
CEDAW/C/SR.886  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
11 June 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 

  .هذا احملضر قابل للتصويب
 نـسخة مـن احملـضر    كمـا ينبغـي تبياهنـا يف مـذكرة وإدراجهـا يف      .وينبغي تقدمي التصويبات بإحدى لغات العمـل 

 Chief, Official Records Editing Section, room : إىلغضون أسبوع واحد من تاريخ نشر احملضروإرساهلا يف 

DC2-750, 2 United Nations Plaza.  
وستــصدر أيــة تــصويبات حملاضــر جلــسات هــذه الــدورة يف وثيقــة تــصويب واحــدة عقــب انتــهاء الــدورة بفتــرة 

  .وجيزة
 

 

09-31348 (A) 

*0931348* 

   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
    الثالثة واألربعون الدورة
  ٨٨٦ موجز للجلسة حمضر
  .٣٠/١٢، الساعة ٢٠٠٩فرباير / شباط٦قصر األمم، جنيف، يوم اجلمعة،  يف املعقودة

  
  ة جربالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

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

  بيان الرئيسة
  اختتام الدورة

  
  
  



CEDAW/C/SR.886
 

2 09-31348 
 

  .٤٠/١٢افتتحت اجللسة الساعة   
 اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثة واألربعني 

CEDAW/C/2009/I/L.1)                   و CEDAW/C/ARM/CO/4      
    و CEDAW/C/DMA/CO/7 و CEDAW/C/CMR/CO/3 و

CEDAW/C/DEU/CO/6                    و CEDAW/C/GUA/CO/7    
     CEDAW/C/LBY/CO/2 و                  CEDAW/C/HTI/CO/7 و
  )CEDAW/C/RWA/CO/6 و
  عرضـــت الوثيقـــة   ): املقـــررة (الـــسيدة نيوبـــاور    - ١

CEDAW/C/2009/I/L.1  املتــضمنة فروعــاً مــن مــشروع تقريــر 
ــات   ــة، وورقـ ــة،   اللجنـ ــا اخلتاميـ ــضمنة تعليقاهتـ ــاع املتـ االجتمـ

ــة،  ــصيغتها املعدل ــار ب ــى التق ــدول    عل ــة مــن ال ــة املقدم ير الثماني
 .خالل الدورةاللجنة األطراف، واليت نظرت فيها 

إهنا تعترب أن اللجنة ترغـب يف اعتمـاد         قالت   :الرئيسة  - ٢
فـــــــــروع مـــــــــشروع التقريـــــــــر الـــــــــواردة يف الوثيقـــــــــة     

CEDAW/C/2009/I/L.1 وورقــــات االجتمــــاع املــــشار إليهــــا 
 .اآلن

 .تقرر ذلكوقد   - ٣

عرضــت مــشروع تقريــر ): املقــررة (بــاورالــسيدة نيو  - ٤
الفريق العامل اجلامع الذي يـصف األنـشطة واإلجـراءات الـيت            

 مــن جــدول األعمــال ٨ و ٧اختــذهتا اللجنــة مبوجــب البنــدين  
 ).CEDAW/C/2009/I/1(املؤقت 

قالت إهنا تعترب أن اللجنة ترغـب يف اعتمـاد          : الرئيسة  - ٥
املعدلة، إلدراجـه   مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع، بصيغته       

 ٨ و   ٧يف مشروع تقرير اللجنة بوصـفه تقريرهـا عـن البنـدين             
 . من جدول األعمال

 .تقرر ذلكوقد   - ٦

اعتمــد مــشروع تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا الثالثــة       و  - ٧
 هـذا   واألربعني، يف مجلته، بصيغته املعدلة، رهناً بوضع املقـررة        

  .املشروع يف صيغته النهائية
 ؤقت للدورة الرابعة واألربعنيجدول األعمال امل

ــاور    - ٨ ــسيدة نيوبـ ــررة(الـ ــاه إىل  ): املقـ ــترعت االنتبـ اسـ
جدول األعمال املؤقـت للـدورة الرابعـة واألربعـني، الـوارد يف             

 .تقرير الفريق العامل اجلامع

أقــــر جــــدول األعمــــال املؤقــــت للــــدورة الرابعــــة        - ٩
  .واألربعني

 بيان الرئيسة

جنة قد فرغت مـن عـبء عمـل          إن الل  قالت :الرئيسة  - ١٠
ثقيـــل، حيـــث نظـــرت يف مثانيـــة تقـــارير مقدمـــة مـــن الـــدول   
ــرات      ــيت حتــدد الثغ ــة ال ــا اخلتامي األطــراف ووضــعت مالحظاهت
ــتراتيجيات     ــعت اســ ــة ووضــ ــذ االتفاقيــ ــديات يف تنفيــ والتحــ

وأضــافت أن املتابعــة مهمــة أيــضاً وينبغــي للــدول      . للحلــول
 .تامية يف برملاناهتااألطراف أن تكفل مناقشة املالحظات اخل

ومضت تقول إهنـا تعـرب باسـم اللجنـة عـن تقـديرها                - ١١
ــم املتحــدة، وأشــارت إىل أن      ــات األم ــي كيان إلســهامات ممثل
اللجنة تزمع زيادة تعاوهنا مـع جلنـة حقـوق الطفـل مـن خـالل                

 اللجنتني وإنشاء فريـق   عقد اجتماع مشترك بني أعضاء مكتيب     
عـت اللجنـة مـع املقـرر اخلـاص          وقد اجتم . عين بالتعاون عامل يُ 

, املعــين بــالعنف ضــد املــرأة واملقــرر اخلــاص املعــين بالــصحة       
وذكــرت أهنــا ترجــو أن ميكــن عقــد تلــك االجتماعــات علــى    

وقالت أيضاً إهنـا تـشيد بأعمـال املنظمـات غـري      . أساس سنوي 
احلكومية، وتشجعها على تعميـق دعوهتـا إىل حقـوق اإلنـسان            

 .يةللمرأة وإىل تنفيذ االتفاق

يف دورهتــا قــد واصــلت واســتطردت قائلــة إن اللجنــة    - ١٢
ــب        ــن العواق ــة ع ــشأن توصــية عام ــها ب ــني عمل ــة واألربع الثالث
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كمــا أهنــا أصــدرت بيــانني عــن احلالــة يف . االقتــصادية للطــالق
 .وأثر األزمة املالية العاملية على املرأة, غزة

وواصلت قوهلا إهنا تـدعو الـدول األطـراف إىل النظـر               - ١٣
 بالـذكرى الـسنوية     ٢٠٠٩يف إمكانية دعـم االحتفـال يف عـام          

الــثالثني لالتفاقيـــة والــذكرى الـــسنوية العاشــرة للربوتوكـــول    
  .االختياري

 اختتام الدورة

 اختتـام الـدورة   الرئيـسة بعد تبـادل اجملـامالت أعلنـت       - ١٤
 .الثالثة واألربعني

  .٥٠/١٢رفعت اجللسة الساعة   
  


