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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 ة والثالثونالدورة التاسع

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣
 تقريرالمشروع   

 ديـريـامالسيدة شانـتـي : املقررة
 

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

 الربوتوكول االختياري
بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة     - ١

ة والــثالثني للجنــة املعنيــة وهــو تــاريخ اختـتـــام الــدورة التاســع، ٢٠٠٧ أغــسطس/ آب١٠حــىت
 اعتمـدت هـذه االتفاقيـة     دولة، وكانت اجلمعية العامة قد ---بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

فُــتح بــاب التوقيــع عليهــا مث  ١٩٧٩ديــسمرب / كــانون األول١٨، املــؤرخ ٣٤/١٨٠يف قرارهــا 
ــورك يف آذار   ، ٢٧ووفقــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /والتــصديق عليهــا واالنــضمام إليهــا يف نيوي

 مـن الـدول األطـراف       ---وكانـت   . ١٩٨١سـبتمرب   / أيلول ٣دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف      
 .اجتماع اللجنةمبوعد  من االتفاقية فيما يتعلق ٢٠ من املادة ١د قبلت تعديل الفقرة ق
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        
ــا الرب ــشرين األول٦املــؤرخ ،٥٤/٤ري يف قرارهــا وتوكــول االختي ــوبر / ت ــتح مث   ١٩٩٩أكت فُ

ـــ     ــضمام إلي ــول واالنـ ــى الربوتوكـ ــصديق علـ ــع والتـ ــاب التوقيـ ــورك يف بـ ــانون ١٠ه يف نيويـ  كـ
 ٢٢ي حيـز النفـاذ يف       ، دخـل الربوتوكـول االختيـار      ١٦ووفقا للمـادة     .١٩٩٩ديسمرب  /األول

 .٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول
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وتــرد .  هلــذا التقريــر---الــدول األطــراف يف االتفاقيــة يف املرفــق اء أمســوتــرد قائمــة ب - ٣
مبوعـد   فيمـا يتعلـق      ٢٠ مـن املـادة      ١الـدول األطـراف الـيت قـبـِــلت تعـديل الفقـرة             أمساء  قائمة ب 

الدول األطراف الـيت وقـَّــعت علـى    أمساء ترد قائمة بكما  .هذا التقريراجتماع اللجنة يف مرفق   
 .---ي لالتفاقية أو صدقت عليــه أو انضمت إليه يف املرفق الربوتوكول االختيار

 
 افتتاح الدورة -باء  

 قــــر األمــــم املتحــــدة يف الفتــــرة مــــنمب والــــثالثني ةالتاســــععقــــدت اللجنــــة دورهتــــا  - ٤
 جلـــــسة عامـــــة ١٧وعقـــــدت اللجنـــــة . ٢٠٠٧أغـــــسطس / آب١٠يوليـــــه إىل /متـــــوز ٢٣

 .)٨٠٦ إىل ٧٩٣مــــن (زيــــة  جلــــسة موا١٤ وعقــــدت .)٨٠٨ إىل ٧٩٢مــــن  اجللــــسات(
ــسة --- عقــدت كمــا ــشة  جل ــود الملناق ــرد قائمــة  .  جــدول األعمــال مــن ٧ إىل ٤مــن بن وت

 .---املرفق من  --- الفرع يفبالوثائق املعروضة على اللجنة 
 

 قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ -جيم  
ــ - ٥ ــة ـنظـــــ ــالل رت اللجنـــــ ــستها خـــــ ــت  ٧٩٢جلـــــ ــال املؤقـــــ ــدول األعمـــــ  يف جـــــ
)CEDAW/C/2007/III/1.(  على النحو التايلجدول األعمال وأقرت: 

 .افتتاح الدورة - ١ 

 .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  - ٢ 
والــثالثني  الثامنـة مـا بــني الـدورتني   يف فتــرة  رئيـسة عــن األنـشطة املـضطلع هبــا    التقريـر   - ٣ 

 . والثالثني للجنةةوالتاسع
 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٨ الـدول األطـراف مبوجـب املـادة          النظر يف التقارير املقدمة مـن      - ٤ 

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

 .اللجنةبأعمال سبل ووسائل التعجيل  - ٦ 
ى مجيـع  تفاقية القـضاء علـ  أنشطة اللجنة املضطلع هبا يف إطار الربوتوكول االختياري ال     - ٧ 

 .أشكال التمييز ضد املرأة
 .للدورة األربعني للجنةجدول األعمال املؤقت  - ٨ 
 .نة عن دورهتا التاسعة والثالثنياعتماد تقرير اللج - ٩ 



CEDAW/C/2007/III/L.1  
 

07-44354 3 
 

 فريق العامل ملا قبل الدورةالتقرير  - دال 
ــه/متــوز ٢٣املعقــودة يف  ٧٩٢يف اجللــسة  - ٦ ــة علمــا ب يولي تقريــر الفريــق ، أحاطــت اللجن

قـد اجتمـع    للجنـة   والـثالثني ةالعامل ملا قبل الدورة التاسـع    فريق  الكان  و. قبل الدورة  العامل ملا 
، )CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1انظــــر  (٢٠٠٧فربايــــر / شــــباط٩ إىل ٥يف الفتــــرة مــــن 

