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 .٢٠/١٦افتتحت اجللسة الساعة  

 دورهتـــا الـــسابعة والـــثالثني   نعـــاعتمـــاد تقريـــر اللجنـــة   
)CEDAW/C/2007/I/L.1             و  CEDAW/C/2007/I/CRP.1 
 CEDAW/C/IND/CO/3/CRP.1  و CEDAW/C/GRC/CO/6/CRP.1 و
 CEDAW/C/MDV/CO/3/CRP.1  و CEDAW/C/KAZ/CO/2/CRP.1 و
 CEDAW/C/NLD/CO/4/CRP.1  و CEDAW/C/NAM/CO/3/CRP.1 و
 CEDAW/C/PER/CO/6/CRP.1  و  CEDAW/C/NIC/CO/6/CRP.1 و
 CEDAW/C/SUR/CO/3/CRP.1  و CEDAW/C/POL/CO/6/CRP.1 و
 )CEDAW/C/VNM/CO/6/CRP.1  وCEDAW/C/TJK/CO/3/CRP.1  و

 عرضـــــت الوثيقـــــة   :، املقـــــررة ريـــــام يالـــــسيدة دا - ١
CEDAW/C/2007/I/L.1 ،أجـــزاء مـــشروع الوثيقـــة تتـــضمن و

ــائق   ــة، والوثــــ  CEDAW/C/AUT/CO/6/CRP.1تقريــــــر اللجنــــ
 CEDAW/C/COL/CO/6/CRP.1  و  CEDAW/C/AZE/CO/3/CRP.1 و
 CEDAW/C/IND/CO/3/CRP.1  و  CEDAW/C/GRC/CO/6/CRP.1 و
 CEDAW/C/MDV/CO/3/CRP.1  و   CEDAW/C/KAZ/CO/2/CRP.1 و
 CEDAW/C/NLD/CO/4/CRP.1  و   CEDAW/C/NAM/CO/3/CRP.1 و
 CEDAW/C/PER/CO/6/CRP.1  و   CEDAW/C/NIC/CO/6/CRP.1 و
 CEDAW/C/SUR/CO/3/CRP.1  و  CEDAW/C/POL/CO/6/CRP.1 و
، CEDAW/C/VNM/CO/6/CRP.1   وCEDAW/C/TJK/CO/3/CRP.1 و
 علــىاخلتاميــة بــصيغتها املعدلــة،   الوثــائق التعليقــات  تتــضمن و

خـالل هـذه   نظر فيهـا  مت ال، اليت ١٥ الـ   تقارير الدول األطراف  
 .الدورة

 تعتمــد  قالــت إهنــا تعتــرب أن اللجنــة تــود أن :الرئيــسة - ٢
أجــــــــــزاء مــــــــــشروع التقريــــــــــر الــــــــــوارد يف الوثيقــــــــــة  

CEDAW/C/2007/I/L.1تتــــــــــضمن الوثـــــــــائق الـــــــــيت   يف  و
ــات ــة  التعليقـ ــراف علـــى اخلتاميـ ــدول األطـ ــارير الـ ـــ تقـ  ١٥ الـ

 .بصيغتها املعدلة

 .تقرر ذلكوقد  - ٣

 عرضـــت تقريـــر الفريـــق :، املقـــررةريـــاميالـــسيدة دا - ٤
ويتضمن التقرير  ،  )CEDAW/C/2007/I/CRP.1(العامل اجلامع   

اللجنـــة مبوجـــب الـــيت اضـــطلعت هبـــا نـــشطة تفاصـــيل عـــن األ
الـيت اختذتـه    الـذي   الربوتوكول االختياري لالتفاقية، واإلجـراء      

 من االتفاقيـة واإلجـراءات الـيت اختـذهتا         ٢١اللجنة لتنفيذ املادة    
 .اإلسراع بعملهاالكفيلة بوسائل السبل وحول الاللجنة 

اعتمـــاد تـــود  تعتـــرب أن اللجنـــة  قالـــت إهنـــا:الرئيـــسة - ٥
ــة       ــوارد يف الوثيقـ ــامع الـ ــل اجلـ ــق العامـ ــر الفريـ ــشروع تقريـ مـ

