أعــضاء اهليئ

ــداخلي     مب ــصلة يف نظامهــا ال ــة إدمــاج العناصــر ذات ال ــسان بغي . وجــب معاهــدات حقــوق اإلن
وكلفت اللجنة أيضا الفريق العامـل بـإجراء اسـتعراض للمقترحـات الـواردة يف تقريـر املفوضـة                   

  .السامية، وقد نفذت اللجنة مقترحات كثرية منها أو جتري النظر فيها بالفعل
  

  إجراء املتابعة    
ــة      واصــلت   - ٢٤ ــة واخلمــسني والثاني ــدورات احلادي ــة إجــراء املتابعــة اخلــاص هبــا يف ال اللجن

 ةواخلمسني والثالثة واخلمسني، وتقوم باعتمـاد تقـارير املقـرر املعـين مبتابعـة املالحظـات اخلتاميـ                 
ــا،        ــواي، وبلجيك ــبانيا، وإكــوادور، وأوروغ ــا، وإس ــة اخلاصــة بأرميني ــارير املتابع والنظــر يف تق

وتعـرض التقـارير علـى الـصفحة الـشبكية          . ، ومدغـشقر، ومنغوليـا، وهولنـدا      يجـ ورواندا، وفي 
  .“تقارير املتابعة”للجنة حتت عنوان 

  
  التقارير املتأخرة    

قررت اللجنة أن تقوم األمانـة بـشكل منـهجي بتـذكري الـدول األطـراف الـيت تـأخرت                   - ٢٥
 دولـة طرفـا     ٢٢ توجـد    وحاليـا . تقاريرها مخس سنوات أو أكثر بتقدميها يف أسرع وقت ممكن         

أنتيغوا وبربودا، وآيرلندا، وبربادوس، وتايلنـد،      : تأخرت تقاريرها مخس سنوات أو أكثر وهي      
وترينيداد وتوباغو، وجزر سـليمان، ومجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة، ورومانيـا، وسـان                 

فس، تومي وبرينسييب، وسان مارينو، وسـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين، وسـانت كيـتس ونـي               
وســـانت لوســـيا، والـــسنغال، والفلـــبني، وكرواتيـــا، وكرييبـــاس، والتفيـــا، ومـــايل، وماليزيـــا،  

ــا   ــاكو، وميكرونيزي ــات (ومون ــذ وقــت    ).  املوحــدة-والي ــأخرة من ــارير املت ــق بالتق ــا يتعل وفيم
 يف حالة عدم استالمها التقـارير املتـأخرة منـذ وقـت طويـل               ،طويل، قررت اللجنة كمالذ أخري    

. د، الــشروع يف النظــر يف تنفيــذ االتفاقيــة يف الدولــة الطــرف دون وجــود تقريــر ديف موعــد حمــ
جــزر ســليمان، وســانت  : ومــن املقــرر أن تــستعرض اللجنــة الــدول التاليــة دون وجــود تقريــر  

؛ وأنتيغـوا وبربـودا، وبربـادوس، وترينيـداد         ٢٠١٣فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال يف عـام        
وتــستجيب الــدول األطــراف . ٢٠١٥ و ٢٠١٤عــامي وتوبــاغو، وســانت كيــتس ونــيفس يف 
يدل على ذلك عدد التقارير اليت قدمت وتقـرر النظـر     وللرسائل التذكريية اليت أحالتها األمانة،      

 تقريـرا تقـرر النظـر فيهـا يف الفتـرة الواقعـة بـني                ٤٠ويوجد لدى اللجنة حاليا ما جمموعه       . فيها
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تــشرين ( إىل الــدورة التاســعة واخلمــسني   )٢٠١٣يوليــه /متــوز(الــدورة اخلامــسة واخلمــسني   
  ).٢٠١٠٤أكتوبر /األول

  
  تواريخ انعقاد الدورات املقبلة للجنة     

ــسادسة        - ٢٦ ــة واخلمــسني واخلامــسة واخلمــسني وال ــواريخ دوراهتــا الرابع ــة ت أكــدت اللجن
  :واخلمسني، على النحو التايل

  
  الدورة الرابعة واخلمسون    

  ، جنيف؛٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط١١ :اجللسة العامة  )أ(  
الــدورة اخلامــسة والعــشرون للفريــق العامــل املعــين بالرســائل املقدمــة مبوجــب    )ب(  

