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    الثانية واألربعون الدورة
  ٨٥١ موجز للجلسة حمضر
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   مونوفيتشي سةالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  افتتاح الدورة
  نظيم األعمالإقرار جدول األعمال وت

تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني الــدورتني احلاديــة واألربعــني والثانيــة واألربعــني 
  للجنة

   من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
   من االتفاقية وسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة٢١تنفيذ املادة 
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  ٠٥/١٠ الساعة افتتحت اجللسة
  افتتاح الدورة

أعلنـــت افتتـــاح الـــدورة الثانيـــة واألربعـــني : الرئيـــسة  - ١
  .للجنة
ــسيد  - ٢ ــالمةالـ ــوق     ( سـ ــدة حلقـ ــم املتحـ ــية األمـ مفوضـ

 لــىوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان ع فــنقــل هتــاين امل) اإلنــسان
اخلطوات الـيت اختـذهتا اللجنـة جلعـل مالحظاهتـا اخلتاميـة أيـسر               

وأشـار أيـضا إىل أن     . ة للتنفيـذ  يـ ديدا وقابل حتأكثر  استخداما، و 
 االختيــاري ا وتــونس قــد صــدقتا علــى الربوتوكــول    سويــسر

ــز ضــد املــرأة منــذ      ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي التفاقي
ــة واألربعــني   ــدورة احلادي ــدول األخــرى    ال ــددا مــن ال ، وأن ع

  . جدا من التصديققريب
ــائال إن إجــراءات املتابعــة    - ٣  لتنفيــذ ةأساســيواســتطرد ق

ــارة املتابعــة      الــيت إىل لكــسمربغ التوصــيات؛ ومــن مث فــإن زي
أمـا مبـادرة    . خرية جـديرة بالثنـاء    ألقامت هبا اللجنة يف اآلونة ا     

 يفقد مسحـت ملمثلـ    حظيت بترحيب كبري    اليت  الدولة الطرف   
ــة ذات    ــاه إىل عناصــر املالحظــات اخلتامي ــه االنتب ــة بتوجي اللجن

ــة   ــة معين ــصلة بقطاعــات حكومي ــة   . ال وقــد اجتمــع وفــد اللجن
بالربملان، واهليئة القضائية، مبا يف ذلـك رئـيس القـضاة، ونقابـة             

ألمــل معقــود علــى أن حتــذو الــدول األخــرى هــذا  او. احملــامني
ــة والربوتوكــول     . احلــذو ــضا أن االتفاقي وأكــدت املفوضــية أي
يــاري كانــا واضــحان جبــالء يف أي أنــشطة للمــساعدة      تاالخ

ثــال، احللقــة الدراســية الــيت عقــدت يف التقنيــة، وعلــى ســبيل امل
ــة واهليئـــات املنـــشأة       ــة األخـــرية بـــشأن املتابعـ مبوجـــب اآلونـ

  .يف منطقة أمريكا الالتينيةمعاهدات 
وأردف قــائال إن األحــداث األخــرى املــثرية لالهتمــام   - ٤

فيما يتعلق بعمل املفوضية مشلـت االجتمـاع العـشرين لرؤسـاء            
 ذي أكـد  جب معاهدات، الـ   هيئات حقوق اإلنسان املنشأة مبو    

ــ ــسجام أســاليب العمــل  حتمي ــق ان ــسيطهاة حتقي ــدورة  وتب ، وال
ــشة      ةالتاســع ــا املناق ــيت جــرت فيه ــسان، ال ــوق اإلن ــس حق  جملل

وجيري بـذل   . السنوية املتعلقة بإدماج منظور جنساين يف عمله      
 ئات املنشأة مبوجـب معاهـدات   ياجلهود لتحسني العالقة بني اهل    

  . الشاملوآلية االستعراض الدوري
ووجه االنتبـاه إىل األعمـال التحـضريية املتعلقـة مبـؤمتر              - ٥

العشر إلعالن وبرنامج عمل دربان املقـرر      السنوات  استعراض  
ــدمها   ٢٠٠٩أبريــل /عقــده يف نيــسان   واملــسامهة اهلامــة الــيت ق

 بـالتمييز علـى     نتـضرر ياالعالن ومفادها أن النساء والبنات ال       
ألشـكال األخـرى للتمييـز      أساس اجلنس فحـسب، بـل أيـضا با        

