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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    الرابعة واألربعونالدورة 

  ٨٨٧حمضر موجز للجلسة 
   صباحا٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٩يوليه /متوز ٢٠، االثننينيويورك، يوم يف املقر، باملعقودة 

  
  ة جرب السيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  افتتاح الدورة
  لإقرار جدول األعمال وتنظيم األعما

 والدورة الرابعـة    نيتقريـــر الرئيسة عن األنشطـــــة املضطلـــع هبا بني الدورة الثالثـــــة واألربعــــــ         
  واألربعني للجنة

   من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 
   من االتفاقية وسبل ووسائل اإلسراع بأعمال اللجنة٢١تنفيذ املادة 

  تأبني السيدة سايغا القاضية باحملكمة اجلنائية الدولية



CEDAW/C/SR.887
 

2 09-41084 
 

  . صباحا١٠/١٠افتتحت اجللسة يف الساعة   
  افتتاح الدورة

ــسة  - ١ ــني     : الرئي ــة واألربع ــدورة الرابع ــاح ال ــت افتت أعلن
  .للجنة
قالـت  ): مفوضية حقوق اإلنـسان    (السيدة نيوويرث   - ٢

لجنــة الن إن جلنــة حقــوق املعــوقني عقــدت جلــستها األوىل وأ 
القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة ســترى قيمــة التعــاون  املعنيــة ب

معهــا نظــرا ملــا يــرد مــن إشــارات إىل املــرأة يف اتفاقيــة حقــوق   
  .املعوقني

وذكرت أن مؤمتر ديربان االستعراضي، الذي حـضره        - ٣
رئيس اللجنة، أعـرب عـن القلـق يف وثيقتـه اخلتاميـة السـتمرار            

. يـات وشـدد علـى ضـرورة مكافحتـه         التمييز ضد النـساء والفت    
 أشـكال العنـف     الوثيقـة تطالـب أيـضا مبعاملـة مجيـع         وقالت إن   

  . ضد النساء واألطفال على أهنا جرائم تستحق العقاب
وذكـــرت أن جملـــس حقــــوق اإلنـــسان خــــصص يف      - ٤

ــا كــامال، عمــال       ــسة اســتمرت يوم ــة عــشرة جل ــه احلادي دورت
، مــع التركيــز ، ملناقــشة حقــوق اإلنــسان للمــرأة٦/٣٠بقــراره 

وأضـافت أن اجمللـس اعتمـد أيـضا      . على املساواة أمـام القـانون     
ــع       ــى مجي ــضاء عل ــة للق ــاجلهود املبذول ــشأن اإلســراع ب ــرارا ب ق
ــرأة، واالجتــار باألشــخاص، وخاصــة       ــف ضــد امل أشــكال العن
النساء واألطفال، واحلق يف التعليم، ووفيات وأمراض األمومة        

 وقالـت إن اجمللـس عقـد        .اليت ميكـن منعهـا، وحقـوق اإلنـسان        
 بشأن أثر األزمـة املاليـة واالقتـصادية العامليـة        أيضا دورة خاصة  

علــى حقــوق املــرأة، وهــو موضــوع ســبق للجنــة أن أصــدرت  
  .بشأنه بيانا يف دورهتا الثالثة واألربعني

ــة     - ٥ ــصادية واالجتماعيـ ــوق االقتـ ــة احلقـ وقالـــت إن جلنـ
ــم   ــام رقـ ــا العـ ــؤخرا تعليقهـ ــة اعتمـــدت مـ ــذي ٢٠ والثقافيـ  الـ

تتحدث فيـه عـن التزامـات الـدول األطـراف يف العهـد الـدويل               

ــضمان     ــة ب ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت اخلــاص ب
مبدأ عدم التمييز وسعت إىل حتديد األسباب اليت يـستند إليهـا            

  . حظر التمييز
وذكرت أن املفوضة السامية ألقت مؤخرا حماضرة يف          - ٦

املعنيـة  لجنـة   الا الـضوء علـى أمهيـة        جنوب أفريقيـا سـلطت فيهـ      
القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وأثــر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا  ب

ــشريع    ــسفة التـ ــسياسات وفلـ ــوانني والـ ــى القـ ــاري علـ . االختيـ
 وحثـت   ،ووجهت االنتباه أيضا إىل استمرار التمييز ضد املـرأة        

