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

 االجتماع اخلامس عشر
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠نيويورك، 

 

 تقرير اجتماع الدول األطراف   
االجتماع اخلامس عشر للدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال        عقد  - ١

 بــدعوة مــن ممثــل األمــني العــام، كريــغ مــوخيرب، ٢٠٠٨يوليــه /وزمتــ ٣٠التمييــز ضــد املــرأة يف 
 الرئاسـة  تـوىل نائب مدير مكتب مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان يف نيويـورك، الـذي              

املؤقتــة لالجتمــاع بنــاء علــى طلــب مــن رئــيس االجتمــاع الرابــع عــشر للــدول األطــراف،           
 ).قربص(مافرويانيس  أندرياس

 العام ببيان ضمنه مجلة أمور منها لفت االنتباه إىل املبادئ التوجيهيـة          وأدىل ممثل األمني   - ٢
ــا األربعــني        ــدهتا اللجنــة يف دورهت ــة والــيت اعتم ). CEDAW/SP/2008/INF.1(اخلاصــة باالتفاقي

وجيــب تطبيــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة بــاالقتران مــع املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بتقــدمي وثيقــة    
 ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.5(أساسية موّحدة 

ــد أن أدىلو - ٣ ــدير بعـ ــب املـ ــه نائـ ــارمون   ببيانـ ــال كـ ــرائيل( ، انُتخـــب دانيـ ــسا ) إسـ رئيـ
ــاع ــها اجلنــدي   . لالجتم ــصر(وانتخبــت ُس ــا  )م ، وســندرا )كازاخــستان(، وبريغــانيم أيتيموف

ــا(بونكــسنيين   جــدول ومت إقــرار. نوابــا للــرئيس) إكــوادور(وماريــا فرنانــدا إسبينوســا  ) ليتواني
 . (CEDAW/SP/2008/1)األعمال املؤقت 

 مـــن االتفاقيـــة، انتخبـــت الـــدول األطـــراف ١٧ مـــن املـــادة ٥ و ٤وطبقـــا للفقـــرتني  - ٤
 عضوا للجنة القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، كـان ثالثـة منـهم أعـضاء                     ١١باالقتراع السري   

ماغـاليس أروشـا دومينغيـز      : واألعـضاء الثالثـة احلـاليون هـم       . حاليني رشـحوا إلعـادة انتخـاهبم      
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ــا( ــاو زو ) الربازيــل(وســيلفيا بيمنتيــل ) كوب : وكــان األعــضاء اجلــدد هــم ). الــصني(وجياوكي
وباربـارا إيفلـني    ) رومانيا(وفيكتوريا بوبيسكو   ) فنلندا(ونيكالس برون   ) فرنسا(نيكول أميلني   

 وإنـــديرا )أفغانـــستان(وزهـــرة راســـخ ) كينيـــا(وفيوليـــت تسيـــسيغا أووري ) جامايكـــا(بيلـــي 
وترد قائمة املرشحني وسـريهم الذاتيـة       ). إسبانيا(وسوليداد موريو دي ال فيغا      ) اهلند(غايسينغ  

وســـتكون فتـــرة واليـــة األعـــضاء أربـــع . Add.1 و Corr.1 و CEDAW/SP/2008/3يف الوثـــائق 
 . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١سنوات من 

 الـيت تتـضمن     Corr.1 و   CEDAW/SP/2008/2 علـى االجتمـاع الوثيقـة        وكان معروضـا   - ٥
معلومات عن اإلعالنات والتحفظـات واالعتراضـات واإلخطـارات بـسحب التحفظـات علـى               

 . من االتفاقية٢٨االتفاقية، واملقدمة وفقا للمادة 
 


