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ألمـني العـام    األمينة العامة املساعدة واملستـشارة اخلاصـة ل       (السيدة ماياجنا                  :  الرئيسة املؤقتة          
 ) اجلنسانية والنهوض باملرأةللقضايا                   

 
  ة شيمونوفيتشالسيد : ة الرئيس    
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 أداء أعضاء اللجنة اجلدد واملعاد انتخاهبم العهد الرمسي

 انتخاب أعضاء املكتب
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اجلنـسانية والنـهوض    للقضايا  لألمني العام   بيـــان األمينة العامــــة املساعــــدة واملستشارة اخلاصة       
 باملرأة

 بيان مديرة شعبة النهوض باملرأة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال

تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا يف الفتــرة الواقعــة بــني الــدورتني الــسادسة والــثالثني  
 والسابعة والثالثني للجنة

  من االتفاقية٢١تنفيذ املادة 

 ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةسبل 

  من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
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 ٢٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة  

 افتتاح الدورة

ــة  - ١ ــسة املؤقتـ ــسابعة   : الرئيـ ــدورة الـ ــاح الـ أعلنـــت افتتـ
والــثالثني للجنــة وأعربــت عــن ترحيبــها بأعــضاء اللجنــة، وال   

 ١٢ألعــضاء اجلــدد واملعــاد انتخــاهبم البــالغ عــددهم      ســيما ا
 .عضوا

 أداء أعضاء اللجنة اجلدد واملعاد انتخاهبم العهد الرمسي

ــردوس آرابيجــوم، والــسيدة       - ٢ ــسيدة ف ــن ال ــام كــل م ق
 - زرداين، والسيدة شوتيكول، والسيدة كونكا       -بلميحوب  

 -آبيــا، والــسيد فلينترمــان، والــسيدة جــرب، والــسيدة هــولربين 
كاداري، والـسيدة نويبـاور، والـسيدة بـاتن، والـسيدة سـاجيا،             
والــسيدة جوميدشــلتون، والــسيدة شــيمونوفيتش بــأداء العهــد   

 مـــن النظـــام الـــداخلي ١٥الرمســـي املنـــصوص عليـــه يف املـــادة 
 .للجنة

 انتخاب أعضاء املكتب

دعت إىل تسمية املرشحني من أجـل       : الرئيسة املؤقتة  - ٣
 مــن االتفاقيــة ١٩ مــن املــادة ٢قــرة منــصب الرئيــسة وفقــا للف

 .  من النظام الداخلي للجنة١٧ و ١٦وللمادتني 

ــاتن  - ٤ ــسيدة بـ ــة،   : الـ ــدول األفريقيـ ــم الـ ــت باسـ تكلمـ
ــسة،       ــصب الرئي ــن أجــل من ــسيدة شــيمونوفتش م فرشــحت ال

ــك للعمــــل لفتــــرة ســــنتني، حــــىت غايــــة        كــــانون ٣١وذلــ
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول

 .رئيسة بالتزكيةوانُتخبت السيدة شيمونوفتش  - ٥

 .وترأست السيدة شيمونوفتش اجللسة - ٦

قالــت إنــه، ممــا يــشرفها بوجــه خــاص العمــل  :الرئيــسة - ٧
 عاما من املـسامهة يف    ٢٥كرئيسة يف وقت حتتفل فيه اللجنة بـ        

محاية حقوق املرأة يف مجيع أحنـاء العـامل؛ ودعـت األعـضاء إىل              
 .املبادرة بانتخاب ثالثة نواب للرئيسة

تكلمــت باســم أوروبــا : لــسيدة تافــاريس دا ســيلفاا - ٨
ــسيدة جاســبار مــن أجــل      ــة ودول أخــرى، فرشــحت ال الغربي

 .منصب نائبة الرئيسة

ــسيدة آروشـــا دومنجيـــز   - ٩ ــم دول  :الـ ــت باسـ  تكلمـ
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، فرشحت الـسيدة سـيمز مـن           

 .أجل منصب نائبة الرئيسة

تكلمت باسـم الـدول     :  زرداين -السيدة بلميحوب    - ١٠
األفريقيـــة، فرشـــحت الـــسيدة جـــرب مـــن أجـــل منـــصب نائبـــة 

