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 جلنة وضع املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠٠٦مارس / آذار١٠-فرباير/ شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

العاملي الرابع املعين باملرأة والدورة     متر  متابعة املؤ 
املــــرأة ”االســــتثنائية للجمعيــــة العامــــة املعنونــــة 

يــة املــساواة بــني اجلنــسني والتنم  : ٢٠٠٠ عــام
ــسالم يف القـــــرن احلـــــادي والعـــــشرين   وا : “لـــ

ــساين يف     ــاة املنظــور اجلن ــيم مراع ــتعراض تعم اس
 كيانات منظومة األمم املتحدة

  
 املرأةنتائج الدورة الرابعة والثالثني للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد   

 
 مذكرة من األمني العام  

 

 موجز 
ة والـثالثني للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز              املذكرة نتائج الدورة الرابع     هذه سدجت 

فربايـر  / شـباط ٣ينـاير إىل  / كـانون الثـاين    ١٦ضد املرأة، اليت عقدت يف نيويورك يف الفترة مـن           
 .، مبا يف ذلك املقررات املتخذة٢٠٠٦
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 مقدمة -أوال  
، أوصـــت اجلمعيـــة ١٩٩٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٦، املـــؤرخ ٤٧/٩٤يف القـــرار  - ١
مواعيد انعقاد دورات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة علـى حنـو           حدد  عامة بأن ت  ال

 .يتيح، ما أمكن، إحالة نتائج أعمال اللجنة يف حينها إىل جلنة وضع املرأة، كي حتيط ا علما
اير ينـ / كـانون الثـاين    ٢٨ إىل   ١٠وعقدت اللجنة دورا الثانية والثالثني يف الفتـرة مـن            - ٢

وتــرد نتــائج . ٢٠٠٥يوليــه / متــوز٢٢ إىل ٥، ودورــا الثالثــة والــثالثني يف الفتــرة مــن  ٢٠٠٥
 .)A/60/38انظر  (هاتني الدورتني يف تقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الستني

 ينــاير إىل/ كــانون الثــاين١٦وعقــدت اللجنــة دورــا الرابعــة والــثالثني يف الفتــرة مــن    - ٣
ويف تلك الدورة، اعتمدت اللجنـة مقـررا، واختـذت إجـراءات بـشأن              . ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٣

 .)Corr.1 و CEDAW/C/2006/I/1( من جدول أعماهلا ٧ و ٦ و ٥البنود 
، تــاريخ اختتــام الــدورة الرابعــة والــثالثني، كانــت هنــاك  ٢٠٠٦فربايــر / شــباط٣ويف  - ٤

ــة ١٨٠ ــا يف االتفاقيـ ــة طرفـ ــ دو٧٦وصـــدقت .  دولـ ــة طرفـ ــاري  الـ ــول االختيـ  علـــى الربوتوكـ
ــة التعــديل املــدخل علــى الفقــرة   ٤٧انــضمت إليــه، فيمــا قبلــت   أو  مــن ٢٠ مــن املــادة ١ دول

 . اجتماع اللجنةفترةاالتفاقية املتعلقة ب
 

 نتائج الدورة الرابعة والثالثني للجنة -ثانيا  
 التقارير اليت نظرت فيها اللجنة  -ألف  

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  ١٨ مبوجــب املــادة تــهاقــارير قدمنظــرت اللجنــة يف ت - ٥
إريتريا وأسـتراليا وتايلنـد وتوغـو ومجهوريـة      هي  ، و مثاين دول أطراف   أشكال التمييز ضد املرأة   

وقـدمت توغـو،    . البوليفارية وكمبوديا ومـايل   فرتويال  مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية     
، تقاريرهـا ألول مـرة يف شـكل تقريـر موحـد يـضم               ١٩٨٣عـام   اليت انـضمت إىل االتفاقيـة يف        