ــرأة وختفيــف       ــوق امل ــذ حق ــايل لتنفي ــد الت ــى أن يكــرس العق عل
  .رفع املظامل عنهامعاناهتا و

وقالت إنه احتفاال بالذكرى الـثالثني لوضـع االتفاقيـة            - ٧
ــاري    ــا االختيـ ــع بروتوكوهلـ ــرة لوضـ ــذكرى العاشـ ــوم ،والـ  تقـ

ــة       ــشطة القطريـ ــدعم لألنـ ــدمي الـ ــدة بتقـ ــم املتحـ ــة األمـ منظومـ
  .واإلقليمية والعاملية اليت تنظم هباتني املناسبتني

ــال   ــيم األعمـــــــ ــال وتنظـــــــ ــدول األعمـــــــ ــرار جـــــــ  إقـــــــ
(CEDAW/C/2009/II/1)  

ــسة  - ٨ ــة   : الرئيـــــــ ــاه إىل الوثيقـــــــ ــت االنتبـــــــ وجهـــــــ
CEDAW/C/2009/II/1     ترغـب يف  وقالت إهنـا تعتـرب أن اللجنـة 

إقـــرار جـــدول األعمـــال املؤقـــت وتنظـــيم األعمـــال بالـــصيغة  
  .املقترحة

  .وقد تقرر ذلك  - ٩
تقريـــر الرئيسة عـن األنـشطـــــة املـضطلـــع هبـا بـني الـدورة              

   والدورة الرابعة واألربعني للجنةنيـة واألربعــــــالثالثــــ
أبلغــت اللجنــة أن قطــر أصــبحت طرفــا يف  : الرئيــسة  - ١٠

ــا    ــا يف بروتوكوهلـ ــبحت طرفـ ــستان أصـ ــة وأن تركمانـ االتفاقيـ
االختياري، بينما قبلت األرجنتني التعديل املدخل على الفقـرة         

  .٢٠ من املادة ١
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ــاع     - ١١ ــاركت يف االجتم ــا ش ــشترك بــني  وذكــرت أهن  امل
ــاء       ــاع رؤس ــسان واجتم ــوق اإلن ــة حلق ــات التعاهدي جلــان اهليئ

وأضـافت أنـه سيخـصص      . اهليئات التعاهديـة حلقـوق اإلنـسان      
وقــت يف الــدورة احلاليــة إلجــراء مناقــشة شــاملة لنتــائج هــذين 

  .االجتماعني
ــة مركــز       - ١٢ ــام يف دورة جلن ــا وجهــت االهتم ــت إهن وقال

بالقـضاء  الث السابقة للجنة املعنيـة  املرأة إىل نتائج الدورات الث   
وقالــت إن زيــادة الوقــت املخــصص . التمييــز ضــد املــرأةعلــى 

. الجتماعات اللجنة يعكس التزامها بضمان االمتثال لالتفاقيـة       
وقالــت إهنــا قــدمت معلومــات عمــا تقــوم بــه اللجنــة لتــشجيع  

. الدول املتـأخرة يف تقـدمي تقاريرهـا علـى تقـدمي هـذه التقـارير               
التعـاون بـني اللجنـة      زيـادة   نه مت تسليط الضوء علـى       ذكرت أ و

  .وسائر آليات حقوق اإلنسان
وذكــرت أن اللجنــة اجتمعــت مــع املقــررين اخلاصــني    - ١٣

املعنـــيني بـــالعنف ضـــد املـــرأة واحلـــق يف الـــصحة ومـــع اخلـــبري 
وأضافت أن مكتبـها اجتمـع مـع مكتـب          . املستقل املعين هباييت  

نـــه مت تـــشكيل فريـــق عمـــل اللجنـــة املعنيـــة حبقـــوق الطفـــل وأ
  .مشترك
ــان االستعراضــي       - ١٤ ــؤمتر ديرب ــا شــددت يف م ــت إهن وقال

على أمهية زيادة جهود احلكومات ملكافحة الفقـر الـذي يعتـرب            
 .الـسبب الرئيـسي للتمييــز والـذي ميثـل عقبــة أمـام تقـدم املــرأة      

