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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الثامنة والثالثون

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١ -مايو / أيار١٤
 تقريرالمشروع   

 ديـريـامالسيدة شانـتـي : املقررة
 

 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى -ثانيا  
يــز ضــد املــرأة ويف الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمي -ألف  

 الربوتوكول االختياري
بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة حـىت         - ١
، وهو تـاريخ اختـتــام الـدورة الثامنـة والـثالثني للجنـة املعنيـة بالقـضاء                  ٢٠٠٧يونيه  /زيران ح ١

امــة قــد اعتمــدت هــذه االتفاقيــة يف  دولــة، وكانــت اجلمعيــة الع---علــى التمييــز ضــد املــرأة 
فُتح باب التوقيع عليها والتصديق عليها واالنضمام إليهـا يف نيويـورك يف       مث   ،٣٤/١٨٠قرارها  
ــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /آذار ــاذ يف   ٢٧ووفق ــز النف ــة حي ــول٣، دخلــت االتفاقي ســبتمرب / أيل

 مــن ٢٠ادة  مــن املــ١ مــن الــدول األطــراف قــد قبلــت تعــديل الفقــرة  ---وكانــت . ١٩٨١
 .اجتماع اللجنةمبوعد االتفاقية فيما يتعلق 

ــة      - ٢ ــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقي ــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد ال ويف الت
 دولة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت            ---القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

اب التوقيـع والتـصديق علـى الربوتوكــول    فُـتح بــ مث ، ٥٤/٤وتوكـول االختيـاري يف قرارهـا    الرب
، دخـل   ١٦ووفقـا للمـادة      .١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ه يف نيويورك يف     واالنضمام إلي 

 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ي حيز النفاذ يف الربوتوكول االختيار
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ة وتــرد قائمــ.  هلــذا التقريــر---وتــرد قائمــة بالــدول األطــراف يف االتفاقيــة يف املرفــق  - ٣
اجتمـاع اللجنـة    مبوعـد    فيما يتعلق    ٢٠ من املادة    ١بالدول األطراف اليت قـبـِـلت تعديل الفقرة       

ــق  ــر يف مرف ــذا التقري ــا  .ه ــى الربوتوكــول      كم ـــعت عل ــيت وقـَّ ــدول األطــراف ال ــة بال ــرد قائم ت
 .---االختياري لالتفاقية أو صدقت عليــه أو انضمت إليه يف املرفق 

 
 افتتاح الدورة -باء  

مـايو  / أيـار  ١٤ قر األمم املتحدة يف الفتـرة مـن       مب والثالثني   الثامنةعقدت اللجنة دورهتا     - ٤
. )٧٩١ إىل   ٧٧٤ اجللـسات  ( جلسة عامـة   ١٨وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٧يونيه  /  حزيران ١إىل  

وتـرد قائمـة    .  جـدول األعمـال     مـن  ٨  و ٧  و ٦  و ٥بنـود   الملناقـشة    جلسة   --- عقدتكما  
 .التقرير ذا هل---املرفق من  --- الفرع يف اللجنة بالوثائق املعروضة على

ــشؤون القــضايا     وألقــت  - ٥ ــشارة اخلاصــة لألمــني العــام ل ــة العامــة املــساعدة واملست األمين
 .٧٧٤ اجلنسانية والنهوض باملرأة، ريـتـِشـل مـايـانـجـا،كلمة أمام اللجنة يف جلستها

 
 قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ -جيم  

ــن - ٦ ــة ـظـــــ ــالل رت اللجنـــــ ــستها خـــــ ــت  ٧٧٤جلـــــ ــال املؤقـــــ ــدول األعمـــــ  يف جـــــ
)CEDAW/C/2007/II/1و Corr.1.(  على النحو التايلجدول األعمال وأقرت: 

 .افتتاح الدورة - ١ 

 .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  - ٢ 

 الــسابعةمــا بــني الــدورتني يف فتـــرة رئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا التقريــر  - ٣ 
 . والثالثني للجنةوالثامنةالثني والث

 مـن اتفاقيـة   ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة        - ٤ 
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة  - ٥ 

 .نةاللجبأعمال سبل ووسائل التعجيل  - ٦ 

أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                  - ٧ 
 .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعل

 .للدورة التاسعة والثالثني للجنةجدول األعمال املؤقت  - ٨ 

 .نة عن دورهتا الثامنة والثالثنياعتماد تقرير اللج - ٩ 
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 بل الدورةفريق العامل ملا قالتقرير  - دال 
قبـل    تقرير الفريـق العامـل ملـا     ماريا رجيينا تافاريس دا سيلفا    عرضت   ،٧٧٤يف اجللسة    - ٧

مـن  قـد اجتمـع يف الفتـرة       للجنـة     والـثالثني  العامل ملا قبـل الـدورة الثامنـة       فريق  الكان  و. الدورة
ــه إىل / متــوز٣١ أعــد كمــا ، )CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1 (٢٠٠٦ أغــسطس/آب ٤يولي
ــق ال ــلفري ــذي االعام ــرة مــن  ، ال ــر / شــباط٩ إىل ٥جتمــع يف الفت ــوائم إضــافية  ٢٠٠٧فرباي ، ق

ــة     ــدورتني الثامنــــ ــل الــــ ــا قبــــ ــئلة ملــــ ــضايا واألســــ ــثالثنيبالقــــ ــثالثني  والــــ ــعة والــــ   والتاســــ
)CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1(. 

