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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واألربعون

        ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -ثانيا   
  

الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ويف    -ألف   
  تياريالربوتوكول االخ

  
بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة حـىت         - ١
، تاريخ اختتـام الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة املعنيـة بالقـضاء         ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٧

  وكانـت اجلمعيـة العامــة قـد اعتمـدت هـذه االتفاقيــة يف     . دولـة ١٨٥ ،علـى التمييـز ضـد املــرأة   
ــا يف      ٣٤/١٨٠قرارهــا  ــضمام إليه ــا واالن ــصديق عليه ــة والت ــى االتفاقي ــع عل ــاب التوقي ــتح ب  وفُ

، دخلـــت االتفاقيـــة حيـــز النفـــاذ يف    ٢٧ووفقـــا للمـــادة  . ١٩٨٠مـــارس /آذارنيويـــورك يف 
بلـت تعـديل   ، وكانت ثالث ومخسون دولة من الدول األطـراف قـد ق  ١٩٨١سبتمرب  /أيلول ٣

ويــتعني أن تقبــل . تفاقيــة فيمــا يتعلــق بوقــت اجتمــاع اللجنــة   مــن اال٢٠ مــن املــادة ١الفقــرة 
 دولة أخرى من الدول األطراف يف االتفاقية حىت يتسىن بلـوغ قبـول ثلثـي الـدول                  ٧١التعديل  

  .األطراف، ليدخل التعديل بذلك حيز النفاذ
ــة       - ٢ ــاري لالتفاقي ــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختي ــغ عــدد ال ــاريخ نفــسه بل ويف الت
 وفتحـت بـاب التوقيـع علـى         ٥٤/٤دولة، وكانت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمدتـه يف قرارهـا               ٩٣

ديـــسمرب / األولكـــانون ١٠الربوتوكـــول والتـــصديق عليـــه واالنـــضمام إليـــه يف نيويـــورك يف   
ــادة  . ١٩٩٩ ــا للمـ ــاذ يف    ١٦ووفقـ ــز النفـ ــاري حيـ ــول االختيـ ــل الربوتوكـ ــانون ٢٢، دخـ  كـ
  .٢٠٠٠ديسمرب /األول
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وتــرد قائمــة . بالــدول األطــراف يف االتفاقيــة يف املرفــق األول هلــذا التقريــروتــرد قائمــة   - ٣
ــدول األطــراف الــيت قبلــت تعــديل الفقــرة     ــادة  ١بال ، فيمــا يتعلــق بوقــت اجتمــاع   ٢٠ مــن امل

وترد قائمة بالدول األطراف اليت وقعـت علـى الربوتوكـول االختيـاري             . يف املرفق الثاين   اللجنة
  . أو انضمت إليه، يف املرفق الثالثلالتفاقية أو صدَّقت عليه

  
  افتتاح الدورة  -باء   

عقدت اللجنة دورهتا الثانية واألربعني يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف، يف الفتـرة            - ٤
 جلـسة   ١٦وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٨ نوفمرب/ تشرين الثاين  ٧أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٠من  

 ٦  و٥ جلــسات ملناقــشة البنــود  ١٠نــة كمــا عقــدت اللج) ٨٦٦ إىل ٨٥١اجللــسات (عامــة 
وترد قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف املرفق الرابـع هلـذا            .  من جدول األعمال   ٨  و ٧ و

  .التقرير
وأدىل الـسيد إبـراهيم سـالمة،    . وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة دوبرافكا سيمونوفيتش       - ٥

 تـشرين  ٧ويف  . ٨٥١ة يف جلـستها     ، بكلمـة أمـام اللجنـ      فرع معاهدات حقوق اإلنـسان    رئيس  
الـسامية  األمـم املتحـدة     ، اجتمعـت باللجنـة الـسيدة نـايف بـيالي، مفوضـة              ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

  .حلقوق اإلنسان
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم   
  ).CEDAW/C/2008/III/1( جدول األعمال املؤقت ٨٥١أقّرت اللجنة يف جلستها   - ٦
  

  لفريق العامل ملا قبل الدورةتقرير ا  -دال   
، عرضـــــــت تقريـــــــر الفريـــــــق العامـــــــل ملـــــــا قبـــــــل الـــــــدورة   ٨٥١يف اجللـــــــسة   - ٧
)CEDAW/PSWG/2008/II/CRP.1(   ــن ــرة مــــ ــع يف الفتــــ ــذي اجتمــــ ــباط٨ إىل ٤، الــــ  / شــــ

