
CEDAW/C/SR.831  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
20 August 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
 .وستصدر أية تصويبات حملاضر جلسات هذه الدورة يف وثيقة تصويب واحدة، عقب هناية الدورة بفترة وجيزة

 
190808    190808    08-40546 (A) 

*0840546* 

  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
 ادية واألربعون احلالدورة

 ٨٣١للجلسة حمضر موجز 
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠ يف املقر، نيويورك، يوم االثنني، املعقودة
 السيدة شيمونوفيتش: ةالرئيس 

  
  احملتويات

 افتتاح الدورة 
 الإقرار جدول األعمال وتنظيم األعم 
تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني الــدورتني األربعــني واحلاديــة واألربعــني    
 للجنة

  من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبقتضى املادة  
  من االتفاقية وسبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة٢١تنفيذ املادة  

 
 



CEDAW/C/SR.831
 

2 08-40546 
 

 .١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 افتـتاح الدورة

ــسة - ١ ــة واألربعــني    :الرئي ــدورة احلادي ــاح ال  أعلنــت افتت
 .للجنة
ــدجول  - ٢ ــسيد مبي ــوق    (ال ــم املتحــدة حلق مفوضــية األم

قال إن الدورة تنعقد يف نفس وقـت انعقـاد الـدورة            ): اإلنسان
املوضــوعية للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي، الــيت ســيكون  

ــة   ــها حمــلَّ اهتمــام اللجن ــسمرب / كــانون األول١٠ويف . عمل دي
ــستني    ٢٠٠٨ ــسنوية الــ ــذكري الــ ــال بالــ ــيجري االحتفــ ، ســ

ــة       ــشمل منظوم ــة ت ــسان، يف محل ــوق اإلن ــاملي حلق لإلعــالن الع
وإىل جانــب الــشركاء احملليـــني، تقــوم . األمــم املتحــدة بأســرها

وكــاالت األمــم املتحــدة بالــدعوة جملــاالت حمــددة مــن حقــوق  
ويقــدم املوقــع . طــا بعملــهااإلنــسان تتــسم بكوهنــا األوثــق ارتبا

الــشبكي ملفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان معلومــات    
مستكملة عن املبادرات الثقافية، واملناقشات العامـة واألنـشطة         
األخرى الكثرية اليت تتكشـَّـف واليت ستميـِّـز الذكرى الـسنوية         
املقبلة، وقد ترغب اللجنة يف النظـر يف طـرق املـسامهة يف هـذا               

 .فال أثناء الدورةاالحت
، دخلــت ٢٠٠٨مــايو / أيــار٣واســتطرد قــائال إنــه يف  - ٣

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة حيــَز النفـاذ وسـيعقد              
ــة تــشرين     األمــني العــام املــؤمتر األول للــدول األطــراف يف هناي

ــوبر /األول ــدة إحــاالت   . ٢٠٠٨أكت ــة اجلدي وتتــضمن االتفاقي
 اإلعاقـــة، وخباصـــة   مرجعيـــة عديـــدة حلقـــوق النـــساء ذوات    

 .يتعلق بالعنف فيما
، أقــرَّ  ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٨وأردف قائال إنه يف      - ٤

جملس حقوق اإلنـسان الربوتوكـول االختيـاري للعهـد الـدويل            
وهــذا  . اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة    

الربوتوكــول، الــذي مــن املتوقــع أن تعتمــده اجلمعيــة العامــة يف 

ديسمرب، منح اللجنة املعنية بـاحلقوق االقتـصادية    /ألولكانون ا 
واالجتماعية والثقافية صالحية تلقـِّـي االلتماسات والنظر فيهـا        

 .وإجراء حتقيقات يف االنتهاكات املزعومة ملواد االتفاقية
ومضى قائال إن إنشاء هيئـة جديـدة مبوجـب معاهـدة             - ٥

ات جديـدة   ومنح هيئة قائمة منشأة مبوجـب معاهـدة  صـالحي          
يثبــت مــرة أخــرى ضــرورة  اســتمرار حتقيــق تــساوق نظــام        

وقـــد أبـــرز االجتمـــاع . اهليئـــات املنـــشأة مبوجـــب معاهـــدات 
املشترك بني اللجان واجتماع رؤساء هيئـات حقـوق اإلنـسان           
ــة األخــرية     املنــشأة مبوجــب معاهــدات اللــذان اختتمــا يف اآلون

 .اجملاالت اليت تقتضي حتقيق التساوق
ائال إن الفريــق العامــل املعــين باالســتعراض وأضــاف قــ - ٦

