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   اإلحالةكتاب

  ]٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٩[
  سيدي،

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد ٢١أتــشرف باإلشــارة إىل املــادة   
رأة املنــشأة عمــال املــرأة الــيت تــنص علــى أن تقــدم اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــ 

تقريـــرا ســـنويا إىل اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة بواســـطة اجمللـــس االقتـــصادي ’’باالتفاقيـــة 
  .‘‘واالجتماعي عن أنشطتها

وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورهتا الثانيـة واألربعـني مـن                  
ــوبر إىل / تـــشرين األول٢٠ ــاين٧أكتـ ــوفمرب / تـــشرين الثـ ــة  ٢٠٠٨نـ ــا الثالثـ ، وعقـــدت دورهتـ

 يف مكتــب ٢٠٠٩يونيــه /حزيــرانفربايــر /شــباط ٦إىل ينــاير / الثــاينكــانون ١٩واألربعــني مــن 
 املعقـودة يف    ٨٦٦واعتمدت تقريريها عن أعمال دورتيها يف اجللـسة         .  يف جنيف   املتحدة األمم
ــاين ٧ ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــسة ٢٠٠٨ ن ــودة يف ٨٨٦ واجلل ــباط٦ املعق ــر / ش ــى ٢٠٠٩فرباي  عل

ويقدم إليكم طيه التقريران املذكوران إلحالتهما إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الرابعـة                . التوايل
  .والستني

  جربنائلة ) توقيع(
  رئيسة
   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  
  
  
  
  
  

   مون-سعادة السيد بان كي 
  األمني العام لألمم املتحدة

  نيويورك
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  اجلزء األول
ــن           ــرأة عـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ ــة املعنيـ ــر اللجنـ تقريـ

  األربعنيالثانية و دورهتا الأعم
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
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  الفصل األول
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع يف  الــدول األطــراف املعروضــة علــىسائل املــ    

  أشكال التمييز ضد املرأة
  

   أوال/٤٢ املقرر
 املرفــق انظـر (ت بـشأن العـامالت املهـاجرا    ٢٦توصـيتها العامـة رقــم    اللجنـة  اعتمـدت   

  .)األول باجلزء األول من هذا التقرير
  

   ثانيا/٤٢ املقرر
ــة اعتمــدت   ــ اللجن ــشأن ابيان ــاملي     ب ــستني العتمــاد اإلعــالن الع ــذكرى ال االحتفــال بال

  .)الثاين باجلزء األول من هذا التقرير املرفق انظر( حلقوق اإلنسان
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  
  الدول األطراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري  -ألف   

  
ــاينتــشرين ٧يف   - ١ ــوفمرب/ الث ــة   ٢٠٠٨ ن ــة واألربعــني للجن ــدورة الثاني ــام ال ــاريخ اختت ، ت

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                   
 دولة، وكانت اجلمعية العامة قد اعتمـدت هـذه االتفاقيـة يف    ١٨٥ )١(أشكال التمييز ضد املرأة 

ــا  ، وفُــتح بــاب التوقيــع والتــصديق عليهــا واالنــضمام إليهــا يف نيويــورك يف        ٣٤/١٨٠قراره
ــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /آذار ــز النفــاذ يف   ٢٧ووفق ــة حي ــول٣، دخلــت االتفاقي ســبتمرب / أيل

، املتعلـق بوقـت     ٢٠ مـن املـادة      ١رة   من الـدول األطـراف تعـديل الفقـ         ٥٣وقد قبلت   . ١٩٨١
 من الدول األطراف األخرى ليكتمل شـرط قبـول          ٧١ويلزم أن تقبل التعديل     . اجتماع اللجنة 

  . ثلثي الدول األطراف للتعديل كي ميكن بدء سريانه
ــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة       - ٢ ويف الت

 دولة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمدتـه           ٩٣ )٢(ال التمييز ضد املرأة   القضاء على مجيع أشك   
ــا  ــورك يف      ٥٤/٤يف قراره ــه يف نيوي ــضمام إلي ــه واالن ــصديق علي ــع والت ــاب التوقي ــتح ب  ١٠ وفُ

، دخـل الربوتوكـول االختيـاري حيـز النفـاذ           ١٦ووفقا للمـادة    . ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول 
  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢يف 
، وقائمــة ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٣٠وتــرد قائمــة بالــدول األطــراف يف االتفاقيــة حــىت   - ٣

، ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠حـىت    ٢٠ مـن املـادة      ١بالدول األطراف اليت قبلت تعديل الفقـرة        
وقائمة بالدول األطراف الـيت وقعـت علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة أو صـدقت عليـه                    

األول بـاجلزء   ، يف املرفقات الثالث إىل اخلامس       ٢٠٠٩يونيه  /ران حزي ٣٠حىت  انضمت إليه    أو
  .من هذا التقرير

  
  افتتاح الدورة  -باء   

عقــدت اللجنــة دورهتــا الثانيــة واألربعــني يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف، يف           - ٤
وعقــدت اللجنــة . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين٧ إىلأكتــوبر /األول تــشرين ٢٠مــن  الفتــرة

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، جمموعة املعاهدات، اجمللد  املتحدةاألمم  )١(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
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وعقــدت اللجنــة أيــضا تــسع جلــسات ملناقــشة ). ٨٦٦ إىل ٨٥١اجللــسات ( عامــة جلــسة ١٥
األول من هـذا التقريـر   باجلزء وترد يف املرفق السادس     .  من جدول األعمال   ٨ إىل   ٥البنود من   

  .قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورتيها الثانية واألربعني والثالثة واألربعني
ــ  - ٥ وحتـــدث رئـــيس فـــرع . ســـيمونوفيتشسة اللجنـــة دوبرافكـــا وافتتحـــت الـــدورة رئيـ

 أمــام اللجنــة يف جلــستها  اإلنــسانقــوق حل املتحــدةاألمــممعاهــدات حقــوق اإلنــسان مبفوضــية 
  .٨٦٦ مع اللجنة يف جلستها  اإلنسانقوقوالتقت مفوضة األمم املتحدة حل. ٨٥١

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم   

 جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الثانيــة واألربعــني   ٨٥١ جلــستها أقــرت اللجنــة يف  - ٦
)CEDAW/C/2009/III/1 .(  
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  -دال   
، عرضت براميال باتن، رئيسة الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، تقريـر                 ٨٥١يف اجللسة     - ٧

  .٢٠٠٨ فرباير/شباط ٨ إىل ٤الفريق الذي اجتمع يف الفترة من 
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
تنفيـذ  ’’،  ٥عرضت ممثلة لألمانة العامة تقارير مقدمة يف إطار بندي جـدول األعمـال                - ٨

 CEDAW/C/2008/III/3(‘‘ لى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة          من اتفاقية القضاء ع    ٢١املادة  
  ). CEDAW/C/2008/II/4(‘‘ سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة’’ ، ٦ ، و)2  وAdd.1 و
ــوبر/ األولتــشرين ٢٠ويف   - ٩ ــة جلــسة مغلقــة مــع ممثلــي الوكــاالت    أكت ، عقــدت اللجن

املتخصصة والـصناديق والـربامج التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                  
األخرى، قُدمت خالهلا معلومات خاصة ببلدان حمـددة ومعلومـات تتعلـق بـاجلهود الـيت تبـذهلا                 

  . اهليئات من أجل دعم تنفيذ االتفاقيةهذه
، عقـدت اللجنـة جلـستني علنيـتني غـري رمسيـتني             أكتـوبر / األول تشرين ٢٧ و   ٢٠ويف    - ١٠

 مــن ١٢مــع ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة، الــذين قــدموا معلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة يف   
 تـشرين  ٢٧ويف  . ربعـني الدول األطـراف الـيت قـدمت تقـارير إىل اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة واأل                 

  اإلنــسانقــوق، عقــدت اللجنــة جلــسة علنيــة غــري رمسيــة مــع مؤســسة وطنيــة حل أكتــوبر/األول
  .قدمت معلومات حمددة خاصة بتنفيذ االتفاقية يف السلفادور
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  عضوية اللجنة  -واو   
 وحـضرت . تيزيانا مايولو حضر الدورة الثانية واألربعني مجيع أعضاء اللجنة، باستثناء           - ١١

؛ و نائلــة جــرب يف أكتــوبر/ األولتــشرين ٢٨ إىل ٢٠ أبيــاه يف الفتــرة مــن -دوركــاس كــوكر 
 كـاداري  - هـالربين ؛ وروث نـوفمرب / الثـاين تـشرين  ٧ إىل   أكتوبر/ األول تشرين ٢٠الفترة من   

 يف زو كــسياوكياوو  ؛نــوفمرب/ الثــاينتــشرين ٧ إىل أكتــوبر/ األولتــشرين ٢٢يف الفتــرة مــن 
وأحاطـت اللجنـة علمـا بـأن        . نـوفمرب / الثـاين  تشرين ٧ إىل   أكتوبر/ األول ينتشر ٢٧الفترة من   

جنوب أفريقيا مل ترشح عضوا للحلول حمل هازيل غوميد شلتون، الـيت اسـتقالت مـن عـضوية                  
قائمــة بأعــضاء   مــن هــذا التقريــراألول بـاجلزء  الــسابعاملرفــق وتــرد يف . ٢٠٠٧اللجنـة يف عــام  

  . ، تبني مدة عضوية كل منهم٢٠٠٨رب ديسم/ كانون األول٣١اللجنة يف 
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  الفصل الثالث
تقرير الرئيـسة عـن األنـشطة املـضطلع هبـا يف الفتـرة املمتـدة مـن الـدورة                        

  احلادية واألربعني إىل الدورة الثانية واألربعني
  

، قدمت الرئيسة تقريرا عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا منـذ الـدورة            ٨٥١يف اجللسة     - ١٢
  .عني للجنةاحلادية واألرب
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  الفصل الرابع
 ١٨ن الــــدول األطـــراف مبوجــب املــادة    مــر يف التقــارير املقدمــة  النظــ    

  االتفاقية من
  

طـراف  األدول   دولـة مـن الـ      ١٢ يف تقـارير     الثانيـة واألربعـني   نظرت اللجنـة يف دورهتـا         - ١٣
لتقريـر الـدوري    واالتقرير اجلـامع للتقريـر األويل       : وهي من االتفاقية،    ١٨ ب املادة قُدمت مبوج 

 إلحـدى   الـدوريني الثـاين والثالـث      إلحدى الـدول األطـراف؛ والتقريـر اجلـامع للتقريـرين             الثاين
والتقريـر اجلـامع للتقـارير      الـدول األطـراف؛     إلحـدى    الرابع الدوريوالتقرير   الدول األطراف؛ 

ــدول األطــراف؛       ــسابع إلحــدى ال ــسادس وال ــع واخلــامس وال ــة الراب ــدور الدوري ــر ال ي والتقري
 الــدوريني اخلــامس والــسادسوالتقريــر اجلــامع للتقريــرين ؛  الــدول األطــرافإلحــدى اخلــامس

ــراف؛   ــدول األط ــسابع      إلحــدى ال ــسادس وال ــة اخلــامس وال ــارير الدوري ــر اجلــامع للتق  والتقري
إلحدى الدول األطـراف؛ والتقريـران الـدوريان الـسادس والـسابع إلحـدى الـدول األطـراف؛                  

ــر ــان  انوالتقري ــرين للاجلامع ــسادس تقري ــدوريني ال ــدول   ال ــدولتني مــن ال ــسابع ل  األطــراف؛ وال
 وتـرد يف املرفـق الثـامن للجـزء األول مـن          . إلحـدى الـدول األطـراف      الـسابع والتقرير الـدوري    

حالة تقدمي التقارير من الدول األطـراف والنظـر فيهـا مبوجـب املـادة           هذا التقرير معلومات عن     
  . ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠كال التمييز ضد املرأة حىت  من اتفاقية القضاء على مجيع أش١٨
. تقــارير الــيت نظــرت فيهــاال ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن مالحظــاتوأعــدت اللجنــة   - ١٤

  املتحــــــدةألمــــــممــــــن خــــــالل موقــــــع الوثــــــائق الرمسيــــــة ل وتتــــــوفر هــــــذه املالحظــــــات
)http://documents.un.org(ت الرموز املبينة أدناه، حت :  

 )CEDAW/C/ECU/CO/7(  إكوادور

 )CEDAW/C/URY/CO/7( أوروغواي

 )CEDAW/C/BHR/CO/2(  البحرين

 )CEDAW/C/PRT/CO/7(  الربتغال

 )CEDAW/C/BEL/CO/6(  بلجيكا

 )CEDAW/C/SLV/CO/7( السلفادور

 )CEDAW/C/SVN/CO/4(  سلوفينيا

 )CEDAW/C/KGZ/CO/3( قريغيزستان

http://documents.un.org/�
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 )CEDAW/C/MMR/CO/3( كامريونال

 )CEDAW/C/CAN/CO/7(  كندا

 )CEDAW/C/MDG/CO/5( مدغشقر

 )CEDAW/C/MNG/CO/7(  منغوليا
  

 الـيت قـدمت    من هذا التقرير معلومات عن الدول األطراف    األول للجزء   التاسعوترد يف املرفق    
  .ربعنيمالحظاهتا على املالحظات اخلتامية للجنة يف ختام الدورة الثانية واأل
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  الفصل اخلامس
تفاقيــة القــضاء علــى الاألنـشطة املنفــذة مبوجــب الربوتوكــول االختيـاري       

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تفاقيــة علــى أن تــدرج اللجنــة يف     لال مــن الربوتوكــول االختيــاري    ١٢تــنص املــادة    - ١٥

  .ختياري االتقريرها السنوي موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول
  

 مــن ٢اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة   - ألف  
  الربوتوكول االختياري

لفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول ا يريــرتقاللجنــة  أقــرت  - ١٦
 العاشر واحلادي عـشر     انظر املرفقني ( عن أعمال دورتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة         االختياري

  .)األول من هذا التقريرباجلزء 
  .١٦/٢٠٠٧ و ١٤/٢٠٠٧ ي رقمنيوقف دراسة البالغوقررت اللجنة   - ١٧
عـدم قبـول الـبالغ      ، حيث قـررت     ١٥/٢٠٠٧واختذت اللجنة إجراًء بشأن البالغ رقم         - ١٨

وسائل االنتصاف  من الربوتوكول االختياري على أساس أن مجيع ٤ من املادة    ١مبوجب الفقرة   
  ).CEDAW/C/42/D/15/2007(؛ وأدرج رأي خمالف يف القرار املتاحة مل تستنفد بعُد

  
  متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية   -باء   

وتـضمن  . ونظرت اللجنة يف تقرير عن متابعة أرائها بشأن البالغات الفردية واعتمدته            - ١٩
 واألربعـني   الثالثـة الـدورة   هنايـة   لومات الـيت وردت حـىت        بصورة موجزة لكل املع    االتقرير جتميع 

وقررت اللجنة إعداد تقريـر مـستكمل عـن         ). انظر املرفق الثاين عشر باجلزء األول من التقرير       (
  . يف فصل املتابعة من التقرير السنويوتضمينه،  الحقةكل دورة
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  الفصل السادس
  سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة    

  
 من جدول األعمال، سـبل ووسـائل التعجيـل بعمـل اللجنـة،         ٦جنة يف البند    نظرت الل   - ٢٠

 نـوفمرب /تـشرين الثـاين   ٧ أكتوبر و/ تشرين األول٢٠ املعقودتني يف ٨٦٨  و ٨٥١يف جلستيها   
  .ويف عدة جلسات مغلقة

  
   واألربعني للجنةاخلامسةأعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة     

ــة    - ٢١ ــايل  ااخلــبريتنيعينــت اللجن ــدورة   عــضوتني امسيهمــالت ــل ال ــا قب ــق العامــل مل  يف الفري
  :٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣ إىل ٧ واألربعني الذي سيجتمع من اخلامسة
  وم غفردوس آرا بي  
   زرداين -مرمي بلميهوب   

  
  مواعيد دورات اللجنة املقبلة

ثة واألربعـني   دوريت اللجنة الثال  انعقاد  مواعيد   تؤكد وفقا للجدول املؤقت للمؤمترات،     - ٢٢
  :التايلعلى النحو  ، وما يرتبط هبما من اجتماعات، واألربعنيوالرابعة

ــالثاالـــدورة  )أ(    /شـــباط ٦ إىل ينـــاير/ الثـــاينكـــانون ١٩ مـــن : واألربعـــونةلثـ
  جنيف؛، ٢٠٠٩ فرباير

 عـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات الـــواردة مبوجـــب  الرابعـــةالـــدورة  )ب(  
  ؛جنيف، ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٣  إىل٩من : الربوتوكول االختياري

  /شــباط ١٣  إىل٩مــن :  واألربعــنياخلامــسةالفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة    )ج(  
  ؛جنيف، ٢٠٠٩ فرباير

ــدورة  )د(   ــةالـ ــونالرابعـ ــن :  واألربعـ ــوز٢٠مـ ــه إىل / متـ ــسطس/ آب٧يوليـ  أغـ
  ؛، يف جملسني متوازينينيويورك، ٢٠٠٩

ــدورة  )هـ(   ــسةال ــشرة للفراخلام ــواردة مبوجــب      ع ــات ال ــين بالبالغ ــل املع ــق العام ي
  ؛٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٥ إىل ٨من : الربوتوكول االختياري

 إىل ١٠مـــــن :  واألربعـــــنيالـــــسادسةالفريـــــق العامـــــل ملـــــا قبـــــل الـــــدورة  )و(  
  .٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٤
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  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة     
 واألربعـني، يف تقـارير   والرابعـة  الثالثة واألربعنيها ي يف دورتأكّدت اللجنة أهنا ستنظر،    - ٢٣

  :التالية الدول األطراف
  :الدورة الثالثة واألربعون  
  أرمينيا    
  أملانيا    
  اجلماهريية العربية الليبية    
  دومينيكا    
  رواندا    
  غواتيماال    
  الكامريون    
  هاييت    

  
  :الدورة الرابعة واألربعون  
  أذربيجان    
  نياإسبا    
  بوتان    
  توفالو    
   ليشيت-تيمور     
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
  الدامنرك    
  سويسرا    
   بيساو -غينيا     
  ليربيا     
  مصر    
  اليابان    
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اليت ستدعى إىل تقـدمي تقاريرهـا يف       التالية  واختارت اللجنة أيضا بصورة أولية الدول األطراف        
  :الدورة اخلامسة واألربعني
  العربية املتحدةاإلمارات 
  أوزبكستان
  أوكرانيا

  بنما
  بوتسوانا
  مصر

  مالوي
  هولندا

  
 يف جلــسات عامــة يف تقــارير الــدول األطــراف أثنــاء دورهتــا  أن تنظــروقــررت اللجنــة   - ٢٤

    . الثالثة واألربعني، وأن تشكل فرق عمل لقيادة النظر يف التقارير
  

  طلب تقدمي التقارير اليت تأخرت كثريا عن موعدها    
ــا       - ٢٥ ــدول األطــراف لتقاريره ــدمي ال ــة تق ــة حال ــادة  استعرضــت اللجن ــن ١٨مبوجــب امل  م

 تـشجيع الـدول األطـراف    الراميـة إىل  اخلطـوات   فضال عن   ،  )CEDAW/C/2008/III/2(االتفاقية  
 دولـة مـن   ٢٠ وأشارت إىل أهنا طلبت إىل     .على تقدمي التقارير اليت تأخرت كثريا عن موعدها       

 يـتعني عليهـا تقـدمي التقـارير األوليـة الـيت تـأخرت كـثريا عـن موعـدها أن                 الدول األطراف الـيت   
تقدم كافة تلك التقارير يف شكل تقارير جامعة حبلول تاريخ معني لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة يف                    

وأشارت أيضا إىل أن اللجنـة قـررت أن تباشـر، يف حالـة عـدم تـسليم                  . الدورات املقبلة احملددة  
ــارير يف غــضون اآلجــا   ــدول    أخــريل املقترحــة، وكملجــأ  التق ــة يف ال ــذ االتفاقي ، النظــر يف تنفي

ومع وضـع هـذه القـرارات يف االعتبـار، قـررت اللجنـة              .)٤)(٣(األطراف املعنية يف غياب التقارير    
الــدول األطــراف الــيت تــأخرت يف تقــدمي تقاريرهــا األوليــة ملــدة تزيــد عــن  ثالثــة مــن أن تــدعو 

أوغنـدا،  (ملتأخرة يف شكل تقارير جامعة يف غضون سـنتني          سنوات إىل أن تقدم تقاريرها ا      ١٠
سـتالم التقـارير يف غـضون الفتـرة املقترحـة، ستباشـر             ويف حالة عدم ا   ). العراقوسري النكا،   و

   .اللجنة كملجأ أخري النظر يف تنفيذ االتفاقية يف تلك الدول األطراف يف غياب التقارير
__________ 

  .٦٧٥، الفقرة )A/62/38 (٣٨لستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية وا  )٣(  
  .٤١٩، الفقرة )A/63/38 (٣٨، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه  )٤(  
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  ختياري وبروتوكوهلا االاالتفاقيةو الربملانات    
إنــشاء فريــق عامــل يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني لوضــع الــصيغة النهائيــة    اللجنــة  قــررت- ٢٦

ملسودة ورقة أعدهتا فرانـسواز غاسـبار عـن دور الربملانـات فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا                  
  .االختياري

  املنظمات غري احلكومية
نيــة واألربعـني لوضــع الــصيغة النهائيــة  إنــشاء فريـق عامــل يف دورهتــا الثا  اللجنــة قـررت   - ٢٧

 عــن دور املنظمــات غــري احلكوميــة فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة  دايريــاملورقــة أعــدهتا مــاري شــانيت  
   .وبروتوكوهلا االختياري
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  الفصل السابع
  من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة     

ــد   - ٢٨ ــة يف البن ــادة   جــدول األعمــال،   مــن٥نظــرت اللجن ــذ امل ــة مــن االتف٢١تنفي  يف ،اقي
 نــوفمرب/ الثــاينتــشرين ٧  وأكتــوبر/ األولتــشرين ٢٠ املعقــودتني يف ٨٦٨  و٨٥١جلــستيها 

  .ويف عدة جلسات مغلقة
  

   من االتفاقية٢توصية عامة بشأن املادة     
 املكلـف بوضـع مـشروع توصـية عامـة          فلينترمان، رئيس الفريق العامل    كورنيليسوافق   - ٢٩

لـى تعمـيم مـشروع مـنقح للتوصـية العامـة علـى اللجنـة حبلـول                  ، ع  مـن االتفاقيـة    ٢بشأن املـادة    
ــشرين ٣٠ ــاينت ــوفمرب/ الث ــشروعا     .٢٠٠٨ ن ــة واألربعــني م ــا الثالث ــة يف دورهت وســتناقش اللجن

  .منقحا تنقيحا إضافيا يتضمن تعليقات أعضاء اللجنة
  برنامج العمل الطويل األجل املتعلق بالتوصيات العامة

 عملـها الطويـل األجـل املتعلـق بالتوصـيات العامـة، آخـذة يف                استعرضت اللجنة برنامج   - ٣٠
  .االعتبار التعليقات املقدمة من أعضاء اللجنة

ــة علــى إنــشاء فريــق عامــل ُيكلــف بوضــع تعليــق عــام بــشأن حقــوق        - ٣١ ووافقــت اللجن
، ونائلـة  )الرئيـسة ( الذي يضم فردوس آرا بيغـوم   -وطلبت اللجنة إىل الفريق العامل      . املسنات

 إعـداد ورقـة عمـل بـشأن التوصـية العامـة املقترحـة               -، ويوكو هاياشـي، وفيوليتـا نيوبـاور         جرب
  .كي تناقشها اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني

ووافقت اللجنة على أن تنشئ يف دورهتا الثالثة واألربعني فريقـا عـامال ُيكلـف بوضـع                   - ٣٢
وسـُيطلب إىل الفريـق العامـل إعـداد         . طـالق تعليق عام بشأن اآلثـار االقتـصادية املترتبـة علـى ال           

 أساسية بشأن التوصـية العامـة املقترحـة كـي تناقـشها اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة                تورقة معلوما 
  . واألربعني



A/64/38 
 

15 09-43206 
 

آليــة أدوات املتابعــة فيمــا يتعلــق بإلغــاء القــوانني الــيت تنطــوي علــى متييــز مباشــر أو غــري 
   مباشر ضد املرأة

ع لـدى اللجنـة يف اآلونـة األخـرية مـن خـربة يف إجـراءات املتابعـة الـيت               ما جتم  استنادا إىل   - ٣٣
 فيمـا يتعلـق بإنـشاء    ٢٠٠٥أنشأهتا مؤخرا، عادت اللجنة إىل حبث ما أعربـت عنـه مـن آراء عـام               

  .آلية خاصة أو تعيني مقرر خاص بشأن التشريعات التمييزية
  :وناقشت اللجنة خيارين حمتملني  - ٣٤

 دائــم داخــل اللجنــة، مــع تــوفري القــدر الــالزم مــن الوقــت  إنــشاء فريــق عامــل  )أ(  
واملوارد املالية له، ملتابعة مالحظاته اخلتامية مـع الـدول األطـراف فيمـا يتعلـق بالتـشريعات الـيت             

  تنطوي على متييز مباشر أو غري مباشر ضد املرأة؛
هـا مـع    إنشاء آلية خاصة مستقلة تستفيد من املالحظات اخلتامية للجنـة وتتابع            )ب(  

  .الدول األطراف يف االتفاقية، غري أهنا ختاطب أيضا الدول غري األطراف يف االتفاقية
ويتيح اخليار األول للجنة أن تفي بواليتها مبوجب االتفاقية بـصورة أفـضل مـن خـالل              - ٣٥

مــساعدة الــدول األطــراف علــى أداء التزاماهتــا بإلغــاء كــل التــشريعات الــيت تنطــوي علــى متييــز 
والـسمة املبتكـرة يف هـذا اخليـار تتمثـل يف أن أعـضاء اللجنـة                 . و غري مباشـر ضـد املـرأة       مباشر أ 

احلــاليني والــسابقني، الــذين ينتمــون إىل كــل املنــاطق، سيــشاركون يف أنــشطة الفريــق العامــل     
وستستفيد اللجنة بالتايل مما ميتلكه األعضاء من خربات مـستمدة مـن خمتلـف الثقافـات                . الدائم

كما أن إنشاء مثـل هـذا الفريـق العامـل سـيزيد مـن بـروز أفـضل املمارسـات                     . ونيةوالنظم القان 
  . اليت حتددها اللجنة

ــة األخـــرى        - ٣٦ ــة الدائمـ ــة العاملـ ــل األفرقـ ــاليب عمـ ــدائم أسـ ــل الـ ــق العامـ ــيتبع الفريـ وسـ
  .للجنة التابعة
كــسمة ومبوجــب اخليــار الثــاين، فــإن اآلليــة اخلاصــة ســترتبط ارتباطــا وثيقــا باللجنــة،      - ٣٧

 وإىل جلنـة وضـع    اإلنـسان حقـوق مبتكرة يف واليتـها، وإن كانـت سـتقدم تقاريرهـا إىل جملـس       
وستــستفيد باملثــل مــن املالحظــات اخلتاميــة للجنــة، فــضال عــن املعلومــات املــستقلة الــيت . املــرأة
ولن تطلب هذه اآللية من الدول تقدمي تقـارير، ولـن تتلقـى بالغـات بـشأن مـا ُيـدعى                . تتلقاها
الـيت تنطـوي    مـن خـالل التـشريعات         اإلنـسان  قـوق ه مـن انتـهاكات فرديـة أو منهجيـة حل          وقوع

  .املرأة غري مباشر ضد أوعلى متييز مباشر 
  :وفيما يتعلق بأي من اخليارين، فإن العمل مع الدول األطراف سينطوي على ما يلي  - ٣٨
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ــصورة ت       )أ(   ــة، والعمــل ب ــشريعات التمييزي ــسألة الت ــوعي مب ــستوى ال ــع م ــسم رف ت
ــة         ــدوائر األكادميي ــضاء وال ــراد ســلك الق ــانيني وأف ــسؤولني احلكــوميني والربمل ــع امل ــشفافية م بال

الــيت واجملتمــع املــدين، علــى استكــشاف طبيعــة العقبــات الــيت تعرقــل إلغــاء التــشريعات القائمــة   
واســتخدام حتلــيالت األثــر اجلنــساين للحيلولــة دون   غــري مباشــر أوتنطــوي علــى متييــز مباشــر  

  مثل هذه التشريعات؛ وجود
حتديــد الــشركاء مــن أجــل التعــاون املــايل والــتقين حيثمــا كــان ذلــك الزمــا،      )ب(  

 .وتنسيق هذه املساعدة والتعاون

  .وناقشت اللجنة اخليارين، غري أهنا مل تتوصل إىل أي قرار بشأن تفضيلها ألي منهما  - ٣٩
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  الفصل الثامن
  ربعنية واألجدول األعمال املؤقت للدورة الثالث    

ا الثالثة واألربعني يف جلـستها      نظرت اللجنة يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهت        - ٤٠
ــودة يف ٨٦٨ ــشرين ٧ املعق ــاينت ــوفمرب/ الث ــك     ن ــايل لتل ــت الت ــال املؤق ــرت جــدول األعم ، وأق
  :الدورة

  .افتتاح الدورة  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
   اجلدد العهد الرمسيأداء أعضاء اللجنة  - ٣  
تقرير الرئيسة عن األنـشطة املـضطلع هبـا يف الفتـرة املمتـدة مـن الـدورة الثانيـة                    - ٤  

  .واألربعني للجنةالثالثة واألربعني إىل 
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٥  
 مـن اتفاقيـة     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                - ٦  

  .كال التمييز ضد املرأةالقضاء على مجيع أش
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة   - ٧  
  .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  - ٨  
أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                   - ٩  

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  . واألربعني للجنةالرابعةعمال املؤقت للدورة جدول األ  - ١٠  
  .ة واألربعنيلثاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثا  - ١١  

  



A/64/38
 

09-43206 18 
 

  الفصل التاسع
  اعتماد التقرير    

ــشروع   - ٤١ ــة يف مـــــ ــرت اللجنـــــ ــا  النظـــــ ــن دورهتـــــ ــر عـــــ ــةتقريـــــ ــني الثانيـــــ  واألربعـــــ
)CEDAW/C/2008/III/L.1 (   واعتمدتـه   نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  ٧ املعقـودة يف     ٨٦٧يف جلستها

  ).CEDAW/C/SR.867انظر (  شفويا خالل املناقشةنقحةبالصيغة امل
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  املرفق األول
   ∗املهاجرات بشأن العامالت ٢٦التوصية العامة رقم     

  مقدمة
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة أنـه ال جيـوز التمييـز ضـد                  بعد أن أكدت      - ١

شــأهنن يف ذلــك شــأن كــل النــساء، يف أي جمــال مــن جمــاالت حيــاهتن،  العــامالت املهــاجرات، 
 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  ٢١قــررت اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة والــثالثني، عمــال باملــادة  

أشكال التمييز ضد املرأة، أن تصدر توصية عامة بشأن بعض فئات العامالت املهاجرات، ممـن               
  .) أ(لتمييزقد يواجهن خطر إساءة املعاملة أو ا

ــاء     - ٢ ــة إىل اإلســهام يف الوف ــي التوصــية العام ــاحترام    وترم ــضاء ب ــدول األع ــات ال  بالتزام
 للعـامالت املهــاجرات ومحايتـها والوفــاء هبـا، إىل جانــب االلتزامـات القانونيــة      اإلنــسانحقـوق 

ة، الــواردة يف املعاهــدات األخــرى، وااللتزامــات املعلنــة يف إطــار خطــط عمــل املــؤمترات العامليــ 
والعمل اهلام للهيئات املنـشاة مبوجـب معاهـدات، وخباصـة اللجنـة املعنيـة حبمايـة حقـوق مجيـع                     

وإذ تالحـظ اللجنـة أن االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق              . ) ب(العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم      
مجيــع العمــال املهــاجرين وأفـــراد أسرهـــم حتمــي األفــراد، مبــن فــيهم النــساء املهــاجرات، علــى    

__________ 
تعترف اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبا أسهمت به اللجنة املعنية حبماية حقـوق                 ∗  

 . أسرهم يف إعداد هذه التوصية العامةمجيع العمال املهاجرين وأفراد

ــشأة مبوجــب          ) أ(   ــات األخــرى املن ــها اهليئ ــيت بذلت ــة حبقــوق املهــاجرات ال ــة املتعلق ــاجلهود اهلام ــة ب تعتــرف اللجن
معاهدات حقـوق اإلنـسان، وكـذلك املقـررة اخلاصـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان للمهـاجرين، وصـندوق األمـم                       

لنهوض باملرأة، وجلنة وضع املرأة، واجلمعيـة العامـة، واللجنـة الفرعيـة املعنيـة               املتحدة اإلمنائي للمرأة، وشعبة ا    
وتـشري اللجنـة أيـضا إىل توصـياهتا         . حبماية حقـوق اإلنـسان وتعزيزهـا، وتـسعى لالسـتفادة مـن تلـك اجلهـود                

لتوصـية  سـيما ا    بـشأن مجـع البيانـات اإلحـصائية عـن وضـع املـرأة، وال               ٩العامة السابقة، مثل التوصية العامة      
 بـشأن املـساواة يف األجـر عـن العمـل املتـساوي يف       ١٣ بشأن العنف ضد املـرأة، والتوصـية العامـة     ١٢العامة  

 فـريوس للوقايـة مـن   جتنـب التمييـز ضـد املـرأة يف االسـتراتيجيات الوطنيـة             بـشأن    ١٥القيمة، والتوصية العامة    
 ٢٤شأن العنـف ضـد املـرأة، والتوصـية العامـة       ب ١٩ته، والتوصية العامة    اإليدز ومكافح /نقص املناعة البشرية  

بشأن إمكانية حصول املرأة على الرعاية الصحية، باإلضافة إىل التوصـيات اخلتاميـة الـيت قدمتـها اللجنـة عنـد                
  .حبث تقارير الدول األطراف

ن وبرنـامج  إعـال : باإلضافة إىل املعاهدات واالتفاقيات الدولية، تسري كذلك الـربامج وخطـط العمـل التاليـة             ) ب(  
اجلـزء الثـاين،     (١٩٩٣ عـام     اإلنـسان  قوق الذي اعتمده املؤمتر العاملي حل      املتحدة األممعمل فيينا الصادر عن     

؛ برنـامج   )الفـصل العاشـر   (؛ برنامج عمل مؤمتر القاهرة الدويل املعين بالسكان والتنميـة           )٣٥ و   ٣٣الفقرتان  
؛ إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، املـؤمتر العـاملي الرابـع          )ثالـث الفصل ال (عمل املؤمتر العاملي للتنمية االجتماعية      

املعين باملرأة؛ واملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنـصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن                     
ــصب،  ؛ خطــة عمــل منظمــة العمــل الدوليــة بــشأن العمــال       )٢٠٠١ ســبتمرب/أيلــول - أغــسطس/آب(تع

  .٢٠٠٤املهاجرين، 
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 وضـعهم كمهـاجرين، فـإن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة تـوفر                    أساس
ويف . ، ضـد التمييـز اجلنـسي واجلنـساين       املهـاجرات  العـامالت احلماية جلميع النساء، مبـن فـيهن        

حني تتيح اهلجرة فرصا جديدة للمرأة، وقد تكون وسيلة لتمكينها اقتصاديا من خالل توسـيع               
إهنــا قــد تعــرض أيــضا للخطــر مــا هــو مكفــول هلــن مــن حقــوق اإلنــسان    نطــاق مــشاركتها، ف

ومن هنا، فإن هذه التوصية العامة هتدف إىل تفصيل الظروف اليت تـسهم يف الـضعف                . واألمن
 ومــا مــررن بــه مــن جتــارب للتمييــز   املهــاجراتالعــامالتالــذي يعــاين منــه كــثري مــن  النــوعي 

  . اإلنسانحقوقا هو مكفول هلن من اجلنسي واجلنساين، كسبب ونتيجة النتهاكات م
ولئن كان من حق الدول السيطرة على حـدودها وتنظـيم أعمـال اهلجـرة إليهـا، فإهنـا                     - ٣
 الـيت    اإلنـسان  حقـوق بد وأن تفعل ذلك مع االمتثال التام اللتزاماهتا كأطراف يف معاهدات             ال

نة وااللتـزام بـاحترام     ويشمل ذلك تعزيز إجراءات اهلجرة اآلم     . صدقت عليها أو انضمت إليها    
 املكفولـة للنـساء يف كافـة مراحـل دورة اهلجـرة ومحايـة تلـك احلقـوق والوفـاء            اإلنـسان  حقوق

بــد مــن االضــطالع بتلــك االلتزامــات اعترافــا باإلســهامات االجتماعيــة واالقتــصادية    وال. هبــا
ل الرعايـة    يف بلـداهنن األصـلية ويف بلـدان املقـصد، مبـا يف ذلـك مـن خـال                    املهـاجرات  لعامالتل

  .واألعمال املرتلية
 يف فئـات متفاوتـة تبعـا للعوامـل        املهاجرات العامالتم اللجنة بأنه ميكن تصنيف      وتسلّ  - ٤

اليت تضطر الناس للهجرة، والغرض من اهلجرة، وما يرتبط بـذلك مـن مـدة اإلقامـة املمنوحـة،                   
ذي تكـّن فيـه يف البلـد الـذي     ، فضال عـن الوضـع الـ       إساءة املعاملة إزاء املخاطر و   املناعة   انعدامو

كمـا تـسلم اللجنـة بـأن هـذه الفئـات تظـل يف               . هتاجرن إليه، وتأهلهن للحصول علـى اجلنـسية       
. حالة سيولة وتداخل، ومن هنا يصعب يف بعض األحيان التمييز بوضوح بـني خمتلـف الفئـات                