  .مبا يف ذلك التمييز العرقي
ويف اخلتــام، وجــه االنتبــاه إىل احللقــة الدراســية الــيت        - ٦

 مــن العهــد الــدويل  ٢٠ و ١٩عقــدت مــؤخرا بــشأن املــادتني  
اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية، الــيت تناولــت اخلــالف       

ــت توضــيح    ــدين وحاول ــشهري بال ــق بالت ــة الرماديــ املتعل ة  املنطق
ومتثل هدفها يف إجياد    . احمليطة بالتحريض على الكراهية الدينية    

ــسعم ــذا اجملــال  ت ــادي يف ه ــتفكري االنتق ــأثري  .  لل ــرح أن الت واقت
السليب لألديان املختلفة على حقوق املرأة قد يكون نامجـا عـن          

اللجنــة بقــدر عمــل التفــسريات الرجعيــة لتعاليمهــا؛ وقــد تعلــق 
ــى    كــبري بتوضــيح اآلراء االجتماع  ــؤثر عل ــيت ت ــة ال ــة والتقليدي ي

  .حياة املرأة
شرات ؤقالت إن جدول امل   : غن شلي –السيدة شوب     - ٧

ــشري إىل      ــداده يـ ــية بإعـ ــوم املفوضـ ــذي تقـ ــالتمييز الـ ــة بـ املتعلقـ
ض علــى التحيــز اجلنــسي وكــذلك الكراهيــة العرقيــة      ريحــتال

ــة، وســيكون مــن دواعــي التقــدير أن تــدرج املفوضــية     والديني
 مــن ٢٠ و ١٩ح يف عملــها بــشأن املــادتني أيــضا هــذا املــصطل

  .العهد
ــ  - ٨ ــسيدة ســ ــة  :زميالــ ــارة إىل احللقــ  يف معــــرض اإلشــ

 طوائـف الدراسية، وجهت االنتباه إىل التهديد الذي تواجهـه ال   
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الدينية األقلية اليت كثريا ما تـشكل معتقـداهتا وممارسـاهتا جـزءا             
  .امن هويتها كشعب، وال حتظى باحترام األغلبية يف جمتمعاهت

قــال إن ): مفوضــية حقــوق اإلنــسان (الــسيد ســالمة  - ٩
احللقة الدراسية كانت حماولـة إلعـادة صـياغة املناقـشة املتعلقـة             

والتحيـز اجلنـسي    . بالدين يف إطارها الصحيح حلقوق اإلنـسان      
اجلوانب االجتماعية والثقافيـة للـدين، وهنـاك    ب دكيأ بالت رتبطم

  .فسريات الدينيةحاجة واضحة للتمييز بني األديان والت
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

(CEDAW/C/2008/III/1)  
ــسة  - ١٠ ــة   : الرئيـــــــ ــاه إىل الوثيقـــــــ ــت االنتبـــــــ وجهـــــــ

CEDAW/C/2008/III/1          وقالت إهنا تعترب أن اللجنـة ترغـب يف 
إقرار جدول األعمال املؤقت املقتـرح وتنظـيم األعمـال، رهنـا            

  .بأي تعديالت ضرورية
  .كوقد تقرر ذل  - ١١

ــدورتني     تقريــر الرئيــسية عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني ال
  احلادية واألربعني والثانية واألربعني للجنة 

التطورات الــيت طــرأت بــ فــادة يف معــرض اإل:الرئيــسة  - ١٢
منذ الدورة احلادية واألربعني للجنـة، أشـارت إىل أن سويـسرا       
ــة،     ــاري لالتفاقي وتــونس قــد صــدقتا علــى الربوتوكــول االختي

وباالضـافة  . ٩٢بذلك بلغ جمموع عدد أطراف هـذا الـصك          و
 دولة طرفـا علـى التعـديل الـذي أجـري            ٥٣إىل ذلك، وافقت    

 اجتمـاع   ة من االتفاقية فيما يتعلـق مبـد       ٢٠، املادة   ١يف الفقرة   
  .اللجنة
واستطردت قائلـة إن أنـشطتها تـضمنت االشـتراك يف             - ١٣

