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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    واألربعون ثانيةالالدورة 

  ٨٦٧حمضر موجز للجلسة 
  ٠٠/١٦، الساعة ٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٧، اجلمعة، يوم جنيف، قصر األمماملعقودة يف 

  
  يمونوفيتشش ةالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

   واألربعنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني

  بيان الرئيسة
  اختتام الدورة
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  .٢٠/١٦ة افُتتحت اجللسة الساع  
 اعتمــــاد تقريــــر اللجنــــة عــــن دورهتــــا الثانيــــة واألربعــــني 

)CEDAW/C/2008/III/L.1              و  CEDAW/C/BHR/CO/2 
 CEDAW/C/CAN/CO/7  و               CEDAW/C/BEL/CO/6 و
 CEDAW/C/SLV/CO/7  و                CEDAW/C/ECU/CO/7 و
 CEDAW/C/MDG/CO/5  و             CEDAW/C/KGZ/CO/3 و
 CEDAW/C/MMR/CO/3  و           CEDAW/C/MNG/CO/7 و
 CEDAW/C/SVN/CO/4  و                CEDAW/C/PRT/CO/7 و
  )CEDAW/C/URY/CO/7 و
ــرِرة (ديريـــــام ةالـــــسيد  - ١ ــت الوثيقـــــة  ): املُقـــ عرضـــ

CEDAW/C/2008/III/L.1     ير ، املتضمنة فروعاً من مشروع تقر
 املتــضمنة مالحظاهتــا اخلتاميــة،   االجتمــاع ورقــاتواللجنــة، 

بصيغتها املعدلـة عـن التقـارير االثـين عـشر املقدمـة مـن الـدول                 
  .األطراف واليت نظرت فيها خالل الدورة

قالت إهنا تعترب أن اللجنة ترغـب يف اعتمـاد          : الرئيسة  - ٢
مـــــــــشروع التقريـــــــــر الـــــــــواردة يف الوثيقـــــــــة    فـــــــــروع 

CEDAW/C/2008/III/L.1املذكورة آنفاًاالجتماع ورقات و .  
  .تقرر ذلك وقد  - ٣
عرضــت مــشروع تقريــر ): املقــررة (الــسيدة ديريــام   - ٤

الفريق العامل اجلامع الذي يـصف األنـشطة واإلجـراءات الـيت            
 من جدول األعمـال  ٧ و ٦ و ٥اختذهتا اللجنة يف إطار البنود    

  ).CEDAW/C/2008/III/1(املؤقت 
 اعتمـــاد تـــودالـــت إهنـــا تعتـــرب أن اللجنـــة ق: الرئيـــسة  - ٥

مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع، بصيغته املعدلة، إلدراجـه         
 ٦ و   ٥يف مشروع تقرير اللجنـة باعتبـاره تقريرهـا عـن البنـود              

  . من جدول األعمال٧و 
  .تقرر ذلكوقد   - ٦

ــا الثانيـــة     - ٧ اعتمـــد مـــشروع تقريـــر اللجنـــة عـــن دورهتـ
  املقـررة   الـسيدة   املعدلة، رهنـاً بوضـع     ، بصيغته ككلواألربعني  
  . يف صيغته النهائيةاملشروع

  لدورة الثالثة واألربعنياملؤقت لجدول األعمال 
 االنتباه إىل جـدول     وجهت): املقررة (السيدة ديريام   - ٨

األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني، الـذي يـرد يف تقريـر            
  .الفريق العامل اجلامع

األعمــــال املؤقــــت للــــدورة الثالثــــة اعتمــــد جــــدول   - ٩
  .واألربعني

  بيان الرئيسة
ــة قــد اســتمعت يف اجللــسة   : الرئيــسة  - ١٠ قالــت إن اللجن

 الـسامية اجلديـدة     السابقة إىل بيان السيدة نايف بيالي، املفوضة      
  .حلقوق اإلنسان

خـالل الـدورة يف تقـارير       أضافت أن اللجنـة نظـرت       و  - ١١
ت اخلتاميـة وعملـت جبـد        واعتمـدت املالحظـا    ا دولة طرفـ   ١٢
يثريهــا لتحــديات الــيت  ممثلــي الــدول يف حتديــد احللــول ل   مــع 

تقــدمي توقيــت حــسن ووقالــت إن انتظــام  . اســتمرار التمييــز 
اللتزاماهتـا مبوجـب    مـساءلة الـدول عـن االمتثـال         يعزز  التقارير  