الــدوري الــشامل التــابع جمللــس حقــوق اإلنــسان اســتعرض يف   
 بلدا، اليت كانت    ٣٢ دورتيـه األوىل والثانية التقارير الوطنية لـ     

وقـد أعـدت    . قد اعتـُـمدت وقتئذ يف الـدورة الثامنـة للمجلـس         
مم مفوضية حقوق اإلنسان جمموعات خمتارة من معلومات األ        

املتحدة وموجزات األطراف املعنية اليت اتسمت بأمهية خاصـة          
لعمل اهليئات املنشأة مبوجـب معاهـدات نظـرا الشـتماهلا علـى             
ــدات      ــب معاهـ ــشأة مبوجـ ــهيئات املنـ ــة للـ ــات اخلتاميـ املالحظـ

وسـُيعرض علـى    . والنتائج األخرى ذات األمهيـة للدولـة املعنيـة        
، مهـا فنلنـدا واململكـة       اللجنة يف الدورة احلالية تقريـران لبلـدين       

املتحــدة، كــان الفريــق العامــل املعــين باالســتعراض الــدوري       
 .الشامل قد نظر فيهما

ــدها    - ٧ ــتثنائية الـــيت عقـ ــدورة االسـ ــائال إن الـ ـــتم قـ واختـ
اجمللــس يف اآلونــة األخــرية تعلقــت باآلثــار الــسلبية الــيت ترتبــها  

. يــعأزمــة الغــذاء العــاملي علــى إعمــال احلقــوق يف الغــذاء للجم
كمــا عقــد اجمللــس مناقــشات لفــريقني بــشأن حقــوق اإلنــسان  
للمرأة ركزت على العنف ضد املـرأة ووفيـات األمهـات أثنـاء             

ومفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان ملتزمـــة بكفالـــة حتقيـــق . النفـــاس
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التــصديق العــاملي التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميـــيز 
 .جنةضد املرأة والربوتوكول االختياري وبدعم عمل الل

ــة بالقــضايا   (الــسيدة ماياجنــا - ٨ املستــشارة اخلاصــة املعني
قالـت إن اجلمعيـة العامـة عقـدت         ): اجلنسانية والنهوض باملرأة  

ــاد   يف اآلونـــة األخـــرية مـــشاورتني غـــري  رمسيـــتني بـــشأن األبعـ
اجلنسانية للتسـاوق على نطاق املنظومة، واقتـُــرح إدراج نـوع          

 املقـرر تناوهلـا أثنـاء الـدورة         اجلنس بني اجملـاالت ذات األولويـة      
وقد خطـت الـدول األعـضاء خطـوات         . املقبلة للجمعية العامة  

ــشريع،       ــق الت ــسني عــن طري ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــة يف حتقي هام
والسياسات، واالستراتيجيات وخطط العمـل الوطنيـة املتعلقـة         
باملساواة بني اجلنسني، غري أنــه بـرغم تلـك اخلطـوات، توجـد              

نسني بـدرجات خمتلفـة يف مجيـع اجملتمعـات يف       تفاوتات بني اجل  
وآثار الفقر، والتمييز، والعنـف وعـدم تـوافر    . مجيع أحناء العامل 

الفرص جمتمعــةً تـؤثر يف الوضـع االقتـصادي للمـرأة، ورفاههـا              
وغالبيـة أفقــر البــشر  . االجتمـاعي وآفــاق مـشاركتها الــسياسية  

ــساء؛ ويف  ـــزاع املــسلح، متثــل   يف العــامل مــن الن املــرأة هــدفا  الن
ــصائل      ــب الفـ ــن جانـ ـــزايدة مـ ــصورة متـ ــة بـ ــال العدائيـ لألعمـ
املتحاربة كما أن العنف العائلي ضد النساء والفتيات آخـذ يف           
الزيــادة يف البلــدان املتقدمــة النمــو والبلــدان الناميــة علــى حـــد   

ــواء ــا. سـ ــها      ومـ ــا وفرصـ ــن حقوقهـ ــة مـ ــرأة حمرومـ ــت املـ زالـ
 أثنـاء النفـاس مرتفعـة       زالـت وفيـات األمهـات      االقتصادية، وما 

واملـرأة متخلفـة عـن      . مقبولة يف كثري من األمـاكن      بصورة غري 
ــرارات   ــضا يف صــنع الق ــا . الرجــل أي ــاك   وهكــذا، م ــت هن زال

