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 .هذا احملضر قابل للتصويب
يف نـسخة مـن احملـضر    كما ينبغي تبياهنا يف مذكرة وإدراجهـا   .بإحدى لغات العملصويبات  التتقدمي نبغيوي
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room DC2-750, 2 United Nations Plaza. 
 وثيقـة تـصويب واحـدة عقـب انتـهاء الـدورة بفتـرة               حملاضر جلسات هـذه الـدورة يف      تصويبات  أية  وستصدر  

 .وجيزة
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  املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
  والثالثون الثامنة الدورة
 ٧٧٤ موجز للجلسة حمضر
 ٠٠/١٠، الساعة ٢٠٠٧مايو / أيار١٤، اإلثنني يف املقر، نيويورك، يوم املعقودة

 
  ة سيمونوفيتشالسيد :الرئيس

   
 احملتويات

 

 افتتاح الدورة
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

، املستشارة اخلاصة السابقة لألمني العام للمسائل اجلنـسانية والنـهوض           غأنغال كين ذكرى  بني  تأ
 باملرأة

 تقرير الرئيس عن األنشطة اليت جرت بني الدورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة
  من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقّدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

  من االتفاقية٢١نفيذ املادة ت
 طرق وأساليب التعجيل خبطى عمل اللجنة
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 .١٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
 افتتاح الدورة

 أعلنـــت افتتـــاح الـــدورة الثامنـــة والـــثالثني  :الـــرئيس - ١
 .للجنة
ــا  - ٢ ــسيدة ماياجن ــشار    (ال ــساعد واملست ــام امل ــني الع  ةاألم

): النــهوض بــاملرأة لألمــني العــام للمــسائل اجلنــسانية و ةاخلاصــ
قالت إن جلنة وضع املرأة كانت قد ناقشت يف دورهتا احلاديـة            
واخلمــسني القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز والعنــف ضــد   

ــة بوصــفه  ــة الطفل ــة للجن ــسة  .  موضــوع األولوي وقالــت إن رئي
ــة كانـــت أحـــد املتحـــدثني الرئيـــسيني  ــةاللجنـ  إلطـــالق  الثالثـ

حتّدث أيضاً أمـام اللجنـة      و .املناقشة العامة بشأن هذا املوضوع    
 .رئيس جملس حقوق اإلنسان الذي تبادل اآلراء مع اللجنة

بــشأن تفــق عليهــا املســتنتاجات الواعتمــدت اللجنــة ا - ٣
ــذه     ــة يف هـــ ــت اللجنـــ ــديها، وطالبـــ ــة لـــ ــوع األولويـــ موضـــ
ــى     ــصديق علـ ــالنظر يف التـ ــات بـ ــع احلكومـ ــتنتاجات مجيـ االسـ

 حتفظاهتـــا علـــى  االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري وتقييـــد   
االتفاقية وكفالة عدم تعارض أي حتفظات مع غـرض وهـدف        

جلنــة القــضاء علــى قــد شــّجعت جلنــة وضــع املــرأة و. االتفاقيــة
التمييـــز ضـــد املـــرأة وغريهـــا مـــن هيئـــات معاهـــدات حقـــوق  
اإلنسان علـى كفالـة إدراج معاجلـة صـرحية يف تقاريرهـا حلالـة               

ة قــرارات تــضّمنت واعتمــدت جلنــة املــرأة أيــضاً أربعــ . الطفلــة
للمـــرة األوىل قـــراراً بـــشأن إهنـــاء تـــشويه األعـــضاء التناســـلية   

 .الزواج القسري للطفلةلإلناث وبشأن 
قد اختارت جلنة وضع املـرأة موضـوع القـضاء علـى           و - ٤

ــة        ــة الدراســة املتعمق ــرأة ومتابع ــف ضــد امل ــع أشــكال العن مجي
ة لألمني العـام علـى الـصعيدين القطـري والـدويل بوصـفه قـضي              

