
CEDAW/C/SR.849  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
8 October 2008 
Arabic 
Original: English 

 

 

 .هذا احملضر قابل للتصويب
 رة وإدخاهلا على نسخة مـن احملـضر  كما ينبغي تبياهنا يف مذك. وينبغي تقدمي التصويبات بإحدى لغات العمل  

 ,Chief, Official Records Editing Section:يف غـضون أسـبوع واحـد مـن تـاريخ هـذه الوثيقـة إىل       إرسـاهلا  و

room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
جلـسات هـذه الـدورة يف وثيقـة تـصويب واحـدة، عقـب هنايـة الـدورة بفتـرة            وستصدر أية تصويبات حملاضر     

 .وجيزة
 

08-42590 (A) 
*0842590* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 احلادية واألربعونالدورة 

 ٨٤٩حمضر موجز للجلسة 
 ٠٠/١٦، الساعة ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٦، األربعاءاملعقودة يف املقر، نيويورك، يوم 

 شيمونوفيتشة السيد :الرئيس
 
 
 

 احملتويات
 

 تبادل اآلراء مع الدول األطراف يف االتفاقية



CEDAW/C/SR.849
 

2 08-42590 
 

 .١٥/١٦تحت اجللسة الساعة افت 
  االتفاقيةتبادل اآلراء مع الدول األطراف يف

)CEDAW/SP/2008/INF/1, CEDAW/C/2008/II/2 (revised), 

E/CN.6/2008/CRP.1املرفق الثاين ،، CEDAW/C/2008/II/4( 

قالت إن اللجنة نظـرت، يف دورهتـا احلاديـة          : ةالرئيس - ١
ــاين دول أ   ــارير مثـ ــني، يف تقـ ــسلندا   واألربعـ ــي أيـ ــراف، وهـ طـ

ومجهورية ترتانيا املتحدة وسلوفاكيا وفنلنـدا واململكـة املتحـدة        
. لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وليتوانيا ونيجرييـا والـيمن       

ــصدر        ــستوى، وست ــة امل ــود رفيع ــع وف ــاًء م وأجــرت حــوارا بن
مالحظات ختامية اهلـدف منـها تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة يف كـل               

وعكفت اللجنة أيضا على وضع توصـية       . لدانبلد من هذه الب   
وقــد . ، وتوصــية عامــة بــشأن املهــاجرات٢عامــة بــشأن املــادة 

 .حتقق تقدم يف كلتا احلالتني
وأضـافت قائلـة إنـه نظــرا لالجتماعـات اإلضـافية الــيت       - ٢

تقرر عقدها خالل العامني املاضيني، انتهت اللجنـة مـن النظـر            
ق مــن التقــارير الــيت ينبغــي أن يف املتــأخر مــن التقــارير، ومل يتبــ

وعـالوة علـى    . تنظر فيها اللجنة إال ما يقل عن عـشرة تقـارير          
ذلك، اعتمدت اللجنة نفس طرائق العمـل املتبعـة لـدى غالبيـة             

. اهليئات األخـرى املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان        
ــدا بتقـــدمي    ــرتبط حتديـ ــة تـ ــادئ توجيهيـ ــة مبـ وأصـــدرت اللجنـ

، والـيت   (CEDAW/SP/2008/INF/1)تفاقيـة   التقارير اخلاصة باال  
ينبغي أن تطبق باالقتران مع املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي             
ــدة    ــية موحــــ ــة أساســــ ــداد وثيقــــ ــة بإعــــ ــارير واملتعلقــــ التقــــ

)HRI/GEN/2/Rev.5الفصل األول ،.( 
ــام  - ٣ ــسيدة ديري ــة املنقحــة   : ال ــادئ التوجيهي ــدمت املب ق

ارير اخلاصـة باالتفاقيـة،     الصادرة عـن اللجنـة بـشأن تقـدمي التقـ          
(CEDAW/SP/2008/INF/1)، قائلـــــة إن املبـــــادئ التوجيهيـــــة 

املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير مبوجــب اتفاقيــة القــضاء علــى  
ــدول        ــدم ال ــضي أن تق ــرأة، تقت ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي مجي

األطــــراف وثيقــــة خاصــــة باالتفاقيــــة باإلضــــافة إىل الوثيقــــة  
. ل كــل واحــدة منــهما األخــرى   وتكّمــ. األساســية املوحــدة 

