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  .١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة   
  افتتاح الدورة 

ثالثــــة  أعلنــــت افتتــــاح الــــدورة ال:الرئيــــسة املؤقتــــة  - ١
  .واألربعني للجنة

مــدير شــعبة جملــس حقــوق اإلنــسان : (الــسيد نــدياي  - ٢
ــاه إىل عــدد مــن اإلجنــازات املهمــة    :)واملعاهــدات  وجــه االنتب

ــسابقة     الــيت ــدورة ال ــذ ال ــسان من حتققــت يف جمــال حقــوق اإلن
وقــــال إن اجلمعيــــة العامــــة اعتمــــدت الربوتوكــــول  . للجنــــة

وق االقتــــصادية االختيــــاري للعهــــد الــــدويل اخلــــاص بــــاحلق 
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠واالجتماعية والثقافية يوم    

. الـذكرى الـستني لتوقيــع اإلعـالن العــاملي حلقـوق اإلنــسان     يف
وأضاف أن هـذا الربوتوكـول يعطـي صـالحية للجنـة احلقـوق              
االقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة يف أن تتلقـــى وتفحـــص     

 مــن احلقــوق الــواردة الرســائل الفرديــة يف حــاالت انتــهاك أي 
وأوضـح أن اللجنـة املعنيـة حبقـوق األشـخاص ذوي            . العهد يف

اإلعاقـــــــة قـــــــد انتخبـــــــت أول عـــــــشرة مـــــــن أعـــــــضائها  
، وسـتعقد دورهتــا االفتتاحيــة  ٢٠٠٨أكتــوبر /األول تـشرين  يف

  .٢٠٠٩فرباير /يف شباط
واســـــتطرد قـــــائالً إن االجتمـــــاع الثـــــامن املـــــشترك   - ٣

 ٢٠٠٨ديـــسمرب /األول ناللجـــان الـــذي عقـــد يف كـــانو بـــني
ــات       ــة يف هيئـ ــل املتبعـ ــرق العمـ ــسيق طـ ــه لتنـ ــصص بأكملـ خـ
املعاهدات، واليت تـبىن أغلبـها بالفعـل مبـادئ توجيهيـة منقحـة              
ــدول     ــراف، وســـوف تـــشجع الـ ــدول األطـ ــارير الـ ــع تقـ لوضـ

 على استخدام النظام اجلديـد      ٢٠١٠ اعتباراً من عام     فاألطرا
ضاً مناقـشة حـول   وأوضح أنـه كانـت هنـاك أيـ       . لرفع تقاريرها 

أنشطة متابعة توصيات هيئات املعاهدات، ومت تشجيع اخلـرباء         
وقـــال . يف هـــذه اهليئـــات علـــى املـــشاركة يف تلـــك األنـــشطة 

ــيم       إن ــات بتقي ــة مــن تلــك اهليئ ــضاً توصــية لكــل هيئ ــاك أي هن
وأعلـن  . تبعهـا يف متابعـة تلـك التوصـيات    توحتليل الطـرق الـيت    

 على أساس التقيـيم الـذي       أنه سيجري حتليل عاملي لإلجراءات    
جريه كــــل هيئــــة مــــن هــــذه اهليئــــات مــــن اآلن وحــــىت  ســــت
وأضــاف أن اللجنــة ســيكون هلــا إســهام حيــوي . ٢٠١٠ عــام

 تراتيجية ملتابعــة توصــياهتا بــصورةســايف هــذا اجملــال ويف وضــع 
  .فعالة وتتسم بالكفاءة

دورهتـا   ومضى يقول إن اجلمعية العامة قد اختـذت يف           - ٤
ــة والــستني ــراراً بتكثيــف جهودهــا للقــضاء علــى  الثالث ــع   ق مجي

وأهنــا حثــت يف هــذا القــرار مجيــع . أشــكال العنــف ضــد املــرأة
الدول على أن تضع هناية لإلفالت مـن العقـاب بـالتحقيق مـع              
مرتكيب هذا العنف وتقدميهم للمحاكمة ومعاقبتهم، مبا يكفـل      

العدالـة، والقـضاء علـى       حصول املرأة علـى فـرص متـساوية يف        
. قف اليت تربر مجيع أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات            املوا

