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 .١٠/١٦افتتحت اجللسة الساعة  
 دورهتا الثامنة والثالثنياعتماد تقرير اللجنة عن 

(CEDAW/C/2007/II/L.1, CEDAW/C/2007/II/CRP.1, 
CEDAW/C/MRT/1/CRP.l, CEDAW/C/MOZ/2/CRP.1, 
CEDAW/C/NER/2/CRP.1, CEDAW/C/PAK/3/CRP.1, 
CEDAW/C/SCG/1/CRP.1, CEDAW/C/SLE/5/CRP.1, 
CEDAW/C/SYR/1/CRP.1 and CEDAW/C/VUT/3/CRP.1) 

ــسيدة ديريــــــ  ‐ ١ ــررةامالــــ ــة  : ، املقــــ ــدمت الوثيقــــ قــــ
CEDAW/C/2007/II/L.1     ــر ــشروع تقري ــزاء م ــضم أج ــيت ت ، ال

  اللجنة، الذي أضافت إليه إضافات شفوية، والوثائق
 CEDAW/C/2007/II/L.1, CEDAW/C/2007/II/CRP.1, 
CEDAW/C/MRT/1/CRP.l, CEDAW/C/MOZ/2/CRP.1, 
CEDAW/C/NER/2/CRP.1, CEDAW/C/PAK/3/CRP.1, 
CEDAW/C/SCG/1/CRP.1, CEDAW/C/SLE/5/CRP.1, CE-
DAW/C/SYR/1/CRP.1 and CEDAW/C/VUT/3/CRP.1, 

اليت تشمل مالحظاهتا اخلتامية على تقارير الدول األطراف 
 .الثمانية اليت نظرت فيها اللجنة أثناء الدورة

ا تفهم أن اللجنة تود اعتماد أجـزاء    إهن ت قال :الر ئيسة  - ٢
ــوار  ــر ال ، CEDAW/C/2007/II/L.1 دة يف الوثيقــةمــشروع التقري

والوثــائق بــصيغتها املعدلــة، الــيت تبــيِّن التعليقــات اخلتاميــة للجنــة 
 .على تقارير الدول األطراف الثمانية

  تقرر ذلك - ٣
قدمت تقرير الفريـق العامـل       :ملقررةديريام، ا السيدة   - ٤

وذكـرت تفاصـيل العمـل      ،  (CEDAW/C/2007/II/L.1)الشامل  
ــة عمـــالً  الـــذي قا ــه اللجنـ ــادة بمـــت بـ ــة، ٢١املـ  مـــن االتفاقيـ

الطـرق والوسـائل املـستخدمة      واألعمال اليت قامت هبـا اللجنـة        
ــل ــول   للتعجيـ ــشطتها مبوجـــب الربوتوكـ ــة وأنـ ــال اللجنـ  بأعمـ

 .االختياري لالتفاقية
قالــت إهنــا تفهــم أن اللجنــة تــود اعتمــاد      : ةرئيــسال - ٥

ــوارد   ــشامل الـ ــل الـ ــق العامـ ــر الفريـ ــة مـــشروع تقريـ  يف الوثيقـ

CEDAW/C/2007/II/L.1 ــة ــصيغتها املعدلـــ ــه، بـــ  يف ، إلدراجـــ
 ٦  و٥مــشروع تقريــر اللجنــة، باعتبــاره تقريرهــا عــن البنــود   

 .٧ و
 .تقرر ذلك - ٦
اعُتِمَد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والثالثني ككـل      - ٧

لمــسات النهائيــة مــن قبــل    لوبــصيغته املعدلــة، رهنــاً بوضــع ا   
  .املقررة

 ل األعمال املؤقت لدورة اللجنة التاسعة والثالثنيجدو
(CEDAW/C/2007/II/CRP.1)  

ــاالــسيدة  - ٨ ــاه إىل جــدول  :، املقــررةمديري  لفتــت االنتب
األعمــال املؤقــت للــدورة التاســعة والــثالثني، الــذي يوجــد يف   