وأتاحت مناقشة اخلرباء للجنـة فرصـة إبـراز االجتاهـات           . ناشئة
الناشئة اليت يواجههـا اجملتمـع الـدويل عنـد معاجلـة العنـف ضـد                

 .املرأة وتعيني الُنهج اجلديدة ملعاجلة هذه التحديات

وقد اختارت الشبكة املشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة           - ٥
ــسني موضــوع إهنــ     ــني اجلن ــساواة ب ــاملرأة وامل ــن  ب ــالت م اء اإلف
يوم البــلالحتفــال العقــاب علــى العنــف ضــد النــساء والفتيــات  

وقد كان ذلك اليـوم  . ٢٠٠٧مارس / آذار٨لمرأة يف الدويل ل 
ع  الفّعالـة مـ    الـشراكات  ناجحاً رفيع املستوى ركّز علـى        حدثاً

 الـدول   وأكد على التزامـات   منظمات الرجال املناهضة للعنف     
عنف وحتميل املرتكبني املـسؤولية     حبماية النساء والفتيات من ال    

 .وتوفري العدالة وسبل اإلنصاف للضحايا
ــاء  - ٦ ــشة املوضــوعية يف اجلم وأثن ــةاملناق ــشأن  عي ــة ب  العام

ــرأة شــدد      ــسني ومتكــني امل ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ــدول تعزي ت ال
ة لقضايا القـضاء علـى التمييـز ضـد          األعضاء على األمهية احلالي   
وأتاحـت  . أعمال اللجنة على  تفاقية و املرأة والتنفيذ الكامل لال   

املناقشة فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن اإلجراءات وأفـضل    
ــني      ــساواة بـ ــز املـ ــن تعزيـ ــستفادة مـ ــدروس املـ ــات والـ املمارسـ

بل ســّد الفجـوة بـني الـسياسة واملمارســة    اجلنـسني ومناقـشة سُـ   
 .وجتديد االلتزام السياسي للتنفيذ الكامل لالتفاقات القائمة

 ةّولت إىل احلديث عن أنشطتها بـصفتها املستـشار        وحت - ٧
ــ ــا     ل ةاخلاصـ ــت إهنـ ــاملرأة فقالـ ــهوض بـ ــسانية والنـ ــضايا اجلنـ لقـ

العمـل االسـتراتيجية إلدارة عمليـات حفـظ         يف حلقة   شاركت  
مــع الــدوائر النــسائية مــن البلــدان املــسامهة  باالشــتراك الــسالم 

ا يف بــالقوات وبالــشرطة وهــي احللقــة الــيت ُنظَِّمــت يف بريتوريــ 
ــر /شــباط ــد   . ٢٠٠٧فرباي ــا ق وكانــت حكومــة جنــوب أفريقي

استضافت حلقة العمل اليت اشترك يف تنظيمهـا إدارة عمليـات           
منولــث واملركــز األفريقــي للتــسوية ووأمانــة الكحفــظ الــسالم 

كمتابعـة   ،البّناءة للرتاعات، بدعم من حكومة اململكة املتحـدة   
سة العامـة مـع     حلوار إدارة عمليات حفظ الـسالم بـشأن الـسيا         

مـارس  /البلدان املسامهة بالقوات والشرطة الذي جرى يف آذار       
 العمــل إىل وجــود حاجــة إىل واليــة حلقــةوخلــصت . ٢٠٠٦

عامليــة معــزَّزة حلفــظ الــسالم مبــا يراعــي املنظــور اجلنــساين وأن  
 ١٣٢٥إعــداد خطــط عمــل وطنيــة لتنفيــذ قــرار جملــس األمــن  
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وأن احلـــوار ينبغـــي أن يكـــون ضـــمن األولويـــات    ) ٢٠٠٠(
الوطين بشأن املنظور اجلنـساين وحفـظ الـسالم ينبغـي أن يبـدأ              

