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 ٣٥/١٢افتتحت اجللسة يف الساعة  
اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا األربعني 

)CEDAW/C/2008/I/L.1 و ،CEDAW/C/BOL/CO/4/CRP.1 ،
، FRA/CO/6/CRP.1، و BDI/CO/4/CRP.1 و
، LUX/CO/5/CRP.1، و LBN/CO/3/CRP.1 و
، SAU/CO/2/CRP.1، و MAR/CO/4/CRP.1 و
 )SWE/CO/7/CRP.1 و
ــام - ١ ــررة (الــــــسيدة ديريــــ ــة ): املقــــ قــــــدمت الوثيقــــ

CEDAW/C/2008/I/L.1    ــشروع ــن م ــساما م ــضمن أق ــيت تت ، ال
ــة ا    ــات غرفـ ــة، وورقـ ــر اللجنـ ــاع، التقريـ ــيت جتمـ ــضمن الـ تتـ

ــة     ــة، علــى التقــارير الثماني ــة، بــصيغتها املعدل التعليقــات اخلتامي
خــالل اللجنــة ول األطــراف الــيت نظــرت فيهــا املقدمــة مــن الــد

 .الدورة
ــسة - ٢ ــة يف اعتمــاد    :الرئي ــة راغب ــرب اللجن  قالــت إهنــا تعت

أقــــــــــسام مــــــــــشروع التقريــــــــــر الــــــــــوارد يف الوثيقــــــــــة  
CEDAW/C/2008/I/L.1بــصيغتها جتمــاعال وورقــات غرفــة ا ،

علــى التقــارير  للجنــة تعليقــات اخلتاميــة  الاملعدلــة، الــيت تــبني   
 .مة من الدول األطرافالثمانية املقد

 .وقد تقرر ذلك - ٣
قــدمت مــشروع تقريــر   ): املقــررة  (الــسيدة ديريــام  - ٤

الفريــق العامــل اجلــامع، الــذي يتــضمن األنــشطة واإلجــراءات   
 مـن جـدول     ٧ و   ٦ و   ٥ اللجنة يف إطـار البنـود        قامت هبا اليت  

 ..(CEDAW/C/2008/I/1)األعمال املؤقت
ــسة - ٥ ــرب ا :الرئي ــة يف اعتمــاد   قالــت إهنــا تعت ــة راغب للجن

مشروع تقرير الفريق العامـل اجلـامع، بـصيغته املعدلـة، وذلـك             
إلدراجه يف مشروع تقرير اللجنـة بوصـفه تقريرهـا عـن البنـود           

 . من جدول األعمال٧ و ٦ و ٥
 .وقد تقرر ذلك - ٦

واعتمــد مــشروع تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا األربعــني   - ٧
 .إجنازه من قبل املقررةككل بصيغته املعدلة، وذلك رهنا ب

 جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني
ــام  - ٨ ــسيدة ديري لفتــت النظــر إىل جــدول  ): املقــررة (ال

األعمال املؤقت للدورة احلاديـة واألربعـني، املوجـود يف تقريـر          
 .الفريق العامل اجلامع

واعتمـــد جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة احلاديـــة   - ٩
 .واألربعني

 ان من الرئيسةبي
قالت إن الـدورة احلاليـة هـي الـدورة األوىل          : الرئيسة - ١٠

اخلــدمات مــن قبــل مفوضــية  هلــا قــدم عقــد يف جنيــف وُتالــيت ُت
 وإن اللجنــة قــد اســتخدمت  ؛األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان 

بيئتــها اجلديــدة فاجتمعــت بــاملفوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان  
ديــد مــن املــسائل  وبــرئيس جملــس حقــوق اإلنــسان لبحــث الع 

املتصلة بعمل اللجنة وبإدراج حقـوق املـرأة يف جـدول أعمـال             
. حقوق اإلنسان واألجهزة املتصلة حبقوق اإلنـسان يف جنيـف         

مبمــثلني عــن هيئــات األمــم املتحــدة     اللجنــة كمــا اجتمعــت  
ــم       ــة ومفوضــية األم ــصحة العاملي ــة ال ــا منظم ــا فيه األخــرى، مب

اللجنـة   األخـرية، شـرعت      وفيمـا يتعلـق هبـذه     . ئنيالجلاملتحدة  
لتعــــاون بــــشأن مــــسائل الالجئــــات  ليف استكــــشاف طــــرق 

. واملــشردات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل اجتمــاع لفريــق اخلــرباء 
العديـد مـن جلـسات اإلحاطـة اإلعالميـة      اللجنة كما حضرت   

