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  كتاب اإلحالة

  ]٢٠١١ل أبري/ نيسان٣٠[
  

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد ٢١أتــشرف باإلشــارة إىل املــادة   
املرأة، اليت تنص علـى أن تقـدم اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، املنـشأة عمـال                          

تقريــرا ســنويا إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بواســطة اجمللــس االقتــصادي        ’’باالتفاقيــة، 
  .‘‘االجتماعي عن أنشطتهاو

وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة دورهتـا الـسادسة واألربعـني                   
ــن   ــرة م ــوز٣٠ إىل ١٢يف الفت ــه / مت ــدت     ٢٠١٠يولي ــورك، وعق ــم املتحــدة بنيوي ــر األم  يف مق

ــرة مــن     ــسابعة واألربعــني يف الفت ــا ال ــشرين األول٢٢ إىل ٤دورهت ــوبر / ت ا  ودورهتــ٢٠١٠أكت
 يف مكتـب    ٢٠١١فربايـر   /باط شـ  ٤إىل  ينـاير   / الثاين كانون ١٧واألربعني يف الفترة من        الثامنة
واعتمدت اللجنـة تقاريرهـا عـن أعمـال الـدورات املـذكورة يف اجللـسة         .   جبنيف   املتحدة األمم
ــيت عقــدت يف  ٩٤٣ ــه / متــوز٣٠ ال ــسة ٢٠١٠يولي ــيت عقــدت يف  ٩٥٩، واجلل ــشرين ٢٢ ال  ت
.  علـى التـوايل    ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٤ الـيت عقـدت يف       ٩٧٦، واجللـسة    ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ــا        ــة يف دورهت ــة العام ــها إىل اجلمعي ــذكورة إلحالت ــة امل ــة الثالث ــارير اللجن ــه تق ــيكم طي ومقــدم إل
  .السادسة والستني

  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(
  رئيسةال

   

   مون-سعادة السيد بان كي 
  األمني العام لألمم املتحدة

 نيويورك
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  اجلزء األول    
املـرأة عـن أعمـال دورهتـا      تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد               

  السادسة واألربعني
  

  ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠-١٢    
  



A/66/38
 

11-29049 2 
 

  الفصل األول
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع يف  الــدول األطــراف املعروضــة علــىسائل املــ    

  أشكال التمييز ضد املرأة
  

  املقررات    
  

 أوال/٤٦املقرر     

ــل املعـــين بالبالغـــات مبوجـــب     ــع الفريـــق العامـ ــة أن جيتمـ ــول قـــررت اللجنـ  الربوتوكـ
االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، قبيــل الــدورات املقــرر أن  
تعقدها اللجنة، باستثناء احلالة اليت يؤدي فيها انتخاب خرباء جدد للجنة إىل انتهاء فترة واليـة                

رة اللجنـة الـيت     ويف هـذه احلالـة، يعقـد الفريـق العامـل اجتماعـه بعـد دو               . أعضاء الفريق العامـل   
ومـن اجلـدير بالـذكر أن الفريـق العامـل جيتمـع مـرتني سـنويا                 . ُيعني فيها أعضاء الفريـق العامـل      

  . أيام عمل١٠لفترة جمموعها 
  

  ثانيا/٤٦املقرر     
ــد        ــن اهلنــــ ــدم مــــ ــتثنائي املقــــ ــر االســــ ــل فحــــــص التقريــــ ــة تأجيــــ ــررت اللجنــــ قــــ

)CEDAW/C/IND/SP.1(     الـسابعة واألربعـني املقـرر أن    ، وذلك ألسباب إجرائية، حـىت الـدورة
  . يف جنيف٢٠١٠أكتوبر /تعقدها اللجنة يف تشرين األول

  
  الثثا/٤٦املقرر     

قررت اللجنة اعتماد بيان مبناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار جملـس األمـن                
  ).انظر املرفق األول من اجلزء األول) (٢٠٠٠ (١٣٢٥

  
  رابعا/٤٦املقرر     

واملقـررة  ) دوبرافكـا سـيمونوفيتش   (ديـد واليـة املقـررة املعنيـة باملتابعـة           قررت اللجنة مت    
وتقــرر أيــضا متديــد فتــرة . ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣١حــىت ) بــاربرا بيلــي(املناوبــة هلــا 

ــهي يف          ــدهتا عـــامني تنتـ ــرى مـ ــا لفتـــرة أخـ ــة هلـ ــررة واملقـــررة املناوبـ ــة املقـ  كـــانون ٣١واليـ
  .ة والية املقرر واملقرر املناوب له ستكون عامنيلذا، فإن مد. ٢٠١٢ديسمرب /األول



A/66/38 
 

3 11-29049 
 

  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  
  الدول األطراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري  -ألف   

ة واألربعــني للجنــة املعنيــة   ، تــاريخ اختتــام الــدورة الــسادس   ٢٠١٠يوليــه / متــوز٣٠يف  - ١
يف اتفاقيـة القـضاء علـى        دولـة    ١٨٦ملرأة، بلغ عدد الدول األطراف      بالقضاء على التمييز ضد ا    

، وفُـتح   ٣٤/١٨٠ يف قرارهـا      الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة        )١(مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة       
ومــا زال جيــري التــصديق علــى االتفاقيــة وبــاب   . ١٩٨٠مــارس /يف آذارعليهــا بــاب التوقيــع 

ــا  ــا مــ ــضمام إليهــ ــا االنــ ــ. زال مفتوحــ ــادة ووفقــ ــها٢٧ا للمــ ــة  ،  منــ ــاذ االتفاقيــ ــدأ نفــ يف بــ
 تـصديق إضـايف    ي مل يسجل أ    للجنة ومنذ الدورة اخلامسة واألربعني   . ١٩٨١سبتمرب  /أيلول ٣

وأودعت دولتان إضافيتان، مها إسـبانيا واملغـرب، لـدى األمـني            . على االتفاقية أو انضمام إليها    
 قبـول   ي، على التوايل، صك   ٢٠١٠س  مار/ آذار ٣١ و   ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٦العام يف   

، ومـن مث بلـغ   اجتماع اللجنـة  مبوعد   من االتفاقية، املتعلقة     ٢٠ من املادة    ١الفقرة  على  عديل  الت
 ثلثــي الــدول ه مــنقبولــويبــدأ نفــاذ التعــديل لــدى .  دولــة٥٧عــدد الــدول الــيت قبلــت التعــديل 

  .  دولة من الدول األعضاء١٢٤ ييف االتفاقية، أاألطراف 
يف الربوتوكــول االختيــاري  دولــة ٩٩ويف التــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد الــدول األطــراف   - ٢

 اجلمعيــة العامــة يف ، الــذي اعتمدتــه)٢(التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
ومـا زال جيـري   . ١٩٩٩ديـسمرب   /كـانون األول   ١٠عليه يف    وفُتح باب التوقيع     ٥٤/٤قرارها  

 مـن ذلـك    ١٦ووفقا للمادة   . ل االختياري وهو مفتوح لالنضمام إليه     التصديق على الربوتوكو  
ــول     ــاذ الربوتوكـ ــدأ نفـ ــاري، بـ ــول االختيـ ــانون األول٢٢يف الربوتوكـ ــسمرب / كـ  .٢٠٠٠ديـ

  . تصديق عليه أو انضمام إليه منذ آخر دورةيسجل أي ومل
قيــة يف االتفااملعلومــات املــستجدة عــن عــدد الــدول األطــراف    وميكــن االطــالع علــى   - ٣

والتعـديل علـى     من االتفاقية،    ٢٠ من املادة    ١قرة  الفعلى  تعديل  الل األطراف اليت قبلت     والدو
فيهـا  الـدول األطـراف     وكذلك قـوائم بالـدول املوقعـة علـى االتفاقيـة و           بروتوكوهلا االختياري،   

ونـصوص مجيـع اإلعالنــات والتحفظـات واالعتراضــات، وغريهـا مــن املعلومـات ذات الــصلة،      
، ) (http://treaties.un.orgقع جمموعة معاهدات األمم املتحـدة  علـى شـبكة اإلنترنـت    وذلك مبو

الــذي يتــوىل تــشغيله قــسم املعاهــدات التــابع ملكتــب الــشؤون القانونيــة، والــذي يــضطلع مبهــام 
  .الوديع املوكلة إىل األمني العام

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات،  املتحدةاألمم  )١(  
  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
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  افتتاح الدورة  -باء   
 إىل ١٢مـن   ّر األمـم املتحـدة، يف الفتـرة    قـ عقدت اللجنة دورهتا الـسادسة واألربعـني مب         - ٤

). ٩٤٣ىل  إ٩٢٥اجللـسات  (جلـسة عامـة      ٢٠عقـدت اللجنـة     حيث   .٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠
  . على اللجنة اليت عرضتاجلزء األول من هذا التقرير قائمة بالوثائقمن  وترد يف املرفق الثاين

وا  - مـام اللجنـة كيونـغ     وألقـت بكلمـة أ    . ة نائلة جرب، رئيـسة اللجنـة      وافتتحت الدور   - ٥
  .٩٢٥  جلستها، وذلك يف اإلنسانقوقحلالسامية   املتحدةاألمم مفوضة كانغ نائبة

  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم   

ــستها     - ٦ ــة يف جل ــرت اللجن ــت   ٩٢٤أق ــال املؤق  CEDAW/C/2010/46/1( جــدول األعم
  ). 2 و Corr.1 و
  

  بل الدورةتقرير الفريق العامل ملا ق  -دال   
، رئيسة الفريق العامل ملا قبل الدورة، تقريـر         ، عرضت فيوليتا نويباور   ٩٢٥يف اجللسة     - ٧

  .٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٤ إىل ١٠الفريق الذي اجتمع يف الفترة من 
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
، عقــدت اللجنــة جلــسة مغلقــة مــع ممثلــي شــىت الوكــاالت  ٢٠١٠يوليــه / متــوز١٢يف   - ٨

هــا مــن هيئــات األمــم املتحــدة، قُــدمت خالهلــا معلومــات عــن بلــدان حمــددة،  املتخصــصة وغري
  .ومعلومات عن اجلهود اليت تبذهلا تلك الوكاالت واهليئات دعما لتنفيذ االتفاقية

، عقدت اللجنة جلسات علنية غري رمسية مع ممثلـي          ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٩ و   ١٢ويف    - ٩
ت عن تنفيذ االتفاقيـة يف الـدول األطـراف الثمـاين       املنظمات غري احلكومية الذين قدموا معلوما     

االحتاد الروسـي واألرجنـتني     : ياليت قدمت تقارير إىل اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني وه         
  .وأستراليا وألبانيا وبابوا غينيا اجلديدة وتركيا وفيجي واهلند

  
  عضوية اللجنة  -واو   

ومل يتـسن لكـل مـن نائلـة جـرب         . ضاء اللجنة ة السادسة واألربعني مجيع أع    حضر الدور   - ١٠
جلـزء  ا الثالـث مـن   املرفـق    وتـرد يف     .وهالربين كداري وإنديرا جيسينغ حضور الدورة بكاملـها       

  .، تبني مدة عضوية كل منهمقائمة بأعضاء اللجنة األول



A/66/38 
 

5 11-29049 
 

  الفصل الثالث
 اللجنــة يت املــضطلع هبــا يف الفتــرة  بــني دورتقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة    

  سة واألربعني والسادسة واألربعنياخلام
ــسة   - ١١ ــذ الــدورة        ٩٢٥يف اجلل ــضطلع هبــا من ــن األنــشطة امل ــسة تقريــرا ع ، قــدمت الرئي

  .اخلامسة واألربعني للجنة
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  الفصل الرابع
ن الــــــدول األطـــــراف مبوجــــب املــــادة مــــالنظــــر يف التقــــارير املقدمــــة     

  االتفاقية من ١٨
طـراف  األدول   من الـ   سبع دول  يف تقارير    ة واألربعني السادسنظرت اللجنة يف دورهتا       - ١٢

 التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــسادس والــسابع  : مــن االتفاقيــة، وهــي١٨ قُــدمت مبوجــب املــادة
املقـــدم مـــن  دسالتقريـــر الـــدوري الـــسا ؛)CEDAW/C/USR/7(املقـــدم مـــن االحتـــاد الروســـي 

ــتني ــر اجلــامع    و؛)CEDAW/C/ARG/6 (األرجن ــرين التقري ــسابع   للتقري ــسادس وال ــدوريني ال ال
ــتراليا   ــن أسـ ــدم مـ ــدوري ا؛)CEDAW/C/AUL/7(املقـ ــر الـ ــا   والتقريـ ــن ألبانيـ ــدم مـ لثالـــث املقـ

)CEDAW/C/ALB/3(اجلــامع للتقريــرين األويل والــدوري الثالــث املقــدم مــن بــابوا   التقريــر  و؛
ــدة   ــا اجلديــ ــدوري  ؛ )CEDAW/C/PNG/3(غينيــ ــر الــ ــا   والتقريــ ــن تركيــ ــدم مــ ــسادس املقــ الــ

)CEDAW/C/TUR/6(للتقارير الدورية من الثاين إىل الرابع املقدم مـن فيجـي            والتقرير اجلامع    ؛
)CEDAW/C/FGI/2-4.( حالــة تقــدمي جلــزء األول معلومــات عــن  الرابــع مــن ا وتــرد يف املرفــق

  .  االتفاقيةمن ١٨راف والنظر فيها مبوجب املادة التقارير من الدول األط
. تقــارير الــيت نظــرت فيهــاالتاميــة علــى كــل تقريــر مــن  خمالحظــاتوأعــدت اللجنــة   - ١٣
ــى   و ــالع علـ ــن االطـ ــات ميكـ ــذه املالحظـ ــع مب  هـ ــام وقـ ــة ل نظـ ــائق الرمسيـ ــمالوثـ ــدةألمـ   املتحـ
)http://documents.un.org(حتت الرموز املبينة أدناه ،:  
  

 (CEDAW/C/USR/CO/7) االحتاد الروسي

 (CEDAW/C/ARG/CO/6)  جنتنياألر

 (CEDAW/C/AUL/CO/7) أستراليا

 (CEDAW/C/ALB/CO/3) ألبانيا

 (CEDAW/C/TUR/CO/6) تركيا

 (CEDAW/C/FJI/CO/2-4) فيجي

   (CEDAW/C/PNG/CO/3) بابوا غينيا اجلديدة
ــرد مــ     ــني، مل ت ــسادسة واألربع ــدورة ال ــدول األطــراف وعقــب ال ــة  ن ال ــااملعني ــى مالحظاهت  عل

  .اليت أبدهتا اللجنةاملالحظات اخلتامية 
  

http://documents.un.org/�
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  الفصل اخلامس
تفاقيـة القـضاء    ال مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري        ضطلع هبـا  األنشطة املـ      

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

القضاء على مجيع أشـكال التمييـز       تفاقية  ال من الربوتوكول االختياري     ١٢تنص املادة     - ١٤
 ا مـوجز   مـن االتفاقيـة،    ٢١، وفقـا للمـادة       تدرج اللجنة يف تقريرهـا الـسنوي       على أن ضد املرأة   

  . االختياريألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكولا عن
  

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

ــة  أقــرت  - ١٥ ــر تقاللجن ــق العاري ــة مبوجــب الربوتوكــول    لفري امــل املعــين بالبالغــات املقدم
  .)انظر املرفق اخلامس من اجلزء األول( عن أعمال دورته السابعة عشرة االختياري

  .٢٥/٢٠١٠وقررت اللجنة تسجيل قضية جديدة بوصفها البالغ رقم   - ١٦
  .١٨/٢٠٠٨واختذت اللجنة إجراء بشأن البالغ رقم   - ١٧

  
  جنة بشأن البالغات الفرديةمتابعة آراء الل  -باء   

  . تنظر فيها يف هذه الدورةيمل يتوافر للجنة أي معلومات عن متابعة آرائها ك  - ١٨
  

   من الربوتوكول االختياري٨اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة فيما يتصل باملادة   - جيم  
للجنــة إذا تلقــت ا مــن الربوتوكــول االختيــاري، فإنــه    ٨ مــن املــادة  ١وفقــا للفقــرة    - ١٩

دولــة طــرف ارتكبتــها معلومــات موثــوق هبــا تــدل علــى وقــوع انتــهاكات جــسيمة أو منتظمــة 
للحقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، تــدعو اللجنــة تلــك الدولــة الطــرف إىل أن تتعــاون يف  

  .فحص تلك املعلومات، وأن تقدم، حتقيقا هلذا الغرض، مالحظات بشأهنا
الداخلي للجنة ُيطلع األمني العام اللجنـة علـى املعلومـات           من النظام    ٧٧ووفقا للمادة     - ٢٠

 مــن ٨ مــن املــادة ١ كــي تنظــر فيهــا اللجنــة مبوجــب الفقــرة ،م، أو يبــدو أهنــا مقدمــةالــيت ُتقــدَّ
  .الربوتوكول االختياري

 من النظام الداخلي أطلع األمـني العـام اللجنـة، يف دورهتـا الـسادسة                ٧٧وعمال باملادة     - ٢١
 مـن  ٨ مـن املـادة    ١ تنظـر فيهـا اللجنـة مبوجـب الفقـرة            يلى معلومات قـدمت كـ     واألربعني، ع 
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 من الربوتوكـول االختيـاري      ٨ومن مث بدء عمل اللجنة مبوجب املادة        . الربوتوكول االختياري 
  .يف دورهتا السادسة واألربعني

ا  من النظام الـداخلي تكـون مجيـع وثـائق اللجنـة وإجراءاهتـ              ٨١ و   ٨٠ووفقا للمادتني     - ٢٢
 مـن النظـام الـداخلي مـشمولة بالـسرية، وتكـون             ٨املتعلقة بوظائفها املنصوص عليهـا يف املـادة         

  .مجيع اجتماعاهتا املتعلقة مبا تقوم به من إجراءات مبوجب تلك املادة اجتماعات مغلقة
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  الفصل السادس
  سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة    

  
 مـن جـدول األعمـال،    ٦ يف البنـد  ربعـني، ، خـالل دورهتـا الـسادسة واأل    نظرت اللجنة   - ٢٣

  .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنةوهو 
  

   من جدول األعمال ٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
  جنةللاملقبلة دورات المواعيد     

 اللجنــة الــسابعة  دوريتانعقــاد وأمــاكن مواعيــد  تأكيــد مت دول املــؤمترات،وفقــا جلــ   - ٢٤
  :التايلعلى النحو   والثامنة واألربعني، وما يرتبط هبما من اجتماعات،واألربعني
  جنيف؛، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤: السابعة واألربعونالدورة  )أ( 
 مبوجـــب املقدمـــةعـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات  الثامنـــة الـــدورة  )ب(  

  ؛جنيف، ٢٠١٠ أكتوبر/ل تشرين األو١ -سبتمرب / أيلول٢٩: الربوتوكول االختياري
 تــــشرين ٢٩-٢٥:  واألربعــــنيالتاســــعةالفريــــق العامــــل ملــــا قبــــل الــــدورة  )ج(  
  ؛جنيف، ٢٠١٠ أكتوبر/األول