فالوثيقة األساسية املوحدة حتتوي، من ناحية، علـى معلومـات          
ــع        ــشملها مجي ــيت ت ــية ال ــسان األساس ــوق اإلن ــة حق ــن ممارس ع
ــق يف     ــز واحلـ ــدم التمييـ ــق يف عـ ــا يف ذلـــك احلـ ــدات، مبـ املعاهـ

وهــي لــذلك تقــدم معلومــات ذات صــلة باالتفاقيــة، . املــساواة
 املــرأة وعمــل املــرأة واخنراطهــا يف  مبــا فيهــا بيانــات عــن تعلــيم 

ــصحة    ــات عــن مؤشــرات ال ــة، وبيان ــاة العام ــة  . احلي ــا الوثيق أم
اخلاصـــة باالتفاقيـــة فهـــي حتتـــوي، مـــن ناحيـــة أخـــرى، علـــى  
معلومــات حتليليــة عــن تـــأثري التــدابري املتخــذة للقــضاء علـــى       

كمـا تقـدم    . التمييز، وعن التقدم احملرز يف تنفيـذ هـذه التـدابري          
ا وصفا للصعوبات اليت تعترض تنفيـذ مـواد حمـددة           الوثيقة أيض 
 .من االتفاقية

وأضافت قائلة إن املبادئ التوجيهية اخلاصة باالتفاقيـة         - ٤
تبّين للدول األطراف خمتلف املعلومات اليت ينبغي إدراجهـا يف          

ــة  ــة والدوري ــة ينبغــي أن تقــدم  . التقــارير األولي فالتقــارير األولي
ن حالـة املـرأة فيمـا يتـصل بكـل           معلومات وبيانات إحصائية ع   

كما ينبغي للـدول أن توضـح التـدابري         . مادة من مواد االتفاقية   
أمـا التقـارير الدوريـة،    . النافذة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة        

من ناحية أخرى، فينبغـي أن حتلـل أثـر التـدابري املتخـذة فـضال                
ومثــة نقطــة انطــالق جيــدة لــصياغة  . عــن بيــان النتــائج احملققــة 

لتقارير الدورية وهي شرح كيفية مراعاة املالحظات اخلتاميـة         ا
ــيت       ــدابري ال ــا يف ذلــك وصــف الت ــر ســابق، مب ــة علــى تقري للجن
اختــذت ومــدى فاعليــة تلــك التــدابري، مــع تقيــيم للعمــل الــذي  

 .زالت هناك حاجة للقيام به ما

قالـــت إن هيئـــات املعاهـــدات أصـــدرت     : سةالرئيـــ  - ٥
خفض حجم التقـارير، وإنـه يف      مبادئ توجيهية منسقة بغرض     

حالة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة جيـب            
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 صــفحة وجيــب أال تزيــد   ٦٠أال تزيــد التقــارير األوليــة عــن    
 . صفحة٤٠التقارير الدورية عن 

قدمت بيان اللجنة املعنية بالقضاء علـى       : السيدة شني  - ٦
الوطنيــة سات ؤســاملالتمييــز ضــد املــرأة عــن عالقــة اللجنــة ب     

ــة   حل ــوق اإلنــــسان الوطنيــ ، املرفــــق E/CN.6/2008/CRP.1(قــ
قـوق   حل املستقلةالوطنية  ؤسسات  امل، فقالت إن اللجنة و    )الثاين

ــة حقــوق اإلنــسان للنــساء  محمــع بينــها أهــداف  جتاإلنــسان  اي
أكـدت اللجنـة    فقـد   . هاوتعزيز هذه احلقوق وإنفاذ    ،والفتيات

ــة حلؤســسات املأن  ــسا الوطني ــا  قــوق اإلن ــها وفق ن ينبغــي إقامت
طنيــة مــن أجــل محايــة  للمبــادئ املتعلقــة بوضــع املؤســسات الو 

.  واملعروفــة باســم مبــادئ بــاريس ،هــاوتعزيزحقــوق اإلنــسان 
قـوق اإلنـسان    الوطنية حل ؤسسات  املأن  وقالت إن اللجنة ترى     
تـــشجيع علـــى تنفيـــذ االتفاقيـــة علـــى  تلعـــب دورا مهمـــا يف ال

