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 .٢٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  
 افتتاح الدورة

 .رة األربعني للجنةأعلنت افتتاح الدو: ةالرئيس - ١
نائبــــة املفــــوض الــــسامي حلقــــوق   (الــــسيدة كــــانغ - ٢

رحبـت باللجنـة يف جنيـف وأعربـت عـن األمـل يف              ): اإلنسان
وقالـت  . أن يسهم وجودها يف تقوية نظـام هيئـات املعاهـدات          

إهنا على ثقـة مـن أن اللجنـة، مـن خـالل عالقاهتـا يف املـستقبل                  
ــضا يف   ــساعد أيـ ــسان، ستـ ــوق اإلنـ ــع جملـــس حقـ ــهوض مـ  النـ

ــة حلقــوق     ــه بإعطــاء األولوي ــسان يف جممل ــامج حقــوق اإلن بربن
ــاء نقــل مــسؤولية خدمــة   . املــرأة ومراعــاة منظــور اجلــنس   وأثن

اللجنــة إىل مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان وبعــدها،  
ستضمن األخرية اسـتمرار الـروابط القويـة بـني اللجنـة وُشـعبة              

ــة جــزء   ــاملرأة وبقــاء عمــل اللجن اً ال يتجــزأ مــن أي  النــهوض ب
هيكل جديد لألمـم املتحـدة مـسؤول عـن تعزيـز املـساواة بـني                

 .اجلنسني
ووجَّهت االنتباه إىل عدد من التطورات الرئيسية الـيت     - ٣

حــــدثت يف جمــــال حقــــوق اإلنــــسان منــــذ الــــدورة التاســــعة 
، اعتمـدت اجلمعيـة     ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلول ١٣ففي  . والثالثني

األصـلية، الـذي تنـاول احلقـوق        العامة إعالن حقوق الـشعوب      
. الفردية واجلماعية للـسكان األصـليني وحظـر التمييـز ضـدهم           

وأضــافت أن اعتمــاد اإلعــالن ميثــل خطــوة إضــافية حنــو دعــم    
النظــام الــدويل حلقــوق اإلنــسان وتطــوراً رئيــسياً يف اجلهــود       
املبذولــة حلمايــة حقــوق املــرأة وتعزيزهــا، تــسليماً بــأن النــساء   

كان األصـــليني كُـــنَّ غالبـــاً ضـــحايا متييـــز والفتيـــات مـــن الـــس
 .مضاعف

ومضت قائلة إنه منذ اختتام الدورة التاسعة والـثالثني          - ٤
للجنـة، أكمـل جملــس حقـوق اإلنـسان عمليــة بنـاء مؤســساته،      

، آليـــة االســـتعراض الـــدوري   ٥/١وأنـــشأ، مبوجـــب قـــراره   
كما قـرر اجمللـس أن يـدمج نـواتج هيئـات املعاهـدات        . الشامل

وأشــارت إىل أن الفريــق العامــل املعــين . ة االســتعراضيف عمليــ
بآليــة االســتعراض الــدوري الــشامل، مــن املقــرر أن يــستعرض  

، وملا كان هناك بعض الـدول       ٢٠٠٨ دولة يف عام     ٤٨تقارير  
 الـــيت ســـتنظر يف شـــأهنا اللجنـــة يف دورهتـــا ١٦البـــالغ عـــددها 

قـد  ، ف ٢٠٠٨األوىل ستقدم أيضا تقاريرها إىل اللجنـة يف عـام           
يكون من املفيد لألخرية أن تبحث آثار آلية االستعراض علـى           

 .عملها
وقالـــت إن مناقـــشة جملـــس حقـــوق اإلنـــسان مراعـــاة  - ٥

إدماج املنظور اجلنساين يف أعماله كانـت ناجحـة للغايـة، وإن            
اللجنــة اعتمــدت، يف دورهتــا الــسادسة املــستأنفة، قــراراً بــشأن 

أحنــاء منظومــة األمــم إدمــاج حقــوق اإلنــسان للمــرأة يف مجيــع 
وأضـافت أن القـرار، يـنص، يف مجلـة أمـور، علـى أن         . املتحدة