 العـامالت ولذلك، يقتصر نطاق هذه التوصية العامـة علـى معاجلـة حـاالت الفئـات التاليـة مـن                    
 الاليت يكـن، كعـامالت، يف وظـائف منخفـضة األجـر، وقـد يـواجهن خمـاطر عاليـة                     املهاجرات
 والتمييز، وقد ال يتأهلن مطلقا للحصول على اإلقامـة الدائمـة أو محـل               ساءة املعاملة للتعرض إل 

 ولذلك، ويف كـثري مـن   .  املهنيات  املهاجرات لعامالتاجلنسية يف بلد العمالة على العكس من ا       
احلاالت، قد ال يتمتعن حبماية القـانون يف البلـدان املعنيـة، علـى املـستويني القـانوين أو الـواقعي                     

  : ) ج( هي كما يلي املهاجراتلعامالتوهذه الفئات من ا. على حد سواء
__________ 

ويف حـني يـشهد الواقـع       .  فيمـا يتـصل بالعمـل       املهاجرات العامالتتصر هذه التوصية العامة على تناول حالة        تق  ) ج(  
 قد يصبحن يف بعض األحيان ضحايا لالجتار هبن نتيجة ملا يواجهنـه مـن درجـات                  املهاجرات العامالتعلى أن   

فظـاهرة االجتـار   . املتـصلة باالجتـار هبـن   متفاوتة من انعدام املناعة، فإن هذه التوصية العامة لن تتعـرض للظـروف       
وتـرى اللجنـة أنـه ميكـن تنـاول هـذه الظـاهرة              . ظاهرة معقدة وتتطلب املزيـد مـن االهتمـام الـذي يتركـز عليهـا              

مجيـع التـدابري املناسـبة،    باختـاذ  ’’ من االتفاقية، اليت تلزم الـدول األطـراف   ٦بصورة أكثر مشوال من خالل املادة       
غـري أن اللجنـة تـشدد       . ‘‘املـرأة  االجتار باملرأة واستغالل بغـاء       أشكال منها، ملكافحة مجيع     مبا يف ذلك التشريعي   

  .على أن الكثري من عناصر هذه التوصية العامة تتصل أيضا باحلاالت اليت تكون فيها املرأة ضحية لالجتار هبا
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   الاليت يهاجرن بصورة مستقلة؛ املهاجراتالعامالت  )أ(  
أفـراد أسـرهن ممـن يعملـون         الاليت يلحقن بـأزواجهن أو        املهاجرات العامالت  )ب(  

  أيضا كعاملني؛
، ممـن قـد يـدخلن يف أيٍ         ) د( الاليت ال حيملن أوراقا رمسيـة       املهاجرات العامالت  )ج(  

  .من الفئتني السابقتني
ــات        ــى أن كــل فئ ــشدد عل ــة ت ــري أن اللجن ــامالتغ ــاجراتالع ــاق   امله ــدخل يف نط  ت

ــضاء يف االتفاقيــة، و    ــات الــدول األع ــدالتزام ــه ال ب ــة مــن مجيــع     مــن محايت ن مبوجــب االتفاقي
  .التمييز أشكال

حمايـدة   ورغم أن الرجال والنساء يهاجرون على حد سواء، فإن اهلجـرة كظـاهرة ليـست                - ٥
فاملهاجرات اإلناث يكّن يف وضع خمتلف باملقارنة بالرجـال مـن حيـث             . من حيث نوع اجلنس   

 الـيت يعـانني   إساءة املعاملةال قنوات اهلجرة الشرعية، والقطاعات اليت قد يهاجرن إليها، وأشك        
ولفهـم الـسبل احملـددة الـيت تـؤثر علـى املـرأة، ينبغـي دراسـة                  . منها، والنتائج الـيت تترتـب عليهـا       

هجرة النساء من منظور انعدام املساواة بني اجلنسني، واألدوار التقليدية لإلناث، ومتـايز سـوق               
ساين، وتأنيـث الفقـر علـى نطـاق         العمل من حيث نوع اجلنس، واالنتشار الشامل للعنـف اجلنـ          

ولذلك، فإن إدماج منظور جنساين هو أمر أساسي لتحليـل وضـع   . العامل، وهجرة اليد العاملة 
  .إساءة معاملتهناملهاجرات ورسم سياسات ملكافحة التمييز ضدهن، واستغالهلن و

  
   واملساواة بني اجلنسني اإلنسانحقوقتطبيق مبادئ     

 احلق يف التمتع حبماية حقوقهن اإلنسانية، اليت تـشمل احلـق        ات املهاجر العامالتلكل    - ٦
يف احلياة، واحلق يف احلرية واألمن الشخصيني، واحلق يف عدم التعـرض للتعـذيب أو لغـريه مـن                   

علــى أســاس اجلــنس،   ضــروب املعاملــة املهينــة والالإنــسانية، واحلــق يف التحــرر مــن التمييــز       
ــي، أو اخلــص    أو ــصر، أو األصــل العرق ــة، أو  العن ــسية، أو اللغ ــة، أو اجلن ــدين وصيات الثقافي   ال

ــق،        ــع مبــستوى معيــشي الئ أو أي وضــع أخــر، واحلــق يف التحــرر مــن الفقــر، واحلــق يف التمت
__________ 

.  ال حيملن تصاريح إقامة أو عمل سليمة الاليت  املهاجرات العامالتالعامالت الاليت ال حتملن أوراقا رمسية هن          ) د(  
فيمكن مثال أن تكن قـد حـصلن علـى أوراق           . وهناك الكثري من الظروف اليت ميكن أن حيدث ذلك من خالهلا          

مزورة من وكالء معدومي الضمري، أو رمبا يكن قد دخلن البلد بتصاريح عمل سليمة مث فقدهنا بعد ذلك عنـد                    
ن بــصورة تعــسفية، أو قــد يــستويل أصــحاب األعمــال علــى جــوازات  اســتغناء أصــحاب األعمــال عــن خــدماهت

وقد متد العامالت يف بعض األحيان إقامتهن ملا بعد انتهاء تصاريح عملهن، أو قد يدخلن البلد بـدون     . سفرهن
   .أوراق سليمة
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وهـذه  . تبـاع إليف املساواة أمام القانون ويف االستفادة من اإلجراءات القانونيـة الواجبـة ا        واحلق
 حقـوق ، ويف الكـثري مـن معاهـدات     اإلنسانقوقاحلقوق منصوص عليها يف اإلعالن العاملي حل    

  . املتحدةاألمم اليت صدقت عليها أو انضمت إليها الدول األعضاء يف اإلنسان
 التمتـــع باحلمايـــة مـــن التمييـــز اســـتنادا إىل  املهـــاجراتالعـــامالتكمـــا أن مـــن حـــق   - ٧

، للقـضاء علـى مجيـع       االتفاقية، اليت تلزم الدول األعضاء باختاذ كل التدابري املناسبة، دون إبطاء          
أشكال التمييـز ضـد املـرأة وضـمان متكينـها مـن ممارسـة حقوقهـا القانونيـة والفعليـة علـى قـدم                         

  .املساواة مع الرجل يف كافة امليادين
  

  العوامل املؤثرة على هجرة املرأة    
وتـتحكم يف هجـرة املـرأة    . تشكل النساء حاليا قرابة نـصف عـدد املهـاجرين يف العـامل         - ٨

خمتلفة، مثل العوملة، والرغبة يف الـسعي وراء فـرص جديـدة، ومتـايز املمارسـات الثقافيـة       عوامل  
، والكـوارث الطبيعيـة أو احلـروب         األصلية البلداناجلنساين يف   العنف  من حيث نوع اجلنس، و    

كما تشمل هذه العوامل تفاقم تقسيمات العمـل املتـصلة بنـوع       . والصراعات الداخلية املسلحة  
 يف قطاعات التـصنيع واخلـدمات الرمسيـة وغـري الرمسيـة يف بلـدان املقـصد، فـضال                    اجلنس حتديدا 

وقـد  . عن ثقافة الترفيه اليت تتمحور حول الذكور، وهو ما خيلق طلبا على املرأة كأداة للترفيـه               
ــادة كــبرية يف أعــداد         ــذا االجتــاه حــدوث زي ــصورة واســعة كجــزء مــن ه ــوحظ ب ــامالتل  الع

  .ريات وحدهن للعمل كأجاملهاجرات
  

  لمهاجرات ل اإلنسانقوقالشواغل اجلنسية واجلنسانية املتعلقة حب    
  األصـلية  البلـدان  حتـدث يف      املهـاجرات  لعـامالت  ل  اإلنسان حقوقنظرا ألن انتهاكات      - ٩

وبلدان العبور وبلدان املقصد، ستتناول هذه التوصية العامة احلاالت الـثالث مجيعهـا مـن أجـل                
 والنـهوض باملـساواة املوضـوعية       املهـاجرات  العـامالت وتعزيـز حقـوق     تيسري استخدام االتفاقية    

وُيذكر أيـضا أن اهلجـرة ظـاهرة عامليـة يف جوهرهـا،      . بني املرأة والرجل يف مجيع جماالت احلياة   
  .وهو ما يتطلب التعاون فيما بني الدول على املستويات املتعددة األطراف والثنائية واإلقليمية
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  )هـ(قبل املغادرة  األصليةالبلدانيف 
، حىت قبل مغادرة أوطـاهنن، العديـد مـن الـشواغل املتعلقـة         املهاجرات العامالتتواجه    - ١٠
، ومن بينها احلظر الكامل أو القيود املفروضة على هجرة النساء للخارج علـى               اإلنسان قوقحب

أو حالــة أســاس نــوع اجلــنس أو اجلــنس مقترنــا بالــسن، أو احلالــة العائليــة، أو بــسبب احلمــل    
األمومة، أو القيود اليت تتعلق حتديدا بنوع املهنة، أو اشتراط احلـصول علـى موافقـة خطيـة مـن                 

ــسفر أو اهلجــرة       ــرأة علــى جــواز ســفر مــن أجــل ال ــذكور حلــصول امل ــارب ال ويف بعــض . األق
وكاالت التوظيف النساء حبجـة التـدريب أو االسـتعداد للمغـادرة، حيـث قـد                األحيان، حتتجز   

تعـاين املـرأة   وقـد  . سـتغالل املـايل أو االعتـداء البـدين أو اجلنـسي واإلسـاءة النفـسية       لال يتعرضـن 
أيضا من آثار ضيق فرص احلصول على التعلـيم، والتـدريب واملعلومـات املوثوقـة عـن اهلجـرة،                   

وقــد يــستغل وكــالء . األمــر الــذي ميكــن أن يقــود إىل إضــعاف املــرأة أمــام أصــحاب األعمــال 
مـن  ميـتلكن  ال  النساء أحيانا، وهن عمومـا    مما يضطر لبتهن برسوم باهظة،    النساء مبطا وظيف  الت

إىل مواجهـة صـعوبات ماليـة أشـد ويزيـد مـن تبعيتـهن، علـى                 ميتلكه الرجال،   األصول بقدر ما    
االســتدانة مــن األســرة أو األصــدقاء أو مــن مقرضــي األمــوال ســبيل املثــال عنــد االضــطرار إىل 

  .بفوائد ربوية
  

    عند العودةصلية األالبلدانيف 
قد تواجه العامالت املهاجرات متييزا علـى أسـاس اجلـنس والنـوع يـشمل إلـزام النـساء                 - ١١

ــدز، و      ــشرية واإلي ــة الب ــريوس نقــص املناع ــارات لف ــإجراء اختب ــدات ب ــل ’’العائ ــادة التأهي ‘‘ بإع
ملقارنـة  األخالقي للشابات العائدات، وزيـادة التكلفـة الشخـصية واالجتماعيـة الـيت يتكبـدهنا با               

ــسني         ــني اجلن ــروق ب ــيت تراعــي الف ــن اخلــدمات ال ــي م ــا يكف ــوفر هلــن م . بالرجــال، دون أن يت
فالرجال، على سبيل املثال، ميكن أن يعودوا إىل أوضاع أسـرية مـستقرة بينمـا قـد جتـد النـساء                     

. تفسخا كبريا يف األسرة عند عودهتن، مع اعتبار غياهبن عن البيت سببا حلدوث هـذا التفـسخ                
  .د يفتقرن إىل احلماية من األعمال االنتقامية من جانب وكالء التوظيف املستغلنيكما ق

__________ 
 لمهـاجرات  ل  اإلنـسان  قـوق وصـفا لـبعض الـشواغل اجلنـسية واجلنـسانية املتعلقـة حب             ١١  و ١٠تتضمن الفقرتان     )ـه(  

أما الشواغل املتعلقة ببلدان العبور وباحلياة      . ، قبل مغادرهتن وعند عودهتن     األصلية البلداناليت تواجهها املرأة يف     
وهـذه األجـزاء تـرد علـى سـبيل األمثلـة التوضـيحية،              . ٢٢ إىل   ١٢يف اخلارج، فترد مناقشة هلا يف الفقرات مـن          

 الــواردة هنــا قــد جتــرد قــرار املــرأة  اإلنــسانقــوقل املتعلقــة حبوجــدير بالــذكر أن بعــض الــشواغ. ولــيس احلــصر
باهلجرة من صفته الطوعية مبوجب أحكام القانون الدويل ذات الـصلة؛ ويف هـذه احلـاالت، تنبغـي اإلشـارة إىل                     

  .تلك القواعد
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   يف بلدان العبور
قــد تواجــه العــامالت املهــاجرات جمموعــة متنوعــة مــن شــواغل حقــوق اإلنــسان عنــد     - ١٢

فعند السفر مع وكيل أو مرافق، ميكن أن يتخلـى عنـهن الوكيـل إذا               . عبورهن البلدان األجنبية  
كمــا تعــاين النــساء مــن . دف مــشاكل يف بلــد العبــور أو عنــد الوصــول إىل بلــد املقــصدمــا صــا

الضعف إزاء االعتداءات اجلنسية والبدنية من جانب الـوكالء واملـرافقني عنـد الـسفر يف بلـدان              
  .العبور

  
   يف بلدان املقصد

متعـددة  قد تصادف العامالت املهاجرات، مبجرد وصوهلن إىل بلدان املقصد، أشـكاال              - ١٣
وهنـاك بلـدان قـد تفـرض حكوماهتـا يف بعـض األحيـان قيـودا أو                  . من التمييز القانوين والفعلـي    

وأيـا كـان الوضـع، فـإن العـامالت          . أنواعا من احلظر على استخدام النـساء يف قطاعـات معينـة           
املهاجرات تواجهن خماطر إضافية باملقارنـة بالرجـال نظـرا للبيئـات الـيت ال تراعـي الفـروق بـني                     
اجلنــسني والــيت ال تــسمح بتنقــل النــساء وال تتــيح هلــن ســوى القليــل مــن فــرص الوصــول إىل     

كمـا أن املفـاهيم اجلنـسانية ملاهيـة العمـل املناسـب            . املعلومات املتعلقة حبقـوقهن واسـتحقاقاهتن     
للمرأة حتصر فرص العمل املتاحـة هلـن يف األعمـال الـيت تعكـس الوظـائف األسـرية أو وظـائف                      

وبالتــايل، أصــبحت املهــن الــيت . نــسوبة للمــرأة أو يف وظــائف القطــاع غــري الرمســياخلــدمات امل
  .تغلب عليها النساء هي على وجه اخلصوص األعمال املرتلية أو أشكال معينة من الترفيه

وباإلضافة إىل ذلك، قد تستبعد هـذه املهـن يف بلـدان املقـصد مـن التعـاريف القانونيـة                      - ١٤
ويف هــذه املهــن، . املــرأة مــن العديــد مــن أشــكال احلمايــة القانونيــة للعمــل، األمــر الــذي حيــرم 

تــصادف العــامالت املهــاجرات مــشاكل يف احلــصول علــى عقــود ملزمــة فيمــا يتعلــق بظــروف  
وشــروط العمــل، حيــث تعملــن يف بعــض األحيــان لــساعات طويلــة دون احلــصول علــى أجــر   

لعــامالت املهــاجرات أشــكاال وعــالوة علــى ذلــك، كــثريا مــا تواجــه ا . مقابــل العمــل اإلضــايف
متشابكة من التمييز، ال تقتصر على التميز اجلنـسي واجلنـساين فحـسب، بـل وتـصل أيـضا إىل                    

أو األصـل اإلثـين،      وميكن التعبري عن التمييز القائم علـى العنـصر،        . كراهية األجانب والعنصرية  
  حمـددة ألوضـاع، بطـرق  امـن  وغريهـا  ، أو الـدين،  أو اجلنـسية، أو اللغـة     أو اخلصائص الثقافيـة،     

  .نوع وال اجلنستقوم على أساس
وبسبب التمييز على أساس اجلنس أو النوع، قد تتقاضى العامالت املهـاجرات أجـورا      - ١٥

أقل من أجور الرجال، وقد تعانني من عدم دفـع أجـورهن، أو تـأخري دفـع رواتبـهن إىل وقـت                      
فأصـحاب األعمـال    . وصـول إليهـا   مغادرهتن، أو حتويل أجورهن إىل حسابات يتعذر علـيهن ال         
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، على سبيل املثال، كـثريا مـا يـضعون أجـور العـامالت يف                املهاجرات العامالتاليت تعمل فيها    
وإذا ما كانت املرأة وزوجها معـا مـن العمـال، فـإن     . املنازل يف حسابات باسم صاحب العمل 
ب عليهـا اإلنـاث     والعامالت يف القطاعات اليت تغلـ     . أجرها قد يودع يف حساب باسم زوجها      

أو قـد ال يكـون      . جـازات الوطنيـة   إلقد ال يـتلقني أجـورهن عـن أيـام العطـالت األسـبوعية أو ا               
، إذا ما كن مثقالت بالديون مـن رسـوم التوظيـف، تـرك حـاالت       املهاجراتالعامالتمبقدور  

وميكــن بــالطبع أن . العمــل االســتغاللية حيــث ال ميلكــن وســيلة أخــرى لتــسديد تلــك الــديون   
 هذه االنتهاكات للنساء احملليـات مـن غـري املهـاجرات يف الوظـائف املـشاهبة الـيت تغلـب                     حتدث

غري أن النساء احملليات من غري املهاجرات تتمتعن بقدرة أكرب على االنتقال مـن              . عليها اإلناث 
ــة إىل أخــرى  ــل        . وظيف ــة العم ــرك حال ــها، لت ــت حمدوديت ــا كان ــديهن فرصــة، مهم إذ تكــون ل

صول علـى وظيفــة أخـرى، يف حـني أنـه يف بعــض البلـدان، قـد تنـضم العاملــة        االسـتغاللية واحلـ  
وعـالوة علـى ذلـك،    . املهاجرة إىل صفوف من ال حيملون أوراقا رمسية مبجرد تركها لوظيفتها          

 تتمـتعن بقـدر مـن احلمايـة االقتـصادية مـن خـالل               املهـاجرات احملليـات مـن غـري        العـامالت فإن  
 فقد ال تتوفر هلن مثل هـذه         املهاجرات العامالتة بطالة، أما    مساندة األسرة إذا ما كن يف حال      

، فـضال    اجلـنس أو النـوع      تـواجهن املخـاطر بـسبب       املهاجرات العامالتولذلك، فإن   . احلماية
  .عن املخاطر بسبب وضعهن كمهاجرات

 ةدخار أو حتويل املدخرات بـصورة مأمونـ       ا  املهاجرات العامالتوقد ال يكون مبقدور       - ١٦
احلـواجز  أو  تعقيد اإلجراءات،   أو  ،  )بالنسبة للعامالت املرتليات  (ت العادية نتيجة للعزلة     بالقنوا

؛ وهـي مـشكلة كـبرية، حيـث أهنـن يكـسنب بوجـه عـام                 اللغوية، أو ارتفاع تكاليف املعـامالت     
وقد تواجه النـساء كـذلك التزامـات أسـرية بتحويـل كـل مـا تكـسبنه                  . أقل مما يكسب الرجال   

إذ ينتظر مـثال مـن النـساء العازبـات          . ة اليت قد ال تكون منتظرة من الرجال       إىل أسرهن بالدرج  
  .فراد األسرة املمتدة يف الوطنألأن يقدمن الدعم حىت 

فقـد ال يتيـسر هلـن     .صـحتهن  ساواة هتدداملمن عدم أنواعا كثريا ما تعاين املهاجرات و  - ١٧
 جنابيـة، بـسبب عـدم تـوفري       احلصول على اخلـدمات الـصحية، مبـا يف ذلـك خـدمات الـصحة اإل               

عليهن دفع رسوم استخدام فـوق      يتعني  صحية وطنية هلن، أو أن      برامج  تأمني صحي أو    برامج  
 وملــا كانــت االحتياجــات الــصحية للمــرأة ختتلــف عــن احتياجــات الرجــل، فــإن هــذا .قــدراهتن
أمــاكن قــد يعــانني مــن انعــدام الترتيبــات األمنيــة يف  كمــا أهنــن . طلــب اهتمامــا خاصــاتاألمــر ي

ويف احلـاالت الـيت     .  والـسكن  العمل، أو من انعدام ترتيبات لالنتقال اآلمن ما بني موقع العمـل           
نـاث، مثـل املـصانع أو املـزارع         إلقامة، وخباصة يف املهن اليت تغلب عليهـا ا        إلماكن ا أتتوفر فيها   

ىل امليـاه  إأو األعمال املرتلية، فـإن أوضـاع املعيـشة تكـون سـيئة وتعـاين مـن االكتظـاظ وتفتقـر                     
ــوفر فيهــا اخلــصوصية أو الــشروط الــصحية     ــة، أو قــد ال تت ــة أو املرافــق الــصحية الكافي . اجلاري
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 لالختبـار اإللزامـي التمييـزي علـى أسـاس            ودون موافقتهن  ختضع العامالت املهاجرات أحيانا   و
 إبـالغ مث  خـرى،   أأو الختبـارات إصـابات      يـدز،   إلا/نوع اجلنس لفريوس نقـص املناعـة البـشرية        

للعـامالت، ممـا ميكـن      إعطائهـا   بـدال مـن     أو إىل أصحاب العمـل      لوكالء  إىل ا تائج االختبارات   ن
  . أو اإلبعاد عن البلد إذا كانت نتيجة الفحص إجيابيةالعملأن ينتج عنه فقدان 

تفــرض علــى  قــد  ف. بــشكل خــاص يف حــاالت احلمــل   يداوقــد يكــون التمييــز شــد     - ١٨
حلمـل، يتبعهـا اإلبعـاد عـن البلـد إذا ثبـت احلمـل؛        فحوص للكشف عـن ا  العامالت املهاجرات   

، جهـاض جنابية املأمونـة أو خـدمات اإل      إلخدمات الصحة ا  اإلجهاض القسري أو عدم توفر       أو
إجـازة  وعدم وجود   عندما تكون صحة األم يف خطر، أو حىت عقب التعرض العتداء جنسي؛             

يد، مبا يؤدي إىل خمـاطر صـحية   مومة، وكذلك رعاية التوليد ومرافق التول   أواستحقاقات  أمومة  
 عنـد ظهـور أعـراض    العمـل  املهـاجرات للفـصل مـن    العامالت تعرضتوميكن أيضا أن  .شديدة
 هنيؤدي أحيانا إىل فقدان الوضـع القـانوين فيمـا يتعلـق بـاهلجرة، وإىل إبعـاد      مما ،   عليهن احلمل

  .عن البلد
فيمـا يتعلـق بإقامتـهن      قد تتعرض العامالت املهاجرات لظروف جمحفة بشكل خاص         و  - ١٩

امج مجــع مشــل العائلــة، الــيت قــد  ال تــتمكن النــساء أحيانــا مــن االســتفادة مــن بــر  و.يف بلــد مــا
مثــل العــامالت املرتليــات أو   ، النــساءتغلــب عليهــا  تــشمل العــامالت يف القطاعــات الــيت     ال

ا شــديدا  تقييــدالعمالــة مقيـدا  اإلقامــة يف بلـد  تـصريح  يكــونقـد  و .الترفيـه العـامالت يف قطــاع  
هنائهـا حـسب مـشيئة صـاحب        إأو   عقود عملـهن،     عند انتهاء للمهاجرات العامالت يف املنازل     

 لوضـعهن القــانوين املتعلــق بـاهلجرة، فقــد يــصبحن    املهــاجراتالعــامالتوعنــد فقـدان  . العمـل 
زاء العنف من جانـب أصـحاب األعمـال أو غريهـم ممـن يريـدون إسـاءة اسـتغالل          إأكثر ضعفا   

مــا احتجــزن، فقــد يــصبحن عرضــة للعنــف علــى أيــدي املــوظفني يف مراكــز          ذا إو. الوضــع
  .االحتجاز

 من إساءة املعاملة اجلنـسية والتحرشـات اجلنـسية والعنـف             املهاجرات العامالتوتعاين    - ٢٠
ــساء     وتعــاين العــامالت  . البــدين بدرجــة أكــرب، وال ســيما يف القطاعــات الــيت تغلــب عليهــا الن

زاء االعتـداءات البدنيـة واجلنـسية، واحلرمـان مـن الغـذاء             إضعف  املرتليات بـصفة خاصـة مـن الـ        
 العـــامالتوتعـــد التحرشـــات اجلنـــسية ب. والنـــوم، والقـــسوة علـــى أيـــدي أصـــحاب األعمـــال

 يف بيئـات العمـل األخـرى، مثـل املـزارع أو يف القطـاع الـصناعي، مـشكلة منتـشرة                      املهاجرات
ا أن النساء الالئـي يهـاجرن كزوجـات         كم). E/CN.4/1998/74/Add.1انظر  (على نطاق العامل    

لعمال زائـرين، سـواء كـن أنفـسهن عـامالت أم غـري عـامالت، يتعرضـن خلطـر العنـف املـرتيل                        
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ذا جئن من ثقافة تعلي مـن شـأن الـدور اخلاضـع للمـرأة      إ، خاصة اإلضايف من جانب أزواجهن 
  .يف األسرة

ــة اللجــوء إىل القــضاء حمــدود     - ٢١ ــد تكــون إمكاني ــدان،  . للمهــاجراتة وق ويف بعــض البل
من اللجوء إىل النظـام القـانوين للحـصول علـى تعويـضات             متنعهن  تفرض على املهاجرات قيود     

ــز يف التوظيــف،   معــايري العمــل التمييزيــة، وعــن   عــن . اجلنــسي أو اجلنــساين  فأو العنــ التميي
ــد ال تكــون    ــامالتكــذلك، ق ــاجراتالع ــة      امله ــساعدة القانوني ــى امل ــؤهالت للحــصول عل  م

ومية اجملانية، وقد توجد معوقات أخرى مثل عدم التجاوب والعداء من جانب املـوظفني،              احلك
ويف بعــض احلــاالت، . ويف بعــض األحيــان التواطــؤ بــني املــوظفني ومــرتكيب تلــك االنتــهاكات 

املرتليـات   العـامالت تصدر إساءة املعاملة اجلنسية والعنف وغري ذلك مـن أشـكال التمييـز ضـد                
ــية  مـــن جانـــباملهـــاجرات ويف بعـــض .  الدبلوماســـيني الـــذين يتمتعـــون باحلـــصانة الدبلوماسـ

فقـد يفقـدن    .  املهـاجرات  لعامالتاحلاالت، تكون هناك ثغرات يف القوانني اليت توفر احلماية ل         
 املعاملـة أو التمييـز، وعندئـذ       تصاريح عملهن، علـى سـبيل املثـال، مبجـرد أن يـبلغن عـن إسـاءة                

وباإلضـافة إىل هـذه احلــواجز   .  فتـرة نظـر القـضية، إن ُنظــرت   ميكنـهن البقـاء يف البلـد طــوال    ال
فـالكثريات منـهن    . الرمسية، هناك حواجز عملية قد متنع حـصول املهـاجرات علـى التعويـضات             

 التنقـــل داخـــل البلـــد أكثـــر تقييـــدا يكـــونقـــد و. ال يعـــرفن لغـــة البلـــد، وال يعـــرفن حقـــوقهن
، ومـن   إقامتـهن  رة مواقـع عملـهن أو     النـساء مـن مغـاد     أصـحاب العمـل     وقد مينـع    . اتللمهاجر

ــة       ــات أو رابطــات ثقافي ــضمام إىل أي مجاع ــيهن االن ــاتف، أو حيظــر عل ــثريا . اســتخدام اهل وك
يعـرفن سـفاراهتن أو اخلـدمات املتاحـة هلـن نظـرا العتمـادهن علـى أصـحاب األعمـال أو                       ال ما

 املرتليــات العــامالتإذ يــصعب مـثال علــى  . علـى أزواجهــن يف احلــصول علـى تلــك املعلومــات  
، الــاليت ينــدر أن يغــنب عــن نظــر أصــحاب عملــهن، حــىت أن يــسجلن أمســاءهن يف   املهــاجرات

ولذلك، تفتقر هؤالء النساء إىل أيـة صـالت خارجيـة           . سفاراهتن أو أن يتقدمن بشكاوى إليها     
أو أية وسائل للتقدم بشكاوى، وقد يعانني من العنف وإسـاءة املعاملـة لفتـرات طويلـة قبـل أن                    

ــرينكــشف ــشكاوى نظــرا الحتجــاز      .  األم ــدم ب ــستطعن التق ــإهنن ال ي ــك، ف وباإلضــافة إىل ذل
 العـامالت أصحاب األعمال جلوازات سفرهن، أو نتيجة للخوف من االنتقـام يف حالـة تـورط                

  .  يف قطاعات ترتبط بشبكات إجراميةاملهاجرات
ة خاصـة مـن الـضعف        الاليت ال حتملن أوراقا رمسيـة معانـا         املهاجرات العامالتوتعاين    - ٢٢

إزاء االستغالل وإساءة املعاملة بسبب عدم قانونية وضعهن فيما يتعلق باهلجرة، وهـو مـا يزيـد                 
إذ ميكـن اسـتغالهلن يف أعمـال الـسخرة، وتكـون            . من استبعادهن وتعرضهن خلطـر االسـتغالل      

ــضاح           . فــرص حــصوهلن علــى احلــد األدىن مــن حقــوقهن حمــدودة بــسبب اخلــوف مــن االفت
 ُيحـاكمن  فعنـدما ُيلقـى القـبض علـيهن، عـادة مـا          . واجهن مضايقات من جانب الشرطة    ي قد كما
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على انتهاكات قوانني اهلجرة، ويوضـعن يف مراكـز االحتجـاز حيـث يعـانني مـن الـضعف إزاء                    
  .إساءة املعاملة اجلنسية، ويتم ترحيلهن

  
  ) و(توصيات للدول األطراف

  صد وبلدان املق األصليةلبلدانمسؤوليات مشتركة ل
  : وبلدان املقصد ما يلي األصليةلبلدانتشمل املسؤوليات املشتركة ل  - ٢٣

: صـياغة سياســة شـاملة تراعــي االعتبـارات اجلنــسانية وتتأسـس علــى احلقــوق      )أ(  
جيــب علــى الــدول األطــراف أن تــستفيد مــن االتفاقيــة والتوصــيات العامــة يف صــياغة سياســة     

سـاس مـن املـساواة وعـدم التمييـز،      أحلقـوق، علـى   تراعي االعتبارات اجلنسانية وتتأسس علـى ا   
 إىل فـرص     املهـاجرات  العـامالت دارة كافة جوانب ومراحل اهلجرة، وتيـسري وصـول          وإلتنظيم  
  املهـــاجراتالعـــامالتيف اخلـــارج، وتعزيـــز اهلجـــرة اآلمنـــة، وكفالـــة محايـــة حقـــوق    العمـــل

  ؛ )٣ و) أ (٢ املادتان(
ــشطة ل   )ب(   ــة  رات املهــاجلعــامالتاملــشاركة الن ــة املعني :  واملنظمــات غــري احلكومي

 املنظمــــات و املهــــاجراتالعــــامالتشــــراك إىل إجيــــب علــــى الــــدول األطــــراف أن تــــسعى 
تنفيـــذها ورصـــدها وتقييمهـــا  املعنيـــة بـــصورة نـــشطة يف صـــياغة الـــسياسات واحلكوميـــة غـــري

  ؛))ب (٧ املادة(
راء ودعـم   إجـ جيب علـى الـدول األطـراف        : البحوث ومجع البيانات والتحليل     )ج(  

البحــوث الكميــة والكيفيــة ومجــع البيانــات والتحليــل لتحديــد املــشكالت واالحتياجــات الــيت   
 يف كل مرحلة من مراحـل عمليـة اهلجـرة مـن أجـل تعزيـز حقـوق                    املهاجرات العامالتتواجه  

  ).٣املادة ( وصياغة السياسات ذات الصلة  املهاجراتالعامالت
   األصليةالبلدانمسؤوليات خاصة ب

 لرعاياهـا مـن النـساء ممـن       اإلنـسان  حقـوق  احتـرام ومحايـة       األصـلية  البلـدان جيب علـى      - ٢٤
تــشمل مــا يلــي، علــى ســبيل املثــال  والتــدابري الــيت قــد تكــون الزمــة  . يهــاجرن لغــرض العمــل

  :احلصر ال
ــرة      )أ(   ــى اهلجـ ــة علـ ــة املفروضـ ــود التمييزيـ ــر أو القيـ ــكال احلظـ ــع أشـ جيـــب : رفـ

ال احلظــر أو القيــود التمييزيــة املفروضــة علــى هجــرة املــرأة إبطــال أشــكالــدول األطــراف  علــى
وجيـب عليهـا رفـع القيـود الـيت تـشترط            . مومـة ألبسبب السن أو احلالـة الزوجيـة أو احلمـل أو ا           

__________ 
  . املرأةاملواد الواردة مقابل كل توصية تشري إىل مواد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  ) و(  



A/64/38 
 

29 09-43206 
 

ل علــى جــواز ســفر أو للــسفر  حــصول املــرأة علــى موافقــة الــزوج أو الوصــي الــذكر للحــصو  
  ؛))و (٢ املادة(

جيب على الدول األطـراف     : مع توحيد احملتويات  التثقيف والتوعية والتدريب      )ب(  
 املعنيـة،    غـري احلكوميـة    املنظمـات  تضع برناجما مناسبا للتثقيف والتوعية بالتشاور الوثيق مـع           أن
 ممــن ميــتلكن خــربة يف جمــال   املهــاجراتالعــامالتخــصائيي الــشؤون اجلنــسانية واهلجــرة، و أو

ذلــك الــصدد، علــى الــدول األطــراف  وجيــب، يف . اهلجــرة، ووكــاالت التوظيــف املوثــوق هبــا 
  ): ١٤  و١٠  و٥  و٣املواد (يلي  ما

توفري أو تيسري برامج للتوعية والتدريب، جمانيـة أو بتكلفـة ميـسورة، تتأسـس                 ‘١’  
قـبالت علـى     امل العـامالت على املسائل اجلنسانية واحلقوق قبل السفر، لتوعيـة         
تويــات املوصــى هبــا احمل: اهلجــرة باحتمــال تعرضــهن لالســتغالل، مبــا يف ذلــك 

جـراءات  إلعقود العمل، واحلقوق واالستحقاقات القانونية يف بلدان العمـل، و      
ليات االنتصاف الرمسية وغري الرمسية، والعمليـات الـيت ميكـن مـن           آىل  إاللجوء  

ىل املعلومات عن أصحاب األعمـال، واألوضـاع الثقافيـة يف           إخالهلا الوصول   
ــدان املقــصد، ومعاجلــة ا   ــدابري اجهــاد، إلبل وليــة وخــدمات  ألســعافات اإلوت

صـــلي؛ ألالطـــوارئ، مبـــا يف ذلـــك أرقـــام هواتـــف الطـــوارئ لـــسفارة البلـــد ا 
واملعلومات عن السالمة أثناء االنتقاالت، مبا يف ذلك يف املطارات ووجهـات            

جنابيـة، مبـا يف   إلاخلطوط اجلوية، واملعلومات املتعلقة بالصحة العامة والـصحة ا       
وجيـب أن تكـون هـذه    . اإليـدز / نقص املناعـة البـشرية   وسفريذلك الوقاية من    

الربامج موجهـة للنـساء املقـبالت علـى اهلجـرة للعمـل، وأن جتـري يف أمـاكن                   
  تدريب المركزية حبيث تكون متاحة للنساء؛

توفري قائمة بوكـاالت التوظيـف الـسليمة واملوثـوق هبـا، ووضـع نظـام موحـد                    ‘٢’  
  رج؛للمعلومات الوظائف املتاحة يف اخلا

ــوفري املعلومــات عــن أســاليب وإجــراءات اهلجــرة للعمــل لل     ‘٣’   ــعــامالتت اليت  ال
  يرغنب يف اهلجرة بصورة مستقلة عن وكاالت التوظيف؛

إلــزام وكــاالت التوظيــف باملــشاركة يف بــرامج التوعيــة والتــدريب، وتعريفهــا   ‘٤’  
تغالل  وبأشكال التمييز اجلنسي واجلنساين واالسـ      املهاجرات العامالتقوق  حب

  جتاه النساء؛التوظيف اليت قد تتعرض هلا املرأة ومسؤوليات وكاالت 
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تعزيــز توعيــة اجملتمعــات احملليــة بتكــاليف ومنــافع مجيــع أشــكال هجــرة املــرأة،   ‘٥’  
والقيام بأنـشطة توعيـة متعـددة الثقافـات موجهـة إىل اجلمهـور العـام لتـسليط                  

ي عليهــا اهلجــرة،  الــضوء علــى التهديــدات واملخــاطر والفــرص الــيت تنطــو      
واستحقاقات املرأة من عائـداهتا حتقيقـا ألمنـها املـايل، وضـرورة احلفـاظ علـى                 

وميكـن  . التوازن بني مـسؤوليات املـرأة جتـاه أسـرهتا ومـسؤوليتها جتـاه نفـسها               
القيام مبثل هـذا الربنـامج للتوعيـة مـن خـالل الـربامج التثقيفيـة الرمسيـة أو غـري                     