ملرأة وتعزيز الوعي العـام هبـذه       الوطين، ومحاية حقوق ا   لصعيد  ا
 .احلقوق

وأضــافت أن اللجنــة تتوقــع مــن مؤســسات حقــوق       - ٧
لــى مبــدأ املــساواة الرمسيــة  ع نــشاطها قيــاماإلنــسان أن تكفــل 

ما جـاء   عـدم التمييـز، حـسب     علـى    بني الرجل واملـرأة و     الفعليةو
 علــى مجيــع  ةتعريفــه يف االتفاقيــة، وأن حتــصل املــرأة بــسهول    

ــة  ــا   اخلــدمات حلماي ــيت توفره ــا ال ــة ؤســسات امل حقوقه الوطني
 تـوازن بـني اجلنـسني بالنـسبة         ينشأوينبغي أن   . قوق اإلنسان حل

علــى مجيــع  موظفيهــاهيئـة  لتكـوين عــضوية هــذه املؤســسات و 
ؤســسات املشجع اللجنــة تــ ،وباإلضــافة إىل ذلــك. املــستويات
ــة حل ــور بقـــوق اإلنـــسان علـــى  الوطنيـ ــة اجلمهـ ــة توعيـ االتفاقيـ

 مـــع املالحظـــات اخلتاميـــة ، ونـــشرهاالختيـــاريوبرتوكوهلـــا ا
ــة وتوصــي  ــا  اللجن ــشأن الرســائل  وآرائهــا هتا العامــة ومقرراهت ب

ــة ــتم ،واالستفــــسارات الفرديــ ــول الــــيت تــ ــار الربتوكــ  يف إطــ
االختياري، وأن ترصـد مـدى تنفيـذ الدولـة الطـرف لالتفاقيـة              

 . والربتوكول االختياري

مـــسامهة   إن اللجنـــة تـــدرك  ةقائلـــهنـــت كالمهـــا  وأ - ٨
، وترحـــب بالتعليقـــات قـــوق اإلنـــسانالوطنيـــة حلؤســـسات امل

ــة واملقترحــات  ــدول األطــراف  املقدم ــارير ال ــى تق وميكــن . عل
 قوق اإلنـسان أن تـساعد أيـضا ضـحايا       الوطنية حل لمؤسسات  ل

ــة، قــوق اإلنــسانمزعومــة حل انتــهاكات أي ، يف إطــار االتفاقي
إىل تقــدمي باإلضــافة . تقــدمي رســائل فرديــة إىل اللجنــة بوذلــك 

،  كـل منـها علـى حـدة        طـراف الـدول األ  عن تقـارير    معلومات  
اجللـسات  قوق اإلنسان أن حتضر     الوطنية حل لمؤسسات  لميكن  

إطــار ، وذلــك يف تقــدم املعلومــات شــفويا أن واملخصــصة هلــا 
 . يف دورات اللجنة ذاهتالكالدورات وكذقبل فرقة العاملة األ
ام عــن حالــة قــدمت تقريــر األمــني العــ: الــسيدة جــرب - ٩

 من االتفاقيـة  ١٨مبوجب املادة للتقارير تقدمي الدول األطراف   
)CEDAW/2008/II/2)  ــصيغتها املنقحــة ــة  ))ب ، وقالــت إن اآللي

الرئيسية ملتابعة ورصـد تنفيـذ االتفاقيـة تتمثـل يف عمليـة تقـدمي               
فالتقـارير تعطـي اللجنـة صـورة واضـحة عـن حقـوق              . التقارير

وقد سهلت اللجنة عمليـة إعـداد       . بحثاملرأة يف البلدان قيد ال    
 عـن إعـداد التقـارير    ة وضـع مبـادئ توجيهيـ   من خالل التقارير  

مع بــني التقــارير اجل والــسماح لألطــراف بــ ،للــدول األطــراف
مــن دواعــي  ولــذا فإنــه  .  وتقــدميها يف تقريــر واحــد  الدوريــة

األســـف أن بعـــض التقـــارير األوليـــة والدوريـــة مل تقـــدم يف      
 بعــض احلــاالت ملــدة تتــراوح بــني   يفموعــدها، فقــد تــأخرت  

، الئحتـها ميكـن للجنـة، مبوجـب       قالـت إنـه     و.  سنة ١٥ و ١٠
 أن تقـــرر إعـــداد تقريـــر بنفـــسها إذا مل تقـــدم الدولـــة الطـــرف

تتوقـع   و ،واستدركت قائلة إن هذا اإلجراء غري مـرض       . تقريرا
اللجنــة مــن الــدول األطــراف أن تقــدم التقــارير يف التوقيــت       