وقـدمت إريتريـا ومجهوريـة      . التقرير األويل وما يليه من تقـارير حـىت التقريـر الـدوري اخلـامس              
مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة وكمبوديــا تقــارير موحــدة تــضم التقريــر األويل ومــا يليــه مــن    

مـايل تقريـرا موحـدا يـضم التقـارير الدوريـة مـن        وقـدمت  . تقارير حىت التقرير الـدوري الثالـث      
تقريـرا موحـدا يـضم التقـارير        البوليفاريـة   فرتويـال   مجهوريـة   الثاين إىل اخلامس، يف حني قـدمت        
وقــدمت أســتراليا وتايلنــد تقاريرمهــا املوحــدة الــيت تــضم       . الدوريــة مــن الرابــع إىل الــسادس   
 من وفود الدول املقدمة لتقـارير وزراء ،         وقد رأس العديد  . التقريرين الدوريني الرابع واخلامس   

ونـشرت التقـارير، وقـوائم اللجنـة        . كما ضمت تلك الوفود ممثلني ذوي خربة فنيـة متخصـصة          
يف حـال   (، وردود الـدول األطـراف وبياناـا االسـتهاللية الـشفوية              واألسـئلة  املـسائل اليت تضم   
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 ة النــــــهوض بــــــاملرأةيف املوقــــــع اإللكتــــــروين لــــــشعب) يف شــــــكلها اإللكتــــــروينتوافرهــــــا 
)http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/34sess.htm(. 
وهـي متـوفرة    . واعتمدت اللجنة تعليقات ختامية بشأن كل من الدول املقدمة لتقارير          - ٦

 .الهأيضا يف املوقع اإللكتروين املشار إليه أع
 

 املقررات -باء  
 .عرض على الدول األطراف التايل الذي قرراملاختذت اللجنة  - ٧
 

 أوال/٣٤املقرر   
يف مسألة إصـالح اهليئـات املنـشأة        املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       نظرت اللجنة    

حتمـال  اوترى أنه ال ينبغي اختاذ أي مقرر يف الوقت الـراهن بـشأن مـسألة                . مبوجب معاهدات 
يف املـسألة   إمعـان النظـر     توصـي اللجنـة بـشدة مبواصـلة         بـدال مـن ذلـك،       و. نقل اللجنة وأمانتها  

اختـاذ  مـدخالا يف احلـسبان أثنـاء عمليـة      بـأن تؤخـذ     توفر تفاصيل مقترحات اإلصالح، و    لدى  
 .القرار

 
  من االتفاقية ٢١ تنفيذ املادة :٥اإلجراءات املتخذة بشأن البند  -جيم  

بتقـدمي  مـن االتفاقيـة    ٢أعضاء فرقة العمل املعنية بصياغة توصية عامة بـشأن املـادة           قام   - ٨
 .الفرقةالذي تقوم به معلومات مستكملة عن حالة العمل 

واســتمعت اللجنــة إىل إحاطــة مــن فريــق خــرباء بــشأن مــا أُحــرز مــن تقــدم حنــو وضــع  - ٩
ة يف اجتماعها غري الرمسي املزمـع       توصية عامة تتعلق باملهاجرات، ووافقت على مواصلة املناقش       

واتفـق اخلـرباء أيـضا علـى تعمـيم مـشروع التوصـية احلـايل علـى سـائر اهليئـات                  . عقده يف برلني  
 .املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان إلبداء تعليقاا عليه

 
  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة:٦اإلجراءات املتخذة بشأن البند  -دال  

 
 لةالدورات املقب  

ــا      - ١٠ ــة، يف قراره ــنح اجلمعيــة العام ــرة اجتمــاع   ،٦٠/٢٣٠يف ضــوء م  اإلذن بتمديــد فت
، قررت اللجنة عقد اجتماع الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة              ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦اللجنة يف عامي    