 .الرئيسة

ومت انتخاب السيدة جاسبار والـسيدة سـيمز والـسيدة        - ١١
 .جرب نائبات للرئيسة بالتزكية

دعت اللجنة إىل تسمية املرشحني من أجـل        : الرئيسة - ١٢
 .منصب مقرر اللجنة

ــان مــن أجــل  رشــحت الــسيدة دير: الــسيدة ســيمز - ١٣ ي
 .منصب املقرر

 .ومت انتخاب السيدة برييان مقررة بالتزكية - ١٤

بيان من األمينة العامة املساعدة واملستشارة اخلاصـة لألمـني         
 اجلنسانية والنهوض باملرأةللقضايا العام 

األمينــة العامـة املـساعدة واملستــشارة    (الـسيدة ماياجنـا   - ١٥
ــام   ــسللقــضايا اخلاصــة لألمــني الع ــاملرأة اجلن ــهوض ب ): انية والن

قالت إن فترة والية السيد بان كي مون كأمني عام قد بـدأت       
فمن أصل التعيينات اخلمـسة     . بداية تبشر باخلري بالنسبة للمرأة    

الــيت أجراهــا حــىت اآلن، كــان ثالثــة منــها مــن النــساء، األمــر    
وتضم هذه التعيينات الثالثـة وكيلـة       . الذي مل حيدث قبل اآلن    

ــت عــضوة     األمــني العــ  ــيت كان ــيجريو، ال ــسيدة م ــدة ال ام اجلدي
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وبذا يكون األمني العام قد أعلن منذ البدايـة         . سابقة يف اللجنة  
عن التزامه مببدأ املساواة بني اجلنـسني وكـذلك عـن اسـتعداده             
لتعيني النساء يف مناصب رئيسية رفيعـة املـستوى، علـى النحـو             

ضاء علـى مجيـع      من اتفاقية القـ    ٨ و   ٧الذي تدعو إليه املادتان     
 .أشكال التمييز ضد املرأة

 آبيا والـسيدة    -بق للسيدة كوكر  سوأضافت قائلة إنه     - ١٦
شـني أن عملتـا يف اللجنـة االستـشارية املتعلقـة بدراسـة األمـني        

أشــــكال العنــــف ضــــد املــــرأة بــــشأن مجيــــع العــــام املتعمقــــة 
)A/61/122 و Add.1(  الـــيت ُشـــرع فيهـــا يف الـــدورة احلاديـــة ،

وبالنظر إىل استمرار هذا العنـف بـال        . لجمعية العامة والستني ل 
هــوادة، فهــي تــدعو اللجنــة إىل البقــاء يقظــة بــشأن ضــمان أن  
ــع     ــساء والفتيــات مــن العنــف جبمي ــدول األطــراف الن حتمــي ال

ــرار     . أشــكاله ومظــاهره  ــام بوجــه خــاص ق ــثري االهتم ــا ي إذ مم
األمــني العــام بإحالــة املــسؤولية عــن خدمــة اللجنــة إىل مكتــب  

فـسيكون هنـاك فعـال فرصـة        . املفوض السامي حلقوق اإلنسان   
 .لبحث املسألة مع املفوض السامي بعد ظهر ذاك اليوم

وكــان الفريــق الرفيــع املــستوى املعــين باالتــساق علــى   - ١٧
ــة واملــساعدة     نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف جمــاالت التنمي

، “اءتوحيــد األد”اإلنــسانية والبيئــة قــد اســتعرض يف تقريــره،  
)A/61/583(   مــسامهة األمــم املتحــدة يف حتقيــق املــساواة بــني ،

ــورات     ــج منظـ ــة دمـ ــشأن كيفيـ ــيات بـ ــّدم توصـ ــسني، وقـ اجلنـ
وكـان  . املساواة بني اجلنسني يف أعمال املنظمـة بـشكل أفـضل    

قد اقترح أيضا إنشاء كيان حركي واحد يركز علـى املـساواة            
 برتبـة وكيـل     بني اجلنسني ومتكني املـرأة، يرأسـه مـدير تنفيـذي          

وأعربــت عــن أملــها يف مناقــشة هــذا االقتــراح مــع  . أمــني عــام
 .األعضاء يف الدورة احلالية

وال يزال يتعني حتقيق املصادقة الـشاملة علـى االتفاقيـة       - ١٨
بيـد أنـه مت     . ، املقررة يف منـهاج عمـل بـيجني        ٢٠٠٠حىت عام   