 .ء حوار بناء مع اللجنةاملناسب بغية إثرا
ــس - ١٠ ــ: ةالرئي ــارت إىل أن ـأش ــدمي التقاريــ ـتواري  ،رـخ تق
 املرفــق األول مــن تقريــر مــنما تظهــر يف العمــود األميــن حــسب
 ،مــني العــام عــن حالــة تقــدمي التقــارير مــن الــدول األطــراف األ

ــادة  ــة  ١٨مبوجــــب املــ ــن االتفاقيــ  CEDAW/C/2008/II/2( مــ
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 مبـا يـسمح     ،ت يف حـاالت كـثرية     عـدلّ قـد    ))بصيغتها املنقحة (
 وتقـدمها   أن جتمع معا تقريرين دوريني أو أكثـر       بلدولة طرف   

ــافت أن هنـــاك، ويف تقريـــر واحـــد ــارة إىل الترتيبـــات أضـ  إشـ
لتفـادي  ل شكل التقرير مـستقبال    سيعّدو. اجلديدة يف احلواشي  

 .اسبااللت
قالت إن من املهـم اسـتمرار   ): مصر(ي نداجلالسيدة   - ١١

أضـافت أنـه    و.  واحلوار بـني اللجنـة والـدول األطـراف         املناقشة
رمبا كان السبب الذي منع بعض البلدان األقل منوا مـن تقـدمي             

ــة،     ــارير، وخــصوصا التقــارير األولي  نقــص القــدرات  هــوالتق
ــوارد ــس. وامل ــة إجيــاد وســيلة  اءوت  مــن خــالل  ،لت عــن إمكاني

،  لتقــدمي املــساعدة مفوضــيه األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان    
وقالـت  . مببادرة مـن اللجنـة أو بطلـب مـن الدولـة الطـرف              ماإ

طلبـات مـن هـذا    مت فعـال  دإن بعض الـدول األطـراف رمبـا قـ        
واختتمت قائلة إن القضاء على التمييـز ضـد املـرأة هـو      . القبيل

ــه  ،واجــب عــاملي حتمــي  ــد   وإن ــد بل ــاك بالتأكي ــيس هن ــيل م يق
 .عن عمد حواجز
ينبغي ا إذا كان    مع ءلتاتس): شيلى (السيدة ساباغ  - ١٢

لتقارير الدورية اجملمعة على األربعـني صـفحة املقـررة          اأن تزيد   
 كــبرية اً أعــدادقالــت إنو. للوثــائق الالحقــة اخلاصــة باالتفاقيــة

ــة     ــري احلكومي ــن املنظمــات غ ــد تابعــت حــىت اآلن   م ــال ق أعم
 هـذا القـول     إن و ؛الدورة احلاديـة واألربعـني للجنـة عـن كثـب          

عـن   ءلتاتسو. طرافاألدول  اللى  بنفس الدرجة ع  يسري   ال
ــيت   ــة ال ــا اســتطاعت الكيفي ــة، اســتنادا إىل خرب هب ــع  اللجن ــا م هت

وأضـافت  . الدورة احلالية، تقدير قيمة عقـد دورة يف نيويـورك         
 .ها مازال يؤيد متديد املدة املمنوحة للجنة بلدأن وفد
قالـت إن وفـدها أيـضا       ): الربتغـال  (السيدة كارفـاليو   - ١٣

مي مساعدة تقنية للدول األطـراف الـيت مل تقـدم           حيبذ فكرة تقد  
 املـوارد   االفتقـار إىل  تقاريرها األولية منـذ وقـت طويـل بـسبب           

وقالــت إنــه ميكــن أيــضا اســتطالع إمكانيــة . أو القــدرة التقنيــة

إنشاء صندوق خاص، تسهم فيه البلدان، لتمكني تلك الدول          
 .األطراف من تقدمي تقاريرها األولية

مـــا إذا كــان مـــن  عســأل  ): لبنـــان (نالــسيد رمــضا   - ١٤
 ولكــن هــذا التقريــر مل ،املتوقــع لدولــة طــرف قــدمت تقريرهــا

ينظر فيه بعد، أن تعد تقريـر متابعـة يكـون متـسقا مـع املبـادئ                 
وأضاف أن وفـد بلـده يهـتم    .  التقاريرلتقدميالتوجيهية املنقحة  

