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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
    الثالثة واألربعون الدورة 

  ٨٦٩حمضر موجز للجلسة 
  ٣٥/١٢، الساعة ٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين٢٠، الثالثاء، يوم قصر األمم، جنيفاملعقودة يف 

  
  ة سيمونوفيتشالسيد  :ة املؤقتةالرئيس  

   جربةالسيد  :ةالرئيس  
      

  احملتويات
  

  )تابع( أعضاء املكتب انتخاب
   من االتفاقية١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

   من االتفاقية٢١تنفيذ املادة 
  طرق ووسائل اإلسراع يف عمل اللجنة
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  .٣٥/١٢افتتحت اجللسة الساعة   
  )تابع (انتخاب أعضاء املكتب

ى أن ترشـح    قالت إنه مت االتفـاق علـ      : الرئيسة املؤقتة   - ١
جمموعة الدول األفريقية الـرئيس يف هـذه املناسـبة، وأن ترشـح             
جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب الـرئيس            

ــة  ــات القادمـ ــد ذلـــك   . يف االنتخابـ ــاوب بعـ ــافت أن التنـ وأضـ
وذكـرت أهنـا تعتـرب أن هنـاك         . سيكون وفقا للتوزيـع اجلغـرايف     

سيدة جـــرب الـــيت رشـــحتها توافقـــا يف اآلراء علـــى انتخـــاب الـــ
  .جمموعة الدول األفريقية ملنصب الرئيس

  .انتخبت السيدة جرب رئيسة بالتزكية  - ٢
  .السيدة جرب تولت الرئاسة  - ٣
 شــكرت اللجنــة علــى الثقــة الــيت أولتــها هلــا :الرئيــسة  - ٤

  .ودعت األعضاء إىل انتخاب ثالثة نواب للرئيس ومقرر
ــا متحـــدثا باســـم: مـــانرالـــسيد فلنت  - ٥  جمموعـــة أوروبـ

ــالربين    ــسيدة هـ ــرى، رشـــح الـ ــة ودول أخـ ــاداري -الغربيـ  كـ
  .ملنصب نائبة الرئيسة

ــر   - ٦ ــشا دومينغ ــسيدة اروت ــة   : ال ــة باســم جمموع متحدث
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب رشـحت الـسيدة           

  .بيمنتيل ملنصب نائبة الرئيسة
متحدثــــة باســــم جمموعــــة الــــدول  : الــــسيدة بــــاتني  - ٧

اآلســـيوية، رشــــحت الـــسيدة زو ســــياوكياو ملنـــصب نائبــــة    
  .الرئيسة

ــالربين     - ٨ ــسيدة هـ ــاب الـ ــسيدة  ‐مت انتخـ ــاداري والـ  كـ
  .بيمنتيل والسيدة زو سياوكياو نائبات للرئيسة بالتزكية

ــا  : الــسيدة ســيمونوفيتش  - ٩ ــة باســم دول أوروب متحدث
  .الشرقية، رشحت السيدة نوبوير ملنصب املقررة

  .ب السيدة نوبوير مقررة بالتزكيةمت انتخا  - ١٠

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         
   من االتفاقية١٨
حتدثت بصفتها رئيسة للفريق العامل     : السيدة نوبوير   - ١١

ملــا قبــل الــدورة، فقالــت إن الفريــق قــد وضــع قــوائم بقــضايا    
ا يف  دول سـتقدم تقاريرهـ  ٧وأسئلة لتسع دول أطـراف، منـها        

وأضـافت  . هذه الدورة، ودولتان يف الدورة الرابعـة واألربعـني        
أن هيئــات األمــم املتحــدة والوكــاالت املتخصــصة قــد قــدمت  
ــد تلقــت للمــرة      ــة وشــفوية، وأن اجملموعــة ق معلومــات حتريري
األوىل تقــارير مــن األفرقــة القطريــة لألمــم املتحــدة يف مرحلــة   

ــا ــدورة مـ ــل الـ ــد ت . قبـ ــة قـ ــافت أن اجملموعـ ــضا وأضـ لقـــت أيـ
معلومــات حتريريــة مــن منظمــات غــري حكوميــة، كمــا قــدمت 

  .إحدى شبكات املنظمات غري احلكومية عرضا شفويا
ــادة   ــذ املــــــــــــــ ــة  ٢١تنفيــــــــــــــ ــن االتفاقيــــــــــــــ  مــــــــــــــ

CEDAW/C/2009/1/3) و Add.1(  
طــــــــــرق ووســــــــــائل اإلســــــــــراع بعمــــــــــل اللجنــــــــــة  

CEDAW/C/2009/IV/4)(  
قالـت إن العمـل قـد      ): أمينة اللجنـة   (ورزنالسيدة كو   - ١٢

 مــن ٢اســتمر يف إعــداد مــشروع التوصــية العامــة بــشأن املــادة 
االتفاقيــة وأنــه مت إعــداد ورقــة عمــل بــشأن مــشروع التوصــية   

وأعلنــت أن هنــاك تقريــرا   . العامــة املتعلقــة بالنــساء املــسنات   
ــشأن تنفيـــ      ــة بـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــن منظمـ ــاهزا مـ ــام جـ ذ أحكـ

دخل ضــــــــمن نطــــــــاق أنــــــــشطتها الــــــــيت تــــــــ االتفاقيــــــــة
CEDAW/C/2009/I/3/Add.4) .(  ــافت أن بعـــــــــــض وأضـــــــــ

الوكـــاالت املتخصـــصة األخـــرى تعيـــد النظـــر يف مـــضمون      
تقاريرها، يف ضـوء املمارسـة املتزايـدة لتقـدمي تقـارير مـشتركة              

  .من أفرقة األمم املتحدة القطرية
ــذكرة اخلاصــة بطــرق ووســائل      - ١٣ ومــضت تقــول إن امل

ــل الل  ــراع بعمــ ــة اإلســ ــاقش ) (CEDAW/C/2009/IV/4جنــ تنــ
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التطورات املتعلقة هبيئات معاهدات حقـوق اإلنـسان، وجملـس          
حقوق اإلنسان، وحتتوي على معلومات عن االجتماع الثـامن    

كمــا حتتــوي املــذكرة علــى   . املــشترك بــني اللجــان وتوصــياته  
معلومـــات عـــن الـــدول األطـــراف الـــيت ســـتنظر تقاريرهـــا يف   

مبوجـب  ج األجهـزة األخـرى املنـشأة        الدورات القادمة وعن هن   
ــى املالحظــات      ــدول األطــراف عل ــات ال ــدات إزاء تعليق معاه

وأضــافت أن اللجنــة قــد تــود النظــر يف كيفيــة جعــل  . اخلتاميــة
ــام    ــشكل عـ ــة بـ ــة متاحـ ــا اخلتاميـ ــى مالحظاهتـ ــات علـ . التعليقـ

واختتمــت كلمتــها بقوهلــا إن هنــاك معلومــات جديــدة عــن       
االتفاقية أو تنـضم إليهـا، وعـن        الدول اليت مل تصدق بعد على       

الدول األطراف اليت قدمت تقاريرهـا دون أن يـتم النظـر فيهـا              
ــة، ورد     . حــىت اآلن ــك الوثيق ــد صــدور تل ــه بع وأوضــحت أن

  .تقريران دوريان من أستراليا وفيجي
  .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة   

  


