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  جلنة وضع املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢-١
  من جدول األعمال) أ (٣البند 

املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة والـدورة االسـتثنائية        نتائج  متابعة  
: ٢٠٠٠املــرأة عــام ”الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة  
م يف القـــرن احلـــادي  املـــساواة بـــني اجلنـــسني والتنميـــة والـــسال    

الواجـب  تنفيذ األهداف االسـتراتيجية واإلجـراءات       : “والعشرين
اإلجـراءات  مزيـد مـن     واختـاذ   امسـة   يف جماالت االهتمام احل   اختاذها  

استعراض تنفيذ إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج           : واملبادرات
مـدى إسـهامهما يف     أعمال الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين و        

        األهداف اإلمنائية لأللفيةيكفل إجناز نظور جنساين متشكيل 
مجيـع أشـكال التمييـز      عاما على اتفاقية القضاء على٣٠االحتفال مبرور       

  ضد املرأة
  

  موجز املنسق    
  
 ٢٠١٠مـارس  / آذار٥الثانيـة عـشرة املعقـودة يف    جلـستها  عقدت جلنة وضع املـرأة يف       - ١

 عامـا علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع           ٣٠ل مبـرور    االحتفـا ”يف موضـوع    حلقة نقاش حوارية    
ــرأة   ــز ضــد امل ــيس    . “أشــكال التميي ــسيد تاكاشــي أشــيكي، نائــب رئ ــة ال ــةالوأدار احللق . لجن

القـضاء علـى    املعنيـة ب  لجنـة   الوشارك يف النقاش كل من السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، عـضو           
ة املمارسة وعضو اجلمعيـة التأسيـسية يف   ي ماال، احملامن والسيدة سابانا برادها   ؛التمييز ضد املرأة  
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. نـيس، أسـتاذ القـانون يف جامعـة نيـو سـاوث ويلـز بـسيدين، أسـتراليا                  ري والسيد أنـدرو ب    ؛نيبال
  .أعدهتا شعبة النهوض باملرأة إطارا للمناقشةورقة قضايا ووفرت 

مـا   عا٣٠زالت اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة بعـد مـرور                    ماو  - ٢
للجهــود املبذولــة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز حقــوق    ضــرورية علــى اعتمادهــا، 

وأكد املشاركون جمـددا علـى أمهيـة االتفاقيـة وجـدواها يف تـوفري إطـار شـامل                   . اإلنسان للمرأة 
لتمتع املرأة على قدم املساواة مع الرجل باحلقوق املدنيـة والـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة                

القـضاء  املعنيـة ب  لجنة  الوقد أسهمت   . واالتفاقية صك دينامي يستجيب لتغري األزمنة     . لثقافيةوا
علــى التمييــز ضــد املــرأة إســهاما كــبريا يف تنفيــذ االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مالحظاهتــا  

وتـوفر توصـياهتا العامـة مـصدرا غنيـا للتوجيـه يف جمـايل               . اخلتامية بشأن تقارير الدول األطـراف     
لقوانني والسياسات العامة، وعلـى اللجنـة أن تواصـل هـذا العمـل، بـدعم مـن مجيـع أصـحاب                      ا

أن يلتـزم   ينبغـي   وجيب أن يتحقق اهلدف املتمثل يف التصديق العاملي على االتفاقيـة، و           . املصلحة
  .، بالتنفيذ الكامل لالتفاقيةاتمجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك مجيع فروع احلكوم

املعنية بالقـضاء علـى التمييـز       ملستوى املتنامي للمواءمة والتالقح بني اللجنة       وقد ساعد ا    - ٣
 من اهليئات املنشأة مبعاهدات وهيئات حقوق اإلنـسان وزيـادة التنـسيق علـى     وغريهاضد املرأة   

وترد نتـائج وتوصـيات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان،               . تعزيز فعالية عمل اللجنة   
اللجنة، يف ملخص للمـواد يف االسـتعراض الـدوري الـشامل            اجات وتوصيات   استنتيف ذلك    مبا

وباملثـل، فقـد عـززت      . عزز االتفاقية واملالحظات اخلتاميـة للجنـة      الذي ي جمللس حقوق اإلنسان    
وتعقــد اللجنــة حاليــا  . اللجنــة توصــيات االســتعراض الــدوري الــشامل يف مالحظاهتــا اخلتاميــة  