ويتطلـب  . بتوجيه من اآللية الوطنية اخلاصة باملرأة يف كـل بلـد          
ــرأة يف       ــع امل ــيني وتوزي ــادة تع ــر اختــاذ خطــوات حمــّددة لزي األم
عمليات حفظ السالم، وتعزيز اإلعداد والتدريب قبل التوزيع        

السالم وحتسني بيئة العمـل للمـرأة يف        جلميع العاملني يف حفظ     
 .عمليات حفظ السالم

 برئاسـة الـدورة     ٢٠٠٧فربايـر   /يف شباط أيضاً  وقامت   - ٨
ــاملرأة    ــة بـ الـــسادسة للـــشبكة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت املعنيـ
ــسيق        ــات التن ــار جه ــيت مجعــت كب ــسني ال ــني اجلن ــساواة ب وامل

. حــدةاخلاصــة باملــسائل اجلنــسانية مــن كــل كيانــات األمــم املت
وقد ناقشت الـشبكة تنفيـذ سياسـة واسـتراتيجية يف كـل أحنـاء          
املنظومــة بــشأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين وأّيــد جملــس   

املعــين بالتنــسيق لرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة ا
، كمـــا بـــدأت الـــشبكة يف ٢٠٠٦ديـــسمرب /يف كـــانون األول

وناقــشت . تيجيةصـياغة خطــة عمــل لتنفيــذ الــسياسة واالســترا 
 ١٣٢٥الشبكة أيضاً طريقة التعجيل بتنفيذ قرار جملـس األمـن           

وخاصة على الصعيد القطري، نظراً إىل أن املناقـشة         ) ٢٠٠٠(
أكتـوبر  /املفتوحة يف جملـس األمـن قـد جـرت يف تـشرين األول             

ورّحبـــت الـــشبكة بـــأن التـــدابري اخلاصـــة مـــن قبيـــل  . ٢٠٠٦
، ٢٠٠٦نـوفمرب   /شرين الثـاين  التدابري اليت مت التفويض هبـا يف تـ        

 من املـادة  ١تتمشى متاماً مع إطار حقوق اإلنسان ومع الفقرة         
ــة،  ٤ ــن االتفاقي ــايل م ــي دعمهــ وبالت ــشبكة  . ا ينبغ ــشت ال وناق

أيضا زيادة فعالية نظم تتبع التقـّدم احملـرز صـوب املـساواة بـني               
 .اجلنسني

ــضافتها      - ٩ ــية استـ ــة دراسـ ــؤخراً حلقـ ــضرت مـ ــد حـ وقـ
منــع يف ا عــن املــشاركة النــشطة مــن الرجــال  حكومــة كرواتيــ

العنف املرتيل، وهي حلقة من سلسلة حلقات دراسـية إقليميـة           
جيــري تنظيمهــا يف إطــار محلــة جملــس أوروبــا ملكافحــة العنــف  

وقد أتاحت هذه احللقـة     . ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل      

 وبعـد . فرصة إلجراء تبادل مفيد للخربات واملمارسات اجليدة      
ذلــك أطلقــت شــراكة بــني جملــس أوروبــا واألمــم املتحــدة يف   

 .احلملة ملكافحة العنف ضد املرأة
 قــــّدم األمــــني العــــام إىل ٢٠٠٧أبريــــل /ويف نيــــسان - ١٠

اجلمعية العامة تقريـره الـذي يتـضمن تعليقـات عـن التوصـيات              
املقدمة من الفريق الرفيع املستوى املعين باالتـساق علـى نطـاق           

ملتحدة يف جمـاالت التنميـة واملـساعدة اإلنـسانية        منظومة األمم ا  
وأعرب األمني العام عن اتفاقه مـع       ). A/61/836(ومحاية البيئة   

ــة يف الوقــت     ــراح الفريــق بتجميــع خمتلــف الوحــدات العامل اقت
احلاضــر يف موضــوع املــرأة يف كيــان واحــٍد فعَّــال يركِّــز علــى   

ذا الكيـان    حيـث ميكـن هلـ      ،املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة      
أن يكـون ملـهماً     أن حيشد قوى التغيري على املستوى العـاملي و        