، ٢٠١١فربايـر   / شباط ٤ -يناير  / كانون الثاين  ١٧:  واألربعون ةالثامنالدورة   )د(  
  ؛جنيف

 مبوجـــب املقدمــة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات     التاســعة عــشرة   الــدورة   )هـ(  
  فرباير، جنيف؛/ شباط١٠-٧: الربوتوكول االختياري

  .٢٠١١فرباير / شباط١١-٧: نياخلمسالفريق العامل ملا قبل الدورة  )و(  
  

  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة     
ــة أهنــا ســتنظر، يف دورت    - ٢٥ ــسابعهــا يأكّــدت اللجن ــة ة واألربعــنيال  واألربعــني، يف والثامن

  :التالية تقارير الدول األطراف
  

  :ة واألربعونلدورة السابعا    
  أوغندا

  بوركينا فاسو
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  )٣(تشاد
  تونس

  )٤(جزر البهاما
  اجلمهورية التشيكية

  مالطة 
  )تقرير استثنائي(اهلند 

  
  : واألربعونالدورة الثامنة    

  إسرائيل
  شبنغالدي

  بيالروس
  )٥(اجلزائر

  جنوب أفريقيا
  سري النكا

  كينيا
  تاينليختنش

  
   من االتفاقية١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     

 التقريــر املقــدم مــن املقــررة املعنيــة  ، يف دورهتــا الــسادسة واألربعــني ،اعتمــدت اللجنــة  - ٢٦
  .باملتابعة، وكذلك الرسائل املوجهة إىل غواتيماال وفنلندا وميامنار وكندا

 كـانون   ٣١عنية باملتابعة واملقررة املناوبة هلا حـىت        وقررت اللجنة متديد والية املقررة امل       - ٢٧
  .، لذا فإن فترة سريان والية املقرر واملقرر املناوب له ستكون عامني٢٠١٢ديسمرب /األول

__________ 
  .تأجل النظر يف تقرير تشاد إىل الدورة اخلمسني للجنة  )٣(  
  .ظر يف تقرير جزر البهاما إىل الدورة الثانية واخلمسني للجنةتأجل الن  )٤(  
  .تأجل النظر يف تقرير اجلزائر إىل الدورة احلادية واخلمسني للجنة  )٥(  
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 الفصل السابع
  

 من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة     
  

 هـو و مـن جـدول األعمـال،        ٥ يف البند    يف دورهتا السادسة واألربعني،    ،نظرت اللجنة   - ٢٨
  . من االتفاقية٢١تنفيذ املادة 

  
    من جدول األعمال٥اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     

  
 ٢ العامة بشأن املادة ةيالتوص    

 مـن االتفاقيـة     ٢قررت اللجنة مواصلة النظر يف مشروع التوصـية العامـة بـشأن املـادة                  - ٢٩
 .لتوصية يف تلك الدورةيف دورهتا السابعة واألربعني، بغية اعتماد ا

  
 توصية عامة بشأن النساء املسنات     

وطلبـت إىل رئيـسة الفريـق       مشروع توصية عامة بشأن النساء املسنات       ناقشت اللجنة     - ٣٠
العامل املعين بوضع توصية عامة بشأن النساء املسنات أن تقدم إىل اللجنـة، يف دورهتـا الـسابعة               

تضمن مجيع التعليقات الواردة خالل فترة ما قبل الـدورة          واألربعني، مشروعا منقحا للتوصية ي    
  . ملواصلة مناقشته بغية اعتماده يف تلك الدورة

  
 هلزواج وفسخ املترتبة على ان النتائج االقتصاديةأتوصية عامة بش    

ه مــشروع توصــية عامــة بــشأن النتــائج االقتــصادية للــزواج وفــسخ   يف اللجنــة نظــرت   - ٣١
   . مشروع التوصية يف دورهتا السابعة واألربعني هبدف اعتمادهوقررت مواصلة النظر يف
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  الفصل الثامن
  

  ة واألربعنيسابعدول األعمال املؤقت للدورة الج    
  

ــة يف مــشروع جــدول نظــرت  - ٣٢ ــدورهتا الــ  اللجن واألربعــني يف سابعة  األعمــال املؤقــت ل
مال املؤقـت التـايل     ع وأقرت جدول األ   ،  ٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠  يف اليت عقدت  ٩٤٣جلستها  

  :لتلك الدورة
  . افتتاح الدورة  - ١
  .ألعمال وتنظيم اإقرار جدول األعمال  - ٢
واألربعــني سادسة  الــ اللجنــةدوريتيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا بــني      تقريــر الرئ  - ٣

  .ة واألربعنيوالسابع
قيـة القـضاء     مـن اتفا   ١٨ الـدول األطـراف مبوجـب املـادة          ملقدمة مـن  النظر يف التقارير ا     - ٤

  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
    .من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ٢١ املادةتنفيذ   - ٥
  .  اللجنةبأعمالسبل ووسائل التعجيل   - ٦
أنــشطة اللجنــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال    - ٧  

    .التمييز ضد املرأة
  . واألربعني للجنةةثامنجدول األعمال املؤقت للدورة ال  - ٨
  .ة واألربعنيسابعاد تقرير اللجنة عن دورهتا الاعتم  - ٩
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  الفصل التاسع
    

    اعتماد التقرير    
 ٩٤٣ة واألربعـني يف جلـستها       لـسادس  مـشروع التقريـر عـن دورهتـا ا         نظرت اللجنة يف    - ٣٣

انظـر  ( واعتمدته بصيغته املنقحة شفوياً خـالل املناقـشة          ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٣٠ يف   اليت عقدت 
/C/SR.905CEDAW.(  
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  املرفق األول
  ثالثا/٤٦املقرر     
بيــان مبناســبة الــذكرى الــسنوية العاشــرة لــصدور قــرار جملــس األمــن             

٢٠٠٠ (١٣٢٥ (  
يف إن الرتاعات املـسلحة تفـضي إىل زيـادة حـدة التباينـات القائمـة بـني املـرأة والرجـل                

كال شىت وبدرجة متفاوتـة يف مجيـع اجملتمعـات، ويـضعف ذلـك املـرأة بوجـه خـاص عنـدما                      أش
ــرار جملــس األمــن    بومبناســ. تنــشب الرتاعــات املــسلحة  ــسنوية العاشــرة لــصدور ق ة الــذكرى ال

عن دور املرأة يف الـسالم واألمـن، تـود اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                 ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥
ديـد التزامهـا بـروح القـرار وبـصلته املتكاملـة باتفاقيـة القـضاء علـى                  ضد املرأة أن تؤكـد مـن ج       

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
قد شكل إقرارا سياسـيا مهمـا علـى الـصعيد الـدويل      ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إن اختاذ القرار     

إذ إن تلـك هـى      . بأن املرأة واجلانب اجلنساين عنصران وثيقـا الـصلة بالـسالم واألمـن الـدوليني              
األوىل اليت يتناول فيهـا جملـس األمـن األثـر غـري املتناسـب والفريـد الـذي حتدثـه الرتاعـات                       املرة  

املسلحة يف املرأة، ويقر بقلة تقدير وضآلة االستعانة بإسهامات املرأة يف منع نـشوب الرتاعـات                
وشدد اجمللس أيضا على أمهية مشاركة املرأة بـشكل         . وتسويتها، وحفظ السالم، وبناء السالم    

  . ف وتام يف عملية حتقيق السالم واألمن كعنصر نشيط من عناصر تلك العمليةمنص
، املـسلم بـه كوثيقـة تارخييـة غـري مـسبوقة، قـد               )٢٠٠٠ (١٣٢٥إن قرار جملس األمن       

انبىن على عدد مـن الوثـائق والقـرارات والبيانـات والتقـارير العامليـة الـصادرة عـن الـسياسات،                     
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، الـيت تـنص            وعلى عدد من االتفاقيات منها      

إن االتفاقية صك شامل من صـكوك حقـوق         . على إجياد إطار شامل يكفل تنفيذها تنفيذا تاما       
اإلنسان املتعلقة باملرأة يستهدف القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز والعنـف ضـد املـرأة، الـيت                      

  .عات املسلحةتسري يف أوقات السالم وحاالت الرتا
ــة ويــبني أن قــضية   ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إن قــرار جملــس األمــن     يــشري إىل ديباجــة االتفاقي

السالم تستلزم مشاركة املرأة بشكل تـام وبـشروط منـصفة مـع الرجـل يف كـل امليـادين، ومـن                      
واجز الـيت حتـول      يف صيانة حقوقهن وإزالة مجيع احلـ       مث فإنه يبشر النساء يف أرجاء العامل باألمل       

  . مشاركتهن بإنصاف وإشراكهن بالكامل يف صون وترسيخ السالم املستدامدون
التحـرك صـوب تطبيـق برنـامج        ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ويتوخى كل مـن االتفاقيـة والقـرار           

املساواة بـني اجلنـسني يف الرتاعـات وبعـد انتـهائها، كمـا يتوخيـان كفالـة إدراج خـربات املـرأة                       
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رارات الـــسياسية والقانونيـــة واالجتماعيـــة الـــيت  واحتياجاهتـــا ومنظوراهتـــا بـــشكل تـــام يف القـــ 
  .تستهدف دوام السالم واملصاحلة والتنمية

 ١٨٨٩و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥إن اختــــاذ قــــرارات جملــــس األمــــن    
، هو شهادة علـى التقـدم احملـرز خـالل العقـد املاضـي يف جمـال دور املـرأة يف الـسالم                        )٢٠٠٩(

 يإىل العيان قضية حمل ترحيب ومتس احلاجة إليها، أال وهـ          لقد أبرزت تلك القرارات     . واألمن
قــضية مراعــاة تعمــيم اجلانــب اجلنــساين يف مجيــع مراحــل عمليــات الــسالم، مبــا يــشمل مراحــل  

  .حفظ السالم وبناء السالم والتعمري بعد انتهاء الرتاع
ر على مدار فتـرة العـش  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ويف حني أنه قد حتقق الكثري استجابة للقرار       

ــزال        ــا زال ضــئيال، وال ت ــذ م ــإن التقــدم احملــرز يف التنفي ــيت انقــضت علــى اختــاذه، ف ســنوات ال
إذ إن الرتاعـات غالبـا مـا يـصحبها         . الرتاعات املـسلحة حتـدث أثـرا مـدمرا يف النـساء والفتيـات             

عنف جنـساين، وتـشري الـدالئل علـى تزايـد نطـاق ووحـشية العنـف اجلنـسي، الـذي يرافقـه يف                
ويتزايــد اســتهداف النــساء  .  اســتعمال االغتــصاب كــأداة مــن أدوات احلــرب  أغلــب األحيــان

والفتيات كوسيلة تعبوية من وسـائل احلـرب، هبـدف إحلـاق اإلهانـة بـأفراد جمتمـع حملـي مـا أو                
ــوهبم و       ــث الرعــب يف قل ــيهم وب ــسيطرة عل ــة وال ــات العرقي ــى  /إحــدى اجلماع ــامهم عل أو إرغ

  .الرحيل
، ال تــزال احلالــة غــري )٢٠٠٠ (١٣٢٥ القــرار  عــشر ســنوات علــى اختــاذيوبعــد مــض  

عـد  بمرضية إىل حد بعيـد، حيـث مـا زالـت الثغـرات والتحـديات قائمـة، ال سـيما يف فتـرة مـا                          
انتهاء الرتاعات، اليت جيري فيها تقييد قدرات املرأة على اإلسهام يف جهود بناء السالم بـسبب               

ة تـسليم واسـع النطـاق بـاملرأة كعنـصر           ويف حـني أن مثـ     . استبعادها من عمليات اختاذ القرارات    
فعـال مــن عناصــر الــسالم، فــإن إمكانيـة وصــول املــرأة إىل الــسلطة ومــشاركتها يف مفاوضــات   

 ١٣٢٥إذ إنـــه مـــا زالـــت هنـــاك ثغـــرات رئيـــسية يف تنفيـــذ القـــرار  . الـــسالم ال تـــزال ضـــئيلة
  .، ومل يؤسس جملس األمن بعد آليات املساءلة اليت تكفل تنفيذه)٢٠٠٠(

عــرب اللجنــة عــن ترحيبــها بوضــع مؤشــرات عامليــة ترمــي إىل متابعــة تنفيــذ القــرار    وت  
  ).٢٠٠٩ (١٨٨٩ من القرار ١٧وقياسه ورصده، عمال بالفقرة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥

وتدعم اللجنة أيضا قيام الدول األعضاء يف األمم املتحدة باعتماد خطط عمـل وطنيـة                 
ات تنفيـذ القـرار علـى الـصعيد الـوطين،        ، كأداة أساسية من أدو    )٢٠٠٠ (١٣٢٥بشأن القرار   

وتوصي بتـوفري املـساعدة التقنيـة الالزمـة هبـدف بنـاء قـدرات الـدول علـى وضـع خطـط عمـل                         
وطنيــة واعتمادهــا، وكــذلك وضــع آليــات شــاملة للرصــد والتقيــيم، حيــث يتــصل كــل ذلــك    

  .اتصاال وثيقا بتنفيذ االتفاقية
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، التـآزر   )٢٠٠٠ (١٣٢٥دور القرار   وتؤكد اللجنة، يف الذكرى السنوية العاشرة لص        
، وتعيـد تأكيـد     )٢٠٠٠ (١٣٢٥القائم بـني املعـايري املبينـة يف االتفاقيـة وتلـك املبينـة يف القـرار                  

عزمهــا علــى أن تــزود الــدول األعــضاء بتوجيــه اســتراتيجي ملمــوس فيمــا خيــتص بــاإلجراءات   
  ).٢٠٠٠ (١٣٢٥املقرر اختاذها إزاء االلتزامات الواسعة احملددة يف القرار 

وتشري اللجنة إىل املبادئ التوجيهيـة املتبعـة يف تقـدمي التقـارير، الـيت يـتعني علـى الـدول                 
، كلمـا كـان مالئمـا،       )٢٠٠٠ (١٣٢٥األعضاء مبوجبها أن تقدم معلومات عن تنفيـذ القـرار           

وتؤكد من جديد تصميمها على مواصلة تناول ذلـك القـرار يف احلـوار البنـاء الـذي جتريـه مـع                      
ول األطراف لدى فحص التقارير املقدمـة منـها، بغيـة توسـيع نطـاق املـساواة بـني اجلنـسني                      الد

وترسيخها يف سـياق الرتاعـات وبنـاء الـسالم والـتعمري بعـد انتـهاء الـرتاع، مـن خـالل تـشجيع                       
احلكومات على أن تكفل إعمال تلك احلقوق، باختاذ املبـادرات املالئمـة الـيت تلـيب احتياجـات             

 هلا احلماية، وبكفالة مـشاركة املـرأة بـشكل تـام يف اختـاذ القـرارات علـى كـل مـن                       املرأة وتوفر 
  .الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

ويف ظل عامل يشهد باستمرار عدم االستقرار والعنف، وغالبا ما يفوق عـدد الـضحايا                 
ا جملـس األمـن      من املدنيني اخلسائر يف صفوف املقاتلني، تؤيد اللجنة وتتبىن الدعوة اليت وجههـ            

بــأن جيتمــع مجيــع األطــراف معــا هبــدف تــوفري محايــة أفــضل للنــساء والفتيــات، وااللتــزام بإهنــاء 
اإلفالت من العقـاب، ومقاضـاة املـسؤولني عـن مجيـع أشـكال العنـف، ومـن بينـها االغتـصاب                      

  .وغريه من أشكال العنف اجلنسي
ــرارات        ــق الق ــى تطبي ــدول األعــضاء عل ــة ال  ١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥وحتــث اللجن

عن طريق املبادرة، حسب االقتضاء، بـإجراء حتقيـق دويل، مـع            ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و  ) ٢٠٠٨(
إيالء االهتمام بوجه خاص إىل العنف اجلنسي، كما حتث جملـس األمـن علـى أن يواصـل دعـم                    
ــة مبــا يتــسق مــع املبــادئ الــيت جتــسدها تلــك       ــا هبــدف تــسوية تلــك احلال ــة حالي اجلهــود املبذول

  .القرارات
وتؤكــد اللجنــة احلاجــة إىل اتبــاع هنــج متــسق ومتكامــل يــدرج تنفيــذ قــرارات جملــس     
يف اإلطــار األوســع املتعلــق ) ٢٠٠٩ (١٨٨٩و ) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمــن 

وتـدعو اللجنـة أيـضا الـدول األعـضاء إىل      . بتنفيذ االتفاقية والربوتوكول االختياري امللحـق هبـا     
دين واملنظمات غري احلكومية الـيت تعمـل يف جمـال تنفيـذ القـرارات               توطيد التعاون مع اجملتمع امل    

  .املذكورة، وتشدد على أن تلك املسألة مثار قلق حراس السالم واألمن على الصعيد العاملي
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  املرفق الثاين
  ا السادسة واألربعنيوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتال    

    
  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة

CEDAW/C/2010/46/1 و Corr.1جدول األعمال املؤقت املشروح2  و 

CEDAW/C/2010/46/2  
 Corr.1و 

تقريــر األمــني العــام عــن حالــة تقــدمي الــدول األعــضاء للتقــارير
   من االتفاقية١٨مبوجب املادة

CEDAW/C/2010/46/3 مــذكرة مــن األمــني العــام عــن التقــارير املقدمــة مــن الوكــاالت
 منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة يفاملتخصصة يف 

 اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2010/46/3/Add.2 مــذكرة مــن األمــني العــام تتــضمن تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة
 للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2010/46/3/Add.4  الدوليةاألمني العام تتضمن تقرير منظمة العمل مذكرة من 

  طرافتقارير الدول األ

CEDAW/C/USR/7  ــر ــدمالتقري ــسابع املق ــسادس وال ــدوريني ال ــرين ال اجلــامع للتقري
 الحتاد الروسيا من

CEDAW/C/ARG/6  السادس املقدم من األرجنتنيالتقرير الدوري 

CEDAW/C/AUL/7  وريني الـسادس والـسابع املقـدم مـنامع للتقريرين الد  التقرير اجل
 لياستراأ

CEDAW/C/ALB/3 الدوري الثالث املقدم من ألبانيار ـــالتقري 

CEDAW/C/PNG/3 التقريـر اجلـامع للتقـارير مـن األويل إىل الثالـث املقـدم مـن بــابوا
 غينيا اجلديدة

CEDAW/C/TUR/6  الدوري السادس املقدم من تركياالتقرير 

CEDAW/C/FGI/2-4  ــر ــن  التقري ــة م ــارير الدوري ــدماجلــامع للتق ــع املق ــاين إىل الراب  الث
 فيجي من

  



A/66/38
 

11-29049 18 
 

  املرفق الثالث
ــة الأعــضاء      ــة بلجن ــرأة يف   املعني ــز ضــد امل  /متــوز ٣٠القــضاء علــى التميي