ة عـشر ملـؤمتر     الـذكرى الـسنوية اخلامـس     ب لاتفإلحلمؤمتر دويل   
فيينا العاملي حلقوق اإلنسان، حيث أكدت على الـزخم الـذي           
وفــره املــؤمتر حلقــوق اإلنــسان للمــرأة وعمــل اللجنــة، وخباصــة 
وضـــع الربوتوكـــول االختيـــاري، وأكـــدت أن نظـــام اهليئـــات 

املنــشأة مبوجــب معاهــدات لــه أمهيتــه يف الــسعي إىل إعمــال       
قق كل إمكانياتـه  حقوق اإلنسان، ولكنه يتعني مع ذلك أن حي     

  .بسبب وجود افتقار يف الرؤية وقيود على املوارد
وأردفت قائلة إن زيارة املتابعـة الـيت جـرت بنـاء علـى                - ١٤

ــة       ــشة املالحظــات اخلتامي ــة لكــسمربغ ملناق ــن حكوم ــوة م دع
ة وضــــوح االتفاقيــــة، د لزيــــاةت فرصــــة ممتــــازأتاحــــللجنــــة 

وشجعت الـدول   . توصيات احملددة وبروتوكوهلا االختياري وال  
األطــراف األخــرى علــى اتبــاع هــذه املمارســة اجليــدة وحثــت  
مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان علـــى النظـــر يف ختـــصيص مـــوارد   

  .ألنشطة املتابعة
ومضت قائلة إهنا اشتركت قبل أسبوع يف املناقـشات           - ١٥

الــيت دارت يف اللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة العامــة بـــشأن       
تلــك وأثنــاء . النــهوض بــاملرأة: ن جــدول األعمــال مــ٥٦البنــد

 اجتماع اللجنة خـالل  مدةد  املناقشات، أعربت عن شكرها مل    
 وللحــل الطويــل األجــل املتمثــل يف    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨عــامي 
ووجهـت  . ٢٠١٠مـن عـام     اعتبارا   ثالث دورات سنوية     عقد

االنتبــاه إىل املبــادئ التوجيهيــة احملــددة للجنــة املتعلقــة بــاالبالغ 
ملكملـــة للمبـــادئ التوجيهيـــة للوثيقـــة األساســـية املوحـــدة      وا

واخلطــوات الــيت اختــذهتا اللجنــة لتحقيــق التــساوق يف أســاليب  
ــدات    ــشأة مبوجـــب معاهـ ــرى املنـ ــات األخـ ــع اهليئـ ــها مـ . عملـ

ــيت      ــود ال ــشأن اجله ــات ب ــضا معلوم ــدمت أي ــة  توق ــذهلا اللجن ب
لتشجيع الدول األطـراف علـى تقـدمي تقـارير بتوجيـه دعـوات              

 إىل الدول اليت تأخرت كثريا يف تقدمي تقاريرها األوليـة           خاصة
ويف حالـة عـدم     . والدورية لتقدميها يف موعد حمدد يف املستقبل      

 اللجنة تنفيذ االتفاقية قبل تقدمي تقريـر        ناقشحدوث ذلك، ست  
  .الدولة الطرف

 ٢٠٠٨ومضت قائلة إنـه سـيجري االحتفـال يف عـام              - ١٦
ن العــاملي حلقــوق اإلنــسان،  لإلعــالبالــذكرى الــسنوية الــستني

والــذكرى الــسنوية اخلامــسة عــشرة العتمــاد إعــالن وبرنــامج   
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عمل فيينا والذكرى السنوية اخلامسة عشرة العتمـاد اإلعـالن          
اإلعـالن  وقـد أرسـى     . املتعلق بالقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         

العاملي اإلطار الالزم لوضع معايري حقوق إنسان ملزمة وأعلـن   
 أن حقوق اإلنسان للمـرأة غـري قابلـة للتـصرف            يف الوقت ذاته  

ــر      ــة، يف حــني وف وجــزء ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنــسان العاملي
إعـــالن وبرنـــامج عمـــل فيينـــا زمخـــا جديـــدا إلدمـــاج حقـــوق 

واســتمد . اإلنــسان للمــرأة يف الفكــر الــسائد حلقــوق اإلنــسان 
القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة اإلهلــام مــن   املتعلــق بعــالن اإل