CEDAW/C/2007/I/CRP.1   ــه يف ــة، إلدراجــ ــصيغته املعدلــ ، بــ
 ٧ و ٦بنـود  العـن   اللجنـة  تقريـر بوصفه مشروع تقرير اللجنة  

 . من جدول األعمال٨و 

 .تقرر ذلكوقد  - ٦

سابعة والــثالثني مــشروع تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا الــ - ٧
رهنا بقيام املقـرر    بنصه املعدل   ، و كامالبالصيغة اليت اعُتمد هبا     
 .بوضعه يف صورته النهائية

ــة     ــثالثني للجن ــة وال جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثامن
)CEDAW/C/2007/I/CRP.1( 

إىل وجهـــت االهتمـــام   :، املقـــررةريـــاميالـــسيدة دا - ٨
يف والـوارد  نـة والـثالثني،   جدول األعمال املؤقـت للـدورة الثام      

 ).CEDAW/C/2007/I/CRP.1(تقرير الفريق العامل اجلامع 

جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الثامنـــة والـــثالثني  - ٩
 .بصيغته اليت اعُتمد هبا

بيــان األمينــة العامــة املــساعدة واملستــشارة اخلاصــة للقــضايا 
 اجلنسانية والنهوض باملرأة

ة العامــة املــساعدة واملستــشارة  األمينــ (ايــالــسيدة ماين - ١٠
، قالـت إن اللجنـة      )اخلاصة للقضايا اجلنسانية والنهوض بـاملرأة     

بالوفــاء بــصورة فعالــة  أظهــرت مــرة أخــرى تفانيهــا والتزامهــا  
أســـــندهتا إليهـــــا االتفاقيـــــة وبروتوكوهلـــــا مبــــسؤوليتها الـــــيت  
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وأضافت قائلـة إن اللجنـة عقـدت حـوارات بنـاءة            . االختياري
مـن الـدول األطـراف يف االتفاقيـة، وإن          دولـة    ١٥ناجحة مـع    

إحــدى الــدول األطــراف قــدمت تقريــرا إىل اللجنــة ألول مــرة 
اخلـرباء  وقـد تفحـص     . ١٩٩٣منذ انضمامها إىل االتفاقية عام      

بتمعن وعناية، التقارير لكـي حيـصلوا علـى صـورة دقيقـة جـدا          
حلالــة تنفيـــذ االتفاقيـــة يف الــدول األطـــراف املعنيـــة، ووفـــرت   

اخلتامية أساسا صلبا للمزيـد مـن األعمـال الـيت تقـوم             قاهتم  تعلي
 .هبا الدول األطراف لتعزيز متتع املرأة حبقوق اإلنسان

ومضت قائلة إن حضور عدد كبري من املنظمات غري          - ١١
احلكومية قدم مرة أخرى إسـهاما ملحوظـا يف أعمـال اللجنـة،           
ــز       ــدعوة لتعزي ــى مواصــلة ال ــات عل ــك املنظم ــشجع تل ــا ت  وأهن
ومحاية حقـوق اإلنـسان للمـرأة، وتنفيـذ االتفاقيـة، واسـتخدام             

ــاري ــة إن الكيانــات التابعــة  . بروتوكوهلــا االختي وأردفــت قائل
لألمم املتحدة والوكاالت املتخصـصة قـد أسـهمت مبعلومـات           

اخلتاميـة للجنـة    التعليقـات   قيمة يف عمليـة تقـدمي التقـارير، وأن          
ة علـــى الـــصعيد ســـتوفر فرصـــة أخـــرى لـــدعم تنفيـــذ االتفاقيـــ

الـدورة الـسابعة والـثالثني أنـه للمـرة الثانيـة       وسـجلت   . الوطين
 اللجنة اجتماعاهتا يف شكل اجتماعـات خـرباء متوازيـة      تقدع
ــيم  و ــه فـــإن تقيـ ــا فهمتـ ــا ملـ ــة كـــان  وفقـ ــة لتلـــك التجربـ اللجنـ