يتــضمن برنــامج عمــل اجمللــس إتاحــة الوقــت الكــايف واملالئــم    
ملناقشة حقوق اإلنسان للمرأة، مبا يف ذلك التـدابري الـيت ميكـن             
ــة    ــرون ملعاجلـ ــدول وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـ ــدها الـ أن تعتمـ

ومـن  .  ُترتكـب يف حـق املـرأة   انتـهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت    
املقرر أن ُيعقد أول اجتمـاع يف هـذا الـشأن يف النـصف األول               

، حسب التكليف الصادر من اجلمعية العامـة،        ٢٠٠٨من عام   
كمـا قـرر اجمللـس      . وسيتضمن مناقشة بشأن العنف ضـد املـرأة       

إجــراء مناقــشة ســنوية بــشأن مراعــاة منظــور اجلــنس يف عملــه   
 .ويف عمل أجهزته

ــثالثني،       - ٦ ــدورة التاســعة وال ــذ ال ــه من ــة إن وأردفــت قائل
. واصلت اللجنة بذل جهودها لتقوية نظـام هيئـات املعاهـدات       

وأوصى االجتمـاع الـسادس املـشترك بـني اللجـان واالجتمـاع            
التاسع لرؤساء هيئات املعاهدات بضرورة أن ُيعقـد االجتمـاع          

سـاء  املشترك بـني اللجـان مـرتني يف الـسنة وأن يـشارك فيـه رؤ         
ــائفهم     ــم وظـ ــضاء حبكـ ــدات كأعـ ــات املعاهـ وســـيكون . هيئـ

االجتماع املشترك بني اللجان هو املسؤول عن تنسيق اجلهـود          
ــات معاهــدات      ــة أســاليب عمــل هيئ ــة بتحــسني ومواءم املتعلق

ــشأن    . حقــوق اإلنــسان وتقــدمي التوصــيات الالزمــة يف هــذا ال
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وباإلضافة إىل ذلك، أرسـلت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق             
إلنسان مذكرة شفوية إىل مجيع البعثات الدائمة أوصـت فيهـا         ا

الــــدول األطــــراف، عنــــد تقــــدمي تقــــارير إىل مجيــــع هيئــــات 
معاهــــدات حقــــوق اإلنــــسان، بــــضرورة االلتــــزام باملبــــادئ   

ولزيـادة نـشر تلـك املبـادئ،        . التوجيهية املنسقة بشأن اإلبـالغ    
 .تعتزم املفوضية عقد جلسات إحاطة مع الدول األطراف

وقالــت إن مفوضــية حقــوق اإلنــسان ملتزمــة ببــذل       - ٧
جهودهــا لتعزيــز الــوعي والفهــم فيمــا يتعلــق بنظــام هيئــات        
املعاهدات وتيسري تنفيذ توصـيات تلـك اهليئـات علـى الـصعيد             

وهلــذا الغــرض، تــنظم املفوضــية ورش عمــل منتظمــة   . الــوطين
ــا العناصـــر    ترمـــي إىل بيـــان الـــُسُبل الـــيت تـــستطيع مـــن خالهلـ

ــسية ــة واملنظمــات   الرئي ، كمؤســسات حقــوق اإلنــسان الوطني
غري احلكومية ووسائط اإلعـالم، أن تـسهم يف عمليـة اإلبـالغ             
والتنفيـــذ، واســـتحدثت أدوات خمتلفـــة لبنـــاء قـــدرهتا يف جمـــال 

ــتقين  ــاون ال ــضا لتحــسني    . التع ــة أي وأضــافت أن اجلهــود جاري
املواقع على شبكة اإلنترنت وقواعد بيانات هيئات املعاهـدات         

مجــع أمثلــة ألفــضل املمارســات الوطنيــة بــشأن تنفيــذ أحكــام و
 .معاهدات حقوق اإلنسان وتوصيات هيئة املعاهدات

وأضــافت قائلــة إن اجلمعيــة العامــة، يف دورهتــا الثانيــة   - ٨
ــرار    ــستني، اعتمــدت الق ــضاء   ٦٢/٢١٨وال ــة الق ــشأن اتفاقي  ب