 .(CEDAW/C/2007/II/CRP.1)تقرير الفريق العامل الشامل 
ــال   - ٩ ــدول األعمـ ــَد جـ ــعة  اعُتِمـ ــدورة التاسـ ــت للـ املؤقـ

 .والثالثني
 شـــأن ة اخلاصـــة األمـــني العـــام واملستـــشارة مـــساعدكلمـــة

 املسائل اجلنسانية والنهوض باملرأة
مــساعدة األمــني العــام واملستــشارة      (ماياجنــا  ةالــسيد - ١٠

قالــت إن .:)اخلاصــة بــشأن املــسائل اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة
وفـاء بـصورة فعالـة بكـل        اللجنة أظهرت مرة أخرى التزامهـا بال      

ــا     ــة وبروتوكوهلــ ــب االتفاقيــ ــا مبوجــ ــة هبــ ــسؤوليات املنوطــ املــ
اءة مـع مثـاين دول أطـراف،        فقد أجرت حوارات بنّ   . االختياري
ــدمت كُ ــداً مــن      لُّق ــذلك قــدمت مزي ــرة، وب ــارير ألول م ــا تق ه

 وقالت إن األسـئلة الكـثرية     . اإليضاحات حلالة تنفيذها لالتفاقية   
حيانــاً، الــيت طرحهــا أعــضاء اللجنــة قــدمت املتنوعــة، والــصعبة أ

إطــار عمــل لتحــسني تنفيــذ االتفاقيــة علــى املــستوى الــوطين يف  
 اليت سـتتمكن مـن اسـتخدام تعليقـات          الدول املقدمة لتقاريرها،  

اللجنة اخلتامية كأساس مـتني ألعمـال أخـرى هتـدف إىل زيـادة              
 .متتُّع املرأة حبقوق اإلنسان اململوكة هلا
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 اللجنــة، وفقــاً ألســاليب عملــها، فحــصت  وقالــت إن - ١١
والحظـت  . سب كـل مـادة علـى حـدة        حبـ حالة تنفيذ االتفاقية    

اخنفــاض مــشاركة املــرأة يف احليــاة العموميــة يف معظــم الــدول   
اليت ُنِظَر يف تقاريرها، ولفتت االنتباه إىل قلة البيانـات املـصنفة            
حبــسب نــوع اجلــنس، واســتمرار القوالــب النمطيــة، وجوانــب 

رمــان الــذي تعانيــه النــساء يف ســوق العمــل ويف التعلــيم،       احل
توجيهــاً وقــد قــدمت . وكــذلك فيمــا يتعلــق بالعنايــة الــصحية 

مفصَّالً يف كـل حالـة بـشأن التـدابري الواجـب اختاذهـا للقـضاء                
علــى التمييــز والتعجيــل بتحقيــق املــساواة للمــرأة حبكــم األمــر   

 .الواقع
لبـها الـسابق    وأضافت أن اللجنة أكدت مـن جديـد ط         - ١٢

ــد أوقــات اجتماعاهتــا إىل ثــالث دورات ســنوية   ــدبري متدي ، كت
 غرف متوازية خـالل دورة سـنوية واحـدة          ىلدائم،  واحلاجة إ   

 جوانـب أسـاليب     نظـرت يف  وقـد   . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عامي   
 ٢عملـــها وواصـــلت مناقـــشة توصـــياهتا العامـــة بـــشأن املـــادة  

 .وبشأن النساء املهاجرات
ــة اإلصــالح يف  ورحبــت باهتمــام ا - ١٣ للجنــة البــالغ بعملي

ــة األمــني العــام ستــشرف علــى     األمــم املتحــدة وقالــت إن نائب
ل األمــم مثُِّتسـ مـال التماُســك يف املنظومـة بأســرها و  عجـدول أ 

الدوليـــة بـــشأن توصـــيات -املتحـــدة يف املـــشاورات احلكوميـــة
. الفريق رفيع املستوى املعين بالتماُسك يف كـل أحنـاء املنظومـة           