 .وترأسته ماريا رجيينا تافارس دا سلفا
 

 تنظيم األعمال - هاء 
ــسة  - ٧ ــ٧٩٢يف اجللـ ــوز ٢٣ودة يف  املعقـ ــه/متـ ــة   ، ، يوليـ ــا بالوثيقـ ــة علمـ أحاطـــت اللجنـ

ــة عل ــااملعروضـ ــار يهـ ــة يف إطـ ــد  اللجنـ ــال ٥ البنـ ــدول األعمـ ــن جـ  CEDAW/C/2007/III/3 ( مـ
ــد )4  و3  وAdd.1 و ــال  ٦، والبنـــــــ ــدول األعمـــــــ ــن جـــــــ  CEDAW/C/2007/III/4(،  مـــــــ
 . ووافقت على أن تتناوهلما يف أثناء الدورة)CEDAW/C/2007/III/2 و
ــوز ٣٠  و٢٣ ويف - ٨ ــه /متـ ــس ،٢٠٠٧يوليـ ــة جلـ ــدت اللجنـ ــي  ـات عقـ ــع ممثلـ 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 ـيـاملــستويحكــام االتفاقيــة علــى أل اتعزيـــز

 .ذات الصلة
 غري رمسية مع ممثلـي      علنية، عقدت اللجنة جلسات     ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣٠  و ٢٣ ويف - ٩

الــيت قــدمت  مــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة يف الــدولمعلوذيـــن قـــدموا املنظمــات غــري احلكوميــة ال
إســتونيا، الربازيــل، بليــز، جــزر كــوك، غينيــا، ثني، وهــي والــثالة التاســعتقــارير خــالل الــدورة 

ــدوراس  ــة (هن ــات خطي ــا   ) معلوم ــشتاين، هنغاري ــا، ليختن ــسيا، كيني ــات (األردن، إندوني معلوم
 . كوريا، سنغافورة، النرويج، نيوزيلندةمجهوري) خطية

 
 عضويـة اللجنـة - واو 

كــل مــدة عــضوية تــشري إىل  قائمــة بأعــضاء اللجنــة، ---هــذا التقريــر تــرد يف مرفــق  - ١٠
يف شارك اخلــرباء اآلتــية أمسـاؤهم        قد  و. شيلينغ يف الدورة   -ومل تشارك هانا بييت شوب      . منهم

السيدة هـالربين   ؛ و ---- جرب من  ؛ونائلة   ---- آبيا من    -السيدة كوكر : الدورةأجزاء من   
حظـت  وال.-----والـسيدة بيمنتـل مـن       ؛  -----مايولو مـن    ؛ وتزيانا   ----كاداري من   

 فـإن عمليـة االستعاضـة عنـها      ٢٠٠٧مـايو   /اللجنة أنـه علـى إثـر اسـتقالة هيـزل شـلتون يف أيـار               
 مـن االتفاقيـة ال تـزال مل تكتمـل بـسبب             ١٧ مـن املـادة      ٧عمال بأحكام الفقـرة      بعضوه أخرى 

 .نقص املعلومات الواردة إىل اللجنة
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 االحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين لعمل اللجنة –زاي  
بالــذكرى اخلامــسة ، احتفلــت اللجنــة ، يوليــه/متــوز ٢٣ املعقــودة يف ٧٩٢يف اجللــسة  - ١١

وأدىل ببيانــــات كــــل مــــن دوبرافكــــا ســــيمونوفيتش، رئيــــسة اللجنــــة؛ . لــــهاوالعــــشرين لعم
فوضـة  ، رئيسة الدورة احلادية والستني للجمعيـة العامـة؛ ولـويز أربـور، امل            آل خليفة  راشد اهيَّو

ــة بالقـــــضايا   وراشـــــيل ماياجنـــــا، املستـــــشارة اخل الـــــسامية حلقـــــوق االنـــــسان؛  ــة املعنيـــ اصـــ
والنهوض باملرأة؛ وجوليـو برياتـا، نائـب رئـيس جلنـة وضـع املـرأة؛ وجـاكي شـابريو،                     اجلنسانية

ــاال،          ــام م ــرأة؛ وســابانا براده ــة بوضــع امل ــري احلكوميــة املعني ــات غ ــة املنظم ــة رصــد  جلن منظم
مـــديرة شـــعبة وقامـــت . حملـــيط اهلـــادئ الـــدويل مـــن أجـــل حقـــوق املـــرأة يف آســـيا وا  العمـــل

 وميكـــن اإلطـــالع علـــى هـــذه    . شـــيلينغ-بـــاملرأة، بـــتالوة بيـــان الـــسيدة شـــوب     النـــهوض
 :واملعلومــــــــات األخــــــــرى املتعلقــــــــة بالــــــــذكرى علــــــــى العنــــــــوان التــــــــايل  البيانــــــــات

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/25annversary.htm 
 

ة مـا بـني الـدورتني الثامنـ       يف فترة    املضطلع هبا    تقرير الرئيسة عن األنشطة    -ثالثا  
 والثالثني للجنةعة والتاسوالثالثني 

عـن األنـشطة    تقريرهـا   الرئيـسة    قدمـــت    ،  يوليه/متوز ٢٣ املعقودة يف    ٧٩٢يف اجللسة    - ١٢
 . والثالثني للجنةةالثامن منذ الدورة هبا اليت اضطلعت

 
 


