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  اجتماع الدول األطراف يف اتفاقية القضاء
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  االجتماع السادس عشر
  ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٨نيويورك، 

        * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
 شخصا لعضوية اللجنة للحلول حمل األعضاء الـذين تنتـهي    ١٢انتخاب      

 ٤وفقـا للفقـرتني      ٢٠١٠  ديسمرب/ كانون األول  ٣١فترة عضويتهم يف    
   من االتفاقية١٧ من املادة ٥و 
  

  مذكرة من األمني العام    
  

  إضافة    
، أبلغــت البعثــة الدائمــة ملاليزيــا لــدى األمــم ٢٠١٠مــايو / أيــار١٨يف مــذكرة مؤرخــة   - ١

نتخابـات اللجنـة    املتحدة األمانة العامة بقرار حكومتها سحب ترشيح مـاري شـانثي دايريـام ال             
  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

، أبلغت البعثة الدائمـة لـسلطنة عمـان لـدى           ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ويف مذكرة مؤرخة      - ٢
األمم املتحدة األمانة العامة بقرار حكومتها ترشيح رفيعة بنت سليمان الطالعي بدال مـن أمحـد      

  .ء على التمييز ضد املرأةاملخيين النتخابات اللجنة املعنية بالقضا
وقد أرفقت السرية الذاتية للمرشحة املشار إليهـا أعـاله بالـصيغة املقدمـة مـن حكومـة                    - ٣

  ).انظر املرفق(بلدها 
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  املرفق
  السري الذاتية للمرشحات    

  
  رفيعة الطالعي    

  تاريخ ومكان امليالد
  ١٩٧١أغسطس / آب٢٢

  لغات العمل
  العربية واإلنكليزية

  ائف احلاليةالوظ/املناصب
تعمــل صــحفية يف حمطــة تلفزيونيــة مــع التركيــز علــى قــضايا املــرأة يف التقــارير اخلاصــة    

تكتب مقاالت يف مواقع شبكية وجمالت وجرائد، وتساعد النـساء علـى            . والنشرات اإلخبارية 
تعلــم كيفيــة كتابــة املقــاالت والنــشرات اإلخباريــة املتعلقــة بقــضايا املــرأة وكيفيــة الــدعوة إىل     

  .عمال حقوق املرأةإ
  

  األنشطة املهنية الرئيسية
عملـت ملـدة    . تقوم ببحوث عن حقوق املرأة وحقوق اإلنـسان لفائـدة منظمـات شـىت               

ألقت مؤخرا حماضـرة يف جامعـة جـورج واشـنطن عـن املـرأة يف                . ست سنوات مع بيت احلرية    
بكي متخـصص   تنشر مقاالت عن قضايا املـرأة يف عمـان علـى موقـع شـ              . عمان ومنطقة اخلليج  

وهـي تـسعى، بعـد أن خاضـت يف          . يهدف إىل توعية النساء واجملتمـع بـالقوانني وحبقـوق املـرأة           
 منافسة يف انتخابات اجمللس االستشاري بعمان، إىل مـّد يـد املـساعدة للمـرأة الـيت                  ٢٠٠٣عام  

وهــي مــا فتئــت تــشارك يف  . ترغــب يف الترشــح لالنتخابــات وتزويــدها بالتوجيهــات والــدعم  
تحـدة األمريكيـة ملناقـشة قـضايا املـرأة          ت ُتعقد يف الشرق األوسط وأوروبا والواليـات امل        مؤمترا

وشغلت خطة رئيس حترير جملة املـرأة، اجمللـة الوحيـدة الـيت          . يف منطقة اخلليج والشرق األوسط    
تصدر باللغتني العربية واإلنكليزية وتركز على مناقشة العديد مـن القـضايا واملـشاكل الـيت هتـم                   

  .املرأة يف عمان
  

  اخللفية التعليمية
ــالوريوس يف  حاصـــلة علـــى امل   اجـــستري يف الكتابـــات النـــسائية يف اخللـــيج، وعلـــى بكـ

شاركت يف الكثري من حلقات العمـل واألفرقـة العاملـة املعنيـة             . االتصال اجلماهريي والصحافة  
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ــات،           ــرأة واالنتخاب ــالم، وامل ــائط اإلع ــرأة يف وس ــل امل ــن قبي ــشة مواضــيع م ــرأة ملناق ــضايا امل بق
حــضرت مــؤمترات .  مــن املــسائل الــيت تركــز علــى املــرأة والدراســات اجلنــسانية ومــا إىل ذلــك

عديدة تناولـت بالنقـاش مـسائل تتعلـق بـاملرأة واإلسـالم، مثـل حقـوق املـرأة واحلركـة النـسائية               
   .اإلسالم يف
  

  األنشطة الرئيسية األخرى يف اجملال ذي الصلة بوالية اهليئة التعاهدية املعنية
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال          قامت ببحوث ودراسات تناولت موقف عمان       

تابعـت عـن كثـب التقـدم        . التمييز ضد املرأة، وتـصديق عمـان علـى االتفاقيـة وحتفظاهتـا عليهـا              
شاركت يف مؤمترات أثارت مـسائل تتعلـق      . الذي أحرزته عمان يف جمال قضايا املرأة يف عمان        

ما فتئـت حتـاور املـسؤولني       . أةبعمان وأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر         
العمانيني بشأن اإلجـراءات الـيت ينبغـي اختاذهـا للنـهوض بوضـع املـرأة يف البلـد، وتقـدم الـدعم               
ــات، وتناصــر حقــوق املــرأة       ــرأة لالنتخاب ــادرات اجملتمــع املــدين يف جمــال مــساعدة ترّشــح امل ملب

   .العمانية يف األحداث واملناسبات اخلاصة
  

  ت يف هذا اجملالقائمة بآخر املنشورا
الفصل املعين بعمان من تقرير بيت احلرية عن حقوق املرأة يف الشرق األوسط ومشـال                  
  .، الذي ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي لبيت احلرية٢٠٠٩أفريقيا، 

  


