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  . للتصويبهذا احملضر قابل
كمــا ينبغــي تبياهنــا يف مــذكرة وإدخاهلــا علــى نــسخة مــن  . وينبغــي تقــدمي التــصويبات بإحــدى لغــات العمــل

 Chief, Official Records:يف غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إىل كذلك ينبغي إرساهلا . احملضر

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

 .وجيزة
 

09-44846 (A) 

*0944846* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    الرابعة واألربعونالدورة 

  ٩٠٥حمضر موجز للجلسة 
   مساء٠٠/٤، الساعة ٢٠٠٩أغسطس /آب ٧، اجلمعةنيويورك، يوم يف املقر، باملعقودة 

  
  ة جربالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

  اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الرابعة واألربعني
  األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعنيجدول 

  بيان الرئيسة
  اختتام الدورة
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  . مساء٢٠/٤افتتحت اجللسة يف الساعة   
 ة عن دورهتا الرابعة واألربعني  ــــــر اللجن ــــــــاد تقري ـــــــاعتم

)CEDAW/C/2009/II/L.1               و  CEDAW/C/AZE/CO/4 ،
CEDAW/C/BTN/CO/7                و  CEDAW/C/DEN/CO/7 ،
CEDAW/C/GNB/CO/6                  و  CEDAW/C/JPN/CO/6 ،
CEDAW/C/LAO/CO/7                و  CEDAW/C/LBR/CO/6 ،
CEDAW/C/ESP/CO/6                  و  CEDAW/C/CHE/CO/3 ،
CEDAW/C/TLS/CO/1 و CEDAW/C/TUV/CO/2  

ــسيدة ني  - ١ ــاور والـــ ــررة(بـــ ــة ): املقـــ عرضـــــت الوثيقـــ
CEDAW/C/2009/II/L.1 تـــضمن أجـــزاء مـــن مـــشروع ت الـــيت

 االجتماع اليت تتـضمن تعليقاهتـا       تقرير اللجنة، وورقات غرف   
 تقريرا مقدمة مـن الـدول       ١١اخلتامية، بصيغتها املعدلة، بشأن     

  .األطراف مت النظر فيها خالل الدورة
 يف اعتمـاد    ترغـب قالت إهنا تعترب أن اللجنة      : الرئيسة  - ٢

أجـــــــــزاء مـــــــــشروع التقريـــــــــر الـــــــــواردة يف الوثيقـــــــــة     
CEDAW/C/2009/II/L.1      الـيت ورد    وورقات غرف االجتمـاع

  . ذكرها
  .وقد تقرر ذلك  - ٣
عرضــت مــشروع تقريــر ): املقــررة(بــاور والــسيدة ني  - ٤

الـذي يـبني    ) CEDAW/C/2009/II/CRP(الفريق العامل اجلامع    
ــة يف إطــار البنــدين     مــن ٦ و ٥اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجن

  ).CEDAW/C/2009/II/1(جدول األعمال املؤقت 
ترب أن اللجنة ترغـب يف اعتمـاد        قالت إهنا تع  : الرئيسة  - ٥

مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع، بصيغته املعدلة، إلدماجـه         
 ٥يف مــشروع تقريــر اللجنــة باعتبــاره تقريرهــا بــشأن البنــدين  

  . من جدول األعمال٦ و
  . وقد تقرر ذلك  - ٦

ــة       - ٧ ــا الرابع ــة عــن دورهت ــر اللجن ــشروع تقري ــرار م مت إق
عدلـة، رهنـا بوضـع املقـررة لـه يف            ككـل، بـصيغته امل     واألربعني

  .صيغته النهائية
  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني

ــام إىل ): املقـــررة(بـــاور والـــسيدة ني  - ٨ وجهـــت االهتمـ
ــوارد     ــدورة اخلامــسة واألربعــني ال جــدول األعمــال املؤقــت لل

  .بتقرير الفريق العامل اجلامع
ــد    - ٩ ــرار جــدول األعمــال املؤقــت لل ورة  اخلامــسة مت إق

  .واألربعني
  بيان الرئيسة

قالت إن اللجنة أجنـزت عمـال كـثريا حيـث           : الرئيسة  - ١٠
الــدول األطــراف ووضــعت تقــارير  تقريــرا مــن ١١نظــرت يف 

مالحظــات ختاميــة بــشأهنا حتــدد الثغــرات والتحــديات الــيت       
وذكــرت أنــه . تواجــه تنفيــذ االتفاقيــة واســتراتيجيات للحلــول

ف أن تكفــل إدمــاج أحكــام االتفاقيــة يف ينبغــي للــدول األطــرا
تـــشريعاهتا الوطنيـــة واســـتخدامها باعتبارهـــا الـــصك الرئيـــسي 
امللـــزم قانونـــا بالنـــسبة لوضـــع الـــسياسات املتعلقـــة بالنـــهوض  

  .باملرأة
ــديرها للمــسامهات       - ١١ ــة، عــن تق ــت، باســم اللجن وأعرب

ــم املتحــدة واملنظمــات غــري        ــة مــن ممثلــي كيانــات األم املقدم
احلكومية وشجعتها على زيادة ما تقوم به من أنـشطة الـدعوة             

وأضـافت أن اللجنـة     . حلقوق اإلنسان للمـرأة وتنفيـذ االتفاقيـة       
ــسني       ــسائل اجلنـ ــة ملـ ــشارة اخلاصـ ــع املستـ ــضا مـ ــت أيـ اجتمعـ
ــديرة       ــاملرأة، وامل ــهوض ب ــعبة الن ــديرة ش ــاملرأة، وم ــهوض ب والن

ــاملرأة، واخلــبري    ــة لــصندوق األمــم املتحــدة للنــهوض ب  ةالتنفيذي
تابعـة  املعـين مب   بقضايا األقليات، واملقـرر اخلـاص        ة املعني ةاملستقل

  .املالحظات اخلتامية للجنة مكافحة التعذيب
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ــة واصــــلت يف الــــدورة الراب   - ١٢ ــة وذكــــرت أن اللجنــ عــ
واألربعني أعماهلا املتعلقة بالتوصيات العامة اخلاصة باملسنات؛       

ــادة   ــائج االقتــــصادية للطــــالق؛ واملــ ــة٢والنتــ .  مــــن االتفاقيــ
وأضافت أن اللجنة اعتمدت أيضا أساليب عمل جديـدة فيمـا          
يتعلـــق بـــإجراءات متابعـــة مالحظاهتـــا اخلتاميـــة وأهنـــا تواصـــل 

ــة والربملانــ   ــة بــني اللجن ات واملنظمــات غــري  استكــشاف العالق
  .احلكومية

وأهابـت بالـدول األطـراف أن تنظـر يف إمكانيـة دعـم         - ١٣
االحتفال بالذكرى السنوية الثالثني لوضع االتفاقية والـذكرى        
ــام      ــاري يف عـ ــول االختيـ ــع الربوتوكـ ــرة لوضـ ــسنوية العاشـ الـ

٢٠٠٩.  
  اختتام الدورة

ة  اختتام الـدور الرئيسةوبعد تبادل اجملامالت، أعلنت    - ١٤
  .الرابعة واألربعني

  . مساء٣٥/٤رفعت اجللسة يف الساعة   
  