فجوة كبرية بني التزامات الدول األعضاء جتاه املـرأة واحلقيقـة           
ولـذلك تـدعو احلاجـة إىل اختـاذ         . الواقعة على الصعيد القطري   

ومة األمم املتحدة لـدعم الـدول األعـضاء         إجراءات لتعزيز منظ  
 .على حنو أفضل يف النهوض بالتزاماهتا جتاه نساء العامل

واســـتطردت قائلـــة إن وكيـــل األمـــني العـــام قـــدم إىل  - ٩
ــن        ــدم م ــدعم املق ــذكرة خبــصوص ال ــة م ــة العام ــيس اجلمعي رئ
منظومة األمم املتحدة إىل الدول األعـضاء بـشأن املـساواة بـني             

وأوردت املذكرة حتليال صـرحيا للحالـة       .  املرأة اجلنسني ومتكني 
الــيت تــدعو احلاجــة إىل أن تعاجلهــا الــدول األعــضاء وشــددت  
علـــى أن املـــساواة بـــني اجلنـــسني ضـــرورية لتحقيـــق الـــسالم،  

يف  وحقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبـا        
ــة  لعهـــد والواليـــة الطويلـــة ا. ذلـــك األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـ

. ُتـنفَّــذ إال جزئيــا  يتعلــق بتعزيـز املــساواة بـني اجلنــسني مل   فيمـا 
وتتزايــد دعــوة الــدول األعــضاء لكــي تقــدم منظومــة األمــم        
املتحدة املساعدة يف تنفيذ براجمها املتعلقة بتحقيق املساواة بـني          

ــرأة، غـــري  ـــن املـ ــا ال اجلنـــسني ومتكيـ متتلـــك القـــدرة علـــى   أهنـ
 . الدول بصورة فعالةاالستجابة الحتياجات تلك

ــم       - ١٠ ــات األم ــت كيان ـــه يف حــني عمل ــة إن ومــضت قائل
املتحدة معـا بـصورة متزايـدة لتنفيـذ الـربامج املتعلقـة باملـساواة               

بــني  بــني اجلنــسني واختــذت خطــوات لتحــسني التنــسيق فيمــا  
زالـت فعاليـة وتـساوق إجراءاهتـا بوجـه عـام يف              الوكاالت، ما 

ــدود  ــاق حمــ ــا . نطــ ــثريا مــ ــات  أدى ا وكــ ــار إىل املعلومــ الفتقــ
االسترجاعية بني العمل املعياري والعمـل التـشغيلي والوضـوح          

يتعلق بتقـسيم العمـل بـني الكيانـات املختلفـة إىل ازدواج              فيما
 .اجلهود وإمهال األولويات

واسترسلت قائلة إن الرئيسني املـشاركني للمناقـشات         - ١١
جـود رغبـة    املتعلقة بالتساوق علـى نطـاق املنظومـة استـشعرا و          

قويــة لــدى األعــضاء بوجــه عــام للقيــام بــصورة فعالــة مبعاجلــة   
نقاط الضعف اجللية يف منظومة األمم املتحـدة يف جمـال حتقيـق             
املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة فــضال عــن وجــود زخــم  
قائم على قاعـدة عريـضة للـسري قـدما يف اجتـاه تعزيـز األعمـال          

وطلـــب الرئيـــسان . نـــسنياملتعلقـــة بتحقيـــق املـــساواة بـــني اجل 
املشاركان إىل األمـني العـام إعـداد ورقـة تركـز علـى اجلوانـب              
املؤسسية للخيارات املمكنة حاليا لتعزيز أداء املنظومـة يف هـذا           

واألعمــــال . اجملــــال إىل جانــــب تقيـــــيم كــــل خيــــار وآثــــاره
التحضريية جاريـة السـتخدام خـبري استـشاري للعمـل بـصورة             

 . إلعداد مذكرة اخلياراتوثيقة مع الفريق العامل
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ــة إن احلاجـــة إىل تعزيـــز عمـــل األمـــم    - ١٢ وأضـــافت قائلـ
يتعلق بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني معتـرف هبـا            املتحدة فيما 

عمومــا مــن جانــب الــدول األعــضاء ومنظومــة األمــم املتحــدة  
يتعلـق   ويواجــه العـامل حتـديات جديـدة فيمـا         . على حـد سـواء    

لغـــذاء، والـــنقص يف اإلمـــداد بامليـــاه،  بتغيـُّــــر املنـــاخ، وأزمـــة ا
واألوبئــة اجلديــدة والتحــديات األخــرى ذات اآلثــار املتباينــة      