كمــا أكــد القــرار علــى ضــرورة اســتبعاد قتــل وتــشويه النــساء  
والفتيــات وجــرائم العنــف اجلنــسي ضــدهن مــن أحكــام العفــو 

وأوضـح أن اجلمعيـة العامـة       . يف سياق عمليات فض الرتاعـات     
قـــد أكـــدت أيـــضاً علـــى مـــشاركة احملـــاكم اجلنائيـــة الدوليـــة   

العقوبة، وعلـى املـسامهة    صصة يف وضع هناية لإلفالت من  املخ
وذكر أن القـرار    . اليت ميكن أن تقدمها احملكمة اجلنائية الدولية      

ــدول علــى النظــر يف االنــضمام إىل نظــام رومــا     حــث أيــضاً ال
  .األساسي أو التصديق عليه

ــسان      - ٥ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــدة املعنيـ ــائالً إن الوحـ وأردف قـ
حقــوق فوضــية  التابعــة ملاجلنــسانيةلقــضايا املكفولــة للمــرأة وبا

اإلنــسان عقــدت حلقــة نقــاش عــن أمهيــة احلقــوق االقتــصادية   
واالجتماعية ودورها يف احلاالت اليت تعقـب الرتاعـات، وعـن           

وقـد طرحـت يف     . احملاكمات الناجزة يف قضايا العنف اجلنسي     
  .املناقشة دراستان أعدهتما الوحدة عن هذه املواضيع هذه
 يقـول إن الـدورة الثالثـة للفريـق العامـل املعـين              ومضى  - ٦

ــضاً يف     ــدت أيـــــ ــشامل عقـــــ ــدوري الـــــ ــتعراض الـــــ باالســـــ
ديــسمرب واستعرضــت الــسجالت اخلاصــة /األول كــانون شــهر
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ــن   ــسان مــ ــوق اإلنــ ــضاء ١٦حبقــ ــدول األعــ ــن الــ ــة مــ .  دولــ
ــد ــاور إىل الكـــثري       وقـ ــاء التحـ ــدول األعـــضاء أثنـ ــارت الـ أشـ
 ذلـك توصـيات اللجنـة    توصيات هيئات املعاهدات، مبـا يف   من

ــسها ــن أن. نفـ ــين     وأعلـ ــل املعـ ــق العامـ ــة للفريـ ــدورة الرابعـ الـ
باالســـــــتعراض الـــــــدوري الـــــــشامل ســـــــوف تعقـــــــد يف     

، وأن بلــدين مــن البلــدان الــيت ستخــضع ٢٠٠٩ فربايــر/شــباط
لالســــتعراض يف تلــــك الــــدورة، ومهــــا أملانيــــا والكــــامريون، 

لـدورة  سيكونان من بني البلدان الـيت سيـشملها النظـر خـالل ا            
  .احلالية للجنة أيضاً

ــسان   - ٧ ــه يف نيــ ــاف أنــ ــل /وأضــ ــيعقد ٢٠٠٩أبريــ ، ســ
ــاملي ملناهـــضة    يف ــؤمتر العـ ــة أعمـــال املـ جنيـــف اجتمـــاع ملتابعـ

العنــصرية، والتمييــز العنــصري وكراهيــة األجانــب ومــا يتــصل  
وأوضــــح أن رؤيــــة اللجنــــة للقــــضاء . بــــذلك مــــن تعــــصب

  . كبريكلالعنصري سوف تغين املناقشات بشالتمييز  على
وأعلـــن أن الـــدورة الثالثـــة واألربعـــني للجنـــة تتـــزامن   - ٨
الدورة اخلمسني للجنـة حقـوق الطفـل، وأنـه سـيتم تنظـيم               مع

 لتبـادل وجهـات     حفل عشاء إلتاحة الفرصة ألعضاء اللجنـتني      
ــة    . النظــر ــدرس يف دورهتــا احلالي ــة ســوف ت وأضــاف أن اللجن

 االتفاقيـة  تقارير سبع دول مـن الـدول األطـراف ومـدى تنفيـذ        
ــدول األطــراف الــيت مل تبعــث بتقريرهــا    يف وأعلــن . إحــدى ال
باإلضـــافة إىل ذلـــك، ستواصـــل اللجنـــة عملـــها مبوجـــب   أنـــه