ومـع ذلـك شـّدد أيـضاً        . تعزيز النتـائج علـى الـصعيد القطـري        ل
علـى أن املـساواة بـني اجلنـسني ينبغـي أن تظـل مـسؤولية علـى         

 .مجيع كيانات األمم املتحدة
 األمـــني العـــام نتيجـــة املناقـــشات املوضـــوعية  وينتظـــر - ١١

 اجلنـــساين اهليكـــلاورات بـــني الـــدول األعـــضاء بـــشأن واملـــش
برنــامج االتفــاق  األمــني العــام علــى ةشرف نائبــتــوس. اجلديــد

ثــل األمــم املتحــدة يف  متأحنــاء املنظومــة وعلــى نطــاق املنظومــة  
 .املشاورات احلكومية الدولية بشأن توصيات الفريق

ورّحبــت بأربعــة زمــالء مــن مفوضــية األمــم املتحــدة     - ١٢
ــوق  ــتعدادات   حلقـ ــار االسـ ــدورة يف إطـ ــضرون الـ ــسان حيـ اإلنـ

ــية   ــة إىل املفوضـ ــة اللجنـ ــة لنقـــل املـــسؤولية عـــن خدمـ . اجلاريـ
وأكدت ألعضاء اللجنة أهنا واملفوضـة الـسامية ملتزمتـان متامـاً            

 .بكفالة سالسة هذا االنتقال
 التوجيهي األول يف مناقـشات اللجنـة        املبدأوقالت إن    - ١٣

 حتسني حالة املـرأة يف حياهتـا اليوميـة    القادمة جيب أن يتمثل يف  
. ويف احليـاة العامـة    ا ومكان عملها وجمتمعهـا احمللـي        ويف أسرهت 
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وتعهدت بتقدمي دعم كامل مـن مكتبـها ومـن شـعبة النـهوض              
 .باملرأة لتسهيل مهمة اللجنة

ــيم العمــــــــــل   ــال وتنظــــــــ ــدول األعمــــــــ ــرار جــــــــ  إقــــــــ
)CEDAW/C/2007/II/1 و Corr. 1( 

نتبـــــــــاه إىل الوثيقـــــــــة   وجَّهـــــــــت اال:الـــــــــرئيس - ١٤
CEDAW/C/2007/II/l و Corr.1  وقالــت إهنــا تعَتبِــر أن اللجنــة 

ــيم العمـــل     ــال املؤقـــت وتنظـ ــدول األعمـ ــرار جـ ترغـــب يف إقـ
 .املقترَحني رهناً بأي تعديالت الزمة

 .تقرر ذلك - ١٥
تأبني ذكرى أنغال كينغ، املستشارة اخلاصة الـسابقة لألمـني       

 نهوض باملرأةالعام بالقضايا اجلنسانية وال
ــا  - ١٦ ــسيدة ماياجن ــشارة     (ال ــساعد واملست ــام امل ــني الع األم

) اخلاصــة لألمــني العــام للقــضايا اإلنــسانية والنــهوض بــاملرأة      
 . أشادتا بذكرى أنغيال كينغالرئيسو

وبنــاًء علــى دعــوة مــن الــرئيس التــزم األعــضاء دقيقــة    - ١٧
 .صمت

ــني       ــا ب ــيت مت االضــطالع هب ــشطة ال ــرئيس عــن األن ــر ال تقري
 الدورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة

 قالــت إهنــا كانــت قــد شــدَّدت، يف خطاهبــا  :الــرئيس - ١٨
الرئيــسي أمــام الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة وضــع املــرأة، 

ز ضـد   االلتزام العام للدول األطراف بالقـضاء علـى التمييـ         على  
 تأخري وبكل الطـرق املالئمـة، وأهنـا قـد أبـرزت             ياملرأة دون أ  

ــة مــن     ــة تنفيــذ االتفاقي  جوانــبالطريقــة الــيت ترصــد هبــا اللجن
وقالــت أيــضاً إهنــا قــد شــددت علــى اهتمــام  . بالطفلــةاتــصاهلا 