  ٢٠١٠ يوليه
  

  بلد اجلنسية  اسم العضو
ــهي  ــدة العـــــــضوية يف  تنتـــــ مـــــ

  ديسمرب/كانون األول ٣١

 ٢٠١٠ بنغالديش فردوس آرا بيغوم

 ٢٠١٢ كوبا ماغاليس أروتشا دومينغز

  ٢٠١٢  فرنسا  نيكول أملني
 ٢٠١٢ كينيا فيوليت تسيسغا آوري

 ٢٠١٠ موريشيوس براميال باتن

 ٢٠١٢ فنلندا نيكالس برون

 ٢٠١٠ اجلزائر زرداين - مرمي بلميهوب

 ٢٠١٢ رومانيا فكتوريا بوبسكو

 ٢٠١٢ جامايكا باربرا بيلي

 ٢٠١٢ الربازيل سيلفيا بيمنتل

 ٢٠١٠ دتايلن سيسوري تشوتيكول

 ٢٠١٠ مصر نائلة حممد جرب

 ٢٠١٢ اهلند إنديرا جيسينغ

 ٢٠١٢ أفغانستان زهرة راسخ

 ٢٠١٢ الصني  زوياوشياوك

 ٢٠١٠ كرواتيا دوبرافكا سيمونوفيتش

 -  آمــا فرميــا كــوكرسدوركــا
 آبيا

 ٢٠١٠ غانا

 ٢٠١٠ هولندا كورنيليس فلنترمان

 ٢٠١٢ إسبانيا  ال فيغاسوليداد مورّيو دى

 ٢٠١٠ سلوفينيا باوريوليتا نوفي

 ٢٠١٠ إسرائيل داري ك- روث هالربين

 ٢٠١٠ اليابان يوكو هياشي
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  املرفق الرابع
 مـن اتفاقيـة   ١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطـراف والنظـر فيهـا مبوجـب املـادة             

  ٢٠١١مارس / آذار١٥القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حىت 
  

  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

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

)CEDAW/C/5/Add.12( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٠  ١٩٨٦ سبتمرب/ أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.4( 

  )١٩٨٩(الثامنة 

ــوز٢٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــه / متـــــــــــ   ١٩٩١يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/USR/3( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٤أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/USR/4( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

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

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠٩ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ١٦  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/USR/7( 

  ٢٠١٠الدورة السادسة واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  من التقرير الدوري الثا  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  

  ٢٠١٤يوليه /متوز

 ٢٠٠٩فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٦
)CEDAW/C/USR/7( 

  ٢٠١٠الدورة السادسة واألربعون 

        إثيوبيا
  ١٩٩٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٢  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ETH/1-3( 

ــشرين األول١٦ ــوبر / ت   ١٩٩٥أكت
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(مسة عشرة اخلا

  ١٩٩٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٢  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ETH/1-3(  

ــشرين األول١٦ ــوبر / ت   ١٩٩٥أكت
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٢  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

ــشرين األول١٦ ــوبر / ت   ١٩٩٥أكت
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ٢٠٠٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٥  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ETH/4-5(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠٠٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٥  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ETH/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

ــوز ٢٨  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري السادس   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/ETH/6-7( 

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

ــوز ٢٨  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري السابع   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/ETH/6-7( 

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        أذربيجان
  ١٩٩٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١١  ١٩٩٦أغسطس / آب٩  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٥ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٧  ٢٠٠٠أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/AZE/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٧  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AZE/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٩
  
  ٢٠١٣أغسطس / آب٩

ــوز ٢٩ ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٨ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/AZE/4( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        األرجنتني
  ١٩٨٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ١٩٨٦طس أغس/ آب١٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.39( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٠أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ARG/2( 

ــار٢٧ ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٤مــــــــــــ
)CEDAW/C/ARG/2/Add.1( 

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

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٦أكتــــوبر / تــــشرين األول١  ١٩٩٤أغسطس / آب١٤  دوري الثالثالتقرير ال  
)CEDAW/C/ARG/3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٠ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٩٨أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ARG/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢ ينـــاير / كـــانون الثـــاين  ١٥  ٢٠٠٢أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ARG/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠٤ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ٢٩   ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٥  تقرير املتابعة  
(CEDAW/C/ARG/5/Add.1)  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع  

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤
  

  ٢٠١٠أغسطس / آب١٤

  ٢٠٠٨يـــــــــه يون/ حزيـــــــــران٣٠
)CEDAW/C/ARG/6(  

  )٢٠١٠(الدورة السادسة واألربعون 

        األردن
ــوبر / تــشرين األول٢٧  ١٩٩٣يوليه / متوز٣١  التقرير األويل     ١٩٩٧أكت

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

ــاين ١٩  ١٩٩٧يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٩ن
)CEDAW/C/JOR/2(  

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٥يوليه / متوز٣١
  

  ٢٠٠٩يوليه / متوز٣١

  ٢٠٠٥ ديـسمرب /كانون األول  ١٢
)CEDAW/C/JOR/3-4(  

  ٢٠١٠يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٥
)CEDAW/C/JOR/5(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 
  

 ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

        أرمينيا
ــاين ٣٠  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٤ن

)CEDAW/C/ARM/1( 

  ١٩٩٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٠
)CEDAW/C/ARM/1/Corr.1( 

  )١٩٩٧(رة السابعة عش

  ١٩٩٩أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٣  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ARM/2(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٨  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ARM/3-4(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 
  

  بعالتقرير الدوري الرا  
  

  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس  

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣
  

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٣
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٣

  ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٨
)CEDAW/C/ARM/3-4(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        إريتريا
  ٢٠٠٤ ينـــــاير/ الثـــــاينكـــــانون ٨  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٤ ينـــــاير/ الثـــــاينكـــــانون ٨  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ ينـــــاير/ الثـــــاينكـــــانون ٨  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٥
 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٥

   

        إسبانيا
  ١٩٨٥أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٠  ١٩٨٥فرباير / شباط٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.30( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٩فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٩  ١٩٨٩فرباير / شباط٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.19( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــار٢٠  ١٩٩٣فرباير / شباط٤  التقرير الدوري الثالث   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٦مــــــــــــ
)CEDAW/C/ESP/3( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

ــوبر / تــشرين األول٢٠  ١٩٩٧فرباير /ط شبا٤  التقرير الدوري الرابع     ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/ESP/4( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١١  ٢٠٠١فرباير / شباط٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ESP/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢١  ٢٠٠٥فرباير / شباط٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ESP/6( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

      ٢٠٠٩فرباير / شباط٤

        أستراليا
  ١٩٨٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٣  ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.40 و Amend.1(  
  )١٩٨٨(السابعة 

ــوز٢٤  ١٩٨٨أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري الثاين   ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٢يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/AUL/2 و Corr.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

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

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٤ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٩  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/AUL/4-5( 

  )٢٠٠٦(والثالثون الرابعة 

   ٢٠٠٤ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩  ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٦  ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٧  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

  )٢٠١٠(الدورة السادسة واألربعون 

   السابع الدوريرالتقري  
  

  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٧
  

  ٢٠١٤أغسطس / آب٢٧

   ٢٠٠٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٦
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

 ) ٢٠١٠(الدورة السادسة واألربعون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        إستونيا
  ٢٠٠١يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٤  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/EST/1-3(  
  )٢٠٠٢(ة والعشرون السادس

  ٢٠٠١يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٤  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/EST/1-3( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٤  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/EST/1-3(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠٥ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٥  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  ر الدوري الرابعالتقري  
)CEDAW/C/EST/4(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

 التقرير الدوري اخلامس  

  التقرير الدوري السادس   
  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠

    

        إسرائيل
ــسان٧  ١٩٩٢نوفمرب /ثاين تشرين ال٢  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ

)CEDAW/C/ISR/1-2( 
  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

ــسان٧  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

ــشرين األول٢٢  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير الدوري الثالث   ــوبر / ت   ٢٠٠١أكت
)CEDAW/C/ISR/3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

ــران١  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير الدوري الرابع   ــه/ حزيـــــــــ   ٢٠٠٥ يونيـــــــــ
)CEDAW/C/ISR/4(  

  )٢٠١١(الثامنة واألربعون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢
  

  ٢٠١٥فرباير /شباط

   ٢٠٠٩ مــــــــــــــــايو/رأيــــــــــــــــا ٤
)CEDAW/C/ISR/5(  

  )٢٠١١(الثامنة واألربعون 

        أفغانستان
      ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٤  التقرير األويل  
  التقرير الدوري الثاين  
  التقرير الدوري الثالث  

  ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٤
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٤

    

        إكوادور
ــ/ آب١٤  ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٩  التقرير األويل     ١٩٨٤سطس أغــــــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.23( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

ــار٢٨  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري الثاين   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٠مــــــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.31( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩١ديـسمرب   / كانون األول  ٢٣  ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ECU/3( 

  )١٩٩٤ (الثالثة عشرة
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠٠٢ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٨  ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ECU/4-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٨  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ECU/4-5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٧ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٣  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  دوري السادسالتقرير ال  
)CEDAW/C/ECU/6-7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٩
  
   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٩
  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٩

  ٢٠٠٧ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٣
)CEDAW/C/ECU/6-7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        ألبانيا
ــار٢٠  ١٩٩٥يونيه / حزيران١٠  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٢مــــــــــــ

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

ــار٢٠  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠  التقرير الدوري الثاين   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٢مــــــــــــ
)CEDAW/C/ALB/1-2( 

  )٢٠٠٣(نة والعشرون الثام

ــشرين ٢٢  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠  التقرير الدوري الثالث   ــوبر/ األولت  ٢٠٠٨ أكت
)CEDAW/C/ALB/3(  

  )٢٠١٠(السادسة واألربعون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس  

   ٢٠١٤يوليه /متوز
  ٢٠١٤يوليه /متوز

    

        أملانيا
  ١٩٨٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٥  ١٩٨٦أغسطس / آب٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.59( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

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

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٨  ١٩٩٤أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

  )٢٠٠٠(ة والعشرون الثاني

ــوبر / تــشرين األول٢٧  ١٩٩٨أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الرابع     ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/DEU/4( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٨  ٢٠٠٢أغسطس / آب٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DEU/5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  

  ر الدوري السابعالتقري  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦أغسطس / آب٩
  
   ٢٠١٠أغسطس / آب٩
  ٢٠١٤أغسطس / آب٩

  ٢٠٠٧ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٩
)CEDAW/C/DEU/6(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        اإلمارات العربية املتحدة
  التقرير األويل  

  
  التقرير الدوري الثاين   
  التقرير الدوري الثالث   

  ٢٠٠٥ نوفمرب/ثاين التشرين ٥
  

   ٢٠١٤فرباير /شباط
  ٢٠١٤فرباير /شباط

   ٢٠٠٨ أغـــــــــــــــــــــسطس/آب ٨
)CEDAW/C/ARE/1(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        أنتيغوا وبربودا
  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢١  ١٩٩٠أغسطس / آب٣١  التقرير األويل  

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

  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢١  ١٩٩٤سطس أغ/ آب٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢١  ١٩٩٨أغسطس / آب٣١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

      ٢٠٠٢أغسطس / آب٣١  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس  
  سالتقرير الدوري الساد  

  ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١
  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١

    

        أندورا
  ٢٠٠٠يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٣  ١٩٩٨فرباير / شباط١٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/AND/1(  
  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

    )ب(٢٠١١يناير / كانون الثاين١٢  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤  التقرير الدوري الثاين  
    )ب(٢٠١١يناير / كانون الثاين١٢  ٢٠٠٦اير فرب/ شباط١٤  التقرير الدوري الثالث  

        إندونيسيا
  ١٩٨٦مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٧  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.36( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٧فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٦  ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٧فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٦  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٠  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/IDN/4-5( 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٠  ٢٠٠١أكتوبر /ين األول تشر١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/IDN/6-7( 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع  

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٣

 

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣

ــشرين األول١٤ ــوبر / ت    ٢٠١٠أكت
)CEDAW/C/IND/6-7(  

ــشرين األول١٤ ــوبر / ت    ٢٠١٠أكت
)CEDAW/C/IND/6-7( 

  ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 
  

 ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

        أنغوال
  ٢٠٠٢مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/AGO/1-3(  
  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/AGO/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AGO/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

ــار٢٠  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري الرابع   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٤مــــــــــــ
)CEDAW/C/AGO/4-5(  

  )٢٠٠٤(ثون احلادية والثال

ــار٢٠  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري اخلامس   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٤مــــــــــــ
)CEDAW/C/AGO/4-5(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

    )ب(٢٠١١يناير / كانون الثاين١٧  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧  التقرير الدوري السادس  
        أوروغواي

ــاين ٢٣  ١٩٨٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٨  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٨٤ن
)CEDAW/C/5/Add.27( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٩فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٨  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/URY/2-3( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ١٩٩٩فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٨  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/URY/2-3( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

ــران ٨  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الرابع   ــه/حزيـــــــــــــ ٢٠٠٧ يونيـــــــــــــ
)CEDAW/C/URY/7(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

ــران ٨  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري اخلامس   ــه/حزيـــــــــــــ ٢٠٠٧ يونيـــــــــــــ
)CEDAW/C/URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

ــران ٨  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري السادس   ــه/حزيـــــــــــــ ٢٠٠٧ يونيـــــــــــــ
)CEDAW/C/URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   
  التقرير الدوري التاسع   

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٨
  
   ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٨
  ٢٠١٤نوفمرب /لثاين تشرين ا٨

ــران ٨ ــه/حزيـــــــــــــ ٢٠٠٧ يونيـــــــــــــ
)CEDAW/C/URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        أوزبكستان
  ٢٠٠٠ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٩  ١٩٩٦أغسطس / آب١٨  التقرير األويل  

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

ــشرين األول١١  ٢٠٠٠أغسطس / آب١٨  التقرير الدوري الثاين   ــوبر/ ت   ٢٠٠٤ أكت
)CEDAW/C/UZB/2-3(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

ــشرين األول١١  ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨  التقرير الدوري الثالث   ــوبر/ ت   ٢٠٠٤ أكت
)CEDAW/C/UZB/2-3(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨
  

  ٢٠١٤فرباير /شباط

ــوز١٩ ــ/ متـــــــــــ   ٢٠٠٨ه يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/UZB/4(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        أوغندا
ــران١  ١٩٨٦أغسطس / آب٢١  التقرير األويل   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٢يونيـــــــــ

)CEDAW/C/UGA/1-2(  
  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ١٣

)CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــران١  ١٩٩٠أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٢يونيـــــــــ
)CEDAW/C/UGA/1-2( 

  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ١٣
)CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــار٢٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثالث   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٠مــــــــــــ
)CEDAW/C/UGA/3(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/ آذار١٩  ١٩٩٨أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/UGA/7(  

  ) ٢٠١٠(ابعة واألربعون الس

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/ آذار١٩  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UGA/7(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/ آذار١٩  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/UGA/7(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  ير الدوري الثامنالتقر  

  ٢٠١٠أغسطس / آب٢١
  

  ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/ آذار١٩
)CEDAW/C/UGA/7(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 

        أوكرانيا
  ١٩٨٣مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.11( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧أغــــــــــــــــــسطس / آب١٣  ١٩٨٦رب سبتم/ أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.8( 

  )١٩٩٠(التاسعة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــار٣١  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩١مــــــــــــ
)CEDAW/C/UKR/3( 

ــاين ٢١ ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٥ن
)CEDAW/C/UKR/3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٩أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٢  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ١٩٩٩أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٢  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

ــوز ١٦  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٣  التقرير الدوري السادس   ــه /متـــــــــــ   ٢٠٠٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/UKR/7(  

  )٢٠١٠(مسة واألربعون اخلا

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن  
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٣
  

   ٢٠١٤فرباير /شباط
  ٢٠١٤فرباير /شباط

ــوز ١٦ ــه /متـــــــــــ   ٢٠٠٨يوليـــــــــــ
)(CEDAW/C/UKR/7 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        أيرلندا
  ١٩٨٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٨  ١٩٨٧ير ينا/ كانون الثاين٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.47( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٧ أغـــــــــــــــــــــسطس/ آب٧  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

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

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٠  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/IRL/4-5(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٠  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/IRL/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢
  ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٢

   

        أيسلندا
  ١٩٩٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٥  ١٩٨٦يوليه / متوز١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ICE/1-2( 
  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٣يو مــــــــــــــــا/ أيــــــــــــــــار٥  ١٩٩٠يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ICE/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

ــوز١٥  ١٩٩٤يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري الثالث   ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــوز١٥  ١٩٩٨يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري الرابع   ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

ــاين ١٤  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري اخلامس   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٣ن
)CEDAW/C/ICE/5( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٨
  

  ٢٠١٠يوليه / متوز١٨
  ٢٠١٤يوليه / متوز١٨

ــانون األول٤ ــس/ كـ   ٢٠٠٧مرب ديـ
)CEDAW/C/ICE/6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        إيطاليا
ــوبر / تــشرين األول٢٠  ١٩٨٦يوليه / متوز١٠  التقرير األويل     ١٩٨٩أكت

)CEDAW/C/5/Add.62( 
  )١٩٩١(العاشرة 

ــاين ١  ١٩٩٠يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٩٦نـ
)CEDAW/C/ITA/2( 

  )١٩٩٧(ة السابعة عشر

ــران٩  ١٩٩٤يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري الثالث   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٧يونيـــــــــ
)CEDAW/C/ITA/3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٣ ديـسمرب / األول كانون ٢٢  ١٩٩٨يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ITA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣ ديـسمرب / األول كانون ٢٢  ٢٠٠٢يه يول/ متوز١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ITA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٩ ديـسمرب / األول كانون ١٦  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٠  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ITA/6( 

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        بابوا غينيا اجلديدة
٢٠٠٩ر فربايـــــــــــــــ/اطشـــــــــــــــب ٢٠  ١٩٩٦فرباير / شباط١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/PNG/3(  
  ) ٢٠١٠(السادسة واألربعون 

٢٠٠٩ر فربايـــــــــــــــ/شـــــــــــــــباط ٢٠  ٢٠٠٠فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/PNG/3(  

  ) ٢٠١٠(السادسة واألربعون 

٢٠٠٩ر فربايـــــــــــــــ/شـــــــــــــــباط ٢٠  ٢٠٠٤فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PNG/3(  

  ) ٢٠١٠(بعون السادسة واألر

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠١٤يوليه /متوز
  ٢٠١٤يوليه /متوز
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        باراغواي
ــران٤  ١٩٨٨مايو / أيار٦  التقرير األويل   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٢يونيـــــــــ

)CEDAW/C/PAR/1-2( 

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

ــاين ٢٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٥ن
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

ــران٤  ١٩٩٢مايو / أيار٦  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٢يونيـــــــــ
)CEDAW/C/PAR/1-2( 

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

ــاين ٢٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٥ن
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ٢٠٠٣ أغــــــــــــــــــسطس/آب ٢٨  ١٩٩٦مايو /يار أ٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PAR/3-4(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

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

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــار ٢٥  ٢٠٠٤مايو / أيار٦  التقرير الدوري اخلامس   ــايو /أيــــــــــــ   ٢٠٠٤مــــــــــــ
)CEDAW/C/PAR/5 و Corr.1(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــسان٨  ٢٠٠٨مايو / أيار٦  التقرير الدوري السادس   ــل / نيــــــــــ   ٢٠١٠أبريــــــــــ
)CEDAW/C/PAR/6 و Corr.1(  