  الرمسية؛
وسائط اإلعـالم واملعلومـات واالتـصاالت علـى اإلسـهام يف        تشجيع قطاعات     ‘٦’  

 يف  املهــاجراتالعــامالتالتوعيــة مبــسائل اهلجــرة، مبــا يف ذلــك مــا تــسهم بــه  
االقتصاد، وضعف املرأة جتاه االستغالل والتمييز، وخمتلف املواقع الـيت حيـدث            

  فيها هذا االستغالل؛ 
  :األنظمة ونظم الرصد، على النحو التايل  )ج(  
ــدول األطــراف أن     ‘١’   ــى ال ــصمم نظــَم رصــٍد تكفــل    دتعتمــجيــب عل  أنظمــةً وت

جيـب  و. وكـالء التوظيـف والتـشغيل حلقـوق مجيـع النـساء املهـاجرات              احترام
ــراف أن    ــدول األط ــى ال ــري     عل ــف غ ــا شــامال للتوظي ــشريعاهتا تعريف ــضّمن ت ت

النظامي إىل جانب فرض عقوبات قانونية النتـهاك القـانون مـن قبـل الـوكالء                
  ؛))هـ (٢املادة (

يضا أن تنفذ بـرامج العتمـاد وكـاالت التوظيـف           أجيب على الدول األطراف       ‘٢’  
  ؛))هـ (٢املادة (لكفالة حسن ممارساهتا 

كفالـة تـوفري شـهادات صـحية        جيب على الدول األطراف     : اخلدمات الصحية   )د(  
ملني بالتـامني الطـيب     ذا ما طلبتها بلدان املقصد وإلزام أصـحاب األعمـال احملـت           إموحدة وسليمة   

 عنـد إجـراء    املهـاجرات لعـامالت وجيـب احتـرام حقـوق اإلنـسان ل    .  املهـاجرات  العامالتعلى  
اإليدز وغريهـا مـن الفحـوص الطبيـة قبـل           /مجيع الفحوص املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية      

ــادرة ــة جم      . املغ ــدمي اخلــدمات واألدوي ــا ولتق ــة إجرائه ــاه خــاص لطوعي ــوىل انتب ــا وجيــب أن ي ان
  ؛)١٢و ) و (٢املادتان (بأسعار معقولة؛ وللمشاكل النامجة عن الوصمة  أو

جيب على الدول األطراف أن تكفل مـساواة الرجـل واملـرأة يف             : وثائق السفر   )هـ(  
  ؛))د (٢املادة (احلصول بشكل مستقل على وثائق السفر 
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تكفــل تــوافر جيــب علــى الــدول األطــراف أن  : املــساعدة القانونيــة واإلداريــة   )و(  
فيجب مثال أن يتوفر إجـراء اسـتعراض   . املساعدة القانونية يف ما يتعلق باهلجرة من أجل العمل 

ــى       ــرأة عل ــة حقــوق امل ــود العمــل ومحاي ــانوين يكفــل صــالحية عق ــساواة مــع الرجــل   ق ــدم امل ق
  ؛)١١  و٣ املادتان(

ــامني جيــب علــى الــدول األطــراف  : تــأمني حتــويالت الــدخل   )ز(    وضــع تــدابري لت
ىل إنساء لتمكينهن مـن الوصـول       لل وتوفري املعلومات واملساعدة      املهاجرات العامالتحتويالت  

ىل بلـداهنن ولتـشجيعهن علـى املـشاركة يف مـشاريع            إموال  ألرسال ا إلاملؤسسات املالية الرمسية    
  ؛)١١  و٣املادتان (دخار الا

تكفـل متكـني    جيـب علـى الـدول األطـراف أن          : تيسري ممارسة احلـق يف العـودة        )ح(  
العودة إىل بلـــــــدها األصـلي مـن القيــــام بــــذلك مبعـــــزل عـن أي إكـراه أو إسـاءة                       الراغبة يف 

  ؛)٣املادة (
تـصمم أو تـشرف   جيب على الدول األطراف أن   : اخلدمات املقدمة للعائدات    )ط(  

 إعــادة اجتماعيــة ونفــسية وقانونيــة شــاملة هتــدف إىل تيــسري - علــى تقــدمي خــدمات اقتــصادية
كما جيب عليها مراقبة مقدمي هذه اخلـدمات بغيـة كفالـة عـدم اسـتغالل      . إدماج املرأة العائدة 

املوقــع الــضعيف الــذي تكــون فيــه املــرأة العائــدة مــن اخلــارج، كمــا جيــب عليهــا إقامــة آليــات   
للــشكاوى حلمايــة النــساء مــن األعمــال االنتقاميــة لــوكالء التوظيــف أو أصــحاب األعمــال أو  

  ؛)٣  و٢املادتان (اج السابقني األزو
جيب علـى الـدول األطـراف أن تقـوم بـشكل            : احلماية الدبلوماسية والقنصلية    )ي(  

مناسـب بتــدريب موظفيهــا الدبلوماسـيني والقنــصليني علــى الوفـاء بواجبــاهتم يف محايــة حقــوق    
رفيعـة  وجيب أن تشمل هذه احلمايـة تـوفري خـدمات الـدعم ال            .  يف اخلارج   املهاجرات العامالت
، مبــا يف ذلــك تــوفري املتــرمجني الــشفويني يف الوقــت املناســب،    املهــاجراتلعــامالتاملــستوى ل

وجيـب علـى    . وكذلك الرعاية واملشورة الطبيتني واملساعدة القانونية واملأوى عند االحتياج هلا         
ــريف          ــدويل العـ ــانون الـ ــب القـ ــددة مبوجـ ــات حمـ ــا واجبـ ــب عليهـ ــيت تترتـ ــراف الـ ــدول األطـ الـ

ــل يف        االتفا أو ــا بالكام ــي بالتزاماهت ــصلية، أن تف ــات القن ــا للعالق ــة فيين ــات األخــرى كاتفاقي قي
     ).٣املادة  ( املهاجراتالعامالتيتعلق حبقوق  ما
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   مسؤوليات خاصة ببلدان املرور
الــيت تــسافر عربهــا املــرأة املهــاجرة اختــاذ مجيــع اخلطــوات جيــب علــى الــدول األطــراف   - ٢٥

.  املهــاجراتالعــامالت اســتخدام أراضــيها لتــسهيل انتــهاك حقــوق   املناســبة الــيت تكفــل عــدم 
  :وتشمل التدابري اليت ميكن املطالبة باختاذها، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي

ــيهم     )أ(   ــهم واإلشــراف عل ــة ومراقبت ــوظفي الدول ــدريب م ــدول  : ت ــى ال جيــب عل
ــد ا      ــاملني عن ــا الع ــراد شــرطتها وموظفيه ــدريب أف ــل ت ــن   األطــراف أن تكف حلــدود وغريهــم م

ــة مراعــاة الفــوارق بــني        ــشكل كــاف بغي ــهم ب ــيهم ومراقبت ــرمسيني واإلشــراف عل املــسؤولني ال
  ؛)د (٢املادة  ( املهاجراتالعامالتاجلنسني وإتباع املمارسات غري التمييزية يف تعاملهم مع 

ــا، حــني تكــون          )ب(   ــة عليه ــاجرات واملعاقب ــساء للمه ــوق الن ــهاكات حق ــع انت من
ــة ملنــع مجيــع مــا خيــضع     : يتــهاخاضــعة لوال جيــب علــى الــدول األطــراف أن تتخــذ تــدابري فعال

ــها          ــا، ســواء ارتكبت ــة عليه ــاهلجرة واملعاقب ــصلة ب ــسان مت ــوق اإلن ــهاكات حلق ــن انت ــا م لوالياهت
ــدول األطــراف  و. ســلطات عامــة أو جهــات خاصــة  ــوفري أو تيــسري اخلــدمات  جيــب علــى ال ت

املـرأة مـع وكيـل أو مرافـق مث يتخلـى عنـها، وبـذل كـل         واملساعدة يف احلاالت اليت تسافر فيها  
  )).هـ( و) ج (٢املادتان (جراءات القانونية حبقهم إلاجلهود لتعقب املرتكبني واختاذ ا

  
  مسؤوليات خاصة ببلدان املقصد

الــيت تقــيم أو تعمــل فيهــا املــرأة املهــاجرة أن تتخــذ مجيــع جيــب علــى الــدول األطــراف   - ٢٦
متـتعهن باملـساواة يف احلقـوق،        و  املهـاجرات  العـامالت فالة عدم التمييـز ضـد       التدابري املناسبة لك  

بـة باختاذهـا، علـى سـبيل املثـال      وتشمل التدابري اليت ميكن املطال. يف ذلك يف جمتمعاهتن احمللية  مبا
  :احلصر، ما يليال 

جيـب علـى الـدول األطـراف     : رفع أوجه احلظر أو القيود التمييزية عن اهلجرة       )أ(  
وجيب عليها أن تكفل أال تتـضمن       . ل أوجه احلظر التام والقيود التمييزية على هجرة املرأة        إبطا

نظــم مــنح التأشــريات فيهــا متييــزا غــري مباشــر ضــد املــرأة بفــرض قيــود علــى عمــل العــامالت      
املهاجرات يف بعض فئات الوظـائف الـيت يغلـب عليهـا الرجـال، أو باسـتبعاد بعـض املهـن الـيت                      

  ؛))و (٢املادة (رأة من نظم منح التأشرية هتيمن عليها امل
ــاجرات      )ب(   ــامالت امله ــوق الع ــة حلق ــة القانوني ــوفري احلماي ــدول   : ت ــى ال جيــب عل

األطــراف كفالــة أن تــوفر القــوانني الدســتورية واملدنيــة، فــضال عــن قــوانني العمــل، للعــامالت  
ا يف ذلــك احلــق يف املهــاجرات نفــس احلقــوق واحلمايــة املكفولــة جلميــع العــاملني يف البلــد، مبــ  

كمـــا جيـــب عليهـــا أن تكفـــل صـــحة عقـــود العـــامالت  . التنظـــيم وتكـــوين اجلمعيـــات حبريـــة
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وأن تكفل الدول بصفة خاصة محايةَ املهـن الـيت تغلـب عليهـا              . املهاجرات من الناحية القانونية   
العامالت املهاجرات، كالعمل املـرتيل وبعـض أشـكال الترفيـه، وذلـك مبوجـب قـوانني العمـل،           

، وقــوانني الــصحة والــسالمة، وأنظمــة العطــل  نظــام األجــر بالــساعةا فيهــا أنظمــة األجــور ومبــ
وجيــب أن تتــضمن القــوانني آليــات ملراقبــة أوضــاع أمــاكن العمــل للعــامالت         . واإلجــازات

  ؛)١١ و) و( و) أ (٢املواد (املهاجرات، وال سيما يف أنواع الوظائف اليت يغلنب عليها 
جيــب علــى الــدول األطــراف  : وصــول إىل ســبل االنتــصاف كفالــة إمكانيــة ال  )ج(  

والتـدابري اخلاصـة تـشمل،      . كفالة إمكانيـة الوصـول إىل سـبل االنتـصاف عنـد انتـهاك حقوقهـا               
  :على سبيل املثال، ال احلصر، ما يلي

إصـدار وإنفــاذ القــوانني والــنظم الــيت تتـضمن مــا يكفــي مــن ســبل االنتــصاف     ‘١’  
ة آليات يسهل الوصول إليها حلـل املنازعـات،    ليات تقدمي الشكاوى، وإقام   وآ

ومحاية العامالت املهاجرات الاليت حيملن والاليت ال حيملن أوراقا رمسية علـى            
  حد سواء من التمييز واالستغالل وإساءة املعاملة على أساس نوع اجلنس؛

إلغــاء أو إبطــال القــوانني الــيت حتــول دون اســتفادة العــامالت املهــاجرات مــن    ‘٢’  
ويـشمل ذلـك القـوانني املتعلقـة بفقـدان       . اكم وغريها من سـبل االنتـصاف      احمل

تصاريح العمل، مما يؤدي إىل فقدان الدخل املكتـسب والترحيـل احملتمـل مـن               
قبــل مكتــب اهلجــرة عنــدما يقــدم العامــل شــكوى اســتغالل أو إســاءة معاملــة 

ليــة وجيــب علـى الــدول األطـراف األخــذ باملرونـة يف عم   . ريثمـا يــتم التحقيـق  
ــاالت     ــامالت يف حـ ــل العـ ــالء دون ترحيـ ــال أو الكفـ ــحاب األعمـ ــيري أصـ تغـ

  الشكوى من إساءة املعاملة؛
ــنظم     ‘٣’   ــاكم والـ ــة، وإىل احملـ ــاجرات إىل املـــساعدة القانونيـ ضـــمان وصـــول املهـ

ــن خــالل         ــك م ــا يف ذل ــة، مب ــل والعمال ــوانني العم ــاذ ق ــة بإنف ــة املكلف التنظيمي
  املساعدة القانونية اجملانية؛

 الــاليت يــرغنب يف تــرك أصــحاب   املهــاجراتلعــامالتتــوفري مــأوى مؤقــت ل   ‘٤’  
العمل أو األزواج أو األقارب عنـد تعرضـهن إلسـاءة املعاملـة، وتـوفري مرافـق                 

  إليوائهن بصورة آمنة أثناء احملاكمات؛
جيب علـى الـدول األطـراف علـى الـدول        : توفري احلماية القانونية حلرية التنقل      )د(  

 العـامالت تكفل عدم مـصادرة أصـحاب العمـل وجهـات التوظيـف لوثـائق سـفر                 األطراف أن   
وعلى الدول األطراف أيضا أن تتخذ خطوات إلهناء العـزل          . إتالفها  أو هوياهتن أو   املهاجرات
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. ، ال سيما الاليت يعملن يف اخلدمـة املرتليـة          املهاجرات لعامالتالقسري، أو احلبس يف املرتل، ل     
 من هـذه األشـكال مـن         املهاجرات العامالترطة على محاية حقوق     وينبغي تدريب ضباط الش   

  ؛))هـ (٢املادة  (التجاوزات
جيــب علــى الــدول األطــراف أن  : خلــو مــشاريع مل مشــل األســرة مــن التمييــز   )هـ(  

تــضمن خلــو مــشاريع مل مشــل األســرة مــن التمييــز علــى أســاس اجلــنس بــشكل مباشــر أو غــري   
  ؛))و (٢املادة (مباشر 

عنـدما يكـون مـنح اإلقامـة مـستندا إىل           : أنظمة مـنح اإلقامـة مـن التمييـز        خلو    )و(  
كفالــة صــاحب العمــل أو الــزوج، جيــب علــى الــدول األطــراف ســن األحكــام املتــصلة بوضــع  

وجيب وضع أنظمـة للـسماح باإلقامـة القانونيـة للمـرأة الـيت هتـرب مـن إسـاءة                    . اإلقامة املستقل 
كواها مــن إســاءة املعاملــة  مــن عملــها بــسبب شــ معاملــة صــاحب العمــل أو الــزوج أو ُتفــصل 

  ؛))و (٢ املادة(
جيب علـى الـدول األطـراف تقـدمي بـرامج إلزاميـة للتوعيـة               : التدريب والتوعية   )ز(  

 والتـدريب علـى مراعـاة املنظـور اجلنـساين لوكـاالت              املهـاجرات  العـامالت فيما يتعلـق حبقـوق      
ــة ذوي الــصلة، مثــل مــوظفي  التوظيــف العامــة واخلاصــة وأصــحاب األعمــال وملــوظفي    الدول

العدالــة اجلنائيــة، وســلطات اهلجــرة وحــرس احلــدود ومقــدمي اخلــدمات االجتماعيــة والرعايــة   
  ؛)٣املادة (الصحية 
جيب على الدول األطراف أن تعتمـد أنظمـة وتـضع نظـم رصـد               : نظم الرصد   )ح(  

وأصــحاب  مــن جانــب وكــالء التوظيــف  املهــاجراتالعــامالتلــضمان احتــرام حقــوق مجيــع 
وعلــى الــدول األطــراف أن ترصــد عــن كثــب وكــاالت التوظيــف، وأن تقاضــيهم    . األعمــال

  ؛))هـ (٢املادة (الرتكاب أعمال العنف أو اإلكراه أو اخلداع أو االستغالل 
علـى الـدول األطـراف أن تكفـل إتاحـة         جيـب   : كفالة احلصول على اخلدمات     )ط(  

ــة والث    ــة اللغوي ــة لاخلــدمات املناســبة مــن الناحي ــامالتقافي ــرامج   املهــاجراتلع ــا يف ذلــك ب ، مب
التدريب املتعلقة باللغات واملهارات، واملأوى حلـاالت الطـوارئ، وخـدمات الرعايـة الـصحية،               
وخــدمات الــشرطة، والــربامج الترفيهيــة، والــربامج املــصممة خصيــصا للمهــاجرات املعــزوالت  

. باإلضـافة إىل ضـحايا العنـف املـرتيل        مثل العـامالت يف املنـازل وغريهـن املعـزوالت يف املـرتل،              
بد من توفري خدمات الطوارئ واخلدمات االجتماعية لضحايا إسـاءة املعاملـة بغـض النظـر       وال

  ؛)١٢ و ٥ و ٣املواد (عن وضعهن املتعلق باهلجرة 
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محايــة حقــوق املهــاجرات احملتجــزات، ســواء كــن حيملــن أو ال حيملــن أوراقــا   )ي(  
 احملتجـزات مـن      املهـاجرات  العـامالت طراف أن تكفل عدم معانـاة       على الدول األ   جيب: رمسية

التمييــز ضــد املــرأة أو العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس، وعلــى حــصول احلوامــل واملرضــعات   
وعلـى الـدول أن تـستعرض القـوانني والـنظم           . وكذلك املعتالت صحيا على اخلدمات املناسـبة      

 ألسـباب    املهـاجرات  العـامالت سـب مـن     والسياسات الـيت يـسفر عنـها احتجـاز عـدد غـري متنا             
  ؛)٥و ) د (٢املادتان  (لق باهلجرة، وإلغاؤها أو إصالحهاتتع

جيب على الدول األطـراف وضـع       :  املهاجرات لعامالتاإلدماج االجتماعي ل    )ك(  
.  مـن االنـدماج يف جمتمعـاهتن اجلديـدة          املهاجرات العامالتسياسات وبرامج هتدف إىل متكني      

 ومحايـة مـا هـو        املهـاجرات  عـامالت ه اجلهود على احترام اهلوية الثقافية لل      وجيب أن تنطوي هذ   
  ؛)٥املادة ( امتثاال لالتفاقية  اإلنسانحقوقمكفول هلن من 

 جيـب إيـالء اهتمـام    : الاليت ال حيملن أوراقـا رمسيـة   املهاجراتالعامالتمحاية    )ل(  
ــة      ــا رمسي ــن أوراق ــاليت ال حيمل ــساء ال ــبغض النظــ . خــاص لوضــع الن ــار  ف ــن افتق ــامالتر ع  الع

 الاليت ال حيملن أوراقا رمسية لوضع اهلجرة، يقع على الدول األطراف التزام حبمايـة               املهاجرات
 الـاليت ال حيملـن       املهـاجرات  العامالت وأن يكون مبقدور     ال بد ف. حقوقهن اإلنسانية األساسية  

ة تعـرض احليـاة للخطـر،       أوراقا رمسيـة الوصـول إىل سـبل االنتـصاف القانونيـة والعدالـة يف حالـ                
يف حالــة املعاملــة القاســية أو املهينــة، أو إذا أجــربن علــى الــسخرة، أو واجهــن احلرمــان مــن   أو

الوفاء باالحتياجات األساسية، مبا يف ذلـك يف أوقـات الطـوارئ الـصحية أو احلمـل واألمومـة،                   
 حالـة القـبض     ويف. أسيئت معاملتهن بدنيا أو جنسيا من جانب أصحاب األعمال وغريهـم           إذا

علــيهن أو احتجــازهن، جيــب علــى الــدول األطــراف كفالــة تلقــيهن معاملــة إنــسانية ومتــتعهن    
وجيـب  . باإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباع، مبا يف ذلك من خالل املساعدة القانونيـة اجملانيـة             

دة علــى الــدول األطــراف، يف ذلــك الــصدد، إلغــاء أو إبطــال القــوانني الــيت حتــول دون اســتفا    
 .العامالت املهاجرات الاليت ال حيملن أوراقـا رمسيـة مـن احملـاكم وغريهـا مـن سـبل االنتـصاف                    

وإذا ما تعذر جتنب الترحيـل، جيـب علـى الـدول األطـراف معاملـة كـل حالـة علـى حـدة، مـع                          
ــهاك     إيــال ــوع اجلــنس وملخــاطر التعــرض النت ــصلة بن ــار الواجــب للظــروف املت  حقــوقء االعتب

  )).و( و) هـ (٢املادتان (ألصلي  يف البلد ااإلنسان
  

  التعاون الثنائي واإلقليمي
 علـى سـبيل املثـال       ،تـشمل التدابري املطلوب اختاذها يف جمال التعاون الثنائي واإلقليمـي            - ٢٧

  :ال احلصر، ما يلي
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 لعـامالت جيـب علـى البلـدان املرسـلة واملتلقيـة ل          : االتفاقات الثنائيـة واإلقليميـة      )أ(  
ن العبــور الــدخول يف اتفاقــات أو مــذكرات تفــاهم ثنائيــة أو إقليميــة حتمــي    وبلــدااملهــاجرات

  ؛)٣املادة ( على النحو املبني يف هذه التوصية العامة  املهاجراتالعامالتحقوق 
  : أفضل املمارسات وتقاسم املعلومات، على النحو التايل  )ب(  
ــضل امل       ‘١’   ــا يف أف ــى تقاســم خرباهت ــضا عل ــدول األطــراف أي ــشجع ال مارســات ُت

 العـــامالتواملعلومـــات ذات الـــصلة لتعزيـــز تـــوفري احلمايـــة الكاملـــة حلقـــوق 
  ؛)٣املادة  (املهاجرات

ــرتكيب          ‘٢’   ــن م ــات ع ــوفري املعلوم ــاون يف ت ــراف أن تتع ــدول األط ــى ال جيــب عل
وجيـب علـى الـدول األطـراف، عنـد         .  املهـاجرات  العامالتانتهاكات حقوق   

ــه   ــدابري  تلقيهــا معلومــات بــشأن مــرتكيب االنت اكات يف أراضــيها، أن تتخــذ ت
  )).ج (٢املادة (للتحقيق معهم ومقاضاهتم ومعاقبتهم 

  
  توصيات بشأن الرصد واإلبالغ

علــى الــدول األطــراف أن تــدرج يف تقاريرهــا    جيــبفيمــا يتعلــق بالرصــد واإلبــالغ،    - ٢٨
 عــامالتالمعلومــات عــن اإلطــار القــانوين والــسياسات والــربامج الــيت نفــذهتا حلمايــة حقــوق     

، آخذة يف االعتبار الشواغل اجلنسية واجلنـسانية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان واملدرجـة                املهاجرات
 ٢٧ إىل ٢٣أعــاله مهتديــة بالتوصـيات املقدمــة يف الفقــرات مــن   ٢٢ إىل ١٠يف الفقـرات مــن  

 وينبغي مجـع بيانـات كافيـة عـن إنفـاذ القـوانني والـسياسات والـربامج               . من هذه التوصية العامة   
 حـىت تكـون املعلومـات الـواردة يف           املهـاجرات  لعـامالت ومدى فعاليتها وعـن الوضـع الفعلـي ل        

ــدة ــة مــع     . التقــارير مفي وينبغــي أن تقــدم هــذه املعلومــات يف إطــار املــواد املناســبة مــن االتفاقي
  .كل التوصياتب فيما يتعلقاالسترشاد باملقترحات املقدمة 

  
  ت الصلة أو االنضمام إليها ذا اإلنسانحقوقالتصديق على معاهدات 

ُتشجع الدول األطراف على التصديق على مجيع الصكوك الدولية ذات الـصلة حبمايـة              - ٢٩
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال            ، وخباصـة     املهاجرات لعامالتحقوق اإلنسان ل  

  .املهاجرين وأفـراد أسرهـم



A/64/38 
 

37 09-43206 
 

  املرفق الثاين
القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مبناســبة بيــان صــادر عــن اللجنــة املعنيــة ب

ــوق        ــاملي حلق ــاد اإلعــالن الع ــستني العتم ــسنوية ال ــذكرى ال ــال بال االحتف
  اإلنسان

 إمياهنـا بـاحلقوق األساسـية لإلنـسان         ١٩٤٥عندما أكدت شـعوب األمـم املتحـدة عـام             - ١
يف تـاريخ   وبكرامة الفرد وقدره ومبا للرجال والنساء من حقوق متساوية، بزغت حقبة جديـدة              

ويف ذلك الوقت، كانت الفجـوة هائلـة بـني تلـك الكلمـات وبـني احلقيقـة علـى أرض           . البشرية
الواقع، غري أن البشرية قطعت خطوة أوىل ال يستهان هبا على الطريق حنـو املـساواة بـني النـساء                    

  .والرجال، وهي اخلطوة اليت ثبت أنه ال رجعة فيها
، اعتمدت اجلمعيـة العامـة، الـيت كانـت تتـألف            ١٩٤٨ديسمرب  / كانون األول  ١٠ويف    - ٢

 دولة آنذاك، اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي زاد من بلـورة وجتـسيد مـا ورد يف                  ٥٦من  
ويتأســس . ميثــاق األمــم املتحــدة مــن إشــارات عامــة إىل حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية  

 من كرامة أصـيلة فـيهم، ومـن حقـوق           اإلعالن على أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية        
متــساوية وغــري قابلــة للتــصرف، يــشكل أساســا للحريــة والعــدل والــسالم يف العــامل؛ وعلــى أن   
رسالة اإلعالن العاملي كانت وال تزال تتمثل يف أن حقوق اإلنسان هي حقـوق عامليـة مكفولـة                  

رغـم اعتمـاد اإلعـالن      غري أنـه بعـد ثالثـني عامـا، أعربـت اجلمعيـة عـن قلقهـا مـن أنـه                      . للجميع
، واللـذين جـسدا أيـضا       ١٩٦٦العاملي والعهدين الدوليني اللذين صدرا عن األمـم املتحـدة عـام             

التــزام كافــة الــدول األعــضاء بكفالــة املــساواة بــني الرجــال والنــساء يف التمتــع جبميــع احلقــوق     
 نطـاق واسـع يف أحنـاء        االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال يزال التمييز ضد املرأة مستمرا على         

 اعتمـاد اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز               ١٩٧٩ولذلك، قررت اجلمعية عـام      . العامل
  .ضد املرأة

.  دولة من الدول األعضاء قد صدقت علـى االتفاقيـة          ١٨٥، كانت   ٢٠٠٨وحىت عام     - ٣
لـى تنفيـذ الـدول    وأسندت إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة مهمـة اإلشـراف ع             

، مل تتحقـق بعـد املـساواة الكاملـة          ٢٠٠٨وليس مثة شـك يف أنـه حـىت عـام            . األطراف لالتفاقية 
ومـع  . بني النساء والرجال يف أحنـاء العـامل، ال مـن الناحيـة الـشكلية وال مـن الناحيـة املوضـوعية                   

ع حبقـوق اإلنـسان     ذلك، فإن اللجنة على ثقة من أن مبدأ املساواة بني النساء والرجـال يف التمتـ               
واحلريات األساسية ال يشكل فحـسب التزامـا تعاهـديا جوهريـا، بـل أنـه أصـبح اآلن مبـدأ مـن                       

وأصبح من املمكن مساءلة مجيع الـدول علـى امتثاهلـا هلـذا املبـدأ،      . مبادئ القانون الدويل العريف  
تحقـق لـوال الرؤيـة      وما كان هذا االجناز اهلـام لي      . الذي يعترب حجر الزاوية حلقوق اإلنسان كافة      
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اليت امتلكها أولئك الذين هنضوا بصياغة واعتماد اإلعالن واالتفاقية، والذين كـانوا ينتمـون إىل               
  .خمتلف الثقافات والديانات

ــها مبوجــب االتفاقيــة والربوتوكــول           - ٤ ــا علــى مواصــلة عمل ــد عقــدت اللجنــة عزمه وق
اواة بـني النـساء والرجـال عمـال بـروح          االختياري املتصل هبا، ورصد التطبيق العملـي ملبـدأ املـس          

ويف هذا السياق، تدعو اللجنـة الـدول الـيت مل تـصبح بعـد أطرافـا                 . اإلعالن يف السنوات القادمة   
يف االتفاقية أو بروتوكوهلا االختيـاري إىل النظـر يف التـصديق عليهمـا أو االنـضمام إليهمـا دون                     

  .إبطاء
ــش      - ٥ ــات املن ــع اهليئ ــة كــذلك جبمي ــب اللجن ــسان    وهتي ــوق اإلن ــدات حق أة مبوجــب معاه

األخرى، وجملس حقوق اإلنسان، وكافـة أجهـزة وكيانـات ووكـاالت منظومـة األمـم املتحـدة                  
 تواصــل تعزيــز مــسامهاهتا يف اإلعمــال الكامــل ملبــدأ املــساواة بــني النــساء والرجــال يف التمتــع نأ

  .جبميع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية
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  الثالثاملرفق 
ــدول األ   ــىت      الـ ــرأة حـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ ــى مجيـ ــضــــاء علـ ــة القـ ــراف يف اتفاقيـ طـ

    ٢٠٠٩يوليه /متوز ٣١

  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٣  االحتاد الروسي

  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨١رب سبتم/ أيلول١٠  إثيوبيا

  ١٩٩٥أغسطس / آب٩  )أ(١٩٩٥يوليه / متوز١٠  أذربيجان

  ١٩٨٥أغسطس / آب١٤  ١٩٨٥يوليه / متوز١٥  األرجنتني

  ١٩٩٢يوليه / متوز٣١  ١٩٩٢يوليه / متوز١  األردن

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٣  )أ(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣  أرمينيا

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥  )أ(١٩٩٥رب سبتم/ أيلول٥  إريتريا

  ١٩٨٤فرباير / شباط٤  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  أسبانيا

  ١٩٨٣أغسطس / آب٢٧  ١٩٨٣يوليه / متوز٢٨  أستراليا

  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١  استونيا

  ١٩٩١فمرب نو/ تشرين الثاين٢  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  إسرائيل

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٣مارس / آذار٥  أفغانستان

  ١٩٨١ديسمرب / كانون األول٩  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩  إكوادور

  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠  )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١  ألبانيا

  ١٩٨٥أغسطس / آب٩  ١٩٨٥يوليه / متوز١٠  )هـ(أملانيا

  ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٥  )أ(٢٠٠٤ أكتوبر/ل األوتشرين ٦  اإلمارات العربية املتحدة

  ١٩٨٩أغسطس / آب٣١  )أ(١٩٨٩أغسطس / آب١  أنتيغوا وبربودا

  ١٩٩٧فرباير / شباط١٤  )أ(١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٥  أندورا

  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٣  ١٩٨٤سبتمرب / أيلول١٣  إندونيسيا

  ١٩٨٦أكتوبر /ألول تشرين ا١٧  )أ(١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٧  أنغوال
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٨  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٩  أوروغواي

  ١٩٩٥أغسطس / آب١٨  )أ(١٩٩٥يوليه / متوز١٩  أوزبكستان

  ١٩٨٥أغسطس / آب٢١  ١٩٨٥يوليه / متوز٢٢  أوغندا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١مارس / آذار١٢  أوكرانيا

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٢  )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٣  أيرلندا

  ١٩٨٥يوليه / متوز١٨  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٨  أيسلندا

  ١٩٨٥يوليه / متوز١٠  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٠  إيطاليا

  ١٩٩٥فرباير / شباط١١  )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٢  بابوا غينيا اجلديدة

  ١٩٨٧مايو / أيار٦  )أ(١٩٨٧أبريل / نيسان٦  باراغواي

  ١٩٩٦أبريل / نيسان١١  )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٢  انباكست

  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨  )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران١٨  البحرين

  ١٩٨٤مارس / آذار٢  ١٩٨٤فرباير / شباط١  الربازيل

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٦  بربادوس

   ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣  )أ(٢٠٠٦مايو / أيار٢٤  بروين دار السالم

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠  الربتغال

  ١٩٨٥أغسطس / آب٩  ١٩٨٥يوليه / متوز١٠  بلجيكا

  ١٩٨٢مارس / آذار١٠  )ج(١٩٨٢فرباير / شباط٨  بلغاريا

  ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥  ١٩٩٠مايو / أيار١٦  بليز

  ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٦  )أ(١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٦  بنغالديش

  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩  بنما

  ١٩٩٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨١أغسطس / آب٣١  بوتان

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٢  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٣  بوتسوانا
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٨٧نوفمرب /ين تشرين الثا١٣  )أ(١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٤  بوركينا فاسو

  ١٩٩٢فرباير / شباط٧  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٨  بوروندي

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١  )ب(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١  البوسنة واهلرسك

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠  بولندا

  ١٩٩٠يوليه / متوز٨  ١٩٩٠يونيه / حزيران٨  بوليفيا

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣  بريو

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  )ج(١٩٨١فرباير / شباط٤  بيالروس

  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٨  )أ(١٩٨٥أغسطس / آب٩  تايلند

  ١٩٩٧مايو / أيار٣١  )أ(١٩٩٧مايو / أيار١  تركمانستان

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٩  )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٠  تركيا

  ١٩٩٠فرباير / شباط١١  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١٢  ترينيداد وتوباغو

  ١٩٩٥يوليه / متوز٩  )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩  تشاد

  ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢٦  )أ(١٩٨٣سبتمرب / أيلول٢٦  توغو

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٥  )أ(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٦  توفالو

  ١٩٨٥أكتوبر /ل تشرين األو٢٠  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٠  تونس

  ٢٠٠٣مايو / أيار١٤  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦   ليشيت-تيمور 

  ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٩  جامايكا

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  )د(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود

  ١٩٩٦يونيه / حزيران٢١  )ب(١٩٩٦مايو / أيار٢٢  اجلزائر

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٥  )أ(١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٦  جزر البهاما

    )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦  جزر سليمان

  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٣١  جزر القمر

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٠  )أ(٢٠٠٦أغسطس / آب١١  جزر كوك
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١  )أ(٢٠٠٦مارس / آذار٢  جزر مارشال

  ١٩٨٩يونيه / حزيران١٥  )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦  اجلماهريية العربية الليبية

  ١٩٩١يوليه / متوز٢١  )أ(١٩٩١يونيه / حزيران٢١  مجهورية أفريقيا الوسطى

  ١٩٩٣مارس / آذار٢٤  )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢  )ج(اجلمهورية التشيكية

  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٩  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠  مجهورية ترتانيا املتحدة

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢  اجلمهورية الدومينيكية

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦  )أ(٢٠٠٣مارس / آذار١٨  اجلمهورية العربية السورية

  ١٩٨٥يناير / كانون الثاين٢٦  ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٢٧  مجهورية كوريا

  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٩  )أ(٢٠٠١فرباير / شباط٢٧  دميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية ال

  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٧  )د(مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٣  ١٩٨١أغسطس / آب١٤  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  ١٩٩٤ يوليه/ متوز٣١  )ب(١٩٩٤يناير /ن الثاين كانو١٨  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

  ١٩٩٤ يوليه/ متوز٣١  )أ(١٩٩٤ يوليه/ متوز١  مجهورية مولدوفا

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٤  )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  جورجيا

  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١  )أ(١٩٩٨ديسمرب /ل كانون األو٢  جيبويت

  ١٩٨٣مايو / أيار٢١  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  الدامنرك

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١٥  دومينيكا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  )أ(١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٥  الرأس األخضر

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١مارس / آذار٢  رواندا

  ١٩٨٢فرباير / شباط٦  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٧  يارومان

  ١٩٨٥يوليه / متوز٢١  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  زامبيا

  ١٩٩١يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣  زمبابوي
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٥  )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٥  ساموا

  ٢٠٠٣ه يولي/ متوز٢  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣  سان تومي وبرينسييب

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  )أ(١٩٨١أغسطس / آب٤  سانت فنسنت وجزر غرينادين

  ١٩٨٥مايو / أيار٢٥  )أ(١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥  سانت كيتس ونيفيس

  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٧  )أ(١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٨  سانت لوسيا

  ٢٠٠٤ير ينا/ كانون الثاين٩  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  سان مارينو

  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٤  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٥  اسري النك

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨  ١٩٨١أغسطس / آب١٩  السلفادور

  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٧  )أ(١٩٩٣مايو / أيار٢٨  سلوفاكيا

  ١٩٩٢أغسطس / آب٥  )ب(١٩٩٢يوليه / متوز٦  سلوفينيا

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٤  )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥  سنغافورة

  ١٩٨٥مارس / آذار٧  ١٩٨٥فرباير / شباط٥  السنغال

  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٥  )أ(٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٦  سوازيلند

  ١٩٩٣مارس / آذار٣١  )أ(١٩٩٣مارس / آذار١  سورينام

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز٢  السويد

  ١٩٩٧ريل أب/ نيسان٢٦  ١٩٩٧مارس / آذار٢٧  سويسرا

  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١١  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  سرياليون

  ١٩٩٢يونيه / حزيران٤  )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥  سيشيل

  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٦  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٧  شيلي

  ٢٠٠١أبريل / نيسان١١  )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا 

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  )ب(١٩٨٠ نوفمرب/ تشرين الثاين٤  الصني

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  )أ(١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٦  طاجيكستان

  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢  )أ(١٩٨٦أغسطس / آب١٣  العراق
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ٢٠٠٦مارس / آذار٩  )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٧  عمان

  ١٩٨٣فرباير / شباط٢٠  ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢١  غابون

  ١٩٩٣مايو / أيار١٦  ١٩٩٣أبريل / نيسان١٦  غامبيا

  ١٩٨٦فرباير / شباط١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢  غانا

  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠  غرينادا

  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١١  ١٩٨٢أغسطس / آب١٢  غواتيماال