 هلــا بــالنظر يف مزيــد مــن تقــارير الــدول األطــراف ســنويا، ثــالث دورات يف الــسنة، ممــا يــسمح
اللجنـة تنفيـذ   الـيت اعتمـدهتا    ةملتابعـة اجلديـد  ا اتعزز إجراء توس. نتج عنه زيادة فعالية واليتها    تو

  . مالحظاهتا اخلتامية
خمتلــف أصــحاب املــصلحة علــى حنــو متزايــد إىل التــآزر والتكامــل بــني منــهاج  شري يــو  - ٤

فهمـا يـشكالن معـا أساسـا عامليـا          . ية، ويـرون أهنمـا يعـزز بعـضهما بعـضا          عمل بيجني واالتفاق  
وقد أسهمت الصالت بـني منـهاج العمـل         .  ومتكني املرأة  نياجلنسبني  وشامال لتحقيق املساواة    

املاضــية يف تعزيــز تنفيــذ  مــس عــشرة  علــى مــدى الــسنوات اخل  وتقــارب مــساريهماواالتفاقيــة
هاج العمل إىل التصديق العاملي على االتفاقيـة؛ واحلـد مـن            فعلى سبيل املثال، يدعو من    . كليهما

؛  احملــددجنــة وفقــا للجــدول الــزمين لالتقــدمي التقــارير إىل نطــاق التحفظــات علــى االتفاقيــة؛ و 
 وختــصيص الوقــت الكــايف   ؛ةاألصــليشعوب وترمجــة االتفاقيــة إىل اللغــات احملليــة ولغــات الــ     

االتفاقيـة،  بمـام احلامسـة ملنـهاج العمـل مـشمولة           والعديد من جمـاالت االهت    .  اللجنة اتالجتماع



E/CN.6/2010/CRP.12  
 

10-29394 3 
 

ويساهم تنفيذ اإلجراءات الواردة يف منهاج العمل مسامهة مباشرة يف تعزيـز احلقـوق ومحايتـها                
  يف صـلب أعماهلـا  عمـل الوتـدمج اللجنـة اإلجـراءات املوصـى هبـا يف منـهاج           . مبوجب االتفاقيـة  

  . يف ذلك يف مالحظاهتا اخلتامية مبا
 االتفاقيـــة حـــافزا لإلصـــالحات الدســـتورية والقانونيـــة ظـــلتع أحنـــاء العـــامل، ويف مجيـــ  - ٥
. نياجلنـس بـني  الـسياسات الـيت تعـزز حقـوق اإلنـسان للمـرأة واملـساواة           اإلصالحات املتعلقة ب  و

وقد أدرجت املعايري الـواردة يف االتفاقيـة يف الدسـاتري والقـوانني األخـرى الـيت تـضمن املـساواة            
سهم االتفاقيـة  تـ و.  وتوفر أساسا قانونيا قويا حلماية حقـوق اإلنـسان للمـرأة    بني املرأة والرجل،  

ــة الــيت تــستهدف حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل      ــدابري اخلاصــة املؤقت تــؤدي و. يف فهــم الت
بالغ األمهية يف االعتراف بالعنف ضد املرأة كشكل مـن أشـكال التمييـز          دورا  االتفاقية واللجنة   

ويف كــثري مــن البلــدان، اعتمــدت القــوانني  . اإلنــسانحقــوق مــن قــضايا  قــضيةكضــد املــرأة و
وقـد وضـعت خطـط عمـل        . ل اللجنـة  اعمـ أاملتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة علـى أسـاس االتفاقيـة و             

 وتعزيـز حقـوق املـرأة يف إطـار االتفاقيـة، وجيـري اسـتخدام           نياجلنـس بـني   وطنية بشأن املـساواة     
  .ة وجهود التعاون الدويلاالتفاقية لتوجيه السياسات اإلمنائي

ــوق          - ٦ ــز حق ــتراتيجيات التقاضــي لتعزي ــشكل فعــال يف اس ــة ب ــتخدمت االتفاقي ــد اس وق
تطـوير االجتـهاد   ويف فتاواهـا  ويزداد اعتماد احملـاكم علـى أحكـام االتفاقيـة يف         . اإلنسان للمرأة 

ــق حب  ــا يف ذلــك   القــضائي املتعل ــسان للمــرأة، مب ــاول  قــوق اإلن ــضايا تتن ــرأة العنــف ضــد يف ق  امل
ويف عـدد مـن احلـاالت، أسـفر         .  مـن اجملـاالت     ذلـك  والتحرش اجلنسي واملرياث والعمالة وغـري     

