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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  واألربعون الرابعة الدورة
        ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - يوليه/متوز ٢٠

  التقرير مشروع    
  يوباورن فيوليتا السيدة :املقررة

  أخرى ومسائل التنظيمية املسائل  - ثانيا  
 ويف املــرأة دضــ التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة يف األطــراف الــدول  - ألف  

  االختياري الربوتوكول
  
 حـىت  املـرأة  ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء اتفاقية يف األطراف الدول عدد بلغ  - ١
 علـى  بالقـضاء  املعنيـة  للجنـة  واألربعـني  الرابعـة  الـدورة  اختتام تاريخ ،٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧

 قرارهـا  يف االتفاقيـة  هـذه  اعتمـدت  قـد  العامـة  اجلمعيـة  وكانـت  دولـة،  ١٨٦ املـرأة  ضد التمييز
 يف نيويـورك  يف إليهـا  واالنـضمام  عليهـا  والتـصديق  االتفاقية على التوقيع باب وفُتح ٣٤/١٨٠
ــارس/آذار ــا .١٩٨٠ م ــة دخلــت ،٢٧ للمــادة ووفق ــز االتفاقي ــاذ حي ــول ٣ يف النف  ســبتمرب/أيل

 مـن  ٢٠ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  تعـديل  قبلت قد األطراف الدول من دولة ٥٥ وكانت ،١٩٨١
 مــن أخــرى دولــة ٦٩ التعــديل تقبــل أن ويــتعني .اللجنــة اجتمــاع بوقــت يتعلــق فيمــا االتفاقيــة
 بـذلك  فيـدخل  األطـراف،  الـدول  ثلثـي  جانـب  مـن  لقبولـه  حتقيقـاً  االتفاقيـة  يف األطراف الدول
  .النفاذ حيز
 لالتفاقيــة االختيــاري الربوتوكــول يف األطــراف الــدول عــدد بلــغ ،نفــسه التــاريخ ويف  - ٢

 علـى  التوقيـع  بـاب  وفتحـت  ٥٤/٤ قرارهـا  يف اعتمدتـه  قـد  العامـة  اجلمعيـة  وكانـت  دولة، ٩٧
ــول ــصديق الربوتوكـــ ــه والتـــ ــضمام عليـــ ــه واالنـــ ــورك يف إليـــ ــانون ١٠ يف نيويـــ  /األول كـــ
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ــسمرب ــا .١٩٩٩ ديــ ــادة ووفقــ ــل ،١٦ للمــ ــول دخــ ــاري الربوتوكــ ــز االختيــ ــاذ حيــ  يف النفــ
  .٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ٢٢
 قائمــة وتــرد .التقريــر هلــذا األول املرفــق يف االتفاقيــة يف األطــراف بالــدول ئمــةقا وتــرد  - ٣

 قائمــة وتــرد .الثــاين املرفــق يف ،٢٠ املــادة مــن ١ الفقــرة تعــديل قبلــت الــيت األطــراف بالــدول
ــة االختيـــاري الربوتوكـــول علـــى وقعـــت الـــيت األطـــراف بالـــدول ــه صـــدَّقت أو لالتفاقيـ  عليـ

  .الثالث املرفق يف إليه، انضمت أو
  

  الدورة افتتاح  - باء  
ــة عقـــدت  - ٤ ــا اللجنـ ــة دورهتـ ــر يف واألربعـــني الرابعـ ــم مقـ ــدة األمـ ــرة يف املتحـ ــن الفتـ  مـ

 اجللــسات( عامــة جلــسة ١٩ اللجنــة وعقــدت .٢٠٠٩ أغــسطس/آب ٧ إىل يوليــه/متــوز ٢٠
 جـدول  مـن  ٨ و ٧ و ٦ و ٥ البنـود  ملناقـشة  جلـسة  ١٠ اللجنة عقدت كما )٩٠٥ إىل ٨٨٧

  .التقرير هلذا الرابع املرفق يف اللجنة على املعروضة بالوثائق قائمة وترد .األعمال
 جلــستها يف اللجنــة أمــام بكلمــة أدلــتو .جــرب نائلــة اللجنــة رئيــسة الــدورة وافتتحــت  - ٥