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز١٧  غيانا

  ١٩٨٢سبتمرب /لول أي٨  ١٩٨٢أغسطس / آب٩  غينيا

  ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  )أ(١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢٣  غينيا االستوائية

  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٢  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣   بيساو-غينيا 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٨  )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨  فانواتو

  ١٩٨٤ير ينا/ كانون الثاين١٣  ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول١٤  فرنسا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٤  ١٩٨١أغسطس / آب٥  الفلبني

  ١٩٨٣يونيه / حزيران١  ١٩٨٣مايو / أيار٢   البوليفاريةفرتويالمجهورية 

  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٤  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤  فنلندا

  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧  )أ(١٩٩٥أغسطس / آب٢٨  فيجي

  ١٩٨٢مارس /ر آذا١٩  ١٩٨٢فرباير / شباط١٧  فييت نام

  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٢  )أ(١٩٨٥يوليه / متوز٢٣  قربص

   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٩  قطر

  ١٩٧٧مارس / آذار١٢  )أ(١٩٩٧فرباير / شباط١٠  قريغيزستان

  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥  )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦  كازاخستان

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٢٣  الكامريون

  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٩  )ب(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩  كرواتيا
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٤  )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥  كمبوديا

  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٩  ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٠  كندا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  )ب(١٩٨٠يوليه / متوز١٧  كوبا

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٧  ١٩٩٥ديسمرب /ل كانون األو١٨  كوت ديفوار

  ١٩٨٦مايو / أيار٤  ١٩٨٦أبريل / نيسان٤  كوستاريكا

  ١٩٨٢فرباير / شباط١٨  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين١٩  كولومبيا

  ١٩٨٢أغسطس / آب٢٥  ١٩٨٢يوليه / متوز٢٦  الكونغو

  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢  )أ(١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢  الكويت

  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦  )أ(٢٠٠٤مارس / آذار١٧  كرييباس

  ١٩٨٤أبريل / نيسان٨  )أ(١٩٨٤مارس / آذار٩  كينيا

  ١٩٩٢مايو / أيار١٤  )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤  التفيا

  ١٩٩٧مايو / أيار٢١  )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١  لبنان

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢١  )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٢  ليختنشتاين

  ١٩٨٩مارس / آذار٤  ١٩٨٩فرباير / شباط٢  سمربغلك

  ١٩٨٤أغسطس / آب١٦  )أ(١٩٨٤يوليه / متوز١٧  ليربيا

  ١٩٩٤فرباير / شباط١٧  )أ(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨  ليتوانيا

  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢١  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٢  ليسوتو

  ١٩٩١أبريل / نيسان٧  )أ(١٩٩١مارس / آذار٨  مالطة

  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٠  مايل

  ١٩٩٥أغسطس / آب٤  )أ(١٩٩٥يوليه / متوز٥  ماليزيا

  ١٩٨٩أبريل / نيسان١٦  ١٩٨٩مارس / آذار١٧  مدغشقر

  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٨  ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨  مصر

  ١٩٩٣يوليه / متوز٢١  )أ(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢١  املغرب
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١ مارس/ آذار٢٣  املكسيك

  ١٩٨٧أبريل / نيسان١١  )أ(١٩٨٧مارس / آذار١٢  مالوي

  ١٩٩٣يوليه / متوز٣١  )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١  ملديف

  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  اململكة العربية السعودية

  ١٩٨٦مايو / أيار٧  ١٩٨٦أبريل /نيسان ٧  اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمـــى وأيرلندا الشمالية

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١يوليه / متوز٢٠  منغوليا

  ٢٠٠١يونيه / حزيران٩  )أ(٢٠٠١مايو / أيار١٠  موريتانيا

  ١٩٨٤أغسطس / آب٨  )أ(١٩٨٤يوليه / متوز١٠  موريشيوس

  ١٩٩٧مايو / أيار٢١  )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١  موزامبيق

  ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٧  )أ(٢٠٠٥ مارس/آذار ١٨  موناكو

  ١٩٩٧أغسطس / آب١٢  )أ(١٩٩٧يوليه / متوز٢٢  ميامنار

  ٢٠٠٤ أكتوبر/ األولتشرين ١   )أ(٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ١  واليات ميكرونيزيا املوحدة

  ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٣  )أ(١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ناميبيا

  ١٩٨١مرب سبت/ أيلول٣  ١٩٨١مايو / أيار٢١  النرويج

  ١٩٨٢أبريل / نيسان٣٠  ١٩٨٢مارس / آذار٣١  النمسا

  ١٩٩١مايو / أيار٢٢  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٢  نيبال

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧  )أ(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٨  النيجر

  ١٩٨٥يوليه / متوز١٣  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٣  نيجرييا

  ١٩٨١نوفمرب /رين الثاين تش٢٦  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٧  نيكاراغوا

  ١٩٨٥فرباير / شباط٩  ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٠  نيوزيلندا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١يوليه / متوز٢٠  هاييت

  ١٩٩٣أغسطس / آب٨  ١٩٩٣يوليه / متوز٩  اهلند

  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢  ١٩٨٣مارس / آذار٣  هندوراس
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  الدول األطراف
  تاريخ تلقي صك التصديق

  تاريخ بدء النفاذ  )ب( أو اخلالفة)أ(أو االنضمام

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٢٢  هنغاريا

  ١٩٩١أغسطس / آب٢٢  ١٩٩١يوليه / متوز٢٣  هولندا

  ١٩٨٥يوليه / متوز٢٥  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٥  اليابان

  ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٩  )أ(١٩٨٤مايو / أيار٣٠  )ز(اليمن

  ١٩٨٣يوليه / متوز٧  ١٩٨٣يونيه / حزيران٧  اليونان
  

  .انضمامتصديق أو   )أ(  
  .خالفة  )ب(  
 مـن ، كانـت كـل منـها تـشكل جـزءا      ١٩٩٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١ اجلمهوريـة التـشيكية وسـلوفاكيا دولـتني منفـصلتني يف      قبل أن تصبح   )ج(  

  .١٩٨٢فرباير / شباط١٦تشيكوسلوفاكيا اليت صدقت على االتفاقية يف 
  .، غريت زائري امسها فأصبح مجهورية الكونغو الدميقراطية١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من   )د(  
) ١٩٨٠يوليـه  / متـوز ٩اليت صـدقت علـى االتفاقيـة يف    (، احتدت اجلمهورية الدميقراطية األملانية ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول ٣اعتبارا من     )هـ(  

يف دولـة واحـدة ذات سـيادة، متـارس أعماهلـا يف األمـم       ) ١٩٨٥يوليـه  /متـوز  ١٠اليت صدقت علـى االتفاقيـة يف     (ومجهورية أملانيا االحتادية    
  .ت اسم أملانيااملتحدة حت

  .، احتد اليمن الدميقراطي واليمن يف دولة واحدة متارس أعماهلا يف األمم املتحدة حتت اسم اليمن١٩٩٠مايو / أيار٢٢يف   )و(  



A/64/38
 

09-43206 48 
 

  الرابعاملرفق 
للتعـديل  الدول األطراف اليت أودعت لدى األمني العـام صـكوك قبوهلـا                 

يوليـه  /متـوز  ٣١ حـىت     مـن االتفاقيـة    ٢٠ من املادة    ١ على الفقرة    املدخل
٢٠٠٩  

  
  تاريخ القبول  األطرافالدول 
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١١  األردن

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٥  أذربيجان
  ١٩٩٨يونيه / حزيران٤  سترالياأ

  ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٥  أملانيا
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤  أندورا

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨  أوروغواي
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١  أيرلندا
  ٢٠٠٢مايو / أيار٨  أيسلندا
  ١٩٩٦مايو / أيار٣١  إيطاليا
  ١٩٩٧مارس / آذار٥  الربازيل
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨  الربتغال

  ٢٠٠٧مايو / أيار٣  بنغالديش
  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٥  بنما
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٩  تركيا

  ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث١٧  جزر البهاما
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  جزر كوك

  ١٩٩٦أغسطس / آب١٢  مجهورية كوريا
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠  جورجيا
  ١٩٩٦ مارس/آذار ١٢  الدامنرك
  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠  سلوفينيا
  ١٩٩٦يوليه / متوز١٧  السويد
  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢  سويسرا
  ١٩٩٨و ماي/ أيار٨  شيلي
  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠  الصني
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢  غرينادا

  ١٩٩٩يونيه / حزيران٣  غواتيماال
  ١٩٩٧أغسطس / آب٨  فرنسا
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  تاريخ القبول  األطرافالدول 
  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢  الفلبني
  ١٩٩٦مارس / آذار١٨  فنلندا
  ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠  قربص
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤  كرواتيا
  ١٩٩٧نوفمرب /شرين الثاين ت٣  كندا

   ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٧  كوستاريكا
  ٢٠٠٨مارس / آذار٧  كوبا

  ٢٠٠٣يوليه / متوز١  لكسمربغ
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦  ليربيا
  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٥  ليتوانيا

  ١٩٩٧أبريل / نيسان١٥  ليختنشتاين
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢  ليسوتو
  ١٩٩٧مارس / آذار٥  مالطة
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٠  يلما

  ١٩٩٦يوليه / متوز١٩  مدغشقر
  ٢٠٠١أغسطس / آب٢  مصر

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٦  املكسيك
  ٢٠٠٢فرباير / شباط٧  ملديف

  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩  )ب(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٩  منغوليا
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩  موريشيوس

  ١٩٩٦مارس / آذار٢٩  النرويج
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١  النمسا
  ٢٠٠٢مايو / أيار١  النيجر

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٦  نيوزيلندا
  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠  )أ(هولندا
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢  اليابان

  
  .لندية وأروباباسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلو  )أ(  

باسم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة آيـل أوف مـان وجـزر فريجـن الربيطانيـة                     )ب(  
  .وجزر تركس وكايكوس
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  اخلامساملرفق 
الــدول األطــراف الــيت وقعــت أو صــدقت علــى الربوتوكــول االختيــاري     

      ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠ حىت لالتفاقية أو انضمت إليه
  )أ(تاريخ التصديق، االنضمام  تاريخ التوقيع  األطرافالدول 

    ٢٠٠١مايو / أيار٨  االحتاد الروسي
  ٢٠٠١يونيه / حزيران١  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦  أذربيجان
  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨  األرجنتني
  )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤    أرمينيا

  ٢٠٠١يوليه / متوز٦  ٢٠٠٠مارس / آذار١٤  سبانياإ
  ٢٠٠٢فرباير / شباط٥  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  إكوادور
  )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣    ألبانيا
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  أملانيا

  )أ(٢٠٠٦يونيه / حزيران٥    أنتيغوا وبربودا

    ٢٠٠١يوليه / متوز٩  أندورا
    ٢٠٠٠فرباير /ط شبا٢٨  إندونيسيا
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١    أنغوال

  ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦  ٢٠٠٠مايو / أيار٩  أوروغواي
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  أوكرانيا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  أيرلندا
  ٢٠٠١مارس / آذار١٦  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  أيسلندا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢  ١٩٩٩يسمرب د/ كانون األول١٠  إيطاليا

  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٨  باراغواي
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨  ٢٠٠١مارس / آذار١٣  الربازيل
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦  ٢٠٠٠فرباير / شباط١٦  الربتغال
    ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  بلجيكا
  ٢٠٠٦سبتمرب /لول أي٢٠  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦  بلغاريا
  )أ(٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩    بليز

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  )ب(بنغالديش
  ٢٠٠١مايو / أيار٩  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩  بنما
    ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥  بنن

  )أ(٢٠٠٧فرباير / شباط٢١    بوتسوانا

  ٢٠٠٥أكتوبر / األول تشرين١٠  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  بوركينا فاسو
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  )أ(تاريخ التصديق، االنضمام  تاريخ التوقيع  األطرافالدول 

    ٢٠٠١نوفمرب /الثاين/ تشرين١٣  بوروندي
  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  البوسنة واهلرسك

  ) ا(٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٢    بولندا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  بوليفيا
  ٢٠٠١ل أبري/ نيسان٩  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢  بريو

    ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٩  بيالروس
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤  تايلند

   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٠    تركمانستان
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  تركيا

  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦     ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣    اجلبل األسود
  )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦    جزر سليمان
  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧    جزر كوك

  )ا(٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٨    اجلماهريية العربية الليبية
  ٢٠٠١فرباير / شباط٢٦  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  اجلمهورية التشيكية

  ٢٠٠١أغسطس / آب١٠  ٢٠٠٠مارس / آذار١٤  اجلمهورية الدومينيكية
  )أ(٢٠٠٦يناير /الثاين كانون ١٢    مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٢٠٠٢مايو / أيار١٣  ٢٠٠٠مارس / آذار١٧   البوليفاريةفرتويالمجهورية 
  )أ(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨    مجهورية كوريا

مجهوريـــــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية   
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣  السابقة

  )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨    مجهورية مولدوفا

  )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب١    جورجيا
  ٢٠٠٠مايو / أيار٣١  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  الدامنرك
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  رومانيا

    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  سان تومي وبرينسييب
  )أ(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥    سان مارينو

  )أ(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠    سانت كيتس ونيفيس

  )أ(٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول ١٥    سري النكا
    ٢٠٠١أبريل / نيسان٤  السلفادور
  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥  سلوفاكيا
    ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  سلوفينيا
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  )أ(تاريخ التصديق، االنضمام  تاريخ التوقيع  األطرافالدول 

  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  السنغال
    ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  السويد
    ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٨  سرياليون
    ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢  سيشيل
    ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  شيلي

   )ا(٢٠٠٣ يوليه/متوز ٣١    صربيا 
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  طاجيكستان

   )ا(٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٥    غابون
    ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٤  غانا

  ٢٠٠٢مايو / أيار٩  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  غواتيماال
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢   بيساو-غينيا 
  )أ(٢٠٠٧مايو / أيار١٧    فانواتو

  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  فرنسا
    ٢٠٠٠مارس / آذار٢١  الفلبني
  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  فنلندا
    ٢٠٠١فرباير / شباط٨  قربص

  )ا(٢٠٠٢يوليه /متوز ٢٢    قريغيزستان
  ٢٠٠١أغسطس / آب٢٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  كازاخستان
  )ا(٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٧    الكامريون
  ٢٠٠١مارس / آذار٧  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥  كرواتيا
    ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١  كمبوديا
  )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨    كندا
    ٢٠٠٠مارس / آذار١٧  كوبا
    ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  وستاريكاك

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  كولومبيا
  ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين٢٣  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  لكسمربغ

    ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٢  ليربيا
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  ليتوانيا

    ١٩٩٩ ديسمرب/ كانون األول١٠  ليختنشتاين
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  ليسوتو
  )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥    مايل

    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  مدغشقر
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  )أ(تاريخ التصديق، االنضمام  تاريخ التوقيع  األطرافالدول 

  ٢٠٠٢مارس / آذار١٥  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  املكسيك
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  مالوي
  )أ(٢٠٠٦مارس / آذار١٣    ملديف

  )أ(٢٠٠٦مارس / آذار١٣    ملديف

ــة املتحـــ  ــى  اململكـ ــا العظمـ دة لربيطانيـ
  )ا(٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ١٧    وأيرلندا الشمالية

  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  منغوليا
    ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١  موريشيوس

  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦  ٢٠٠٠مايو / أيار١٩  ناميبيا
  ٢٠٠٢مارس / آذار٥  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  النرويج

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  نمساال
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨  نيبال
  )ا(٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٣٠    النيجر
    ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  نيجرييا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  )د(نيوزيلندا
  )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢    هنغاريا
  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٢  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  )ج(هولندا
  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  اليونان

  
  .االنضمام  )أ(  

  .من الربوتوكول االختياري) ١ (١٠عند التصديق، أصدرت إعالنا وفقا للمادة   )ب(  
  .تيل اهلولندية وأروباباسم اململكة يف أوروبا وجزر األن  )ج(  
عـرب العمـل   التزامها بتنميـة احلكـم الـذايت      الدستوري لتوكيالو ومع مراعاةالوضعمتشيا مع ”مع تقدمي إعالن يفيد بأنه      )د(  

إيـداع حكومـة نيوزيلنـدا      ال يشمل هذا التصديق توكيالو إال عنـد         مم املتحدة،   ألمن أجل تقرير املصري مبوجب ميثاق ا      
  .“ اإلقليمهذا مع رىعلى أساس مشاورات مناسبة جت، وذلك ك لدى الوديعيفيد بذلإعالنا 
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  املرفق السادس
الوثــائق املعروضــة علــى اللجنــة يف دورتيهــا الثانيــة واألربعــني والثالثــة            

  واألربعني
  

  عنوان الوثيقة أو بياهنا  رمز الوثيقة

    الثانية واألربعونالدورة  -ألف 
    CEDAW/C/2008/III/1  املؤقت املشروحل األعمال جدو  
    CEDAW/C/2008/III/2        للتقــاريرتقريـر األمـني العــام عـن حالــة تقـدمي الــدول األطـراف

   من االتفاقية١٨مبوجب املادة 
    CEDAW/C/2008/III/3   وكــاالتالقدمــة مــن  املتقــاريرالمــذكرة مــن األمــني العــام عــن

ضـمنجـة   املندر اجملـاالت يف   تطبيـق االتفاقيـة      بـشأن  املتخصصة
  نطاق أنشطتها 

    CEDAW/C/2008/III/3/Add.1  تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
    CEDAW/C/2008/III/3/Add.2   العمل الدوليةتقرير منظمة  
    CEDAW/C/2008/III/4  تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  

    تقارير الدول األطراف
    CEDAW/C/BAH/2        مـن املقـدم    التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقرير الدوري الثاين

  البحرين
    CEDAW/C/BEL/6  الدوريني اخلامس والسادس املقدم مـن  اجلامع للتقريرين  التقرير

  بلجيكا
    CEDAW/C/CAN/7  الدوريني السادس والـسابع املقـدم مـن  اجلامع للتقريرين  التقرير

  كندا
    CEDAW/C/ECU/7  الدوريني السادس والـسابع املقـدم مـن  اجلامع للتقريرين  التقرير

  إكوادور
    CEDAW/C/SLV/7   السابع املقدم من السلفادورالتقرير الدوري  
    CEDAW/C/KGZ/3  التقرير الدوري الثالث املقدم من قريغيزستان  
    CEDAW/C/MDG/5  التقرير الدوري اخلامس املقدم من مدغشقر  
    CEDAW/C/MNG/7   التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والـسابع املقـدم مـن

  منغوليا
    CEDAW/C/MMR/3   التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث املقــدم مــن

  ميامنار
    CEDAW/C/PRT/6 و CEDAW/C/PRT/7   التقريران الدوريان السادس والسابع املقدمان من الربتغال  
    CEDAW/C/SVN/4    الرابع املقدم من سلوفينياالتقرير الدوري  
    CEDAW/C/URY/7   ــر ــارير التقري ــسادس  اجلــامع للتق ــع واخلــامس وال ــة الراب الدوري

  والسابع املقدم من أوروغواي
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  عنوان الوثيقة أو بياهنا  رمز الوثيقة

    الثالثة واألربعونالدورة   -باء 
    CEDAW/C/2009/I/1 و Corr.1 املشروح جدول األعمال املؤقت  
    CEDAW/C/2009/I/2      للتقــاريرحالــة تقـدمي الــدول األطـراف  تقريـر األمـني العــام عـن 

  االتفاقية  من١٨مبوجب املادة 
    CEDAW/C/2009/I/3   التقــارير املقدمــة مــن الوكــاالتمــذكرة مــن األمــني العــام عــن

تفاقية يف اجملاالت الـيت تقـع يف نطـاقال تنفيذ ا بشأناملتخصصة  
  أنشطتها

    CEDAW/C/2009/I/3/Add.4   العمل الدوليةتقرير منظمة  
    CEDAW/C/2009/I/4  تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  

    تقارير الدول األطراف
    CEDAW/C/ARM/4  التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثالــث والرابــع املقــدم مــن

  أرمينيا
    CEDAW/C/CAM/3 ن الــدوريني الثــاين والثالــث املقــدم مــنالتقريــر اجلــامع للتقريــري

  الكامريون
    CEDAW/C/DEU/3   الدوري السادس املقدم من أملانياالتقرير  
    CEDAW/C/GUA/7   الدوري السادس املقدم من غواتيماالالتقرير  
    CEDAW/C/HTI/7   الدوريـة الثـاين والثالـث  اجلامع للتقريـر األويل والتقـارير      التقرير

  مس والسادس والسابع املقدم من هاييتوالرابع واخلا
    CEDAW/C/LBY/5 الدورية الثاين والثالث والرابع واخلـامس  اجلامع للتقارير  التقرير

  املقدم من اجلماهريية العربية الليبية
    CEDAW/C/RWA/6   الدوري السادس املقدم من روانداالتقرير  
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 املرفق السابع
 كــانون ٣١علــى التمييــز ضــد املــرأة يف   اللجنــة املعنيــة بالقــضاء أعــضاء    

   ٢٠٠٨ديسمرب /األول
  

 بلد اجلنسية اسم العضو
 كــانون  ٣١مــدة العــضوية تنتــهي يف   

 ديسمرب/األول

 ٢٠١٠ بنغالديش فردوس آرا بيغام
 ٢٠٠٨ كوبا ماغاليس آروشا دومينغيس

 ٢٠١٠ اجلزائر  زرداين-مرمي بلميهوب 
 ٢٠١٠ تايلند سايسوري شوتيكول

 ٢٠١٠ غانا  أبياه- كوكر فرمياا مركاس أدو
 ٢٠٠٨ ماليزيا مدايرياماري شانيت 

 ٢٠١٠ هولندا  فلينترمانسكورنيلي
 ٢٠١٠ مصر لة جرب حممد جرب عليئنا

 ٢٠٠٨ فرنسا فرانسواز غاسبار
 ٢٠١٠ إسرائيل  كداري- هالربينروث 

 ٢٠١٠ اليابان يوكو هاياشي
 ٢٠٠٨ إيطاليا تيزيانا مايولو

 ٢٠١٠ سلوفينيا نيوباوروليتا في
 ٢٠١٠ موريشيوس براميال باتن
 ٢٠٠٨ الربازيل سيلفيا بيمنتل

 ٢٠٠٨ أملانيا  شيلينغ-هانا بيته شوب 
 ٢٠٠٨ مجهورية كوريا هيسو شني
 ٢٠٠٨ جامايكا سيمز. غلندا ب

 ٢٠١٠ كرواتيا دوبرافكا سيمونوفيتش
 ٢٠٠٨ سنغافورة أناماه تان

 ٢٠٠٨ الربتغال ريس داسيلفاماريا رجينا تافا
 ٢٠٠٨ الصني شياوكياو زو

  



A/64/38 
 

57 09-43206 
 

  الثامناملرفق 
 مـن اتفاقيـة القـضاء      ١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطراف والنظر فيها مبوجب املادة             

    ٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حىت 
  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف

ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ
  ))السنة(الدورة (

        االحتاد الروسي
  ١٩٨٣مارس / آذار٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.12( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧فرباير / شباط١٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.4( 

  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩١يوليه / متوز٢٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/USR/3( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/USR/4( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٩مارس / آذار٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/USR/5( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠٩ فرباير/شباط ١٦  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/USR/6-7( 

  

 ٢٠٠٩فرباير / شباط١٦  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/USR/6-7( 

  

        إثيوبيا
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٢ ١٩٨٢ر أكتوب/ تشرين األول١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ETH/1-3( 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٢ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ETH/1-3(  

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٢ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ETH/4-5(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ETH/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

    ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري السادس  
    ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠  السابعالتقرير الدوري   
        أذربيجان
  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١١  ١٩٩٦أغسطس / آب٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/AZE/1( 
  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧  ٢٠٠٠أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/AZE/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥ير ينا/ كانون الثاين٧  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AZE/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

   ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٩  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/AZE/4( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        األرجنتني
  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٦  ١٩٨٦أغسطس / آب١٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.39( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢فرباير / شباط١٣  ١٩٩٠أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ARG/2( 

  ١٩٩٤مايو / أيار٢٧
)CEDAW/C/ARG/2/Add.1( 

  ١٩٩٤أغسطس / آب١٩
)CEDAW/C/ARG/2/Add.2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١  ١٩٩٤أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ARG/3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ARG/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥  ٢٠٠٢أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ARG/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٢٩   ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٥  تقرير املتابعة
)CEDAW/C/ARG/follow-up to 

CEDAW/C/ARG/5(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري السادس
)CEDAW/C/ARG/6(  

  

        األردن
  ١٩٩٧توبر أك/ تشرين األول٢٧  ١٩٩٣يوليه / متوز٣١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/JOR/1( 
  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩  ١٩٩٧يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/JOR/2(  

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ١٢  ٢٠٠١يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/JOR/3-4(  

  )٢٠٠٧( والثالثون التاسعة

  ٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ١٢  ٢٠٠٥يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/JOR/3-4(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

        أرمينيا
  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ARM/1( 

  ١٩٩٧فرباير / شباط١٠
)CEDAW/C/ARM/1/Corr.1( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ARM/2(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٨ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ARM/3-4(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢٨ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الرابع  

)CEDAW/C/ARM/3-4(  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        إريتريا
  ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٨  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ERI/1-3( 
  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٨  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥  الدوري الثاينالتقرير   
)CEDAW/C/ERI/1-3( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٨  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ERI/1-3( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

     ٢٠٠٨أكتوبر /رين األول تش٥  الرابعالتقرير الدوري   
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        إسبانيا
  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.30( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٩فرباير / شباط٩  ١٩٨٩فرباير / شباط٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.19( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩٦مايو / أيار٢٠  ١٩٩٣فرباير / شباط٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ESP/3( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠  ١٩٩٧فرباير / شباط٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ESP/4( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١  ٢٠٠١فرباير / شباط٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ESP/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢١  ٢٠٠٥فرباير / شباط٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ESP/6( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

      ٢٠٠٩فرباير / شباط٤  التقرير الدوري السابع  
        أستراليا

  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٣  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.40( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢يوليه / متوز٢٤  ١٩٨٨أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/AUL/2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٥مارس / آذار١  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AUL/3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/AUL/4-5( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦  ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٧  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

  

   ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٦  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٧   السابع الدوريالتقرير
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

  

        إستونيا
  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/EST/1-3(  
 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤  ١٩٩٦نوفمرب / الثاين تشرين٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/EST/1-3( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/EST/1-3(  

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠٥ أكتوبر/ األولنتشري ٥  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/EST/4(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير الدوري اخلامس  
        إسرائيل

  )ج(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٢  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/ISR/1( 

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

  )١٩٩٧(سابعة عشرة ال

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٧  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ISR/3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران١  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢  لدوري الرابعالتقرير ا  
)CEDAW/C/ISR/4(  

  

   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ISR/5(  

  

      ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٤  أفغانستان
        إكوادور
  ١٩٨٤أغسطس / آب١٤  ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.23( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٩٠مايو / أيار٢٨  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.31( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٣  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ECU/3( 

  )١٩٩٤(رة الثالثة عش

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٨  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ECU/4-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ECU/4-5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٣  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  الدوري السادسالتقرير   
)CEDAW/C/ECU/6-7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٣  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/ECU/6-7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        ألبانيا
  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠  ١٩٩٥ونيه ي/ حزيران١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ALB/1-2(  
  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ALB/1-2( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٢٢  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ALB/3(  

  

       ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢١  التقرير الدوري الرابع  
        أملانيا

  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٥  ١٩٨٦أغسطس / آب٩  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.59( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨  ١٩٩٠أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

  

  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨  ١٩٩٤أغسطس / آب٩  ي الثالثالتقرير الدور  
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧  ١٩٩٨أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/DEU/4( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٢أغسطس / آب٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DEU/5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٩  ٢٠٠٦أغسطس / آب٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/DEU/6(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        اإلمارات العربية املتحدة
   ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٨  ٢٠٠٥ نوفمرب/ الثاينتشرين ٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ARE/1(  
  



A/64/38 
 

63 09-43206 
 

  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        يغوا وبربوداأنت
  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١  ١٩٩٠أغسطس / آب٣١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ANT/1-3( 
  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١  ١٩٩٤أغسطس / آب٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٤سبتمرب /ول أيل٢١  ١٩٩٨أغسطس / آب٣١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

      ٢٠٠٢أغسطس / آب١٣  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٦أغسطس / آب١٣  اخلامسالتقرير الدوري   
        أندورا

  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٣  ١٩٩٨فرباير / شباط١٤  التقرير األويل  
)CEDAW/C/AND/1(  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

    ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤  ر الدوري الثاينالتقري  
      ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤  الثالثالتقرير الدوري   
        إندونيسيا
  ١٩٨٦مارس / آذار١٧ ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.36( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٧فرباير / شباط٦ ١٩٨٩بر أكتو/ تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٧فرباير / شباط٦ ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٠ ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/IDN/4-5( 

  

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٠ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/IDN/4-5( 

  

    ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٣  السادسالتقرير الدوري   
        أنغوال

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير األويل  
)CEDAW/C/AGO/1-3(  

  )٢٠٠٤(ثون احلادية والثال

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/AGO/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٢مايو / أيار٢ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AGO/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/AGO/4-5(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/AGO/4-5(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

     ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧  السادسالتقرير الدوري   
        وروغوايأ

  ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.27( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٨فرباير / شباط٣  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/URY/2-3( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ١٩٩٨فرباير / شباط٣  ١٩٩٠نوفمرب /شرين الثاين ت٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/URY/2-3( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٨  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C.URY/7(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

   ٢٠٠٧ يونيه/نحزيرا ٨  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C.URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

   ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٨  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C.URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

   ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٨  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C.URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        أوزبكستان
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٩  ١٩٩٦أغسطس / آب١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/UZB/1(  
  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين األول١١  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/UZB/2-3(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين األول١١  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨  قرير الدوري الثالثالت  
)CEDAW/C/UZB/2-3(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٩  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/UZB/4(  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        أوغندا
  ١٩٩٢يونيه / حزيران١  ١٩٨٦أغسطس / آب٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/UGA/1-2( 
  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٢يونيه / حزيران١  ١٩٩٠أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/UGA/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/UGA/3(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩  ١٩٩٨طس أغس/ آب٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/UGA/4-7(  

  

  ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UGA/4-7( 

  

  

  ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/UGA/4-7( 

  

  

  ٢٠٠٩ مارس/ آذار١٩  ٢٠١٠أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/UGA/4-7( 

  

  

        أوكرانيا
  ١٩٨٣مارس / آذار٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.11( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧أغسطس / آب١٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.8( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩١مايو / أيار٣١  ١٩٩٠تمرب سب/ أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/UKR/3( 

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١
)CEDAW/C/UKR/3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٩أغسطس / آب٢  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ١٩٩٩أغسطس / آب٢  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UKR/4-5( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   CEDAW/C/UKR/6-7(  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦  التقرير الدوري السادس  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

   CEDAW/C/UKR/6-7)(  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٦  السابعالتقرير الدوري   
        أيرلندا

  ١٩٨٧فرباير / شباط١٨  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.47( 

  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٧فرباير / شباط٦  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ١٩٩٧أغسطس / آب٧  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

  )١٩٩٩(دية والعشرون احلا

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/IRL/4-5(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/IRL/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

     ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  السادسرير الدوري التق  
        أيسلندا

  ١٩٩٣مايو / أيار٥  ١٩٨٦يوليه / متوز١٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/ICE/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٣مايو / أيار٥  ١٩٩٠يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ICE/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٨يوليه / متوز١٥  ١٩٩٨يوليه / متوز١٨  ر الدوري الثالثالتقري  
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ١٩٩٨يوليه / متوز١٥  ١٩٩٤يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠٣نوفمرب /ين تشرين الثا١٤  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ICE/5( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ICE/6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        إيطاليا
  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٠  ١٩٨٦يوليه / متوز١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.62( 
  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٤مارس / آذار١  ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ITA/2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١  ١٩٩٤يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ITA/3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  ١٩٩٨يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ITA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ITA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

     ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠  السادسالتقرير الدوري   
        بابوا غينيا اجلديدة

   ٢٠٠٩ر فرباي/شباط ٢٠  ١٩٩٦فرباير / شباط١١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/PNG/1-3(  

  

   ٢٠٠٩ر فرباي/شباط ٢٠  ٢٠٠٠فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/PNG/1-3(  

  

   ٢٠٠٩ر فرباي/شباط ٢٠  ٢٠٠٤فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PNG/1-3(  

  

      ٢٠٠٨فرباير / شباط١١  وري الرابعالتقرير الد  
        باراغواي
  ١٩٩٢يونيه / حزيران٤  ١٩٨٨مايو / أيار٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/PAR/1-2( 

  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٣
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1( 

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٢يونيه / حزيران٤  ١٩٩٢مايو / أيار٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/PAR/1-2( 

  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٣
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1( 

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٨  ١٩٩٦مايو / أيار٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PAR/3-4(  

  )٢٠٠٥(ثون الثانية والثال
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٨  ٢٠٠٠مايو / أيار٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/PAR/3-4(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٨  ٢٠٠٤مايو / أيار٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/PAR/3-4(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

      ٢٠٠٨مايو / أيار٦  التقرير الدوري السادس  
        باكستان
   ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨  ١٩٩٧يونيه / حزيران١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/PAK/1-3(  
  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

   ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨  ٢٠٠١يونيه / حزيران١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/PAK/1-3(  

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

   ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PAK/1-3(  

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

      ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  التقرير الدوري الرابع  
        البحرين

   ٢٠٠٧ أكتوبر/ األولتشرين ٤  ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/BHR/2(  

 )٢٠٠٨(ة واألربعون نيالثا

  
   ٢٠٠٧ أكتوبر/ األولتشرين ٤  ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨  التقرير الثاين  

)CEDAW/C/BHR/2(  
 )٢٠٠٨(ة واألربعون نيالثا

  
        الربازيل

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧  ١٩٨٥مارس / آذار٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/BRA/1-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب /ين تشرين الثا٧  ١٩٨٩مارس / آذار٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧  ١٩٩٣مارس / آذار٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BRA/1-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧  ١٩٩٧مارس / آذار٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BRA/1-5(  

  )٢٠٠٣(اسعة والعشرون الت

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧  ٢٠٠١مارس / آذار٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٥مارس / آذار٢  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/BRA/6( 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

      ٢٠٠٩مارس /آذار ٢  التقرير الدوري السابع  
        بربادوس
  ١٩٩٠أبريل / نيسان١١  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.64( 
  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٤  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BAR/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

     ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣  لسادسالتقرير الدوري ا  
     ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        الربتغال

  ١٩٨٣يوليه / متوز١٩  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.21( 

  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٩مايو / أيار١٨  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.22( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/18/Add.3( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/PRT/4(  

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  مسالتقرير الدوري اخلا  
)CEDAW/C/PRT/5( 

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/PRT/6( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٨  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  

)CEDAW/C/PRT/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        بلجيكا
  ١٩٨٧يوليه / متوز٢٠  ١٩٨٦أغسطس / آب٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.53( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٣فرباير / شباط٩  ١٩٩٠أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BEL/2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٩٤أغسطس / آب٩  لثالتقرير الدوري الثا  
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٩  ١٩٩٨أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢ مايو/أيار ٩  ٢٠٠٢أغسطس / آب٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BEL/5( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٩  ٢٠٠٦أغسطس / آب٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/BEL/6( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        بلغاريا
  ١٩٨٣يونيه / حزيران١٣  ١٩٨٣مارس / آذار١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.15( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦  ١٩٨٧مارس / آذار١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦  ١٩٩١مارس / آذار١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

      ١٩٩٥مارس / آذار١٠  التقرير الدوري الرابع  
     ١٩٩٩س مار/ آذار١٠  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٣مارس / آذار١٠  التقرير الدوري السادس  
     ٢٠٠٧مارس / آذار١٠  السابعالتقرير الدوري   

        بليز
  ١٩٩٦يونيه / حزيران١٩  ١٩٩١يونيه / حزيران١٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BLZ/1-2( 
  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ١٩٩٦يونيه /زيران ح١٩  ١٩٩٥يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BLZ/1-2( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٥  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BLZ/3-4( 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٥  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BLZ/3-4( 

  

     ٢٠٠٧يه يون/ حزيران١٥  اخلامسالتقرير الدوري   
        بنغالديش
  ١٩٨٦مارس / آذار١٢  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.34( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٠فرباير / شباط٢٣  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.30( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٧مارس / آذار٢٧  ١٩٩٣ديسمرب /نون األول كا٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٧مارس / آذار٢٧  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٧  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BGD/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

     ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦  السادسالتقرير الدوري   
        بنما

  ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٢  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.9( 

  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧  ١٩٨٦رب نوفم/ تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٨ه يوني/ حزيران٢٥  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/PAN/4-7(  

  

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/PAN/4-7( 

  

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/PAN/4-7( 

  

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  ٢٠٠٦ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/PAN/4-7( 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        بنن
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧  ١٩٩٣أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BEN/1-3(  
  )٢٠٠٥(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧  ١٩٩٧أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BEN/1-3(  

  )٢٠٠٥(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧  ٢٠٠١أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BEN/1-3(  

  )٢٠٠٥(احلادية والثالثون 

      ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١١  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١١  التقرير الدوري اخلامس  
        بوتان

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير األويل  
(CEDAW/C/BTN/1-6)  

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري الثاين  
(CEDAW/C/BTN/1-6)  

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري الثالث  
(CEDAW/C/BTN/1-6)  

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BTN/1-6(  
)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول٣٠  التقرير الدوري اخلامس  
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢  ٢٠٠٦بتمرب س/ أيلول٣٠  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

  ) ٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        بوتسوانا 
   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C//BOT/1-3(  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C//BOT/1-3(  

  

   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C//BOT/1-3(  

  

        بوركينا فاسو
  ١٩٩٠مايو / أيار٢٤  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.67( 
  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٦  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٦  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ١٠  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/BFA/6( 

  