هلـا  إحراز مزيد من التقدم يف املصادقة على االتفاقية وبروتوكو        

فمنذ الدورة السابقة، صادقت كل مـن جـزر         . االختياري معا 
كوك ومونتينغرو علـى االتفاقيـة، فبلـغ العـدد اإلمجـايل للـدول              

وأعربـــت عـــن ســـرورها أيـــضا .  دولـــة١٨٥األطـــراف فيهـــا 
ــع دول أعــضاء أخــرى    ــاإلعالن عــن أن أرب ــا  -ب  وهــي أرميني

فـا   قـد أصـبحت أطرا     -وبلغاريا ومجهورية كوريا ومـونتينغرو      
 ٨٣يف الربوتوكــول االختيــاري، فبلــغ بــذلك العــدد اإلمجــايل   

 مــن ١وبقبــول ســلوفينيا التعــديل املــدخل علــى الفقــرة  . دولــة
، املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة، يبلغ العـدد اإلمجـايل   ٢٠املادة  

 .  دولة٤٨للدول اليت قبلته حاليا 

 بيان من مديرة شعبة النهوض باملرأة

قالـت  ): يرة شـعبة النـهوض بـاملرأة      مـد  (السيدة حنان  - ١٩
ــام      ــام يف ع ــذي اختــذه األمــني الع ــرار ال ــة ٢٠٠٦إن الق  بإحال

خدمــة اللجنــة مــن شــعبة النــهوض بــاملرأة إىل مكتــب املفــوض  
ــسان إمنــا يــشكل حتــوال هامــا يف اإلطــار      ــسامي حلقــوق اإلن ال
املؤســـسي بالنـــسبة لتعزيـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف األمـــم   

الــشعبة ستواصــل دعمهــا للجنــة حــىت إجنــاز   بيــد أن . املتحــدة
 .إحالة مهمة اخلدمة

وأضافت قائلـة إنـه مل يتخـذ أي قـرار بـشأن االتفاقيـة                - ٢٠
يف الــدورة احلاديــة والــستني للجمعيــة العامــة، وذلــك منــذ أن   
عزمت اجلمعية العامة على اختـاذ قراراهتـا بـشأن االتفاقيـة مـرة              

دي لألعمـــال يف بيـــد أن تقيـــيم اللجنـــة التمهيـــ . كـــل ســـنتني
غرفتني متوازيتني وتوقع حاجتـها إىل متديـد الوقـت املخـصص            

 ومــا بعــده، علــى النحــو املــبني يف   ٢٠٠٨للجلــسات يف عــام 
، قــد وضــعتهما الرئيــسة حتــت أنظــار اجلمعيــة  ٣٦/١مقررهــا 
 .العامة

وتابعــت كالمهــا قائلــة إن مــسألة العنــف ضــد املــرأة،  - ٢١
ملتعمقـــة املتعلقـــة هبـــذا وبوجـــه خـــاص دراســـة األمـــني العـــام ا 

املوضوع، قد حظيت باألولويـة يف االهتمـام مـن ِقَبـل اجلمعيـة          
، ٦١/١٤٣ففي قرارهـا    . العامة خالل دورهتا احلادية والستني    



CEDAW/C/SR.756  
 

07-20916 5 
 

أحاطــت اجلمعيــة العامــة علمــا مــع التقــدير بأعمــال اللجنــة        
. وقدمت توصـيات كـي يعمـل هبـا خمتلـف أصـحاب املـصلحة              

ــزام  ــذا، مل يكـــن التـ ــة هلـ  احلكومـــات واملنظمـــات غـــري  ونتيجـ
احلكومية ومنظومة األمـم املتحـدة مبعاجلـة مـسألة العنـف ضـد              

فأنـشطة املتابعـة    . املرأة بشكل فعـال، أقـوى ممـا هـو عليـه اآلن            
جاريــة فعــال، وهــي علــى ثقــة مــن أن اللجنــة ستواصــل تــوفري   

 .القيادة يف هذا الصدد

ة ومضت قائلة إن األعمال التحضريية من أجل الدور        - ٢٢
احلادية واخلمسني للجنة وضع املـرأة، املقـرر عقـدها يف الفتـرة             