 ) ٢٠١١(اخلمسون 

        باكستان
ــوز ٢٨  ١٩٩٧يونيه / حزيران١١  التقرير األويل   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ

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

ــوز ٢٨  ٢٠٠١يونيه / حزيران١١  ي الثاينالتقرير الدور   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/PAK/1-3(  

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

ــوز ٢٨  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١  التقرير الدوري الثالث   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/PAK/1-3(  

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١١

    

        البحرين
  ٢٠٠٧ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٤  ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BHR/2 و Add.1(  
 )٢٠٠٨(ة واألربعون نيالثا
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الثاين  
  

  التقرير الدوري الثالث  
  التقرير الدوري الرابع  

  ٢٠٠٧يوليه / متوز١٨
  

   ٢٠١١يوليه / متوز١٨
   ٢٠١٥يوليه / متوز١٨

  ٢٠٠٧ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٤
)CEDAW/C/BHR/2 و Add.1(  

 )٢٠٠٨(ة واألربعون نيالثا

  

        الربازيل
ــاين ٧  ١٩٨٥مارس / آذار٢  التقرير األويل   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ٢٠٠٢نـ

)CEDAW/C/BRA/1-5(  
  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــاين ٧  ١٩٨٩مارس / آذار٢  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ٢٠٠٢نـ
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــاين ٧  ١٩٩٣مارس / آذار٢  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ٢٠٠٢نـ
)CEDAW/C/BRA/1-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــاين ٧  ١٩٩٧مارس / آذار٢  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ٢٠٠٢نـ
)CEDAW/C/BRA/1-5(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــاين ٧  ٢٠٠١مارس / آذار٢  التقرير الدوري اخلامس   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ٢٠٠٢نـ
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

ــوز٢٦  ٢٠٠٩مارس / آذار٢  لدوري السابعالتقرير ا   ــه / متـــــــــــ   ٢٠١٠يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/BRA/7(  

  )٢٠١٢(الدورة احلادية واخلمسون 

        بربادوس
  ١٩٩٠أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١١  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

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

ــانون ٤  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــسمرب /األول كـ   ١٩٩١ديـ
)CEDAW/C/BAR/2-3 و Corr.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــانون األول٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــسمرب / كـ   ١٩٩١ديـ
)CEDAW/C/BAR/2-3 و Corr.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــاين ٢٤  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٠ن
)CEDAW/C/BAR/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

     ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣

   

        الربتغال
ــوز١٩  ١٩٨٢رب سبتم/ أيلول٣  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٣يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.21( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــار١٨  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٨٩مــــــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.22( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/18/Add.3( 

  )١٩٩١(العاشرة 

ــاين ٢٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٩ن
)CEDAW/C/PRT/4(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/PRT/5( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

ــار١٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٦مــــــــــــ
)CEDAW/C/PRT/6( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
   ٢٠٠٩يوليه / متوز٣٠
  ٢٠١٣يوليه / متوز٣٠

  ٢٠٠٨ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٨
)CEDAW/C/PRT/7( 

  )٢٠٠٨(بعون الثانية واألر

        بروين دار السالم
  التقرير األويل  
  التقرير الدوري الثاين   
  التقرير الدوري الثالث  

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٣
   ٢٠١١يونيه / حزيران٢٣
  ٢٠١٥يونيه / حزيران٢٣

    

        بلجيكا
ــوز٢٠  ١٩٨٦أغسطس / آب٩  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٧يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.53( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٩  ١٩٩٠أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BEL/2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ١٩٩٤أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ١٩٩٨ ســــــــــبتمرب/ أيلـــــــــول ٢٩  ١٩٩٨أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

٢٠٠٧ مــــــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــــــار ٩  ٢٠٠٢أغسطس / آب٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BEL/5( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع  

  ٢٠٠٦أغسطس / آب٩
  

  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠٠٧ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٩
)CEDAW/C/BEL/6( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        بلغاريا
  ١٩٨٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ١٩٨٣مارس / آذار١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.15( 
  )١٩٨٥(الرابعة 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــول٦  ١٩٨٧مارس / آذار١٠  التقرير الدوري الثاين   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٤ســـــــــ
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

ــول٦  ١٩٩١مارس / آذار١٠   الثالثالتقرير الدوري   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٤ســـــــــ
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ٢٠١٠ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ١٩٩٥مارس / آذار١٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BGR/4-7(  

  )٢٠١٢(الدورة الثانية واخلمسون 

   ٢٠١٠ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ١٩٩٩مارس / آذار١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BGR/4-7( 

  )٢٠١٢(الدورة الثانية واخلمسون 

  ٢٠١٠ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ٢٠٠٣مارس / آذار١٠  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/BGR/4-7( 

  )٢٠١٢(الدورة الثانية واخلمسون 

  ٢٠١٠ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ٢٠٠٧مارس / آذار١٠  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/BGR/4-7( 

  )٢٠١٢(ثانية واخلمسون الدورة ال

        بليز
  ١٩٩٦يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٩  ١٩٩١يونيه / حزيران١٥  التقرير األويل  

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

  ١٩٩٦يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٩  ١٩٩٥يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BLZ/1-2( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٥ أغـــــــــــــــــــــسطس/آب ٥  ١٩٩٩يونيه / حزيران١٥   الثالثالتقرير الدوري  
)CEDAW/C/BLZ/3-4( 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس  

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٥

   

        بنغالديش
  ١٩٨٦مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٢  ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.34( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٣  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.30( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٧  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٦  لدوري الثالثالتقرير ا  
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

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

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٢ديـسمرب   /نون األول  كا ٢٧  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BGD/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠١٠ينـــاير  /كـــانون الثـــاين   ١٩  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/BGD/6-7( 

  )٢٠١١(الدورة الثامنة واألربعون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٩رب ديسم/ كانون األول٦
  

  ٢٠١٥فرباير /شباط

  ٢٠١٠ينـــاير  /كـــانون الثـــاين   ١٩
)CEDAW/C/BGD/6-7( 

  )٢٠١١(الدورة الثامنة واألربعون 

        بنما
  ١٩٨٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٢  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.9( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٩٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٧  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٧  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٥  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/PAN/7(  

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٥  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/PAN/7( 

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٥  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/PAN/7( 

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨
  

   ٢٠١٤فرباير /شباط

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٥
)CEDAW/C/PAN/7( 

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        بنن
  ٢٠٠٢يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٣أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٢يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٧أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BEN/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٢يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ٢٠٠١أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BEN/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

      ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١١  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس  

  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١١
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١١

    

        بوتان
  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير األويل  

CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1(  
  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣٠  تقرير الدوري الثاينال  
CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري الثالث  
CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BTN/1-6 و Corr.1( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري اخلامس  
CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري السادس  
CEDAW/C/BTN/1-6) و Corr.1(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣٠
  

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣٠
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣٠

  ٢٠٠٧ أغـــــــــــــــــــــسطس/ آب٣
(CEDAW/C/BTN/7) 

  ) ٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        نابوتسوا
  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٠  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C//BOT/1-3(  
  

   ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٠  ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C//BOT/1-3(  

  

  التقرير الدوري الثالث  
  

  التقرير الدوري الرابع   
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٥تمرب سب/ أيلول١٢
  

   ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٢
   ٢٠١٤فرباير /شباط

   ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٠
)CEDAW/C//BOT/1-3(  

  ) ٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        بوركينا فاسو
ــار٢٤  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٠مــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.67( 
  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ١١  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٧ديـسمرب   / كانون األول  ١١  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٣أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

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

  )٢٠١٠(الدورة السابعة واألربعون 

      ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول  التقرير الدوري السابع  



A/66/38
 

11-29049 36 
 

  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        بوروندي
ــران١  ١٩٩٣فرباير / شباط٧  التقرير األويل   ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٠يونيـــــــــ

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

  ٢٠٠٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ١٩٩٧فرباير / شباط٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BDI/4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ٢٠٠١فرباير / شباط٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BDI/4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   
  التقرير الدوري السادس  

  ٢٠٠٥فرباير / شباط٧
  
   ٢٠٠٩فرباير / شباط٧
  ٢٠١٣فرباير /اط شب٧

  ٢٠٠٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩
)CEDAW/C/BDI/4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        البوسنة واهلرسك
  ٢٠٠٤ ديـسمرب / األول كانون ٢٢  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BIH/1-3(  
  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ ديـسمرب / األول نونكا ٢٢  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BIH/1-3(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ ديـسمرب / األول كانون ٢٢  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BIH/1-3(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   
  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١

    

        بولندا
ــشرين األول١٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــوبر / ت   ١٩٨٥أكت

)CEDAW/C/5/Add.31( 
  )١٩٨٧(السادسة 

ــاين ١٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الث ــوفمرب/ ت   ١٩٨٨ ن
)CEDAW/C/13/Add.16( 

  )١٩٩١(العاشرة 

ــاين ٢٢  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٠ن
)CEDAW/C/18/Add.2( 

  )١٩٩١(العاشرة 

ــاين ٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٤ن
)CEDAW/C/POL/4-5( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

ــاين ٢٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٤ن
)CEDAW/C/POL/4-5( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

ــاين ٢٩  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٤ن
)CEDAW/C/POL/6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  بعالتقرير الدوري السا  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        ) املتعددة القوميات-دولة  (بوليفيا
  ١٩٩١يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز٨  ١٩٩١يوليه / متوز٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BOL/1( 

  ١٩٩٣أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٦
)CEDAW/C/BOL/1/Add.1( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٦  ١٩٩٥يوليه / متوز٨  ينالتقرير الدوري الثا  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٦  ١٩٩٩يوليه / متوز٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٥ديـسمرب   / كانون األول  ١٦  ٢٠٠٣يوليه / متوز٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٧يوليه / متوز٨
  
  ٢٠١١يوليه / متوز٨

    

        بريو
  ١٩٨٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٤  ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.60( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٨٧أكتوبر /شرين األول ت١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.29( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــاين ٢٥  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٤ن
)CEDAW/C/BER/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

ــش٢٥  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الرابع   ــاين ت ــوفمرب /رين الث   ١٩٩٤ن
)CEDAW/C/PER/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

ــوز٢١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري اخلامس   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠٠يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/PER/5 و Corr.1(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٤ فربايــــــــــــر /شــــــــــــباط ٣  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/PER/6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  )ج(٢٠١٠يناير /ون الثاينــــكان ١٨  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/PER/7(  

  

      ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثامن  
        بيالروس

  ١٩٨٢أكتــــوبر / تــــشرين األول٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.5( 

  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.5( 

  )١٩٨٩(الثامنة 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ١٩٩٣يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز١  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BLR/3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  عالتقرير الدوري الراب  
)CEDAW/C/BLR/4-6( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BLR/4-6( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢ديـسمرب   / كانون األول  ١٩  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/BLR/4-6) 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٩ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/BLR/7) 

 )٢٠١١(الدورة الثامنة واألربعون 

      ٢٠١٥فرباير /شباط  التقرير الدوري الثامن  
        تايلند
ــران١  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٨  التقرير األويل   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٨٧يونيـــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.51( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٧مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/THA/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ١٩٩٧مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/THA/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٣ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٧  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/THA/4-5( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٣ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٧  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/THA/4-5( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  
   الثامن التقرير الدوري  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٨

   

        تركمانستان
ــشرين ٣  ١٩٩٨مايو / أيار٣١  التقرير األويل   ــاينتـ ــوفمرب/ الثـ   ٢٠٠٤ نـ

)CEDAW/C/TKM/1-2(  
  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــشرين ٣  ٢٠٠٢مايو / أيار٣١  التقرير الدوري الثاين   ــاينتـ ــوفمرب/ الثـ   ٢٠٠٤ نـ
)CEDAW/C/TKM/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  التقرير الدوري الثالث  
  

  التقرير الدوري الرابع   

  ٢٠٠٦مايو / أيار٣١
  

  ٢٠١٠مايو / أيار٣١

   ٢٠١١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٣
)CEDAW/C/TKM/3-4(  

   ٢٠١١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٣
)CEDAW/C/TKM/3-4( 

  ) ٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 
  
  ) ٢٠١٢(ثة واخلمسون الثال
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        تركيا
  ١٩٨٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٧  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.46( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

ــول٣  ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري الثاين   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٦ســـــــــ
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

ــول٣  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٩  دوري الثالثالتقرير ال   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٦ســـــــــ
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

ــوز٣١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري الرابع   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠٣يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/TUR/4-5 و Corr.1( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــوز٣١  ٢٠٠٣يناير /ين كانون الثا١٩  التقرير الدوري اخلامس   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠٣يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/TUR/4-5 و Corr.1( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩
  

  ٢٠١٤يوليه /متوز

ــشرين ٢٤ ــوبر/ األولت  ٢٠٠٩ أكت
)CEDAW/C/TUR/6( 

  )٢٠١٠(السادسة واألربعون 

        وتوباغو ترينيداد
  ٢٠٠١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ١٩٩١فرباير / شباط١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TTO/1-3(  
  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ١٩٩٥فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TTO/1-3(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ١٩٩٩فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TTO/1-3(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

      ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧
  ٢٠١١فرباير / شباط١٧

    

       تشاد
  ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١  ١٩٩٦يوليه / متوز٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TCD/1-4( 
  ) ٢٠١١(الدورة اخلمسون 

   ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١  ٢٠٠٠يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TCD/1-4(  

  )٢٠١١(الدورة اخلمسون 

  ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١  ٢٠٠٤يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TCD/1-4(  

  )٢٠١١(مسون الدورة اخل

   ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١  ٢٠٠٨يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TCD/1-4( 

  )٢٠١١(الدورة اخلمسون 
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        توغو
  ١٩٨٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١١  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TGO/1-5(  
  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١١  ١٩٨٨أكتوبر /رين األول تش٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١١  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

ــا/آذار ١١  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري الرابع     ١٩٨٤ رسمـــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ١٩٨٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١١  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠١٠ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٤  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/TGO/6-7( 

  ) ٢٠١٢(الثة واخلمسون الث

  ٢٠١٠ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٤ ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٦ بعالتقرير الدوري السا  
)CEDAW/C/TGO/6-7( 

 ) ٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 

        توفالو
  ٢٠٠٨يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز٢  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TUV/2(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز٢  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٦  قرير الدوري الثاينالت  
)CEDAW/C/TUV/2(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  لثالتقرير الدوري الثا  
 التقرير الدوري الرابع   

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦
 ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٦

    

        تونس
  ١٩٩٣ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٧  ١٩٨٦ أكتوبر/ تشرين األول٢٠  التقرير األويل  

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

  ١٩٩٣ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٧  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TUN/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــوز٢٧  ١٩٩٤ أكتوبر/ تشرين األول٢٠  التقرير الدوري الثالث   ــه/ متـــــــــــ   ٢٠٠٠ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/TUN/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

ــوز٢٧  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير الدوري الرابع   ــه/ متـــــــــــ   ٢٠٠٠ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/TUN/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٩ أبريــــــــــل/ نيــــــــــسان٢٧  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TUN/6(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 

  السادسالتقرير الدوري   
  

 التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠
  

 ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠٠٩ أبريــــــــــل/ نيــــــــــسان٢٧
)CEDAW/C/TUN/6(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 
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         ليشيت-تيمور
  ٢٠٠٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٢  ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TLS/1(  
  )٢٠٠٩(ابعة واألربعون الر

  التقرير الدوري الثاين  
  التقرير الدوري الثالث   

  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦
  ٢٠١٣مايو / أيار١٦

    

        جامايكا
  ١٩٨٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٢  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.38( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٧  ١٩٨٩نوفمرب /اين تشرين الث١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٧  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٨يـــــــــــر فربا/ شـــــــــــباط١٧  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٤فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/JAM/5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨
  

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨

ــشرين األول١٩ ــوبر / ت    ٢٠١٠أكت
)CEDAW/C/JAM/6-7(  

ــشرين األول١٩ ــوبر / ت    ٢٠١٠أكت
)CEDAW/C/JAM/6-7(  

  ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 
  

  ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

        اجلبل األسود
  التقرير األويل  

  
  التقرير الدوري الثاين   

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢
  

   ٢٠١١نوفمرب /اين تشرين الث٢٢

ــار٢٨ ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠١٠مــــــــــــ
)CEDAW/C/MNE/1(  

 ) ٢٠١١(اخلمسون 

        اجلزائر
ــول١  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٨ســـــــــ

)CEDAW/C/DZA/1 و Corr.1( 

ــانون األول١ ــسمرب / كـ   ١٩٩٨ديـ
)CEDAW/C/DZA/1/Add.1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٩  ٢٠٠١يونيه /ان حزير٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DZA/2(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٩ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٢  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DZA/3-4(  

  

 ٢٠٠٩ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٢   ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٢١   الرابع  الدوريالتقرير  
)CEDAW/C/DZA/3-4(  

  )٢٠١٢(ورة احلادية واخلمسني الد
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        جزر البهاما
ــوز ٢٣  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير األويل   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/BHS/4(  
  )٢٠١٢(الدورة الثانية واخلمسون 

ــوز ٢٣  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الثاين   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/BHS/4(  

  )٢٠١٢( واخلمسون الدورة الثانية

ــوز ٢٣  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الثالث   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/BHS/4(  

  )٢٠١٢(الدورة الثانية واخلمسون 

ــوز ٢٣  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الرابع   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/BHS/4(  

  )٢٠١٢(الدورة الثانية واخلمسون 

        ر سليمانجز
      ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٥  التقرير األويل  
  التقرير الدوري الثاين  
  التقرير الدوري الثالث   

  ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٥
  ٢٠١١يونيه / حزيران٥

    

        جزر القمر
)٢٠١٢(الــدورة احلاديــة واخلمــسون       ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير األويل  

  )يف غياب التقرير الالزم(
)٢٠١٢(الــدورة احلاديــة واخلمــسون       ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير الدوري الثاين  

  )يف غياب التقرير الالزم(
)٢٠١٢(الــدورة احلاديــة واخلمــسون       ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير الدوري الثالث  

  )يف غياب التقرير الالزم(
  التقرير الدوري الرابع  

  
  وري اخلامسالتقرير الد  

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
  

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠

)٢٠١٢(الــدورة احلاديــة واخلمــسون     
  )يف غياب التقرير الالزم(

)٢٠١٢(الــدورة احلاديــة واخلمــسون   
  )يف غياب التقرير الالزم(

  
        جزر كوك

  التقرير األويل  
  

  التقرير الدوري الثاين   

  ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٠
  

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٠

  ٢٠٠٦أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٨
)CEDAW/C/COK/1(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

        جزر مارشال
  التقرير األويل  
  التقرير الدوري الثاين   
  التقرير الدوري الثالث  

  ٢٠٠٧بريل أ/ نيسان١
   ٢٠١١أبريل / نيسان١
  ٢٠١٥أبريل / نيسان١
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        اجلماهريية العربية الليبية
  ١٩٩١فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٨  ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥  تقرير األويلال  