يف حـاالت   لـو   اللجنـة، و  الـيت سـتقوم هبـا        يـة كيفالأيضا مبعرفـة    
، بـالنظر يف تنفيـذ االتفاقيـة يف بلـد            كما يفـضل   نائية للغاية استث

ما يف غيـاب التقريـر، ومـا إذا كانـت اللجنـة تفكـر يف إرسـال             
 .بعثة لتقصى احلقائق يف مثل هذه احلاالت

لت عمـا إذا    أس): الفلبني(أبالوس   - انزونبالسيدة   - ١٥
  الـذي يـشتمل علـى وثيقـة        ،تقدمي التقـارير  لنظام اجلديد   الكان  

 قـد بـدأ تنفيـذه بالفعـل، وإذا          ،أساسية ووثيقة خاصة باالتفاقية   
 . للجنة االنطباع األويلما هوكان األمر كذلك، ف

قالـت إن اللجنـة تـستحق       ): هولندا (السيدة ولدبرغ  - ١٦
 الثناء على سرعتها يف إعداد املبادئ التوجيهية اخلاصـة بإعـداد          

 أن مناقــشة مكثفــة جــرت خــالل الــدورة  أضــافتو. التقــارير
الثانيــة والــستني للجمعيــة العامــة عــن مكــان انعقــاد دورات       

فمن دواعي الـسعادة لوفـد بلـدها أن         ولذلك   ،اللجنة وتوقيتها 
ــهاء مــن النظــر يف التقــارير      ــة علــى وشــك االنت ــم أن اللجن يعل

ما إذا كان عقد الـدورة احلاليـة يف املقـر           ع ءلتاتسو. املتأخرة
عد اللجنـة علـى االجتمـاع مـع صـناديق وبـرامج األمـم               قد سـا  

 .املتحدة اليت تتخذ من نيويورك مقرا هلا
 عمـا إذا كانـت      تـساءلت ): الصني(  دان جانالسيدة   - ١٧

ــة    ــدة إلزامي ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ــذها  ،املب ــت تنفي ــن توقي  ، وع
ــا ــها أن      وم ــر ميكن ــة تقــوم بالفعــل بإعــداد تقري إذا كانــت دول

 ءلتاتــسا للمبــادئ التوجيهيــة الــسابقة، وتواصــل العمــل وفقــ
األسـلوب  بـني   تنـسيق   ال اللجنـة    ي هبا تنواليت   يةكيفعن ال  أيضا



CEDAW/C/SR.849  
 

08-42590 5 
 

رير، ومـا إذا كانـت سـتطبق نفـس          االقدمي واجلديد إلعداد التق   
 .م التقاريري يف تقيريواملعايطرق ال

مجهوريــة كوريــا الــشعبية   (تــوك هــون  الــسيد بــاك   - ١٨
ــة ــا ): الدميقراطيـ ــال إن املبـ ــداد  قـ ــدة إلعـ ــة اجلديـ دئ التوجيهيـ

التقارير بسيطة وموجزة، ولكنها رمبـا مل تكـن مفـصلة بالقـدر             
ــة  الــيت تكــون الكــايف للــرد علــى مجيــع األســئلة    ــة دول لــدى أي

طـــرف عنـــد إعـــداد تقريرهـــا، خـــصوصا إذا كـــان القـــائمون  
 عمــا إذا ءلاتــسو. بإعــداد التقريــر يفتقــرون إىل خــربة ســابقة  

ـــ  ــادئ التوجيهي ــصيل  كانـــت املبـ ــن التفـ ــد مـ ــضع ملزيـ . ة ستخـ
وأضــاف أن وفــد بلــده ســيكون ممتنــا للحــصول علــى توضــيح 

وطنيــة حلقــوق جيعــل مؤســسة مــا مؤهلــة لتــصبح مؤســسة   ملــا
ــسان،  ــاملعىن اإلنــ ــة    بــ ــن الوثيقــ ــاين مــ ــق الثــ ــوارد يف املرفــ الــ

E/CN.6/2008/CRP.1  وعـــــن عـــــدد البلـــــدان الـــــيت لـــــديها ،
يه مؤسـسة عامـة     وقال إن بلده ال يوجد لد     . مؤسسات مؤهلة 

حلقــوق اإلنــسان ولكــن يوجــد لديــه جلنــة وطنيــة للتنــسيق مــن 
 .أجل تنفيذ االتفاقية