        بوروندي
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١  ١٩٩٣فرباير / شباط٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BDI/1(  
  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٩٧فرباير / شباط٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BDI/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩  ٢٠٠١فرباير / شباط٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BDI/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٩  ٢٠٠٥فرباير / شباط٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BDI/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        البوسنة واهلرسك
  ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BIH/1-3(  
  )٢٠٠٦(الثون اخلامسة والث
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BIH/1-3(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BIH/1-3(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون     ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  الرابع الدوري التقرير  
        بولندا

  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.31( 

  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.16( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/18/Add.2( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/POL/4-5( 

  

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/POL/4-5( 

  

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/POL/4-5( 

  

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
         املتعددة القومياتبوليفيادولة 

  ١٩٩١يوليه / متوز٨  ١٩٩١وليه ي/ متوز٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/BOL/1( 

  ١٩٩٣أغسطس / آب٢٦
)CEDAW/C/BOL/1/Add.1( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦  ١٩٩٥يوليه / متوز٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦  ١٩٩٩يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٦  ٢٠٠٣يوليه / متوز٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  

      ٢٠٠٧يوليه / متوز٨  اخلامسالتقرير الدوري   
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  ))السنة(الدورة (

        بريو
  ١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٤ ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.60( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٠فرباير / شباط١٣ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.29( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BER/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣  بعالتقرير الدوري الرا  
)CEDAW/C/PER/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/PER/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٤ فرباير/اطشب ٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/PER/6( 

  

     ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري السابع  
        بيالروس
  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.5( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧مارس / آذار٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.5( 

  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٣يوليه / متوز١  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BLR/3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BLR/4-6( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  اخلامسالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/BLR/4-6( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/BLR/4-6) 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/BLR/7) 

 

        تايلند
  ١٩٨٧يونيه / حزيران١  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.51( 
  )١٩٩٠(التاسعة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٧مارس / آذار٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/THA/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ١٩٩٧مارس / آذار٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/THA/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٣ أكتوبر/ األولتشرين ٧  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/THA/4-5( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٣ أكتوبر/ األولتشرين ٧  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/THA/4-5( 

  )٢٠٠٦(عة والثالثون الراب

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون    ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨  السادسالتقرير الدوري   
        تركمانستان

  ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٣  ١٩٩٨مايو / أيار٣١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/TKM/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينرينتش ٣  ٢٠٠٢مايو / أيار٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TKM/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ش    ٢٠٠٦مايو / أيار٣١  الثالثالتقرير الدوري   
        تركيا

  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٧  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١٩  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.46( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  )ج(١٩٩٤فرباير / شباط٧  ١٩٩١يناير /ون الثاين كان١٩  التقرير الدوري الثاين  
  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٣يوليه / متوز٧  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣يوليه / متوز٧  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٩ أكتوبر/ األولتشرين ٢٤  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/TUR/6( 

  

        ترينيداد وتوباغو 
  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٩١فرباير / شباط١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TTO/1-3(  
 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٩٥فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TTO/1-3(  

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٩٩فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TTO/1-3(  

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

      ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧  اخلامسالتقرير الدوري   

       تشاد
     ١٩٩٦يوليه / متوز٩  التقرير األويل  
      ٢٠٠٠يوليه / متوز٩  لتقرير الدوري الثاينا  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الرابع  

        توغو
  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١ ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TGO/1-5(  
  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١ ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٦  وري الثاينالتقرير الد  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١ ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١ ١٩٩٦ أكتوبر/ تشرين األول٢٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١ ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

    ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري السادس  
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٦ بعالتقرير الدوري السا  
        توفالو

  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/TUV/1-2(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TUV/1-2(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

     ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦ لثالتقرير الدوري الثا  
        تونس

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير األويل  
)CEDAW/C/TUN/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TUN/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٠ يوليه/ متوز١٧ ١٩٩٤ أكتوبر/ تشرين األول٢٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TUN/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠ يوليه/ متوز١٧ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TUN/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٧ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٠  دوري اخلامسالتقرير ال  
)CEDAW/C/TUN/5-6(  

  

  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٢٧ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ السادسالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/TUN5-6(  

  

         ليشيت-تيمور 
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢  ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TLS/1(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

      ٢٠٠٨مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثاين  
        اجلبل األسود

      ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير األويل  
        جامايكا

  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.38( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٨فرباير / شباط١٧  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨  الدوري الثاينالتقرير   
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٨فرباير / شباط١٧  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٨فرباير / شباط١٧  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٤فرباير / شباط١٣  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/JAM/5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        اجلزائر
  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/DZA/1( 

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١
)CEDAW/C/DZA/1/Add.1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٩  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DZA/2(  

  

 ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٢  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢١  التقرير الدوري الثالث
)CEDAW/C/DZA/3-4(  

  

 ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢٢   ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢١   الرابع  الدوريالتقرير
)CEDAW/C/DZA/3-4(  

  

        جزر البهاما
      ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير األويل  
      ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الثالث  

        ر سليمانجز
      ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٦  التقرير األويل  
        جزر القمر
      ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير األويل  
      ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨نوفمرب /اين تشرين الث٣٠  التقرير الدوري الرابع  

        اجلماهريية العربية الليبية
  ١٩٩١فرباير / شباط١٨  ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LIB/1( 

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٤
)CEDAW/C/LIB/1/Add.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٨ ديسمرب/ كانون األول١٤  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBY/2(  

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

  2008ديسمرب / كانون األول٤  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  2008ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٧(األربعون الثالثة و

  2008ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

        مجهورية أفريقيا الوسطى
      ١٩٩٢يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  
      ١٩٩٦يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  لثالثالتقرير الدوري ا  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري لرابع  
      ٢٠٠٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري اخلامس  

        اجلمهورية التشيكية
  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣٠  ١٩٩٤مارس / آذار٢٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CZE/1( 
  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٠مارس / آذار١٠  ١٩٩٨مارس / آذار٢٤  ثاينالتقرير الدوري ال  
)CEDAW/C/CZE/2(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٤أغسطس / آب٣١  ٢٠٠١مارس / آذار٢٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CZE/3(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٣  ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CZE/4-5(  

  

 ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٣  ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CZE/4-5(  

  

        اجلمهورية الدومينيكية
  ١٩٨٦مايو / أيار٢  ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.37( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٣أبريل /يسان ن٢٦  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٦  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الرابع  
  

  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٩
)CEDAW/C/DOM/4( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DOM/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

      ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢  التقرير الدوري السادس  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢  التقرير الدوري السابع  

        )ب(مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ١٩٩٤مارس / آذار١  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ZAR/1( 
  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٤  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZAR/2(  

  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧
CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) (  

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٨يوليه / متوز٢  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري الثالث  
)EDAW/C/COD/1( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١١  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/COD/4-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١١  ٢٠٠٤نوفمرب /شرين الثاين ت١٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/COD/4-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري السادس  
        مجهورية ترتانيا املتحدة

  ١٩٨٨مارس / آذار٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٩  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.57( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٥  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٥  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٧فرباير /اط شب٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TZA/4-6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٨  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TZA/4-6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٨  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/TZA/4-6( 

  )٢٠٠٨(األربعون احلادية و
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        اجلمهورية العربية السورية
   ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٢٥  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SYR/1(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

      ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٧  التقرير الدوري الثاين  
        مجهورية كوريا

  ١٩٨٦مارس /ر آذا١٣  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.35( 

  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٩  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٨  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KOR/3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٨مارس / آذار٢٧  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/KOR/4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/KOR/5( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٣  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٦  السادسوري التقرير الد  
)CEDAW/C/KOR/6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

        مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/PRK/1(  
  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

        ة الشعبيةمجهورية الو الدميقراطي
  ٢٠٠٣فرباير / شباط٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LAO/1-5(  
  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فرباير / شباط٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LAO/1-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فرباير / شباط٣  ١٩٩٠مرب سبت/ أيلول١٣  التقرير الدوري الثالث  
(CEDAW/C/LAO/1-5)  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فرباير / شباط٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فرباير / شباط٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/LAO/6-7( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٥  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/LAO/6-7( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

       ا اليوغوسالفية السابقةمجهورية مقدوني
  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦  ١٩٩٥فرباير / شباط١٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MCD/1-3(  
  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦  ٢٠٠٣فرباير /شباط ١٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧  الرابعالتقرير الدوري   
        مجهورية مولدوفا

  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٦  ١٩٩٥يوليه / متوز٣١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/MDA/1( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٤ أكتوبر/ األولتشرين ١  ١٩٩٩يوليه / متوز٣١  ري الثاينالتقرير الدو  
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ أكتوبر/ األولتشرين ١  ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١  الرابعالتقرير الدوري   
        جنوب أفريقيا

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٤  التقرير األويل  
  

  ١٩٩٨فرباير / شباط٥
)CEDAW/C/ZAF/1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZAF/2-4( 

  

   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ZAF/2-4( 

  

   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ZAF/2-4( 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
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  ))السنة(الدورة (

        جورجيا
  ١٩٩٨مارس / آذار٩  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GEO/1(  
  ١٩٩٩أبريل / نيسان٦

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 
  ١٩٩٩مايو / أيار٢١

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1) 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٦  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GEO/2-3(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٦  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GEO/2-3(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير الدوري الرابع  
       جيبويت

      ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢  التقرير األويل  
      ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢  التقرير الدوري الثالث  
        الدامنرك

  ١٩٨٤يوليه / متوز٣٠  ١٩٨٤مايو / أيار٢١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.22( 

  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٨يونيه / حزيران٢  ١٩٨٨مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.14( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٣مايو / أيار٧  ١٩٩٢مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DEN/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٩  ١٩٩٦مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/DEN/4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٣  ٢٠٠٠مايو / أيار٢١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DEN/5(  

  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٠
)CEDAW/C/DEN/5/Add.1( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 
    

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٨  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/DEN/6( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  ٢٠٠٨مايو / أيار٢١  التقرير الدوري السابع
)CEDAW/C/DEN/7(  

  )٢٠٠٩(ة واألربعون الرابع
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
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  ))السنة(الدورة (

        دومينيكا
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢  التقرير الدوري الرابع  
  )٢٠٠٨(ربعون الثالثة واأل  مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  

        الرأس األخضر
   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٨٢بتمرب س/ أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CPV/1-6(  
 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
        رواندا

  ١٩٨٣مايو / أيار٢٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.13( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٨مارس / آذار٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.13( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/RWA/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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  ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٦ أكتوبر/ألول اتشرين ٢٥  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        رومانيا

  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٨٣فرباير / شباط٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.45( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٩  ١٩٨٧فرباير / شباط٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٩  ١٩٩١فرباير / شباط٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٥فرباير / شباط٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٩فرباير / شباط٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠  ٢٠٠٣فرباير / شباط٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ROM/6( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

     ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  السابعالتقرير الدوري   
        زامبيا

  ١٩٩١مارس / آذار٦  ١٩٨٦يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/ZAM/1-2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩١مارس / آذار٦  ١٩٩٠يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZAM/1-2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٩أغسطس / آب١٢  ١٩٩٤يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ZAM/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ١٩٩٩أغسطس / آب١٢  ١٩٩٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ZAM/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

     ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري السادس  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        ابويزمب
  ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ZWE/1( 
  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

      ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الثالث          
      ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الرابع          
      ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  لدوري اخلامس      التقرير ا     
        ساموا

  ٢٠٠٣مايو / أيار٢ ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير األويل  
)CEDAW/C/WSM/1-3(  

  

  ٢٠٠٣مايو / أيار٢ ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/WSM/1-3(  

  

  ٢٠٠٣مايو / أيار٢ ٢٠٠١وبر أكت/ تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/WSM/1-3(  

  

     ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥  الرابعالتقرير الدوري   
        سان تومي وبرينسييب

      ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٣  التقرير األويل  
     ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣ التقرير الدوري الثاين  

        سان مارينو
       ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٩  التقرير األويل  
       ٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ٩  التقرير الدوري الثاين  

        سانت فنسنت وجزر غرينادين
  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/STV/1-3( 

  ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٨٦سبتمرب /لول أي٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/STV/1-3( 

  ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/STV/1-3( 

  ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٧ (السادسة عشرة

      ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
     ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   

        سانت كيتس ونيفيس
  ٢٠٠٢يناير / الثاين كانون١٨  ١٩٨٦مايو / أيار٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/KNA/1-4(  
  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٩٠مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٩٤مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٨٦مايو / أيار٢٥  رابعالتقرير الدوري ال  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

     ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥  السادسالتقرير الدوري   

        سانت لوسيا
  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LCA/1-6(  
  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦( والثالثون اخلامسة

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 
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ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٧  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٧  الدوري السادسالتقرير   
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

      ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري السابع  
        سري النكا

  ١٩٨٥يوليه / متوز٧  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.29( 

  )١٩٨٧(دسة السا

  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٩  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.18( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٧  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LKA/3-4(  

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٧  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٤  ر الدوري الرابعالتقري  
)CEDAW/C/LKA/3-4(  

 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

     ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري السادس  
     ٢٠٠٦مرب نوف/ تشرين الثاين٤  السابعالتقرير الدوري   
        السلفادور
  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.19( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.12( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٨  الثالثالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/SLV/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SLV/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠١ليه يو/ متوز٢٦  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/SLV/5( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/SLV/6) 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/SLV/7) 

  )٢٠٠٨ ( واألربعونالثانية
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        سلوفاكيا
  ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٩  ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SVK/1( 

  ١٩٩٨مايو / أيار١١
)CEDAW/C/SVK/1/Add.1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SVK/2-4(  

  )٢٠٠٨(واألربعون احلادية 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SVK/2-4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٧  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SVK/2-4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        سلوفينيا
  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣  ١٩٩٣أغسطس / آب٥  األويلالتقرير   

)CEDAW/C/SVN/1( 
  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٦  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SVN/2( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠١أغسطس / آب٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SVN/3(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

   ٢٠٠٦ أغسطس/آب ١٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SVN/3(  

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

        سنغافورة
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SGP/1(  
 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثاين  
CEDAW/C/SGP/2((  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ١  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SGP/3(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢٥  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SGP/4(  

  

        السنغال
  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٥  ١٩٨٦مارس / آذار٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.42( 
  )١٩٨٨(السابعة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٣  ١٩٩٠مارس / آذار٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SEN/2و Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

      ١٩٩٤مارس / آذار٧  التقرير الدوري الثالث  
      ١٩٩٨مارس / آذار٧  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٢مارس / آذار٧  التقرير الدوري اخلامس  
      ٢٠٠٦مارس / آذار٧  السادسالتقرير الدوري   
        سوازيلند
       ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥  التقرير األويل  
      ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥ الثاينالدوري التقرير   
        سورينام

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/SUR/1-2(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣  ١٩٩٨مارس / آذار٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SUR/1-2(  

  

   ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٦  ٢٠٠٢مارس /ار آذ١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SUR/3(  

  

      ٢٠٠٦مارس / آذار٣١  التقرير الدوري الرابع  
        السويد

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.8( 

  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧ارس م/ آذار١٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.6( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/18/Add.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٦مايو / أيار١٢  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SWE/4( 

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/SWE/5( 

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/SWE/6-7( 

  )٢٠٠٨(األربعون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ٥  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/SWE/6-7( 

  )٢٠٠٨(األربعون 

        سويسرا
  ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CHE/1-2(  
  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CHE/1-2(  

  )٢٠٠٣(منة والعشرون الثا

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CHE/3(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        سرياليون
  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SLE/1-5(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤ ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١١  تقرير الدوري الثاينال  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤ ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١١  لرابعالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول ١٤ ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١١  اخلامسالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

        سيشيل
      ١٩٩٣يونيه /ران حزي٤  التقرير األويل  
      ١٩٩٧يونيه / حزيران٤  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠١يونيه / حزيران٤  التقرير الدوري الثالث  
     ٢٠٠٥يونيه / حزيران٤ الرابعالتقرير الدوري   
     ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤ اخلامسالتقرير الدوري   
        شيلي

  ١٩٩١سبتمرب /يلول أ٣  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/CHI/1( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٥مارس / آذار٩  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CHI/2( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CHI/3(  

  )١٩٩٩(ادية والعشرون احل

  ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٧  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CHI/4( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٦  اخلامسالتقرير الدوري   
        صربيا

  ٢٠٠٦ مايو/أيار ٤  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/SCG/1(  

  

     ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١١  التقرير الدوري الثاين  
        الصني

  ١٩٨٣مايو / أيار٢٥  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.14( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.26( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩٧مايو / أيار٢٩  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CHN/3-4(  

  ١٩٩٨أغسطس / آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2(  

  )١٩٩٩(العشرون 

  ١٩٩٧مايو / أيار٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CHN/3-4(  

  ١٩٩٨أغسطس / آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2(  

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٤  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2( 

 )٢٠٠٦(ة والثالثون السادس

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        طاجكستان

   ٢٠٠٥ مايو/أيار ٥ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير األويل  
)CEDAW/C/TJK/1-3(  

  

   ٢٠٠٥ مايو/أيار ٥ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TJK/1-3(  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٥ مايو/أيار ٥ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٥   الدوري الثالثالتقرير  
)CEDAW/C/TJK/1-3(  

  

     ٢٠٠٦أكتوبر /األول تشرين ٢٥  الرابعالتقرير الدوري   
        العراق

  ١٩٩٠مايو / أيار١٦  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣  ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٢  دوري الثاينالتقرير ال  
)CEDAW/C/IRQ/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/IRQ/2-31( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

      ١٩٩٩ سبتمرب/ أيلول١٢  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري اخلامس  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢  السادسالتقرير الدوري   
        غابون

  ١٩٨٧يونيه / حزيران١٩  ١٩٨٤فرباير / شباط٢٠  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.54( 

  )١٩٨٩(الثامنة 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  ١٩٨٨فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GAB/2-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GAB/2-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  ١٩٩٦فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

  )٢٠٠٥(الثون الثانية والث

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

      ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٠  التقرير الدوري السادس  
      ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠  التقرير الدوري السابع  
        غامبيا

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤  ١٩٩٤مايو / أيار١٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/GMB/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤  ١٩٩٨مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GMB/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٢مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GMB/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثون الثالثة و

      ٢٠٠٦مايو / أيار١٦  الرابعالتقرير الدوري   
        غانا

  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٩  ١٩٨٧فرباير / شباط١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/GHA/1-2( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٩  ١٩٩١فرباير / شباط١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GHA/1-2( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣  ١٩٩٥فرباير / شباط١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣  ١٩٩٩فرباير / شباط١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣  ٢٠٠٣فرباير / شباط١  سالتقرير الدوري اخلام  
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٧فرباير / شباط١  السادسالتقرير الدوري   
        غرينادا

      ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير األويل  
      ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري الثاين  
      ١٩٩٩سبتمرب /يلول أ٢٩  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري اخلامس  
        غواتيماال
  ١٩٩١أبريل / نيسان٢  ١٩٨٣سبتمرب / أيلول١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1( 

  ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
  

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 



A/64/38
 

09-43206 96 
 

  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩١أبريل / نيسان٢  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1( 

  ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
  

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

      ١٩٩١بتمرب س/ أيلول١١  التقرير الدوري الثالث  
  ٢٠٠١مارس / آذار٢٠  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري الرابع  

)CEDAW/C/GUA/3-4(  
  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GUA/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٧  ٢٠٠٣مرب سبت/ أيلول١١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GUA/6( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٩  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١   التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/GUA/7(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        غيانا
  ١٩٩٠ير ينا/ كانون الثاين٢٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.63( 
  )١٩٩٤ (الثالثة عشرة

  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GUY/2(  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GUY/3-6(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧  ٢٠٠٢رب سبتم/ أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/GUY/3-6) 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
        غينيا

  ٢٠٠٠أغسطس / آب٤  ١٩٨٣سبتمرب / أيلول٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/GIN/1-3(  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠أغسطس / آب٤  ١٩٨٧بتمرب س/ أيلول٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GIN/1-3(  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٠أغسطس / آب٤  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GIN/1-3(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٤  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧( والثالثون التاسعة

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٤  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري السابع  
         بيساو-غينيا 

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولشرينت ٣٠  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  

        غينيا االستوائية
  ١٩٨٧مارس / آذار١٦  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.50( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٦  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٦  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٢  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GNQ/4-5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٢  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GNQ/4-5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

     ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  السادسالتقرير الدوري   
        فانواتو

   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  

      ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الرابع  
        فرنسا

  ١٩٨٦فرباير / شباط١٣  ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.33( 

  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FRA/2و   Rev.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/FRA/3-4(  

  

  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٥  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/FRA/3-4(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٧  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣  ر الدوري اخلامسالتقري  
)CEDAW/C/FRA/5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٧  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/FRA/6(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

      ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري السابع  
        لفلبنيا

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٤  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.6( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.17( 

  )١٩٩١(العاشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PHI/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٢  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/PHI/4( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ٤  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/PHI/5-6( 

 )٢٠٠٦(لثالثون السادسة وا

  ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/PHI/5-6( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٤  السابعالتقرير الدوري   
        مجهورية فرتويال البوليفارية

  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧  ١٩٨٤يونيه / حزيران١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.24( 

  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٩أبريل / نيسان١٨  ١٩٨٨يونيه / حزيران١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.21( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩٥فرباير / شباط٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VEN/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  ١٩٩٦يونيه / حزيران١  بعالتقرير الدوري الرا  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  التقرير الدوري السابع  
        فنلندا

  ١٩٨٨فرباير / شباط١٦  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.56( 

  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٣فرباير /ط شبا٩  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FIN/2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٨  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/FIN/3( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/FIN/4(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٤ فرباير/ شباط٢٣  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/FIN/5(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤   التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/FIN/6(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        فيجي
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٧  رير األويلالتق  

)CEDAW/C/FJI/1(  
 )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ١٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  

  ٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ١٤  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  

  ٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ١٤  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  

        فييت نام
  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢  ١٩٨٣مارس / آذار١٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.25( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢  ١٩٨٧مارس / آذار١٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/VNM/2(  

  

  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٦  ١٩٩١مارس / آذار١٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VNM/3-4(  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦  ١٩٩٥مارس / آذار١٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/VNM/3-4(  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٥يونيه /حزيران ١٥  ١٩٩٩مارس / آذار١٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/VNM/5-6(  

  

  ٢٠٠٥يونيه /حزيران ١٥  ٢٠٠٣مارس / آذار١٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/VNM/5-6(  

  

      ٢٠٠٣مارس / آذار١٩  التقرير الدوري السابع  
        قربص

  ١٩٩٤فرباير / شباط٢  ١٩٨٦أغسطس / آب٢٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/CYP/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٤فرباير / شباط٢  ١٩٩٠أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CYP/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ٢٠٠٤مارس /آذار ٤  ١٩٩٤أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤مارس /آذار ٤  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤مارس /آذار ٤  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

     ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢  السادسالتقرير الدوري   
        قطر

      ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٩  لتقرير األويلا  
        قريغيزستان

  ١٩٩٨ أغسطس/آب ٢٦   ١٩٩٨مارس / آذار١٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/KGZ/1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥  ٢٠٠٢مارس / آذار١٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KGZ/2( 
)CEDAW/C/KGZ/2/Add.1( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٧ فرباير/شباط ٢٢  ٢٠٠٦مارس / آذار١٢  رير الدوري الثالثالتق  
)CEDAW/C/KGZ/3(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

       كازاخستان
  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٦  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/KAZ/1( 
  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٣  ٢٠٠٣ سبتمرب/ أيلول٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KAZ/2( 

  )٢٠٠٧ (السابعة والثالثون

      ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  التقرير الدوري الثالث  
        الكامريون
  ١٩٩٩مايو / أيار٩  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CMR/1( 
  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٨  ١٩٩٩مرب سبت/ أيلول٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CMR/3( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٨  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CMR/3( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

      ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الرابع  
        كرواتيا

  ١٩٩٤سبتمرب /ل أيلو١٥    التقرير األويل  
)CEDAW/C/CRO/.1( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CRO/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CRO/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٩  رابعالتقرير الدوري ال  
        كمبوديا

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير األويل  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤  الرابعالتقرير الدوري   
        كندا

  ١٩٨٣يوليه / متوز١٥  ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٩  ويلالتقرير األ  
)CEDAW/C/5/Add.16( 

  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٠  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.11( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٢تمرب سب/ أيلول٩  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CAN/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CAN/4( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CAN/5(  
  ٢٠٠٢ ديسمرب/ل األوكانون ١٧

)CEDAW/C/CAN/5/Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٤  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CAN/6( 

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٤  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/CAN/7( 

  )٢٠٠٨ (ية واألربعونالثان

        كوبا
  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.4( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٩٢مارس / آذار١٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1( 

  )١٩٩٦(مسة عشرة اخلا

  ١٩٩٢مارس / آذار١٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CUB/4(  

  )٢٠٠٠( والعشرون الثالثة

  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CUB/5-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CUB/5-6(  

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعلدوري التقرير ا  
        كوت ديفوار

      ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧  التقرير األويل  
      ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الرابع  

        كوستاريكا
  ٢٠٠١يوليه / متوز١٠  ١٩٨٧مايو / أيار٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CRI/1(  
  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠١يوليه / متوز١٠  ١٩٩١مايو / أيار٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CRI/1-3(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 



A/64/38
 

09-43206 104 
 

  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠١يوليه / متوز١٠  ١٩٩٥مايو / أيار٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CRI/1-3(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١  ١٩٩٩مايو / أيار٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CRI/4(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

      ٢٠٠٣مايو / أيار٤  التقرير الدوري اخلامس  
      ٢٠٠٧مايو / أيار٤  التقرير الدوري السادس  
        ياكولومب

  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٦  ١٩٨٣فرباير / شباط١٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.32( 

  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٨٧فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/COL/2-3( 

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٩١فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/COL/2-3( 

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٧يوليه / متوز٨  ١٩٩٥فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/COL/4(  

  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣
)CEDAW/C/COL/4/Add.1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٥مارس / آذار٦  ١٩٩٩فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/COL/5-6(  
 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥مارس / آذار٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/COL/5-6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

     ٢٠٠٧فرباير / شباط١٨  ير الدوري السابعالتقر  
        الكونغو

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨  ١٩٨٣أغسطس / آب٢٥  التقرير األويل  
)CEDAW/C/COG/1-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/COG/2-5(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨  ١٩٩١أغسطس / آب٢٥  ر الدوري الثالثالتقري  
)CEDAW/C/COG/1-5(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/COG/1-5(  

  

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/COG/1-5( 

  )٢٠٠٣(نة والعشرون الثام

      ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري السادس  
      ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٥  السابعالتقرير الدوري   
        الكويت

  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/KWT/1-2(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KWT/1-2(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

      ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الرابع  
        كرييباس
       ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٦  التقرير األويل  
       ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٦   الثاين الدوريالتقرير  

        كينيا
  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٤  ١٩٨٥أبريل / نيسان٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/KEN/1-2( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٤  ١٩٨٩أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KEN/1-2( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٥  ١٩٩٣ أبريل/ نيسان٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KEN/3(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٥  ١٩٩٧أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/KEN/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٦ مارس/آذار ١٤  ٢٠٠١أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/KEN/6(  

 )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  
 مارس/آذار ١٤  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري السادس  

٢٠٠٦)CEDAW/C/KEN/6(  
 )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/KEN/7(  

  

        التفيا
  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣  ١٩٩٣مايو / أيار١٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LVA/1-3(  
  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣  ١٩٩٧مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LVA/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LVA/1-3(  

  )٢٠٠٤(ية والثالثون احلاد

      ٢٠٠٥مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٩مايو / أيار١٤  اخلامسالتقرير الدوري   

        لبنان
  ٢٠٠٣ نوفمرب/ الثاينتشرين ١٢  ١٩٩٨مايو / أيار٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LBN/1(  
  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٥ فرباير/شباط ١٢  ٢٠٠٢يو ما/ أيار٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBN/2(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٦يوليه / متوز٦  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LBN/3(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        لكسمربغ
  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ١٩٩٠مارس / آذار٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LUX/1( 
  )١٩٩٧(عة عشرة الساب

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٨  ١٩٩٤مارس / آذار٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LUX/2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٨مارس / آذار٢١  ١٩٩٨مارس / آذار٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LUX/3( 

  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧
)CEDAW/C/LUX/3/Add.1( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٢مارس / آذار١٢  ٢٠٠٢مارس / آذار٤  لتقرير الدوري الرابعا  
)CEDAW/C/LUX/4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٣  ٢٠٠٦مارس / آذار٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LUX/5(  

  )٢٠٠٨(األربعون 
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  ))السنة(الدورة (

        ليربيا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨٥أغسطس / آب١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LBR/1-6(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨٩أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٩٣أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٩٧أغسطس / آب١٦  تقرير الدوري الرابعال  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠١أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        ليتوانيا
  ١٩٩٨يونيه / حزيران٤  ١٩٩٥فرباير / شباط١٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LTU/1( 
  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤  ١٩٩٩فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LTU/2(  

  )٢٠٠٠(شرون الثالثة والع

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LTU/3(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٤  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LTU/4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        ليختنشتاين
  ١٩٩٧أغسطس / آب٤  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١  ويلالتقرير األ  

)CEDAW/C/LIE/1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٠  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LIE/2(  

  

  ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LIE/3(  

  

      ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١  لتقرير الدوري الرابعا  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        ليسوتو
      ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١  التقرير األويل  
      ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الرابع  
        مالطة

  ٢٠٠٢أغسطس / آب١  ١٩٩٢أبريل / نيسان٧  تقرير األويلال  
)CEDAW/C/MLT/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢أغسطس / آب١  ١٩٩٦أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MLT/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢أغسطس / آب١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MLT/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٩ مايو/أيار ١٨  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MLT/4(  

  

      ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري اخلامس  
        مايل

  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.43( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧ ١٩٩٤ أكتوبر/ تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠  لدوري الرابعالتقرير ا  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

     ٢٠٠٦بر أكتو/ تشرين األول١٠  السادسالتقرير الدوري   
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        ماليزيا
  ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٢  ١٩٩٦أغسطس / آب٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MYS/1-2(  
  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٢  ٢٠٠٠أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MYS/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

      ٢٠٠٤أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الرابع  
        مدغشقر
  ١٩٩٠مايو / أيار٢١  ١٩٩٠أبريل / نيسان١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.65( 

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٨
)CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ٢٠٠٧ سأغسط/آب ١٣  ١٩٩٤أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MDG/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٣  ٨٩٩١أبريل / نيسان٦١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDG/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٣  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MDG/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

      ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري اخلامس  
        مصر

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير األويل  
  

  ١٩٨٣فرباير / شباط٢
)CEDAW/C/5/Add.10( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.2( 

  )١٩٩٠(عة التاس

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٣٠ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/EGY/3( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/EGY/4-5(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٩  اخلامسالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٧ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/EGY/6-7) 

  

  ٢٠٠٨فرباير / شباط١٧ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/EGY/6-7) 

  

        املغرب
  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٤  ١٩٩٤يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MOR/1( 
  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩  ١٩٩٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MOR/2(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MOR/3-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MOR/3-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        املكسيك
  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.2( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.10( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  )ب(١٩٩٧مارس / آذار٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MEX/3-4( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  )ج(١٩٩٧مارس /آذار ٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MEX/3-4( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
(CEDAW/C/MEX/5) 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٨  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/MEX/6) 

 )٢٠٠٦(والثالثون السادسة 

     ٢٠٠٦بتمرب س/ أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
        مالوي

  ١٩٨٨يوليه / متوز١٥  ١٩٨٨أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.58( 

  )١٩٩٠(التاسعة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١  ١٩٩٢أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MWI/٥- ٢( 

  )٢٠٠٦(لثالثون اخلامسة وا

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١  ١٩٩٦أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MWI/٥- ٢( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MWI/٥- ٢( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MWI/٥- ٢( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

   ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MWI/6( 

  

        ملديف
  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٨  ١٩٩٤يوليه / متوز١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MDV/1( 
  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٥  ١٩٩٨يوليه / متوز١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

  

  ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٥  ٢٠٠٢يوليه / متوز١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

  

     ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١  الرابعالتقرير الدوري   
        اململكة العربية السعودية

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير األويل  
)CEDAW/C/SAU/2(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SAU/2(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

ــا العظمــــى   ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ اململكــ
  وأيرلندا الشمالية

      

  ١٩٩١مايو / أيار١١  ١٩٩١مايو / أيار٧  التقرير األويل  
)CEDAW/C/UK/2و Amend.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٥  ١٩٨٧مايو / أيار٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/5/Add.52( 

  )١٩٩٠(التاسعة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٥أغسطس / آب١٦  ١٩٩٥مايو / أيار٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/UK/3( 

  ١٩٩٧أغسطس / آب٨
)CEDAW/C/UK/3/Add.1(  

  ١٩٩٨يوليه /متوز ١٤
)CEDAW/C/UK/3/Add.2( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  ١٩٩٥مايو / أيار٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4(  

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٧  ٢٠٠٣مايو /يار أ٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UK/5 (
   )Add.2  وCEDAW/C/UK/5/Add.1( و

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

   ٢٠٠٧مايو / أيار١  ٢٠٠٧مايو / أيار٧  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/UK/6(   
   )Add.2  وCEDAW/C/UK/6/Add.1 (و

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        منغوليا
  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  األويلالتقرير   

)CEDAW/C/5/Add.20( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٧مارس / آذار١٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.7( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MNG/3-4(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧مارس / آذار٢٣    موريتانيا
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(نية واألربعون الثا

   ٢٠٠٥ مايو/أيار ١١  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٩  التقرير األويل  
)CEDAW/C/MRT/1(  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

      ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩  التقرير الدوري الثاين  
        موريشيوس

  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٣  ١٩٨٥أغسطس / آب٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/MAR/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٣  ١٩٨٩أغسطس / آب٨  دوري الثاينالتقرير ال  
)CEDAW/C/MAR/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ١٩٩٣أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤مرب نوف/ تشرين الثاين١٧  ١٩٩٧أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧  ٢٠٠١أغسطس / آب٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

 )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٥أغسطس / آب٨  السادسالتقرير الدوري   
        موزامبيق
  ٢٠٠٥مايو /يار أ٥  ١٩٩٨مايو / أيار٢١  التقرير األويل  

CEDAW/C/MOZ/1-2)(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٥مايو / أيار٥  ٢٠٠٢مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثاين  
CEDAW/C/MOZ/1-2)(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

      ٢٠٠٦مايو / أيار٢١  الثالثالتقرير الدوري   
        ميامنار

  ١٩٩٩مارس / آذار١٤  ١٩٩٨أغسطس / آب٢١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/MNR/1( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١٧  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MNR/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة واألربعون نيالثا

 ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١٧  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MNR/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة واألربعون نيالثا

        ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١  التقرير األويل  
        ناميبيا

  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/NAM/1( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢٤ ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢٤ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

    ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣  الرابعالتقرير الدوري   
        النرويج

  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨  ١٩٨٢سبتمرب /يلول أ٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.7( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٨يونيه / حزيران٢٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.15( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٥  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NOR/3( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NOR/4( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NOR/5( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/NOR/6) 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
(CEDAW/C/NOR/7) 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

        النمسا
  ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢٠  ١٩٨٣أبريل / نيسان٣٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.17( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٨  ١٩٨٧أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.27( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥  ١٩٩١أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥  ١٩٩٥أبريل / نيسان٣٠  لدوري الرابعالتقرير ا  
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٠  ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/AUT/5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٤أكتوبر /ول تشرين األ١١  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/AUT/6( 

  

     ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠  السابعالتقرير الدوري   
        نيبال

  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦  ١٩٩٢مايو / أيار٢٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/NPL/1(  

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ١٩٩٦مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NPL/2-3(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NPL/2-3(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

      ٢٠٠٤مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
        النيجر

   ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١٩  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨  يلالتقرير األو  
)CEDAW/C/NER/1-2(  

  

   ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١٩  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NER/1-2(  

  

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢١  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NER/3-4(  

  

  ٢٠٠٩ مارس/آذار ٢١  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٨   الدوري الرابعالتقرير  
)CEDAW/C/NER/3-4(  

  

        نيجرييا
  ١٩٨٧أبريل / نيسان١  ١٩٨٦يوليه / متوز١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.49( 
  )١٩٨٧(السابعة 

  ١٩٩٧فرباير / شباط٣١  ١٩٩٠يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٧فرباير / شباط٣١  ١٩٩٤يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٧فرباير / شباط١٣  ١٩٩٨يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NGA/2-3(  

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣  ٢٠٠٢يوليه /وز مت١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٤  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/NGA/6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        نيكاراغوا
  ١٩٨٧مرب سبت/ أيلول٢٢  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.55( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٨٩مارس / آذار١٦  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.20(  

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NIC/3( 

  )١٩٩٣(عشرة الثانية 

  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٦  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NIC/4( 

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NIC/5( 

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٥  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  سادسالتقرير الدوري ال  
)CEDAW/C/NIC/6( 

  

     ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  السابعالتقرير الدوري   
        نيوزيلندا
  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٦فرباير / شباط٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.41( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٣  ١٩٩٠فرباير /شباط ٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NZE/2( 

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٧
)CEDAW/C/NZE/2/Add.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٨مارس / آذار٢  ١٩٩٤فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

  ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

  )١٩٩٨(عة عشرة التاس
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٨مارس / آذار٢  ١٩٩٨فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

  ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٢ أكتوبر/ األولتشرين ٧  ٢٠٠٢فرباير / شباط٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NZL/5( 

  )٢٠٠٣ (ونعشروالالتاسعة 

     ٢٠٠٦فرباير / شباط٩  السادسالتقرير الدوري   
        هاييت

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير األويل  
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٧(ثة واألربعون الثال

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٠  خلامسالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/HTI/1-7( 

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٠  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/HTI/1-7( 

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨ونيه ي/حزيران ٢٠  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/HTI/1-7( 

  )٢٠٠٧(الثالثة واألربعون 

        اهلند
  ١٩٩٩فرباير / شباط٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/IND/1( 
  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الثاين١٨  ١٩٩٨أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/IND/2-3(  

  )٢٠٠٧(ون السابعة والثالث

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الثاين١٨  ٢٠٠٢أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/IND/2-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

      ٢٠٠٦أغسطس /ب آ٨  الرابعالتقرير الدوري   
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        هندوراس
  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٣  ١٩٨٤أبريل / نيسان٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.44( 
  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٨  ١٩٨٨أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.9( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩١مايو / أيار٣١  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/HON/3( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ٣١  ١٩٩٦أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  