الربوتوكول االختياري، وستدرس توصيات االجتمـاع الثـامن        
عقد اجتماعــاً غــري رمســي مــع ممثلــي ســتاملــشترك بــني اللجــان و

ممثلــي هيئــات احلكوميــة واجتماعــاً خاصــاً مــع  املنظمــات غــري
ويف ختــام كلمتــه توجــه بالــشكر إىل الرئيــسة  . األمــم املتحــدة

ــا ــن أ  ملـــ ــه مـــ ــوال   قامـــــت بـــ ــاءة طـــ ــسم بالكفـــ ــال تتـــ عمـــ
  .املاضيتني السنتني

ــا إذا كانــــت  : الــــسيدة تــــشوتيكول  - ٩ تــــساءلت عمــ
  .مشكالت ميزانية املفوضية قد مت حلها

مــدير شــعبة جملــس حقــوق اإلنــسان    (الــسيد نــدياي  - ١٠
ــد ــامج    ): اتواملعاه ــشأن الربن ــرار ب ــال إن الق ــد ١٩ق  مل يعتم

وأوضح أنه يبدو مـن غـري احملتمـل تـوفري املـوارد       . بتوافق اآلراء 
اإلضـــافية املطلوبـــة، وإن كانـــت املفوضـــية تكـــافح لإلبقـــاء      

  .خدماهتا عند مستواها اجلاري على
طلبـت معلومـات عـن      : زرداين - السيدة بلميهـوب    - ١١

ذي اعتمــده جملــس حقــوق اإلنــسان أي متابعــة متــت للقــرار الــ
ــهاكات حقــــوق اإلنــــسان يف األراضــــي    مــــؤخراً بــــشأن انتــ

  .الفلسطينية احملتلة
مــدير شــعبة جملــس حقــوق اإلنــسان    (الــسيد نــدياي  - ١٢

قــال إن قــراراً بــشأن احلالــة يف غــزة قــد اعتمــد  ): واملعاهــدات
ــو    ــس حقـ ــتثنائية جمللـ ــدول يف دورة اسـ ــة الـ ــسان قبأغلبيـ  اإلنـ

ــدت يف ــد أشــار    . ســبوع املاضــي األ ُعق ــرار ق وأضــاف أن الق
ــانون     إىل ــسان والقـ ــوق اإلنـ ــدويل حلقـ ــانون الـ ــهاكات القـ انتـ

اإلنـــساين الـــدويل، وطلـــب إىل رئـــيس اجمللـــس أن يعـــني بعثـــة 
ــهاكات    ــذه االنتـ ــق يف هـ ــائق للتحقيـ ــصي احلقـ ــرب . لتقـ وأعـ

  .أمله يف أن تسهل إسرائيل دخول البعثة إىل قطاع غزة عن
  (CEDAW/C/2009/I/1)ل اعممال وتنظيم األإقرار جدول األع

وجهـــــت االنتبـــــاه إىل الوثيقـــــة : الرئيـــــسة املؤقتـــــة  - ١٣
CEDAW/C/2009/I/1            وقالت إهنا تعتـرب أن اللجنـة تريـد إقـرار

تنظــــيم األعمــــال، رهنــــا بــــأي جــــدول األعمــــال املؤقــــت و
  .ضرورية تعديالت

  .وقد تقرر ذلك  - ١٤
  يأداء أعضاء اللجنة اجلدد العهد الرمس

ــايلي،    - ١٥ الـــسيدة أملـــني، والـــسيدة أووري، والـــسيدة بـ
ــو    ــسيدة موريـــ ــسنغ، والـــ ــسيدة جايـــ ــرون، والـــ ــسيد بـــ والـــ

فيغــا، والــسيدة بوبــسكو، والــسيدة راســخ أدوا العهــد    ال دي
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 مــــــن النظــــــام ١٥ يف الفقــــــرة الرمســــــي املنــــــصوص عليــــــه
  .للجنة الداخلي

تقريـــر الرئيـــسة عـــن األنـــشطة الـــيت متـــت بـــني الـــدورتني   
  األربعني والثالثة واألربعني للجنةو يةالثان
عرضــت التطــورات الــيت حــدثت    : الرئيــسة املؤقتــة   - ١٦
الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة، فـذكرت أنـه بينمـا ظـل          منـذ 