ــة وعــضوان مــن أعــضائها االجتمــاع   ر رتحــُضسو ئيــسة اللجن
السادس املشترك بني اللجان واجتماع رؤساء اهليئـات املنـشأة          
مبوجـــب معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان، يف وقـــت الحـــق مـــن  

ــشهر، يف جنيـــف  ــل    . الـ ــرى جلعـ ــة أخـ ــذه فرصـ ــتكون هـ وسـ
وجهات نظر اللجنة مـؤثرة يف منظومـة هيئـات األمـم املتحـدة              

 .املعنية حبقوق اإلنسان

 كلمة مديرة شعبة النهوض باملرأة
هنَّـأت  : )مديرة شـعبة النـهوض بـاملرأة      (حنان ةالسيد - ١٤

، خباصـــة علـــى  علـــى إكمـــال أعمـــال دورهتـــا بنجـــاحاللجنـــةَ
تعريفها للتحديات اليت ما زالت يف حاجة إىل معاجلـة للقـضاء            

 يف الـدول    على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنـسني        
وأضــافت أن شـعبتها كانـت نــشطة يف   .  تقاريرهـا الـيت قـدمت  

إبراز عمل اللجنة يف احملافل الدولية وتـشجيعها علـى املـستوى            
ــوطين ــد دعمـــت. الـ ــوَدوقـ ــا   جهـ ــاء بالتزاماهتـ ــرياليون للوفـ  سـ

ــة، وقــدمت كــذلك مــساعدةً  ١٨مبوجــب املــادة     مــن االتفاقي
 .لليربيا وهاييت

قد اجتمـاع   وتطلعت إىل األمام فقالت إن الشعبة ستع       - ١٥
ــساواة بـــني اجلنـــسني   ــل املـ ــشأن متويـ ــرباء بـ ــلو، يف خـ  يف أوسـ

، وتـسبقه مناقـشة علـى اإلنترنـت بـشأن           ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
وأضـــافت أن جلنـــة وضـــع املـــرأة، مـــن  . مواضـــيع ذات صـــلة

جانبها، ستويل االنتباه علـى سـبيل األولويـة، يف دورهتـا الثانيـة        
ــام   ــساواة ٢٠٠٨واخلمــسني، يف ع ــل امل ــسني  ، لتموي ــني اجلن  ب

 يف تنفيــذ االســتنتاجات  احملــرَزراجع التقــدَمُتســومتكــني املــرأة و
 الثامنة واألربعـني بـشأن مـشاركة املـرأة          املتفق عليها يف دورهتا   

ــا،    ــصراعات، وإدارهتـ ــوع الـ ــع وقـ ــساواة يف منـ ــدم املـ ــى قـ  علـ
وأضـافت  . وحلها، يف أوضاع بناء السالم بعد توقف الصراع       

سـتفادت كـثرياً مـن ُمـدَخالت هـذه          أن جلنة حقوق اإلنـسان ا     
ــُدماً إىل مــسامهات     ــة يف دورهتــا األخــرية، وإهنــا تتطلــع قُ اللجن

 .٢٠٠٨اللجنة يف عام 
  كلمة رئيسة اللجنة

قالـت إن اللجنـة بدراسـتها التقـارير األوليـة           : الرئيسة - ١٦
لثماين دول أطراف يف دورهتا الثامنة والثالثني، قد درست مـا           

ــرا٢٣ًجمموعــه  ــة    تقري  مــن الــدول األطــراف يف الــسنة التقوميي
ــرقم إىل   ــة، وســريتفع ال ــدورة القادمــة ٣٨اجلاري ــراًً يف ال .  تقري

 وأعربــت عــن وهــذا رقــم مل يــسبق لــه مثيــل يف ســنة واحــدة، 
ــد وقــت        ــها علــى متدي ــضاء ملوافقت ــة للــدول األع ــدير اللجن تق

وأشـــارت إىل أن إعـــالن فـــانواتو انـــضمامها إىل  . اجتماعاهتـــا
ول يف نفس اليوم الذي أجرت فيه حوارها البّنـاء مـع            الربوتوك

