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اجتماع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القـضاء          
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 االجتماع اخلامس عشر
 ٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠نيويورك، 

 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
   

انتخاب أحد عشر عضوا يف اللجنة ليحلـوا حمـل األعـضاء الـذين تنتـهي                  
، وذلــك وفقــا ألحكــام ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ٣١ يفواليتــهم 
  من االتفاقية١٧ من املادة ٥ و ٤الفقرتني 

   
 مذكرة من األمني العام  

 
 إضافة  

 
 من اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال      ١٧ من املادة ٤دعا األمني العام، وفقا للفقرة    - ١

بريـل  أ/نيـسان  ٣٠ ترشـيحاهتا حـىت      التمييز ضد املـرأة، الـدول األطـراف يف االتفاقيـة إىل تقـدمي             
.  من أجل انتخاب أحد عشر عضوا يف اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           ٢٠٠٨

وقـد ورد ترشـيح   . CEDAW/SP/2008/3 شخـصا مرشـحا يف الوثيقـة    ١٩وترد املعلومات عـن    
 )أذربيجان (بوفاساجدة عبد الوها: شخص إضايف على النحو التايل

 

 * CEDAW/SP/2008/1. 
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فقت السرية الذاتية للمرشحة املذكورة أعاله هبذه املذكرة، علـى النحـو املقـدم              وقد أر  - ٢
 ).انظر املرفق(من احلكومة 

، أبلغت البعثة الدائمة للمغـرب لـدى األمـم          ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ويف مذكرة مؤرخة     - ٣
ادي كمرشـحة النتخابـات   رار حكومتـها سـحب ترشـيح لطيفـة اجلبـ         املتحدة األمانـة العامـة بقـ      

 .جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةلل
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 املرفق
 

 )أذربيجان (بوفاساجدة عبد الوها  
 حمل امليالدتاريخ   
 بشريون، أذربيجانآ، منطقة ١٩٤٧يونيه /حزيران ٢  

 اللغات
 )جيدة(األذربيجانية، الروسية، االنكليزية 

 الوظيفة/املنصب
 ة، أستاذةجامعة باكو احلكومي :  الوقت احلاضر- ١٩٧٤ 
االحتـاد املعـين ببحـث      ”مديرة املنظمة غري احلكومية      :  الوقت احلاضر- ١٩٧٤ 

 “مشاكل املرأة
 “١٣٢٥ -االئــتالف ”رئيــسة اجملموعــة النــسائية،   :  الوقت احلاضر- ٢٠٠٣ 

ــرار جملــس األمــن  ( ــسالم  ١٣٢٥ق ــرأة وال ــشأن امل  ب
 )واألمن

 
 :األنشطة املهنية الرئيسية  

مبا يف ذلك دستور أذربيجان، ومنهاج عمل بيجني، واتفاقية القـضاء علـى             (ة  محاية حقوق املرأ  
 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؛
 إشراك املرأة يف عملية السالم؛ 

 رفع مستوى املعرفة السياسية لدى املرأة واملبادئ العامة للتربية الوطنية؛
 بعـدد مـن عمليـات       ،“االحتـاد املعـين ببحـث مـشاكل املـرأة         ”وقامت، بوصفها مديرة     

التدريب يف باكو ويف أقاليم أذربيجان بشأن منع نشوب الرتاعات، والدعوة، ومشاركة املـرأة              
 .يف العمليات االنتخابية، وحقوق اإلنسان للمرأة

 
 :أمساء املشاريع  

 الدراسات املتعلقة بالقيادة والسياسات النسائية؛ 
 املرأة من أجل انتخابات عادلة؛ 
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 ألعمال التجارية؛املرأة يف ا 
 حق املرأة يف األسرة؛ 
 نشاط املرأة االنتخايب يف الضواحي؛ 
 تثقيف الصحفيات يف جمال السالم؛ 
 تثقيف املرأة يف جمال السالم؛ 
ــة للــدليل    نــوع اجلــنس ”املعنــون ) جنــوب القوقــاز(إلقليمــي اوكانــت املنــسقة القومي

 ، “والتثقيف يف جمال السالم
 

 :التعليم  
 التخصص التعليميةاملؤسسة  السنة العلميةالدرجة 
 علم الفيزياء احلكوميةجامعة باكو  ١٩٩٣  أستاذة،دكتورة

طالبة دراسات عليا يف معهد االحتـاد للتحقيقـات          ١٩٧٤-١٩٦٩ 
 النووية، موسكو

مـــــؤهالت يف علـــــم الفيزيـــــاء، جامعـــــة بـــــاكو  ١٩٦٩-١٩٦٥ 
 احلكومية 

 .يف مؤمترات علمية كثريةت وشارك مقال علمي، ١٠٠أكثر من كما كتبت  
 

 :أنشطة أخرى
 باستـشارات واسـعة     “١٣٢٥ -ئتالف  الا”قامت، بصفتها رئيسة اجملموعة النسائية،       

لـضمان أن تتجلـى   وذلـك  النطاق بقصد تقييم احتياجات وأولويات املرأة يف اجملتمعات احمللية،          
 .ة للمرأةهذه األولويات يف استراتيجية احلد من الفقر وخطة العمل الوطني

وقـضايا  نوع اجلـنس    ”القومية بشأن    واحدة من املؤلفني اخلبريين خلطة العمل        وكانت 
 .“يف أذربيجاناألسرة 

كيفينـا تيـل كيفينـا،    منظمـة  ( متكـني املـرأة    -التاليـة    يف الـشبكات النـسائية       وهي عضو  
جنــوب  املــرأة مــن أجــل الــسالم يف    ؛)منظمــة أوويــن، أملانيــا   (١٣٢٥، أومنيبــوس )الــسويد
 .القوقاز

 .الدوليةوشاركت يف عدد من املؤمترات واحللقات الدراسية اإلقليمية و 
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 :قائمة بأحدث املنشورات  
 ق اإلنسان؛تاريخ حقو • 
 اجلنسانية يف مفهوم ثقافة السالم؛املشاكل  • 
 نشر ثقافة السالم؛دور املرأة يف  • 
 مية؛يق من أجل املنظمات غري احلكومجع األموال والتسو • 
 ؛“السالميف جمال نوع اجلنس والتثقيف ”دليل  • 

س لـ ، باستخدامه أحكام قرار جم    “السالميف جمال   نوع اجلنس والتثقيف    ”يقدم دليل   و 
كإطـار   واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          ١٣٢٥لألمم املتحدة   التابع  األمن  

 . من أجل املتدربنيإرشادي، إرشادات منهجية
 .)٢٠٠٥( ومعهد املرأة ،)١٩٩٩(صندوق االقتراع : حمررة يف جمليتعمل وت 

 
 :اجلوائز  

يف مبـسامهتها القيمـة     ، شهادة تقدير من صندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة اعترافـا               ٢٠٠٦
 .املرأةبوالنهوض تعزيز املساواة بني اجلنسني 

 