ــد      ــاً عنـ ــة ثابتـ ــراف يف االتفاقيـ ــدد دول األطـ ــة، ١٨٥عـ  دولـ
اســــتراليا وموزامبيــــق قــــد صــــدقتا علــــى الربوتوكــــول   فــــإن

ع عــدد األطــراف يف هــذا الــصك    االختيــاري، ليــصل جممــو  
وأوضــحت أنــه مل يــتم قبــول أي دولــة إضــافية  .  دولــة٩٦ إىل

 مــن االتفاقيــة بــشأن توقيــت  ٢٠مــن املــادة  ١ لتعــديل الفقــرة
  . اجتماعات اللجنة

ــث       - ١٧ ــاملي الثالـ ــؤمتر العـ ــاركت يف املـ ــا شـ ــت أهنـ وأعلنـ
ملناهضة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال واملـراهقني، الـذي عقـد             

ــرة  يف ريـــــــــــــ ــانريو بالربازيـــــــــــــل يف الفتـــــــــــ و دي جـــــــــــ
ــاين  ٢٨ إىل ٢٥ مــن ــشرين الث ــوفمرب /ت وقالــت إهنــا  . ٢٠٠٨ن

ألقــت كلمــة يف حلقــة عمــل بــشأن االجتــار باألطفــال أبــرزت  
فيها األبعاد اجلنسانية لعمليـة االجتـار والعمـل الـذي قامـت بـه               

وأضــافت أن خطــة  .  مــن االتفاقيــة ٦اللجنــة مبوجــب املــادة   
يف الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر ريــو، تــدعو إىل العمــل الــيت جــاءت 

ــة وإن مل تكــن       ــوة إجيابي ــي خط ــة، وه ــى االتفاقي ــصديق عل الت
 اجلنــــــساين بــــــشكلٍ كامــــــل يف   كافيــــــة إلدراج املنظــــــور 

  .اخلتامية الوثيقة
 ٢٠٠٨نـوفمرب   /وقالت إهنا شاركت يف تشرين الثـاين        - ١٨

لقـة  يف ندوة عن تأثري العنف ضد املرأة على األسـرة، وهـي احل     
اليت عقدت يف الدوحـة بقطـر، وأوضـحت أن احللقـة ناقـشت              
ــة، وكــذلك     ــة واإلقليمي العنــف ضــد املــرأة، والــصكوك الدولي
ــات،      ــع البيانــ ــة مجــ ــسياسات، وأمهيــ ــوانني والــ ــالح القــ إصــ

  . واستخدام املؤشرات املتعلقة بالعنف ضد املرأة

ومضت تقول إهنا حضرت االجتماع الثـامن املـشترك        - ١٩
 مبصاحبة الـسيدة    ٢٠٠٨ديسمرب  / يف كانون األول   بني اللجان 
وأضـافت أهنـا حـضرت      . زرداين والسيد فلنترمـان    - بامليهوب

نفس الشهر الدورة االفتتاحية ملنتـدى قـضايا األقليـات الـيت           يف
ــيم     ــوق يف التعل ــات واحلق ــى األقلي ــا  . ركــزت عل وذكــرت أهن

ــة بنـــساء    ــة املتعلقـ ــذا املنتـــدى توصـــيات اللجنـ شـــرحت يف هـ
ت األقليــات، وأكــدت أمهيــة إدراج املنظــور اجلنــساين     وفتيــا
  .الوثيقة اخلتامية يف
ذكرت أهنا أثناء السنتني اللـتني تولـت فيهمـا رئاسـة            و  - ٢٠

ــا،      ــات إضــافية الجتماعاهت ــى أوق ــة عل ــة، حــصلت اللجن اللجن
 تقريــراً، ممــا ســاهم يف االنتــهاء مــن األعمــال   ٦٦ونظــرت يف 

 كحـل علـى املـدى       -د  وأوضـحت أن اللجنـة سـتعق      . املتأخرة
، وأنـه  ٢٠١٠ ثـالث دورات سـنوياً اعتبـاراً مـن عـام       -البعيد  

. ينبغــي للــدول األطــراف أن تــساهم برفــع تقاريرهــا يف حينــها
ــة إىل جنيــف قــد مت بطريقــٍة سلــسة     وذكــرت أن انتقــال اللجن