قالــت إهنــا، وقــد اشــتركت يف إعــداد  : الــسيدة جــرب - ١٩
 تدرك أن هـذه ليـست    ،حدى املناسبات إتقرير دولة طرف يف     

ينبغـي بالتأكيـد أليـة دولـة        أضافت قائلـة إنـه      و. باملهمة السهلة 
 ، وإنـه عنـد   أن تتـصل بأمانـة اللجنـة       عوباتتعترضها صـ  طرف  
 فـإن اللجنـة وغريهـا مـن قطاعـات املنظمـة             ، والتفاعل االتصال

املــشكلة وقالــت إن . ســتكون علــى اســتعداد لتقــدمي املــساعدة
، درايـة الفنيـة   ما يتعلـق األمـر لـيس فحـسب بـنقص ال           تنشأ عند 
 الذي مينـع دولـة طـرف مـن          ،غياب اإلرادة السياسية  ببل أيضا   

اللجنـة تتحلـى بقـدر كـبري مـن          أضـافت أن    و. ء بالتزاماهتا الوفا
الـــصرب وتبـــذل قـــصارى جهـــدها إلقامـــة حـــوار مـــع الـــدول   

ــرد إىل    . األطــراف ــدما يــصل عــدم ال ــادرة عن ويف احلــاالت الن
درجة بالغـة، ويـستمر لفتـرة طويلـة مـن الوقـت، حبيـث تـشعر                 

 هاللجنــة أن عليهــا النظــر يف وضــع البلــد يف غيــاب تقريــر، فإنــ 

أن تنظــر يف الــسبل والوســائل إلجيــاد حــل مــن  تعني عليهــا ســي
 .داخليمها الانظالل منظومة األمم املتحدة وفقا لخ
أكدت أن املبادئ التوجيهيـة إلعـداد       : ديريام السيدة - ٢٠

 املبـادئ التوجيهيـة بـشأن       وأضافت أن . التقارير سارية املفعول  
ــة األساســية املوحــدة    ــذ ســنتني صــدرت الوثيق   واســتخدم،من

بعض الدول األطراف بالفعـل الـشكل اجلديـد لتقـدمي التقـارير             
القـضاء  املعنيـة ب  لجنـة   لابيد أن   .  هيئات املعاهدات األخرى   إىل

ي تقـارير معـدة     أنفـسها   هـي   على التمييز ضد املرأة مل تتـسلم        
إذا كانـت   وأوضـحت أنـه     . وفقا للمبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة      

 فليــست هنــاك  دولــة طــرف قــد أعــدت تقريرهــا بالفعــل،  أيــة
 ميكنــها االنتظــار حــىت   إذ؛جــة إىل تقــدمي تعــديل أو إضــافة حا

دورة إعــــداد التقــــارير القادمــــة لتطبيــــق املبــــادئ التوجيهيــــة  
ــدة ــافت أن . اجلديـ ــاك    وأضـ ــتكون هنـ ــه سـ ــدرك أنـ ــة تـ اللجنـ

 .انتقالية فترة
اعتمـاد  قالت إن اللجنة الفرعية املعنيـة ب : السيدة شني  - ٢١

ــة  ــسيق الدولي ــة التن ــة حلمؤســسات لل جلن ــسان  الوطني قــوق اإلن
ــة بت ــوق   املعني ــز تلــك احلق ــا لكــل   عزي ــها، أجــرت تقييم ومحايت

هـي   رتبفتها يف   مؤسسة من مؤسسات حقوق اإلنسان وصنّ     
ــاء(و ، )ألـــف( ــيم(و أ )بـ ــضا أن . )جـ ــرحت أيـ ــبإ وشـ ن امكـ

 مؤسـسة وطنيـة   ةة احلالية أليتبتها، وأن الر تبراملؤسسات تغيري   
االطـــالع عليهـــا يف املوقـــع الـــشبكي حلقـــوق اإلنـــسان ميكـــن 

ــدى  ــسات اململنتـ ــة حلؤسـ ــسان الوطنيـ ــوق اإلنـ ــت إن . قـ وقالـ
 هــــي وحــــدها املؤهلــــة “)ألــــف(ة رتبــــال”املؤســــسات مــــن 

ت أوضــحو.  يف مناقــشات جملــس حقــوق اإلنــسانللمــشاركة
 سيــسمح هلــا بــأن “)ألــف(ة رتبــال”أيــضا أن املؤســسات مــن 