، جاريــة علــى قــدم مــارس/آذار ٩حــىت فربايــر /شــباط ٢٦مـن  
ــة يف  . وســـاق ــيكون املوضـــوع الـــذي ســـيحظى باألولويـ وسـ

الـــدورة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز والعنـــف ضـــد  
ومــــن املتوقــــع أن تعتمــــد اللجنــــة جمموعــــة مــــن . الطفــــالت
ــتنتا ــز إزاء      االسـ ــج مركـ ــاذ هنـ ــدعم اختـ ــا لـ ــق عليهـ جات املتفـ

وللتحـــضري هلـــذه الـــدورة، . االحتياجـــات اخلاصـــة للطفـــالت
عقــدت الــشعبة اجتماعــا للخــرباء بالتعــاون مــع منظمــة األمــم   

يف مركــز أحبــاث إنوســينيت يف  ) اليونيــسيف(املتحــدة للطفولــة 
 .فلورانسا التابع لليونيسيف

 االهتمـــام احملـــدد وقـــد أوضـــح املـــشتركون جبـــالء أن - ٢٣
املكرس ملعاجلة أشكال التمييز والعنف اخلاصة اليت تتعرض هلـا          
الفتيات يف مجيـع أصـقاع العـامل هـو جـد ضـئيل، وذلـك رغـم            

كما أبـرزوا أمهيـة     . االهتمام الكبري املوىل الحتياجات األطفال    
اإلطــار الــدويل حلقــوق اإلنــسان، مبــا يف ذلــك اتفاقيــة القــضاء  

 .تمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفلعلى مجيع أشكال ال

وأردفـت قائلـة إن اللجنـة كانــت قـد اقترحـت أنــه يف       - ٢٤
وسعها أن تسهم بتحليل نظرهـا يف املوضـوع املعـين، مـستعينة             

كمــا كانــت قــد اقترحــت إمكانيــة إحالــة   . بتعليقاهتــا اخلتاميــة
خرباهتـــا ونتائجهـــا العامـــة إىل اللجنـــة وأنـــه يف وســـع اخلـــرباء  

ــراز    االشــتر ــه الفريــق بقــصد إب اك يف أي نقــاش ذي صــلة جيري

وقد لُفـت نظـر مكتـب اللجنـة إىل تلـك        . وجهات نظر اللجنة  
 .املقترحات

وتابعت كالمها قائلـة إن اللجنـة ستواصـل اسـتعراض            - ٢٥
تنفيذ استنتاجاهتا املتفق عليها املتعلقة بـدور الرجـال والـصبيان           

انـت قـد اعتمـدت يف       يف حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني، الـيت ك          
دورهتا الثامنـة واألربعـني، وإهنـا سـتعقد أيـضا اجتماعـا لفريـق               

القــضاء علــى مجيــع أشــكال العنــف  ”اخلــرباء بــشأن موضــوع 
متابعة لدراسة األمني العام املتعمقة على الـصعيدين        : ضد املرأة 

ــدويل  ــوطين وال ــاة   “ال ــسعى إىل ضــمان مراع ــشعبة ست ، وإن ال
 .تأعمال اللجنة يف املناقشا

واســتطردت قائلــة إن الــشعبة قــد اضــطلعت بالعديــد    - ٢٦
من أنشطة املساعدة التقنية الرامية إىل تعزيـز قـدرة احلكومـات          
على تنفيذ االتفاقية، وال سيما حوار اخلـرباء الرفيعـي املـستوى      
مع حكومة أفغانستان؛ وحلقة عمل دون إقليمية بشأن متابعـة   

 بـستة بلـدان يف منطقـة آسـيا          التعليقات اخلتامية اللجنة املتعلقـة    
واحمليط اهلادئ؛ وحلقة عمـل لـدعم جهـود حكومـة كمبوديـا             
إلجراء متابعة بـشأن التعليقـات اخلتاميـة للجنـة؛ وحلقـة عمـل              

ــادة      مــن ١٨أخــرى يف ســرياليون إلجنــاز تقريرهــا مبوجــب امل
ونتيجــة لسلــسلة حلقــات العمــل الــيت عقــدت يف      . االتفاقيــة

، قــّدم ذاك البلــد تقريــره ٢٠٠٣ ســبتمرب/أيلــولســرياليون منــذ 
الــدوري اجلــامع األويل والثــاين والثالــث والرابــع واخلــامس يف  