ويدرك العامل أنـه يف حالة هتمـيش املـرأة،         . حسب نوع اجلنس  
 عـن نـصف قدرتـه اخلالقــة واملنتـِجــة           يقـل  ال سيفقد العامل مـا   

 .ملواجهة التحديات الناشئة
 الـتفكري يف كيفيـة تعزيـز        واختـتمت بدعوة اللجنة إىل    - ١٣

عملــها وحتــسني دعمهــا للــدول األعــضاء للمــسامهة يف حتقيــق  
التـــساوق العـــام لألمـــم املتحـــدة وفاعليتـــها بوصـــفها منظمـــة   

 .مستعدة ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية

قالـت  ): مديرة شعبة النـهوض بـاملرأة      (السيدة هـنـَّـان  - ١٤
ــدورة التاســعة   ــة ال ـــه بعــد خدم ــة، أســهمت  إن ــثالثني للجن  وال

ــل وجهــد كــبري يف تنظــيم      ــٍت طوي ــاملرأة بوق ــهوض ب شــعبة الن
االنتقـــال الـــسلس لتقـــدمي اخلـــدمات إىل الـــزمالء يف مفوضـــية  
حقوق اإلنسان، مما كفـل تـسليم الـسجالت بالكامـل ووضـع           
حتــت تــصرف املفوضــية معلومــات شــاملة عــن مراحــل العمــل  

 ذلــك دليــل إجرائــي يف والوضــع يف مجيــع جمــاالت العمــل، مبــا
ونـُـقلت أربع وظائف مـن الفئـة الفنيـة وواحـدة مـن             . تفصيلي

وقـدمت الـشعبة    . فئة اخلدمات العامة من الشعبة إىل املفوضـية       
ــاين      ــانون الث ــدورة يف ك ــاد ال ــاء انعق ــساعدة أثن ــضا امل ــاير /أي ين

٢٠٠٨. 
واســـتطردت قائلـــة إنـــه كجـــزء مـــن جهـــود التعـــاون  - ١٥

لــدعم للبلــدان اخلارجــة مــن النـــزاع يف  الــتقين، تقــدم الــشعبة ا
وتواصل الشعبة تقدمي الدعم لبناء القـدرات       . تنفيذها لالتفاقية 

إىل حكومــة ليبـــريا مــن أجــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني        
وقد عقدت ثـالث حلقـات      . وإعداد تقريرها مبقتضى االتفاقية   

 ملوظفي اجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة،          ٢٠٠٧عمل يف عام    
وقد حضر  .  وزارات تنفيذية ووكاالت حكومية أخرى     وعدة
 ممثال حكوميا تقريبا مـسؤولني عـن أقـسام صـياغة التقريـر          ٣٠

ــار    ـــقدت يف أي ــر عـُ . ٢٠٠٨مــايو /حلقــة عمــل حملــرري التقري
يتعلـق   وهناك خطط لتنظيم حلقة عمل معنيــة بالتـصديق فيمـا          

ة يف  مبشروع التقرير وتعتزم احلكومة تقـدمي تقريرهـا إىل اللجنـ          
 .٢٠٠٨سبتمرب /أيلول
وأردفــت قائلــة إن الــشعبة قــدمت املــساعدة أيــضا إىل  - ١٦

هاييت يف إعداد تقريرها وأوفدت بعثـة تـشاور رفيعـة املـستوى             
وعـُـــقدت حلقــة عمــل   . ٢٠٠٧أبريــل /إىل هــاييت يف نيــسان 
يتعلـق مبـشروع التقريـر وقـدمت الدولـة           معنية بالتـصديق فيمـا    

ــار   ــت عــن أمــل   . ٢٠٠٨ايو مــ/الطــرف تقريرهــا يف أي وأعرب
الشعبة بوجه خـاص يف مـساعدة الـدول األطـراف الـيت عليهـا               

 .التـزامات بتقدمي التقارير طال تأخريها
ومـــضت قائلـــة إن قـــضية العنـــف ضـــد املـــرأة حتظـــى  - ١٧

باهتمام ذي أولوية من احلكومات، واجملتمع املدين واألطـراف         
ــة األخــرى  ــدورة الث  . املعني ــوم افتتــاح ال ــة واخلمــسني  ويف ي اني

للجنــة وضــع املــرأة، أطلــق األمــني العــام لألمــم املتحــدة محلتــه  
املتعــددة الــسنوات علــى نطــاق املنظومــة للقــضاء علــى العنــف  