  ، جنيف؛٢٠١٣مارس / آذار٧-٤: الربوتوكول االختياري
ــسادسة واخلمـــسني     )ج(   ــدورة الـ ــل الـ ــا قبـ ــارس / آذار٨-٤: الفريـــق العامـــل ملـ مـ
  .، جنيف٢٠١٣

  
  ونالدورة اخلامسة واخلمس    

الـدورة الــسادسة والعــشرون للفريــق العامــل املعــين بالرســائل املقدمــة مبوجــب    )أ(  
  ، جنيف؛٢٠١٣يوليه / متوز٥-٣: الربوتوكول االختياري

  ، جنيف؛٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-٨: اجللسة العامة  )ب(  
ــسابعة واخلمـــسني     )ج(   ــدورة الـ ــل الـ ــا قبـ ــل ملـ ــق العامـ ــوز٢٩: الفريـ ــه / متـ  -يوليـ

  .، جنيف٢٠١٣أغسطس /آب ٢
  

  الدورة السادسة واخلمسون    
الــدورة الــسابعة والعــشرون للفريــق العامــل املعــين بالرســائل املقدمــة مبوجــب     )أ(  

  ، جنيف؛٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧-٢٥: الربوتوكول االختياري
، ٢٠١٣أكتـــوبر / تـــشرين األول١٨ -ســبتمرب  / أيلـــول٣٠: اجللــسة العامـــة   )ب(  
  جنيف؛

/  تــشرين األول٢٤-٢١: قبــل الــدورة الثامنــة واخلمــسني الفريــق العامــل ملــا    )ج(  
  .، جنيف٢٠١٣أكتوبر 
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  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة    
أكـــدت اللجنـــة أهنـــا ســـتنظر يف تقـــارير الـــدول األطـــراف التاليـــة يف دورهتـــا الرابعـــة    - ٢٧

ــوال، وباكــستان، وجــزر ســليمان   : واخلمــسني ــر (أنغ ــدونيا  ،)دون وجــود تقري ــة مق  ومجهوري
وستنظر اللجنـة أيـضا يف تقـارير    . اليوغوسالفية السابقة، وقربص، والنمسا، وهنغاريا، واليونان  
أفغانـــستان، والبوســـنة واهلرســـك، : الـــدول األطـــراف التاليـــة يف دورهتـــا اخلامـــسة واخلمـــسني

بيا، وكوبـا،   واجلمهورية الدومينيكية، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، والرأس األخـضر، وصـر         
وستواصل اللجنة النظر يف تقـارير الـدول   . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

أنـدورا، وبـنن، ومجهوريـة مولـدوفا، وسـانت          : األطراف التالية يف دورهتا الـسادسة واخلمـسني       
ــادين    ــزر غرينـ ــسنت وجـ ــر (فنـ ــود تقريـ ــا،   )دون وجـ ــستان، وكمبوديـ ــشيل، وطاجيكـ ، وسيـ

  .ومبياوكول
  

 ٢ائل الناشـــئة عـــن املـــادة اإلجــراءات الـــيت اختـــذهتا اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق باملـــس   -دال   
   من الربوتوكول االختياري٨ واملادة

أقرت اللجنة يف الدورة احلادية واخلمسني تقرير الفريق العامل املعين بالرسـائل املقدمـة             - ٢٨
واختـذت اللجنـة إجـراءات بـشأن     . رينمبوجب الربوتوكول االختياري يف دورتـه الثانيـة والعـش      

ضـد  . م. ب. أ. م (٢٥/٢٠١٠، ورقـم    )سيسليا كيل ضد كنـدا     (١٩/٢٠٠٨البالغات رقم   
ــدا ــم )كن ــا . ب. ك. ر (٢٨/٢٠١٠، ورق ــدم    )ضــد تركي ــرارا بع ــني واختــذت ق ــرت رأي ، وأق

ة مـن  وأعربـت دولـة واحـد   . واختذ القـرار بعـدم املقبوليـة بتوافـق اآلراء    . مقبولية تلك البالغات  
، ١٩/٢٠٠٨يتعلــق بــالبالغ رقــم  الــدول األعــضاء عــن اعتزامهــا تقــدمي رأي فــردي معــارض   