)CEDAW/C/LIB/1( 

  ١٩٩٣أكتــــوبر / تــــشرين األول٤
)CEDAW/C/LIB/1/Add.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٤  ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBY/2(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــانون األول٤  ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥  قرير الدوري الثالثالت   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٨ديـ
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــانون األول٤  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الرابع   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٨ديـ
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  وري السادس التقرير الد  
  التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥
  

   ٢٠١٠يونيه / حزيران١٥  
  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥  

ــانون األول٤ ــسمرب / كـ   ٢٠٠٨ديـ
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        مجهورية أفريقيا الوسطى
ــسو      ١٩٩٢يوليه / متوز٢١  التقرير األويل   ــة واخلمـ ــدورة الثالثـ )٢٠١٢(ن الـ

  ) يف غياب التقرير الالزم(
ــسون       ١٩٩٦يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين   ــة واخلمـ ــدورة الثالثـ )٢٠١٢(الـ

  )يف غياب التقرير الالزم(
ــسون       ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث   ــة واخلمـ ــدورة الثالثـ )٢٠١٢(الـ

  )يف غياب التقرير الالزم(
ــسون       ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١  عالتقرير الدوري لراب   ــة واخلمـ ــدورة الثالثـ )٢٠١٢(الـ

  )يف غياب التقرير الالزم(
ــسون       ٢٠٠٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري اخلامس   ــة واخلمـ ــدورة الثالثـ )٢٠١٢(الـ

  )يف غياب التقرير الالزم(
        اجلمهورية التشيكية

ــشرين األول٣٠  ١٩٩٤مارس / آذار٢٤  التقرير األويل   ــوب/ ت   ١٩٩٥ر أكت
)CEDAW/C/CZE/1( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٠مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٠  ١٩٩٨مارس / آذار٢٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CZE/2(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٤أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١  ٢٠٠١مارس / آذار٢٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CZE/3(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٩ أبريــــــــــل/نيــــــــــسان ٢٣  ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤  لرابعالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/CZE/4-5(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  التقرير الدوري السادس  

  ٢٠٠٩مارس / آذار٢٤
  

  ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول

 ٢٠٠٩ أبريــــــــــل/نيــــــــــسان ٢٣
)CEDAW/C/CZE/4-5(  

  ) ٢٠١٠(السابعة واألربعون 

        نيا املتحدةمجهورية ترتا
  ١٩٨٨مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.57( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٥  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٦ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ٢٥  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٧فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TZA/4-6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٨  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TZA/4-6( 

  )٢٠٠٨(ربعون احلادية واأل

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٩
  

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٩
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٩

  ٢٠٠٧فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٨
)CEDAW/C/TZA/4-6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        اجلمهورية الدومينيكية
  ١٩٨٦مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.37( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٦  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٦  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الرابع  
  

ــوبر / تــشرين األول٢٩   ١٩٩٧أكت
)CEDAW/C/DOM/4( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ٢٠٠٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١١  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DOM/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

      ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٢
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢

    

   ٢٠٠٥ أغــــــــــــــــــسطس/آب ٢٥  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٧  التقرير األويل  
)CEDAW/C/SYR/1(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  لثاينالتقرير الدوري ا  
  التقرير الدوري الثالث   

  ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٧
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧

    

        مجهورية كوريا
  ١٩٨٦مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٣  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.35( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٩رب ديسم/ كانون األول١٩  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.28 و Corr.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــول٨  ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الثالث   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٤ســـــــــ
)CEDAW/C/KOR/3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٨مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٧  ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/KOR/4( 

  )١٩٩٨( عشرة التاسعة

ــوز٢٣  ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٦  التقرير الدوري اخلامس   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠٣يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/KOR/5( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

ــوز٢٣  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٦  التقرير الدوري السادس   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠٦يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/KOR/6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

   ٢٠١٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٦   ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٦  بعالتقرير الدوري السا  
)CEDAW/C/KOR/7(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        مجهورية الكونغو الدميقراطية
  ١٩٩٤مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار١  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير األويل  

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

ــشرين األول٢٤  ١٩٩١نوفمرب /شرين الثاين ت١٦  التقرير الدوري الثاين   ــوبر / ت   ١٩٩٦أكت
)CEDAW/C/ZAR/2(  

  ١٩٩٨أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٧
)CEDAW/C/ZAR/2/Add.1  

  ) Corr.1و 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ١٩٩٩ يونيـــــــــه/ حزيـــــــــران١٨  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري الثالث  
)EDAW/C/COD/3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٤ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١١  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦  تقرير الدوري الرابعال  
)CEDAW/C/COD/4-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١١  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/COD/4-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  وري السابع التقرير الد  

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
  ٢٠٠٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١١  ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/PRK/1(  
  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  التقرير الدوري الثاين  
   التقرير الدوري الثالث  
  التقرير الدوري الرابع   

  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧
  ٢٠١٠مارس / آذار٢٧
   ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

    

        مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LAO/1-5(  
  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٣  ١٩٨٦رب سبتم/ أيلول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LAO/1-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري الثالث  
(CEDAW/C/LAO/1-5)  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٣  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــار٢٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري السادس   ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٨مــــــــــــ
)CEDAW/C/LAO/7( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  السابعالتقرير الدوري   
  

  التقرير الدوري الثامن  
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٣
  

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٣
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٣

ــار٢٥ ــايو / أيــــــــــــ   ٢٠٠٨مــــــــــــ
)CEDAW/C/LAO/7( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

مجهوريـــــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية
  السابقة

      

ــار ٢٦  ١٩٩٥فرباير / شباط١٧  التقرير األويل   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٤ مــــــــــــ
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

ــار ٢٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثاين   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٤ مــــــــــــ
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

ــار ٢٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثالث   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٤ مــــــــــــ
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(ثالثون الرابعة وال

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧
  ٢٠١١فرباير / شباط١٧

    

        مجهورية مولدوفا
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــوبر/ األولتــشرين ٢٦  ١٩٩٥يوليه / متوز٣١  التقرير األويل     ١٩٩٨ أكت
)CEDAW/C/MDA/1( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٤ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ١  ١٩٩٩يوليه /وز مت٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ١  ٢٠٠٣يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 التقرير الدوري الرابع  

  التقرير الدوري اخلامس   
  ٢٠٠٧ يوليه/ متوز٣١
  ٢٠١١يوليه / متوز٣١

   

        جنوب أفريقيا
  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٤  التقرير األويل  

  
  ١٩٩٨فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٥
)CEDAW/C/ZAF/1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ٢٠٠٩ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ٢  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZAF/2-4( 

   )٢٠١١(الثامنة واألربعون 

   ٢٠٠٩ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ٢  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ZAF/2-4( 

  ) ٢٠١١(الثامنة واألربعون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٤
  

  ٢٠١٥فرباير /شباط

   ٢٠٠٩ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ٢
)CEDAW/C/ZAF/2-4( 

  ) ٢٠١١(األربعون الثامنة و

        جورجيا
  ١٩٩٨مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٩  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GEO/1(  
ــسان٦ ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٩أبريــــــــــ
 )CEDAW/C/GEO/1/Add.1 
  )Corr.1 و

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٤ أبريــــــــــل/نيــــــــــسان ١٦  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GEO/2-3(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ أبريــــــــــل/نيــــــــــسان ١٦  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GEO/2-3(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٥

    

       بويتجي
  ٢٠١٠فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط١  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/DJI/1-3(  
  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

  ٢٠١٠فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط١  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DJI/1-3(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠١٠فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط١  ٢٠٠٨يناير /ون الثاين كان٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DJI/1-3(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        الدامنرك
ــوز٣٠  ١٩٨٤مايو / أيار٢١  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٤يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.22( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

ــران٢  ١٩٨٨مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٨٨يونيـــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.14( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٧  ١٩٩٢مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DEN/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٧ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٩  ١٩٩٦مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/DEN/4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ٢٠٠٠مايو /أيار ٢١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DEN/5 و Corr.1(  

ــشرين األول١٠ ــوبر / ت   ٢٠٠١أكت
)CEDAW/C/DEN/5/Add.1( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 
  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

ــوز ٢٨  ٢٠٠٤مايو / أيار٢١  التقرير الدوري السادس   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٤ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/DEN/6 و Corr.1( 

  )٢٠٠٦(ثالثون السادسة وال

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢١
  

   ٢٠١٣مايو / أيار٢١

ــران٩ ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٨يونيـــــــــ
)CEDAW/C/DEN/7(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        دومينيكا
يف غيـاب ()٢٠٠٨(الثالثة واألربعـون        ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

  )لالزمالتقرير ا
يف غيـاب ()٢٠٠٨(الثالثة واألربعـون        ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب ()٢٠٠٨(الثالثة واألربعـون        ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب ()٢٠٠٨(ربعـون   الثالثة واأل     ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢  التقرير الدوري الرابع  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب ()٢٠٠٨(الثالثة واألربعـون        ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب ()٢٠٠٨(الثالثة واألربعـون        ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  

  ) التقرير الالزم
  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

   ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣

يف غيـاب ()٢٠٠٨(الثالثة واألربعـون      
  ) التقرير الالزم

        الرأس األخضر
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٩  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٩  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٩  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(ثون السادسة والثال

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣

   )ب(٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣
  )ب(٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٣

  

        رواندا
ــار٢٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٨٣مــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.13( 
  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٨مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.13( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/RWA/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــوبر/ األولرينتــش ٢٥  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع    ٢٠٠٦ أكت
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

ــشرين األول٢٥  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس   ــوبر / ت  ٢٠٠٦أكت
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

ــشرين األول٢٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس   ــوبر / ت  ٢٠٠٦أكت
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣

   

        رومانيا
  ١٩٨٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٤  ١٩٨٣فرباير / شباط٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.45( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــشرين األول١٩  ١٩٨٧فرباير / شباط٦  التقرير الدوري الثاين   ــوبر / ت   ١٩٩٢أكت
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــوبر / تــشرين األول١٩  ١٩٩١فرباير / شباط٦  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٢أكت
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٠  ١٩٩٥فرباير / شباط٦  الرابعالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ١٩٩٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٠  ١٩٩٩فرباير / شباط٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٣ديـسمرب   /ون األول  كان ١٠  ٢٠٠٣فرباير / شباط٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ROM/6( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٦
  ٢٠١١فرباير / شباط٦

   

        زامبيا
 ١٩٩١ارس ــــــــــــــــــــــــــــــم/ آذار٦  ١٩٨٦يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ZAM/1-2 و Amend. 1( 
  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١ارس ـــــــــــــــــــــــــــــــــم/ آذار٦  ١٩٩٠يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZAM/1-2 و Amend. 1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٩أغــــــــــــــــــسطس / آب١٢  ١٩٩٤يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ZAM/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ١٩٩٩أغــــــــــــــــــسطس / آب١٢  ١٩٩٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ZAM/3-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ٣٠  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ZAM/5-6( 

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

  ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول  ٣٠  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١   السادسالتقرير الدوري  
)CEDAW/C/ZAM/5-6( 

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        زمبابوي
  ١٩٩٦أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٩أكتــــوبر / األول تــــشرين٦  ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZWE/2-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

  ٢٠٠٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ZWE/2-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

  ٢٠٠٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ZWE/2-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

  ٢٠٠٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/ZWE/2-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 
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        ساموا
  ٢٠٠٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/WSM/1-3(  
  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/WSM/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/WSM/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  قرير الدوري اخلامس الت  

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٥

   ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩

  ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 
  ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

        سان تومي وبرينسييب
      ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٣  التقرير األويل  
  ي الثاينالتقرير الدور  
 التقرير الدوري الثالث  

  ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣
 ٢٠١٢يوليه / متوز٣

    

        سان مارينو
       ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٩  التقرير األويل  
  التقرير الدوري الثاين  
  التقرير الدوري الثالث   

   ٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ٩
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين٩

    

        دينسانت فنسنت وجزر غرينا
  ١٩٩١ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٧  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/STV/1-3( 

ــوز٢٨ ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٤يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩١ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/STV/1-3( 

ــوز٢٨ ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٤يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩١ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/STV/1-3( 

ــوز٢٨ ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٤يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

      ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
     ١٩٩٨سبتمرب /لول أي٣  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        سانت كيتس ونيفيس
  ٢٠٠٢ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٨٦مايو / أيار٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/KNA/1-4(  
  )٢٠٠٢(لسابعة والعشرون ا

  ٢٠٠١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٩٠مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٩٤مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٩٨مايو / أيار٢٥  لدوري الرابعالتقرير ا  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

     ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥
  ٢٠١٠مايو / أيار٢٥

   

        سانت لوسيا
ــول٧  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٧  ألويلالتقرير ا   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ

)CEDAW/C/LCA/1-6(  
  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــول٧  ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري الثاين   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــول٧  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري الثالث   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــول٧  ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري الرابع   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــول٧  ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري اخلامس   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــول٧  ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري السادس   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٧

    

        سري النكا
  ١٩٨٥يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز٧  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.29( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٨ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.18( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٧  ١٩٩٠نوفمرب /تشرين الثاين ٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LKA/3-4(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ١٩٩٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٧  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LKA/3-4(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 
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  ٢٠٠٩ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ٣١  ١٩٩٨ نوفمرب/ تشرين الثاين٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LKA/5-7( 

  ) ٢٠١١(الثامنة واألربعون 

  ٢٠٠٩ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ٣١  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/LKA/5-7( 

  ) ٢٠١١(الثامنة واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٦رب نوفم/ تشرين الثاين٤
  

  ٢٠١٥فرباير /شباط

  ٢٠٠٩ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ٣١
)CEDAW/C/LKA/5-7( 

  ) ٢٠١١(الثامنة واألربعون 

        السلفادور
ــاين ٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٨  التقرير األويل   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٨٣نـ

)CEDAW/C/5/Add.19( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٧ديـسمرب   /ن األول  كانو ١٨  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.12( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــوز٢٦  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري الثالث   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/SLV/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــوز٢٦  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري الرابع   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/SLV/3-4(  

  )٢٠٠٣(والعشرون الثامنة 

ــوز٢٦  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري اخلامس   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/SLV/5( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــاين ٢  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري السادس   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ٢٠٠٢نـ
(CEDAW/C/SLV/6) 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨
  

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٨
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٨

  ٢٠٠٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٥
(CEDAW/C/SLV/7) 

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

        سلوفاكيا
  ١٩٩٦أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٩  ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SVK/1( 

ــار١١ ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٨مــــــــــــ
)CEDAW/C/SVK/1/Add.1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SVK/4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SVK/4(  

  )٢٠٠٨(ة واألربعون احلادي
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧
  

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٢٧
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

  ٢٠٠٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧
)CEDAW/C/SVK/4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        سلوفينيا
ــاين ٢٣  ١٩٩٣س أغسط/ آب٥  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٣ن

)CEDAW/C/SVN/1( 
  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٩أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٦  ١٩٩٧أغسطس / آب٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SVN/2( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــانون األول٤  ٢٠٠١أغسطس / آب٥  التقرير الدوري الثالث   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٢ديـ
)CEDAW/C/SVN/3(  

  )٢٠٠٣(اسعة والعشرون الت

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   
  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٥أغسطس / آب٥
  
   ٢٠٠٩أغسطس / آب٥
  ٢٠١٣أغسطس / آب٥

   ٢٠٠٦ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٠
)CEDAW/C/SVN/3(  

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

        سنغافورة
ــانون األول١  ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير األويل   ــسمرب / كـ   ١٩٩٩ديـ

)CEDAW/C/SGP/1(  
  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠١أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٦  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SGP/2(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــشرين ١  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الثالث   ــاينتـ ــوفمرب/ الثـ   ٢٠٠٤ نـ
)CEDAW/C/SGP/3(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٥  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SGP/4(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        السنغال
ــاين ٥  ١٩٨٦مارس / آذار٧  التقرير األويل   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٨٦نـ

)CEDAW/C/5/Add.42( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩١بتمرب ـــس/ولـــــــــــــــ أيل٢٣  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  



A/66/38 
 

55 11-29049 
 

  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع   
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦مارس / آذار٧
  ٢٠١٠مارس / آذار٧
  ٢٠١٤مارس / آذار٧

    

        سوازيلند
       ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥  التقرير األويل  
   الثاينالتقرير الدوري   
 التقرير الدوري الثالث   

   ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥
 ٢٠١٣أبريل /يسان ن٢٥

    

        سورينام
  ٢٠٠٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٤مارس / آذار٣١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SUR/1-2(  
  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٨مارس / آذار٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SUR/1-2(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٥ أبريــــــــــل/نيــــــــــسان ٢٦  ٢٠٠٢مارس / آذار١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SUR/3(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٦مارس / آذار٣١
  ٢٠١٠مارس / آذار٣١

    

        السويد
ــشرين األول٢٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــوبر / ت   ١٩٨٢أكت

)CEDAW/C/5/Add.8( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.6( 

  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٠أكتــــوبر / تــــشرين األول٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/18/Add.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــار١٢  ١٩٩٤مرب سبت/ أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٦مــــــــــــ
)CEDAW/C/SWE/4( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــانون األول٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٠ديـ
)CEDAW/C/SWE/5( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــانون األول ٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس   ــسمرب /كـ   ٢٠٠٦ديـ
)CEDAW/C/SWE/7( 

  )٢٠٠٨(األربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن  
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  
   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣

ــانون األول ٥ ــسمرب /كـ   ٢٠٠٦ديـ
)CEDAW/C/SWE/7( 

  )٢٠٠٨(األربعون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        سويسرا
  ٢٠٠٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٠  ١٩٩٨ أبريل/ نيسان٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CHE/1-2 و Add.1(  
  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٠  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CHE/1-2 و Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  التقرير الدوري الثالث  
  

  التقرير الدوري الرابع   
  خلامس التقرير الدوري ا  

  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦
  

   ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٦
  ٢٠١٤أبريل / نيسان٢٦

  ٢٠٠٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٨
)CEDAW/C/CHE/3(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        سرياليون
ــانون األول ١٤  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١١  التقرير األويل   ــسمرب /كـــ ٢٠٠٦ديـــ

)CEDAW/C/SLE/5(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SLE/5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SLE/5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١١  رابعالتقرير الدوري ال  
)CEDAW/C/SLE/5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  

  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١١
  

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١
  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١١

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤
)CEDAW/C/SLE/5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

        سيشيل
يف غيـاب) (٢٠١٢(الثالثة واخلمسون       ١٩٩٣يونيه / حزيران٤  التقرير األويل  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب) (٢٠١٢(الثالثة واخلمسون       ١٩٩٧يونيه / حزيران٤  التقرير الدوري الثاين  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب) (٢٠١٢(الثالثة واخلمسون       ٢٠٠١يونيه / حزيران٤  التقرير الدوري الثالث  

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب) (٢٠١٢(الثالثة واخلمسون      ٢٠٠٥يونيه / حزيران٤ الرابعالتقرير الدوري   

  ) التقرير الالزم
يف غيـاب) (٢٠١٢(الثالثة واخلمسون      ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤ اخلامسالتقرير الدوري   

  ) التقرير الالزم
        شيلي
ــول٣  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٦  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩١ســـــــــ

)CEDAW/C/CHI/1( 
  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ١٩٩٥مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٩  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CHI/2( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

