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 ٠٥/١٢افتتحت اجللسة الساعة  
ــثالثني      ــعة والـ ــا التاسـ ــن دورهتـ ــة عـ ــر اللجنـ ــاد تقريـ اعتمـ

)CEDAW/C/2007/III/L.1،   و CEDAW/C/2007/III/CRP.1 ،
 /CEDAW/C/BLZ/COو، CEDAW/C/COK/CO/1/CRP.1و 

4/CRP.1و ،CEDAW/C/BRA/CO/6/CRP.1و ،CEDAW/C/ 

EST/CO/4/CRP.1                و ، CEDAW/C/GIN/CO/6/CRP.1 ،
 /CEDAW/C/HUN/CO/6، وCEDAW/C/HON/CO/6/CRP.1و

CRP.1و ،CEDAW/C/IDN/CO/5/CRP.1و ،CEDAW/C/JOR/ 

CO/4/CRP.1و ،CEDAW/C/KEN/CO/6/CRP.1و ،CEDAW/ 

C/LIE/CO/3/CRP.1            و ، CEDAW/C/NZL/CO/6/CRP.1 ،
 CEDAW/C/KOR/CO/6، وCEDAW/C/NOR/CO/7/CRP.1و

/CRP.1و ،CEDAW/C/SGP/CO/6/CRP.1(  
عرضــــــت الوثيقــــــة : ، املقــــــررةالــــــسيدة ديريــــــام - ١

CEDAW/C/2007/III/L.1  الـيت تتــضمن أقــساما مــن مــشروع ،
ر اللجنـــة، وورقـــات غرفـــة االجتماعـــات الـــيت تتـــضمن  تقريـــ

 ١٥تعليقاهتـــا اخلتاميـــة، بـــصيغتها املعدلـــة، علـــى التقـــارير الــــ 
 .أثناء الدورةاللجنة للدول األطراف اليت نظرت فيها 

قالـــت إهنـــا تعتـــرب أن اللجنـــة ترغـــب يف     : الرئيـــسة - ٢
ــاد ــة    اعتمـــ ــضمنة يف الوثيقـــ ــر املتـــ ــشروع التقريـــ ــسام مـــ أقـــ

CEDAW/C/2007/III/L.1  ،ــات ــة االجتماعـــ  وورقـــــات غرفـــ
 التعليقـات اخلتاميـة للجنـة علـى         تـضمن بصيغتها املعدلـة، الـيت ت     

 . للدول األطراف١٥التقارير الـ 
 .تقرر ذلك - ٣
ــام  - ٤ ــسيدة ديريـــ ــررةالـــ ــشروع  : ، املقـــ ــت مـــ عرضـــ

ــر ــة    تقريــــ ــامع املتــــــضمن يف الوثيقــــ ــل اجلــــ الفريــــــق العامــــ
CEDAW/C/2007/III/CRP.1 .ــيل  التقتـــــضمن وي ــر تفاصـــ ريـــ

 ٥لـيت اضـطلعت هبـا مبوجـب البنـود           أنشطة اللجنة واألعمـال ا    
ــد  . ٧  و٦ و ــل    ٦ومبوجــب البن ــو ســبل ووســائل التعجي ، وه

 ٣٩/١سـتعتمد اللجنـة أيـضا مـشروع املقـرر           . بأعمال اللجنـة  

بــشأن الطلــب الــذي رفعتــه إىل اجلمعيــة العامــة بتمديــد وقــت  
ــا ــا    . انعقاده ــان اآلث ــا ببي ــة علم ــة علــى  وأحاطــت اللجن ر املالي

امليزانية الربناجمية الذي تلقته مقترنا هبذا املقرر، وترغـب يف أن           
تـسجل طلبـها وهــو أن جتـري مراجعـة أســاس حـساب تكلفــة      

 شـرح واضـح    متديده، وأن جيـري      طُلبوقت االجتماع الذي    
 .ملعايري حساب املتطلبات احلالية

د قالت إهنا تفهم أن اللجنة ترغب يف اعتمـا        : الرئيسة - ٥
مـــشروع تقريـــر الفريـــق العامـــل اجلـــامع املتـــضمن يف الوثيقـــة 

CEDAW/C/2007/III/CRP.1 ،ــة  لكــي يــدرج ،بــصيغتها املعدل
 ٦ و ٥بوصــفه تقريرهــا عــن البنــود يف مــشروع تقريــر اللجنــة 

 . من جدول األعمال٧ و
 .تقرر ذلك - ٦
ــة عــن دورهتــا التاســعة        - ٧ ــد مــشروع تقريــر اللجن اعتم