ولـذلك  . القـوانني لتعزيـز حقـوق اإلنـسان للمـرأة         ترمـي إىل إصـالح      جناح التقاضي عن جهود     
ــود    ــف جه ــي تكثي ــضائي   ينبغ ــهاد الق ــواردة    تطــوير االجت ــادئ ال ــستند إىل املب ــذي ي ــوطين ال ال

  . االتفاقية يف
ــة مــسامهات هامــة يف القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان ويف ممارســته،     و  - ٧ تــساهم اللجن
يف ذلــك مــن خــالل اجتــهادها القــضائي يف عــدد مــن القــضايا املرفوعــة يف إطــار إجــراءات   مبــا

الــشكاوى الفرديــة املنــصوص عليهــا يف الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة، ال ســيما تلــك الــيت  
ونظـراً ألمهيـة العمـل الـيت تؤديـه اللجنـة، لوحظـت االسـتفادة                . لى العنـف ضـد املـرأة      تنطوي ع 

ــالربوتوكول     ــاري، وينبغـــي الـــسعي إىل االســـتعانة أكثـــر بـ احملـــدودة مـــن الربوتوكـــول االختيـ
التــصديقات علــى الربوتوكــول االختيــاري، وينبغــي أن يزيــد عــدد . االختيــاري والتوســع فيهــا

وتــؤدي مجاعــات اجملتمــع املــدين دورا هامــا يف تعزيــز اســتخدام . كمــا ينبغــي زيــادة اســتخدامه
القـصور يف تنفيـذ القـرارات والتوصـيات الـصادرة عـن             معاجلة  وينبغي  . الربوتوكول االختياري 
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ينبغـي  تنفيذا جزئيـا، و   معاجلة احلاالت اليت تنفذ فيها      اللجنة مبوجب الربوتوكول االختياري أو      
  .دراك أمهية احترام قرارات اللجنة وتنفيذهاإجلميع الدول األطراف املعنية 

ــوانني    و  - ٨ ــات بوضــع الق ــام الربملان ــد    واضــطالعهاقي ــها يف وضــع جي ــة جيعل ــام الرقاب  مبه
وتشجع اللجنة الربملانـات علـى القيـام بـدور          . استراتيجيا لتؤدي دورا رئيسيا يف تنفيذ االتفاقية      

فاقيـة ورصـده وتـوفري املعلومـات للجنـة          أكثر نـشاطا علـى الـصعيد الـوطين يف تعزيـز تنفيـذ االت              
نـسان يف التـدقيق يف أداء       وتتمثل أمهية املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإل       . حيثما كان ذلك مناسبا   

ــصاف و اتاحلكومــ ــق االنت ــادرات   وحتقي ــدمي   اختــاذ مب ــسياسات وتق ــات إىل املإصــالح ال علوم
  .فاقيةدعم تنفيذ االتسبيل اللجنة، وتشجع اللجنة عمل هذه املؤسسات يف 

ــة بــدور حاســم يف تنفيــذ االتفاقيــة     - ٩ ــه  ذإ. وتــضطلع املنظمــات غــري احلكومي تقــوم بتنبي
ــال      ــيم القــوانني والــربامج والــسياسات وتقــدير االمتث ــة وتقي الــدول اللتزاماهتــا مبوجــب االتفاقي

أحكــام االتفاقيــة باملنظمــات غــري احلكوميــة الــوعي  تــذكي ويف كــثري مــن األحيــان  . لالتفاقيــة
اعتمــدت اللجنــة بيانــا لتوضــيح عالقاهتــا مــع  قــد و.  وتــروج هلــاالحظــات اخلتاميــة للجنــةاملبو

التفاقيـة  لاملنظمات غري احلكومية وتعزيزها، ومواصلة تعزيز دورهـا يف تنفيـذ الـدول األطـراف                
مشاركة املنظمات غري احلكوميـة يف إعـداد تقـارير          على  وتشجع اللجنة   . على املستوى الوطين  

 وتشجعها على تقـدمي تقـارير بديلـة أو موازيـة واملـسامهة يف املناقـشات العامـة                   الدول األطراف 
ويـشكل التعـاون بـني خمتلـف القطاعـات جانبـا حامسـا              . واملشاركة يف صياغة التوصيات العامة    