  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ٣١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  

  ٢٠٠٦ يناير/ الثاينكانون ٣١  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  

     ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢  ري السابعالتقرير الدو  
        هنغاريا

  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.3( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.1( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩١أبريل / نيسان٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/HUN/3( 

  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/HUN/3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/HUN/4-5(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  ١٩٩٨سبتمرب /لول أي٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/HUN/6) 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  السابعالتقرير الدوري   
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        هولندا
  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٩  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/NET/1( 

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧
)CEDAW/C/NET/1/Add.1( 

  ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٠
)CEDAW/C/NET/1/Add.2( 

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٩
)CEDAW/C/NET/1/Add.3( 

ــشرة   ــة عــــــ  )١٩٩٤(الثالثــــــ
  

  ١٩٩٨ديسمرب /انون األول ك١٠  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و Add.2( 

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)(CEDAW/C/NET/3  

 )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٢٤  ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NLD/4(  
   ٢٠٠٥ مايو/أيار ٩
)CEDAW/C/NLD/4/Add.1(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NLD/4/Add.2(  

  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٥
)CEDAW/C/NLD/5(  
   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١
)CEDAW/C/NLD/5/Add.1(  
   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤
)CEDAW/C/NLD/5/Add.2(  

  

        اليابان
  ١٩٨٧مارس / آذار١٣  ١٩٨٦يوليه / متوز٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.48( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢فرباير / شباط٢١  ١٩٩٠يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/JPN/2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٨  ١٩٩٤يه يول/ متوز٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/JPN/3( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٤  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/JPN/4( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/JAP/5( 

  )٢٠٠٣(اسعة والعشرون الت
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/JAP/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        اليمن
  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.61( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٨٩يونيه / حزيران٨  ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٩  الثاينالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/13/Add.24و Amend.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٢نوفمرب/ تشرين الثاين١٣  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/YEM/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ٢٠٠٠مارس / آذار٨  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/YEM/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/YEM/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/YEM/6(  

  )٢٠٠٨ (احلادية واألربعون

  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/YEM/7(  

  

        اليونان
  ١٩٨٥أبريل / نيسان٥  ١٩٨٤يوليه / متوز٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.28( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٦مارس / آذار١  ١٩٨٨يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

  )١٩٩٩(الثانية عشرة 

  ١٩٩٦مارس / آذار١  ١٩٩٢يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩  ١٩٩٦يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GRC/4-5(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩  ٢٠٠٠يه يول/ متوز٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز٧  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GRC/6( 

  

      ٢٠٠٨يوليه / متوز٧  التقرير الدوري السابع  
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  لتقدميتاريخ ا  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريـــ ــر اللجنـــ نظـــ

  ))السنة(الدورة (

        تقارير مقدمة بصفة استثنائية
  ١٩٩٤ فرباير/شباط ١    البوسنة واهلرسك

 )CEDAW/C/SR.253تقرير شفوي؛ انظر (
  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٧ يناير/ الثاينكانون ١٦    مجهورية الكونغو الدميقراطية
 )CEDAW/C/SR.317تقرير شفوي؛ انظر (

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٦ يناير/ الثاينكانون ٣١    رواندا
 )CEDAW/C/SR.306تقرير شفوي؛ انظر (

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٤ ديسمرب/ األولكانون ٦    كرواتيا
)CEDAW/C/CRO/SP.1(  

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

صـربيا  (مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة      
  )واجلبل األسود

  ١٩٩٣ ديسمرب/ األولكانون ٢  
)CEDAW/C/YUG/SP(  

  ١٩٩٤ فرباير/شباط ١٢
 )CEDAW/C/SR.254تقرير شفوي؛ انظر (

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

        
  

  .قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير بعام واحد، يدعو األمني العام الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها  )أ(  
  .رت زائري امسها فأصبح مجهورية الكونغو الدميقراطية، غّي١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من   )ب(  
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 املرفق التاسع
ة الـيت   الدول األطراف اليت قـدمت مالحظاهتـا بـشأن املالحظـات اخلتاميـ                

  اعتمدهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

قدمت دولتان من الدول األطراف مالحظات بشأن املالحظات اخلتامية للجنـة املعنيـة       
  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف هناية الدورة الثانية واألربعني، ومها إكوادور ومدغشقر

مالحظــات بــشأن املالحظــات اخلتاميــة للجنــة  وقــدمت دولتــان مــن الــدول األطــراف   
  .املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف هناية الدورة الثالثة واألربعني، ومها البحرين ورواندا
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  العاشراملرفق 
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول            

مييز ضد املرأة يف دورته     االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال الت      
  الثانية عشرة

عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية   -  ١
 إىل ٢١عشرة يف الفترة من ٠القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دورته الثانية

  .وحضر مجيع األعضاء الدورة. ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٣
  .فريق العامل جدول أعماله بصيغته الواردة يف تذييل هذا املرفقوأقر ال  -  ٢
 منذ انعقاد دورته احلادية عشرة األمانةوناقش الفريق العامل رسائل تلقتها   -  ٣

  .واستعرض حالة سبعة بالغات مل يتم البت فيها بعد
ب عمله واصل الفريق العامل املناقشة اليت بدأها يف دورته احلادية عشرة حول أسالي  -  ٤

فيما يتعلق بالتعامل مع الرسائل املوجهة إىل اللجنة، يف ضوء نقل مهمة تقدمي اخلدمات إىل 
وشدد الفريق . اللجنة والفريق العامل إىل مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف جنيف

 يكون موظفو وحدة االلتماسات، وخباصة املوظف املسؤول عن تسجيل أن أمهيةالعامل على 
  .د الرسائل، على معرفة تامة بنطاق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةورو
 توفري خدمات الترمجة التحريرية والشفوية أمهية على التأكيدوكرر الفريق العامل   -  ٥

  . مبا ميكنه من أداء مهمته على حنو سليمأعضائهجبميع لغات عمل 
 املنشأة مبوجب معاهدات فيما يتصل األخرىيئات وناقش الفريق العامل ممارسات اهل  -  ٦

 املتعلقة بالبالغات، فضال عن ممارسات توقيع واآلراءبالتصويت عند اعتماد القرارات 
 خربات اهليئات إىل، استندت بدورها األمانة مذكرة أعدهتا إىلكشوف احلضور، استنادا 

  .  املنشأة مبوجب معاهداتاألخرى
 يعكس الصيغة والشكل اآلراء عن متابعة األمانة تقريرا أعدته وناقش الفريق العامل  -  ٧

  . للمتابعةاملرحلية املنشأة مبوجب معاهدات يف تقاريرها األخرىالذين تستخدمهما اهليئات 
.  املقترح وقف النظر فيهما١٦/٢٠٠٧   و١٤/٢٠٠٧وناقش الفريق العامل احلالتني   -  ٨

 يف مناقشة وقف نفلينترماللجنة، مل يشترك السيد من النظام الداخلي ) ١ (٦٠ووفقا للمادة 
  .١٤/٢٠٠٧النظر يف احلالة 
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وناقش الفريق العامل مقترحات تنقيح النموذج املوحد للبالغات املقدمة مبوجب   -  ٩
  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ت هبا مفوضية األمم  اليت اضطلعاألنشطة للفريق العامل عن إحاطة األمانةوقدمت   -  ١٠
املتحدة حلقوق اإلنسان لتعزيز الوعي مبختلف صكوك حقوق اإلنسان، مبا فيها اتفاقية 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وما ينطوي عليه بروتوكوهلا االختياري من 

  . للبالغات والتحقيقإجراءات
  

 اإلجراءات املتخذة  
  : قام الفريق العامل مبا يلي  - ١١

ــرر  )أ(   ــد قــ ــه عقــ ــة دورتــ ــشرة الثالثــ ــرة يف عــ ــن الفتــ ــشرين ١٧ إىل ١٥ مــ  تــ
  الدورة؛ لتلك املؤقت األعمال جدول وأقر جنيف، يف ٢٠٠٨ أكتوبر/األول

طلب إىل األمانة تيسري عقد اجتماع يف بداية دورته التالية بني ممثل للبعثة   )ب(  
باتن و تان، جتري فيه  ريت املتابعة،الدائمة هلنغاريا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف ومقر

بغية إحاطة اللجنة، يف ضد هنغاريا، . س.أ، ٤/٢٠٠٤متابعة آراء اللجنة بشأن البالغ رقم 
  دورهتا الثانية واألربعني، بالنتائج املنبثقة عن هذا االجتماع؛ 

أوصي حبضور موظفي وحدة االلتماسات االجتماع القادم للفريق العامل   )ج(  
 االجتماع عرضا موجزا يقدمه خرباء عن املواضيع أعمالوسيشمل جدول . لبالغاتاملعين با

  .ذات الصلة، لتيسري معاجلة الوحدة للرسائل
طلب توفري مزيد من املعلومات فيما يتصل بالرسائل الواردة، وخباصة   )د(  

  . ال تستويف شروط املقبوليةأهناالرسائل املصنفة على 
 الداخلي احلايل فيما يتصل حبقوق التصويت واإلبقاء قرر االحتفاظ بنظامه  )هـ(  

 واآلراءعلى ممارسته احلالية فيما يتصل بالتوقيع على كشوف احلضور عند اعتماد القرارات 
  .بشأن البالغات

دوركاس  وتعيني) ١٩/٢٠٠٨البالغ رقم (تسجيل حالة جديدة ضد كندا   )و(  
  .آبياه مقررة للحالة- كوكر

 أن تعد للدورة القادمة مشروع منوذج موحد للشكاوى أمانته إىلطلب   )ز(  
على غرار النموذج الذي تستخدمه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة مناهضة التعذيب، 
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 األخرىوجلنة القضاء على التمييز العنصري بغية زيادة مواءمة ممارساهتا مع ممارسات اهليئات 
  .املنشأة مبوجب معاهدات

 ٥٩ اللجنة عمال باملادة أعضاءوجزات للحاالت املسجلة على قرر تعميم م  )ح(  
  .من النظام الداخلي للجنة) ١(

  :وعرض الفريق العامل املسائل التالية على اللجنة للنظر فيها واختاذ قرار بشأهنا  -  ١٢
. ل[ ١٦/٢٠٠٧التوصية بأن تنظر اللجنة يف وقف دراسة البالغ رقم   )أ(  

  ما قدمه حمامي الشاكية؛، يف ضوء ]ضد هولندا. هـ.ب
. أ. ب[ ١٤/٢٠٠٧التوصية بأن تنظـر اللجنـة يف وقـف دراسـة الـبالغ رقـم                  ) ب(  
  .، يف ضوء ما قدمته الدول الطرف]ضد كندا
 جزءا من التقرير اآلراءالتوصية بأن تنظر اللجنة يف جعل تقارير متابعة   ) ج(  

  .لجنةمن النظام الداخلي ل) ٧ (٧٣السنوي للجنة وفقا للمادة 
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  تذييلال  
  جدول أعمال الدورة الثانية عشرة للفريق العامل  

  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ١
  .استعراض اخلطوات واألنشطة اليت مت االضطالع هبا منذ آخر دورة  - ٢
ــل     - ٣ ــشة أســاليب العم ــد اعتمــاد       -مناق ــة توقيــع كــشوف احلــضور عن  وخباصــة ممارس

  .واآلراءالقرارات 
  .مناقشة إجراء املتابعة  - ٤
  . املوصى بوقف النظر فيهما١٦/٢٠٠٧  و١٤/٢٠٠٧مناقشة احلالتني   - ٥
  .١٥/٢٠٠٧مناقشة البالغ   - ٦
  . تسجيل بالغ جديدإمكانيةمناقشة   - ٧
  .١٨/٢٠٠٧  و١٧/٢٠٠٧مناقشة البالغني   - ٨
اقيـة القـضاء    مناقشة مقترحـات تنقـيح النمـوذج املوحـد للبالغـات املقدمـة مبوجـب اتف                 - ٩

  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .أي مسائل أخرى  - ١٠
  .اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثانية عشرة  -  ١١
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  احلادي عشراملرفق 
فريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول       التقريــر     

ــن       ــرأة عـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة القـ ــاري التفاقيـ ــه االختيـ  دورتـ
  عشرة الثالثة

عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية   -  ١
 ١٧ إىل ١٥عشرة يف الفترة من ٠القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دورته الثالثة

  .وحضر مجيع األعضاء الدورة. ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول
  .التقريرمل جدول أعماله بصيغته الواردة يف تذييل هذا وأقر الفريق العا  -  ٢
وتلقى .  منذ انعقاد دورته الثانية عشرةاألمانةوناقش الفريق العامل رسائل تلقتها   -  ٣

 يف أطرافاوكانت ثالث رسائل تتصل بدول ليست .  ومنظماتأفراد رسائل من ٨الفريق 
 األخرى الشروط األولية أخرىالربوتوكول االختياري، ومل تستوف ثالث رسائل 

 من اثنني من مقدمي الشكاوى فيما يتصل إضافية معلومات األمانةوطلبت . للمقبولية
  .برسالتني

 لتوصية الفريق العامل يف دورته السابقة، أجرى الفريق حوارا مثمرا مع وإتباعا  -  ٤
م املتحدة  مفوضية األمإىلموظفي وحدة االلتماسات حول سري ومعاجلة الرسائل الواردة 

  .حلقوق اإلنسان يف جنيف
 املنشأة مبوجب األخرى للفريق العامل عن ممارسات اهليئات إحاطة األمانةوقدمت   -  ٥

 كان يتعني إذامعاهدات فيما يتصل بفحص البالغات، وخباصة املعايري املتبعة لتحديد ما 
  .فحص مقبولية البالغ قبل تقدمي الدولة الطرف مالحظاهتا على حمتواه

ونظر الفريق العامل يف مشاريع توصيات تتصل بثالثة بالغات أعدها مقررو   -  ٦
  .أخرىاحلاالت الثالثة، واستعرض حالة ثالثة بالغات 

ونظر الفريق العامل يف تسجيل حالة جديدة ضد قربص، ولكنه قرر إرجاء قراره   -  ٧
 األمانة أبلغتو.  بدرجة أكربإليضاحها الفرصة ملقدم الشكوى إلتاحةبشأن التسجيل 

 الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل، وأنه سُيتخذ أثناءالفريق العامل بأن بالغا جديا ورد للتو 
  .بإعداد موجز للبالغاألمانة فيما بني الدورتني قرار بشأن التسجيل بعد قيام 
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 بإحاطةباتن و تان،  ،٤/٢٠٠٤ اللجنة بشأن للبالغ آراءوقامت مقررتا متابعة   -  ٨
ريق العامل عن اجتماعهما مع ممثل البعثة الدائمة هلنغاريا لدى مكتب األمم املتحدة الف
  .جنيف  يف
  

 اإلجراءات املتخذة  
  : قام الفريق العامل مبا يلي  - ٩

 ٢٠٠٩  فرباير/ شباط١٣ إىل ٩قرر عقد دورته الرابعة عشرة يف الفترة من   )أ(  
  يف جنيف؛

ظامه الداخلي احلايل املتصلة مبعاجلة مقبولية  من ن٦٩ على املادة اإلبقاءقرر   )ب(  
 مناقشتها عندما إىلالبالغات وموضوعها على حالتها الراهنة يف الوقت احلايل، والعودة 

  .يتراكم لدى اللجنة املزيد من االجتهادات القانونية
 حوار تفاعلي مع وحدة االلتماسات التابعة ملفوضية األمم إجراءطلب   )ج(  

    . اإلنسان مرة واحدة كل سنةاملتحدة حلقوق
  :وعرض الفريق العامل املسائل التالية على اللجنة للنظر فيها واختاذ قرار بشأهنا  -  ١٠

 املضطلع هبا يف لألنشطة دوراهتا أثناءالتوصية بأن ختصص اللجنة وقتا أطول   )أ(  
 اللجنة ضاءأع بصورة معمقة بني اآلراء الربوتوكول االختياري من أجل تيسري تبادل إطار

  .واحلاالت الفردية
، ١٣/٢٠٠٧  ، و١٢/٢٠٠٧ رقم تبالبالغامشاريع توصيات تتصل   ) ب(  

  . ١٥/٢٠٠٧  و
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  تذييل  
  جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل  

  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ١
  .ةاستعراض اخلطوات واألنشطة اليت مت االضطالع هبا منذ آخر دور  - ٢
ــل     - ٣ ــشة أســاليب العم ــد اعتمــاد       -مناق ــة توقيــع كــشوف احلــضور عن  وخباصــة ممارس

  .واآلراءالقرارات 
  .١٣/٢٠٠٧  و١٢/٢٠٠٧مناقشة البالغني   - ٤
  .١٥/٢٠٠٧مناقشة البالغ   - ٥
  . تسجيل بالغ جديدإمكانيةمناقشة   - ٦
  .١٨/٢٠٠٧  و١٧/٢٠٠٧مناقشة البالغني   - ٧
  .أي مسائل أخرى  - ٨
  .تماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثالثة عشرةاع  -  ٩
  

  



A/64/38
 

09-43206 130 
 

  الثاين عشراملرفق 
مبوجب الربوتوكول االختياري واملتعلـق مبتابعـة آراء        تقرير اللجنة املقدم        

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن البالغات الفردية
  
ول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى          مـن الربوتوكـ    ٧ من املـادة     ٥  و ٤ُتلزم الفقرتان     - ١

 الدول األطراف بـأن تـويل       )، املرفق ٥٤/٤قرار اجلمعية العامة     (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
االعتبــار الواجــب آلراء اللجنــة وتوصــياهتا، إن ُوجــدت، وأن تقــدم معلومــات للمتابعــة خــالل 

ف، مبـا يف ذلـك يف تقاريرهـا         كما ميكن التماس معلومات إضافية من الدولـة الطـر         . ستة أشهر 
 من النظام الداخلي للجنة ما تتخذه اللجنة من إجـراءات ملتابعـة             )أ( ٧٣وتتناول املادة   . الالحقة

. آرائهــا، وال ســيما تعــيني مقــرر أو فريــق عامــل إلجــراء املتابعــة، ومــا يــضطلعان بــه مــن مهــام 
املتابعة، مبا يف ذلـك قـرارات    على أال تكون للمعلومات املقدمة على سبيل      )٢(٧٤وتنص املادة   

   .السرية، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك اللجنة بشأن أنشطة املتابعة، صفة
ــن          - ٢ ــرة مـــ ــودة يف الفتـــ ــة، املعقـــ ــه الثامنـــ ــالل دورتـــ ــل خـــ ــق العامـــ ــاقش الفريـــ ونـــ
ــة    (٢٠٠٦أغــسطس /آب ٤ إىل ٢ ــثالثني للجن ــسادسة وال ــدورة ال ــل ال ــة املخصــصة  )قب ، اآللي

ــة يف جمــال متابعــة اآلراء، الــيت تتمثــل يف تعــيني مقــررين ملتابعــة آراء    األوىل الــيت أنــشأهت ا اللجن
: وأوصــى الفريــق العامــل مبــا يلــي.  ضــد هنغاريــا.A.T، ٢/٢٠٠٣: اللجنــة بــشأن الــبالغ رقــم

االمتنــاع عــن إنــشاء آليــة متابعــة دائمــة يف هــذه الفتــرة، والقيــام عوضــا عــن ذلــك، وفقــا       )أ(
؛ لي للجنــة، بــإجراء املتابعــة علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة   مــن النظــام الــداخ٧٣ للمــادة

مواصــلة تعــيني مقــررين ) ج(تكليــف الفريــق العامــل بأنــشطة املتابعــة يف الوقــت احلــايل؛   )ب(
اثنني معنـيني مبتابعـة اآلراء، ويفـضل أن يكـون أحـدمها املقـرر املعـين باحلالـة، إن أمكـن، ومعـه                     

 أهنــا تلقــت معلومــات متابعــة ُمرضــية مــن الدولــة   مــىت رأت اللجنــة) د(أحــد أعــضاء الفريــق؛ 
 مـن الربوتوكـول االختيـاري، بـدعوة تلـك      ٧ مـن املـادة   ٥الطـرف املعنيـة، تقـوم وفقـا للفقـرة      

الدولة الطرف إىل تقدمي معلومات إضافية بشأن أي تدابري تكـون الدولـة الطـرف قـد اختـذهتا،                   
من االتفاقية؛ وتعفي ُمقرَري املتابعـة مـن    ١٨وذلك يف تقاريرها الالحقة املقدمة مبوجب املادة        

  .واجباهتما؛ وتورد ذلك اإلجراء يف تقريرها السنوي
فربايـر  / شـباط  ٧ إىل   ٥وأوصى الفريق العامل يف دورته التاسعة املعقودة يف الفترة مـن              - ٣

أنامــاه تــان و بــراميال بــاتن   قبــل الــدورة الــسابعة والــثالثني للجنــة، بــأن تعــني اللجنــة  ، ٢٠٠٧
ــم     م ــبالغ رق ــشأن ال ــة ب ــة آراء اللجن ــررتني ملتابع ــا .A.S، ٤/٢٠٠٤: ق ــدمت .  ضــد هنغاري وق

__________ 
 .، املرفق األول(A/56/38) ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )أ(
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 إىل  ١٨السيدتان تان وبـاتن إىل الفريـق العامـل خـالل دورتـه العاشـرة املعقـودة يف الفتـرة مـن                       
، إحاطة بشأن آخر تقرير قدمته الدولة الطرف اسـتجابة لطلـب اللجنـة              ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٠

 إىل ٩وخـالل الـدورة احلاديـة عـشرة املعقـودة يف الفتـرة مـن            . ات إضـافية  احلصول على معلوم  
 إحاطة إىل اللجنة بـشأن متابعـة آرائهـا بـشأن     املقررتان، قدمت ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين  ١١

، وطلبتا إىل األمانة تيسري عقد اجتماع هلما مع ممثـل عـن البعثـة الدائمـة              ٤/٢٠٠٤البالغ رقم   
  .مم املتحدة يف جنيفهلنغاريا لدى مكتب األ

ويف ،  ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ٢٣ إىل   ٢١ويف الدورة الثانية عشرة املعقودة يف الفتـرة مـن             - ٤
وجـــب إطـــار عمليـــة املواءمـــة، وألغـــراض كفالـــة االتـــساق مـــع اهليئـــات األخـــرى املنـــشأة مب  

فريـق   ال أوصـى معاهدات، اليت تنفذ كلها حاليا إجراءات للمتابعة وُتصدر تقارير هبـذا الـشأن،              
 بـل رئـي أن  . عـرب عنـها يف كـل دورة   رير للمتابعة بشأن اآلراء اليت يُ     ااعتماد تق بالعامل للجنة   

دون يف  تـ جلنة، كما ذُكر أعاله،      لوأحيث إهنا    ،قدر أكرب من األمهية للجنة    يتسم ب هلذا النهج   
عتبـار  واجبات الـدول األطـراف هبـدف إيـالء اال    ) ال يف النظام الداخلي فحسب(املعاهدة ذاهتا   

ــة  ــوفريالواجــب آلراء اللجن ــر  .  معلومــات بــشأن تلــك اآلراء وت ونــشر هــذه التقــارير يف التقري
 ،السنوي الذي سيـشمل مـوجزات لـردود املتابعـة سـيربز أمهيـة هـذا اجلانـب مـن عمـل اللجنـة               

وذكّـر  . وسُيتيح ألصحاب املصلحة اآلخرين إمكانية االطالع على املعلومات املتعلقـة باملتابعـة           
، ال تكــون  للجنــةنظــام الــداخليالأنــه مبوجــب ب، علــى النحــو املــذكور أعــاله، ريــق العامــلالف

وهـذا هـو    . للمعلومات املقدمة على سبيل املتابعة صفة السرية ما مل تقرر اللجنة خـالف ذلـك              
  .النهج الذي يتبعه غريها من اهليئات املنشأة مبعاهدات

أو ) املقــررين( حتــت إشــراف املقــرر  عــة، للمتاب تقريــروأوصــى الفريــق العامــل بإعــداد   - ٥
 التقريـر املعلومـات الـواردة مـن الـدول        ، يتـضمن  الفريق العامـل لكـل دورة مـن دورات اللجنـة          

مث ُتجمـع تقـارير املتابعـة الثالثـة املؤقتـة           . أو مقدمي البالغات منذ الـدورة الـسابقة       /األطراف و 
 مــن حيــث الــشكل لتقــارير اهليئــات ةمماثلــوتكــون التقــارير  .وُتنــشر يف تقريــر اللجنــة الــسنوي

قدم، يف مجلة أمور، موجزا للمعلومات اليت تقـدمها الدولـة           ت حيثاألخرى املنشأة مبعاهدات،    
ويف احلـاالت الـيت ال تتخـذ    . اللجنـة “ قـرار ”الطرف، وأي معلومات ترد من مقدم البالغ، و       

. “احلـوار مـا زال جاريـا       ”فيها اللجنة قرارا هنائيـا بـشأن طبيعـة رد الدولـة الطـرف، تـذكر أن                
 ضـد هنغاريـا   .A.T، مثلمـا فعلـت اللجنـة يف قـضية      وُيقفل ملـف القـضية عنـدما يـرد رد ُمـرضٍٍٍِ           

ووافقت اللجنة على توصيات الفريق العامـل، واعتمـدت يف دورهتـا            . )٢/٢٠٠٣ البالغ رقم (
تقريـر متابعـة شـفوي يف       الثانية واألربعني تقرير متابعة قدمه إليها الفريق العامـل، باإلضـافة إىل             

  .الدورة الثالثة واألربعني
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 مـوجز جلميـع املعلومـات الـيت       وترد أدناه حمتويات هذين التقريـرين، وهـي تتـألف مـن               - ٦
 مـن مقـدمي البالغـات    ئهـا  واألربعـني بـشأن متابعـة آرا    الثالثـة الـدورة   هنايـة    حـىت    تلقتها اللجنـة  

ال يتــضمن جتميعــا للمعلومــات  وسيتــضمن كــل تقريــر ســنوي الحــق فــص .والــدول األطــراف
  .املستمدة من تقارير املتابعة

    
 النمسا الدولة الطرف

 ٥/٢٠٠٥، )متوفاة(شهيدة غويكشه  القضية
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٦ تاريخ اعتماد اآلراء

ــهاكات   ــارة واالنت ــسائل املث امل
 املبينة

 مـن االتفاقيـة،     ٣واملـادة   ) و(  لغايـة  )ج(و  ) أ (٢ املـادة    -احلق يف احلياة ويف السالمة البدنية والعقلية        
  من االتفاقية١باالقتران مع املادة 

تعزيز عملييت تطبيق ورصد القانون االحتادي للحماية من العنف داخل األسرة والقـانون اجلنـائي               )  أ( ُسُبل االنتصاف املوصى هبا
النص علــى إنــزال الــصلة، بالعمــل مــع احلــرص الواجــب ملنــع العنــف ضــد املــرأة والتــصدي لــه وبــ ذي

 العقوبة املالئمة يف حالة عدم القيام بذلك؛

 

توخي العناية والسرعة يف مقاضاة مرتكيب أعمـال العنـف املـرتيل بغيـة توجيـه رسـالة إىل الـذين                     )  ب(
ــف؛ وضــمان اســتخدام ســبل          ــن العن ــضرب م ــدين هــذا ال ــأن اجملتمــع ي ــور ب ــه وإىل اجلمه ــون ب يقوم

 القضايا اليت يشكل فيها مرتكب أعمـال العنـف املـذكور هتديـدا خطـرا                االنتصاف اجلنائية واملدنية يف   
على الـضحية؛ واحلـرص أيـضا علـى إيـالء االعتبـار الواجـب لـسالمة املـرأة يف مجيـع اإلجـراءات الـيت                          
تتخذ حلمايتها من العنف مع التشديد على أن حقوق مرتكب العنف ال ميكن أن تبطل حقـوق املـرأة        

 والعقلية؛ المة اجلسديةكإنسان يف احلياة والس

 

ضمان تعزيز التنسيق بني املسؤولني عن إنفـاذ القـوانني ومـوظفي اهليئـة القـضائية وتعـاون نظـام                    )  ج(
ــع مــستوياته    ــة، علــى مجي ــة اجلنائي ــشرطة واملــدعون العــامون والقــضاة  (العدال ، بــصورة دائمــة مــع  )ال

 العنــف القــائم علــى أســاس اجلــنس  املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تعمــل علــى محايــة النــساء ضــحايا  
 دعمهن؛ وعلى

زيــادة بــرامج التــدريب والتثقيــف يف جمــال العنــف املــرتيل املخصــصة للقــضاة واحملــامني ومــوظفي )  د( 
إنفاذ القوانني، ال سيما يف جمـال اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة والربوتوكـول                   

 . للجنة١٩امة االختياري امللحق هبا والتوصية الع

ــة   ــرد الدولـ ــدد لـ ــاريخ احملـ التـ
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠ الطرف

 ٢٠٠٨مارس / آذار١٤ تاريخ الرد

أبلغــت الدولــة الطــرف اللجنــة بأهنــا أنــشأت مراكــز للتــدخل ال بــد مــن إطالعهــا علــى أي إجــراءات   رد الدولة الطرف
ــرتيل   ــضايا العنـــف املـ ــشرطة يف قـ ــذها الـ ــذه املراكـــ . تتخـ ــل دور هـ ــع  ويتمثـ ــصاالت مـ ــة اتـ ز يف إقامـ

ــضحايا ــدعم   ال ــدم هلــم ال ــذين تق ــة  . ال ــوارد املالي ــة الطــرف امل املخصــصة هلــذه املراكــز   ورفعــت الدول
ــن ــام ٣ ٣٦٨ ٣٢٤,٩٧ مــ ــورو يف عــ ــام ٥ ٤٥٩ ٢٠٨ إىل ٢٠٠٦  يــ ــورو يف عــ  مث إىل ٢٠٠٧  يــ
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ــورو يف عــام  ٥ ٦٣٠ ٤٧٠ ــا، دراســة    . ٢٠٠٨ ي ــة فيين ــاون مــع جامع ــد هــذه املراكــز بالتع  عــن وُتِع
 .املرتيل العنف

 

وتؤكد الدولة الطرف بأهنا بالنسبة للعدالة اجلنائية، أدخلت تعديالت علـى قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة،                 
؛ فأصــبح حيــق للــضحايا الالئــي تعرضــن للعنــف  ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١ يف النفــاذدخلــت حيــز 

القانونيـة طـوال الفتـرة الـيت تـستغرقها           االجتماعيـة واملـشورة      -احلصول جمانا على اإلرشـادات النفـسية        
اإلجراءات اجلنائية؛ ومت توسيع نطـاق وجـوب اسـتجواب ضـحايا العنـف بالطريقـة الـيت تقلـل إىل أدىن                      
حد من األمل الذي يشعرن به ليشمل احملاكمة ذاهتا؛ وبدال من إلقاء القبض علـى مـرتكيب العنـف ريثمـا       

، من قبيـل احلـصول علـى تعهـد      “سبل أكثر تساهال  ”ء إىل   يتم إجراء املزيد من التحقيقات ميكن اللجو      
؛ وميكـن  منهم باالمتناع عن االتصال بالضحية أو العـودة إىل مـسكن األسـرة وإصـدار أمـر هبـذا الـشأن            

احتجازهم قبل احملاكمة إذا مل يلتزموا بـاألمر أو التعهـد؛ ومـن حـق الـضحية أن تبلـغ بـإطالق سـراح                        
عـاد ُيـشترط احلـصول مـن          مـا  ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١ي؛ واعتبارا من    املدعى عليه من احلبس االحتياط    

الضحية على إذن إلجراء حماكمة جنائية والغـرض مـن ذلـك هـو إزالـة الـضغط الـذي متارسـه األسـرة             
وباإلضــافة إىل . علــى الــضحية لــسحب هــذا اإلذن؛ وأصــبح مطلوبــا اإلســراع يف اإلجــراءات اجلنائيــة

ن ألغـراض خاصـة قـضايا العنـف املـرتيل، وأبلـغ رؤسـاء مجيـع                 ذلك، سيتناول مدعون عـامون مـدربو      
مكاتب املدعني العامني ومديريات االدعاء العام بـآراء اللجنـة بالتفـصيل، وأُنـشئ فريـق عامـل وتقـرر           
ــة إىل حتــسني التعــاون بــني       ــة الداعي ــة مــستديرة مبــا يتماشــى مــع توصــية اللجن عقــد اجتماعــات طاول

وُتـذكِّر الدولـة الطـرف اللجنـة بـشىت مـواد قـانون              .  غـري احلكوميـة    سلطات االدعاء العـام واملنظمـات     
الـــشرطة ذات الـــصلة بـــأوامر منـــع مرتكـــب العنـــف مـــن دخـــول مـــسكن األســـرة ومحايـــة الـــضحية 

. وباخليــارات املتاحــة للمــدعي العــام بــشأن كيفيــة التعامــل مــع املتــهم بارتكــاب العنــف قبــل حماكمتــه 
لطات االدعــاء العــام واحملــاكم يف قــضايا العنــف املــرتيل، وتــشتمل التحــسينات ذات الــصلة بتــدخل ســ

على توسيع نطاق اجلهات الـيت تتخـذ القـرارات لرفـع مـستوى الفهـم الـشامل كـل قـضية مـن قـضايا                       
العنف املرتيل وعلى تثبيت احلقائق واملعلومات املتعلقة بتاريخ القضية لكي يتسىن تقدمي صـورة كاملـة                

 املعروفة، ال سيما ما إذا كانـت أي سـلطة أخـرى قـد اختـذت إجـراء                   للمدعي العام عن مجيع احلقائق    
ــة ــرة التحــضريية المتحانــات     . بــشأن احلادث ــاء الفت ــادة التــدريب فيجــري، يف أثن أمــا يف مــا يتعلــق بزي

االنضمام إىل نقابة احملامني؛ تأكيد مدى األمهية اخلاصة الـيت يتـسم هبـا بـاحلق يف احلمايـة مـن العنـف؛                  
مي املزيد مـن التـدريب ملـزاويل مهنـة القـانون، وعقـد حلقـات دراسـية وحلقـات عمـل                 ومن املزمع تقد  

لتدريب ضباط الشرطة، وجيري تقدمي الكثري منها بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة ومـن خـالل                   
وإضــافة إىل ذلــك يــتم الــسعي . مبــادرات ترمــي إىل توعيــة األوالد والــشباب بأمهيــة مكافحــة العنــف 

 أشــخاص مــن أســر مهــاجرة يف جهــاز الــشرطة العامــة، وإعــالم اجلمهــور خبــط اهلــاتف   حاليــا لتعــيني
وصـدرت ترمجـة غـري رمسيـة آلراء اللجنـة إىل            . املخصص ملساعدة ضـحايا العنـف علـى مـدار الـساعة           

اللغــة األملانيــة، ُنــشرت بعــدة طــرق مــن ضــمنها علــى صــفحة احلكومــة االحتاديــة ووزارة العــدل علــى 
 .شبكة اإلنترنت

مـايو  / أيـار ٢٨، وكـان  ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨أُرسل رد الدولة الطرف إىل حمامي مقدمي البالغ يف            صاحب البالغرد
وأعلن حمامو صاحب البالغ يف وقـت الحـق أهنـم    .  هو املوعد األقصى احملدد لتلقي التعليقات  ٢٠٠٨

 .يونيه/حزيران ١٨لن يتمكنوا من تقدمي تعليقاهتم حىت 
ــ/ حزيــران١٧ويف   ، أبــدى احملــامي تعليقــات شــديدة التفــصيل علــى رد الدولــة الطــرف   ٢٠٠٨ه يوني
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ورحب فيها جبميـع اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتنفيـذ القـرار، ومنـها إدخـال تعـديالت علـى                          
. مع املتهم بارتكـاب اجلـرم     “ سبل أكثر تساهال  ”القانون اجلنائي، باستثناء التدبري القاضي باستخدام       

ثقته بأن هذا التدبري فعال حلمايـة النـساء ضـحايا العنـف مـن أعمـال العنـف وأشـار                     وأعرب عن عدم    
. إىل وقائع القضيتني قيد النظر كمثال علـى حـاالت أسـفرت فيهـا تـدابري مـشاهبة عـن وفـاة الـضحايا                       

إذا تـوفرت أسـباب قانونيـة للحـبس االحتيـاطي           : يلـي  وقدم عدة توصـيات يف هـذا الـصدد مشلـت مـا            
ــه لــ  ــضحية؛ إذا طبقــت  ينبغــي تطبيق ــساهال ”ضمان ســالمة ال ــر ت ــادل  “ســبل أكث ، ينبغــي ضــمان تب

ــة         ــق احلــبس علــى الفــور يف حال ــع الوكــاالت؛ وينبغــي تطبي ــسرعة بــني مجي املعلومــات علــى وجــه ال
التــدبري األكثــر تــساهال؛ وينبغــي اعتبــار خــرق أوامــر احلمايــة املقــررة مبوجــب القــانون املــدين     خــرق
 .إجرائيا فعال

 

حملامي أيضا بضرورة القيام علـى وجـه االسـتعجال جبمـع البيانـات بـصورة منتظمـة وإصـدار                    وأوصى ا 
منشورات إحصائية سنوية، فهـذه هـي الطريقـة الوحيـدة لتقيـيم مـستوى تنفيـذ التـدابري القانونيـة ملنـع                       

ة ومـع التنويـه بـاخلطوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لزيـاد        . العنف ومحايـة الـضحايا ومـدى فعاليتـها       
املوارد املالية املخصصة ملراكـز التـدخل، سـيلزم تقـدمي املزيـد مـن املـوارد يف الـسنوات القليلـة القادمـة                        
لتحسني دعم الضحايا املعرضات ملخاطر شديدة الالئي حيتجن إىل معونة ومـساعدة بـصورة مكثفـة،                

لتـدخل اإلقليميـة    وينبغي إلـزام الـشرطة بـإبالغ مراكـز ا         . وال سيما عندما حياولن هجر مرتكب اجلرم      
جبميـع قـضايا العنــف املـرتيل الـيت تتــدخل فيهـا وذلــك لتجنـب أي ثغـرات يف محايــة الـضحايا بــصورة         