ــاين ١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦   الدوري الثالثالتقرير   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٩٩نـ
)CEDAW/C/CHI/3(  

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

ــار ١٧  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٦  التقرير الدوري الرابع   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٤ مــــــــــــ
)CEDAW/C/CHI/4( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  ي السادسالتقرير الدور  

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٦
  
   ٢٠١١يناير / كانون الثاين٦

   ٢٠١١ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٦
)CEDAW/C/CHL/5-6(  
   ٢٠١١ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٦
)CEDAW/C/CHL/5-6( 

  )٢٠١٢(الدورة الثالثة واخلمسون 
  

  )٢٠١٢(الدورة الثالثة واخلمسون 

        صربيا
  ٢٠٠٦ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤  ٢٠٠٢ل أبري/ نيسان١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SCG/1(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  التقرير الدوري الثاين  
  التقرير الدوري الثالث   

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١١
  ٢٠١٠أبريل / نيسان١١

   ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٨
 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٨

  ) ٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 
   )٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 

        الصني
ــار٢٥  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٨٣مــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.14( 
  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٩يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.26( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــا٢٩  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــايو /ر أيــــــــــــ   ١٩٩٧مــــــــــــ
)CEDAW/C/CHN/3-4 و Corr.1(  

  ١٩٩٨س ــــــــــــــــــــأغسط/ آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.12   و(  

  )١٩٩٩(العشرون 

ــار٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٧مــــــــــــ
)CEDAW/C/CHN/3-4 و Corr.1(  

  ١٩٩٨س ــــــــــــــــأغسط/ آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 2 و(  

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٤ رـــــــفرباي/اطــــــــــــــــــشب ٤  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.12   و( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ رــــــــفرباي/اطـــــــــــــــــشب ٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 2 و( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  ٢٠١٠سبتمرب / ايلول٣
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        طاجيكستان
   ٢٠٠٥ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٥  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TJK/1-3(  
  )٢٠٠٧ (السابعة والثالثون

   ٢٠٠٥ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٥  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TJK/1-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

   ٢٠٠٥ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٥  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/TJK/1-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   
  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٥
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٥

    

        العراق
ــار١٦  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٢  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٠مــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــشرين األول١٣  ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٢  وري الثاينالتقرير الد   ــوبر / ت   ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/IRQ/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــشرين األول١٣  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الثالث   ــوبر / ت   ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/IRQ/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

      ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري اخلامس  
 التقرير الدوري السادس  

  التقرير الدوري السابع   
   ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٢
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٢

    

        ُعـمان
  ٢٠٠٩أكتــــوبر /تــــشرين األول ٨  ٢٠٠٧مارس /آذار ٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/OMN/1( 
  ) ٢٠١١(اخلمسون 

        غابون
  ١٩٨٧يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٩  ١٩٨٤فرباير / شباط٢٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.54( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

ــران٤  ١٩٨٨فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٣يونيـــــــــ
)CEDAW/C/GAB/2-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــران٤  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الثالث   ــه ي/ حزيـــــــــ   ٢٠٠٣ونيـــــــــ
)CEDAW/C/GAB/2-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــران٤  ١٩٩٦فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الرابع   ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٣يونيـــــــــ
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــران٤  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري اخلامس   ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٣يونيـــــــــ
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

  )٢٠٠٥(ثون الثانية والثال
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

      ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٠  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠
  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٠

    

        غامبيا
ــسان٤  ١٩٩٤مايو / أيار١٦  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٣أبريــــــــــ

)CEDAW/C/GMB/1-3(  
  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

ــسان٤  ١٩٩٨مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٣أبريــــــــــ
)CEDAW/C/GMB/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

ــسان٤  ٢٠٠٢مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثالث   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٣أبريــــــــــ
)CEDAW/C/GMB/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦
  ٢٠١٠مايو / أيار١٦

    

        غانا
  ١٩٩١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٩  ١٩٨٧فرباير / شباط١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GHA/1-2( 
  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٩  ١٩٩١فرباير / شباط١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GHA/1-2( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ٢٠٠٥ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٣  ١٩٩٥فرباير / شباط١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٣  ١٩٩٩فرباير / شباط١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٣  ٢٠٠٣فرباير / شباط١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١
  ٢٠١١فرباير / شباط١

   

        غرينادا
  ٢٠١٠مـــــــــــــــــــــــارس /آذار ٢٦  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GRD/1-5(  
  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

  ٢٠١٠مـــــــــــــــــــــــارس /آذار ٢٦  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GRD/1-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

  ٢٠١٠مـــــــــــــــــــــــارس /آذار ٢٦  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GRD/1-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

  ٢٠١٠مـــــــــــــــــــــــارس /آذار ٢٦  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GRD/1-5(  

  ) ٢٠١١(احلادية واخلمسون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠١٠مـــــــــــــــــــــــارس /آذار ٢٦  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GRD/1-5(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

        غواتيماال
ــسان٢  ١٩٨٣سبتمرب / أيلول١١  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩١أبريــــــــــ

)CEDAW/C/GUA/1-2( 

  ١٩٩٣ل ــــــــــأبري/انـــــــــــــ نيس٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــسان٢  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩١أبريــــــــــ
)CEDAW/C/GUA/1-2( 

ــسان٧ ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٣أبريــــــــــ
)CEDAW/C/GUA/1-

2/Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ٢٠٠١مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٠  ١٩٩١سبتمرب / أيلول١١  الثالثالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/GUA/3-4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠١مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٠  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GUA/3-4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٥  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GUA/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٤ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٧  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GUA/6( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع   
  

  التقرير الدوري الثامن  
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١
  

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول١١
  ٢٠١٥سبتمرب / أيلول١١

  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ٢٩
)CEDAW/C/GUA/7(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        غيانا
  ١٩٩٠ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.63( 
  )١٩٩٤ (الثالثة عشرة

  ١٩٩٩ســــــــــبتمرب /يلـــــــــول  أ٢٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GUY/2(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GUY/3-6(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

  )٢٠٠٥(والثالثون الثالثة 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 
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  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/GUY/3-6) 

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣

  ٢٠١٠مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٧
)CEDAW/C/GUY/7-8(  
   ٢٠١٠مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٧
)CEDAW/C/GUY/7-8( 

 )٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

  
  )٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

        غينيا
  ٢٠٠٠أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٨٣سبتمرب / أيلول٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1(  
  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1(  

  )٢٠٠١(ون اخلامسة والعشر

  ٢٠٠٥أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٥أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٥أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨

    

        غينيا االستوائية
  ١٩٨٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٦  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.50( 
  )١٩٨٩(لثامنة ا

  ١٩٩٤ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٦  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ١٩٩٤ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٦  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٤ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٢  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GNQ/4-5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٤ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٢  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GNQ/4-5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

ــشرين األول ٣٠  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  دوري السادسالتقرير ال   ــوبر /ت   ٢٠٠٩أكت
)CEDAW/C/GNQ/6( 

  ) ٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 

         بيساو-غينيا
ــشرين ٣٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير األويل   ــوبر/ األولت   ٢٠٠٨ أكت

)CEDAW/C/GNB/1-6(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــشرين ٣٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثاين   ــوبر/ األولت   ٢٠٠٨ أكت
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

ــشرين ٣٠  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثالث   ــوبر/ األولت   ٢٠٠٨ أكت
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

ــشرين ٣٠  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الرابع   ــوبر/ األولت   ٢٠٠٨ أكت
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

ــشرين ٣٠  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري اخلامس   ــوبر/ األولت   ٢٠٠٨ أكت
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  التقرير الدوري السادس  
  

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٢٢
  

   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٢
  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٢

ــشرين ٣٠ ــوبر/ األولت   ٢٠٠٨ أكت
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        فانواتو
   ٢٠٠٥ مــــــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير األويل  

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

   ٢٠٠٥ مــــــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٨  ر الدوري الثاينالتقري  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

   ٢٠٠٥ مــــــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  امسالتقرير الدوري اخل  

  ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٨

    

        فرنسا
  ١٩٨٦فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.33( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٠ديـسمرب   / كانون األول  ١٠  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FRA/2و  Rev.1( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٥  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/FRA/3-4 و  

Corr.1(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ١٩٩٩أكتــــوبر / تــــشرين األول٥  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/FRA/3-4  و 

Corr.1(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٢أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٧  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/FRA/5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٦مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٧  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/FRA/6(  

  )٢٠٠٨(األربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  دوري السابعالتقرير ال  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣
  ٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٣

    

        الفلبني
ــشرين األول٢٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٤  التقرير األويل   ــوبر / ت   ١٩٨٢أكت

)CEDAW/C/5/Add.6( 
  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٩٨ديـسمرب   /ول كانون األ  ١٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.17( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PHI/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٦أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٢  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/PHI/4( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

ــوز ٢٧  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري اخلامس   ــه /متـــــــــــ   ٢٠٠٤يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/PHI/5-6( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

ــوز ٢٧  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري السادس   ــه /متـــــــــــ   ٢٠٠٤يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/PHI/5-6( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  ثامن التقرير الدوري ال  

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٤
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٤

   

        ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال
  ١٩٨٤أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٧  ١٩٨٤يونيه / حزيران١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.24( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٩أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٨  ١٩٨٨يونيه / حزيران١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.21( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩٥فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VEN/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٥  ١٩٩٦يونيه / حزيران١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٥  ٢٠٠٠يونيه /ران حزي١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٥  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١

    

        فنلندا
  ١٩٨٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٦  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.56( 
  )١٩٨٩(الثامنة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ١٩٩٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٩  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FIN/2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٨  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٤  ثالتقرير الدوري الثال  
)CEDAW/C/FIN/3( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

ــاين ٢٣  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٩ن
)CEDAW/C/FIN/4(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٤ فربايـــــــــــر/ شـــــــــــباط٢٣  ٢٠٠٣ر أكتوب/ تشرين األول٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/FIN/5(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  التقرير الدوري السادس   
  

  التقرير الدوري السابع   
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤
  
   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٤
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٤

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦
)CEDAW/C/FIN/6(  

  )٢٠٠٨(ألربعون ا

        فيجي
  ٢٠٠٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٩  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/FJI/1(  
  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

  ٢٠٠٩ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ١٤  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  ) ٢٠١٠(السادسة واألربعون 

  ٢٠٠٩ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ١٤  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  لثالثالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  ) ٢٠١٠(السادسة واألربعون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس  

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٧
  

  ٢٠١٤يوليه /متوز

  ٢٠٠٩ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ١٤
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  ) ٢٠١٠(السادسة واألربعون 

        فييت نام
  ١٩٨٤أكتــــوبر / تــــشرين األول٢  ١٩٨٣مارس / آذار١٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.25( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

ــاين ٢  ١٩٨٧مارس / آذار١٩  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٩٩نـ
)CEDAW/C/VNM/2(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ١٩٩١مارس / آذار١٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VNM/3-4(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ١٩٩٥مارس / آذار١٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/VNM/3-4(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٥يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ١٥  ١٩٩٩مارس / آذار١٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/VNM/5-6(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ١٥  ٢٠٠٣مارس / آذار١٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/VNM/5-6(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٣مارس / آذار١٩
  ٢٠١١مارس / آذار١٩

    

        قربص
  ١٩٩٤فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٢  ١٩٨٦سطس أغ/ آب٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CYP/1-2( 
  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٤فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٢  ١٩٩٠أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CYP/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ٢٠٠٤مــــــــــــــــــــــــــارس /آذار ٤  ١٩٩٤أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

  )٢٠٠٦(ن اخلامسة والثالثو

  ٢٠٠٤مــــــــــــــــــــــــــارس /آذار ٤  ١٩٩٨أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤مــــــــــــــــــــــــــارس /آذار ٤  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
  عالتقرير الدوري الساب  

  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢
   ٢٠١٠أغسطس / آب٢٢

   

        قطر
  التقرير األويل  
  التقرير الدوري الثاين   

  ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٩
  ٢٠١٤مايو / أيار٢٩

    

        قريغيزستان
  ١٩٩٨ أغــــــــــــــــــسطس/آب ٢٦  ١٩٩٨مارس / آذار١٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/KGZ/1( 
  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٥  ٢٠٠٢مارس / آذار١٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KGZ/2  وAdd.1( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  التقرير الدوري الثالث  
 

  التقرير الدوري الرابع   

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٢
  

   ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول

  ٢٠٠٧ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٧
)CEDAW/C/KGZ/3(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

       كازاخستان
  ٢٠٠٠ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٦  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٥  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٥ مــــــــــــــــــــــــــارس/آذار ٣  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KAZ/2( 

  )٢٠٠٧ (السابعة والثالثون

 التقرير الدوري الثالث  

  التقرير الدوري الرابع   
  اخلامسالتقرير الدوري   

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥
   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٥
  ٢٠١٥سبتمرب / أيلول٢٥
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        الكامريون
  ١٩٩٩مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٩  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CMR/1( 
  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٧ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٨  ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CMR/3( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٧ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٨  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CMR/3( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٢
  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٢

    

        كرواتيا
  ١٩٩٥ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٠  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CRO/1( 
  )١٩٩٥(ة عشرة مناثال

ــوبر / تــشرين األول١٧  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الثاين     ١٩٩٥أكت
)CEDAW/C/CRO/2-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــوبر / تــشرين األول١٧  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٥أكت
)CEDAW/C/CRO/2-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 التقرير الدوري الرابع  

  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس  

  

  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٩
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩
  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٩

    

        كمبوديا
  ٢٠٠٤ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ١١  ١٩٩٣نوفمرب /تشرين الثاين ١٤  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٤ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ١١  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ١١  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤
  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٤

  )ب(٢٠١١يناير / كانون الثاين١١
  )ب(٢٠١١يناير / كانون الثاين١١

  

        كندا
ــوز١٥  ١٩٨٣يناير /نون الثاين كا٩  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٣يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.16( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٨٨ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٠  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.11( 

  )١٩٩٠(التاسعة 
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ــول٩  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الثالث   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٢ســـــــــ
)CEDAW/C/CAN/3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٥أكتــــوبر / تــــشرين األول٢  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CAN/4( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

ــسان٢  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري اخلامس   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/CAN/5(  

  ٢٠٠٢ ديـسمرب / األول كانون ١٧
)CEDAW/C/CAN/5/Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٧ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CAN/6( 

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن   
  التقرير الدوري التاسع   

  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩
   ٢٠١١يناير / كانون الثاين٩
  ٢٠١٥يناير / كانون الثاين٩

  ٢٠٠٧ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤
)CEDAW/C/CAN/7( 

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

        كوبا
  ١٩٨٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٧  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.4( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٩٢مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

ــاين ٣٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٥ن
)CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٢مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٣  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

ــاين ٣٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٥ن
)CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٩ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CUB/4(  

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٥ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CUB/5-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ٢٠٠٢بتمرب س/ أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CUB/5-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن   

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣
  
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣

   ٢٠١١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٩
)CEDAW/C/CUB/7-8(  

   ٢٠١١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٩
)CEDAW/C/CUB/7-8( 

 ) ٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 

 

  ) ٢٠١٢(الثالثة واخلمسون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        كوت ديفوار
ــول٧  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ    ٢٠١٠ســـــــــ

)CEDAW/C/CIV/1-3(  
  ) ٢٠١١(اخلمسون 

ــول٧  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الثاين   ــبتمرب / أيلـــــــــ    ٢٠١٠ســـــــــ
)CEDAW/C/CIV/1-3(  

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

ــول٧  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الثالث   ــبتمرب / أيلـــــــــ    ٢٠١٠ســـــــــ
)CEDAW/C/CIV/1-3( 

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

        كوستاريكا
ــوز١٠  ١٩٨٧مايو / أيار٤  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/CRI/1(  
  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــوز١٠  ١٩٩١مايو / أيار٤  ينالتقرير الدوري الثا   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/CRI/1-3(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــوز١٠  ١٩٩٥مايو / أيار٤  التقرير الدوري الثالث   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/CRI/1-3(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــاين ٢١  ١٩٩٩مايو / أيار٤  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٢ن
)CEDAW/C/CRI/4(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠١٠ينـــاير  /كـــانون الثـــاين   ٢٢  ٢٠٠٣مايو / أيار٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CRI/5-6(  

  )٢٠١١(التاسعة واألربعون 
  

  ٢٠١٠ينـــاير  /كـــانون الثـــاين   ٢٢  ٢٠٠٧مايو / أيار٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CRI/5-6(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        كولومبيا
  ١٩٨٦ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٦  ١٩٨٣فرباير / شباط١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.32( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٤  ١٩٨٧فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/COL/2-3( 

ــول٢ ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٣ســـــــــ
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

  )١٩٩٤(عشرة الثالثة 

  ١٩٩٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٤  ١٩٩١فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/COL/2-3( 

ــول٢ ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٣ســـــــــ
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٧يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز٨  ١٩٩٥فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/COL/4(  

ــشرين األو١٣ ــوبر /ل ت   ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/COL/4/Add.1( 

  )١٩٩٩(العشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠٠٥مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٦  ١٩٩٩فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/COL/5-6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/COL/5-6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  التقرير الدوري السابع  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٨
  ٢٠١١فرباير / شباط١٨

   

        الكونغو
ــسان٨  ١٩٨٣أغسطس / آب٢٥  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ

)CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1(  
  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٩١أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الثالث   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الرابع   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري اخلامس   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5 و Add.1( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠١٠مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٢  ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/COG/6(  

  )٢٠١٢(احلادية واخلمسون 

        الكويت
  ٢٠٠٢أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٩  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢  ألويلالتقرير ا  

)CEDAW/C/KWT/1-2(  
  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٩  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KWT/1-2(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

ــران٤  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثالث   ــه / حزيـــــــــ    ٢٠١٠يونيـــــــــ
)CEDAW/C/KWT/3-4(  

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

ــران٤  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الرابع   ــه / حزيـــــــــ    ٢٠١٠يونيـــــــــ
)CEDAW/C/KWT/3-4(  

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

        كرييباس
       ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٦  التقرير األويل  
   الثاين الدوريالتقرير  
  التقرير الدوري الثالث   

   ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٦
  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٦

    

        كينيا
ــانون األول٤  ١٩٨٥أبريل / نيسان٨  التقرير األويل   ــسمرب / كـ   ١٩٩٠ديـ

)CEDAW/C/KEN/1-2( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــانون األول٤  ١٩٨٩أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الثاين   ــسمرب / كـ   ١٩٩٠ديـ
)CEDAW/C/KEN/1-2( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ٢٠٠٠ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٥  ١٩٩٣أبريل / نيسان٨  ري الثالثالتقرير الدو  
)CEDAW/C/KEN/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٠ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٥  ١٩٩٧أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/KEN/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٦ مـــــــــــــــــــــــارس/ارآذ ١٤  ٢٠٠١أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/KEN/6(  

 )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  
 ٢٠٠٦ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١٤  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري السادس  

)CEDAW/C/KEN/6(  
 )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  
  التقرير الدوري السابع  

  
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨
  

  ٢٠١٥فرباير /شباط

ــوز ١٠ ــه/متـــــــــــ  ٢٠٠٩ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/KEN/7(  