  .٢٨/٢٠١٠أعربت دولة عضو عن اعتزامها تقدمي رأي فردي مؤيد يتعلق بالبالغ رقم  فيما
ومل تتخــذ خــالل الــدورة احلاديــة واخلمــسني أيــة إجــراءات متابعــة حمــددة فيمــا يتــصل    - ٢٩

، ألن البعثة الدائمة للفلبني مل تـرد        )كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبني    ( ١٨/٢٠٠٨بالبالغ رقم   
ت سـابق أثنـاء الـدورة احلاليـة     على طلب اللجنة عقد اجتمـاع للمتابعـة كـان قـد أُرسـل يف وقـ         

  .على طلب مماثل أُرسل أثناء الدورة السابقة وال
ــق عمــال ب       - ٣٠ ــق بطلــب إجــراء حتقي ــة عمــل فيمــا يتعل ــة فرق ــشأت اللجن ــادة وأن  مــن ٨امل

الربوتوكول االختياري، وطلبت من الدولة الطرف املعنية تقدمي مالحظـات تتعلـق باملعلومـات              
الـيت تلقتـها اللجنـة وتـدل علـى وقـوع انتـهاكات جـسيمة أو منهجيـة حلقـوق معينـة منـصوص             

  .عليها يف االتفاقية
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املعين بالرسـائل املقدمـة     وأقرت اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني تقرير الفريق العامل            - ٣١
واختــذت اللجنــة إجــراءات . الربوتوكــول االختيــاري املعــين بــدورهتا الثالثــة والعــشرينمبوجــب 

، وأقـرت آراء بالنـسبة للمقبوليـة        )جـاللو ضـد بلغاريـا      إيـستاو  (٣٢/٢٠١١بشأن الـبالغ رقـم      
  .واألهلية فيما يتعلق هبذا البالغ بتوافق اآلراء

  .رة الثانية واخلمسية أية إجراءات متابعة حمددةومل تتخذ خالل الدو  - ٣٢
 مـن الربوتوكـول االختيـاري، قـررت اللجنـة           ٨وفيما يتعلق بالتحقيقات عمـال باملـادة          - ٣٣

وطلبـت اللجنـة كـذلك مـن     . إجراء حتقيق، كما تلقت طلبني بإجراء حتقيقني جرى تسجيلهما 
ق واإلجــراءات املتعلقــة باملــسائل األمانــة العامــة صــياغة ورقــة معلومــات أساســية بــشأن الطرائــ 

  . من الربوتوكول االختياري، مبا فيها الزيارات القطرية٨الناشئة عن املادة 
وأقرت اللجنة يف الدورة الثالثة واخلمسني تقرير الفريق العامل املعين بالرسائل املقدمـة               - ٣٤

ــة قــرارين واختــ. مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري املعــين بــدورهتا الرابعــة والعــشرين    ذت اللجن
ــاري      ــدمني مبوجــب الربوتوكــول االختي ــرديني مق ــبالغني ف ــان ب ــم   . يتعلق ــبالغ رق ــسبة لل وبالن

وفيمــا يتعلــق بــالبالغ . أُقــرت آراء اللجنــة بتوافــق اآلراء) ضــد بلغاريــا. ب. ف (٣١/٢٠١١
، قـررت   )ضد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية         . س. ج (٣٨/٢٠١٢رقم  

  .للجنة بتوافق اآلراء أن البالغ غري مقبولا
ــم       - ٣٥ ــة البالغــات رق ــة علمــا بالتقــدم احملــرز يف متابع ألــني  (١٧/٢٠٠٨وأحيطــت اللجن

. ك. ل (٢٢/٢٠٠٩ ورقـم  ،)ضد بلغاريـا  . ك. ف (٢٠/٢٠٠٨، ورقم   )بيمنتل ضد الربازيل  
ة مواصــلة وقــررت اللجنــ). إنغــا أبراموفــا ضــد بــيالروس (٢٣/٢٠٠٩، ورقــم )ضــد بــريو. ف

  .حوار املتابعة يف هذه القضايا
 ٨ومل تتخذ اللجنة خالل الدورة الثالثة واخلمـسني أيـة إجـراءات حمـددة عمـال باملـادة               - ٣٦

  .من الربوتوكول االختياري
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  املرفق األول