على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، الـذي وافقـت مبقتـضاه                
وبناًء عليه، ستعقد اللجنـة     .  زيادة زمن اجتماعات اللجنة    على

، ثالثة منـها سـُتعقد   ٢٠٠٩ و  ٢٠٠٨مخس دورات يف عامي     
وعلى اللجنة أن تـويل اهتمامـاً       . يف غرف اجتماعات بالتوازي   

دقيقاً مبسألة كيفية تنظيم عملها ليتسىن هلا االستفادة بالكامـل          
العامة اعتمدت أيـضا  وأشارت إىل أن اجلمعية . من هذا القرار  

عدداً من القرارات األخرى بشأن حقـوق املـرأة والطفـل، مـن          
بينــها قــرار يوصــي بتعــيني ممثــل خــاص معــين بــالعنف ضــد         

 .األطفال

وقالت يف ختام كلمتها إنه من احملتمل أن يظل عـبء         - ٩
وأثنـــت، يف هـــذا . عمـــل اللجنـــة ثقـــيالً يف املـــستقبل املنظـــور 

جلاريـة لتحـسني أسـاليب عملـها        الصدد، علـى جهـود اللجنـة ا       
 .وأكدت ألعضائها دعم املفوضية التام لتلك اجلهود

 (CEDAW/C/2008/I/1) إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال
 (CEDAW/C/2008/I/1)وجَّهت االنتباه إىل الوثيقة     : الرئيسة - ١٠

وقالت إهنـا تعتـرب أن اللجنـة ترغـب يف إقـرار جـدول األعمـال املؤقـت              
 . وتنظيم األعمال، رهناً بأية تعديالت ضروريةاملقترح
 .تقرر ذلك - ١١

اللجنـة   بـني دوريت  ملضطلع هبـا    نشطة ا األ عن   ةتقرير الرئيس 
 األربعني ونيالتاسعة والثالث

قالــت إن نقــل مــسؤولية خدمــة اللجنــة إىل  : سةالرئيــ - ١٢
مفوضية حقـوق اإلنـسان كـان خطـوة هامـة يف عمليـة تناسـق                

وأعربت عن األمل يف أن خيـدم ذلـك         . اهداتنظام هيئات املع  
أيضا تشجيع مجيع هيئات املعاهدات، وكذلك جملـس حقـوق          
اإلنسان، على مواصلة جهودمهـا يف إدمـاج منظـور اجلـنس يف             

ــهما ــستون    . عمل ــسنوية ال ــذكرى ال ــيح ال ــصدد، تت ويف هــذا ال
العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان فرصـة أخـرى لتأكيـد           

 .اة بني املرأة والرجل وحظر التمييز ضد املرأةأمهية املساو
وأشارت إىل أهنـا منـذ الـدورة التاسـعة والـثالثني، قـد               - ١٣

ــة     ــسة اللجن ــصفتها رئي ــشطة ب ــدد مــن األن ــد . اضــطلعت بع فق
ــة العامــة     ــة والــستني للجمعي ركــزت يف بياهنــا يف الــدورة الثاني

وكـان مـن دواعـي      . على طلب اللجنة بزيادة زمن اجتماعاهتـا      
ــيما وأن     ســ ــب، ال س ــذا الطل ــتجابت هل ــة اس رورها أن اجلمعي

زيــــادة عــــدد الــــدورات مــــن شــــأنه أن يتــــيح للجنــــة إجنــــاز 
مسؤولياهتا بطريقة فعالة ويف الوقت املناسـب دومنـا حاجـة إىل          

ــد كــل عــامني    ــد بالتمدي ــرار  . تقــدمي طلــب جدي ــنح ق ــا م كم
ــرة     ــامج عملــها لفت ــة لتحديــد برن ــة املرون اجلمعيــة العامــة اللجن

 وتفــــويض الفريــــق العامــــل املعــــين ٢٠٠٩-٢٠٠٨لــــسنتني ا
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بالرســائل بــأن جيتمــع ثــالث مــرات يف الــسنة لفتــرة جمموعهــا   
وعلى الرغم من أنه كان هناك بعـض اخلـالف        . أيام عمل  ١٠