  )٢٠١١(الثامنة واألربعون 

        التفيا
  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ١٩٩٣مايو / أيار١٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LVA/1-3(  
  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ١٩٩٧مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LVA/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٣يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ٢٠٠١مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LVA/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

      ٢٠٠٥مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٩مايو / أيار١٤  التقرير الدوري اخلامس  
        لبنان
ــشرين ١٢  ١٩٩٨مايو / أيار٢١  التقرير األويل   ــاين ات ــوفمرب/لث   ٢٠٠٣ ن

)CEDAW/C/LBN/1(  
  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٥ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ١٢  ٢٠٠٢مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBN/2(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  التقرير الدوري الثالث  
  

  التقرير الدوري الرابع   
  التقرير الدوري اخلامس  

  ٢٠٠٦يوليـــــــــــــــه /وز متـــــــــــــــ٦  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦
)CEDAW/C/LBN/3(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        لكسمربغ
ــاين ١٣  ١٩٩٠مارس / آذار٤  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٦ن

)CEDAW/C/LUX/1( 
  )١٩٩٧(السابعة عشرة 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــسان٨  ١٩٩٤مارس / آذار٤  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ
)CEDAW/C/LUX/2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٨مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٢  ١٩٩٨مارس / آذار٤  تقرير الدوري الثالثال  
)CEDAW/C/LUX/3( 

  ١٩٩٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٧
)CEDAW/C/LUX/3/Add.1( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٢مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٢  ٢٠٠٢مارس / آذار٤  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LUX/4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  امسالتقرير الدوري اخل  
  

  التقرير الدوري السادس   
  التقرير الدوري السابع   

  ٢٠٠٦مارس / آذار٤
  

   ٢٠١٤مارس /آذار
  ٢٠١٤مارس /آذار

  ٢٠٠٦فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٣
)CEDAW/C/LUX/5(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        ليربيا
  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٣٠  ١٩٨٥أغسطس / آب١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LBR/6(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٣٠  ١٩٨٩أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBR/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٣٠  ١٩٩٣أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LBR/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب /أيلـــــــــول  ٣٠  ١٩٩٧أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LBR/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٣٠  ٢٠٠١أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LBR/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

 التقرير الدوري السادس  

 

  التقرير الدوري السابع   
  التقرير الدوري الثامن  

  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦
  

   ٢٠٠٩أغسطس /ب آ١٦
  ٢٠١٣أغسطس / آب١٦

  ٢٠٠٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٣٠
)CEDAW/C/LBR/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        ليتوانيا
ــران٤  ١٩٩٥فرباير / شباط١٧  التقرير األويل   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٨يونيـــــــــ

)CEDAW/C/LTU/1( 
  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــسان٤  ١٩٩٩فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثاين   ــل أ/ نيــــــــــ   ٢٠٠٠بريــــــــــ
)CEDAW/C/LTU/2(  

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــار ١٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثالث   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٥ مــــــــــــ
)CEDAW/C/LTU/3(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧
  

  ٢٠١١فرباير / شباط١٧

  ٢٠٠٧ديـسمرب   /ل كانون األو  ١٤
)CEDAW/C/LTU/4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        ليختنشتاين
  ١٩٩٧أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LIE/1( 
  )١٩٩٩(العشرون 

ــران  ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢١  التقرير الدوري الثاين   ــه /حزيــــــــــــ   ٢٠٠١يونيــــــــــــ
)CEDAW/C/LIE/2(  

  )٢٠٠٧(لثالثون التاسعة وا

ــوز ١٣  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢١  التقرير الدوري الثالث   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/LIE/3(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١
  

  ٢٠١٥فرباير /شباط

ــول ٨ ــبتمرب /أيلـــــــــ   ٢٠٠٩ســـــــــ
)CEDAW/C/LIE/4(  

  )٢٠١١(الثامنة واألربعون 

        ليسوتو
   ٢٠١٠أغسطس / آب١٨  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/LSO/1-4(  
  ) ٢٠١١(اخلمسون 

   ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب١٨  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LSO/1-4(  

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

   ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب١٨  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LSO/1-4(  

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

   ٢٠١٠أغــــــــــــــــــسطس / آب١٨  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LSO/1-4(  

  ) ٢٠١١(اخلمسون 

        مالطة
  ٢٠٠٢أغـــــــــــــــــــــسطس / آب١  ١٩٩٢أبريل / نيسان٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MLT/1-3(  
  )٢٠٠٤(ون احلادية والثالث

  ٢٠٠٢أغـــــــــــــــــــــسطس / آب١  ١٩٩٦أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MLT/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٢أغـــــــــــــــــــــسطس / آب١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MLT/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

ــار ١٨  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧  التقرير الدوري الرابع   ــايو/أيــــــــــــ  ٢٠٠٩ مــــــــــــ
)CEDAW/C/MLT/4(  

  )٢٠١٠(السابعة واألربعون 

  التقرير الدوري اخلامس  
  التقرير الدوري السادس   

   ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول
  ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        مايل
ــاين ١٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٨٦ن

)CEDAW/C/5/Add.43( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ٢٠٠٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١٧  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١٧  ١٩٩٤ أكتوبر/ تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١٧  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠  ري الرابعالتقرير الدو  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ١٧  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  التقرير الدوري السادس  
   التقرير الدوري السابع  

  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٠

    

        ماليزيا
  ٢٠٠٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٢  ١٩٩٦أغسطس / آب٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MYS/1-2(  
  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٢  ٢٠٠٠أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MYS/1-2(  

  )٢٠٠٦(ن اخلامسة والثالثو

      ٢٠٠٤أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الثالث  
  التقرير الدوري الرابع  
  التقرير الدوري اخلامس   

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٤
  ٢٠١٢أغسطس / آب٤

    

        مدغشقر
ــار٢١  ١٩٩٠أبريل / نيسان١٦  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٠مــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.65( 

ــاين ٨ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٩٣نـ
)CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٣  ١٩٩٤أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MDG/5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٣  ١٩٩٨أبريل /نيسان ١٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDG/5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٣  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٦  لرابعالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/MDG/5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  التقرير الدوري اخلامس  
  

  التقرير الدوري السادس   
  التقرير الدوري السابع   

  

  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٦
  

   ٢٠١٠أبريل / نيسان١٦
  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٦

 ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٣
)CEDAW/C/MDG/5(  

  )٢٠٠٨(انية واألربعون الث

        مصر
  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير األويل  

  
  ١٩٨٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٢
)CEDAW/C/5/Add.10( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٩  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.2( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٦ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٣٠  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٨   الثالثالتقرير الدوري  
)CEDAW/C/EGY/3( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٣٠  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/EGY/4-5(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٣٠  ١٩٩٨بر أكتو/ تشرين األول١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/EGY/7) 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  التقرير الدوري السابع  
  

  التقرير الدوري الثامن  
  التقرير الدوري التاسع  

  ٢٠٠٦أكتوبر /رين األول تش١٨
  

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٨
  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٨

  ٢٠٠٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧
(CEDAW/C/EGY/7) 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        املغرب
  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٤  ١٩٩٤يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MOR/1( 
  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ٢٠٠٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٩  ١٩٩٨يوليه / متوز٢١  وري الثاينالتقرير الد  
)CEDAW/C/MOR/2(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٦أغــــــــــــــــــسطس / آب١٨  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MOR/4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  التقرير الدوري الرابع  
  

  التقرير الدوري اخلامس   
  التقرير الدوري السادس   

  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١
  

   ٢٠١٠يوليه / متوز٢١
   ٢٠١٤يوليه / متوز٢١

  ٢٠٠٦أغــــــــــــــــــسطس / آب١٨
)CEDAW/C/MOR/4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        املكسيك
  ١٩٨٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.2( 
  )١٩٨٣(الثانية 

ــانون األول٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــسمرب / كـ   ١٩٨٧ديـ
)CEDAW/C/13/Add.10( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

ــسان٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٧أبريـــــــــــــل / نيـــــــــــ
)CEDAW/C/MEX/3-4 و Corr.1( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٧ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ٩    
)CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1(  

  

  ١٩٩٧أبريـــــــــــــل / نيـــــــــــــسان٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MEX/3-4 و Corr.1( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

  ١٩٩٧ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ٩    
)CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1(  

  

  ٢٠٠٠ديــــسمرب / كــــانون األول١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
(CEDAW/C/MEX/5) 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

ــاين١٨  ٢٠٠٢مرب سبت/ أيلول٣  التقرير الدوري السادس   ــانون الثــ ــاير / كــ   ٢٠٠٦ينــ
(CEDAW/C/MEX/6) 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠١٠أكتـــــوبر / تــــشرين األول ٥  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/MEX/7-8( 

 )٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

  ٢٠١٠أكتـــــوبر / تــــشرين األول ٥  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثامن  
)CEDAW/C/MEX/7-8(  

  )٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

        مالوي
  ١٩٨٨يوليــــــــــــــه / متــــــــــــــوز١٥  ١٩٨٨أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.58( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

ــران ١١  ١٩٩٢أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثاين   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٤ يونيــــــــ
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــران ١١  ١٩٩٦أبريل / نيسان١١  لتقرير الدوري الثالثا   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٤ يونيــــــــ
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــران ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الرابع   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٤ يونيــــــــ
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

ــران ١١  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري اخلامس   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٤ يونيــــــــ
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٨ أكتـــــوبر/ األولتــــشرين  ٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MWI/6( 

  )٢٠١٠(ربعون اخلامسة واأل

      ٢٠١٤فرباير /شباط  التقرير الدوري السابع   
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        ملديف
ــاين٢٨  ١٩٩٤ليه يو/ متوز١  التقرير األويل   ــانون الثــ ــاير / كــ   ١٩٩٩ينــ

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

  ٢٠٠٥ مـــــــــــــــايو/أيـــــــــــــــار ٢٥  ١٩٩٨يوليه / متوز١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة والثالثون بعاالس

  ٢٠٠٥ مـــــــــــــــايو/أيـــــــــــــــار ٢٥  ٢٠٠٢يوليه / متوز١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة والثالثون بعاالس

     ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الرابع  
     ٢٠١٠يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠١٤يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري السادس  

        اململكة العربية السعودية
ــول١٢  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلــــــــ   ٢٠٠٦ســــــــ

)CEDAW/C/SAU/2(  
  )٢٠٠٨(األربعون 

ــول١٢  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير الدوري الثاين   ــبتمرب / أيلــــــــ   ٢٠٠٦ســــــــ
)CEDAW/C/SAU/2(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

      ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير الدوري الرابع  

        
     حدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املت

ــران٢٥  ١٩٨٧مايو / أيار٧  التقرير األويل   ــه / حزيــــــــ   ١٩٨٧يونيــــــــ
)CEDAW/C/5/Add.52( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩١مـــــــــــــــايو / أيـــــــــــــــار١١  ١٩٩١مايو / أيار٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/UK/2( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــسطس / آب١٦  ١٩٩٥ايو م/ أيار٧  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٥أغـــــــــــــــــ
)CEDAW/C/UK/3( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ١٩٩٧أغـــــــــــــــــــــــسطس / آب٧    
)CEDAW/C/UK/3/Add.1(  

  

  ١٩٩٨يوليــــــــــــــه /متــــــــــــــوز ١٤    
)CEDAW/C/UK/3/Add.2(  

  

ــاين١٩  ١٩٩٩مايو / أيار٧  التقرير الدوري الرابع   ــانون الثــ ــاير / كــ   ١٩٩٩ينــ
)CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4(  

  )١٩٩٩(رون احلادية والعش

  ٢٠٠٣ أغـــــــــــــــــــــــسطس/آب ٧  ٢٠٠٣مايو / أيار٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UK/5 و Add.12  و(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار١  ٢٠٠٧مايو / أيار٧  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/UK/6 و Add.12  و(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

      ٢٠١١مايو / أيار٧  التقرير الدوري السابع   
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

        منغوليا
  ١٩٨٣نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٨  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.20( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

ــارس / آذار١٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين     ١٩٨٧مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.7( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٨ديــــسمرب / كــــانون األول٨  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ١٩٩٨ديــــسمرب / كــــانون األول٨  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MNG/3-4(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

ــارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس     ٢٠٠٧مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

ــارس / آذار٢٣  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس     ٢٠٠٧مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

ــارس / آذار٢٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع     ٢٠٠٧مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

       ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣  الدوري الثامنالتقرير   
      ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري التاسع  

       موريتانيا
  ٢٠٠٥ مـــــــــــــــايو/أيـــــــــــــــار ١١  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MRT/1(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

      ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠١٠يونيه / حزيران٩  الثالثالتقرير الدوري   
      ٢٠١٤يونيه / حزيران٩  التقرير الدوري الرابع  

        موريشيوس
  ١٩٩٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٣  ١٩٨٥أغسطس / آب٨  التقرير األويل  

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

  ١٩٩٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٣  ١٩٨٩أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MAR/1-2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٤نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٧  ١٩٩٣أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٧  ١٩٩٧أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٧  ٢٠٠١أغسطس / آب٨  وري اخلامسالتقرير الد  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠١٠مــــــــــــــــــــــــــــارس /آذار ٩  ٢٠٠٥أغسطس / آب٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MUS/6-7( 

  )٢٠١١(اخلمسون 
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  ٢٠١٠مــــــــــــــــــــــــــــارس /آذار ٩  ٢٠٠٩أغسطس / آب٨  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/MUS/6-7 و Corr.1( 

  )٢٠١١(اخلمسون 

        موزامبيق
  ٢٠٠٥مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٥  ١٩٩٨مايو / أيار٢١  التقرير األويل  

CEDAW/C/MOZ/1-2)(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٥مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٥  ٢٠٠٢مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثاين  
CEDAW/C/MOZ/1-2)(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

      ٢٠٠٦مايو / أيار٢١  ي الثالثالتقرير الدور  
      ٢٠١٠مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠١٤مايو / أيار٢١  التقرير الدوري اخلامس  

        موناكو
      ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٧  التقرير األويل  
      ٢٠١٠أبريل / نيسان١٧  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠١٤أبريل / نيسان١٧  التقرير الدوري الثالث  
        ميامنار
ــارس / آذار١٤  ١٩٩٨أغسطس / آب٢١  التقرير األويل     ١٩٩٩مــــــــــــــــــــــ

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

ــران ١٧  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثاين   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٧ يونيــــــــ
)CEDAW/C/MNR/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة واألربعون نيالثا

ــران ١٧  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثالث   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٧ يونيــــــــ
)CEDAW/C/MNR/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة واألربعون نيالثا

       ٢٠١٠أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الرابع   
      ٢٠١٤أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري اخلامس   

        ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا
      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١  التقرير األويل  
      ٢٠٠٩أكتوبر /شرين األول ت١  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١  التقرير الدوري الثالث  
        ناميبيا
  ١٩٩٦نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٤  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/NAM/1( 
  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

ــ/آذار ٢٤  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الثاين     ٢٠٠٥ ارسمــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

ــارس/آذار ٢٤  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الثالث     ٢٠٠٥ مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 
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     ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الرابع  
     ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري السادس  

        النرويج
ــول٣  ١٩٨٢يونيه / حزيران٢٠  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلــــــــــ   ١٩٨٦ســــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.7( 
  )١٩٨٤(الثالثة 

ــران٢٣  ١٩٨٦يونيه / حزيران٢٠  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيــــــــ   ١٩٨٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.15( 

  )١٩٩١(العاشرة 

ــاين٢٥  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثالث   ــانون الثــ ــاير / كــ   ١٩٩١ينــ
)CEDAW/C/NOR/3( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــول١  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الرابع   ــبتمرب / أيلــــــــــ   ١٩٩٤ســــــــــ
)CEDAW/C/NOR/4( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري اخلامس     ٢٠٠٠مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/NOR/5( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــران٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السادس   ــه / حزيــــــــــ   ٢٠٠٢يونيــــــــــ
(CEDAW/C/NOR/6) 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٣١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/NOR/7) 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

ــول٢١  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثامن   ــبتمرب / أيلــــــــ   ٢٠١٠ســــــــ
)CEDAW/C/NOR/8(  

  ) ٢٠١٢(احلادية واخلمسون  

        النمسا
  ١٩٨٣أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٠  ١٩٨٣أبريل / نيسان٣٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.17( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٨٩ديــسمرب / كــانون األول١٨  ١٩٨٧أبريل / نيسان٣٠  رير الدوري الثاينالتق  
)CEDAW/C/13/Add.27( 

  )١٩٩١(العاشرة 

ــسان٢٥  ١٩٩١أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الثالث   ــل / نيـــــــــ   ١٩٩٧أبريـــــــــ
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــس٢٥  ١٩٩٥أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الرابع   ــل /ان نيـــــــــ   ١٩٩٧أبريـــــــــ
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــول٢٠  ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري اخلامس   ــبتمرب / أيلــــــــ   ١٩٩٩ســــــــ
)CEDAW/C/AUT/5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٤أكتـــوبر / تـــشرين األول١١  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/AUT/6( 

  )٢٠٠٧(والثالثون السابعة 

     ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري السابع  
     ٢٠١١أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الثامن  
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        نيبال
  ١٩٩٨نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٦  ١٩٩٢مايو / أيار٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/NPL/1(  
  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٦  ١٩٩٦يو ما/ أيار٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NPL/2-3(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٦  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NPL/2-3(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٩نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٦  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NPL/4-5(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

  ٢٠٠٩نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٦  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NPL/4-5(  

  ) ٢٠١١(التاسعة واألربعون 

        النيجر
   ٢٠٠٥ يوليــــــــــــــه/متــــــــــــــوز ١٩  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/NER/1-2(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يوليــــــــــــــه/متــــــــــــــوز ١٩  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NER/1-2(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

      )د(٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠١٢ نوفمرب/تشرين الثاين  التقرير الدوري الرابع  

        نيجرييا
  ١٩٨٧أبريـــــــــــــل / نيـــــــــــــسان١  ١٩٨٦يوليه / متوز١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.49( 
  )١٩٨٧(السابعة 

  ١٩٩٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٠يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

ــباط١٣  ١٩٩٤يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٧فربايـــــــــــر / شـــــــــ
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

  )١٩٩٨(سعة عشرة التا

ــاين٢٣  ١٩٩٨يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الرابع   ــانون الثــ ــاير / كــ   ٢٠٠٣ينــ
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

ــاين٢٣  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري اخلامس   ــانون الثــ ــاير / كــ   ٢٠٠٣ينــ
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٦أكتـــــوبر / تــــشرين األول ٤  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/NGA/6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

      ٢٠١٠يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري السابع  
      ٢٠١٤يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثامن  

        نيكاراغوا
ــول٢٢  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلــــــــ   ١٩٨٧ســــــــ

)CEDAW/C/5/Add.55( 
  )١٩٨٩(الثامنة 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــارس / آذار١٦  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثاين     ١٩٨٩مــــــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.20(  