لدورتيها اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني عقب اختتـام دورـا الرابعـة والـثالثني مباشـرة           
ــة إت ــدول األطــراف لتقــدمي    لكفال ــة  احــة الوقــت الكــايف لل ــوائم  ردودهــا اخلطي  املــسائلعلــى ق
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كمـا قـررت اللجنـة للـسبب نفـسه      . يف الوقـت املناسـب  ردود ولضمان ترمجة هذه الواألسئلة،  
عقد اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورتني الـسابعة والـثالثني والثامنـة والـثالثني قبيـل                  

 .والثالثني مباشرةالدورة السادسة 
 :وأحاطت اللجنة علما بتواريخ الدورات املقبلة، وهي كاآليت - ١١

 ؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢مايو إىل / أيار١٥من : الدورة اخلامسة والثالثون )أ( 
 ؛٢٠٠٦أغسطس / آب١٥ إىل ٧من : الدورة السادسة والثالثون )ب( 
فربايــر / شــباط٢ينــاير إىل /ين كــانون الثــا١٥مــن : الــدورة الــسابعة والثالثــون )ج( 
 ؛٢٠٠٧

 ؛٢٠٠٧يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار١٤من : الدورة الثامنة والثالثون )د( 
ــون   )هـ(  ــعة والثالثـ ــدورة التاسـ ــن : الـ ــوز٢٣مـ ــه إىل / متـ ــسطس / آب١٠يوليـ أغـ
٢٠٠٧. 

سادسة وسيجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة املعين بالدورتني اخلامـسة والـثالثني والـ              - ١٢
؛ كمــا ســيجتمع الفريقــان العــامالن  ٢٠٠٦فربايــر / شــباط١٠ إىل ٦والــثالثني يف الفتــرة مــن  

ــا ــن       ملـ ــرة مـ ــثالثني يف الفتـ ــة والـ ــثالثني والثامنـ ــسابعة والـ ــدورتني الـ ــان بالـ ــدورة املعنيـ ــل الـ قبـ
؛ وسـيجتمع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة املعـين               ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٤يوليه إىل   /متوز ٣١

وستعقد الـدورة الثامنـة     . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٩ إىل   ٥التاسعة والثالثني يف الفترة من      بالدورة  
 إىل  ٢للفريق العامل املعـين بالبالغـات الـواردة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري يف الفتـرة مـن                    

فربايــر / شــباط٩ إىل ٥؛ فيمــا ســتعقد الــدورة التاســعة يف الفتــرة مــن  ٢٠٠٦أغــسطس /آب ٤
٢٠٠٧. 

 :وأكدت اللجنة أا ستنظر، يف دورا اخلامسة والثالثني، يف التقارير التالية - ١٣
 :التقارير األولية )أ( 
 البوسنة واهلرسك  
 تركمانستان  
 سانت لوسيا  
 ماليزيا  
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 :التقارير الدورية )ب( 
 رومانيا  
 غواتيماال  
 قربص  
 مالوي  

 :تالية يف دورا السادسة والثالثنيوقررت اللجنة النظر يف التقارير ال - ١٤
 :التقرير األويل )أ( 
 الرأس األخضر  
 :التقارير الدورية )ب( 
 أوزبكستان  
 جامايكا  
 اجلمهورية التشيكية  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 مجهورية مولدوفا  
 جورجيا  

 الدامنرك  
 شيلي  
 الصني  
 غانا  
 الفلبني  
 كوبا  
 املكسيك  
 موريشيوس  
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وقـررت اللجنـة دعــوة الـدول األطــراف التاليـة إىل تقـدمي تقاريرهــا يف دورـا الــسابعة        - ١٥
 :والثالثني، رهنا بأي تعديالت قد تصبح ضرورية

 :التقرير األويل )أ( 
 طاجيكستان  
 :التقارير الدورية )ب( 
 أذربيجان  
 بولندا  
 بريو  
 سنغافورة  
 سورينام  

