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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

    ٢٠٠٨فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين١٤
 مشروع التقرير  

 
 ديريامالسيدة شانيت : املقرر

 
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى -ثانيا  

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

 الربوتوكول االختياري
 
بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، حـىت                - ١
، تاريخ اختتام الدورة األربعني للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد              ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١

 ٣٤/١٨٠ االتفاقيـة يف قرارهـا       دولة، وكانت اجلمعية العامـة قـد اعتمـدت هـذه           ____ املرأة
مـارس  /وفُتح باب التوقيع على االتفاقية والتصديق عليها واالنـضمام إليهـا يف نيويـورك يف آذار             

وكانـت  . ١٩٨١سـبتمرب   / أيلول ٣، دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف       ٢٧ووفقا للمادة   . ١٩٨٠
 مـن االتفاقيـة     ٢٠ مـن املـادة      ١دولة مـن الـدول األطـراف قـد قبلـت تعـديل الفقـرة                _____ 

 .يتعلق بوقت اجتماع اللجنة فيما
ــة      - ٢ ــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقي ــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد ال ويف الت

دولة، وكانت اجلمعية العامة قـد اعتمدتـه    ____ القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        
لتــصديق عليــه واالنــضمام إليــه يف   وفُــتح بــاب التوقيــع علــى الربوتوكــول وا  ٥٤/٤يف قرارهــا 
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ــورك يف  ــانون األول١٠نيويـ ــسمرب / كـ ــادة  . ١٩٩٩ديـ ــا للمـ ــول  ١٦ووفقـ ــل الربوتوكـ ، دخـ
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢االختياري حيز النفاذ يف 

وتــرد . هلــذا التقريــر______  يف االتفاقيــة يف املرفــق وتــرد قائمــة بالــدول األطــراف - ٣
، فيمـا يتعلـق بوقـت اجتمـاع     ٢٠ مـن املـادة    ١ قبلت تعديل الفقرة     اليتقائمة بالدول األطراف    

ــة، يف املرفــق   ــدول األطــراف   . _____اللجن ــرد قائمــة بال الــيت وقعــت علــى الربوتوكــول   وت
 .______ يف املرفق ،االختياري لالتفاقية أو صدقت عليه أو انضمت إليه

 
 افتتاح الدورة -باء  

 يف مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف، يف الفتـرة مـن                عقدت اللجنة يف دورهتا األربعني     - ٤
جلـسة عامـة    _____ وعقـدت اللجنـة     . ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١ينـاير إىل    / كانون الثاين  ١٤

 ٥جلـسة ملناقـشة البنـود       ______ كما عقـدت اللجنـة      ). ______ إىل   ٨١٠اجللسات  (
لجنــة يف الفــرع وتــرد قائمــة بالوثــائق املعروضــة علــى ال .  مــن جــدول األعمــال ٨ و ٧ و ٦و 

 .هلذا التقرير_______ من املرفق ___ 
 وا كـــانغ، بكلمـــة يف -وأدلـــت نائبـــة املفـــوض الـــسامي حلقـــوق اإلنـــسان، كيونـــغ    - ٥

 .٨١٠ جلستها
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -جيم  
ــستها   - ٦ ــة يف جل ــرت اللجن ). CEDAW/C/2008/I/1( جــدول األعمــال املؤقــت   ٨١٠أق

 :ص جدول األعمالوفيما يلي ن
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٢ 
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة املمتـدة مـن الـدورة التاسـعة                - ٣ 

 .والثالثني إىل الدورة األربعني للجنة
ن اتفاقيـة   مـ 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 
 .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة - ٦ 
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أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                  - ٧ 
 .يز ضد املرأةعلى مجيع أشكال التمي

 .جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة - ٨ 
 .اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا األربعني - ٩ 

 
 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة -دال  

وقــد . ، عرضــت هيــسو شــني تقريــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة   ٨١٠يف اجللــسة  - ٧
اجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورتني األربعني واحلادية واألربعني للجنة يف الفتـرة مـن                

 ).CEDAW/PSWG/2008/I/CRP.1 (٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠يوليه إىل / متوز١٦
 

 تنظيم األعمال -هاء  
، عرضــت جــني كــونرز، املوظفــة األقــدم لــشؤون حقــوق اإلنــسان،   ٨١٠  اجللــسةيف - ٨

ــدين     ــار البنـ ــة يف إطـ ــارير مقدمـ ــن ٦، و )٤ و ٣ و Add.1 و CEDAW/C/2008/I/3 (٥تقـ  مـ
 ).CEDAW/C/2008/I/4 و CEDAW/C/2008/I/2(جدول األعمال 

 مـع ممثلـي   ، عقدت اللجنة اخلاصة جلـسات مغلقـة    ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف   - ٩
الوكاالت املتخصصة واهليئات التابعة لألمـم املتحـدة، حيـث قُـدمت معلومـات خاصـة ببلـدان                  

 تتعلق باجلهود اليت تبذهلا اهليئة املعنية أو الكيان املعين من أجل تعزيـز أحكـام                حمددة ومعلومات 
 .االتفاقية على الصعيدين الوطين واإلقليمي من خالل سياساهتا وبراجمها

يناير، عقدت اللجنـة جلـستني علنيـتني غـري رمسيـتني مـع              / كانون الثاين  ٢١ و   ١٤  ويف - ١٠
 قدموا معلومات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول األطـراف              نممثلي املنظمات غري احلكومية، الذي    

الــيت قــدمت تقــارير إىل الــدورة األربعــني، وهــي بورونــدي وبوليفيــا والــسويد وفرنــسا ولبنــان   
 .اململكة العربية السعوديةولكسمربغ واملغرب و

 
 عضوية اللجنة -واو  

ووفقــا . ٢٠٠٧________ أحاطــت اللجنــة علمــا باســتقالة فوميكــو ســايغا، يف    - ١١
ريها عــن العمــل ـ مــن االتفاقيــة، تقــوم الدولــة الطــرف الــيت كــف خبــ  ١٧ مــن املــادة ٧للفقــرة 

وبنـاء علـى ذلـك،    . ة اللجنـة كعضو يف اللجنة، بتعيني خبري آخر من بني مواطنيها، رهنا مبوافقـ   
، يوكـو هاياشـي، لـشغل الـشاغر العرضـي الـذي             ٢٠٠٧________ رشحت اليابـان، يف     

 .غا، وقد قبلت اللجنة هذا الترشيحباستقالة السيدة سايخال 
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. هلذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبني فترة عمـل كـل منـهم            ____ وترد يف املرفق     - ١٢
مـان، الـذي حـضر يف الفتـرة         رورة األربعني بأكملها، عدا سـيز فلينت      وقد حضر مجيع اخلرباء الد    

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ - ١٤من 
 

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

نشطة اليت اضـطلعت هبـا منـذ الـدورة     ، قدمت الرئيسة تقريرها عن األ٨١٠يف اجللسة    - ١٣
 .التاسعة والثالثني للجنة

 