، بالتــزامن مـع التـاريخ       ٢٠١٥ضد النساء والبنات لغايـة عـام        
ـــة    ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــستهدف لألهـ ــشعبة  . املـ ــل الـ وتواصـ

يتعلــق بــالعنف   املتحــدة فيمــااملــسامهة يف عمــل منظومــة األمــم
يف ذلــك بإعــداد قاعــدة بيانــات منــسـَّـقة عــن    ضــد املــرأة، مبــا 

وتقوم الـشعبة أيـضا بوضـع مؤشـرات، وقـد اقتـرح             . املوضوع
 جمموعـة   ٢٠٠٧أكتـوبر   /فريق خرباء اجتمـع يف تـشرين األول       

وأنـشأت  . مؤشرات متعلقة باالنتشار لقياس العنف ضد املـرأة       
ــة اإلحــصائية فر  ــرئيس إلجــراء اســتعراض   اللجن يــق أصــدقاء ال

 .تقنـي متعمق للمؤشرات املقترحة
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واسترســلت قائلــة إن اجتماعــا لفريــق خــرباء عقــد يف   - ١٨
ــشريع      ــدة يف الت ــاقش املمارســات اجلي ــدا ن ــرب عه ــة األق اآلون
املتعلق بالعنف ضد املرأة، بالتعاون مـع مكتـب األمـم املتحـدة             

ووضــع خــرباء خــرباء مــن مجيــع   . املعــين باملخــدرات واجلرميــة 
شريع املتعلــق أحنـاء العــامل مبـادئ توجيهيــة وإطـارا منوذجيــا للتـ    

وسيوضع تقرير هـذا االجتمـاع يف صـورته     . بالعنف ضد املرأة  
 .النهائية يف الصيف

وأضافت قائلة إن املوضوع ذا األولوية للدورة الثانيـة          - ١٩
حتقيـق  التمويـل مـن أجـل       ”واخلمسني للجنة وضع املرأة كـان       

ونظمـت اللجنـة مائـدة      . “ساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة      امل
ــستديرة ــي    مـ ــرين رفيعـ ــثلني آخـ ــوزراء وممـ ــستوى لـ ــة املـ  رفيعـ
وبدأ املناقشة خـبريان رفيعـا املـستوى وتقاسـم فريقـا            . املستوى

وســتجري . خــرباء اخلــربات املتعلقــة مببــادرات الــسياسة العامــة
إتاحــة النتــائج املتفــق عليهــا مــن الــدورتني احلاديــة واخلمــسني   

 احلاليـــة والثانيـــة واخلمـــسني يف شـــكل كتيـِّــــب أثنـــاء الـــدورة
 .للجنة
ــة للـــدورة   - ٢٠ ــة إن املوضـــوع ذا األولويـ واختــــتمت قائلـ

 سـيكون   ٢٠٠٩الثالثة واخلمـسني للجنـة وضـع املـرأة يف عـام             
 يف ذلـك   تقاسم املـرأة والرجـل للمـسؤوليات بالتـساوي، مبـا          ”

ــة    ــياق عــــدوى فــــريوس نقــــص املناعــ ــة يف ســ تقــــدمي الرعايــ
تــُجرى مناقـشة    وس. “متالزمة نقص املناعة املكتـسب    /البشرية

يوليـه إىل   /متـوز  ٧هلذا املوضـوع علـى اإلنترنـت يف الفتـرة مـن             
ــة      /آب ١ ــة املعني ــن اللجن ــشجيع خــرباء م أغــسطس وجــرى ت

وأعربـت أيـضا    . بالقضاء على التمييز ضد املرأة على االشتراك      
عن أملها يف أن حيضر عضو من اللجنة اجتماعا لفريـق خـرباء             

 .سبتمرب/عن هذا املوضوع يف أيلول
ـــردي  - ٢١ ــسيدة ألب ــائي    (ال ــم املتحــدة اإلمن صــندوق األم

قالـت إن عمـل اللجنـة ميثـل مـصدرا رئيـسيا إلرشـاد               ): للمرأة
ــرأة       ــائي للم ــم املتحــدة اإلمن ــذهلا صــندوق األم ــيت يب ــود ال اجله

وستواصـل اللجنـة    . لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     
يـب توصـيات عامـة      تطوير قواعدها الفقهية وستـُـصدر عما قر     

ــادة  ــشأن امل ــاجرات  ٢ ب ــامالت امله ــشأن حقــوق الع ــد .  وب وق
ـــزايد     ــا ويت ــة مجيــع الــدول األعــضاء تقريب صــدَّق علــى االتفاقي