متها املنظمات غري احلكومية، مبا فيهـا بعـض املنظمـات           قداليت  
والـيت اجتمعـت هبـا ألول       غري احلكومية اليت مقرهـا يف جنيـف         

 .مرة
بعثـت  وأضافت قائلة إن اململكة العربية السعودية قـد          - ١١

 منــذ تــصديقها علــى االتفاقيــة يف اللجنــة ألول مــرةبتقريــر إىل 
الثمـاين   وإن مجيع الدول األطـراف       ؛٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ٧
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الـــيت بعثـــت بتقـــارير إىل اللجنـــة قـــد أرســـلت وفـــودا مـــن        
 هــذه الوفــود كــان يرأســها وزراء    مــنن كــثرياإعواصــمها، و

وقــد ســحبت لكــسمبورغ   . كبــار املــسؤولني احلكــوميني   أو
وفرنــسا حتفظاهتمــا بــشأن االتفاقيــة كمــا أعلنــت املغــرب عــن   

هـذا إشـارة واضـحة      يف  و. عزمها على فعـل ذلـك يف املـستقبل        
طرد ملبدأ املـساواة    إىل تغري يف املواقف إزاء االتفاقية وللقبول امل       

 . واملرأة كمبدأ عاملي حلقوق اإلنسانبني الرجل
وقد أُبلغت اللجنة خالل عمليات حوار صرحية بنـاءة          - ١٢

أجرهتــا مــع وفــود الــدول األطــراف، عــن إجــراء تنقيحــات         
لقــوانني الــزواج واألســرة، وفــرص املــرأة وإجنازاهتــا التعليميــة،  
والقضاء علـى التمييـز والقوالـب النمطيـة، ومـشاركة املـرأة يف             

باخلطوات اهلامـة الـيت     علما  اللجنة  أحاطت  كما  . العامةاحلياة  
العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك  لتقــومي حالــة تتخــذها الــدول 

بيـــد أن . لـــضحايالالعنـــف املـــرتيل، وتعزيـــز خـــدمات الـــدعم 
اللجنة وجدت يف الوقـت ذاتـه متييـزا مـستمرا ضـد املـرأة فيمـا              

قــدمت ف ؛االتفاقيــةاملوضــوعية يف يتعلــق بــالكثري مــن األحكــام 
مالحظات ختاميـة تتـضمن شـواغلها وتوصـياهتا بالنـسبة لـسد             

 .الثغرات القائمة يف املساواة بني اجلنسني
وتابعت كالمها قائلة إن احلاجة تـدعو إىل أن تـضمن            - ١٣

مجيــع الــدول إنــسجام تــشريعاهتا مــع االتفاقيــة، وخباصــة عنــد   
ا  وإنـه مـن املهـم أيــض   ؛التـصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري    

الربط بني تنفيذ االتفاقية وبني تنفيذ صـكوك حقـوق اإلنـسان            
 كمنهاج عمل بـيجني، واإلعـالن    ،السياسات األخرى ووثائق  

 ).٢٠٠٠ (١٣٢٥بشأن األلفية، وقرار جملس األمن 
وباالضافة إىل اعتماد اللجنة مالحظات ختامية بشأن        - ١٤

الــدول األطــراف الثمــاين، فقــد حبثــت أيــضا حــاالت مبوجــب  
ربوتوكــول االختيــاري وواصــلت مناقــشاهتا بــشأن مــشروع   ال

 من االتفاقية وكذلك بـشأن      ٢التوصيات العامة املتعلقة باملادة     
ــدة   . النــساء املهــاجرات ــة جدي ــادئ توجيهي كمــا اعتمــدت مب

لإلبالغ وبيانا بشأن عالقة اللجنة باملؤسسات الوطنية حلقـوق         
 .اإلنسان

على اللجنـة   حاليا  وضة  وأردفت قائلة إن التقارير املعر     - ١٥
ث ولـذلك فـإن اللجنـة مـضطرة إىل حـ          . للنظر فيها قليلة جـدا    

 اليت حـان موعـد تقـدمي تقاريرهـا األوليـة منـذ             الدول األطراف 
 أيـضا  للجنـة بـد   وال. بتوقيـت حـسن  زمن طويل على تقـدميها   

من أن تربز بوضوح التزامات مجيـع الـدول األطـراف مبوجـب      
 . من االتفاقية١٨املادة 
 تتام الدورةاخ
 .أعلنت اختتام الدورة األربعني: الرئيسة - ١٦

 .٣٥/١٢وُرفعت اجللسة يف الساعة  
 