اللجنـــة بقـــضايا االجتـــار والعنـــف ضـــد صـــغار الفتيـــات وأثـــر 
كافيـة لتعقُّـب النجـاح      التدابري املتخذة وضـرورة تـوفُّر بيانـات         

 .احملرز مع مرور الوقت

 كانت قد شاركت يف فريـق  ديرياموقالت إن السيدة     - ١٩
املناقشة بشأن بنـاء القـدرات لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين              
يف التنمية وتنفيذ وتقييم الـسياسات والـربامج الوطنيـة للقـضاء            

تحـدثني  وأشـار كـثري مـن امل   . الطفلـة على التمييز والعنف ضـد   
يف املناقشة العامة إىل االتفاقية واإلجراءات اليت اختـذهتا الـدول           

 .للقضاء على التمييز والعنف ضد الطفلة
كانــت قــد أدلــت ببيــان أيــضاً عــن النتــائج الرئيــسية   و - ٢٠

للدورات األخرية للجنة، مبا يف ذلك أساليب عملها، وخاصـة          
زيـز نظــام  اجتماعـات اللجنـة يف جمـالس متوازيـة وجهودهـا لتع     

اإلبــالغ مــن الــدول األطــراف وأعماهلــا مبوجــب الربوتوكــول  
ــاري ــتركت يف  . االختيــ ــاركت يف فريــــق للمناقــــشة اشــ وشــ

استضافته شعبة النهوض بـاملرأة واليونيـسيف عـن العنـف ضـد             
النساء واألطفـال، وركَّـزت فيهـا علـى أعمـال اللجنـة يف هـذا                

ــصدد ــداد توصــية عا    . ال ــن املتحــدثني بإع ــدد م ــب ع ــة وطال م
مشتركة بـشأن الطفلـة تـصدر عـن جلنـة حقـوق الطفـل وجلنـة             
القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، وينبغــي أن تنظــر اللجنــة يف   

وأخرياً، ويف مناقشة فريـق للخـرباء عـن االجتـار           . إمكانية ذلك 
 جملس أوروبا، قالـت إهنـا أعربـت عـن بعـض             تهشارك يف رعاي  

 . االتفاقية من٦ املادةاألفكار عن أعمال اللجنة مبوجب 
بصفتها خبرية يف اللجنة وعضو الفريق العامل املعـين         و - ٢١

 مــن االتفاقيــة فإهنــا حــضرت  ٢بالتوصــية العامــة بــشأن املــادة  
 نظمتــه منظمــة رصــد  ٢اجتماعــاً لفريــق اخلــرباء بــشأن املــادة   

 اهلـادئ،   العمل العاملي من أجل حقوق املـرأة يف آسـيا واحملـيط           
 االجتمـــاع وحبــث . ث ويلـــزاوبالتعــاون مـــع جامعــة نيـــو ســ   

ــن       ــدد م ــا وأشــار بع ــة وحمتواه ــشكل احملتمــل للتوصــية العام ال
ــل  ــق العامـ ــا الفريـ ــضاً يف ذلـــك  و. القـــضايا ليعاجلهـ ــارك أيـ شـ

، والــسيدة لئــيس الفريــق العامــ الــسيد فلنترمــان، راالجتمــاع 
 .ديريام
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فرقة عمـل جملـس      حضرت، بصفتها نائب رئيس      قدو - ٢٢
املرأة، مبا يف ذلك العنـف العـائلي،      أوروبا ملكافحة العنف ضد     

ــا والــيت ســبق أن ذكرهتــا     احللقــة الدراســية املعقــودة يف كرواتي
ــاملرأة    ــهوض بـ ــسانية والنـ ــسائل اجلنـ ــة للمـ ــشارة اخلاصـ . املستـ

 املستـشارة اخلاصــة الـذي كــان موضــع   حــضوروباإلضـافة إىل  
الترحيب، قامت السيدة براوتيغام، رئيسة وحدة حقوق املـرأة         