ــاري   ــا االختي ــق بروتوكوهل ــك، حتقــق    . تطبي ــى ذل ــالوة عل وع
حتسـُّـن يف امتثال احلكومات بالتزامات تقدمي التقـارير واعتمـد          

عمل وطنية لتنفيـذ املالحظـات      عدد متـزايد من البلدان خططَ      
ويف مجيـع أحنـاء العـامل، سـاهم صـندوق األمـم             . اخلتامية للجنة 

املتحدة اإلمنائي للمرأة منذ أمد بعيد يف حتقيق أهداف اللجنة،          
وخباصة بدعم اإلصالحات القانونية واملتعلقة بالـسياسة العامـة         
ــة يف     ــادئ االتفاقي ـــني يف إدمــاج مب ــشركاء الوطني ومــساعدة ال

 .مليات إعداد امليزانيات واستراتيجيات التنميـة الوطنيةع
واستطرت قائلة إن جناح اللجنة ميثـل جـزءا مـن اجتـاه              - ٢٢

أوسع حنو حتقيق املساواة بني اجلنسني، يـنعكس يف اإلجنـازات           
ســيما جلنــة وضــع املــرأة، الــيت  يف منظومــة األمــم املتحــدة، وال

بوقة يف التمويـل     نتائج غـري مـس     ٢٠٠٨حققت يف دورهتا لعام     
وهنـاك  . من أجـل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة              

ــاد جملـــــس األمـــــن يف    ــر متثـــــل يف اعتمـــ ــام آخـــ جانـــــب هـــ
الـــذي ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠  قـــراره ٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران ١٩

يف توضـــيح املـــسؤوليات ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥اســـتند إىل قـــراره 
ف اجلنـسي   املتعلقة حبماية املرأة ضـد العنف املنتظم وربط العنـ        

ــسلم واألمــن      ــصون ال ــصورة أوضــح مــن أي وقــت مــضى ب ب
والحـــظ اســـتخدام االغتـــصاب املنـــتظم لألغـــراض . الـــدوليني

الـــسياسية والعـــسكرية، وحـــث علـــى توقيـــع جـــزاءات علـــى  
ودعــا أطــراف النـــزاع املــسلح إىل مــضاعفة جهودهــا   . اجلنـــاة

ــستهدفهـن     ــيت ت ــداءات ال ــن االعت ــات م ــساء والفتي ــة الن . حلماي
ا جتري مواءمة السياسة العامة مع القانون الدويل، علـى          وهكذ

النحـــو الـــوارد يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة  
الدولية، ومع القواعـد الفقهيــه املتطـور حملـاكم جـرائم احلـرب              

وأعاد القرار أيـضا تأكيـد التزامـات الـدول     . املخصصة الغرض 
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ــد     ــانون ال ــدويل والق ــساين ال ــانون اإلن ــوق مبوجــب الق ويل حلق
 .اإلنسان، وعلى وجـه التحديد مبوجب االتفاقية

واختتمــت قائلـــة إن إحــراز التقــدم يف حتقيــق املــساواة  - ٢٣
ــرام حقــوق اإلنــسان للمــرأة،      بــني اجلنــسني يتوقــف علــى احت
الذي يتحقق بصورة متزايـدة بفـضل اإلجـراءات احلازمـة الـيت             

ى اخلـرباء،   تتخذها احلكومات، ومنظمات اجملتمع املدين وفراد     
ومتثل اللجنة منار أمــل للنـساء   . وخباصة من بني أعضاء اللجنة   

يف مجيــع أحنــاء العــامل وستواصــل تلقــي الــدعم الكامــل مــن         
 .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
(CEDAW/C/2008/II/1) 

 وجـَّهــــــــــت االنتبـــــــــاه إىل الوثيقـــــــــة :الرئيـــــــــسة - ٢٤
(CEDAW/C/2008/II/1)  وقالــت إهنــا تعتــرب أن اللجنــة ترغــب 

يف إقرار جدول األعمال املؤقـت وتنظـيم األعمـال املقتـرحني،            
 .رهنا بأي تعديالت ضرورية

 .وقد تقرر ذلك - ٢٥
ــس  ــر الرئي ــدورتني     ةتقري ــني ال ــا ب ــضطلع هب ــشطة امل  عــن األن

 األربعني واحلادية واألربعني للجنة
ليقـات علـى قـرار جملـس األمـن           كـررت التع   :الرئيسة - ٢٦