وأضــافت أنــه جيــب علــى الــدول األطــراف أن تــستعرض وأن  
ياسات على املهاجرين من أجـل اختـاذ        ترصد أثر القوانني والس   

  .التدابري التصحيحية
وقالت إهنا التقت مبمثلي وسـائل اإلعـالم واملنظمـات            - ١٥

غـــري احلكوميـــة يف مـــصر ملناقـــشة القـــانون اجلديـــد املتعلـــق       
ــصر   ــان مـ ــرأة يف برملـ ــا  . بتخـــصيص حـــصص للمـ وقالـــت إهنـ

ول باملسؤولني املعنيني باالتفاقيـة يف جامعـة الـد        اجتمعت أيضا   
  . العربية

وذكـــرت أن الـــذكرى الـــسنوية لكـــل مـــن االتفاقيـــة    - ١٦
ــتخدامه  ــاري جيـــب اسـ ــا االختيـ ا للحـــصول مـــن وبروتوكوهلـ

الــدول علــى التزامــات بالتــصديق علــى االتفاقيــة وســحب أيــة  
وذكرت يف هذا الصدد أن أعـضاء اللجنـة اجتمعـوا           . حتفظات

  .مبمثلني حلكومة الواليات املتحدة ملناقشة مسألة التصديق
وقالت إن جدول أعمال اللجنة احلافـل يـشمل النظـر             - ١٧
 سـبعة منـها سـينظر       : تقريرا من تقارير الدول األطراف     ١١يف  

فيهــا يف غــرف خمتلفــة يف وقــت واحــد وســتة منــها يف جلــسة   
احلـاالت املعروضـة    وأضافت أن اللجنة ستنظر أيـضا يف        . عامة

يف إطـــار الربوتوكـــول االختيـــاري لالتفاقيـــة، وأهنـــا ســـتناقش 
 بشأن املـسنات واآلثـار   ٢مشروع التعليقات العامة على املادة   

ن اللجنــة ســتقوم خــالل فتــرة وذكــرت أ. االقتــصادية للطــالق
وجودها يف نيويورك باالجتماع مع ممثلي كثري مـن املنظمـات           

املنظمـات غـري    : اخلارجية الـيت تقـدم مـدخالت قيمـة ألعماهلـا          
ــة ــات    ،احلكومي ــسان، وهيئ ــوق اإلن ــة حلق  واملؤســسات الوطني

األمم املتحدة مثل شـعبة النـهوض بـاملرأة، ومكتـب املستـشارة        
 ،م املعنية مبـسائل اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة         لألمني العا اخلاصة  

  .ومنتدى قضايا األقليات
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

   من االتفاقية١٨
تكلمت بوصفها رئيسة للفريـق العامـل       : السيدة باتن   - ١٨

ــوائم بالقـــضايا     ــا قبـــل الـــدورة فقالـــت إن الفريـــق وضـــع قـ ملـ
الدول األطـراف املقـرر أن تقـدم تقاريرهـا          واألسئلة لثمان من    

 -يف الــدورة احلاليــة، وذكــرت أن واحــدة  مــن هــذه الــدول   
وأضــافت أن القــوائم .  طلبــت فيمــا بعــد تــأجيال -األرجنــتني 

واألسئلة اخلاصة بالدول الثالث األخـرى املقدمـة للتقـارير قـد            
وقالت إن الفريق العامـل     . مت إعدادها يف فترة ما بني الدورتني      

اعتمد يف حتديد املسائل واألسئلة اليت تثـار يف كـل حالـة علـى               
تقــارير الدولــة الطــرف ووثائقهــا األساســية وعلــى املعلومــات   
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األساســية والتحلــيالت املقدمــة مــن األمانــة وعلــى املعلومــات   
ــة    ــة والــشفوية  املقدمــة مــن املنظمــات غــري احلكومي . التحريري

جنـة، علـى كـل       ركز، طبقا لتوجيهـات الل     وذكرت أن الفريق  
  . جمموعة املواضيع اليت تتناوهلا االتفاقية

 (CEDAW/C/2009/I/3ة  ــــــــ  مـن االتفاقي   ٢١ادة  ـــــــتنفيذ امل 
  )Add.4 و 

ــة    ــال اللجنـــــــ ــراع بأعمـــــــ ــائل اإلســـــــ ــبل ووســـــــ  ســـــــ
(CEDAW/C/2009/II/4)  