. للغاية، مع احملافظة على عالقات جيدة بشعبة النهوض بـاملرأة       
 أيــضاً أهنــا ترغــب يف االرتبــاط وأضــافت أن اللجنــة أوضــحت

بالبنيــان اجلنــساين اجلديــد، ولــذا فإهنــا ستواصــل عقــد دورة       
  .واحدة سنوياً يف نيويورك

ومضت تقول إن اللجنة قد اعتمـدت التوصـية العامـة             - ٢١
زالـــت   بـــشأن العـــامالت املهـــاجرات، ولكنـــها مـــا ٢٦رقـــم 

. ٢متأخرة يف عملها يف مشروع التوصـية العامـة بـشأن املـادة              
ــا بـــدأت عملـــها يف التوصـــية العامـــة بـــشأن النـــساء    كمـــا أهنـ

ــشأن اآلثـــــــار    املـــــــسنات وتوصـــــــية ع  امـــــــة أخـــــــرى بـــــ
  .للطالق االقتصادية

وأردفت تقول إنه خـالل تلـك املـدة، ركـزت اللجنـة               - ٢٢
جهودهـــــا علـــــى تنفيـــــذ االتفاقيـــــة واملالحظـــــات اخلتاميـــــة  

ــدول األطــراف الــيت مل ترســل تقاريرهــا   وعلــى وبينــت أن . ال
داد التقــارير تتــضمن طلــب   عــاملبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة إل  
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وأعلنـت أنـه    . معلوماٍت عن تنفيذ املالحظات اخلتامية السابقة     
ــاءة إىل كــل أربــع ســنوات علــى     مت تغــيري تــواتر احلــوارات البن
األقل، كما أدخلت إجراءات جديدة للمتابعة من أجـل تنفيـذ           

ــضيتني ملحــتني خــال     ــشأن ق ــة ب . ل ســنتنياملالحظــات اخلتامي
وأعلنــت أن . أول زيــارة متابعـة قــد متـت بالفعــل   وأضـافت أن 

 دولــة مــن الــدول األطــراف الــيت تــأخرت كــثرياً يف تقــدمي  ١٦
ــة ، وأن  ــا األوليـ ــا  ٤تقاريرهـ  دول أطـــراف تـــأخرت تقاريرهـ

 ســـنوات، قـــد دعيـــت كلـــها إىل    ١٠الدوريـــة ألكثـــر مـــن   
  .تقاريرها تقدمي
ز، فــإن األمــر حباجــٍة وأضــافت أنــه رغــم التقــدم احملــر   - ٢٣
ــصلحة       إىل ــع أصــحاب امل ــب مجي ــن جان ــود م ــن اجله ــٍد م مزي
ودعـت مفوضـية    . ميكن حتقيق نتـائج يف حيـاة كـل امـرأة           حىت

حقــوق اإلنــسان إىل مواصــلة دعمهــا وختــصيص مــواد بــشرية   
ــساعدة       ــوفري امل ــة، باإلضــافة إىل ت ــل اللجن ــة إضــافية لعم ومالي

يـــذ املالحظـــات اخلتاميـــة التقنيـــة يف إعـــداد التقـــارير أو يف تنف
واختتمـت  . الدول األطراف اليت حتتاج إىل هـذه املـساعدة         إىل

، أن تغتـنم  ٢٠٠٩كالمها بالقول إن اللجنة ينبغي هلا، يف عام   
ــرة      ــذكرى العاشــ ــة والــ ــثالثني لالتفاقيــ ــذكرى الــ ــول الــ حلــ
للربوتوكول االختياري لكي تزيد من التوعيـة هبـذين الـصكني           

  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوبتأثريمها على القضاء
  

   أعضاء املكتببانتخا
دعت إىل تقدمي الترشيحات ملنـصب      : الرئيسة املؤقتة   - ٢٤

  .الرئيس وفقاً للنظام الداخلي للجنة
ــٍة إىل بعـــض  :الـــسيدة جـــرب  - ٢٥ ــة حباجـ  قالـــت إن اللجنـ

  .الوقت إلجراء مشاورات
ــساعة     ــسة الـــــ  ورفعـــــــت ٥٥/١٠وعلقـــــــت اجللـــــ
  .٠٠/١٣ الساعة

  