بيان من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة بـشأن احلاجـة إىل                    
 اعتمدتـه اللجنـة    معاهـدة جتـارة األسـلحة،        وجود منظور جنساين يف نص    

   خالل دورهتا الثانية واخلمسني٢٠١٢يوليه /متوز ٢٤يف 
  

ُتذكِّر اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـأن ديباجـة اتفاقيـة القـضاء علـى                     
يت  املـسلح الـ    النــزاع مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة تـشدد علـى العوامـل احملـددة ذات الـصلة ب                  

  .ع السالح العام الكاملنـزاملرأة باملساواة املوضوعية، وتؤكد جمددا ضرورة حتول دون متتع 
وتشري اللجنة إىل أن العنف اجلنساين ضد املرأة شكل من أشـكال العنـف يعـوق علـى                    

وتـضمن  . حنو خطري قدرة املرأة على التمتع باحلقوق واحلريات على أساس املساواة مع الرجل            
للمرأة املساواة يف االعتراف بكل حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، ويف متتعهـا هبـا    االتفاقية  

وممارستها، يف امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنيـة أو أي ميـدان آخـر               
  .على أساس املساواة مع الرجل

ن معاهــدة ملزمــة وترحــب اللجنــة بــاجلهود الدوليــة للتفــاوض يف األمــم املتحــدة بــشأ     
قانونا لتجارة األسلحة، وُتذكِّر بأن جتارة األسلحة هلـا أبعـاد جنـسانية معينـة وصـالت مباشـرة             
بالتمييز والعنف اجلنساين ضد املرأة، كما أن هلا آثار بعيدة املـدى علـى جهـود توطيـد الـسالم                    

ــة    ــدول ا . واألمــن واملــساواة بــني اجلنــسني وعلــى حتقيــق التنمي ألعــضاء علــى  وحتــث اللجنــة ال
االعتـراف باآلثـار اجلنـسانية احملتملـة لعمليـات النقـل الـدويل لألسـلحة، وخباصـة األسـلحة غــري           

  . املشروعة، حيث تعاين املرأة بشكل غري متناسب من العنف اجلنساين املسلح
وميكــن أن يكــون لألســلحة التقليديــة، وخباصــة األســلحة الــصغرية، مبــا فيهــا األســلحة    

، تـأثريا مباشـرا   النــزاع  أو حاالت ما بعـد  النـزاعارة القانونية، سواء يف حاالت احملولة من التج 
ات والعنـف   النــزاع لعنـف اجلنـسي املتـصل ب      اأو غري مباشـر علـى النـساء بوصـفهن مـن ضـحايا               

ــة   ،العــائلي ــة يف حركــات املقاوم ــات .  وبوصــفهن حمتجــات أو أطــراف فاعل ـــزاعويف أوق ، الن
 متزايــدة وتتعــرض ملختلــف أشــكال العنــف واالعتــداء الــيت   تــستهدف املــرأة عــن عمــد بــصفة 

تتراوح بني القتل العـشوائي والتعـذيب والتـشويه، والعنـف اجلنـسي واجلنـساين؛ وتـستمر هـذه                   
ويـدمي انتـشار األسـلحة والـذخائر هـذه       . األشكال من العنف حىت بعد وقـف األعمـال القتاليـة          

  .الفظائع وييسر حدوثها
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ــهاكات حقــو وللتــصدي    ــسان للمــرأة خــالل  النت ـــزاعق اإلن ــشاركة يف  الن ــز امل  وتعزي
نـشوب النــزاع    ، جيب أن تركز األعمال علـى منـع          النـزاعالتعمري وصنع السياسات بعد انتهاء      

ــف   ــع أشــكال العن ــشوب   . ومجي ــع ن ــضمن من ـــزاعويت ــال لتجــارة   الن ــوي والفع ات التنظــيم الق
كـون  لألسـلحة الـصغرية الـيت كـثريا مـا ت          األسلحة، فضال عن املراقبـة املالئمـة للحركـة القائمـة            

  .قانونية غري
وحتث اللجنة على أال تركز معاهدة جتارة األسلحة علـى الترخيـصات اإلجرائيـة لنقـل               

وينبغي أن يكون الغرض األساسي ألي معاهدة قوية لتجـارة األسـلحة هـو              . األسلحة فحسب 
ــساء واألطفــال، الــيت     ــسانية، وخباصــة بــني الن ــاة اإلن ــع املعان ــشار األســلحة   من  يتــسبب فيهــا انت

