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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة احلادية واألربعون

    ٢٠٠٨يوليه /متوز ١٨ -يونيه /حزيران ٣٠
 مشروع التقرير  

 
 ديريامالسيدة شانيت : املقررة

 
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى -ثانيا  

 
ييــز ضــد املــرأة ويف الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التم -ألف  

 الربوتوكول االختياري
القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة حـىت     بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية    - ١
، تـاريخ اختتــام الــدورة احلاديـة واألربعــني للجنــة املعنيـة بالقــضاء علــى    ٢٠٠٨يوليــه /متـوز  ١٨

اعتمـدت هـذه االتفاقيـة يف قرارهـا      دولـة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد      ١٨٥التمييز ضد املـرأة   
 وفُتح باب التوقيع على االتفاقية والتـصديق عليهـا واالنـضمام إليهـا يف نيويـورك يف                  ٣٤/١٨٠
ــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /آذار ــاذ يف   ٢٧ووفق ــز النف ــة حي ــول ٣، دخلــت االتفاقي ســبتمرب /أيل

، ٢٠املـادة    مـن    ١دولة من الدول األطراف قـد قبلـت تعـديل الفقـرة             ___ ، وكانت   ١٩٨١
 .من االتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة

ويف التــاريخ نفــسه بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة،    - ٢
 وفتحـت بـاب التوقيـع علـى الربوتوكـول           ٥٤/٤وكانت اجلمعية العامة قد اعتمدته يف قرارهـا         

ــه يف نيويــورك يف    ــه واالنــضمام إلي ووفقــا . ١٩٩٩ديــسمرب / األولكــانون ١٠والتــصديق علي
 .٢٠٠٠ديسمرب / األولكانون ٢٢، دخل الربوتوكول االختياري حيز النفاذ يف ١٦للمادة 
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وتـرد قائمـة    . هلـذا التقريـر   _ __وترد قائمـة بالـدول األطـراف يف االتفاقيـة يف املرفـق               - ٣
لـق بوقـت اجتمـاع اللجنـة     ، فيما يتع ٢٠ من املادة    ١بالدول األطراف اليت قبلت تعديل الفقرة       

ــق  ــاري       . ___يف املرف ــى الربوتوكــول االختي ــيت وقعــت عل ــدول األطــراف ال ــرد قائمــة بال وت
 .___لالتفاقية أو صدَّقت عليه أو انضمت إليه، يف املرفق 

 
 افتتاح الدورة -باء  

عقـــدت اللجنـــة دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني يف مقـــر األمـــم املتحـــدة، يف الفتـــرة مـــن   - ٤
 اجللـسات (جلـسة عامـة     _ __وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١٨إىل  يونيه  /يرانحز ٣٠
ــة  ) ___ إىل ٨٣١ ــود  ) ___(كمــا عقــدت اللجن  مــن ٨ و ٧ و ٦ و ٥جلــسة ملناقــشة البن

___ مـن املرفـق     __ وترد قائمة بالوثـائق املعروضـة علـى اللجنـة يف الفـرع              . جدول األعمال 
 .هلذا التقرير

وأدىل بكلمـات أمـام اللجنـة     . رئيسة اللجنـة دوبرافكـا سـيمونوفيتش      وافتتحت الدورة    - ٥
 كـل مـن راشـيل ماياجنـا، مـساعدة األمـني العـام واملستـشارة اخلاصـة لألمـني            ٨٣١يف جلستها   

العــام للقــضايا اجلنــسانية والنــهوض بــاملرأة، ونغــونالردجي مبايــدجول، مــدير مكتــب مفوضــية 
ك، وكـارولني هانــان مــديرة شـعبة النــهوض بــاملرأة،   األمـم املتحــدة حلقـوق اإلنــسان يف نيويــور  

 .وإينيس البريدي، املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم  
 ).CEDAW/C/2008/II/1( جدول األعمال املؤقت ٨٣١أقّرت اللجنة يف جلستها  - ٦
 

 مل ملا قبل الدورةتقرير الفريق العا -دال  
، عرضــت الــسيدة هيــسو شــني تقريــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة ٨١٠يف اجللــسة  - ٧
)CEDAW/PSWG/2008/I/CRP.1 ( وقــد اجتمــع الفريــق العامــل . أثنـاء الــدورة األربعــني للجنــة
 .٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٠ إىل ١٦قبل الدورة يف الفترة من  ملا
 

 تنظيم األعمال -هاء  
رضت جني كونرز، املوظفة األقدم لشؤون حقوق اإلنسان، تقارير مقدمـة يف إطـار              ع - ٨

 مــــن اتفاقيــــة القــــضاء علــــى مجيــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد ٢١تنفيــــذ املــــادة ”، ٥البنــــدين 
سـبل ووسـائل   ” من جدول األعمال، ٦و ) 4 و   3 و   Add.1 و   CEDAW/C/2008/II/3(“املرأة

 ).CEDAW/C/2008/II/4( “التعجيل بعمل اللجنة
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، عقــدت اللجنــة جلــسة مغلقــة مــع ٢٠٠٨يوليــه /متــوز ١٦و يونيــه /حزيــران ٣٠ويف  - ٩
ممثلي الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة حيث قدمت معلومات خاصـة ببلـدان حمـددة               

 .ومعلومات تتعلق باجلهود اليت تبذهلا جمموعة كيانات وصناديق األمم املتحدة
عقـدت اللجنـة جلـستني علنيـتني غـري           ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز  ٧ ويونيه  /حزيران ٣٠ويف   - ١٠

رمسيتني مع ممثلي املنظمات غري احلكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول                 
أيـسلندا، مجهوريـة    : الثمانية األطراف اليت قدمت تقـارير إىل الـدورة احلاديـة واألربعـني، وهـي              

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية،       توانيا،  ي، ل ترتانيا املتحدة، سلوفاكيا، فنلندا   
 .نيجرييا واليمن

 
 عضوية اللجنة -واو  

أعـضاء اللجنـة الـدورة احلاديـة واألربعـني بأكملـها،       مجيـع   وبناء على ذلك فقد حـضر        - ١١
، ٢٠٠٨يوليـه   /متـوز  ١٨إىل  يوليـه   /متـوز  ٢عدا السيدة نايله جـرب الـيت حـضرت يف الفتـرة مـن               

، ٢٠٠٨يوليـه  /متـوز  ٣إىل يونيه /حزيران ٣٠والسيدة تزيانا مايولو اليت حضرت يف الفترة من        
___ إىل يونيــه /حزيــران ٣٠بيتــه شــيلنغ الــيت حــضرت يف الفتــرة مــن ___ والــسيدة شــوب 

وأحاطت اللجنة علما بعدم تعيني خبرية جديدة من جنـوب أفريقيـا لتحـل              . ٢٠٠٨يوليه  /متوز
هلــذا ___ وتــرد يف املرفــق . ٢٠٠٧الــيت اســتقالت مــن اللجنــة يف عــام  __ __حمــل الــسيدة 

 .التقرير، قائمة بأعضاء اللجنة، تبني فترة عمل كل منهم
 

تقريـر الرئيـسة عـن األنــشطة املـضطلع هبـا يف الفتــرة املمتـدة مـن الــدورة         -ثالثا  
 األربعني إىل الدورة احلادية واألربعني

يسة تقريرها عن األنشطة اليت اضـطلعت هبـا منـذ الـدورة     ئر، قدمت ال٨٣١يف اجللسة    - ١٢
 .األربعني للجنة

 