 اإلنــسان حلقــوق املتحــدة األمــم مفوضــية مكتــب ةمــديررث يالــسيدة جيــسيكا نيــو   ،٨٨٧
  .نيويورك يف

  
  األعمال وتنظيم عمالاأل جدول إقرار  - جيم  

  ).CEDAW/C/2009/II/1( املؤقت األعمال جدول ٨٨٧ جلستها يف اللجنة أقّرت  - ٦
  

  الدورة قبل ملا العامل الفريق تقرير  - دال  
 الـــــــدورة قبـــــــل ملـــــــا العامـــــــل الفريـــــــق تقريـــــــر عرضـــــــت ،٨٨٧ اجللـــــــسة يف  - ٧
)CEDAW/PSWG/2009/II/CRP.1(، رئيـــسة ،___ إىل ___ مـــن الفتـــرة يف اجتمـــع الـــذي 

  .باتن براميال السيدة الفريق
  

  األعمال تنظيم  - هاء  
 ،٥ البنــدين إطــار يف مقدمــة تقــارير اإلنــسان، حقــوق لــشؤون أقــدم موظــف عــرض  - ٨
ــذ” ــادة تنفيــ ــن ٢١ املــ ــة مــ ــضاء اتفاقيــ ــى القــ ــع علــ ــكال مجيــ ــز أشــ ــد التمييــ ــرأة ضــ  “املــ
)CEDAW/C/2009/II/3 و Add.4( بعمـل  التعجيـل  ووسـائل  سبل” األعمال، جدول من ٦ و 

  ).CEDAW/C/2009/II/4( “اللجنة
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 املتخصــصة الوكــاالت ممثلــي مــع مغلقــة جلــسة اللجنــة عقــدت ،يوليــه/متــوز ٢٠ ويف  - ٩
 قـدمت  أخـرى،  دوليـة  حكومية منظمات عن فضالً ،املتحدة لألمم التابعة والربامج والصناديق

 لـدعم  اهليئـات  تلك تبذهلا اليت هودباجل تتعلق ومعلومات حمددة ببلدان خاصة معلومات خالهلا
  .االتفاقية تنفيذ
 ممثلـي  مع رمسية غري علنية جلسات اللجنة عقدت ،٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٨ و ٢٠ ويف  - ١٠

 اإلحـدى عـشرة    الـدول  يف االتفاقيـة  تنفيـذ  عـن  معلومـات  قدموا الذين احلكومية غري املنظمات
 إسـبانيا،  أذربيجان، :وهي واألربعني، لرابعةا دورهتا يف اللجنة إىل تقارير قدمت اليت األطراف
 - غينيـا  سويسرا، رك،مناالد الشعبية، الدميقراطية الو مجهورية ليشيت، - تيمور توفالو، بوتان،
  .اليابان ليربيا، بيساو،

  
  اللجنة عضوية  - واو  

 ةالـسيد  عـدا  واألربعني، بعةاالر الدورة اللجنة أعضاء مجيع حضر فقد ذلك على وبناء  - ١١
 حمـل  حـل لي أفريقيـا  جنـوب  مـن  جديـد  عـضو  تعيني بعدم علما اللجنة وأحاطت .جيزنغ إنديرا
 املرفــق يف وتــرد .٢٠٠٧ عــام يف اللجنــة مــن اســتقالت الــيت شــيلتون غوميــدي هيــزل الــسيدة
  .منهم كل عمل فترة تبني اللجنة، بأعضاء قائمة التقرير هلذا اخلامس

  
 الــدورة مـن  املمتـدة  الفتــرة يف هبـا  املـضطلع  األنــشطة عـن  الرئيـسة  تقريـر   - ثالثا  

  للجنة واألربعني الرابعة الدورة إىل األربعنيو الثالثة
 الـدورة  منـذ  هبـا  اضـطلعت  اليت األنشطة عن تقريرها الرئيسة قدمت ،٨٨٧ اجللسة يف  - ١٢
  .للجنة األربعنيو الثالثة

  