  .، رئيسة الفريق السيدة براميال باتن٢٠٠٨ فرباير
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
ة األقدم لشؤون حقـوق اإلنـسان، تقـارير مقدمـة           عرضت السيدة جني كونرز، املوظف      - ٨

 “ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة          ٢١تنفيذ املادة   ”،  ٥يف إطار البندين    
)CEDAW/C/2008/III/3و  Add.1و  Add.2(ــال،  ٦  و ــدول األعمـ ــائل ” مـــن جـ ــبل ووسـ سـ

  ).CEDAW/C/2008/III/4(“ التعجيل بعمل اللجنة



CEDAW/C/2008/III/L.1  
 

08-58746 3 
 

، عقـــدت اللجنـــة جلـــسة مغلقـــة مـــع ممثلـــي  ٢٠٠٨ أكتـــوبر/رين األول تـــش٢٠ويف   - ٩
الوكاالت املتخصصة والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، فضال عـن منظمـات حكوميـة     

ــدان حمــددة، و      ــات خاصــة ببل ــا معلوم ــدمت خالهل ــة أخــرى، قُ ــق  كــذلك دولي ــات تتعل معلوم
  .فاقيةباجلهود اليت تبذهلا هذه اهليئات لدعم تنفيذ االت

، عقـدت اللجنـة جلـستني علنيـتني      ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧  و ٢٠  يومي ويف  - ١٠
غري رمسيتني مع ممثلي املنظمات غـري احلكوميـة الـذين قـدموا معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف                      

إكــوادور، :  األطــراف الــيت قــدمت تقــارير إىل الــدورة الثانيــة واألربعــني، وهــي ١٢الــدول الـــ 
غيزستان، وكنـدا،   ريي، والبحرين، والربتغال، وبلجيكا، والسلفادور، وسلوفينيا، وق      وأوروغوا

، عقـدت اللجنـة جلـسة       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين األول  ٢٧ويف  . ومدغشقر، ومنغوليا، وميامنار  
علنية غري رمسية مع مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان قدمت معلومـات خاصـة ببلـد حمـدد بـشأن                   

  .ادورتنفيذ االتفاقية يف السلف
  

  عضوية اللجنة  -واو   
. حــضر مجيــع أعــضاء اللجنــة الــدورة الثانيــة واألربعــني ، عــدا الــسيدة تيزيانــا مــايولو     - ١١

، ٢٠٠٨ أكتــوبر/ تــشرين األول٢٨ إىل ٢٠ أبيــاه يف الفتــرة مــن -وحــضرت الــسيدة كــوكر 
ــن     ــرة مـ ــرب يف الفتـ ــسيدة جـ ــضرت الـ ــشرين األول٢١وحـ ــوبر إىل / تـ ــاين  ٧أكتـ ــشرين الثـ  /تـ

ــو ــسيدة  ٢٠٠٨ فمربنــ ــالربين ، وحــــضرت الــ ــاداري-هــ ــن   كــ ــرة مــ ــشرين  ٢٢، يف الفتــ تــ
نــوفمرب، وحــضرت الــسيدة شياوتــشياو تــزو يف الفتــرة مــن / تــشرين الثــاين٦أكتــوبر إىل /األول
وأحاطـت اللجنـة علمـا بعـدم      . ٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٧أكتـوبر إىل    /تشرين األول  ٢٧

لتحــل حمــل الــسيدة هيــزل غوميــدي شــيلتون، الــيت   تعــيني خــبرية جديــدة مــن جنــوب أفريقيــا   
وترد يف املرفق اخلـامس هلـذا التقريـر قائمـة بأعـضاء اللجنـة،               . ٢٠٠٧ عاماستقالت من اللجنة    

  .تبني فترة عمل كل منهم
  

تقريـر الرئيـسة عـن األنــشطة املـضطلع هبـا يف الفتــرة املمتـدة مـن الــدورة          -ثالثا   
  نية واألربعنياحلادية واألربعني إىل الدورة الثا

ــسة   - ١٢ ــذ      ٨٥١يف اجلل ــا من ــيت اضــطلعت هب ــشطة ال ــا عــن األن ــسة تقريره ، عرضــت الرئي
  .الدورة احلادية واألربعني للجنة

  
  