 .جدا إجيابيا

ــة ناقــشت خمتلــف جوانــب طــرق     - ١٢ وأضــافت أن اللجن
ها متسمة بالكفاءة والفعاليـة قـدر       عملها سعيا منها يف أن جتعل     

ــات      ــسيق طــرق عمــل اهليئ ــا يف ذلــك يف إطــار تن اإلمكــان، مب
ــسان   وقــد اجتمعــت  . املنــشأة مبوجــب معاهــدات حقــوق اإلن

اللجنة أيضا مبفوضة األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان مـن أجـل              
تبادل اآلراء بشأن قرار األمني العام بنقل املـسؤولية عـن تـوفري           

وأردفــت . للجنــة إىل مكتــب املفوضــة الــسامية اخلــدمات إىل ا
ــا تـــشرفت مبناقـــشة مـــسألة إصـــالح اهليكـــل املعـــين    قائلـــة إهنـ

ــة   ــسانية يف األمــم املتحــدة، مــع اللجن كمــا أن . بالــشؤون اجلن
اللجنة حظيت أيضا بـشرف تبـادل مثمـر جـدا لـآلراء وزاخـر               

ــشأن      ــدويل ب ــة القــانون ال باملعلومــات مــع املقــرر اخلــاص للجن
 .لق بالتحفظات على املعاهداتمسائل تتع

 عبة النهوض باملرأةشبيان مديرة 

هنـأت  ): مديرة، شعبة النهوض باملرأة    (السيدة هانان  - ١٣
ــة      ــارير املتراكم ــادة االخنفــاض الكــبرية يف التق ــى زي ــة عل اللجن

وأضـافت قائلـة    . املقدمة من الدول األطراف اليت مل ينظر فيها       
لـــق، والتوصـــيات املفـــصلة ن اجملـــاالت الرئيـــسية لـــدواعي القإ

ــة     الــواردة يف تعليقاهتــا اخلتاميــة وفــرت للــدول األطــراف املعني
 .مؤشرا واضحا جدا عن العمل الذي ال يزال يتعني القيام به

ــة   - ١٤ ــة إن أعمــال اللجن  واالهتمــام العــام -ومــضت قائل
 يــربز التزامــات الــدول بتعزيــز االمتثــال  -الكــبري الــذي ســببته 
ــة كمــا يــص  ــزداد وضــوحا    لالتفاقي ــاز للتغــيري ي لح كعامــل حف
وأردفـــت أنـــه قـــد أدى إىل بـــدء أو تقويـــة . ويتـــسم بالفعاليـــة

احلوارات بني أصحاب املصلحة املتعددين فيما بـني املـسؤولني      
ــدين    ــع املـ ــضاء اجملتمـ ــبني، وأعـ ــثلني املنتخـ ــوميني، واملمـ . احلكـ

أدى إىل حتـــدي القوالـــب النمطيـــة، وإىل تغـــري املواقـــف  كمـــا
والسلوكيات الالزمة لكفالة عـدم قبـول التمييـز والعنـف ضـد             

ن ذلـك مـن شـأنه يف        إومـضت قائلـة     . الفتاة واملرأة بعـد ذلـك     
هناية األمر أن يعزز التغيري السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي         

عملــي ملبــدأ الالزمــني علــى الــصعيد الــوطين لكفالــة التحقيــق ال 
ــسبة     ــة بالنـ ــدو أولويـ ــرأة حبيـــث يغـ املـــساواة بـــني الرجـــل واملـ

 .لإلجراءات الوطنية

ــرأة ســتكرس يف     - ١٥ ــة وضــع امل ــة إن جلن واســتطردت قائل
دورهتا املقبلة اهتماما على سـبيل األولويـة للقـضاء علـى مجيـع              
أشكال التمييز ضد الطفلة، كمـا أهنـا ستـستعرض أيـضا حالـة              

، بـشأن   ٢٠٠٤ات اليت مت االتفاق عليها عام       التنفيذ االستنتاج 
ومضت قائلـة   . دور الرجل والولد يف حتقيق املساواة اجلنسانية      