غته املعدلـــة، رهنـــا بوضـــع اللمـــسات والـــثالثني ككـــل وبـــصي
 .النهائية بواسطة املقررة

 جـــــدول األعمـــــال املؤقـــــت لـــــدورة اللجنـــــة األربعـــــني
)CEDAW/C/2007/III/CRP.1(  
استرعت االنتباه إىل جـدول     : ، املقررة السيدة ديريام  - ٨

األعمال املؤقت للدورة األربعني الذي يوجد يف تقرير الفريـق          
 ).CEDAW/C/2007/III/CRP.1(العامل اجلامع 

 .اعتمد جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني - ٩
بيـان األمينــة العامــة املـساعدة واملستــشارة اخلاصــة لألمــني   

  باملرأة العام بشأن القضايا اجلنسانية والنهوض
األمينــة العامـة املـساعدة واملستــشارة    (الـسيدة ماياجنـا   - ١٠

ــام بـــشأن القـــضايا اجل  نـــسانية والنـــهوض اخلاصـــة لألمـــني العـ
قالت إن الـدورة التاسـعة والـثالثني كانـت مثمـرة إىل          ): باملرأة

ــة يف تقــارير   . أقــصى حــد  ــدول  ١٥وقــد نظــرت اللجن  مــن ال
وقـــد . األطـــراف الـــيت قـــدمت إحـــداها تقريـــرا للمـــرة األوىل 
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درســـت اللجنـــة أيـــضا مـــوادا كـــثرية قدمتـــها منظمـــات غـــري  
 .تحدةحكومية وكيانات تابعة ملنظومة األمم امل

وأضــافت أنــه رغــم املكاســب الــيت جــرى حتقيقهــا يف   - ١١
جماالت متعددة، وجـدت اللجنـة أنـه مـا زال هنـاك متييـز ضـد                 

وقـد كانـت احلـوارات    . املرأة بالنـسبة جلميـع أحكـام االتفاقيـة      
اليت جرت مع الـدول األطـراف أثنـاء الـدورة ناجحـة وبّنـاءة؛               

ــة، أسا   ــة للجنـ ــات اخلتاميـ ــع التعليقـ ــشكل، مـ ــلبا  وستـ ــا صـ سـ
وهتيئ أنشطة اللجنة زمخـا للـدول األطـراف         . لألعمال القادمة 

لكــي تــسن التــشريعات الالزمــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال     
التمييــز ضــد املــرأة ولألخــذ بتــدابري خاصــة مؤقتــة بغيــة كفالــة  

 .حتقيق هدف املساواة
ومضت تقول إن املنظمات غري احلكومية اليت عـادت          - ١٢

رية أســهمت إســهاما كــبريا يف أعمــال إىل احلــضور بأعــداد كــب
اللجنــة، وشــجعت تلــك املنظمــات علــى مواصــلة الــدعوة إىل   

ــرأة    ــسان للم ــوق اإلن ــة حق ــز ومحاي ــدم   . تعزي ــضا ع ــي أي وينبغ
إغفال الدور اهلام الذي تضطلع بـه كيانـات األمـم املتحـدة يف              

 .دعم تنفيذ االتفاقية
ءات  أثناء الـدورة إجـرا      اللجنة قد اختذت   أنوأضافت   - ١٣

ــاري،    بــــصدد ثــــالث قــــضايا مبقتــــضى الربوتوكــــول االختيــ
وواصـــلت مناقـــشتها مـــشاريع التوصـــيات العامـــة فيمـــا يتعلـــق  

، واستعرضت نتـائج االجتمـاع الـسادس        ٢باملهاجرات وباملادة   
املشترك بني اللجـان واالجتمـاع التاسـع عـشر لرؤسـاء اهليئـات              

طر تــشاقــدجرى بالفعــل و. املنــشأة مبعاهــدات حقــوق اإلنــسان
نتائج الدورة يف اجتماع غري رمسـي جـرى فيـه تـشجيع الـدول               ل

ــارير األولّ   ــى تقــدمي التق ــأخرة عــن موعــدها   األطــراف عل ــة املت ي
 وإحاطتــها علمــا بطلــب اللجنــة متديــد وقــت اجتماعهــا، وهــو   

 إىل الـدعوة    وأشارت مـع التقـدير    .  بشدة  املتكلمة طلب تؤيده 
اجتمــاع غــري الــيت قدمتــها حكومــة سويــسرا إىل اللجنــة لعقــد  