واقترح أن تتوىل مؤسسات أحباث مستقلة ذات خربة يف جمال العنف ضد املرأة حبـث الدراسـة                 . فعالة
ــة إعــدادها  ــزم وزارة الداخلي ــة الــيت أصــ  . الــيت تعت درهتا وزارة العــدل والــيت  ومــع أن القاعــدة التنظيمي

تقضي على إسناد مكاتب املدعني العامني قـضايا العنـف يف احملـيط االجتمـاعي املباشـر إىل مـدع عـام         
وأشــار أيــضا إىل أن اجتماعــات . أهنــا مل تنفــذ حــىت اآلن متخــصص أو أكثــر قوبلــت بالترحيــب، إال

على أي حال، يـتعني حتديـد أهـداف         مل تعقد، وأنه،    “ الطاولة املستديرة ”الفريق العامل واجتماعات    
وهياكل واضحة هلا لتصبح فعالة، وينبغي أن ُتعقد اجتماعات الفريق العامل املقتـرح مـرتني أو ثـالث     

يركـز   وأعرب عن أسفه ألن الفريـق العامـل مل    . مرات يف السنة وأن ختضع للتقييم بعد ثالث سنوات        
ء فريــق عامــل دائــم مــشترك بــني الــوزارات علــى العنــف ضــد املــرأة بــل العنــف املــرتيل وأوصــى بإنــشا

ومتعدد التخصصات يركز على العنف ضـد املـرأة، وبـأن تنـسق أعمالـه وزيـرة شـؤون املـرأة، هبـدف                      
وأعـرب احملـامي عـن تقـديره للجهـود          . وضع سياسة منسقة للقضاء على العنـف ضـد املـرأة وتنفيـذها            

لألطــراف الفاعلــة يف نظــام العدالــة  املبذولــة لتقــدمي بــرامج تــدريب عــن موضــوع العنــف ضــد املــرأة    
كمـا أوصـى بـأن    . اجلنائية واقترح عددا ثابتا من ساعات التدريب الالزمة لكل فئة من فئات موظفيه   

ــراد املــسؤولني عــن اجلــرائم       ــشرطة املتخصــصني ال إىل األف ــراد ال ــضايا العنــف املــرتيل إىل أف ــسند ق . ت
لقضاة والشرطة والوكـاالت احلكوميـة األخـرى        وأعرب عن أسفه لعدم إطالع املوظفني القضائيني وا       

 .املعنية على توصيات اللجنة، واقترح أماكن أخرى ينبغي نشر قرارات اللجنة فيها

اإلجراءات األخرى املتخذة 
 املطلوب اختاذها  أو

قــد ترغــب اللجنــة يف إرســال رد صــاحيب الــبالغ إىل الدولــة الطــرف إلبــداء تعليقاهتــا عليــه،           
يتعلــق حبججهمــا املتعلقــة باســتخدام ســبل أكثــر تــساهال للتعامــل مــع املتــهمني    ســيما، يف مــا وال

 .بارتكاب العنف
 .تعترب اللجنة أن احلوار ال يزال جاريا قرار اللجنة
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 النمسا الدولة الطرف

 ٦/٢٠٠٥، )متوفاة(فاطمة يلدرمي  القضية 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٦ تاريخ اعتماد اآلراء 

االنتهاكات املسائل املثارة و
 املبّينة

 مــن االتفاقيــة، ٣واملــادة ) و(لغايــة ) ج( و) أ (٢احلــق يف احليــاة والــسالمة اجلــسدية والعقليــة املــادة   
 ١مقروءة باالقتران مع املادة 

ائي تعزيز عملييت تنفيذ ورصد القانون االحتادي للحماية من العنف داخـل األسـرة والقـانون اجلنـ        )  أ( سبل االنتصاف املوصى هبا
الصلة، بالعمل مع احلرص الواجب ملنع هذا العنف ضد املـرأة والتـصدي لـه وبـالنص علـى إنـزال          ذي

  العقوبة املالئمة يف حالة عدم القيام بذلك؛
توخي العناية والسرعة يف مقاضاة مرتكيب أعمـال العنـف املـرتيل بغيـة توجيـه رسـالة إىل الـذين                     )  ب(

 يـدين هـذا العنـف؛ وضـمان اسـتغالل سـبل االنتـصاف اجلنائيـة                 يقومون به وإىل اجلمهور بأن اجملتمـع      
واملدنية يف القـضايا الـيت يـشكل فيهـا مرتكـب أعمـال العنـف املـذكور هتديـدا خطـرياً علـى الـضحية؛                          
واحلرص أيضا، على إيالء العناية الواجبة لسالمة املـرأة يف مجيـع اإلجـراءات الـيت تتخـذ حلمايتـها مـن                      

ن حقوق مرتكب أعمال العنف ال ميكـن أن تبطـل حقـوق املـرأة كإنـسان                 العنف، مع التشديد على أ    
  يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية؛

ضمان تعزيز التعاون بني املسؤولني عن إنفاذ القوانني ومـوظفي اهليئـة القـضائية وكفالـة تعـاون                  )  ج(
، بـصورة دائمـة مـع       )لقـضاة الـشرطة واملـدعون العـامون وا      (نظام العدالة اجلنائية على مجيـع مـستوياته         

ــوع اجلــنس        املنظمــات غــري  ــساء ضــحايا العنــف القــائم علــى ن ــة الن ــة الــيت تعمــل علــى محاي احلكومي
  دعمهن؛ وعلى

زيادة برامج التدريب والتثقيف يف جمال العنف املرتيل للقضاة واحملامني وموظفي إنفـاذ القـوانني،           )  د(
والربوتوكـول االختيـاري امللحـق       ال التمييز ضد املرأة   سيما يف جمال اتفاقية القضاء على مجيع أشك        ال

 .للجنة ١٩ هبا والتوصية العامة

ــة    ــرد الدولـ ــدد لـ ــاريخ احملـ التـ
 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠ الطرف

 ٢٠٠٨مارس / آذار١٤ تاريخ الرد

 )٥/٢٠٠٥(انظر رد الدولة الطرف على شهيدة غويكشه  رد الدولة الطرف

ــل ر تعليقات صاحيب البالغ ــبالغ يف   أُرسـ ــاحيب الـ ــامي صـ ــرف إىل حمـ ــة الطـ ــارس /آذار ٢٨د الدولـ ــوم  ٢٠٠٨مـ ــان يـ ، وكـ
وأعلـن حمـامي صـاحيب الـبالغ يف     .  هو املوعـد احملـدد األقـصى لتلقـي التعليقـات      ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٨

 .يونيه/حزيران ١٨يتمكن من تقدمي تعليقاته حىت  وقت الحق إنه لن

 

ت شديدة التفصيل على رد الدولـة الطـرف رحـب فيهـا             ، أبدى تعليقا  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ويف  
جبميع اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتنفيذ القرار، ومنها إدخـال تعـديالت علـى القـانون اجلنـائي،                 

وأعـرب عـن   . مـع املتـهم بارتكـاب اجلـرم    “ سـبل أكثـر تـساهال      ”باستثناء التدبري القاضي باستخدام     
مايـة النـساء ضـحايا العنـف مـن أعمـال العنـف، وأشـار إىل وقـائع                   عدم ثقته بأن هذا التـدبري فعـال حل        
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وقـدم  . القضيتني قيد النظر كمثال على حاالت أسفر فيها تطبيق مثل هذه التدابري عن وفـاة الـضحايا          
إذا تـوفرت أسـباب قانونيـة للحـبس االحتيـاطي، ينبغـي             : يلـي  عدة توصيات يف هذا الصدد مشلت مـا       

ينبغــي ضــمان تبــادل   “ ســبل أكثــر تــساهال  ”؛ ويف حــال تطبيــق  تطبيقــه لــضمان ســالمة الــضحية   
املعلومات على وجه السرعة بني مجيع الوكاالت؛ وينبغي تطبيق احلـبس فـورا يف حالـة خـرق التـدبري                    

  .إجراميا األكثر تساهال؛ وينبغي اعتبار خرق أوامر احلماية املقررة مبوجب القانون املدين فعال
ــام علــ    ــضرورة القي ــضا ب ــة وبإصــدار      وأوصــى أي ــصورة منتظم ــات ب ــع البيان ــتعجال جبم ى وجــه االس

منشورات إحصائية سنوية، فهـذه هـي الطريقـة الوحيـدة لتقيـيم مـستوى تنفيـذ التـدابري القانونيـة ملنـع                       
ومـع التنويـه بـاخلطوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لزيـادة         . العنف ومحايـة الـضحايا ومـدى فعاليتـها        

راكــز التــدخل، ســيلزم تقــدمي املزيــد مــن املــوارد يف الــسنوات القليلــة املقبلــة املــوارد املاليــة املخصــصة مل
لتحسني دعم الضحايا املعرضني ملخاطر عالية، الذين حيتـاجون إىل معونـة ومـساعدة بـصورة مكثفـة،         

وينبغـي إلـزام الـشرطة بـإبالغ مراكـز التـدخل اإلقليميـة              . وخاصة عندما حياولون هجر مرتكب اجلرم     
 العنــف املــرتيل الــيت تتــدخل هبــا، وذلــك لتجنــب أي ثغــرات يف محايــة الــضحايا بــصورة جبميــع قــضايا

واقترح أن تتوىل مؤسسات أحباث مستقلة ذات خربة يف جمال العنف ضد املرأة حبـث الدراسـة                 . فعالة
ي ومع أن القاعدة التنظيمية اليت أصدرهتا وزارة العدل والـيت تقـض  . اليت تعتزم وزارة الداخلية إعدادها   

بإسناد مكاتب املدعني العامني قضايا العنف يف احملـيط االجتمـاعي املباشـر إىل مـدع عـام متخـصص،                 
وأشـار أيـضا إىل أن اجتماعـات الفريـق العامـل       . أو أكثر قوبلت بالترحيب، إال أهنا مل تنفّذ حىت اآلن         

اف وهياكــل تعقــد بعــد، وأنــه علــى أي حــال يــتعني حتديــد أهــد مل“ اجتماعــات الطاولــة املــستديرة”
واضحة هلا لتصبح فعالة، وينبغي أن ُتعقد اجتماعـات الفريـق العامـل املقتـرح مـرتني أو ثـالث مـرات                      

يركـز علـى    وأعرب عـن أسـفه ألن الفريـق العامـل مل          . يف السنة وأن ختضع للتقييم بعد ثالث سنوات       
 بـني الـوزارات     علـى العنـف املـرتيل، وأوصـى بإنـشاء فريـق عامـل دائـم مـشترك                  العنف ضد املـرأة بـل     

ومتعدد التخصصات يركز على العنف ضـد املـرأة، وبـأن تنـسق أعمالـه وزيـرة شـؤون املـرأة، هبـدف                       
وأعـرب عـن تقـديره للجهـود املبذولـة          . وضع وتنفيذ سياسـة منـسقة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة               

اجلنائيــة، لتقــدمي بــرامج تــدريب عــن موضــوع العنــف ضــد املــرأة لألطــراف الفاعلــة يف نظــام العدالــة   
كمـا أوصـى بـأن تـسند        . واقترح عدد ثابتاً من ساعات التدريب الالزمة لكل فئة مـن فئـات موظفيـه              

وأعـرب  . قضايا العنف املرتيل إىل أفراد الشرطة املتخصصني ال إىل األفراد املسؤولني عن منـع اجلـرائم               
كوميـة األخـرى املعنيـة      عن أسفه لعدم إطالع املوظفني القـضائيني والقـضاة والـشرطة والوكـاالت احل             

 .على توصيات اللجنة واقترح أماكن أخرى ينبغي نشر قرارات اللجنة فيها

اإلجــراءات األخــرى املتخــذة 
 املطلوب اختاذها أو

قد ترغب اللجنة يف إرسال رد صاحيب البالغ إىل الدولة الطرف إلبداء تعليقاهتا عليه، وال سـيما       
للتعامـل مـع املتـهمني بارتكـاب     “ وسـائل أكثـر تـساهال   ”ام  يتعلق حبججهما املتعلقـة باسـتخد      يف ما 
 .العنف

 .تعترب اللجنة أن احلوار ال يزال جارياً قرار اللجنة
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 هنغاريا الدولة الطرف
 ٤/٢٠٠٤أندريا ِسيَّرتو،  القضية

 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤ تاريخ اعتماد اآلراء

ــهاكات   ــارة واالنت ــسائل املث امل
 املبينة

ملعلومــات وإســداء النــصيحة بــشأن تنظــيم األســرة، الــيت تــضمن احلــصول علــى املوافقــة   عــدم تقــدمي ا
 ١٢و ) ح (١٠املستنرية الالزمة إلجراء عملية التعقيم واحلرمان الـدائم مـن الـدورة اإلجنابيـة املادتـان       

 االتفاقية  من١٦من املادة ) هـ (١والفقرة 
  .حقوقها لتعويضات اليت تتناسب وخطورة االنتهاكات اليت تعرضت هلامنح أندريا ِسيَّرتو ا سبل االنتصاف املوصى هبا

اختــاذ املزيــد مــن التــدابري لكفالــة أن يكــون املوظفــون املختــصون املعنيــون يف املراكــز الــصحية العامــة    
يف ذلــك املستــشفيات واملــستوصفات، علــى علــم باألحكــام ذات الــصلة مــن االتفاقيــة   واخلاصــة، مبــا

 املتعلقـة بالـصحة واحلقـوق    ٢٤  و٢١ و ١٩ من التوصيات العامـة للجنـة رقـم          والفقرات ذات الصلة  
  .هبا اإلجنابية للمرأة، وأن يكونوا ملتزمني

ــدأ املوافقــة املــستنرية يف حــاالت التعقــيم      ــة علــى أســاس مب ــة  إعــادة النظــر يف التــشريعات احمللي وكفال
أوروبـا حلقـوق اإلنـسان     جملـس  ذلك اتفاقيةتوافقها مع حقوق اإلنسان واملعايري الطبية الدولية، مبا يف       

واملبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة الـصحة     “ The Oviedo Convention”)اتفاقيـة أوفيـدو  (والطب احليـوي  
والنظر، يف هذا الصدد، يف تعديل احلكم الوارد يف قانون الـصحة العامـة الـذي جييـز للطبيـب                    . العاملية

ــة التعقــيم دون اإلشــارة بــصفة   ”أن  ــه اإلبــالغ عــن    عامــة إىلجيــري عملي اإلجــراء الــذي يقتــضي من
  .“معينة املعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة يف ظروف

مراقبة املراكز الصحية العامة واخلاصة، مبا يف ذلك املستـشفيات واملـستوصفات، الـيت جتـري عمليـات         
 عمليــة مــن هــذا النــوع تعقــيم حــىت يتــسىن أخــذ املوافقــة التامــة املــستنرية مــن املريــضة قبــل إجــراء أي 

 .وحتديد العقوبات املناسبة يف حال انتهاكه هذا األمر
ــة     ــرد الدولـ ــدد لـ ــاريخ احملـ التـ

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٢ الطرف

 ٢٠٠٧يوليه / متوز١٧أبريل و / نيسان١٢ تاريخ الرد

الـشؤون االجتماعيـة   ، أبلغت الدولـة الطـرف اللجنـة بـأن وزارة العمـل و       ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ١٢يف   رد الدولة الطرف
ــول ٢٢أنــشأت يف  ــق عمــل    ٢٠٠٦ســبتمرب /أيل ــصحة فري ــة ووزارة ال ــاون مــع وزارة اخلارجي  وبالتع

  .مشتركاً بني الوزارات للنظر يف طريقة تنفيذ آراء اللجنة
ــة مــن املؤســسة العامــة حلقــوق       وبــشأن مــسألة التعــويض، طلبــت وزارة العمــل والــشؤون االجتماعي

خدمات الرعاية واألطفـال، وهـي هيئـة أنـشأهتا احلكومـة، إسـداء النـصح هلـا           املرضى واملستفيدين من    
ــا و      ــي منحه ــيت ينبغ ــضات ال ــدار التعوي ــشأن مق ــوارد يف     ”ب ــى النحــو ال ــة عل ــاء بأحكــام االتفاقي الوف

  .“اللجنة توصية
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ــة ووزارة الــصحة حلقــة دراســية مــشتركة بــشأن صــياغة      ســتعقد وزارة العمــل والــشؤون االجتماعي
ــشأن  تعمــيم عــن ا  ــة الواجــب اعتمادهــا يف هــذا ال ــة تــشمل   . ملنهجي ــائق إعالمي وســتوّزع جمموعــة وث

معلومــات عــن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتوصــياهتا العامــة علــى أقــسام الطــب   
ــة    أمــا يف مــا. النــسائي يف مجيــع مستــشفيات املقاطعــات  يتعلــق بطلــب تعــديل تــشريعاهتا، فــإن الدول

 بأن قوانينها احمللية تتطابق مع التزاماهتا الدولية وبالتايل ال تستدعي احلاجـة إدخـال أي       الطرف حتاجج 
  .تعديل عليها

ســيبدأ مــن اآلن فــصاعدا : يلــي وبــشأن التوصــية مبراقبــة املراكــز الــصحية، أفــادت الدولــة الطــرف مبــا 
رة الـصحة  التحقق من عمليـات التعقـيم وسـيدرج ذلـك يف خطـة العمـل الـسنوية؛ وسـوف تـضع وزا          

وهيئــة الــشؤون الــصحية مبــادئ توجيهيــة موحــدة وتــصدرها؛ وســوف يقــوم املركــز الــوطين للرقابــة   
ــه لعــام     ــة املتمرســة بتــضمني خطــة عمل ــة   ٢٠٠٧املنهجي ــة املتمرســني ملؤســسات الرعاي  املتعلقــة برقاب

يـة الـصحية    الصحية عمليات التحقيق يف احلاالت ذات الصلة بالتمييز ضد املرأة؛ وستـضع إدارة الرعا             
ــصحية           ــة ال ــوظفي مؤســسات الرعاي ــى م ــرأة وســوف تركــز عل ــسان للم ــوق اإلن توصــية تؤكــد حق

  .املستقبل يف
ــه / متــــوز١٧ويف  ــة   ٢٠٠٧يوليــ ــة الــــشفوية املؤرخــ ــة الطــــرف علــــى مــــذكرة اللجنــ ، ردت الدولــ
وصـرحت الدولـة   . ، وقدمت ردودا مفـصلة علـى أسـئلة اللجنـة       )انظر أدناه  (٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٦
رف بأن التعويضات مسألة ال تندرج يف نطاق عمل املؤسسة العامة حلقـوق املرضـى واملـستفيدين                  الط

وصـرحت الدولـة أيـضا، يف    . من خدمات الرعايـة واألطفـال، حيـث إن القـضية ختـضع لنظـر احملـاكم          
 تــشرين -أكتــوبر /مجلــة أمــور، أن احللقــة الدراســية الوطنيــة الــيت مــن املقــرر عقــدها يف تــشرين األول

 ســتكون مبثابــة األســاس لــصياغة الرســالة املتعلقــة باملنهجيــة الــالزم اعتمادهــا،   ٢٠٠٧نــوفمرب /لثــاينا
وإلصدار توصية لألطباء بشأن حقوق اإلنسان للمرأة؛ وأنه جيري توزيع جمموعة مـواد إعالميـة علـى                  

تعلقــة مجيـع مستـشفيات املقاطعــات؛ وسـوف حيـتفظ جبميــع الوثـائق الـصحية، مبــا يف ذلـك الوثـائق امل        
 سنة؛ وأن املنـاهج الدراسـية الطبيـة تـشمل مقـررات ذات صـلة بـصحة                  ٣٠بالتعقيم، ملدة ال تقل عن      

وقدمت الدولة الطـرف أيـضا معلومـات مفـصلة عـن دور املـشرفني الـوطنيني يف جمـال الطـب،                       . املرأة
أنـه  وأخريا، أكدت الدولـة الطـرف مـن جديـد           . وعن عمل املؤسسات اليت تدافع عن حقوق املرضى       

ليس مثة حاجة إىل تعديل تشريعاهتا ألسباب من بينـها أن األحكـام العامـة املتعلقـة باملعلومـات تنطبـق                     
أيضا على عمليات التعقيم اليت جتري ألسباب صحية، ولـذلك لـيس مـن الـضروري تقـدمي معلومـات              

ــه ال بــد مــن تــ      ويف مــا. خاصــة ــة الطــرف أن ــة، ذكــرت الدول ــاء التقديري زامن يتعلــق بــسلطات األطب
سالمتها البدنيـة، أو احتمـال كـبري لوجـود أي     /الظروف، أي، أن يكون هناك هتديد مباشر حلياة األم        

. التوصـية هبـا    علة خطرية لـدى املولـود وعـدم تـوفر أي وسـيلة أخـرى ممكنـة ملنـع احلمـل إلتباعهـا أو                       
 .وترى الدولة الطرف أن هذا ما جيعل سلطات األطباء التقديرية حمدودة للغاية

، قدمت صـاحبة الـبالغ تعليقـا مفـصال علـى رّد الدولـة الطـرف، وأصـّرت                   ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣١يف   د صاحبة البالغر
وحاججــت صــاحبة . علــى أن التــدابري الــيت عرضــتها الدولــة الطــرف غــري كافيــة لتنفيــذ آراء اللجنــة   
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املرتكـب واقترحـت   إن التعويضات ينبغي أن تكـون مناسـبة لالنتـهاك      : البالغ، يف مجلة أمور، مبا يلي     
؛ أن التـدابري الـيت اختـذهتا      ) يـورو  ١٢ ٠٠٠حنـو   (منحها تعويضا قـدره ثالثـة ماليـني فلـوران هنغـاري             

الدولة الطرف لضمان معرفة مجيع األفراد املعنيني باألحكـام ذات الـصلة مـن االتفاقيـة وبـآراء اللجنـة                  
د من أصحاب املصلحة املهمـني؛ وأنـه     والتزامهم هبا هي تدابري غامضة وغري كافية ومل تصل إىل العدي          

ينبغي تعديل قواعد السلوك األخالقية؛ وإن من غري اليسري احلصول على نـص االتفاقيـة والتوصـيات؛                 
وينبغي توزيعه على نطاق أوسع وأنه ينبغي أن توىل أولوية أعلـى ألخالقيـات مهنـة الطـب وللحقـوق          

ي تعزيــز آليـات اإلنــصاف احلاليــة؛ وإنـه ينبغــي وضــع   اإلجنابيـة يف املنــاهج الدراسـية الطبيــة؛ وإنــه ينبغـ   
قواعــد موحــدة بــشأن تــوفري اإلرشــادات النفــسية؛ وإنــه ينبغــي فــرض العقوبــات املناســبة يف حــاالت    
التعقيم القسري؛ وإنـه ينبغـي تعـديل قـانون الـصحة العامـة كـي يتماشـى مـع توصـيات اللجنـة بـشأن                          

ة البالغ اقتراحـات بـشأن عـدة تعـديالت إلدخاهلـا علـى              وقدمت مقدم . املوافقة املستنرية على التعقيم   
ورفضت مقولـة الدولـة الطـرف إن        . قانون الصحة العامة تشمل معلومات عن النتائج الدائمة للعملية        

، وأعربت عن قلقها ألنه ال يشترط إتبـاع اإلجـراء اخلـاص القاضـي               “إنقاذ احلياة ”للتعقيم غرضا هو    
وقالـت  . “مستـصوبا طبيـا   ”النتظـار للتعقـيم، وفقـا لـرأي الطبيـب،           بتقدمي معلومات وال حتديد فترة ا     

بأنه من الواضـح أنـه لـيس مثـة ضـرورة الطـالع مقدمـة الطلـب علـى بـدائل                      ”إن رأي الدولة الطرف     
، ألن الضرورات الطبيـة تفتـرض سـلفا عـدم متكـن املريـضة مـن اسـتخدام وسـائل           “أخرى ملنع احلمل  

وأوصـت  .  جتاهـل خليـارات منـع احلمـل املتاحـة لـشريكها         أخرى ملنـع احلمـل ألسـباب صـحية، وهـذا          
بضرورة تقليص فترة االنتظار املفروضة على املرأة للتعقـيم مـن أجـل تنظـيم األسـرة، وينبغـي أن يعـاد                    
إدراج إمكانيــة ســحب طلــب التعقــيم يف أي وقــت يف القــانون الــوطين، كمــا ينبغــي إعــادة النظــر يف   

 التعقيم، بسبب استغالهلا يف كـثري مـن األحيـان لتربيـر التعقـيم               مفهوم الضرورات الطبية اليت تستدعي    
وال جيــوز علــى اإلطــالق أن يقــرر . وهــذا مــا أدى إىل حذفــه مــن األحكــام القانونيــة يف بلــدان كــثرية

 .وطلبت أيضا من الدولة الطرف أن تقدم هلا اعتذارا علنيا. الطبيب عن شخص آخر

اإلجــراءات األخــرى املتخــذة 
 اختاذهااملطلوب  أو

، اجتمع املقررون مـع ممثـل الدولـة الطـرف يف مقـر األمـم املتحـدة                  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٥يف  
  .نيويورك يف

وعقــب هــذا االجتمــاع، وّجــه املقــررون إىل الدولــة الطــرف مــذكرة شــفوية بالنيابــة عــن اللجنــة، 
 مــا إذا :، يطلبــون فيهــا تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات عمــا يلــي ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٦مؤرخــة 

إذا  كانــت النــصيحة قــد أُســديت بــشأن مقــدار التعويــضات الــيت ســتمنح إىل مقدمــة الــبالغ ومــا 
ــة الدراســية؛         ــد احللق ــرح لعق ــاريخ املقت ــضات؛ والت ــد تلقــت هــذه التعوي كانــت هــذه األخــرية ق

ىل واجلدول الزمين لصياغة التعميم املتعلق باملنهجية الالزم اعتمادهـا؛ وإعـداد التوصـية الداعيـة إ               
إدراج عنصر عن قـضايا صـحة املـرأة يف بـرامج التـدريب الطـيب؛ وموعـد إصـدار وزارة الـصحة                       
وهيئة الـشؤون الـصحية للربوتوكـول املوّحـد وإعـداد التوصـية املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة؛                 

إذا كانت جمموعة الوثائق ستوزع على املؤسسات العامة واخلاصـة مبـا يف ذلـك املستـشفيات              وما
  .توصفاتواملس
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مـن قـانون الـصحة العامـة        ) أ( ١٨٧ وأكّدت اللجنة من جديد توصيتها بالنظر يف تعـديل الفقـرة          
تنفيذ عمليـة التعقـيم بـدون اإلشـارة بـصفة عامـة إىل اإلجـراء                ”اليت ترى اللجنة أهنا جتيز للطبيب       

؛ “ةالــذي يقتــضي منــه اإلبــالغ عــن املعلومــات ذات الــصلة عنــدما تبــدو مناســبة يف ظــروف معينــ
وأوصـــت بأنـــه جيـــب االحتفـــاظ بـــصورة منتظمـــة بـــسجالت عمليـــات التعقـــيم الـــيت ُتجـــرى يف 

تبذلـه مـن جهـود لتحـسني      وأثنـت علـى الدولـة الطـرف ملـا        . املؤسسات الصحية العامـة واخلاصـة     
  .التعقيم مراقبة عمليات

األمـم  ، اجتمع املقررون مـع ممثـل الدولـة الطـرف يف مكتـب               ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٥ويف  
املتحــدة يف جنيــف، ويف هــذا االجتمــاع أُبلــغ املقــررون بــأن وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة  

  .ووزارة الصحة جتريان مشاورات مكثفة بشأن منح تعويضات ملقدمة البالغ
ينـاير  /الثـاين  كانون ٣١وعقب هذا االجتماع، ُوّجهت إىل الدولة الطرف مذكرة شفوية مؤرخة           

ــه الل ٢٠٠٨ ــضات مناســبا خلطــورة       طلبــت في ــدار التعوي ــى أن يكــون مق ــها احلــرص عل ــة من جن
يونيـه، اتـصلت األمانـة العامـة باملمثـل الـدائم            /حزيران ١٦ويف  . انتهاكات حقوق صاحبة البالغ   

وذكـر املمثـل أنـه     . هلنغاريا لدى مكتب األمـم املتحـدة يف جنيـف هبـدف متابعـة املـذكرة الـشفوية                 
ا إذا كان هناك معلومات مستجدة ليقـدمها إىل اللجنـة قبـل          سوف يتصل بعاصمة بلده ليتحقق مم     

 .يوليه/انعقاد دورهتا يف متوز
 .تعترب اللجنة أن احلوار ال يزال جاريا قرار اللجنة
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 هنغاريا الدولة الطرف

 ٢/٢٠٠٣ت، .أ القضية
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٦ تاريخ اعتماد اآلراء

  من االتفاقية١٦مقترنة باملادة ) أ (٥واملادة ) هـ(و ) ب(و ) أ (٢املادة : العنف املرتيل ات املبينةاملسائل املثارة واالنتهاك

ت وأسـرهتا؛ وضـمان تـوفري       .اختاذ تدابري فورية فعالـة لـضمان الـسالمة البدنيـة والعقليـة لــ أ                ُسُبل االنتصاف املوصى هبا
ا على ما يلزم مـن نفقـة هلمـا ومـن     سيما حصوهل مع طفليها، ال. ت. بيت آمن لتعيش فيه أ   

مـساعدة قانونيـة ومنحهــا التعـويض املتناســب مـع مــا حلـق هبــا مـن أذى بــدين وعقلـي ومــع        
جسامة االنتـهاكات الـيت تعرضـت هلـا حقوقهـا؛ واحتـرام حقـوق اإلنـسان املكفولـة للمـرأة            

نــف ومحايتــها وتعزيزهــا وإعماهلــا، مبــا يف ذلــك احلــق يف عــدم التعــرض جلميــع أشــكال الع   
املرتيل، ومنه الترهيب والتهديد بالعنف؛ وتـأمني أقـصى قـدر مـن احلمايـة القانونيـة لـضحايا          
العنف املرتيل بالتزام اجلدية الواجبة ملنع هـذا الـضرب مـن العنـف ضـد املـرأة والتـصدي لـه؛             

ملنـع   الوطنيـة    اإلستراتيجيةواختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املبادرة فورا إىل تنفيذ وتقييم           
العنف األسري والتصدي له بفعالية؛ واختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لتـوفري التـدريب املنـتظم                   
يف جمـــال أحكـــام اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة والربوتوكـــول  
االختياري امللحق هبا للقضاة واحملـامني ومـوظفي إنفـاذ القـانون؛ واملـسارعة دون إبطـاء إىل                   

 علــى تقريــر هنغاريــا ٢٠٠٢ أغــسطس/تعليقــات اخلتاميــة للجنــة الــيت أبــدهتا يف آبتنفيــذ ال
اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع واخلـامس عـن العنـف ضـد النـساء والفتيـات، وال ســيما           
توصية اللجنة بـسن قـانون حمـدد حلظـر العنـف املـرتيل ضـد املـرأة يـنص علـى أوامـر محايتـها               

يدها خبدمات لدعمها من بينها توفري املأوى هلـا؛ واملبـادرة   وإبعاد مرتكب العنف عنها وتزو  
فــورا إىل إجــراء حتقيقــات وافيــة ونزيهــة وجــادة يف مجيــع املــزاعم بارتكــاب العنــف املــرتيل    
وتقدمي اجلناة إىل العدالة وفقـا للمعـايري الدوليـة؛ وتزويـد ضـحايا العنـف املـرتيل بـسبل آمنـة                      

ك تــوفري املــساعدة القانونيــة اجملانيــة عنــد االقتــضاء   وعاجلــة للجــوء إىل القــضاء، مبــا يف ذلــ 
ضــمانا لتزويــدهن بوســائل انتــصاف وإعــادة تأهيــل متاحــة وفعالــة وكافيــة؛ وإحلــاق اجلنــاة   

 .بربامج إلعادة التأهيل والربامج اليت تعلم حل اخلالفات األسرية دون اللجوء إىل العنف

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٣ التاريخ احملدد لرد الدولة الطرف

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٥ تاريخ الرد

أفادت الدولة الطرف بأن احملكمة ستسوي مسألة ملكية املـسكن الـذي تعـيش فيـه صـاحبة                   رد الدولة الطرف
وأن إعــادة النظــر يف هــذا القــرار الــصادر عــن احملكمــة  . ل. الــبالغ ومتلكــه شــراكة مــع ف

 إنـه ُعـرض علـى صـاحبة         وقالـت . ميكن أن تضطلع هبا أي هيئة أخرى من هيئات الدولة          ال
البالغ شقة بإجيار مـنخفض فرفـضتها ألسـباب تـرى الدولـة الطـرف أهنـا غـري مقبولـة، مـن                       

ووفقـاً للدولـة الطـرف، يقـع حمـل إقامـة صـاحبة الـبالغ          . بينها أهنا غري مالئمة البنها املعوق     
ن صـاحبة  وتـشري إىل أ . احلالية يف الطابق الثالث وال يسهل على ابنـها املعـوق الوصـول إليـه            

الـبالغ تـستفيد مـن كــل اخلـدمات واملزايـا الــيت حيـق هلـا االســتفادة منـها بـالنظر إىل دخلــها          
وأما يف ما يتعلق بالتعويضات، فإنـه موضـوع مـن مواضـيع القـانون اخلـاص                . ووضعها املايل 
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.. ل. ينبغــي أن تنظــر فيــه احملكمــة وإن حقــوق صــاحبة الــشكوى انُتهكــت مــن جانــب ف 
رف اللجنة بأنه جيري حاليـاً إدخـال أوامـر تقييديـة يف قانوهنـا الـوطين وأن           وختطر الدولة الط  

ومنـذ  . ٢٠٠٦ينـاير   /كـانون الثـاين    ١من املتوقع أن يدخل مشروع القانون حيـز النفـاذ يف            
، أُنشئت مراكـز للخدمـة يف حالـة األزمـات لتقـدمي املـساعدة إىل       ٢٠٠٤يناير /كانون الثاين 

ويف كـانون  . انني من العنف األسري املرتيل أو املعرضـات لـه     النساء ضحايا العنف الالئي ع    
، أفتتح خط هاتفي لألزمات متاح على مدار الـساعة، وأنـشئ نظـام             ٢٠٠٤ديسمرب  /األول

حلماية األطفال، وأُنشئت أماكن إقامـة إليـواء ضـحايا االنتـهاك الـذين لـيس لـديهم أطفـال                     
 .سري ومأوى مغلق

الدولة الطرف على املذكرة الشفوية الـيت وجهتـها إليهـا           ، ردت   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠ويف   
وكررت تأكيد املعلومـات املقدمـة مـن ذي قبـل           . ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦اللجنة واملؤرخة   

ــة         ــبالغ املتعلق ــشاكل صــاحبة ال ــا، إجيــاد حــل مل ــى حــد علمه ــه مت، عل ــة بأن وأبلغــت اللجن
ــها مــع ل  . بالــسكن ــع شــقتها واقتــسمت مثن ــاً تعــيش يف شــقة  وهــي .. ف. فقــد مت بي حالي

وأضـافت أنـه، بعـد بـدء العمـل          . بدفع تكاليف الصيانة  . ف. مستأجرة مع طفليها ويلزم ل    
، أصبح لـصاحبة الـبالغ احلـق يف معونـة قانونيـة جمانيـة رغـم                 ٢٠٠٣ لعام   ٨٠بالقانون رقم   

وتـشري الدولـة الطـرف أيـضاً إىل         . عدم معرفتها مـا إذا كانـت قـد قـدمت طلبـاً هبـذا الـشأن                
 املتعلـق باملـساواة يف    ٢٠٠٣ لعـام    ١٢٥القـانون رقـم     : تماد تشريعات جديدة، مـن بينـها      اع

، وحيظــر التمييــز علــى أســاس ٢٠٠٣ديــسمرب / كــانون األول٢٢املعاملــة، الــذي اعُتمــد يف 
، الـذي   ٢٠٠٤ لعـام    ١٣٢نوع اجلنس والوضع العائلي وضد املرأة احلامـل، والقـانون رقـم             

 املتعلــق بــاإلجراءات اجلنائيــة وأُدخــل إجــراء   ١٩٩٨لعــام  ١٩مبوجبــه عــدل القــانون رقــم  
 الـذي   ٢٠٠٥ لعـام    ٩١الطوارئ الذي يتعلق أيضاً مبوضوع العنـف املـرتيل؛ والقـانون رقـم              

 املتعلق بالقانون اجلنائي، باعتمـاد التقييـد كقاعـدة    ١٩٧٨ لعام ٤مبوجبه ُعدل القانون رقم    
 املتعلــق ١٩٩٨ لعــام ١٩نون رقــم للــسلوك حتــت إشــراف مراقــب الــسلوك؛ وتعــديل للقــا  

 يـدخل األوامـر التقييديـة كتـدبري         ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ١٣باإلجراءات اجلنائيـة املعتمـد يف       
 ٣١، الــذي مبوجبــه ُعــدل القــانون رقــم ٢٠٠٤ لعــام ١٣٦قــسري جديــد؛ والقــانون رقــم 

ظــام ، املتعلــق حبمايــة الطفــل والــذي أُدرج مبوجبــه حظــر إيــذاء األطفــال يف الن ١٩٩٧ لعــام
تتيـسر لـديها أي بيانـات عـن تطبيـق            وأشارت الدولة الطـرف إىل أنـه ال       . القانوين اهلنغاري 

التشريعات يف تلك املرحلة، ألن تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلـق بـاألوامر التقييديـة               
وقدمت الدولة الطرف أيـضاً املزيـد مـن         . ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١مل يدخل حيز التنفيذ إال يف       

علومات عن التدابري املتـصلة بـاملالجئ املتاحـة لـضحايا العنـف املـرتيل وتـدريب املختـصني            امل
 . الوطنية املتعلقة مبنع العنف املرتيل والتصدي له بشكل فعالاإلستراتيجيةوتنفيذ 