 كازاخستان  
 ومبياكول  
 ملديف  
 ناميبيا  
 النمسا  
 نيكاراغوا  
 اهلند  
 هولندا  
 اليونان  

وقــررت اللجنــة دعــوة الــدول األطــراف التاليــة إىل تقــدمي تقاريرهــا يف دورــا الثامنــة    - ١٦
 :) فيما بعدتستكملسقائمة أولية، هذه (والثالثني، رهنا بأي تعديالت قد تصبح ضرورية 

 باكستان 
 ةسوريعربية الاجلمهورية ال 
 فانواتو 
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 موريتانيا 
 موزامبيق 
 النيجر 

وحددت اللجنة االجتماعات اليت ستحضرها رئيسة اللجنة أو من ينوب عنـها خـالل                - ١٧
 :، وهي كاآليت٢٠٠٦عام 

 الدورة اخلمسون للجنة وضع املرأة؛ )أ( 
ة لـس   أو الـدورة االفتتاحيـ    /الدورة الثانية والستون للجنة حقـوق اإلنـسان و         )ب( 

 ؛الةحقوق اإلنسان، حسب احل
 االجتماع الثامن عشر لرؤساء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان؛ )ج( 
االجتماع اخلامس املشترك بني اللجـان وحيـضره عـضوان آخـران مـن أعـضاء                 )د( 
 اللجنة؛ 
 ).اللجنة الثالثة(الدورة احلادية والستون للجمعية العامة  )ـه( 

 
  املتخذة لتحسني أساليب عمل اللجنةاإلجراءات  

اإلجـراءات التاليـة مـن أجـل حتـسني أسـاليب عملـها مبوجـب                واختـذت   ناقشت اللجنة    - ١٨
 : من االتفاقية١٨املادة 

 
 احملاضر املوجزة للجنة  

ــة      - ١٩ ــع احملاضــر املــوجزة الباقي ــة علــى صــدور مجي  علــى حنــو غــري  املتاحــةووافقــت اللجن
 هـذه احملاضــر علــى نطـاق واســع، ال ســيما مـن خــالل موقــع شــعبة    وطلبــت أن تنــشر. متـزامن 

 .النهوض باملرأة على شبكة اإلنترنت
 

 يانات االستهاللية للدول األطرافموجز الب  
قــررت اللجنــة عــدم إدراج مــوجزات البيانــات االســتهاللية للــدول املقدمــة لتقــارير يف  - ٢٠

ــر    ــصارا حلجــم التقري ــسنوي اخت ــا ال ــاتقريره ــه   وأ.  عموم ــا قررت ــة إىل أن م ــأيت شــارت اللجن ي
 . الوثائقحجماستجابة للجهود اليت تبذهلا اجلمعية العامة للحد من 
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 ٢٠٠٦مايو /االجتماع غري الرمسي املزمع عقده يف أيار  
أعربت اللجنة عن تقديرها اخلالص حلكومـة أملانيـا لـدعوا لعقـد اجتمـاع غـري رمسـي                   - ٢١

مــسألة أســاليب عملــها، : مــا يلــيوســتنظر اللجنــة يف . ٢٠٠٦و مــاي/يف بــرلني، يف أوائــل أيــار
ســيما فيمــا يتــصل بنظرهــا يف التقــارير الدوريــة للــدول األطــراف يف إطــار أفرقــة عاملــة            ال

بإصــالح اهليئــات املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان؛ ومــشروع املقترنــة وانــب اجلة؛ وــــمتوازي
 .توصية عامة بشأن املهاجرات

 
 القطرية العمل ةفرقأ  

 عمــل قطريــة للنظــر يف أربعــة تقــارير دوريــة يف   ةفرقــأوافقــت اللجنــة علــى اســتخدام   - ٢٢
 .دورا اخلامسة والثالثني