أنـه سـتجري أيـضا مناقـشة تفاعليـة لفريـق مـن اخلـرباء، بـشأن          
القضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة ملتابعـة الدراسـة                 
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ــصعيدين الــوطين       ــى ال ــام عل ــني الع ــا األم ــيت أجراه ــة ال  املتعمق
ــذين      ــن هـ ــل مـ ــبريا لكـ ــا كـ ــة اهتمامـ ــويل اللجنـ ــدويل، وتـ والـ
ــا       ــردة يف تعليقاهت ــصورة مط ــا أشــارت ب ــا أهن املوضــوعني، كم
اخلتاميــة إىل أنــه ال يــزال يــتعني القيــام بكــثري مــن العمــل نظــرا   

 .الستمرار العنف ضد املرأة والفتاة يف مجيع أحناء العامل

 بيان الرئيسة

ــسة - ١٦ ــة  : الرئي ــت إن اللجن ــستعرض فقــط  قال ــاء مل ت أثن
 دولــة مــن ١٥قدمــة مــن املتقــارير دورهتــا الــسابعة والــثالثني ال

الــدول األطــراف بــل ناقــشت أيــضا عــددا مــن املــسائل املهمــة  
. املتعلقة باألهداف العامة لالتفاقية، واختذت إجـراءات بـشأهنا        

ــول    ــا علــــى الربوتوكــ ــصديق كولومبيــ ــة إن تــ ومــــضت قائلــ
ل األطــراف يف الربوتوكــول عــدد الــدوباالختيــاري قــد وصــل 

 دولــة، ويؤمــل أن يــؤدي ذلــك إىل إهلــام دول أطــراف ٨٤إىل 
وقد تشرفت اللجنة مرة أخرى باسـتقبال       . لقيام بذلك اأخرى  

وأضــافت أن تلــك القيــادة . كــثري مــن الوفــود رفيعــة املــستوى 
ــستوى   ــة امل ــد تالرفيع ــةع ــبري عــن اإلرادة   مهم ــيس فقــط كتع  ل

ــسياسية وااللتـــزام، وإمنـــا    أيـــضا كوســـيلة لكفالـــة متابعـــة    الـ
وقــد أعربــت اللجنــة . التعليقــات اخلتاميــة للجنــة بــصورة فعالــة

ــود       ــرى أن كــثريا مــن الوف ــا وهــي ت ــضا عــن امتناهن ضــمت أي
فنية ممتازة يف كثري من اجملاالت اليت تشملها االتفاقيـة،          خربات  

متنوعـة جـدا   طائفـة  بالنظر يف تنفيـذ االتفاقيـة يف   تشرفت كما  
 .نمن البلدا

واســتطردت قائلــة إن اللجنــة قــد تــأثرت مــن عــدد        - ١٧
القوانني اجلديدة اليت اعتمـدهتا الـدول األطـراف منـذ النظـر يف            

، كما متكنت أيـضا مـن تقيـيم نطـاق           اليت قدمتها تقارير  آخر ال 
وحمتـوى سياســات املـساواة بــني اجلنـسني، واملنــاظري اجلنــسانية    

دوات مهمــة لتعزيــز يف سياســات التنميــة الوطنيــة، والــيت تعــد أ
وقد استفادت أيضا من املـدخالت الـيت        . املساواة بني اجلنسني  

ــا     ــة، وأهنـ ــع املـــدين املتفانيـ ــثري مـــن منظمـــات اجملتمـ ــدمها كـ قـ

ستشجع مجيع الدول اليت تقدم تقارير علـى تعزيـز املـشاورات            
مــع املنظمــات غــري احلكوميــة للمــرأة، يف متابعتــها للتعليقــات    

 .اخلتامية للجنة

بــالرغم مــن ذلــك واســتطردت قائلــة إن التقــدم احملــرز  - ١٨
وهنـاك فجـوات    . االتفاقيةليس متسقا وال منتظما كما تتطلبه       