، علقـت صـاحبة الـبالغ علـى بيـان الدولـة الطـرف، الـذي          ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٩يف   رد صاحبة البالغ
رت فيه إىل أهنا رفضت املسكن املنخفض اإلجيار، قائلـة إنـه مل يعـرض عليهـا إال كحـل             أشا

تكن هناك أي إمكانية للعـودة إىل شـقتها إن هـي             مؤقت إىل أن يتم حل ملكية شقتها، ومل       
غادرهتــا كمــا مل يكــن بإمكــان ابنــها املعــوق الوصــول إىل ملــسكن املــذكور، بعكــس الــشقة  

ــيت يوجــد فيهــا ممــ   ــة ال ــاء    . ر منحــدر ومــصعد احلالي ــه مت االتفــاق علــى ذلــك أثن وادعــت أن
االجتماع مع املعنيني يف الـوزارة، وأهنـا، أيـضا، مل تتلـق أي معونـة قانونيـة، وأنـه فيمـا عـدا                 
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ــا     ــة، م ــرة يف األســبوع إىل مؤســسة الرعاي ــا م ــها جمان ــدون حــل    نقــل ابن ــها ب زال وضــع ابن
يــدي كــان حمــدودا ومل يكــن ذا صــلة  كمــا ادعــت أن األمــر التقي. تتلــق أي تعويــضات ومل

. توجــد أي تــشريعات تعــرف العنــف املــرتيل واملطــاردة  بــالعنف املــرتيل، وأنــه حــىت اآلن ال 
وقالت إن اخلدمات املقدمة حاليا للنساء الالئي يتعرضن للضرب حمدودة وإن إنـشاء مركـز       

ــة غــري      ــشغله احلكوم ــوح ت ــاتف مفت ــات وخــط ه ــن    واحــد لألزم ــني م ــشرة مالي كــاف لع
تعترب العنف املرتيل مشكلة قائمة على نـوع اجلـنس          وأضافت أن الدولة الطرف ال    . لسكانا

 .احلكومية املتخصصة يف هذا اجملال وتعاوهنا حمدود مع املنظمات غري

اإلجــــــراءات األخــــــرى املتخــــــذة أو 
 املطلوب اختاذها

 املتحـدة   ، اجتمع املقررون مبمثل للدولة الطرف يف مقر األمم        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣١يف  
 .يف نيويورك

وعقب هذا االجتماع وجه املقررون إىل الدولـة الطـرف مـذكرة شـفوية باسـم اللجنـة،                   
، يطلبون فيها املزيـد مـن املعلومـات، عـن مجلـة أمـور،               ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٦مؤرخة  
التدابري اليت اتُّخذت لضمان سالمة صاحبة الـبالغ وطفليهـا؛ ومـا إذا كانـت          : من بينها 
سـتتلقى تعويـضاً عـن انتـهاك حقوقهـا؛ ومـا إذا صـدرت أوامـر               لبالغ تلقت أو  صاحبة ا 

 جتاه األشخاص املدانني بارتكاب العنـف       ٢٠٠٥ لعام   ١٦تقييدية مبوجب القانون رقم     
املــرتيل ضــد النــساء والظــروف احملــددة الــيت ميكــن فيهــا إصــدار هــذه األوامــر التقييديــة  

إذا كـان   كاب العنف املرتيل ضـد النـساء ومـا   واحلمائية ضد األشخاص غري املدانني بارت 
 .قد سبق إصدار هذه األوامر

قررت اللجنـة، خـالل دورهتـا الـسادسة والـثالثني، إهنـاء النظـر يف متابعـة آرائهـا بـشأن                       قرار اللجنة
هذه القضية، وأن أي معلومات إضافية عن متابعة اآلراء الواردة يف هـذا الـبالغ ينبغـي                 

 .ات اإلبالغ اليت تنص عليها االتفاقيةأن ُتطلب مبوجب إجراء
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  اجلزء الثاين
تقرير اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أعمـال                      

  واألربعني الثالثةدورهتا 
  ٢٠٠٩فرباير /شباط ٦ - يناير /كانون الثاين ١٩    
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  الفصل األول
 مجيــع اتفاقيــة القــضاء علــى يف  الــدول األطــرافاملعروضــة علــىاملــسائل     

   أشكال التمييز ضد املرأة
  

  أوال/٤٣املقرر 
يف الــدورة الثالثــة واألربعــني، انتخبــت اللجنــة رئيــستها مــن اجملموعــة األفريقيــة للفتــرة    
ــرئيس     ٢٠١٠-٢٠٠٩ ــاوب منــصب ال ــة لتن ــة التالي ، علــى أســاس أن تكــون اجملموعــة اإلقليمي
وبعــد ذلــك، . حــر الكــارييب هــي جمموعــة أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الب٢٠١٢-٢٠١١للفتــرة 

ســيوىل االعتبــار الواجــب، قــدر اإلمكــان، ملبــدأ التنــاوب فيمــا بــني اجملموعــات اإلقليميــة عنــد   
ــايل    ــرئيس، حــسب الترتيــب الت ــة ودول أخــرى، اجملموعــة    : انتخــاب ال ــا الغربي جمموعــة أوروب

ومنطقـة البحـر    اآلسيوية، جمموعة شرق أوروبـا، اجملموعـة األفريقيـة، جمموعـة أمريكـا الالتينيـة                
  .الكارييب

  
  ثانيا/٤٣املقرر 

 للمـرأة    اإلنـسان  حقـوق بيانا بشأن األزمة املالية الدولية وآثارها علـى          اللجنة   اعتمدت  
  ).انظر املرفق األول باجلزء الثاين من هذا التقرير(والطفلة 

  
  ثالثا/٤٣املقرر 

  ). من هذا التقريرانظر املرفق الثاين باجلزء الثاين(بيانا عن غزة  اللجنة اعتمدت  
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  
  تفاقية ويف الربوتوكول االختيارياالالدول األطراف يف   -ألف   

 حـىت  املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية يف األطراف الدول عدد بلغ  - ١
 علــى بالقــضاء املعنيــة للجنــة ألربعــنيوا الثالثــة الــدورة اختتــام تــاريخ ،٢٠٠٩ فربايــر/شــباط ٦

 الفقـرة  تعـديل  قبلـت  قـد  األطـراف  الدول من دولة ٥٣ وكانت. دولة ١٨٥ املرأة ضد التمييز
 ٧٠ ويـتعني أن تقبـل التعـديل         .اللجنـة  اجتماع بوقت يتعلق فيما االتفاقية من ٢٠ املادة من ١

دول األطــراف، فيــدخل دولــة أخــرى مــن الــدول األطــراف حتقيقــاً لقبولــه مــن جانــب ثلثــي الــ
  .بذلك حيز النفاذ

 الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة يف األطــراف الــدول عــدد بلــغ، نفــسه التــاريخ ويف  - ٢
  .دولة ٩٦
 الـدول ، و ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ٣٠حـىت    االتفاقيـة  يف األطـراف  بالـدول  قائمـة  وترد  - ٣

يونيــه / حزيــران٣٠حــىت ة  مــن االتفاقيــ٢٠ املــادة مــن ١ الفقــرة تعــديل قبلــت الــيت األطــراف
 عليـه  صـدَّقت  أو لالتفاقيـة  االختياري الربوتوكول على وقعت اليت األطراف الدول و ،٢٠٠٩

ات الثالث إىل اخلامس بـاجلزء األول       املرفق يف ،٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٣٠حىت   إليه انضمت أو
  .من هذا التقرير

  
  الدورة افتتاح  - باء  

 الفتـرة  يف يف جنيـف     املتحـدة  األمـم  مكتـب  يف األربعـني و الثالثـة    دورهتا اللجنة عقدت  - ٤
 عامــة جلــسة ١٩ اللجنــة وعقــدت .٢٠٠٩ فربايــر/شــباط ٦ إىل ينــاير/ الثــاينكــانون ١٩ مــن

 مـن  ٨ إىل   ٦ البنـود  ملناقـشة ات مغلقـة    جلـس  اللجنة عقدت كما. )٨٨٦ إىل   ٨٦٨ اجللسات(
ــال جــدول ــرد .األعم ــق يف وت ــذا   املرف ــن ه ــاجلزء األول م ــسادس ب ــر ال ــة التقري ــائق  قائم  بالوث
  . يف دورتيها الثانية واألربعني والثالثة واألربعنياللجنة على املعروضة

ة شـعبة جملـس     مـدير  وأدلـت    . دوبرافكـا سـيمونوفيتش    اللجنـة  رئيسة الدورة وافتتحت  - ٥
  . ٨٦٨ جلستها يف اللجنة أمام بكلمة اإلنسان حقوق ومعاهدات  اإلنسانحقوق
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  األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  - جيم  

 لــدورهتا الثالثــة واألربعــني  املؤقــت األعمــال جــدول ٨٦٨ جلــستها يف اللجنــة أقــّرت  - ٦
)CEDAW/C/2009/I/1( فرباير/شباط ٤، بصيغته املعدلة للنظر يف تقرير رواندا يف.   

  أداء أعضاء اللجنة اجلدد العهد الرمسي  -دال 
، وقبـل أن يباشـر األعـضاء    ٨٦٨يف اجللـسة     ني للجنة عند افتتاح الدورة الثالثة واألربع      - ٧

 ٣٠الـــذين انتخبـــوا يف االجتمـــاع اخلـــامس عـــشر للـــدول األطـــراف يف االتفاقيـــة املعقـــود يف  
 مــن النظــام ١٥ مهــامهم، أدلــوا بالعهــد الرمســي املنــصوص عليــه يف املــادة   ٢٠٠٨ يوليــه/متــوز

ــة ــداخلي للجن ــا  نيكــول أمــيلني، : وكــان األعــضاء اجلــدد هــم . ال ــيكالس بــرون، وفيكتوري ون
بوبيسكو، وباربارا إيفلني بيلي، وفيوليت تسيسيغا أووري، وزهرة راسـخ، وإنـديرا غايـسينغ،              

  .وسوليداد موريو دي ال فيغا
 انتخاب أعضاء املكتب  - هاء

 مـن االتفاقيـة،   ١٩ووفقا للمـادة    ،  يناير/ الثاين كانون ٢٠ املعقودة يف    ٨٦٨يف اجللسة     - ٨
نائلــة جبـــر، رئيــسة؛ :  بالتزكيــة أعــضاء املكتــب التاليــة أمســاؤهم لفتـــرة ســنتنيانتخبــت اللجنــة

 كــاداري، وســيلفيا بيمنتــل، وزو خياوكيــاو، نائبــات للرئيــسة؛ وفيوليتــا       -وروث هــالربين 
  .نيوباور، مقررة

  
  الدورة قبل ملا العامل الفريق تقرير  -واو   

، فيوليتا نيوباور، تقريـر     الدورة قبل ملا العامل الفريق رئيسة   عرضت ،٨٦٨ اجللسة يف  - ٩
 يوليـه /متوز ٢٥ إىل   ٢١، الذي اجتمع يف الفترة من       )CEDAW/PSWG/2009/I/CRP.1 (الفريق
٢٠٠٨.  

  
  األعمال تنظيم  -زاي   

ــة لفــرع معاهــدات حقــوق اإلنــسان مبفوضــية      - ١٠   املتحــدةاألمــمعرضــت الرئيــسة بالنياب
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى     ٢١، تنفيـذ املـادة   ٧بنـدين  ، تقارير مقدمة يف إطـار ال    اإلنسان قوقحل

 مـن جـدول األعمـال،       ٨و  ) Add.1 و   CEDAW/C/2009/I/3(مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة        
  ).CEDAW/C/2009/I/4(سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة 

 ممثلـي  مـع  جلسات علنية غري رمسية      اللجنة عقدت يناير،/ الثاين كانون ٢٦  و ١٩ ويف  - ١١
 اإلحـدى عـشرة     الـدول  يف االتفاقيـة  تنفيـذ  عـن  معلومات قدموا الذين احلكومية غري ملنظماتا
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كمــا التقــت اللجنــة يف . واألربعــني اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة إىل تقــارير قــدمت الــيت األطــراف
املقــررة اخلاصــة للجنــة حقــوق اإلنــسان بــشأن العنــف ضــد املــرأة وأســبابه    جلــسة مغلقــة مــع  

رر اخلــاص املعــين حبــق كــل إنــسان يف التمتــع بــأعلى مــستوى ممكــن مــن الــصحة  وآثــاره؛ واملقــ
البدنية والعقلية؛ واخلبري املستقل املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف هـاييت؛ وممثلـة لالحتـاد الربملـاين                  

  . اإلمنائي للمرأة املتحدةاألممالدويل؛ وممثل لصندوق 
  

  اللجنة عضوية  -حاء   
 يف الفتـرة    أميلني نيكولوحضرت  .  اللجنة أعضاء مجيع   واألربعني ةلثالثاحضر الدورة     - ١٢
فربايـر؛  /شـباط  ٥ إىل   ينـاير / الثـاين  كـانون  ٢٧ والفتـرة مـن      ينـاير / كانون الثاين  ٢٣ إىل ١٩من  
ــردوسو ــوم فــ ــن  بيغــ ــرة مــ ــباط ١٣ إىل ٤ يف الفتــ ــر؛ /شــ ــوريوفربايــ ــوتيكول سياســ  يف شــ

 روثوفربايــر؛ /شــباط٦ إىل ينــاير/الثــاين كــانون ٢٦ ومــن ينــاير/ الثــاينكــانون ١٩ مــن الفتــرة
؛ فربايـر /شـباط  ٦ إىل   ٢ ومـن    يناير/ الثاين كانون ٢٩ إىل   ١٩ يف الفترة من      كاداري -هالربين  

إىل ت اللجنـة    شـار وأ. فرباير/شباط ٦ إىل   يناير/ الثاين كانون ٢٣ويوكو هاياشي يف الفترة من      
وميـد شـلتون، الـيت اسـتقالت مـن          هازيل غ  عضوا للحلول حمل  بعد   مل ترشح    أفريقياأن جنوب   

 مــن هــذا التقريــر قائمــة الثــاين بــاجلزء الثالــثاملرفــق وتــرد يف . ٢٠٠٧عــضوية اللجنــة يف عــام 
  . تبني مدة عضوية كل منهم،يناير/ الثاينكانون ١ يف بأعضاء اللجنة

 الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختياري  - طاء
يني األعضاء التالية أمسـاؤهم يف الفريـق العامـل املعـين بالبالغـات املقدمـة مبوجـب                  مت تع   - ١٣

ــاري  ــرة ســنتني  الربوتوكــول االختي ، ن فلينترمــاس آروشــا دومينغــيس، كــورنيلي سماغــالي: لفت
  .يوكو هاياشي، براميال باتن، دوبرافكا سيمونوفيتش
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  الفصل الثالث
 الفتـرة املمتـدة مـن الـدورة         تقرير الرئيـسة عـن األنـشطة املـضطلع هبـا يف               

   واألربعنيالثالثةاألربعني إىل الدورة الثانية و
، قدمت الرئيسة تقريرا عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا منـذ الـدورة            ٨٦٨يف اجللسة     - ١٤

  .األربعني للجنةالثانية و
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  الفصل الرابع
 ١٨دول األطـــراف مبوجــب املــادة   ن الــــمــالنظــر يف التقــارير املقدمــة       

  االتفاقية نم
طـراف قُـدمت    األدول  مثـان مـن الـ      يف تقارير    الثالثة واألربعني نظرت اللجنة يف دورهتا       - ١٥
والتقـارير الدوريـة الثـاين      التقريـر اجلـامع للتقريـر األويل        : وهي من االتفاقية،    ١٨ ب املادة مبوج

ــسابع     ــسادس وال ــع واخلــامس وال ــدول األطــراف؛ والثالــث والراب ــر ا إلحــدى ال جلــامع والتقري
 والتقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة          إلحدى الدول األطراف؛   الدوريني الثاين والثالث  للتقريرين  

الـدوريني  والتقرير اجلامع للتقريـرين      إلحدى الدول األطراف؛  الثاين والثالث والرابع واخلامس     
 واخلـامس   والتقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع           إلحـدى الـدول األطـراف؛      الثالث والرابـع  

 الــدول األطــراف؛إلحــدى  الــسادس الــدوريوالتقريــر  والــسادس إلحــدى الــدول األطــراف؛
يف أمـر إحـدى الـدول        كمـا نظـرت اللجنـة        ؛ الدول األطراف  إلحدى السابعوالتقرير الدوري   

 مـن هـذا التقريـر معلومـات         األولوترد يف املرفـق الثـامن للجـزء          .األطراف اليت مل تقدم تقارير    
 مـن اتفاقيـة القـضاء    ١٨دمي التقارير من الدول األطراف والنظر فيها مبوجب املادة   حالة تق عن  

  .٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حىت 
. وأعــدت اللجنــة مالحظــات ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن التقــارير الــيت نظــرت فيهــا   - ١٦

يــــــة لألمــــــم املتحــــــدة وتتــــــوفر هــــــذه املالحظــــــات مــــــن خــــــالل موقــــــع الوثــــــائق الرمس
)http://documents.un.org( أدناه، حتت الرموز املبينة:   

 )CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1(    أرمينيا

 )CEDAW/C/DEU/CO/6(    أملانيا

 )CEDAW/C/LBY/CO/5( اجلماهريية العربية الليبية

  )CEDAW/C/DMA/CO/AR(   دومينيكا
 )CEDAW/C/RWA/CO/6(    رواندا

 )CEDAW/C/GUA/CO/7(   غواتيماال

 )CEDAW/C/CMR/CO/3(  الكامريون

 )CEDAW/C/HTI/CO/7(    هاييت
  

الدول األطراف الـيت قـدمت    من هذا التقرير معلومات عن     األولوترد يف املرفق التاسع للجزء      
 .واألربعنية لث الثامالحظاهتا على املالحظات اخلتامية للجنة يف ختام الدورة

http://documents.un.org/�
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  الفصل اخلامس
تفاقيــة القــضاء علــى الاألنـشطة املنفــذة مبوجــب الربوتوكــول االختيـاري       

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 من الربوتوكول االختياري على أن تدرج اللجنة يف تقريرهـا الـسنوي   ١٢تنص املادة     - ١٧

  .موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول
  

 مــن ٢اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة    -ألف   
  الربوتوكول االختياري

غـري أهنـا     الربوتوكـول االختيـاري،      األنشطة املضطلع هبا يف إطـار     النظر  اللجنة   ناقشت  - ١٨
  .مل تتخذ أي إجراءات

  
  بشأن البالغات الفردية اللجنةمتابعة آراء    -باء   

وتـرد املعلومـات،    . نظرت اللجنة يف معلومات متابعـة أرائهـا بـشأن البالغـات الفرديـة               - ١٩
 مـن  األول بـاجلزء  الثـاين عـشر  يف املرفـق  فضال عن أية قرارات اختـذهتا اللجنـة يف هـذا الـصدد،          

  . هذا التقرير
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  الفصل السادس
  سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة    

 جـدول األعمـال، سـبل ووسـائل التعجيـل بعمـل اللجنـة،                من ٨نظرت اللجنة يف البند      - ٢٠
 ٢٠٠٩ فربايــر/شــباط ٦ و ينــاير/ الثــاينكــانون ٢٠ املعقــودتني يف ٨٨٦  و٨٦٨يف جلــستيها 

  .ويف عدة جلسات مغلقة
  

   واألربعني للجنةالسادسةأعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة     
 الـسادسة  الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة            عينت اللجنة اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاء يف       - ٢١

  :٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٤ إىل ١٠واألربعني الذي سيجتمع من 
  نيكول أميلني  
   إيفلني بيلياوباربار  
  فيوليتا نيوباور  
   غايسينغاوإندير  
     زرداين-مرمي بلميهوب   

  
  مواعيد دورات اللجنة املقبلة

 واألربعـني   الرابعـة  اللجنـة    ةدورانعقـاد   عيد  موا ؤكدُت وفقا للجدول املؤقت للمؤمترات،    - ٢٢
  :التايلكوما يتصل هبا من اجتماعات 

، ٢٠٠٩ أغـسطس /آب ٧ إىل   يوليـه /متـوز  ٢٠ من   : واألربعون الرابعةالدورة   )أ( 
  ؛، يف جملسني متوازينينيويورك
ــدورة  )ب(   ــسةال ــواردة مبوجــب      اخلام ــات ال ــين بالبالغ ــل املع ــق العام ــشرة للفري  ع

  ؛٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٥  إىل٨من : ختياريالربوتوكول اال
 ١٤ إىل ١٠مـــن :  واألربعـــنيالـــسادسةالفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة      )ج(  

  .جنيف، ٢٠٠٩ أغسطس/آب
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  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة     
ــة أهنــا ســتنظر، يف دورت   - ٢٣ ــا يأكّــدت اللجن ــةه ، يف  واألربعــنيخلامــسة وا واألربعــنيالرابع

  :التالية تقارير الدول األطراف
       الدورة الرابعة واألربعون  
  أذربيجان    
  إسبانيا    
  بوتان    
  توفالو    
   ليشيت-تيمور     
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية    
  الدامنرك    
  سويسرا    
   بيساو -غينيا     
  ليربيا     
  اليابان    

  
  الدورة اخلامسة واألربعون

  تحدةاإلمارات العربية امل
  أوزبكستان
  أوكرانيا

  بنما
  بوتسوانا
  مصر

  مالوي
  هولندا

كما اختارت اللجنة أيضا بصورة أوليـة الـدول األطـراف الـيت سـتدعى إىل تقـدمي تقاريرهـا يف                     
  .الدورة السادسة واألربعني
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   واألربعني للجنة الرابعةتشكيل اجمللسني املتوازيني يف الدورة     
 الرابعـــةدورهتا لـــلـــسيها املتـــوازيني التـــايل جملتـــشكيل ال توافـــق علـــىأن  قـــررت اللجنـــة - ٢٤

   :واألربعني
 اجمللس باء اجمللس ألف

 نيكول أميلني دومينغيس آروشا سماغالي

 فيوليت تسيسيغا أووري فردوس آرا بيغوم

   إيفلني بيلياوباربار دوركاس أما فرميا كوكر أبيا
 نيكالس برون  سياسوري شوتيكول

 سوليداد موريو دي ال فيغا  جرب علينائلة جرب جممد

 فيوليتا نيوباور روث هالربين كداري

 براميال باتن  غايسينغاوإندير

 زهرة راسخ يهاياشيوكو 

 دوبرافكا سيمونوفيتش كورنيليس فلينترمان

 وكسياوكيازو  سيلفيا بيمنتل

  زرداين-مرمي بلميهوب  فيكتوريا بوبيسكو
  

تقارير الـدول األطـراف، قـررت اللجنـة أن ينظـر اجمللـس ألـف يف                 وفيما يتعلق بتوزيع      - ٢٥
وســينظر . التقــارير الدوريــة ألســبانيا، وبوتــان، ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، وسويــسرا

اجمللس بـاء يف التقـارير الدوريـة ألذربيجـان، والـدامنرك، واليابـان، بينمـا ُتنظـر التقـارير األوليـة                      
 .  بيساو، وليربيا يف جلسات عامة-، وغينيا  ليشيت-لتوفالو، وتيمور 

  
   املالحظات اخلتاميةإجراء متابعة

طلبت اللجنة إىل األمانة توفري معلومات مفصلة عـن ممارسـات اللجـان األخـرى فيمـا                   - ٢٦
  . يتصل بإجراءاهتا ملتابعة املالحظات اخلتامية، كي تنظر فيها يف دورهتا الرابعة واألربعني

  
  االتفاقية وبروتوكوهلا االختياريالربملانات و    

ــة فريقــأنــشأت - ٢٧ ــو دي ال فيغــا و بوبيــسكو    عــامالا اللجن  لوضــع يــضم أمــيلني و موريل
دور الربملانــات فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة وبروتوكوهلــا   املتعلقــة بــورقــة الالــصيغة النهائيــة ملــسودة  

  .االختياري
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  املنظمات غري احلكومية    
  آبيــاه و بــاتن و ســيمونوفيتش -يــضم أوري و كــوكر   عــامالا اللجنــة فريقــأنــشأت  - ٢٨

ــة   ــصيغة النهائي ــة بــ  لوضــع ال ــة املتعلق ــسودة الورق ــق    مل ــا يتعل ــة فيم دور املنظمــات غــري احلكومي
  .باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

  
   اإلنسانحقوقاالجتماع املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات 

ــا  - ٢٩ ــة ه ــة، يف    -لربين عينــت اللجن ــسة اللجن ــها، إىل جانــب رئي ــل لتمثيل  كــاداري وبيمنت
  اإلنـسان حقـوق حضور االجتماع التاسع املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهـدات      

، الذي يعقبه االجتمـاع     ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١ إىل   يونيه/حزيران ٢٩الذي سيعقد يف الفترة من      
 الـذي ُيعقـد يف   نـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنـسان       اهليئـات امل  احلادي والعشرين لرؤساء    

 .يوليه/متوز ٣  و٢جنيف يومي 
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  الفصل السابع
  من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة     

 مـن االتفاقيـة يف      ٢١تعلق بتنفيـذ املـادة       من جدول األعمال امل    ٧نظرت اللجنة يف البند      - ٣٠
ــستيها  ــاينكــانون ٢٠ املعقــودتني يف ٨٨٦  و٨٦٨جل ــا/ الث ــر/شــباط ٦  ويرين  ويف عــدة فرباي

  .جلسات مغلقة
   من االتفاقية٢ملادة اتوصية عامة بشأن     

 مـن  ٢ وافقت اللجنة على تقدمي التعليقـات علـى مـشروع التوصـية العامـة بـشأن املـادة                - ٣١
ــا   ــه الـــرئيس كـــورنيليس فلينترمـ ــة، الـــذي عممـ ــباط ٤ يف ناالتفاقيـ ، حـــىت ٢٠٠٩ فربايـــر/شـ

 أن يقــوم بعــد ذلــك بتعمــيم مــشروع مــنقح يتــضمن تعليقــات  ، علــى٢٠٠٩ مــارس/آذار ٢٠
وسيقدم الـسيد فلينترمـان مـشروعا منقحـا كـي تتـوىل             . األعضاء إلبداء التعليقات النهائية عليه    

، وأن تقر اللجنة الـصيغة النهائيـة هلـذا املـشروع            ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٥األمانة جتهيزه حبلول    
  .يف دورهتا الرابعة واألربعني

  حقوق املسنات عامة بشأن توصية    
وطلبـت اللجنـة    . شكلت اللجنة فريقا عامال لوضع تعليق عام بـشأن حقـوق املـسنات              - ٣٢

ــل   ــق العام ــوم    -إىل الفري ــسيدة بيغ ــألف مــن ال ــذي يت ــسا( ال ــي، و )رئي ــسيدة بيل ــسيدة  ، وال ال
 إعـداد ورقـة عمـل عـن         -الـسيدة نيوبـاور      الـسيدة هاياشـي، و     الـسيدة جـرب، و     شوتيكول، و 

واتفقـت اللجنـة علـى      . التوصية العامة املقترحة كي تناقشها اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني         
 واملنظمـات    املتحـدة  األمـم أن تعقد أثناء دورهتا الرابعة واألربعني اجتماعا مفتوحا مع كيانات           

  .غري احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة ملناقشة التوصية العامة املقترحة

  ة بشأن اآلثار االقتصادية للطالقتوصية عام
ــشأن       - ٣٣ ــق عــام ب ــا عــامال لوضــع تعلي ــة فريق ــصادية للطــالق شــكلت اللجن ــار االقت . اآلث

، )رئيـسا  ( كـاداري -هـالربين   الـذي يتـألف مـن الـسيدة     - الفريـق العامـل     إىلوطلبت اللجنـة    
ــسيدة  ــسيدة أمــيلنيوال ــسيدة أوري، و ال ــسينغ، و ال ــسيدة غاي ــاتن، و ال ــسب ــل، يدة ، و ال بيمنت

 عن التوصية العامـة املقترحـة كـي تناقـشها           معلومات أساسية  إعداد ورقة    -والسيدة بوبيسكو   
 دورهتــا الرابعــة  أثنــاء تعقــد أنواتفقــت اللجنــة علــى   . واألربعــنياللجنــة يف دورهتــا الرابعــة   

مـن   اجتماعا مفتوحا مع كيانـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا                  واألربعني
  . التوصية العامة املقترحةملناقشة املصلحة أصحاب

  إستراتيجية اإلعالم
 الـسيدة ، و   ن أمـيلني، والـسيد فلينترمـا      الـسيدة  يتألف مـن     -شكلت اللجنة فريقا عامال       - ٣٤

  . إلعداد مشروع إستراتيجية إعالمية كي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني-راسخ 
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  الفصل الثامن
   واألربعنيالرابعةول األعمال املؤقت للدورة جد    

 واألربعــني يف الرابعــةنظــرت اللجنــة يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا        - ٣٥
ــستها  ــودة يف ٨٨٦جل ــر/شــباط ٦ املعق ــايل لتلــك    ،فرباي  وأقــرت جــدول األعمــال املؤقــت الت
  :الدورة

  .افتتاح الدورة  - ١  
  .عمالإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  - ٢  
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا يف الفتـرة املمتـدة مـن الـدورة احلاديـة                   - ٣  

  .واألربعني إىل الثانية واألربعني للجنة
 مـن اتفاقيـة     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                - ٤  

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١ تنفيذ املادة  - ٥  
  .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  - ٦  
أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                   - ٧  

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .ة واألربعني للجناخلامسةجدول األعمال املؤقت للدورة   - ٨  
  . واألربعنيالرابعةاعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   - ٩  
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  الفصل التاسع
  اعتماد التقرير    

ــشروع    - ٣٦ ــة يف م ــا   النظــرت اللجن ــن دورهت ــر ع ــةتقري ــستها  الثالث ــني يف جل  ٨٨٦ واألربع
ــودة يف  ــباط ٦املعقـ ــر/شـ ــصيغة امل،فربايـ ــه بالـ ــة واعتمدتـ ــشة نقحـ ــالل املناقـ ــفويا خـ ــر (  شـ انظـ

CEDAW/C/SR.886.(  
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 املرفق األول
بيان صادر عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن األزمـة                  

  املالية الدولية وآثارها على متتع النساء والفتيات حبقوق اإلنسان
تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة عـن قلقهـا إزاء اآلثـار الـيت تتركهـا                      - ١

ــة املال ــساء        األزم ــسان للن ــوق اإلن ــل حلق ــال الكام ــى اإلعم ــة عل ــة الراهن ــصادية الدولي ــة واالقت ي
ويف حني مل يتضح بعـد إىل حـد كـبري حجـم األزمـة الراهنـة، فـإن                . والفتيات على نطاق العامل   

من املتوقع أن ُتضار النساء والفتيات يف البلدان املتقدمـة النمـو والناميـة علـى حـد سـواء بـصفة         
ثار االجتماعية واالقتصادية احملتملة، من قبيل البطالة، وازديـاد املـسؤوليات           خاصة من جراء اآل   

يف مكان العمل ويف البيت، وتقلص الدخل، فضال عن احتمـاالت ازديـاد العنـف علـى صـعيد                   
  .اجملتمع واألسرة

ويف مثل هذا الـسياق، جيـب تعـيني االحتياجـات احملـددة للنـساء والفتيـات واالسـتجابة                     - ٢
عني أخذ املنظورات اجلنسانية يف احلـسبان فيمـا يتـصل بآثـار األزمـة يف األجلـني البعيـد                    ويت. هلا

والقريــب علــى حــد ســواء، مبــا يف ذلــك مــا يتــصل بــالتعليم والــصحة واألمــن وســبل كــسب     
والبد من االهتمام بشكل خاص بكفالة فرص وصـول النـساء إىل الـربامج الـيت هتـدف             . العيش

 واجلوع على الفور، بغية ضمان وصول اجلهود الوطنيـة والدوليـة         إىل التخفيف من وطأة الفقر    
بصورة فعالة إىل من هن يف أمّس احلاجة، وكفالة عدم تآكل متويـل الـربامج الراميـة إىل متكـني                    

  .املرأة
وتــشدد اللجنــة علــى أمهيــة االعتــراف باإلســهامات الفريــدة الــيت ميكــن أن تــسهم هبــا       - ٣

ــة ســريعا   ــساء يف حــل األزم ــساء يف احلــوار      . الن ــّشرِك الن ــدول األطــراف أن ت ــب بال وهــي هتي
ــة الــدول األطــراف علــى   . وعمليــات صــنع القــرارات املتــصلة هبــذه املــسائل   كمــا حتــث اللجن

االمتثال اللتزاماهتا مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علـى الـرغم مـن                 
  .األزمة املالية العاملية
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  ∗يان صادر عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن غزة ب

تعرب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا البـالغ إزاء االشـتباكات        - ١
يف غــزة بــني إســرائيل وحركــة  ) ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين(العــسكرية الــيت جــرت مــؤخرا  

سائر فادحــة يف صــفوف املــدنيني وعــن حــدوث أزمــة  محــاس، والــيت أســفرت عــن وقــوع خــ 
  .إنسانية يف غزة، مبا يف ذلك مصرع وإصابة العديد من النساء واألطفال

وتناشد اللجنة أطراف الصراع التقيد متاما بوقف إطالق النار احلـايل واالمتثـال لقـرار                 - ٢
  ).٢٠٠٩ (١٨٦٠جملس األمن 

يـة والقـانون اإلنـساين الـدويل تنطبـق يف كـل              الدول  اإلنـسان  حقوقوتذكّر اللجنة بأن      - ٣
الظروف ويف كل األوقات وعلى كل األطراف املعنية، وأنه البد مـن احتـرام احلـق يف احليـاة                    

وتالحــظ اللجنــة مــع بــالغ القلــق االنتــهاكات اخلطــرية الــيت . حــىت يف خــضم األعمــال احلربيــة
ا احلق يف السالم واألمن، أثنـاء        للنساء واألطفال يف غزة، وال سيم       اإلنسان حقوقتتعرض هلا   

  .هذه االشتباكات العسكرية
املـرأة، الـيت    التمييـز ضـد   أشـكال اتفاقية القـضاء علـى مجيـع        وإذ تذكّر اللجنة بديباجة       - ٤

م تتطلب مشاركة املرأة على قدم املساواة مـع الرجـل أقـصى             قضية السال تؤكد من جديد أن     
لقـرار  ث أطراف الصراع علـى إشـراك النـساء، وفقـا      ، فإهنا حت  مشاركة ممكنة يف مجيع امليادين    

ــرار املتعلـــق بتعزيـــز الـــسالم واألمـــن   )٢٠٠٠ (١٣٢٥جملـــس األمـــن  ــنع القـ ــة صـ ، يف عمليـ
  .وصيانتهما على كافة املستويات

كمــا تناشــد اللجنــة كــل الــدول األطــراف يف االتفاقيــة دعــم اجلهــود الدوليــة املبذولــة    - ٥
نية واالقتصادية يف غزة، وعلى وجـه اخلـصوص تيـسري تـوفري             للتخفيف من وطأة احلالة اإلنسا    

املساعدة اإلنسانية وتوزيعها يف كافـة أحنـاء غـزة، مبـا فيهـا األغذيـة والعـالج الطـيب، وخاصـة                      
  .للنساء واألطفال

  

__________ 
والبالغـات  )  ثالثـا  - ١٨املقـرر   (يف ضوء املمارسة السابقة للجنة فيما يتعلق بالنظر يف تقارير الـدول األطـراف                 ∗  

اللجنة عـدم مـشاركة اخلـبري مـن الدولـة الطـرف املعنيـة يف اختـاذ              ، قررت   ) من النظام الداخلي للجنة    ٦٠املادة  (
 .القرار املتعلق هبذا البيان
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    )أ(أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

 بلد اجلنسية اسم العضو
 ٣١ضوية تنتهي يف مدة الع

 ديسمرب/كانون األول

  ٢٠١٢  فرنسا  نيكول أميلني
 ٢٠١٠ بنغالديش فردوس آرا بيغام

 ٢٠١٢ كوبا ماغاليس آروشا دومينغيس
  ٢٠١٢  كينيا  فيوليت تسيسيغا أووري

  ٢٠١٢  مجايكا  باربارا إيفلني بايلي
 ٢٠١٠ اجلزائر  زرداين-مرمي بلميهوب 
  ٢٠١٢  فنلندا  نيكالس بروم

 ٢٠١٠ تايلند سايسوري شوتيكول
 ٢٠١٠ غانا  أبياه- كوكر فرمياا مدوركاس أ
 ٢٠١٠ هولندا  فلينترمانسكورنيلي

 ٢٠١٠ مصر لة جرب حممد جرب عليئنا
 ٢٠١٠ إسرائيل  كداري- هالربينروث 

 ٢٠١٠ اليابان يوكو هاياشي
 ٢٠١٢ اهلند إنديرا جايسينغ

  ٢٠١٢  ياأسبان   موريو دي ال فيغاسوليداد 
 ٢٠١٠ سلوفينيا نيوباورفيوليتا 

 ٢٠١٠ موريشيوس براميال باتن
 ٢٠١٢ الربازيل سيلفيا بيمنتل

 ٢٠١٢ رومانيا فيكتوريا بوبيسكو
 ٢٠١٢ أفغانستان  زهرة راسخ

 ٢٠١٠ كرواتيا دوبرافكا سيمونوفيتش
 ٢٠١٢ الصني شياوكياو زو

  
، انتخبــت هازيــل غوميــد شــلتون ٢٠٠٦ يونيــه/حزيــرانيف يف االجتمــاع الرابــع عــشر للــدول األطــراف    )أ(  

ونظــرا الســتقالة الــسيدة . ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١كعــضوة يف اللجنــة حــىت ) جنــوب أفريقيــا(
  . من االتفاقية١٧ من املادة ٧، ستقوم جنوب أفريقيا بتعيني خبري أخر وفقا للفقرة ٢٠٠٧شلتون عام 
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