ــرا عــن     ١٨٢٠ ــدم تقري ــام أن يق ــذي طلــب إىل األمــني الع ، ال
 وأعــــاد تأكيــــد ٢٠٠٩يونيــــه / حزيــــران٣٠تنفيــــذه حبلــــول 

التزامات الدول األطراف باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري،         
 .يتعلق بالقضاء على العنف اجلنسي سيما فيما وال
دورة األربعني، اشـتركت    واستطردت قائلة إنه منـذ ال     - ٢٧

بالنيابــة عــن اللجنــة يف الــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة وضــع 
ــرأة ــائج اهلامــة    . امل ــضوء علــى النت ويف تلــك املناســبة، ألقــت ال

للدورات الـثالث الـسابقة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز               
ضد املرأة والحظت أن عددا من الدول األطراف قـد سـحب            

ــة،   أو أعـــرب عـــن نيـِّ ــا علـــى االتفاقيـ ـــه يف ســـحب حتفظاهتـ ـتـ
ـــر املواقــف جتاههــا وتزايــد قبــول    مـــما يــشري بوضــوح إىل تغيـُّ

مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة بوصــفه مبـــدأً عامليــا حلقــوق 
 .اإلنسان

وأردفت قائلة إهنا، يف اجتمـاعٍ لفريـقٍ معنــي بتمويـل             - ٢٨
ـُـــقد أثنــاء تلــك حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة ع 

الدورة، أكدت وجهة نظر اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز       
ضــد املــرأة ومفادهــا أن تنفيــذ االتفاقيــة يتطلــب متــويال كافيــا،  

. وهو ما تتطلبه اآللية الوطنية وخطــط العمـل للنـهوض بـاملرأة            
ـــة     ووجهـــت انتبــاه اللجنــة إىل النتــائج الــيت خلــصت اليهــا جلن

يت دعـــت اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز وضــع املــرأة، الــ
ضد املـرأة إىل مواصـلة إيـالء االعتبـار الواجـب هلـذا املوضـوع                

 .يف عملها
، ٢٠٠٨أبريــل /نيــسان ٤واسترســلت قائلــة إهنــا، يف   - ٢٩

اشتركت بصفتها الشخصية يف فريقٍ نظمتــه مفوضـية حقـوق           
 وجهــت   اإلنسان بشـأن القوانني الـيت متيــز ضـد املـرأة، حيـث            

االنتباه إىل آراء اللجنة املعنية بالقضاء علـى التميــيز ضـد املـرأة       
يتعلق بتعيني مقـررٍ خاص للجنة وضع املـرأة يكـون معنيـا             فيما

وأشـارت إىل أن قـدرة اللجنـة املعنيـة بالقـضاء            . بتلك القـوانني  
ازدادت بفـضل اجلهـود    على التميـيز ضد املرأة على املتابعة قد      

لحد من أعماهلا املتأخرة ولكنها، بسبب اسـتمرار        اليت بذلتها ل  
 .التمييز، ستنظر يف وضع إجراءات للمتابعة

ــار   - ٣٠ ــا يف أي ــة إهن ــايو /ومــضت قائل ، شــاركت ٢٠٠٨م
اجتماع خرباء بشأن املمارسات اجليدة يف التـشريع املتعلـق           يف

بــالعنف ضــد املــرأة، نظمتـــه شــعبة النــهوض بــاملرأة، كمتابعــة   
جراهــا األمــني العــام بــشأن العنــف ضــد املــرأة   للدراســة الــيت أ

ويف ذلك االجتماع، قـدمت     . ٦١/١٤٣وقرار اجلمعية العامة    
ورقــةً بــشـأن املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى 

يتعلق بالعنف ضد املرأة، ومثـَّــلت تلـك         املرأة فيما  التمييز ضد 
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. اء عليـه  املالحظات مسامهات هامة يف اجلهـود املبذولـة للقـض         
ــان     ــشترك بـــني اللجـ ــسابع املـ ــاع الـ ــضا االجتمـ وحـــضرت أيـ
ــشأة مبوجــب       ــسان املن ــوق اإلن ــات حق ــاء هيئ ــاع رؤس واجتم
معاهدات، وأكد كالمها أمهيـة اقتـراح اللجنـة املعنيـة بالقـضاء             
على التمييز ضد املـرأة لوضـع نظـام متـساوق للـهيئات املنـشأة        

