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 .٥٠/١٢افُتتحت اجللسة الساعة  
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا احلادية واألربعني

)CEDAW/C/2008/II/L.1و CEDAW/C/FIN/CO/6/CRP.1  
 NGA/CO/6/CRP.1  و LTU/CO/4/CRP.1 و ICE/CO/6/CRP.1و
 TZA/CO/6/CRP.1و  UK/CO/6/CRP.1 وSVK/CO/4/CRP.1 و
 )YEM/CO/6/CRP.1 و
عرضـــــت الوثيقـــــة   : ، املقـــــررة الـــــسيدة دايريـــــام  - ١

CEDAW/C/2008/II/L.1   ــاين والثالــث ــضمنة للفــصلني الث ، املت
مــن مــشروع تقريــر اللجنــة، إىل جانــب ورقــات غرفــة املــؤمتر   

دلـة، علـى مثانيـة    احملتوية على مالحظاهتا اخلتاميـة، بـصيغتها املع      
تقارير مقدمة من الدول األطراف، نظرت فيها اللجنـة خـالل           

 .دورهتا، إلدراجها يف الفصل الرابع من التقرير
قالـــت إهنـــا تعتـــرب أن اللجنـــة تـــود اعتمـــاد : الرئيـــسة - ٢

فـــــــــصول مـــــــــشروع التقريـــــــــر الـــــــــوارد يف الوثيقـــــــــة     
CEDAW/C/2008/II/L.1    ــصيغتها ــؤمتر، بـ ــة املـ ــات غرفـ  وورقـ

ة، املبينـة للمالحظـات اخلتاميـة للجنـة علـى مثانيـة تقـارير               املعدل
 .مقدمة من الدول األطراف، إلدراجها يف التقرير

 تقرر ذلك - ٣
ــام  - ٤ ــسيدة دايري ــررةال ــر  : ، املق عرضــت مــشروع تقري

أوال /٤١ويـبني التقريـر قـرارات اللجنـة         . الفريق العامل اجلامع  
 الـدول األطـراف     إىل رابعا حتت عنوان املسائل املعروضة علـى       

؛ والتقريـــر يقـــدم تفاصـــيل أنـــشطة اللجنـــة     )الفـــصل األول(
 مــن جــدول األعمــال  ٥واإلجــراءات املتخــذة يف إطــار البنــد  

ــادة   ــة ٢١املتعلـــق بتنفيـــذ املـ ــ( مـــن االتفاقيـ ، )سابعالفـــصل الـ
 من جدول األعمال املتعلق بأساليب ووسائل تـسريع       ٦ والبند

 من جدول األعمـال     ٧ ، والبند )الفصل السادس (عمل اللجنة   
ــاري    ــول االختيـ ــشطة مبوجـــب الربوتوكـ ــق باألنـ ــد (املتعلـ البنـ

؛ ويـشمل مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة             )اخلامس
 ).الفصل الثامن(الثانية واألربعني 

قالـــت إهنـــا تعتـــرب أن اللجنـــة تـــود اعتمـــاد : الرئيـــسة - ٥
ــشروع      ــق العامــل اجلــامع إلدراجــه يف م ــر الفري مــشروع تقري

 .ر اللجنةتقري
 .تقرر ذلك - ٦
اعتمــد مــشروع تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا احلاديــة        - ٧

واألربعني يف مجلته وبصيغته املعدلة، رهنـاً بانتـهاء املقـررة مـن             
 .وضع صيغته النهائية

 جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني
اســــترعت االنتبــــاه إىل : ، املقــــررةالــــسيدة دايريــــام - ٨

ــ ال املؤقـــت للـــدورة الثانيـــة واألربعـــني، وهـــو  جـــدول األعمـ
 .املوجود يف تقرير الفريق العامل اجلامع

 .قر جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعنيأُ - ٩
 بيان من الرئيسة

قالـــت إن اللجنـــة أجـــرت خـــالل الـــدورة : الرئيـــسة - ١٠
حــوارات بنــاءة وبالغــة األمهيــة مــع مثــاين دول أطــراف هــي        

سلندا، لتوانيـا، نيجرييـا، سـلوفاكيا، اململكـة املتحـدة           يأفنلندا،  
لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،          