والــــذخائر واالجتــــار غــــري املــــشروع هبــــا، حبيــــث تــــسهم يف تنميــــة قطاعــــات أمنيــــة أكثــــر  
  .واستقرارا استدامة
كمــا حتــث اللجنــة علــى إدراج صــيغة ملنــع العنــف اجلنــساين ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك     

 قيـود علـى     االغتصاب وغريه من أشكال العنـف اجلنـسي، مـن خـالل حتديـد األسـلحة ووضـع                 
عمليات النقل على الصعيد الدويل يف األجزاء الثالثة ملعاهدة جتارة األسـلحة، وهـي الديباجـة،                

  .واألهداف واملقاصد، وقسم املعايري
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  املرفق الثاين
ــرأة             ــز ضــد امل ــضاء علــى التميي ــة بالق ــة املعني ــن اللجن ــان م ــنبي  حالــة ع

 ٢٠١٢يوليـه   / متـوز  ٢٧ يف   اعتمدته اللجنـة  اجلمهورية العربية السورية،    
  واخلمسني نيةخالل دورهتا الثا

تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا العميـق إزاء حالـة املـرأة                    
  .اع املسلحنـزيف اجلمهورية العربية السورية نتيجة لل

ــا    وقف الفــوري للعنــف يف ســوريا الــذي يــؤثر تــأثريا خطــريا علــى    لوتطالــب اللجنــة ب
كان املـــدنيني، وخباصـــة النـــساء، وتعـــرب عـــن تـــضامنها الكامـــل مـــع النـــساء يف ســـوريا الـــس

  . ومساندهتن
ــة املــساعدة اإلنــسانية الــيت يقــدمها اجملتمــع الــدويل وتــدعو إىل تــدعيمها        وتؤيــد اللجن
وحتــث اللجنــة كيانــات األمــم املتحــدة علــى أن تعــني بــصفة عاجلــة متخصــصني يف . وتعزيزهــا

  .مجيع أشكالهيف  يف مجيع البعثات بغية حتديد العنف ضد املرأة املسائل اجلنسانية
اع احلـايل أن حتتـرم مبـادئ وقواعــد    نــز وهتيـب اللجنـة جبميـع األطـراف املــشاركة يف ال      

ومعــايري حقــوق اإلنــسان والقــانون اإلنــساين املعتــرف هبــا دوليــا، وال ســيما حقــوق اإلنــسان     
ال يتجـزأ منـها     جـزء   امليـة و  من حقوق اإلنـسان الع    للمرأة، اليت تشكل جزءا غري قابل للتصرف        

  .ميكن فصله عنها وال
اع احلـايل احتـرام     نــز كما هتيـب اللجنـة بـصفة خاصـة جبميـع األطـراف املـشاركة يف ال                  

مجيع حقوق املرأة، مبا فيها احلق يف احليـاة والـسالمة واألمـن واحلـصول علـى الرعايـة الـصحية                     
  .اع املسلحنـزعنف اجلنساين أثناء الوالرعاية الطبية الطارئة، ومنع ال
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  املرفق الثالث

تعزيز دور املقررين القطريني واعتمـاد منـوذج مالحظـة توجيهيـة قطريـة،                  
  اعتمد خالل الدورة الثانية واخلمسني للجنة

بعـــد أن استعرضـــت اللجنـــة مـــشروع النمـــوذج، عمـــال بقرارهـــا املعتمـــد يف دورهتـــا   
ين القطـريني ووضـع منـوذج ملالحظـاهتم التوجيهيـة، أقرتـه علـى               اخلمسني بغية تعزيز دور املقرر    

أساس أن النموذج سيعمل بوصفه أداة لتيسري وتنسيق أعمال املقـررين القطـريني، وللمـساعدة               
ومن املفهوم كذلك أن النموذج سيـستخدم       . على كفالة اتساق املالحظات التوجيهية القطرية     
  .حظة خيضع لتقدير املقررين القطرينيكمثل حيتذى بطريقة مرنة وأن مضمون كل مال
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  املرفق الرابع