ــة، رفــع عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول إىل     ٨٧اللجن
 للــدول  دوةًهــا قُــ لُثَدولــة؛ وقالــت إهنــا تأمــل يف أن يكــون مَ    

ل أمــام اللجنــة يف دورهتــا   مثُــاألطــراف الــيت مــن املقــرر أن تَ   
 .القادمة
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هـا   في ُنِظـرَ ر الـيت    من املهـم أن مجيـع التقـاري       قالت إن   و - ١٧
 الدورة الراهنة كانت تقارير أولية أو تقـارير جامعـة لتقريـر             يف

ــر دوري ــر األويل، باإلضــافة إىل  أويل وتقري ، ألن تقــدمي التقري
ــادة    ــاًّ مبوجــب امل ــه إلزامي ــشك١٨ِّكون ل خطــوة حامســة يف  ، ي

 املـساواة بـني اجلنـسني    جهود الدولـة الطـرف حنـو حتقيـق مبـدأ         
 وكــان التحــضري للتقريــر األويل أيــضاً فرصــة     .يــاًّحتقيقــاً عمل

متثاهلـــا خـــط األســـاس اللدولـــة الطـــرف لكـــي تـــضع لفريـــدة 
ع البيانـات، ومراجعـة     وهـذا يعطيهـا حـافزاً علـى مجـ         . تفاقيةاال

ــربامج  ــسياسات، والــ ــشريعات، والــ ــوات  التــ ــيني الفجــ ، وتعــ
, والتحـــدِّيات، وألن تفعـــل ذلـــك بعمليـــة مـــشاركة وتـــشاُور 

 الـــدول املعنيـــة أســـاس مـــتني، مـــدعوم  وبـــذلك يكـــون لـــدى
كومية، وتعليقات اللجنة اخلتامية، للمرحلـة      احلباملنظمات غري   

ومن األمهية مبكـان أن ُيبـذَل       . التالية من مراحل تنفيذ االتفاقية    
 .كل جهد ممكن للبناء عليه

ه أُحـــرز تقـــدم كـــبري يف إعـــداد توصـــيتني  وقالـــت إنـــ - ١٨
جرات والثانيـة بـشأن املـادة       عامتني، واحدة بشأن النـساء املهـا      

. للـدول األطـراف    ، ومن املتوقع أن يقدم هذا توجيهـاً قّيِّمـاً         ٢
يــضاف إىل ذلــك أن الــدول األطــراف الــيت طــال تأخُُّرهــا عــن 

ــا األوليــ  ــى    ةتقــدمي تقاريره ــهجياًّ عل ــشجيعاً من ــجَِعت ت ــد ُش  ق
بلـغ  ت أربع دول يف هذه الدورة    ِعَيوقد دُ . تقدمي هذه التقارير  

 – ســنوات أو أكثــر ١٠ تقاريرهــا األوليــةرهــا عــن تقــدمي تأخُّ
ر ُز، وُجــوغرينــاداوهــي البــهاما، ومجهوريــة إفريقيــا الوســطى، 

ودعــت   .٢٠٠٨ ُدعيــت إىل تقــدميها بنهايــة عــام    – سيــشل
مجيــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة إىل تقــدمي دعمهــا هلــذه 

 . تقاريرهاعدُّالدول األطراف وهي ُت
أعلنت أن اللجنة ستحتفل، يف يـوم افتتـاح         ويف اخلتام    - ١٩

ــق    ــثالثني، املواف ــا التاســعة وال ــوز٢٧دورهت ــو / مت ، ٢٠٠٧يولي
وقــد ُدِعــَي .  لتأسيــسهانبالــذكرى الــسنوية اخلامــسة والعــشري

ــذه       ــة أخــرى إىل حــضور ه ــام وشخــصيات مرموق األمــني الع
 .املناسبة

 إغالق الدورة
 . والثالثنيإغالق الدورة الثامنة أعلنت  :الرئيسة - ٢٠
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