وقــد متكنــت الــشعبة، كجــزء . ٢٠٠٦ديــسمرب / األولكــانون
مــن جهودهــا املبذولــة لبنـــاء القــدرات، مــن دعــم مـــشاركة       
ــصفة مــراقبني، خــالل     مــسؤولْين حكــوميْين مــن ســرياليون، ب

 . احلاليةاألسبوع الثاين من الدورة

واستأنفت كالمها قائلـة إن اللجنـة سـتنظر يف دورهتـا        - ٢٧
 دولة طرفـا وستواصـل عملـها        ١٥السابعة والثالثني يف تقارير     

مبوجب الربوتوكول االختياري فيمـا يتعلـق بـإجراءات التقـدم           
كمـا ستواصـل عملـها بـشأن        . بالتماسات أو القيام باستفـسار    
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.  مـن االتفاقيـة    ٢رات وباملادة   التوصيات العامة املتعلقة باملهاج   
كما ستقابل اللجنـة ممثلـي املنظمـات غـري احلكوميـة ومنظومـة              
األمــم املتحــدة لالســتماع إىل معلومــات عــن البلــدان املقدمــة    

ــة   ــدورة احلالي ــارير يف ال ــق   . لتق ــدورة، ســيجتمع الفري ــد ال وبع
العامــل ملــا قبــل الــدورة لتحــضري قائمــة املــسائل والقــضايا مــن  

 الـــيت ســـيحني موعـــد تقـــدمي ١٥األطـــراف الــــ أجـــل الـــدول 
كمـا سـيجتمع الفريـق      . تقاريرها يف الدورة التاسـعة والـثالثني      

ــين ب  ــل املع ــائل العام ــاري يف   الرس مبوجــب الربوتوكــول االختي
، وســُيعّين أعـضاؤه خــالل  فربايـر /شــباط ٧ حـىت  ٥الفتـرة مــن  

وأعلنت أخريا عن تعهد الشعبة بتقـدمي دعمهـا         . الدورة احلالية 
 .لكامل إىل اللجنة من أجل قيامها بعملهاا

إقــــــــــــــــرار جــــــــــــــــدول األعمــــــــــــــــال وتنظــــــــــــــــيم  
 ) ١ والتصويب CEDAW/C/2007/1/1.(األعمال

ــسة - ٢٨ ــة  : الرئيـــــــــ ــر إىل الوثيقـــــــــ لفتـــــــــــت النظـــــــــ
CEDAW/C/2007/1/1 فقالـــت إهنـــا تـــرى أن  ١ والتـــصويب ،

اللجنـــة راغبـــة يف اعتمـــاد جـــدول األعمـــال املؤقـــت وتنظـــيم  
 .  رهنا بإدخال أية تعديالت ضروريةاألعمال املقترحني،

 .وقد تقرر ذلك - ٢٩

تقرير الرئيسة عن األنـشطة املـضطلع هبـا يف الفتـرة الواقعـة              
 .بني الدورتني السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنة

ــام  - ٣٠ ــسيدة ديري ــسيدة    : ال ــة عــن ال ــر بالنياب ــت التقري تل
ــا حـــضور الـــدورة احلا   ــالو، الـــيت تعـــذر عليهـ . ليـــة للجنـــةمانـ

وأردفت قائلة إنه قد ُيطلب من الرئيسة املغـادرة، منـذ الـدورة         
ــستني      ــة وال ــدورة احلادي ــشترك يف ال ــثالثني، أن ت ــسادسة وال ال
للجمعية العامة بصفتها رئيسة اللجنة، وذلك اسـتمرارا لتقليـد          

بيـد  . ٦٠/٢٣٠طويل األمد وضعته اجلمعية العامـة يف قرارهـا        
هتا قد حالـت بينـها وبـني احلـضور،          أن ظروفا خارجة عن إراد    

ــسة أن حتــل      ــات الرئي ــن نائب ــه مل يكــن يف اإلمكــان ألي م وإن

ــان، مــديرة   . حملــها ولــذلك فقــد قــدمت الــسيدة كــارولني حّن
 .شعبة النهوض باملرأة، بياهنا نيابة عنها