 .مبوجب معاهدات
حتفــال اجلــاري بالــذكرى   ويف اخلتــام أكــدت أن اال  - ٣١

الـسنوية الــستني لإلعـالن العــاملي حلقـوق اإلنــسان ميثـل فرصــة     
ممتازة إلبراز أمهية مسامهة اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز             
ضــد املــرأة يف تنفيــذه عــن طريــق عملــها لتعزيــز املــساواة بــني    

والطريق للسري قـُـُدما يكمن يف التنفيـذ الكامـل         . الرجل واملرأة 
فعال لالتفاقية، بوصفها جزًءا رئيسيا من معاهدات حقـوق     وال

. اإلنــسان يــساعد يف ترمجــة اإلعــالن إىل قواعــد ملزِمـــة قانونــا
ــذا اإلطــار       ــة ه ــراز أمهي ــة إىل النظــر يف طــرق إب ودعــت اللجن

 .املعياري أثناء االحتفال
ــضى       ــدول األطــراف مبقت ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 قبل الدورة تقرير الفريق العامل ملا: ية من االتفاق١٨ املادة
(CEDAW/PSWG/2008/I/CRP.1) 

، تكلمت بوصفها رئيسة الفريق العامـل       السيدة شـِـن  - ٣٢
قبل الدورة يف الدورة احلادية واألربعني، فقالـت إن الفريـق            ملا

العامــل أعــدَّ قــوائم بالقــضايا واألســئلة املتعلقــة بتقــارير الــدول  
قـرر النظـر فيهـا، علـى أسـاس مجيـع املـواد              األطراف الثمـاين امل   

ــات    ـــني واملنظمـ ــرِّرين القطريـ ــن املقـ ذات الـــصلة ومبـــسامهة مـ
واهتمت بوجه خاص مبتابعـة الـدول األطـراف         . احلكومية غري

للتعليقــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة وأخــذت أيــضا يف االعتبــار 
 .تقاريرها السابقة

 
ل التعجيل بعمل    ووسائ سبل من االتفاقية و   ٢١تنفيذ املادة   

 اللجنة

قالـت  ): مفوضـية حقـوق اإلنـسان      (السيدة كونـورز   - ٣٣
ــادة     ــشأن املـ ــة بـ ــية العامـ ــين بالتوصـ ــل املعـ ــق العامـ  ٥ إن الفريـ

سيحيط اللجنة علما بالتقدم احملرز وأن اللجنـة املعنيـة بالعمـال          
ــة يف       ــب اللجنـ ــد ترغـ ــات قـ ــدمت مالحظـ ــد قـ ــاجرين قـ املهـ

. توصـية بـشأن املـرأة واهلجـرة       يتعلـق مبـشروع ال     مناقشتها فيما 
وباإلضافة إىل ذلك، قد ترغب اللجنة، مثـل اهليئـات األخـرى            
املنشأة مبوجب معاهدات، يف السماح للوفود وغريها بـالتعليق    

 .على املشروع النهائي للتوصيات العامة
 ٢٢ وبعــــد أن أشــــارت إىل أنـــــه، مبوجــــب املــــادة     - ٣٤
ــة، ميكــن دعــوة الوكــاالت املت   مــن خصــصة إىل تقــدمي  االتفاقي

تقــارير عــن جوانــب تنفيــذها يف إطــار اختــصاصها، وجهـــت   
ــة    ــواردة يف الوثيقـ ــام الـ ــة إىل مـــذكرة األمـــني العـ ــاه اللجنـ انتبـ

CEDAW/C/2008/II/3 وإىل التقــــــــــــــــارير الــــــــــــــــواردة يف 
 .إليها اإلضافات

ــة،    - ٣٥ وانتقلــت إىل ســبل ووســائل التعجيــل بعمــل اللجن
يف الوثيقــــــــــــة فأشــــــــــــارت إىل أن التقريــــــــــــر الــــــــــــوارد 

CEDAW/C/2008/I/14 نــــاقش التطــــورات املتعلقــــة مبجلــــس 
حقــوق اإلنــسان، والقــضايا الــيت أثــريت يف جلنــة وضــع املــرأة   
ــا يف الــدورات        ــرر النظــر فيه ــة، والتقــارير املق ــة العام واجلمعي
املقبلــة، وممارســات هيئــات حقــوق اإلنــسان املنــشأة مبوجــب    

ب عمـل الفريـق   معاهدات يف حالة عدم وجود تقريـر، وأسـالي       
 .قبل الدورة وأنشطة األمانة العامة ذات الصلة العامل ملا
 .٢٥/١١ُرفعـت اجللسة الساعة  

 
 