 علــى حقــوق اإلنــسان للمــرأةإعمــال يف ضـمان العمــل علــى حنــو متماســك ومتــسق مــن أجــل  
  .الصعيد العملي

العديد من البلدان أجـرت إصـالحات يف القـوانني والـسياسات، ال يـزال               ويف حني أن      - ١٠
، مثـل األسـرة والطـالق واألحـوال         االتمـن اجملـ   العديـد   التمييز يف القوانني واملمارسة قائمـا يف        

ــة األراضــي      ــاملرياث وملكي ــة وقــوانني اجلنــسية والقــوانني املتعلقــة ب الشخــصية والقــوانني اجلنائي
وانني القائمــة يف كــثري مــن األحيــان دون فاعليــة، ويظــل املــسؤولون   وتطبــق القــ. واملمتلكــات

ــذها      ــاهتم جتــاه تنفي ــالقوانني وبواجب ــدركني ب ــون غــري م ــف   . احلكومي ــزال اســتمرار املواق وال ي
ويتمثـل  .  علـى الـصعيد العملـي      حقوق اإلنـسان للمـرأة    إعمال  النمطية يشكل حتديا كبريا أمام      

ص وعـي العديـد مـن النـساء حبقـوقهن وبـاإلجراءات الـيت               نقـ يف   ستمرةاملتحديات   ال أيضاً أحد 
  .افتقار املرأة للقدرة على املطالبة حبقوقهايف ميكن من خالهلا البدء يف اإلجراءات القانونية، و

املزيد من اجلهـود إللغـاء القـوانني التمييزيـة، ولكفالـة التنفيـذ الفعـال        بذل وهكذا يلزم    - ١١
 تعزيـز حقـوق اإلنـسان للمـرأة مبـا يتفـق مـع أحكـام االتفاقيـة،                   للقوانني والسياسات الرامية إىل   

خطــط العمــل أن تعكــس وينبغــي . تقيــيمالرصــد وآليــات اليف ذلــك تــوفري ميزانيــة كافيــة و مبــا
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وينبغـي أن تـستند هيئـات       . واالستراتيجيات الوطنيـة النطـاق الكامـل لالتفاقيـة ومنـهاج العمـل            
كــون معاجلــة املواقــف توجيــب أن . اللجنــةأعمــال ىل إوىل االتفاقيــة إإصــالح القــوانني بانتظــام 

التمييزية والقوالب النمطية اجلنسانية عنصرا أساسيا يف مجيع اجلهود الرامية إىل إعمـال حقـوق                
 تعليم القضاة واحملامني واملـدافعني عـن حقـوق اإلنـسان وغريهـم مـن                لوال يزا . اإلنسان للمرأة 

وجيـب  . باالتفاقيـة وتدريبـهم عليهـا أمـرا حامسـا     ل املتـصلة    باملـسائ املوظفني املعنـيني فيمـا يتعلـق        
  .توسيع نطاق آليات ضمان وصول املرأة إىل العدالة 

وقـد أكـدت اللجنـة      . شكل مصدرا للقلق  التحفظات العديدة على االتفاقية ت    زال  توال    - ١٢
ق مــع ، ال تتفــ١٦ و ٢علــى أن التحفظــات علــى مــواد معينــة مــن االتفاقيــة، ال ســيما املادتــان  

بشكل حمـدود النطـاق   وينبغي أن تصاغ التحفظات   . هدف وغرض االتفاقية وغري مسموح هبا     
ـــ اإلمكــــانقــــدر ودقيــــق  د االســــتعراض املــــستمر ، وينبغــــي أن تظــــل مجيــــع التحفظــــات قيـ
  .سحبها هبدف
. التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة     أمـام   تـشكل حتـديات     احملـدودة   وما زالت املوارد والقدرات       - ١٣

ول األطراف االستفادة من املساعدة التقنية واملاليـة املتاحـة لتقـدمي التقـارير مبوجـب                وينبغي للد 
املتحـدة،   ولـدى الكيانـات التابعـة ملنظومـة األمـم     . تنفيذ املالحظـات اخلتاميـة للجنـة   لاالتفاقية و 

يف ذلك برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة ومفوضـية                      مبا
ألمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وشــعبة النــهوض بــاملرأة، بــرامج لبنــاء القــدرات ميكــن للــدول   ا

  .منها االستفادة
  