ــام عــن     يف شــعبة ا ــاملرأة، بعــرض دراســة األمــني الع ــهوض ب لن
 .العنف ضد املرأة وأعمال املتابعة ذات الصلة

ــسيدة شــوب  حــضرتوأخــرياً،  - ٢٣  شــيلينغ مــؤخراً  – ال
ــاليب عمـــل اهليئـــات املنـــشأة    ــاً يف جنيـــف بـــشأن أسـ اجتماعـ

 .مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان
 سألت إن كان هناك أي تقرير صـدر         :السيدة سيمز  - ٢٤

وقالـت إنـه ممـا يـثري االهتمـام          . عن احللقة الدراسية يف كرواتيا    
معرفة االستراتيجيات الـيت جيـري اعتمادهـا يف خمتلـف املنـاطق             

 .إلشراك الرجال يف جهود وقف العنف العائلي
 قالت إن أعمال احللقة الدراسية وغريها من        :الرئيس - ٢٥

ا علـى  هذه السلسلة من األنشطة ستنشر يف موقع جملس أوروب        
 .اإلنترنت

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
 و CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1 ( مــــــــن االتفاقيــــــــة١٨

CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1( 
 حتـدثت بوصـفها رئـيس       :س دا سـيلفا   يرفـا السيدة تا  - ٢٦

الفريــق العامــل الــسابق للــدورة فقالــت إن الفريــق العامــل قــد   
ائمة الدول األطـراف الـيت اختارهتـا اللجنـة لتقـدمي      قام، وفقاً لق  

تقاريرهــا يف الــدورة الثامنــة والــثالثني، بإعــداد قائمــة القــضايا  
باكـستان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية        واألسئلة بشأن تقارير    

ــق والنيجــر   ــا وموزامبي ــانواتو وموريتاني ــق   وف يف اجتمــاع الفري
ــن   ــل مـ ــوز٣١العامـ ــه إىل / متـ ــسطس / آب٤يوليـ ، ٢٠٠٦أغـ

 ٩ إىل ٥ مــن هاجتماعــوبــشأن تقريــري ســرياليون وصــربيا يف 
 .٢٠٠٧فرباير /شباط
إىل قوائم القـضايا واألسـئلة،      ل الفريق، يف إعداده     جلأو - ٢٧

املعلومــات املتــضّمنة يف التقــارير املقّدمــة مــن الــدول األطــراف 
ــة    ــية، يف حالـ ــائق األساسـ ــة، والوثـ ــااملعنيـ ــوط توافرهـ ، واخلطـ

ــة  ــالتوجيهيـــــــ ــراف    دادإلعـــــــ ــدول األطـــــــ ــارير الـــــــ تقـــــــ
)CEDAW/C/7/Rev.3( والتوصـــــيات العامـــــة مـــــن اللجنـــــة ،

ومــشاريع قــوائم القــضايا واألســئلة الــيت أعــدهتا األمانــة العامــة  
وغري ذلك من املـواد ذات الـصلة، مبـا فيهـا املعلومـات املقدمـة              

ووفقـاً ملختلـف قـرارات اللجنـة        . من املنظمات غـري احلكوميـة     
ضايا واألسئلة على املوضـوعات الـيت تتناوهلـا         ركَّزت قوائم الق  

 .االتفاقية وليس على مواد بعينها
ــادة   ــذ املـ ــة ٢١تنفيـ ــن االتفاقيـ  و CEDAW/C/2007/II/3 ( مـ

Add.1 4 و 3 و( 
ُســـــــــبل ووســـــــــائل التعجيـــــــــل بأعمـــــــــال اللجنـــــــــة     

)CEDAW/C/2007/II/4( 
رئيــسة قــسم حقــوق املــرأة التــابع   (الــسيدة بروتيغــام - ٢٨

قالــت إن عــدد الــدول األطــراف يف  ):  بــاملرأةلــشعبة النــهوض
 وقــد صــدَّقت .دولــة١٨٥يبلــغ االتفاقيــة منــذ الــدورة املاضــية 