ــشأة مبوجـــب          ــات املنـ ــتقالل اهليئـ ــة السـ ــادئ التوجيهيـ ــشأن املبـ ــرار بـ قـ
ــة (معاهــدات حقــوق اإلنــسان وحيادهــا   ــا التوجيهي ، )مبــادئ أديــس أباب

، بتوافق اآلراء، خالل دورهتا     ٢٠١٢يوليه  / متوز ٢٧اعتمدته اللجنة يف    
  الثانية واخلمسني

  ن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،إ  
املبــادئ التوجيهيــة الســتقالل اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق         يف تنظــر  

  ،)مبادئ أديس أبابا التوجيهية(اإلنسان وحيادها 
 ألعمـال اجتمـاع رؤسـاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف                وتعرب عن تقـديرها     

  هذا الصدد،
 تؤيــد بقــوة اســتقالل وحيــاد أعــضاء اهليئــات املنــشأة مبوجــب معاهــدات  بأهنــا وتــذكر  

  واالستقالل الذايت هلذه اهليئات كجهات تتحكم يف اإلجراءات اخلاصة هبا، 
 إىل القواعــد اإلجرائيــة للجنــة وقراراهتــا وممارســاهتا الطويلــة العهــد بــشأن هــذه  وتــشري  

عكس إىل حد كبري القواعد اإلجرائية للجنـة        املسألة، وتذكر بأن مبادئ أديس أبابا التوجيهية ت       
  وقراراهتا وممارساهتا احلالية،

 مبادئ أديـس أبابـا التوجيهيـة، بينمـا تواصـل مناقـشة املقترحـات                تؤيد من حيث املبدأ     
  .الواردة فيها
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  املرفق اخلامس

بيان من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة بـشأن محايـة حـق                      
ــات يف ــة يف  الفتيـ ــه اللجنـ ــيم، اعتمدتـ ــشرين األول١٩ التعلـ ــوبر / تـ أكتـ
   خالل دورهتا الثالثة واخلمسني٢٠١٢
التعليم هو أحد االلتزامات الرئيسية للـدول األعـضاء مبوجـب           يف  حق الفتيات والنساء      

إىل  ٢ويـرد هـذا االلتـزام يف املـواد مـن            . اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـراة              
تفاقية، فضال عن وثائق حقوق اإلنسان الدوليـة األخـرى مثـل إعـالن األلفيـة الـذي             من اال  ١٠

يتضمن األهداف اإلمنائية لأللفية وإطار عمل داكار بشأن توفري التعليم للجميع، الـذي اعُتمـد               
  .يف املنتدى العاملي املعين بالتعليم

فتيــات والنــساء يف وبــالرغم مــن مــا يبــدو مــن التوافــق العــاملي يف اآلراء بــشأن حــق ال    
التعليم، ويف حني أن عدد السكان األميني يـنكمش علـى الـصعيد العـاملي، تظـل األميـة ظـاهرة                    

، بلــــغ عــــدد الفتيــــات ٢٠٠٩ عــــام ويف. مؤنثــــة، وال ســــيما يف منــــاطق معينــــة مــــن العــــامل
ــدارس   غــري ــدارس ا  ٣٥امللتحقــات بامل ــاة يف ســن امل ــون فت ــة و  ملي ــاة يف  ٣٧البتدائي ــون فت  ملي
ــزمن، يبلــغ عــدد اإلنــاث ضــمن   ونتيجــة هلــذه االجتاهــات مبــرور . ملــستوى اإلعــدادي ا ســن  ال
ـــ ــي     ٧٩٣ ال ــارات األساس ــصهم امله ــذين تنق ــالغني ال ــن الب ــا م ــة    مليون ــالقراءة والكتاب ــام ب ة لإلمل

  ). يف املائة٦٦(ماليني أنثي  ٥٠٨
ستان، ولذلك تعرب اللجنة عن جزعها البالغ إزاء احلادث الـذي وقـع مـؤخرا يف باكـ                  

 سـنة كانـت     ١٤فزاي، وهـي فتـاة ملتحقـة باملدرسـة يبلـغ عمرهـا              حيث تعرضـت مـاالال يوسـ      
تدعو إىل حق الفتيات يف التعليم، هلجوم وحشي وإلطالق النار يف املنطقـة احلدوديـة الـشمالية                 