أشـارت  ): مفوضية حقـوق اإلنـسان     (السيدة كونرز   - ١٩
عمل استمر يف وضع مـشروع       فقالت إن ال   ٢١إىل تنفيذ املادة    

 مــن االتفاقيــة يف الفريــق  ٢التوصــيات العامــة املتعلقــة  باملــادة  
العامــل برئاســة الــسيد فلنترمــان، وأن الفريــق العامــل الــذي       
ترأســه الــسيدة بيغــوم أعــد مــذكرة مفاهيميــة ومــشروعا أوليــا   
لتوصية عامة بشأن املسنات؛ وأن الفريق العامـل الـذي ترأسـه            

 توصـية  عـن  كاداري أعد مـذكرة مفاهيميـة       - السيدة هالربين 
وأضـافت أن املـسألتني    . عامة بشأن اآلثار االقتـصادية للطـالق      

ــة  ــة عقــدت  األخريتــني ناقــشتهما اللجن  يف جلــسات غــري رمسي
ــة وهيئــات األمــم      ــدورة مــع املنظمــات غــري احلكومي خــالل ال

ــام    . املتحــدة ــضا إىل مــذكرة األمــني الع ووجهــت االهتمــام أي
ــا  ــشأن التق ــة    ب ــدمها الوكــاالت املتخصــصة مبنظوم ــيت تق رير ال

األمم املتحدة بشأن تنفيذ االتفاقية يف اجملـاالت الـيت تـدخل يف             
 وإىل تقريـــر آخـــر  (CEDAW/C/2009/II/3)نطـــاق أنـــشطتها  

مقـــــــــــدم مـــــــــــن منظمــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــل الدوليـــــــــــة 
CEDAW/C/2009/II/3/Add.4) .( أن عـــــددا مـــــن وأضـــــافت

خـرى تقـوم بإعـادة النظـر  يف حمتـوى        الوكاالت املتخصصة األ  
ــالنظر إىل املمارســة     ــة وذلــك ب ــدة للجن ــها مفي تقاريرهــا لتجعل
ــة      ــة القطري ــشتركة لألفرق ــارير م ــدمي تق ــة يف تق ــدة املتمثل املتزاي

  .التابعة لألمم املتحدة

وقالــت إن املــذكرة اخلاصــة بــسبل ووســائل اإلســراع   - ٢٠
ــة  ــال اللجنـ ــاقش (CEDAW/C/2009/II/4)بأعمـ ــورات  تنـ التطـ

املتــصلة باهليئــات التعاهديــة حلقــوق اإلنــسان، وجملــس حقــوق  
ــان     ــامج عمــل ديرب ــسان، ومــؤمتر اســتعراض إعــالن وبرن . اإلن

ــينظر يف     ــراف الـــيت سـ ــدول األطـ ــن الـ وقـــدمت معلومـــات عـ
ــا      ــيت تابعــت هب ــة ال ــة وعــن الكيفي ــدورات املقبل تقاريرهــا يف ال

 وذكـرت أن    .اهليئات التعاهديـة األخـرى املالحظـات اخلتاميـة        
 بتقيــيم مــدى فعاليــة إجراءاهتــا  ٢٠١١اللجنــة ســتقوم يف عــام  

وأضـافت أن املـذكرة حتـدد أيـضا الـدول           . هي املتعلقة باملتابعة  
 تصدق على االتفاقية أو تنضم إليهـا والـدول األطـراف            اليت مل 

وقالـت إنـه    . اليت قدمت تقاريرها ولكن مل يتم النظر فيها بعـد         
دولتــان أخريــان، مهــا بــيالروس  بعــد إصــدار املــذكرة قــدمت  

وذكــرت، أخــريا، أن املــذكرة تتــضمن  . واجلزائــر، تقريريهمــا
ــة       ــق بعملي ــا يتعل ــة فيم ــستكمال إلجــراءات اللجن استعراضــا م

  .تقدمي التقارير
  تأبني السيدة سايغا القاضية باحملكمة اجلنائية الدولية

بدعوة من الرئيسة، التزم أعضاء اللجنة الـصمت ملـدة            - ٢١
  .ةدقيق

  . صباحا٥٥/١٠رفعت اجللسة يف الساعة   
  