بني الدول األعضاء حول مكان انعقـاد دورات اللجنـة وعـدم            
، بتوافــق اآلراء، فــإن القــرار النــهائي ٦٢/٢١٨اعتمــاد القــرار 

للجمعيـــة العامـــة، الـــذي ترتبـــت عليـــه آثـــاراً ماليـــة، يعكـــس  
ــام       ــال ألحك ــضمان االمتث ــراف ب ــدول األط ــزام ال بوضــوح الت

 .املعاهدة
وقالت إن االجتماع غـري الرمسـي للجنـة، الـذي ُعقـد              - ١٤
 يف جنيـف، قـد      ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦ إىل   ٢٣من  

أن عـدد    عضواً يف اللجنة ومت إحراز تقدم كبري بش        ١٥حضره  
ــسائل  ــن امل ــك     . م ــا يف ذل ــيت مت التوصــل إليه ــات ال ــا االتفاق أم

ــة       ــادئ التوجيهي ــور، باملب ــة أم ــق، يف مجل ــيت تتعل ــاع، ال االجتم
احملــددة لإلبــالغ عـــن تنفيــذ أحكــام املعاهـــدة والتفاعــل مـــع      
املؤســــسات الوطنيــــة حلقــــوق اإلنــــسان، فــــسوف جيـــــري      

 . املناسباستعراضها يف الدورة احلالية هبدف اختاذ اإلجراء
 ٢٠٠٧سـبتمرب  /وأضافت قائلة إهنا سـافرت يف أيلـول        - ١٥

إىل اجلبل األسـود للمـشاركة يف مـؤمتر إقليمـي بـشأن اإلبـالغ               
مبوجب املعاهدة، والـذي مت تنظيمـه لـدعم جهـود ذلـك البلـد                

أكتـوبر  /ويف تشرين األول  . يف صياغة تقريره األويل إىل اللجنة     
ــة    ٢٠٠٧ ــية إقليمي ــة دراس ــم ومحايــة   ، حــضرت حلق ــن دع ع

ضــحايا العنــف املــرتيل، ُعقــدت يف إســبو، فنلنــدا، ألقــت فيهــا  
بياناً استهاللياً عن التزام الدول األطراف مبحاربـة العنـف ضـد        

وشاركت أيضا يف مؤمتر ُعقد يف بيجينـغ عـن مـشاركة            . املرأة
 .املرأة يف احلكم

نــوفمرب /ويف مـؤمتر دويل ُعقـد يف مطلــع تـشرين الثـاين     - ١٦
ــرور    ٢٠٠٧ ــرى مـ ــاء ذكـ ــا إلحيـ ــى  ١٠يف فيينـ ــنوات علـ  سـ

ــاً عــن       ــدمت بيان ــف، ق ــة العن ــساوي مبحارب ــشريع من صــدور ت
النتائج اليت توصلت إليها اللجنة يف حالتني ضـد النمـسا قُـدمتا        

/ ويف أواخــر تــشرين الثــاين . مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري 

نوفمرب، شاركت يف ورشة عمـل عـن تنفيـذ االتفاقيـة ُعقـدت              
ديــــسمرب، حــــضرت مــــؤمتراً /ويف كــــانون األول. اتويف فــــانو

عالقـة حقـوق    : املرأة والطفل ”إقليمياً يف بانكوك حتت عنوان      
 .“اإلنسان

وأعربــت يف ختــام كلمتــها عــن األمــل يف أن تغتــنم       - ١٧
اللجنـة بالكامــل الفـرص اجلديــدة الـيت يتيحهــا موقعهـا اجلديــد     

 مـن   إلقامة صـالت قويـة مـع أجهـزة حقـوق اإلنـسان وغريهـا              
الشركاء يف جنيـف وأن تـصون وتعـزز عالقتـها املؤسـسية مـع              
ــم املتحــدة يف        ــة هياكــل لألم ــع أي ــاملرأة، وم ــهوض ب ــعبة الن ُش