ــادرة يف لفــت نظــر       - ٣١ ــسة املغ ــة الرئي ــت عــن رغب وأعرب
قــد تلقتــها مــن األمــني أعــضاء اللجنــة إىل الرســالة الــيت كانــت 

ــسابق يف   ــام الـ ــشرين ١١العـ ــوبر / األولتـ ــيت ٢٠٠٦أكتـ ، الـ
ــة إىل        ــم اللجن ــن دع ــسؤولية ع ــة امل ــراره بإحال ــا بق ــا فيه خيربه
ــسأهلا فيهــا أن        ــوق اإلنــسان وي ــوض الــسامي حلق ــب املف مكت

وأشــارت إىل أهنــا قــد أحالــت . توصــل هــذا القــرار إىل اللجنــة
ويف . أكتـوبر / األول تـشرين  ١٦الرسالة إىل أعـضاء اللجنـة يف        

ــؤرخ   ــا املـ ــشرين ٣٠ردهـ ــوبر/ األولتـ ــارت إىل أن أكتـ ، أشـ
أعــضاء اللجنــة قــد قــدموا تعليقــات مــسهبة علــى ذاك القــرار،  

كما أشـارت إىل أنـه      . كما أثاروا الكثري من املسائل واملشاغل     
قد تعذر عليها، بـالنظر إىل أن اللجنـة مل تكـن منعقـدة يف ذاك               

ــف    ــصال موق ــت، إي ــسألة  الوق ــذه امل ــة إزاء ه ــا  . اللجن ــد أهن بي
أشارت إىل أن األعضاء قـد أكـدوا رغبتـهم يف إجـراء مناقـشة               
متعمقــة لــذاك القــرار ولآلثــار املترتبــة عليــه وذلــك يف الــدورة   

 .السابعة والثالثني

وأضافت قائلـة إنـه مـع انتـهاء عـضويتها يف اللجنـة يف          - ٣٢
ــانون ٣١ ــع٢٠٠٦ديـــــسمرب / األولكـــ ــد يف وســـ ها ، مل يعـــ

ــشأن    ــة هبــذا ال ــشات اللجن ــشجع  . اإلســهام يف مناق ــا ت ــد أهن بي
ــالغرض األمســى     ــسترشدوا يف مــداوالهتم ب األعــضاء علــى أن ي

وأخـريا،  . للجنة، الـذي هـو تعزيـز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان          
ومنذ الدورة السادسة والثالثني، فهي ما برحت تشترك أيـضا          

وق اإلنـسان   بصفة شخصية يف عدد مـن األنـشطة املتـصلة حبقـ           
 .للمرأة وبتنفيذ االتفاقية

ــادة   ــذ املــ ــة  ٢١تنفيــ ــن االتفاقيــ  CEDAW/C/2007/1/3( مــ
 )3 و  Add.1 و

الــــــــسبل والوســــــــائل للتعجيــــــــل بأعمــــــــال اللجنــــــــة، 
)CEDAW/C/2007/1/2 ،CEDAW/C/2007/1/4و  Add.1( 
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رئيــسة وحـــدة حقــوق املـــرأة،   (جـــام يالــسيدة براوت  - ٣٣
نظــر إىل مــذكرة األمــني العــام لفــت ال): شــعبة النــهوض بــاملرأة

وأردفــت قائلــة إن . CEDAW/C/2007/1/3الــواردة يف الوثيقــة 
ــة     وكالتــان متخصــصتني، ومهــا منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي

ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة       ) الفاو(والزراعة  
، قد قدمتا تقريرين عن تنفيذ االتفاقية يف اجملـاالت       )اليونسكو(

ــيت ــصاصهما الـ ــمن اختـ ــع ضـ ــران يف  .  تقـ ــذان التقريـ ــرد هـ ويـ
ــافة  ــة موضـــوع احلـــديث ٣ و ١اإلضـ .  بالترتيـــب مـــن الوثيقـ

وستتلقى اللجنة معلومـات إضـافية مـن الوكـاالت املتخصـصة            
 .وغريها من كيانات منظومة األمم املتحدة يف احلني املناسب

وقد خلصت املذكرة املتعلقة بـسبل ووسـائل التعجيـل           - ٣٤
ــال ــة بأعمــ ــيت  ) CEDAW/C/2007/1/4( اللجنــ ــورات الــ التطــ