 
 تنظيم األعمال - هاء 

التـابع لـشعبة    حقـوق املـرأة   قـسم رئيـسة    مكريستني بروتيغا عرضت  ،  ٧٧٤يف اجللسة    - ٨
 مـن  ٢١، تنفيـذ املـادة      مـن جـدول األعمـال      ٥ البنـد    التقـارير املقدمـة يف إطـار      النهوض باملرأة،   

، ســبل  مــن جــدول األعمــال ٦، والبنــد )4  و3  وAdd.1  وCEDAW/C/2007/II/3(االتفاقيــة 
 ).CEDAW/C/2007/II/2  وCEDAW/C/2007/II/4(ووسائل التعجيل بعمل اللجنة 

ــار٢١  و١٤ ويف - ٩ ــايو / أيـ ــس  ،٢٠٠٧مـ ــة جلـ ــدت اللجنـ ــع ممثلـــي   ـات عقـ ــة مـ  مغلقـ
ـبــلدان  معلومـات خاصـة ب  طرحت  ، حيثألمم املتحدةاهليئات التابعة ل وكاالت املتخصصة و  ال

 اهليئـــة املعنيـــة أو الكيـــان املعـــين  اُتبـــذهل بـــاجلهود الـــيت تتعلـــقمعلومـــات  فـــضال عـــنحمــــددة، 
الــسياسات والــربامج ن الــوطين واإلقليمــي مــن خــالل ـيـحكــام االتفاقيــة علــى املــستويأل اتعزيـــز

 .ذات الصلة

 غـــري رمسيـــة مـــع ممثلـــي علنيـــة، عقـــدت اللجنـــة جلـــسات مـــايو/ أيـــار٢١  و١٤ ويف - ١٠
الـيت  األخـرى   معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول            ذيــن قــدموا     املنظمات غري احلكوميـة ال    

 ، واجلمهوريـة العربيـة الـسورية     ،ي باكـستان  والـثالثني، وهـ   الثامنـة   قدمت تقارير خالل الدورة     
 . والنيجر، وموزامبيق،وموريتانياوفانواتو،  ، وصربيا،وسرياليون

 
 عضويـة اللجنـة - واو 

 ووفقـا . اسـتقالة هيـزل غوميـد شـلتون        ب ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٧ يف   أحاطت اللجنة علمـا    - ١١
شكال التمييز ضـد املـرأة، تقـوم         من اتفاقية القضاء على مجيع أ      ١٧ من املادة    ٧ألحكام الفقرة   

الدولــة الطــرف الــيت كــف خبريهــا عــن العمــل كعــضو يف اللجنــة بتعــيني خــبري آخــر مــن بــني    
 ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٩رشـحت جنـوب أفريقيـا يف        وعليـه، فقـد     . مواطنيها، رهنا مبوافقة اللجنـة    

ــافيفي مياكاياكــا  ــانزيين  - م ــذي خــال   م ــشاغر ال ــشغل ال ــد شــل  باســتقالة ال ــسيدة غومي  .تونل
 .---- واللجنة
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كــل مــدة عــضوية  قائمــة بأعــضاء اللجنــة، تــشري إىل --- هــذا التقريــرتــرد يف مرفــق  - ١٢
تزيانـا  ؛ و ---- جرب مـن  نائلة  : الدورةيف أجزاء من    شارك اخلـرباء اآلتـية أمساؤهم     قد  و. منهم

قـد  كـان   فلنترمان، الـذي    ، إضافة إىل كورنيتس     -----زو من   آلياو  ؛ و -----مايولو من   
ــومي  يف جنيــف اجتماعــا  حــضر  ــة ي ــار١٦  و١٥باســم اللجن ــايو / أي وقــد جــاءت  ، ٢٠٠٧م

 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨مشاركته اعتبارا من 
 

ــضطلع هبــا       -ثالثا   ــن األنــشطة امل ــر الرئيــسة ع ــرة تقري ــني الــدورتني  يف فت  مــا ب
 والثالثني للجنةالدورة السابعة والسادسة والثالثني 

 منـذ الـدورة   هبا اليت اضطلعتعن األنشطة تقريرها الرئيسة ـت ، قدمـ٧٧٤يف اجللسة    - ١٣
 . والثالثني للجنةالسابعة

 