 .املستقبل مسؤولة عن تعزيز املساواة بني اجلنسني
تكلمت بصفتها رئيـسة الفريـق العامـل        : السيدة شني  - ١٨

ــه يف دورة      ــت إنــ ــني، فقالــ ــدورة األربعــ ــدورات للــ ــل الــ قبــ
 تقريـراً   ١٦يوليه، اجتمع مثانية من أعضاء اللجنة لفحص        /متوز

لدول أطراف للنظـر فيهـا يف دوريت اللجنـة األربعـني واحلاديـة              
ــسائل ذات   . واألربعــــني ــوائم باملــ ــضا قــ ــق أيــ ــدر الفريــ وأصــ
ــصلة ــدورة     الـــ ــا يف الـــ ــر فيهـــ ــيتم النظـــ ــيت ســـ ــارير الـــ بالتقـــ
وسيـــصدر تقريـــر الفريـــق العامـــل بوصـــفه الوثيقـــة  .األربعـــني

CEDAW/PSWG/2008/I/CRP.1. 
وأضافت قائلـة إنـه لـدى إعـداد قـوائم باملـسائل، قـرر                - ١٩

النـــساء يف حـــاالت ”الفريـــق العامـــل تغـــيري صـــياغة العنـــوان  
ــساء الــضعيفات  ”إىل “ الــضعف ــة فئــات الن وأشــارت . “حال

أيــضا إىل حــضور منظمــة غـــري حكوميــة أثنــاء دورة الفريـــق      
اجلماعــات وتــشجيعها العامــل وإنــه يــتم الترحيــب مبثــل هــذه   

 .على املشاركة يف اجللسات
ــادة   ــذ امل ــع أشــكال    ٢١تنفي ــى مجي ــة القــضاء عل ــن اتفاقي  م

 عمل اللجنةطرق ووسائل تسريع التمييز ضد املرأة و
قالـت  ): مفوضـية حقـوق اإلنـسان      (السيدة كونـورز   - ٢٠

 مـن االتفاقيـة، مت تـشكيل أفرقـة عمـل            ٢١إنه، مبوجـب املـادة      
ة بـشأن النـساء املهـاجرات وتوصـية عامـة           لصياغة توصـية عامـ    



CEDAW/C/SR.810  
 

08-23123 5 
 

؛ وأضــافت أن هــذه األفرقــة ســتقدم إحاطــات  ٤بــشأن املــادة 
وأشـــارت إىل أن . إعالميـــة إىل اللجنـــة أثنـــاء الـــدورة احلاليـــة 

هيئات معاهدات أخرى أتاحت للوفـود الفرصـة للتعليـق علـى            
مشاريع التوصيات العامة، وهي ممارسـة قـد ترغـب اللجنـة يف             

 .اأن تنظر فيه
ــادة    - ٢١ ــق باملــ ــا يتعلــ ــت   ٢٢وفيمــ ــة، قالــ ــن االتفاقيــ  مــ
ــة       إن ــواردة يف الوثيقـ ــام الـ ــني العـ ــن األمـ ــة مـ ــذكرة املقدمـ املـ

CEDAW/C/2008/I/3 وإضــافاهتا، تــضمنت تقــارير الوكــاالت 
وحـــول طـــرق ووســـائل . املتخصـــصة بـــشأن تنفيـــذ االتفاقيـــة

ة تسريع عمل اللجنة، أشـارت إىل أن التقريـر الـوارد يف الوثيقـ           
CEDAW/C/2008/I/4  ــوق ــورات يف جملـــس حقـ ــاول التطـ ، تنـ

اإلنسان، وآثارها على عمـل اللجنـة، واملـسائل املتعلقـة بعمـل             
اجمللــس املثــارة يف اجلمعيــة العامــة، وتقريــر عــن االجتمــاع غــري 
ــاملرأة إىل     الرمســي الــسادس للجنــة وأثــر نقــل شــعبة النــهوض ب

ع مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان علـــى خـــدمات الـــُشعبة، ووضـــ 
ــى شــبكة        ــع اللجنــة عل ــسات علــى موق احملاضــر املــوجز للجل

 .اإلنترنت
 .٠٥/١١ُرفعت اجللسة الساعة  

 