 يف جنيـف، وسـيكون      ٢٠٠٧أكتـوبر   /رمسي يف تـشرين األول    

ذلك االجتماع مبثابة فرصة للجنة للمـضي يف معاجلـة أسـاليب     
 .عملها
ــة      - ١٤ ــج صــدرها اهتمــام اللجن ــا أثل ــه مم ــول إن ومــضت تق

 أنالشديد بعمليات اإلصالح اجلارية يف األمم املتحـدة، حيـث           
اة بـني اجلنـسني ومتكـني       تلك العمليات تستهدف تـدعيم املـساو      

املرأة، وأعربت عن أملها يف أن تعتمد على الـدعم املـستمر مـن           
وبصفتها مستشارة خاصة، فقد انتفعـت      . اللجنة يف هذا الصدد   

ــة، وســتبذل      ــع أعــضاء اللجن انتفاعــا كــبريا مــن العمــل مــع مجي
قصارى جهدها لكفالة احملافظة على الروابط الوثيقـة حـىت بعـد            

ــسؤولية  ــال م ــة إىل مكتــب املفوضــة الــسامية     انتق  خدمــة اللجن
وأشادت بصفة خاصة مبوظفي شعبة النـهوض       . حلقوق اإلنسان 

 كبريا من خالل عملهم الدؤوب      باملرأة، الذين أسهموا إسهاما   
 سـنة املاضـية مـن أجـل     ٢٥وتفانيهم يف خدمة اللجنة أثنـاء الــ       

تعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان وحرياتـه للمـرأة يف مجيـع أحنـاء                
واختتمــت قائلــة إهنــا ترجــو للجنــة فــائق النجــاح وهــي . العـامل 

 .تستقر يف موقعها اجلديد يف جنيف
  بيان الرئيسة

قالــت إن الــدورة التاســعة والــثالثني كانــت : الرئيــسة - ١٥
فاللجنـة مل حتتفـل بالـذكرى اخلامـسة         . رائعة ألسـباب متعـددة    

. والعشرين لعملها فحسب، بل أكملت أيضا أعمـاال ضـخمة         
 اختـذت  ؛ من الـدول األطـراف  ١٥فضال عن النظر يف تقارير    ف

ــق بــثالث حــاالت مبقتــضى الربوتوكــول        ــررات فيمــا يتعل مق
عقدت عـددا مـن االجتماعـات غـري الرمسيـة مـع             و ؛االختياري

الــدول األطــراف، وكيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، وممثلــي   
 .املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية

لحــوارات لوأعربــت عــن تقــديرها للــدول األطــراف    - ١٦
البناءة املمتازة اليت أجرهتا مع اللجنـة، ممـا مكنـها مـن الدراسـة            

ويف . املتعمقة للوضـع الـراهن لتنفيـذ االتفاقيـة يف تلـك البلـدان             
مجيع هذه املراحـل سـعى خـرباء اللجنـة مـع ممثلـي احلكومـات                



CEDAW/C/SR.809
 

4 07-45552 
 

 وإجيــــاد حلــــول إىل حتديــــد اســــتراتيجيات األعمــــال املقبلــــة 
 .للتحديات اليت يفرضها استمرار التمييز ضد املرأة

اللجنــة بــصفة كــان مــن دواعــي ســرور وأضــافت أنــه  - ١٧
تقريـر دوري سـابع، وهـو تقريـر         يف  ألول مرة   نظر  خاصة أن ت  

التقـدم احملـرز يف سـت       أيـضا    استعرضـت اللجنـة      وقد. النرويج
 إىل مـــن الـــدول األطـــراف الـــيت ســـبق أن تقـــدمت بتقاريرهـــا

اللجنة قبل أربع سنوات، مما دلل على تـذكر كـثري مـن خـرباء               
اللجنة تلك املناقشات السابقة، وهذا يربهن علـى أمهيـة تقـدمي            

. التقارير يف مواعيدها احملددة مـن أجـل كفالـة الرصـد املنـتظم             
ــاهلم    ــة ألعم ــشكر إىل أعــضاء اللجن ــيت ســادها  وتقــدمت بال  ال

 . واخلربةتفاينال
إن احتفـال اللجنـة بالـذكرى اخلامـسة         ومضت تقـول     - ١٨

والعشرين لعملها أتـاح الفرصـة للتأمـل فيمـا أجنزتـه حـىت اآلن               
ــة  ــة   .ويف التحــديات املقبل ــذه التحــديات وضــع اللجن  وأول ه
ــستدام   ــق مـ ــاول علـــى طريـ ــي تتنـ ــصعبة  لكـ ــا الـ ــاء أعماهلـ أعبـ