 
 أساليب عمل األفرقة العاملة املتوازية  

أجرت اللجنة مناقشة أولية بشأن أساليب العمـل اخلاصـة باجتماعاـا يف أفرقـة عاملـة                  - ٢٣
 .٢٠٠٦أغسطس /ير الدورية يف دورا السادسة والثالثني، يف آبمتوازية للنظر يف التقار

 
 التفاعل مع الوكاالت املتخصصة وغريها من هيئات منظومة األمم املتحدة   

ــدة     - ٢٤ ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ــة املب ــة اعتمــدت اللجن ــدمي الوكــاالت املتخصــصة   املتعلق بتق
 .تقاريرهالوغريها من هيئات منظومة األمم املتحدة 

 
 مسائل أخرى  
 خطة عمل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  

بنـاء علــى دعــوة اللجنـة، قامــت لــويز آربـور، مفوضــة األمــم املتحـدة الــسامية حلقــوق      - ٢٥
، ٢٠٠٦ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٧اإلنسان، بإلقاء كلمة أمام اللجنة يف جلسة مغلقة عقدت يف        

ــسائل تتع     ــشأن م ــع خــرباء ب ــشة م ــشأة     وأجــرت مناق ــهيئات املن ــة لل ــق باإلصــالحات املقترح ل
 .مبعاهدات حقوق اإلنسان

ووافقت اللجنة على مواصـلة مناقـشتها هلـذه املقترحـات يف اجتماعهـا غـري الرمسـي يف            - ٢٦
وتعتـزم اللجنـة تقـدمي    . برلني استنادا إىل ورقة مفاهيم ينتظر أن تصدرها قريبا املفوضـة الـسامية       

 .املفوضة السامية بعد صدور تلك الورقةاملزيد من التعليقات إىل 
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وأرسلت اللجنـة رسـائل إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة وإىل مفوضـة األمـم املتحـدة                      - ٢٧
ــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق        ــات املن ــشأن مــسألة إصــالح اهليئ ــسان ب ــسامية حلقــوق اإلن ال

 ).٣٤/١انظر أيضا املقرر (اإلنسان 
 

  مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجهة املعنينسانة للجنة حقوق اإل اخلاصةاملقرر  
 مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه   ة املعنيــة اخلاصــةوجهــت اللجنــة دعــوة إىل املقــرر  - ٢٨

 .ونتائجه للقاء اللجنة يف دورا اخلامسة والثالثني
 

 املتحدةإلسرائيل لدى األمم نائب املمثل الدائم  اللجنة من ةرسالة موجهة إىل رئيس  
ردت اللجنة على رسالة وجهها نائب املمثل الدائم إلسرائيل لـدى األمـم املتحـدة إىل                 - ٢٩

 .رئيستها، تتعلق بفحص التقرير الدوري الثالث إلسرائيل يف الدورة الثالثة والثالثني
 

ــد    -هاء   ــشأن البنـ ــذة بـ ــراءات املتخـ ــول   :٧اإلجـ ــة مبوجـــب الربوتوكـ ــشطة اللجنـ  أنـ
 قيةاالختياري لالتفا

 )البالغات (٢اإلجراءات املتصلة باملادة   
ــبالغ    - ٣٠ ــشأن ال ــة إجــراءات ب ، املقــدم مــن رحــيم كيهــان ضــد   ٨/٢٠٠٥اختــذت اللجن
 .١١/٢٠٠٦وسجلت البالغ . تركيا
 ، املقــدم مــن٣/٢٠٠٤معنــيني مبتابعــة الــبالغ اثــنني وعينــت اللجنــة مقــررين خاصــني  - ٣١
 .ضد هنغاريا. ت. أ

 
 )إجراءات التحقيق (٨صلة باملادة اإلجراءات املت  

 مـن   ٨مل تنظر اللجنة يف الدورة الرابعة والثالثني يف أي مسائل تندرج يف إطـار املـادة                  - ٣٢
 .الربوتوكول االختياري

 