بوتــسوانا واألرجنــتني علــى الربوتوكــول االختيــاري، وبــذلك  
وصل جممـوع عـدد الـدول األطـراف يف هـذا الربوتوكـول إىل             

 مـن املـادة     ١ومـع قبـول بـنغالديش بتعـديل الفقـرة           .  دولة ٨٦
 بلــغ عــدد ،التفاقيــة بــشأن زمــن اجتماعــات اللجنــة  مــن ا٢٠

 .٤٩حاالت القبول إىل 
واسترعت االنتباه إىل مذكرة األمني العـام الـواردة يف           - ٢٩

وقالـــت إن ثـــالث وكـــاالت . CEDAW/C/2007/II/3الوثيقـــة 
ــم املتحــدة       ــة لألم ــة والزراع ــة األغذي ــي منظم متخصــصة، وه

ــم وال   ــة والعل ــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربي ) اليونــسكو(ثقاف
ومنظمة العمـل الدوليـة قـدمت تقـارير عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف                
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ــصاصاهتا   ــة يف اختـ ــاالت الواقعـ ــرد يف   . اجملـ ــارير تـ ــذه التقـ وهـ
 وقالـت  . على التوايل للوثيقة املـذكورة  ٤ و   ٣ و   ١اإلضافات  

إن اللجنــة ســوف تتلقـــى معلومــات إضـــافية مــن الوكـــاالت     
منظومــة األمــم املتحــدة يف املتخصــصة والكيانــات األخــرى يف 

 .الوقت املناسب
واملــذكرة بــشأن طــرق وأســاليب التعجيــل بأعمــال        - ٣٠

تستعرض التطـورات األخـرية     ) CEDAW/C/2007/II/4(اللجنة  
ــه اهتمــام اخلــرباء إىل عــدة        ــوق اإلنــسان وتوج ــدان حق يف مي
جمــاالت للنظــر فيهــا واحتمــال اختــاذ إجــراءات بــشأهنا، مبــا يف  

جتماع اخلامس املشترك بني اللجـان للـهيئات        ذلك مواصلة اال  
املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ونقل خدمـة اللجنـة          

وتتــضمن املــذكرة أيــضاً قائمــة . إىل مفوضــية حقــوق اإلنــسان
ــدول األطــراف ولكــن مل تنظــر فيهــا     ــواردة مــن ال بالتقــارير ال

ومنــذ إصــدار الوثيقــة قــدمت بلجيكــا واململكــة   . اللجنــة بعــد
ــدة ــضاً   املتحـ ــا أيـ ــدا تقاريرهـ ــامريون وكنـ  ٢٠٠٦ويف .  والكـ
وبلغ جمموع عـدد    .  دولة طرفاً قد قّدمت تقاريرها     ٢١كانت  

 ٤٢ تقريـراً مقـدماً مـن        ٤٥ التقارير اليت كانـت جـاهزة للنظـر       
ــاً  ــة طرف ــك ، دول ــتتناوهلا     وذل ــيت س ــارير ال ــدون حــساب التق ب

ــيت      ــارير ال ــة، ولكــن مــع حــساب التق ــا احلالي ــة يف دورهت اللجن
ــ ــثالثني ســ ــعة والــ ــا التاســ ــة يف دورهتــ  ١٢ويف . تنظرها اللجنــ
ــار ــايو /أي ــة     ٢٠٠٧م ــارير املتبقي ــدد التق ــوع ع ــغ جمم  ٢٢٨ بل

ــراً  ــها تقري ــاً و ٢٩من ــراً أوَّلي ــا١٩٩ً تقري ــراً مرحلي وبلــغ .  تقري
 دولـــة، ١٢٢جممـــوع الـــدول املتـــأخرة يف تقـــدمي تقاريرهـــا     

 . سنة٢٥بضعة أيام إىل قرابة من ويتراوح التأخري 
 .٥٠/١٠رفعت اجللسة الساعة  

 