؛ كـافيني رصـد وتقيـيم التقـدم غـري        كما أن ال  كبرية يف التنفيذ؛    
أثــر القــوانني والــسياسات والــربامج اجلديــدة     وال يــتم تقيــيم  
 ضـعفا  يف كـثري مـن الـدول،      الحظت اللجنـة    و. بصورة متسقة 

مستمرا يف اآلليات املؤسسية املسؤولة عن تعزيـز املـساواة بـني            
اجلنــسني، وعــن تنــسيق تنفيــذ االتفاقيــة واســتخدام اســتراتيجية 
مراعـــاة املـــساواة بـــني اجلنـــسني بـــشىت قطاعـــات ومـــستويات 

ــة ــا . احلكومــ ــل   كمــ ــررة يف اهلياكــ ــريات متكــ ــت تغــ الحظــ
متعــددة املؤســسية، وتوســيع نطــاق الواليــات وإنــشاء هياكــل  

هـذا  يكـن    وإن مل وأردفـت أنـه     . ملختلف املهـام أو املـستويات     
 إىل ىصبح كـذلك إذا أد  فقد يـ  ثري القلق،   يالتنوع يف حد ذاته     

الوضــــوح والــــسلطة واملــــوارد املخصــــصة الالزمــــة  تقلــــيص 
وقالـت إن اللجنـة تـشعر       . إلحداث تغيري دائـم بالنـسبة للمـرأة       

طيــة، ويف العديــد بــالقلق أيــضا الســتمرار وجــود القوالــب النم
كمـا  من الدول هـبط نـصيب املـرأة مـن الوظـائف االنتخابيـة،               

ــسياسية     ــة فيمــا يتعلــق مبــشاركة املــرأة يف العمليــات ال أن احلال
على املستويات احمللية والبلديـة غـري مرضـية متامـا يف كـثري مـن                

 .األحيان

جتربــة العمــل يف  كانــت بــصفة عامــة  أضــافت أنــه  و - ١٩
لجنــة بــأن تعــاجل لجيابيــة جــدا، ومسحــت اجتماعــات متوازيــة إ

ــارير  ــة التق ــيت املتراكم ــتعني ال ــأت الفرصــة    ي ــا، وهي النظــر فيه
للمشاركة هبمـة أكـرب مـع الـدول األطـراف الـيت مل تقـدم بعـد                  
ــل        ــة قب ــى االتفاقي ــصديقها عل ــن ت ــالرغم م ــة ب ــا األولي تقاريره

ــة عــبء     . ســنوات كــثرية  ــضا بدق ــة أي ــد استعرضــت اللجن وق
خلـــصت إىل أنـــه ســـيتطلب ثـــالث دورات  عملـــها احلـــايل، و

إحــداها علــى األقــل يف اجتماعــات  تعقــد ســنوية، وينبغــي أن 
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ــة       ــصورة فعال ــسؤولياهتا ب ــع م ــذ مجي ــن أجــل تنفي ــة، م . متوازي
وأردفت أهنا حتـث مجيـع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة ومجيـع               
الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة علــى دعــم اللجنــة يف هــذا  

 .الصدد

ــع مفوضــة     وأخــري - ٢٠ ــد اجتمعــت م ــة ق ــت إن اللجن ا قال
ــل       ــسألة نق ــشأن م ــسان ب ــوق اإلن ــسامية حلق ــم املتحــدة ال األم

ــدمي   ــسؤولية عــن تق ــم   اخلــامل ــة مــن شــعبة األم دمات إىل اللجن
ــم املتحــدة       ــب مفوضــة األم ــاملرأة إىل مكت ــهوض ب املتحــدة للن

وقد اقترحت اللجنة أن يظل املكان احلايل وترتيبـات         . السامية
ــدمي ا ــعة    تقـ ــثالثني والتاسـ ــة والـ ــدورتني الثامنـ ــدمات إىل الـ خلـ

والثالثني على ما هـي عليـه، وأهنـا تتطلـع إىل ترتيبـات جديـدة           
 .٢٠٠٨بالنسبة لعام 

 اختتام الدورة

 .أعلنت اختتام الدورة السابعة والثالثني: الرئيسة - ٢١

 .٥٠/١٦رفعت اجللسة الساعة  

 


