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ــضاء      ــة الق ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــاع ال اجتم
 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 اخلامس عشراالجتماع 
    ٢٠٠٨يوليه / متوز٣٠ نيويورك،

 جدول األعمال املؤقت  
 
 .افتتاح ممثل األمني العام لالجتماع - ١
 .انتخاب الرئيس - ٢
 .إقرار جدول األعمال - ٣
 .كتب االجتماع ملاآلخرينعضاء األانتخاب  - ٤
ــهي    أحــد عــشر انتخــاب  - ٥ ــذين تنت ــوا حمــل األعــضاء ال ــة ليحل ــهم  عــضوا يف اللجن واليت

ــسمرب /كــانون األول ٣١ يف ــرتني   وذلــك ، ٢٠٠٨دي ــا ألحكــام الفق ــن ٥ و ٤وفق  م
 .من االتفاقية ١٧ املادة

 .مسائل أخرى - ٦
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 الشروح  
 

 ٦البند   
تلقــى األمــني العــام نــص التحفظــات الــيت       مــن االتفاقيــة علــى أن ي  ٢٨تــنص املــادة   - ١

مجيـع   علـى  يقـوم بتعميمهـا   أن   و ،لتصديق على االتفاقيـة أو االنـضمام إليهـا        عند ا الدول   تبديها
ُيـسحب   األطـراف بـأي حتفـظ      وتنص أيضا على أن يقـوم األمـني العـام بـإبالغ الـدول             . الدول

العامـة  توفر األمانـة  ل هبـا، سـ    باملمارسـة املعمـو    وعمال.  إشعار بعد تلقيه لذلك اإلشعار     وجبمب
التحفظـات واإلعالنـات واالعتراضـات    عـن   معلومـات    االتفاقيـة  الجتماع الـدول األطـراف يف     

ويتــضمن ). CEDAW/SP/2008/2 نظــرا (التحفظــات املتعلقــة باالتفاقيــة بــسحب واإلشــعارات
فوعا مـش ) CEDAW/SP/2006/2(توحيـدا وحتـديثا للمعلومـات الـيت سـبق تقـدميها          ذلك التقرير 

 باألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة        مكتـب الـشؤون القانونيـة     موقـع   مبعلومات إضـافية مـستقاة مـن        
 .اإلنترنت على
ــ - ٢ ــة  األتقدم وس ــة العام ــدول ااجتمــاع إىل مان ــضمن   األطــرافل ــذكرة تت ــة م  يف االتفاقي

 اعتمـدهتا اللجنـة   ، اليتاملبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير اخلاصة باالتفاقية     معلومات عن   
أن تطبَّق املبادئ التوجيهية املتعلقـة بإعـداد التقـارير         وجيب  ). ٤٠/١القرار  (ربعني  يف دورهتا األ  

املنـّسقة املتعلقـة بإعـداد التقـارير عـن وثيقـة       ة مـع املبـادئ التوجيهيـ   بـاالقتران   اخلاصـة باالتفاقيـة  
ادئ تــشكّل معــا املبــادئ    فهــذه املبــ ).ولالفــصل األ، HRI/GEN/2/Rev.5( أساســية موّحــدة 

التوجيهية املنّسقة املتعلقة بإعداد التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              
 مـن  وهي حتلّ حمل مجيع ما صدر سابقاً عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة         املرأة

 .مبادئ توجيهية متعلقة بإعداد التقارير
 