وشددت بوجه خـاص    . اليمن، واعتمدت املالحظات اخلتامية   
على استمرار وجود الوصم والفجوة يف األجور بـني اجلنـسني           

رة اختــاذ تــدابري واملــشاكل الــيت تواجههــا املــرأة الريفيــة وضــرو 
. خاصة مؤقتة لتسريع إعمال مبدأ املساواة بـني الرجـل واملـرأة           

وأســهم ارتفــاع مــستوى حــضور املنظمــات غــري احلكوميــة       
كمـا تـوافرت للجنـة مـدخالت        . إسهاماً كبرياً يف عمل اللجنة    

ــسان، باإلضــافة إىل       ــوق اإلن ــة حلق ــدة مؤســسات وطني ــن ع م
 .الهتاصناديق األمم املتحدة وبراجمها ووكا

وخالل الدورة أحرزت اللجنة تقدماً بـشأن توصـيتني          - ١١
ــر  ــشأن املـ ــدامها بـ ــامتني، إحـ ــشأن  عـ ــاجرة واألخـــرى بـ أة املهـ

 مـــن االتفاقيـــة، واختـــذت إجـــراءات بـــشأن املـــسائل  ٢ املـــادة
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املتعلقـــــة بـــــالربوتوكول االختيـــــاري، واستعرضـــــت نتـــــائج  
االجتمــــاع الــــسابع املــــشترك للجنــــة واالجتمــــاع العــــشرين 

ــساتلل ــدول األطـــراف يف     . رئيـ ــادل اآلراء مـــع الـ وأتـــاح تبـ
االتفاقيــة فرصــة ممتــازة إللقــاء الــضوء علــى املبــادئ التوجيهيــة  
ــا بـــشأن    اجلديـــدة إلعـــداد التقـــارير اخلاصـــة باالتفاقيـــة وبياهنـ
مؤسسات حقوق اإلنـسان الوطنيـة وسياسـتها بـشأن التقـارير            

 زمنيـة   وقررت اللجنـة إرسـال مـذكرات حتمـل أطـراً          . املتأخرة
ــارير إىل الـــدول األطـــراف الـــيت تـــأخرت    حمـــددة لتقـــدمي التقـ
ــا      ــأخرت تقاريره ــيت ت ــة خلمــس ســنوات أو ال ــا األولي تقاريره
ــن      ــتفادة مـ ــى االسـ ــشجيعها علـ ــنوات، لتـ ــشر سـ ــة لعـ الدوريـ
املساعدة التقنيـة املتـوافرة مـن مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية               

ي للمـــرأة حلقـــوق اإلنـــسان وصـــندوق األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائ
وكـان ممثـل للـشعبة قـد أطلـع اللجنـة            . وشعبة النـهوض بـاملرأة    

على احلملة العامليـة لألمـني العـام الراميـة إىل إهنـاء العنـف ضـد              
املرأة وعن التقدم احملرز يف إعداد قاعدة بيانات منسقة ووضـع           

كمـا اجتمعـت اللجنـة مـع        . مؤشرات بشأن العنف ضد املـرأة     
مــــم املتحــــدة للطفولــــة   مــــسؤولني كبــــار مــــن منظمــــة األ   

 .ملناقشة التنسيق) اليونيسيف(
ــون     - ١٢ ــي تكــ ــد لكــ ــة عملــــت جبــ ــافت أن اللجنــ وأضــ

مالحظاهتا اخلتامية ملموسة وحمددة بشكل أكـرب واسـتخدمت         
وعـالوة علـى    . عناوين مواضيع جتعلها أكثر يـسراً للمـستخدم       

وهي حتث مجيـع املنظمـات   . هذا طبقت اللجنة إجراء للمتابعة    
ــا ووكاالهتــا    غــري احلكو ــة وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمه مي

على استخدام املالحظات اخلتامية أساسـاً للمرحلـة التاليـة مـن           
 .وعلى أن تقدم الدعم الكامل جلهود املتابعة، تنفيذ االتفاقية

 اختتام الدورة 
 .أعلنت اختتام الدورة احلادية واألربعني: الرئيسة - ١٣

 .٠٥/١٣ُرفعت اجللسة الساعة  
 