وسلط هـذا احلـادث الـضوء بـشدة علـى اخلطـر البـالغ الـذي تواجهـه بعـض                     . الغربية لباكستان 
) أ (٢وفقـا للمـادتني   والتمتـع بـه   املطالبة هبذا احلق األساسي من حقـوق اإلنـسان       دالفتيات عن 

وتصارع ماالال املـوت اآلن يف مستـشفى بريطـاين ال لـسبب سـوى               . من االتفاقية ) ب (١٠ و
أهنا اتسمت باجلرأة الكافية لتتخذ موقفا ثابتا وتـتكلم جبـرأة وصـراحة عـن هـذه املـسألة البالغـة          

للجنة الدور غري املسبوق ملاالال كداعيـة شـابة لتعلـيم الفتيـات، وتـشري إىل أن           وتدرك ا . األمهية
  .٢٠١١حكومة باكستان منحتها جائزة وطنية للسالم يف عام 

ويعكس نشاط ماالال وزمالء دراستها بشأن حق الفتيات يف التعلـيم، ونـشاط العديـد          
مماثـــل، الفهـــم العميـــق مـــن الفتيـــات األخريـــات الـــاليت تعرضـــن للتمييـــز واألخطـــار بـــشكل  

: تعـوق حريـة وصـول الفتيـات إىل ميـدان التعلـيم وخيـاراهتن يف هـذا امليـدان                 اليت  املشكلة   للب
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استمرار وجود نظام السلطة األبوية الذي خيـدم املـصاحل والـدوافع التقليديـة الـيت جتتمـع إلبقـاء              
  .يم والقوة العاملةاألوضاع على ما هي عليه وإدامة متييز الذكور، وخباصة يف جمال التعل

وتدعو اللجنة الدول األطراف يف االتفاقيـة إىل التنديـد بأعـال العنـف واملعاقبـة عليهـا،                  
ومواصلة اختاذ كافة اإلجراءات الضرورية، مبـا يف ذلـك تفكيـك احلـواجز األبويـة والتنميطـات                  

ساســي يف اجلنـسانية الراسـخة، لــضمان وكفالـة متكـن الفتيــات مـن التمتـع حبقهــن اإلنـساين األ       
  .التعليم يف كل منطقة من مناطق العامل
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  املرفق السادس

بيان من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن حالة النـساء                 
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٩والفتيات يف مشـال مـايل، اعتمدتـه اللجنـة يف            

   خالل دورهتا الثالثة واخلمسني٢٠١٢
ضاء على التمييز ضـد املـرأة عـن بـالغ قلقهـا إزاء حالـة النـساء                  تعرب اللجنة املعنية بالق     

  .اع املسلحنـزوالفتيات يف مشال مايل نتيجة ال
جلميـع انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت تـؤثر بـشكل              وتطلب اللجنـة الوقـف الفـوري          

خطري على السكان املدنيني، وال سيما النـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف اجلنـساين اجلـسيم          
  .فادح يف األزمة الراهنةوال

وباإلضافة إىل العقوبات املنهجية القاسية والالإنسانية الـيت توقعهـا اجلماعـات املتمـردة                
املسلحة املتطرفة يف مشال الـبالد، مبـا فيهـا اإلعـدام بـإجراءات مـوجزة والتـشويه والـرجم، تقـع                     

ــا        ــزواج ب ــسيني وال ــتغالل اجلن ــف واالس ــضا ضــحية للعن ــات أي ــساء والفتي ــشريد الن إلكراه والت
وإضــافة إىل ذلــك، قامــت هــذه اجلماعــات، الــيت تــسيطر علــى املنطقــة اآلن، باحلــد   . القــسري

ــة          ــيم واخلــدمات االجتماعي ــرص العمــل والتعل ــى ف ــة احلــصول عل ــن إمكاني ــصورة خطــرية م ب
  .األساسية
وهتيــب اللجنــة بــاجملتمع الــدويل التــصدي علــى عجــل لألزمــة اإلنــسانية وأزمــة حقــوق   
ن يف مايل وفقا ملبادئ وقواعد ومعـايري حقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين املعتـرف هبـا                 اإلنسا

دوليا، وال سيما حقوق النـساء والفتيـات، الـيت تـشكل جـزءا غـري قابـل للتـصرف مـن حقـوق                  
  .اإلنسان العاملية وجزء ال يتجزأ منها وال ميكن فصله عنها

  