ــة   . واملتزايــدة وعلــى مــدى الــسنتني املاضــيتني، أحــرزت اللجن
 تصفية التقارير املتراكمة، وإن كان مل جيـر         تقدما كبريا صوب  

وهلـذا، فمـن األساسـي أن جيـري         . بعد االنتـهاء منـها بالكامـل      
قبول وتنفيـذ االقتـراح الـذي رفعتـه اللجنـة إىل اجلمعيـة العامـة               

إهنا ستبذل كل ما يف وسـعها       وقالت. لتمديد وقت االجتماع  
ا بوصــفها رئيــسة مــن أجــل كفالــة حتقيــق هــذه النتيجــة، وأهنــ   

تعتمد على مجيع أعضاء اللجنة يف املساعدة علـى كفالـة دعـم             
 .اجلمعية العامة الكامل يف تاريخ الحق من هذه السنة

وأوضــحت أن عقــد ثــالث دورات كــل ســنة بــصفة    - ١٩
التقـارير ومعاجلـة    ن اللجنة من النظـر يف دائمة من شأنه أن ميكّ 

. اســباحلـاالت مبقتــضى الربوتوكـول االختيــاري يف الوقـت املن   
ــسنتني        ــت لل ــدبري مؤق ــضروري، كت ــن ال ــا زال م ــك م ــع ذل وم

واحـدة يف  الدورة  الـ القادمتني، االجتماع يف غرف متوازية أثناء       
وسيكفل ذلك االنتهاء من    . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨كل من السنتني    

يـسمح  س، كمـا  األعمال املتراكمة، ومنع تراكم أعمـال أخـرى       

ــدول الــيت صــدقت علــى االتفا     ــاط مــع ال ــة ارتب ــل  بعملي ــة قب قي
 .سنوات عديدة إال أهنا مل تقدم تقارير على اإلطالق

ومضت تقول إن من التحديات املقبلة األخرى تـدعيم          - ٢٠
تــأثري اللجنــة علــى اإلطــار األوســع نطاقــا حلقــوق اإلنــسان مــن   

. خالل التفاعل مع اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان            
ــق بــني أســا     ، ليب العمــلوميكــن إجنــاز ذلــك مــن خــالل التوفي

 أوالتحــــضري ملناقــــشات ،وإعــــداد توصــــيات عامــــة مــــشتركةأ
وقـد وضـعت أعبـاء العمـل املاضـية          . ،على سـبيل املثـال    مشتركة

كتها يف هـذه املـساعي العامـة،    للجنـة قيـودا خطـرية علـى مـشار     
، فاالنتهاء من هذه األعمال املتراكمة يف هناية املطا       عند  أنه   إال

ملساعدة على تشكيل نظـام      اللجنة بشكل أفضل من ا     ستتمكن
ــوق       ــال حق ــوير جم ــدة واإلســهام يف تط ــات املعاه متناســق هليئ

 .اإلنسان بوجه عام
اليــة كانــت مبثابــة نقطــة  وأردفــت قائلــة إن الــدورة احل  - ٢١

شـعبة  فيهـا    سـنة، تـدعم      ٢٥حتول، فهي آخر دورة، بعد مرور       
ــاملرأة ــةالنــهوض ب ســتنتقل تلــك املــسؤولية إىل مكتــب  و.  اللجن

. ٢٠٠٨يناير  / يف كانون الثاين   ضة السامية حلقوق اإلنسان   املفو
رغــب يف التقــدم بالــشكر إىل حكومــة سويــسرا وأضــافت أهنــا ت

لدعوهتا لعقد دورة عمـل غـري رمسيـة ملـدة ثالثـة أيـام يف جنيـف           
وأعربـت  . تتضمن دورة توجيهيـة مـع مكتـب املفوضـة الـسامية           
 اتمـساعد عن تقديرها جلميع موظفي شـعبة النـهوض بـاملرأة لل        

 سنة املاضية وملا أبدوه من روح       ٢٥ اليت قدموها للجنة طيلة الـ    
مهنية ومـا اضـطلعوا بـه مـن أعمـال دؤوبـة ولتفـانيهم يف سـبيل                  

تتطلـع  اختتمت قائلة إن اللجنـة      و. قضية حقوق اإلنسان للمرأة   
 .إىل مواصلة التعاون مع الشعبة يف السنوات املقبلة

 اختتام الدورة
 .علنت اختتام الدورة التاسعة والثالثنيأ: الرئيسة - ٢٢

 .٣٥/١٢رفعت اجللسة الساعة  
 