حــدثت مــؤخرا يف نظــام حقــوق اإلنــسان، وال ســيما اهليئــات 
املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان، وأشـــارت إىل 

كمــا لفتــت تلــك   . اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اجلمعيــة العامــة    
ــر       ــاالت النظــ ــن جمــ ــد مــ ــرباء إىل العديــ ــاه اخلــ ــذكرة انتبــ املــ

ــدورة اخلمــسني    واإلجــراءات احملت ــة، مبــا يف ذلــك املتابعــة لل مل
. للجنة وضع املـرأة ولالجتمـاع اخلـامس املـشترك بـني اللجـان          

وأشارت املذكرة كذلك إىل استراتيجية اللجنـة املتعاظمـة مـن           
أجل تـشجيع الـدول األطـراف علـى الوفـاء بالتزاماهتـا املتعلقـة               
ــاإلبالغ، والحظــت أن الــدول األطــراف الــيت تــأخرت عــن     ب

 مـن االتفاقيـة أكثـر       ١٨مي تقاريرهـا األوليـة مبوجـب املـادة          تقد
 ســنوات، واقترحــت خطــوات قــد ترغــب اللجنــة يف   ١٠مــن 

كما تـضمنت املـذكرة قائمـة بالتقـارير         . اختاذها يف هذا الشأن   
الــيت وردت مــن الــدول األطــراف لكــن مل تنظــر فيهــا اللجنــة   

ومنــذ صــدور الوثيقــة، قــدمت أيــضا ســرياليون والــيمن   . بعــد
ــة    . تقريريهمــا ــة إىل الوثيق ــصدد، لُفــت نظــر اللجن ويف هــذا ال

CEDAW/C/2007/1/2   ــل ــة تقــدمي التقــارير مــن ِقَب  املتعلقــة حبال
 . من االتفاقية١٨الدول األعضاء مبوجب املادة 

ــة إىل      - ٣٥ ــاه اللجن ــسيدة براوتيجــام انتب ــت ال وأخــريا، لفت
امة ، اليت تتضمن نظرة ع    CEDAW/C/2007/1/4/Add.1الوثيقة  

وأردفـت قائلـة إنـه سـبق للجنـة أن          . عن أساليب عمـل اللجنـة     
؛ ٢٠٠٥أدرجت نظرة عامة كهذه يف تقريرهـا الـسنوي لعـام            

وإن الوثيقة احلالية تستكمل النظرة العامـة تلـك لتبيـان أعمـال             
 .اللجنة بوجه خاص يف غرفتني متوازيتني

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة        
 )CEDAW/PSWG/2007/1/CRP.1( من االتفاقية ١٨

ــسيدة كــوكر   - ٣٦ ــا-ال ــسة   :  آبي ــصفتها الرئي تكلمــت ب
ــدورة، فلفتــت النظــر إىل      ــا قبــل ال ــق العامــل مل املــشاركة للفري

 CEDAW/PSWG/2007/1/CRP.1تقريـــره الـــوارد يف الوثيقـــة   
وقالت إن الفريق قد أعـد قـوائم باملـسائل والقـضايا مـن أجـل                

 دولــة منــها ســتقدم تقاريرهــا يف الــدورة ١٥رفــا،  دولــة ط٢١
احلاليــة وســت دول منــها ســتقدم تقاريرهــا يف الــدورة الثامنــة   

وأردفت قائلة إن اللجنة قد عقدت اجتماعـا مغلقـا          . والثالثني
ــدمتا         ــد ق ــا ق ــري حكــوميتني، كانت ــتني غ ــن منظم ــثلني م ــع مم م

ــدول األطــراف   ــق،  . معلومــات عــن إحــدى ال وقــد أوىل الفري
عـــداده قـــوائم املـــسائل والقـــضايا مـــن أجـــل التقـــارير   لـــدى إ

الدوريــة، اهتمامــا خاصــا ملتابعــة الــدول األطــراف للتعليقــات    
ــسابقة      ــا ال ــى تقاريره ــا راع ــسابقة كم ــة ال واختتمــت . اخلتامي

كالمها قائلة إن قوائم املـسائل والقـضايا تركـز علـى املواضـيع        
ف مقـررات   الرئيسية اليت تعاجلها االتفاقية، وذلـك وفقـا ملختلـ         

 . اللجنة

 .١٥/١١ورفعت اجللسة يف الساعة  

 