 بالقضاء علـى التمييـز      تقدم بيانات يف اجتماعات اللجنة املعنية     
 .ضد املرأة

ــ - ٢٢ ــا  : سةالرئي ــىقالــت يف رده ــسؤال عل  حجــم عــن ال
 ،التقــارير اجملمعــة، إن حــد األربعــني صــفحة للتقــارير الدوريــة 
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ــضا     ــدة، ينطبــق أي ــة اجلدي ــادئ التوجيهي ــه يف املب كمــا ورد بيان
ة تــود أن تــشجع لجنــ أن الأوضــحتو. علــى التقــارير اجملمعــة

ــى   ــدول األطــراف عل ــة   ال ــوجزة ودقيق ــارير م ــاج تق ــه  . إنت وأن
التـابع للجنـة قـد      ل الـدورة    بـ ملـا ق  بالرغم من أن الفريق العامـل       

بـال داع   ن اللجنة ال تود أن تلقـى        إضافية، ف إيطلب معلومات   
ــيال علـــى   ــا ثقـ ــاتق عبئـ ــرافالـــدول األعـ ــم طـ ــسبة حلجـ ، بالنـ

 .تقاريرها
ــذ وقــت     و - ٢٣ ــأخرة من ــارير املت ــق مبوضــوع التق فيمــا يتعل
 وإمكانيــة أن حتــصل الــدول األطــراف علــى مــساعدة   ،يــلطو

عـداد التقـارير الدوريـة،      إتقنية من وكاالت األمـم املتحـدة يف         
ــت إ ــن     قال ــهاء م ــن االنت ــها م ــسرور لتمكن ــشعر بال ــة ت ن اللجن

سياسة اللجنـة تتمثـل يف      أضافت أن   و. فحص التقارير املتأخرة  
ذه واقع األمـر يف تـشجيع الـدول األطـراف علـى أن تطلـب هـ           

ــساعدة مــن وكــاالت األمــم املتحــدة    ــاون  إ و،امل ــة التع ن عملي
ررت يف الدورة الثامنـة     كبدأت يف الدورة السابعة والثالثني وت     

ــثالثني ــأخرت   ،وال ــدول األطــراف الــيت ت ــدما قــدمت إىل ال  عن
 تلـك   إعـداد ملدد طويلة يف تقدمي تقاريرها مـساعدة خاصـة يف           

دة هـذه املـساعدة يف      إظهار مدى فائ  مهتمة ب اللجنة  و. التقارير
متكني الدول األطراف من تقدمي تقـارير منتظمـة ويف التوقيـت            
املناسب، مع التأكيد على أنه ليس من املمكن النظـر يف تنفيـذ             

ــارير   ــدون تق ــة ب ــت إن و. االتفاقي ــة  قال ــة ملتزم ــاللجن ساعدة مب
تكــون تقــين  تعــاون أيالــدول األطــراف يف احلــصول علــى    

مكن تها ال ميكـن أن تعـد بأهنـا سـت           ولكن ،حاجة إليه يف  الدول  
 . تقدمي املساعدة يف كل حالةمن
 وحـد تبـاع هنـج م    ا مـن الـضروري لـذلك        همث قالت إنـ    - ٢٤

ــم املتحــدة     ــدول األطــراف ووكــاالت األم ــني ال وشــجعت . ب
 عند احلاجة إليهـا،     ،الدول األطراف على طلب مساعدة تقنية     

 ،رأةملالنـهوض بـا   شـعبة   أو مـن    من مفوضـية حقـوق اإلنـسان،        
ة اإلمنـــائي للمـــرأة، أو مـــن   صـــندوق األمـــم املتحـــد  مـــن  وأ

 .نفسها اللجنة

 ،وأشارت إىل أن اإلجراءات، خالل الفتـرة االنتقاليـة          - ٢٥
فالــدول األطــراف الــيت تقــوم :  نــسبياة، مرنــ٢٠٠٩حــىت عــام 

أن تواصل العمـل مبوجـب املبـادئ        نبغي  عداد التقارير ي  إحاليا ب 
 العمليـة   مـا زالـت يف بدايـة      ول الـيت     أما الـد   ؛التوجيهية السابقة 

 .فينبغي أن تتبع املبادئ التوجيهية اجلديدة
عقد االجتماعات يف نيويـورك وجنيـف،   فيما يتعلق ب و - ٢٦