وحثـــت الـــدول األطـــراف علـــى كفالـــة . الدوليـــةاملعاهـــدات 
وكـذلك تـوفري    جنـة يف الربملـان      مناقشة املالحظـات اخلتاميـة لل     
  .تقارير دورية وتقارير متابعة

ومضت تقول إهنـا تعـرب باسـم اللجنـة عـن تقـديرها                - ١٢
وأعربـت أيـضاً عـن    . إلسهامات ممثلي كيانـات األمـم املتحـدة      

يف جلـــسات إلســـهاماهتا لمنظمـــات غـــري احلكوميـــة لامتناهنـــا 
ثيـف  تك وشـجعتها علـى   ,اإلحاطة واالجتماعـات غـري الرمسيـة    
حقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة أنـــشطتها يف جمـــال الـــدعوة لتعزيـــز  

ومــضت تقــول إنــه كانــت هنــاك   . وتنفيــذ االتفاقيــةومحايتــها 
أيضاً بعض اإلسهامات من اهليئـات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان،            
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ــع تلــك ا  ــالء اهتمــام   وحثــت مجي ــى إي ــات عل عمــل  لأكــربهليئ
. مة واجملتمع املـدين ني احلكووهي تعمل كحلقة وصل ب  اللجنة  

مبيــق علــى قرارمهــا   اوأعربــت عــن هتنئتــها ملوريــشيوس وموز   
  .بقبول الربوتوكول االختياري خالل الدورة الراهنة

واستطردت قائلة إن اللجنة اعتمدت توصـيتها العامـة           - ١٣
يف إعـداد    بشأن املرأة العاملة املهاجرة وبدأت العمـل         ٢٦رقم  

بعـات االقتـصادية للطـالق،      والتتوصيات عامة بشأن املـسنات      
مـشروع التوصـية العامـة بـشأن     يف حني أن من املقرر النظر يف   

كـذلك اعتمـدت اللجنـة بيانـاً بـشأن      . ٢٠٠٩عام  يف   ٢املادة  
ــسان       ــوق اإلن ــاملي حلق ــستني لإلعــالن الع ــسنوية ال ــذكرى ال ال

اإلســهامات الــيت ســتقدمها إىل مــؤمتر الســتعراض  ونظــرت يف 
. ٢٠٠٩أبريــل /لــذي سـيعقد يف نيـسان  انتـائج مـؤمتر ديربـان،    

مناقشات مثمرة مع ممثلـي مفوضـية األمـم املتحـدة           جرت  وقد  
لشؤون الالجئني ملناقشة سبل التعـاون يف القـضايا الـيت تـشغل             

  .بال تلك املفوضية
ودعــت الــدول األطــراف إىل النظــر يف إمكانيــة دعــم    - ١٤

ــذكر   ــة والـ ــثالثني لالتفاقيـ ــسنوية الـ ــال بالـــذكرى الـ ى االحتفـ
. ٢٠٠٩الـــسنوية العاشـــرة للربوتوكـــول االختيـــاري يف عـــام  

التفاقيـة  امـن الـوعي ب    فبإمكان تلك الذكرى السنوية أن تزيـد        
  .امن تنفيذمهو والربوتوكول االختياري

وامتدحت اخلرباء الذين تنتـهي واليتـهم يف اللجنـة يف             - ١٥
وقالـــت إهنـــم أســـهموا مجيعـــاً إســـهامات : ٢٠٠٨هنايـــة عـــام 

كمـا أعربـت عـن تقـديرها للـسيدة          . عمل اللجنـة  يف  مشهودة  
  .القيمكينتو، أمينة اللجنة لدعمها 

ــة  أضــافت أنو  - ١٦ كفاءهتــا علــى  كــثرياً مــن  زادت اللجن
نقـل مهمـة خدمتـها    بسالسة  ومت ,مدى األعوام الثالثة املاضية  

من شـعبة النـهوض بـاملرأة إىل مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                
  .اإلنسان

علــى أبــواب   قالــت إهنــا   ): األمينــة  (نتــو الــسيدة كي  - ١٧
وأعربـت  .  عاماً مع األمـم املتحـدة    ٢٥  أن أمضت  التقاعد بعد 
  .هم كل ما تعلمته منلىعألعضاء اللجنة عن امتناهنا 

  اختتام الدورة
 بعــد تبــادل التحيــات اختتــام الــدورة الرئيــسةأعلنــت   - ١٨

  .الثانية واألربعني
  .٤٠/١٦ُرفعت اجللسة الساعة   

  