فـت هـذا العنـف بأنـه         للجنـة، الـيت عرَّ     ١٩لعامة رقـم    التوصية ا 
  . متييز وانتهاك حلقوق اإلنسان، وليس مسألة عائلة أو خاصة

 ىالــــذكراإلحتفــــاالت بواختتمــــت قائلــــة إن هــــذه   - ١٧
السنوية متثل رسالة تذكرييـة بأنـه جيـب القيـام بكـثري جـدا مـن           

 غـري العمل جلعـل الوعـد بـأن تكـون حقـوق اإلنـسان العامليـة و           
. واقعـــة جلميـــع النـــساء والرجــــال    حقيقـــة  القابلـــة للتجزئـــة  

. عي بلــد بأنــه قــضى علــى التمييــز ضــد املــرأةميكــن أن يــدَّ وال
وهكــذا فــإن الكفــاح مــن أجــل حقــوق املــرأة كفــاح للتنفيــذ    

 .الكامل لالتفاقية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

ادة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب امل        
   من االتفاقية١٨
، تكلمت بوصفها رئيسة الفريـق العامـل        السيدة باتن   - ١٨

ملــا قبــل الــدورة للــدورة الثانيــة واألربعــني، فقالــت إن الفريــق   
ــارير      ــصلة بالتق ــوائم بالقــضايا واألســئلة ذات ال العامــل أعــد ق

 للـــدول األطـــراف والتقريـــر اجلـــامع للتقريـــر ١٢الدوريـــة الــــ 
ري الثــاين للبحــرين للنظــر فيهــا، علــى     األويل والتقريــر الــدو 

أســــاس املعلومــــات الــــواردة مــــن احلكومــــات، والوكــــاالت 
املتخصـــصة التابعـــة ملنظومـــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات غـــري 

  .احلكومية

 مــن االتفاقيــة وُســبل ووســائل التعجيــل     ٢١تنفيــذ املــادة  
  بأعمال اللجنة

قالـت إن   ) مفوضية حقـوق اإلنـسان     (السيدة كونرز   - ١٩
ــة      ــشروع التوصــية العام ــة واصــلت العمــل يف م ــة العامل األفرق
املتعلقــة بالنــساء املهــاجرات ومــشروع التوصــية العامــة بــشأن   

ــادة  ــدم احملــ    ٢امل ــى التق ــة عل ــة، وســتطلع اللجن ــن االتفاقي  رز م
ــ. فيهمـــا رض علـــى اللجنـــة أيـــضا تقريـــر مـــن الوكـــاالت  وُعـ

دخل يف املتخصــصة بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة يف اجملــاالت الــيت تــ  
  .(CEDAW/C/2008/I/3)نطاق أنشطتها 

واختتمــت قائلــة إن التقريــر املتعلــق بــسبل ووســائل        - ٢٠
نــــاقش  (CEDAW/C/2008/III/4)التعجيــــل بأعمــــال اللجنــــة 

التطــورات الــيت حــدثت فيمــا يتعلــق هبيئــات حقــوق اإلنــسان   
ــه    املنــشأة مبوجــب معاهــدات، وجملــس حقــوق اإلنــسان وجلنت

ذلــك إدمــاج منظــور جنــساين يف أعمــال   االستــشارية، مبــا يف 
وتضمن التقرير أيضا معلومات عن االجتمـاع الـسابع      . اجمللس

ــات       ــاء هيئ ــشرين لرؤس ــاع الع ــني اللجــان واالجتم ــشترك ب امل
حقوق اإلنـسان املنـشأة مبوجـب معاهـدات، وخباصـة قـرارهم             

. ٢٠٠٨املتعلق بعقد اجتماع ثان مشترك بني اللجان يف عـام           
ــر مب او ــتم التقري ــدول     خت ــن ال ــة م ــارير املقدم ــات عــن التق علوم

األطــراف الــيت ســينظر فيهــا يف دورات مقبلــة والنــهج املمكنــة  
لـدول  من ا للنظر يف تنفيذ االتفاقية يف حالة عدم وجود تقارير          

ة عــن مــستكملوأخــريا، قُــدمت إىل اللجنــة بيانــات . األطــراف
 الدول اليت مل تصدق أو تنضم إىل االتفاقية والـدول األطـراف           

  .اليت مل تقدم تقاريرها بعد
  .٤٥/١٠ُرفعت اجللسة الساعة   

  