فرصـــة غتنـــام  مـــن احمظوظـــة ألهنـــا متكنـــتن اللجنـــة قالـــت إ
االنعقاد يف املوقعني لـدعوة الكيانـات العاملـة يف جمـال حقـوق              

 ىلإ و، يف اجتماعاهتـــاشاركةملـــإىل االنـــهوض بـــاملرأة، املـــرأة و
هنـا  إوقالـت   . إجراء مناقـشات معهـا حـول موضـوعات حمـددة          

مـا إذا كـان سيتوصـل     هنائيا مل يتخذ بعد حول  ان قرار أتدرك  
عقد الدورات يف نيويورك على املدى الطويـل، ولكـن اللجنـة            

 مـن املهـم لألعـضاء أن    ألنأن يكـون احلـال كـذلك،    يف تأمل  
ق مـــع اهليئـــات الـــيت يوجـــد مقرهـــا ل وثيـــيظلـــوا علـــى اتـــصا

 .نيويورك يف
ــة تكــون أن يف لــها وأعربــت عــن أم - ٢٧ ــادئ التوجيهي املب

ن اللجنـة سـتكون     أللجنة واضحة، وأكدت للـدول األطـراف        
ــيحات إن مل    ــدمي التوضــ ــا لتقــ ــستعدة متامــ ــادئ  تمــ ــن املبــ كــ

 .التوجيهية واضحة
ــسيد أوشــوا  - ٢٨ ــن الو  : ال ــق األول م ــة أشــار إىل املرف ثيق

بـصيغتها   (CEDAW/C/2008/II/2( الة تقدمي التقـارير  املتعلقة حب 
 الــيت ، الــدول األطــراف عــتن اللجنــة دإفقــال  ،))املراجعــة

 تقدمي تقريـر جـامع يف غـضون         إىل ،تأخرت يف تقدمي تقاريرها   
املوجـودة  وأضاف أنه يـرى، مـن احلواشـي         . مهلة زمنية حمددة  

ف الـــيت تـــأخرت يف املرفـــق، أن هنـــاك بعـــض الـــدول األطـــرا
زالـت   بالفعل يف تقدمي تقاريرها الالحقة، بينما دول أخرى ما     

  فـئيت  ينبغـي توضـيح    هنـ إوقـال   .  املقـررة  يف حدود املهلة الزمنية   
 .التقارير املتأخرة
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 بعـني ن اللجنـة أخـذت هـذه النقطـة          إقالـت   : سةالرئي - ٢٩
 حالــة تقــدمي عــنالوثيقــة القادمــة تكــون  وقــررت أن ،االعتبــار

 .احووضكثر رير أالتقا
ات جتماعـ قالت إن اال  :  زرداين - هوبيبلم السيدة - ٣٠
ــ ــت مثمــرة للغايــة يف      تعقــديت ال ــع الــدول األطــراف كان  م

ــها    ــق عمل ــى حتــسني طرائ ــة عل ــه  . مــساعدة اللجن وأضــافت أن
ــا ــة وال  فيمـ ــق باإلنتاجيـ ــاتيتعلـ ــراف،  عالقـ ــدول األطـ ــع الـ  مـ
ألطـراف يف   تأييـد الـدول ا     اللجنة استفادة هائلة مـن       تاستفاد

ــة،   ــة العامـ ــدت إذ اجلمعيـ ــرية اعتمـ ــضرورية  األخـ ــوال الـ األمـ
عقــد ثــالث دورات يف الــسنة والعمــل يف مــن لجنــة تمكني اللــ

يف  املـستمر سيـساعد      تأييـد ن هذا ال  إوقالت  . ني متوازيني جملس
 . الواقع على عاتقها العملمن النهوض بعبءاللجنة متكني 
ــشـــكرت ممثلـــي الـــدول األطـــ : ةالرئيـــس - ٣١  ذينراف الـ

مـن  وأضـافت أن    .  االجتماع علـى تأييـدهم وتعـاوهنم       واحضر
 املبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة   أن تقــدملجنــة لدواعــي ســرور ا 

الوطنيــة ؤســسات لماملعلومــات عــن عملــها بالنــسبة لكــذلك و
 ستواصـل   وأبلغت الدول األطراف أن اللجنة     .قوق اإلنسان حل

رى بــشأن  عملــها مــع هيئــات املعاهــدات األخــ طرائــقتنــسيق 
 .املسائل التقنية

 .٣٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