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٢أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NIC/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــران١٦  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  قرير الدوري الرابعالت   ــه / حزيــــــــ   ١٩٩٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/NIC/4( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــول٢  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري اخلامس   ــبتمرب / أيلــــــــــ   ١٩٩٩ســــــــــ
)CEDAW/C/NIC/5( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــران ١٥  ٢٠٠٢نوفمرب /اين تشرين الث٢٦  التقرير الدوري السادس   ــه/حزيــــــــ   ٢٠٠٥ يونيــــــــ
)CEDAW/C/NIC/6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

     ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري السابع  
     ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثامن  

        نيوزيلندا
  ١٩٨٦أكتـــــوبر / تــــشرين األول ٣  ١٩٨٦فرباير / شباط٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.41( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٣  ١٩٩٠فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NZE/2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٣أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٧    
)CEDAW/C/NZE/2/Add.1(  

  

  ١٩٩٨مــــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٢  ١٩٩٤ فرباير/ شباط٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

ــسان١٥     ــل / نيـــــــــ   ١٩٩٨أبريـــــــــ
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1(  

  

  ١٩٩٨مــــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٢  ١٩٩٨فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

ــسان١٥     ــل / نيـــــــــ   ١٩٩٨أبريـــــــــ
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1(  

  

  ٢٠٠٢ أكتـــــوبر/ األولتــــشرين  ٧  ٢٠٠٢فرباير / شباط٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NZL/5( 

  )٢٠٠٣ (ونعشروالالتاسعة 

ــسان ٢٠  ٢٠٠٦فرباير / شباط٩  التقرير الدوري السادس   ــلأ/نيـــــــــ   ٢٠٠٦ بريـــــــــ
)CEDAW/C/NZL/6( 

 )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

  ٢٠١٠نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٦  ٢٠١٠فرباير / شباط٩  التقرير الدوري السابع   
)CEDAW/C/NZL/7(  

  ) ٢٠١٢(الثانية واخلمسون 

        هاييت
ــران٢٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير األويل   ــه / حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ

)CEDAW/C/HTI/7(  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــران ٢٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثاين   ــه /حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/HTI/7(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــران ٢٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثالث   ــه /حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/HTI/7(  

  )٢٠٠٨(ألربعون الثالثة وا

ــران ٢٠  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الرابع   ــه /حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/HTI/7(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــران ٢٠  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٠  دوري اخلامسالتقرير ال   ــه /حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/HTI/7( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــران ٢٠  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السادس   ــه /حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/HTI/7( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــران ٢٠  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السابع   ــه /حزيــــــــ   ٢٠٠٨يونيــــــــ
)CEDAW/C/HTI/7( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

      ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثامن  
        اهلند
ــباط٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٨  التقرير األويل   ــر / شـــــــــــ   ١٩٩٩فربايـــــــــــ

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

  ٢٠٠٥أكتـــوبر /ول تـــشرين األ١٨  ١٩٩٨أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/IND/2-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٥أكتـــوبر / تـــشرين األول١٨  ٢٠٠٢أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/IND/2-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

      ٢٠٠٦أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الرابع  
  )٢٠١٠(ستثنائي تقرير ا    ٢٠١٠أغسطس / آب٨  التقرير الدوري اخلامس  
  )٢٠١٠(تقرير استثنائي     ٢٠١٤أغسطس / آب٨  التقرير الدوري السادس  

        هندوراس
  ١٩٨٦ديــــسمرب / كــــانون األول٣  ١٩٨٤أبريل / نيسان٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.44( 
  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٨٧أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨  ١٩٨٨أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.9( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ١٩٩١مـــــــــــــــايو / أيـــــــــــــــار٣١  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/HON/3( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــانون ٣١  ١٩٩٦أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الرابع   ــاينكــ ــاير/ الثــ   ٢٠٠٦ ينــ
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

ــانون ٣١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري اخلامس   ــاينكــ ــاير/ الثــ   ٢٠٠٦ ينــ
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

ــانون ٣١  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري السادس   ــاينكــ ــاير/ الثــ   ٢٠٠٦ ينــ
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

     ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري السابع  
     ٢٠١٢أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الثامن   

        هنغاريا
ــول٢٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلــــــــ   ١٩٨٢ســــــــ

)CEDAW/C/5/Add.3( 
  )١٩٨٤(الثالثة 

ــول٢٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــبتمرب / أيلــــــــ   ١٩٨٦ســــــــ
)CEDAW/C/13/Add.1( 

  )١٩٨٨(السابعة 

ــسان٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩١أبريـــــــــــــل / نيـــــــــــ
)CEDAW/C/HUN/3( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

  ١٩٩٥نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٣    
)CEDAW/C/HUN/3/Add.1(  

  

ــول١٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــبتمرب / أيلــــــــ   ٢٠٠٠ســــــــ
)CEDAW/C/HUN/4-5(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

ــول١٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس   ــبتمرب / أيلــــــــ   ٢٠٠٢ســــــــ
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦مـــــــــــــــايو / أيـــــــــــــــار٢٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/HUN/6) 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
     ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثامن  

        هولندا
  ١٩٩٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٩  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/NET/1( 
  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــول١٧     ــبتمرب / أيلــــــــ   ١٩٩٣ســــــــ
)CEDAW/C/NET/1/Add.1(  

  

ــول٢٠     ــبتمرب / أيلــــــــ   ١٩٩٣ســــــــ
)CEDAW/C/NET/1/Add.2(  

  

  ١٩٩٣أكتـــــوبر /ن األول تــــشري ٩    
)CEDAW/C/NET/1/Add.3(  

  

  ١٩٩٨مرب ــــديس/ كانون األول١٠  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NET/2 و Add.1 2 و( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٠نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٣  ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)(CEDAW/C/NET/3  

  )٢٠٠١(مسة والعشرون اخلا

  ٢٠٠٠نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٨    
)CEDAW/C/NET/3/Add.1 2 و(  

  

ــانون ٢٤  ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الرابع   ــاينكــ ــاير/ الثــ   ٢٠٠٥ ينــ
)CEDAW/C/NLD/4( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ٢٠٠٥ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٩    
)CEDAW/C/NLD/4/Add.1(  

  

  ٢٠٠٩ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤    
)CEDAW/C/NLD/4/Add.2(  

  

ــسطس/آب ١٥  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري اخلامس     ٢٠٠٨ أغـــــــــــــــــ
)CEDAW/C/NLD/5(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٩ يوليـــــــــــــــه/متـــــــــــــــوز ١    
)CEDAW/C/NLD/5/Add.1(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٩ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤    
)CEDAW/C/NLD/5/Add.2(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

       ٢٠١٤فرباير /شباط رير الدوري السادسالتق  
        اليابان
ــارس / آذار١٣  ١٩٨٦يوليه / متوز٢٥  التقرير األويل     ١٩٨٧مــــــــــــــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.48( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢١  ١٩٩٠يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/JPN/2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٣أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨  ١٩٩٤يوليه / متوز٢٥  ثالثالتقرير الدوري ال  
)CEDAW/C/JPN/3( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٨يوليــــــــــــــه / متــــــــــــــوز٢٤  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/JPN/4( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــول١٣  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري اخلامس   ــبتمرب / أيلــــــــ   ٢٠٠٢ســــــــ
)CEDAW/C/JAP/5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

ــسان٣٠  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري السادس   ــل / نيـــــــــ   ٢٠٠٨أبريـــــــــ
)CEDAW/C/JAP/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

       ٢٠١٠يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري السابع  
      ٢٠١٤يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الثامن   
        اليمن
ــاين٢٣  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٩  ويلالتقرير األ   ــانون الثــ ــاير / كــ   ١٩٨٩ينــ

)CEDAW/C/5/Add.61( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــران٨  ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيــــــــــ   ١٩٨٩يونيــــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.24( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــاين ١٣  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ   ١٩٩٢نـ
)CEDAW/C/YEM/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ٢٠٠٠مــــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٨  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/YEM/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 
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موعد نظـر اللجنـة يف التقريـر أو املوعـد

  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

ــاين  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري اخلامس   ــانون الثـــــ ــاير /كـــــ   ٢٠٠٢ينـــــ
)CEDAW/C/YEM/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــــانون األول٥  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩  ير الدوري السادسالتقر  
)CEDAW/C/YEM/6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

    )هـ(٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري السابع  
      ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الثامن  

        اليونان
  ١٩٨٥أبريـــــــــــــل / نيـــــــــــــسان٥  ١٩٨٤يوليه /ز متو٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.28( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٦مــــــــــــــــــــــــــــارس / آذار١  ١٩٨٨يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

  )١٩٩٩(الثانية عشرة 

  ١٩٩٦مــــــــــــــــــــــــــــارس / آذار١  ١٩٩٢يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

ــسان١٩  ١٩٩٦يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الرابع   ــل / نيـــــــــ   ٢٠٠١أبريـــــــــ
)CEDAW/C/GRC/4-5(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

ــسان١٩  ٢٠٠٠يوليه / متوز٧  التقرير الدوري اخلامس   ــل / نيـــــــــ   ٢٠٠١أبريـــــــــ
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

ــران٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز٧  التقرير الدوري السادس   ــه / حزيــــــــــ   ٢٠٠٥يونيــــــــــ
)CEDAW/C/GRC/6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٣٠  ٢٠٠٨يوليه / متوز٧  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/GRC/7( 

  )٢٠١٣(الرابعة واخلمسون 

        تقارير مقدمة بصفة استثنائية
ــباط ١    البوسنة واهلرسك   ــر/شـــــــــــ   ١٩٩٤ فربايـــــــــــ

تقريــــــــــــر شــــــــــــفوي؛ انظــــــــــــر (
CEDAW/C/SR.253(  

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــانون ١٦    مجهورية الكونغو الدميقراطية   ــاينكــ ــاير/ الثــ   ١٩٩٧ ينــ
تقريــــــــــــر شــــــــــــفوي؛ انظــــــــــــر (

CEDAW/C/SR.317(  

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

    )و(٢٠١١يونيه / حزيران١    
مجهوريــــة يوغوســــالفيا االحتاديــــة  

  )صربيا واجلبل األسود(
  ١٩٩٣ ديــــسمرب/ األولكــــانون ٢  

)CEDAW/C/YUG/SP(  
  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــباط ١٢       ١٩٩٤ فربايـــــــــــر/شـــــــــ
تقريــــــــــــر شــــــــــــفوي؛ انظــــــــــــر (

CEDAW/C/SR.254(  

  

ــانون ٣١    رواندا   ــاينكــ ــاير/ الثــ   ١٩٩٦ ينــ
 تقريــــــــــــر شــــــــــــفوي؛ انظــــــــــــر(

CEDAW/C/SR.306(  

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 
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  ))السنة(الدورة (املقرر لذلك 

  ١٩٩٤ ديــــسمرب/ األولكــــانون ٦    كرواتيا  
)CEDAW/C/CRO/SP.1(  

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٩ يوليــــــــــــــه/متــــــــــــــوز ١٠    اهلـنــد  
)CEDAW/C/IND/SP.1(  

  )٢٠١١(السابعة واألربعون 

  
  .قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير بعام واحد، يدعو األمني العام الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها  )أ(  

ومبجــرد ورود . لتجهيزهــا وترمجتـها ) Word(تـستلزم األمانـة العامــة أن ُتقـدم التقـارير يف صــورتني إحـدامها مطبوعــة واألخـرى إلكترونيـة          )ب(  
  .النسخة اإللكترونية إىل األمانة العامة، ُيحدد موعد للنظر يف تقارير الدولة الطرف

، طلبـت اللجنـة مـن حكومـة بـريو أن تقـدم تقريـرا جامعـا للتقريـرين                    ٢٠٠٧عقب النظر يف التقرير الدوري السادس املقدم من بـريو عـام               )ج(  
وطلبـت  . ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٨وقـد قـدمت حكومـة بـريو تقريرهـا الـدوري الـسابع يف               . ٢٠١١لثامن عـام    الدوريني السابع وا  

ومن املقرر أن حتدد اللجنة موعدا للنظر يف التقريـر اجلـامع للتقريـرين     . اللجنة بعدئذ من حكومة بريو أن تقدم التقرير الدوري الثامن أيضا          
  . تتلقى األمانة العامة التقرير الدوري الثامنالدوريني السابع والثامن مبجرد أن

، طلبت اللجنة إىل حكومة النيجر أن تقـدم تقريـرا جامعـا         ٢٠٠٧عقب النظر يف التقريرين األويل والدوري الثاين املقدمني من النيجر عام              )د(  
. ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢١وري الثالـث يف  وكانت حكومة النيجر قد قـدمت تقريرهـا الـد         . ٢٠١٢للتقريرين الدوريني الثالث والرابع عام      

ومن املقرر أن حتدد اللجنة موعدا للنظر يف التقرير اجلـامع  . وطلبت اللجنة بعدئذ من حكومة النيجر أن تقدم أيضا تقريرها الدوري الرابع       
  .للتقريرين الدوريني الثالث والرابع مبجرد أن تتلقى األمانة العامة التقرير الدوري الرابع

، طلبـت اللجنـة إىل حكومـة الـيمن أن تقـدم تقريـرا جامعـا للتقريـرين الـدوريني          ٢٠٠٨ النظر يف التقرير الدوري السادس املقدم من الـيمن عـام             عقب  )هـ(  
وطلبـت اللجنــة بعدئــذ إىل  . ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٣وكانــت حكومــة الـيمن قــد قــدمت تقريرهـا الــدوري الـسابع يف    . ٢٠١٣  عـام لـسابع والثــامن ا

وستحدد اللجنة موعدا للنظر يف التقرير اجلامع للتقريرين السابع والثامن مبجرد أن تتلقـى األمانـة   . ن أن تقدم التقرير الدوري الثامن أيضا   حكومة اليم 
  .العامة التقرير الدوري الثامن

ثامنـا الـوارد يف   /٤٧انظـر املقـرر   (ريـرا اسـتثنائيا   قررت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، أن تطلب من مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة أن تقـدم تق               )و(  
  ).الفصل األول من اجلزء الثاين
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  املرفق اخلامس
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول            

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
  دورته السابعة عشرةأعمال 

يق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة              عقد الفر   - ١
ــن          ــرة م ــسابعة عــشرة يف الفت ــه ال ــرأة دورت ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل  إىل ٧الق

  .وحضر الدورة مجيع األعضاء. ٢٠١٠يوليه /متوز ٩
  .ذا التقريرحو املبني يف تذييل هوأقر الفريق العامل جدول أعماله على الن  - ٢
. تـه الـسادسة عـشرة     وناقش الفريق العامل املراسالت اليت تلقتها أمانة اللجنة منـذ دور            - ٣

 يف فئــة نف رســالة واردة مــن أفــراد ومنظمــات قــد صـُـ ١٦ مــن أصــل مــا جمموعــه  ١٣ وكــان
. الرســائل الــيت مل تتــضمن معلومــات كافيــة لكــي يتــسىن للجنــة تــسجيل القــضايا والنظــر فيهــا  

لتعامــل مــع هــذا النــوع مــن  يف ايــق العامــل مناقــشة مــا ينبغــي أن تأخــذ بــه األمانــة  وباشــر الفر
  .املراسالت ونوع املعلومات اليت ينبغي تقدميها للجنة

ــام وحــدة  ضــوءويف إطــار املناقــشة الــيت دارت بــشأن التعامــل مــع املراســالت ويف     - ٤ قي
ل تبـادال لوجهـات النظـر مـع         ، أجـرى الفريـق العامـ      تصميم قاعدة البيانـات   االلتماسات بإعادة   

تــسىن إدارة املــذكورة لكــي ترئــيس الوحــدة بــشأن الــسبل الكفيلــة بتحــسني قاعــدة البيانــات    
ــة ســت      ــها اســتحداث تقني ــق من ــها، بطرائ ــة ويف حين رســائل إعــداد  تيحالقــضايا املــسجلة بفعالي

  .التذكري بصورة تلقائية
  .واستعرض الفريق العامل حالة مثانية بالغات معلقة  - ٥
ــية       - ٦ ــشروع توصـ ــذلك مـ ــل كـ ــق العامـ ــاقش الفريـ ــشأنونـ ــدى  بـ ــبالغ  مـ ــة الـ مقبوليـ

وجاهــة مــدى كمــا نــاقش مــشروع توصــية بــشأن  .  ووضــع صــيغته النهائيــة١٩/٢٠٠٨ رقــم
 الذي كان الفريق قد أعلـن سـابقا مقبوليتـه، ووضـع الـصيغة           ١٨/٢٠٠٨موضوع البالغ رقم    
  .النهائية لذلك املشروع

مل علما مبقـالني أكـادميَيني يـشريان، يف مجلـة أمـور، إىل اجتـهادات                وأحاط الفريق العا    - ٧
حيث يتناول األول دور اللجنة يف القـضاء علـى التنمـيط اجلنـساين ويتطـرق الثـاين إىل                    اللجنة؛

االلتــزام بالقــضاء علــى التنميطــات اجلنــسانية، وذلــك علــى  بــشأن معيــار بــذل العنايــة الواجبــة  
  .قيةمن االتفا) أ (٥أساس املادة 



A/66/38
 

11-29049 88 
 

ونــاقش الفريــق العامــل مــسألة عــدم تقيــد الطــرفني، أي الــدول ومقــدمي البالغــات،       - ٨
  . الحقاًلبت فيهالتعليقات على القضايا املسجلة وحاالت التأخري الباملواعيد النهائية لتقدمي 

املتعلقة بالترويج لإلجراء املتبـع يف      التوعية  ناقش الفريق العامل سبل زيادة أنشطة       كما    - ٩
  .قدمي األفراد للشكاوى مبوجب الربوتوكول االختياريت

  
  اإلجراءات املتخذة    

  :قرر الفريق العامل ما يلي  - ١٠
أكتــوبر / تــشرين األول٢٧ إىل ٢٥عقــد دورتــه الثامنــة عــشرة يف الفتــرة مــن    )أ(  
  ؛)٦( يف جنيف٢٠١٠

وتعـيني  ) ٢٥/٢٠١٠بوصـفها الـبالغ رقـم     (ل قضية جديدة ضد كنـدا       يسجت  )ب(  
  يدة باتن مقررة قضية هلذا البالغ؛الس

أن يطلــب إىل األمانــة أن جتــري االتــصاالت مــع رئــيس الفريــق العامــل بــشأن   )ج(  
املراسالت اليت ستتلقاها األمانة يف الفترة ما بني الدورة السابعة عـشرة للفريـق العامـل ودورتـه      

  ؛الثامنة عشرة
ت يف املذكرة الـيت تعـدها بـشأن         أن يطلب إىل األمانة تقدمي املزيد من املعلوما         )د(  

ــضايا           ــسجيل الق ــة ت ــسىن للجن ــة لكــي يت ــات كافي ــضمن معلوم ــيت ال تت ــواردة ال املراســالت ال
  فيها؛ والنظر

أي بـــالغ ال يـــستويف ألول وهلـــة معـــايري بتـــسجيل ، عنـــد االقتـــضاء، القيـــام  )هـ(  
 الدولـة الطـرف املعنيـة،     تصرف فيه باختاذ قرار بعدم مقبوليته دون إحالة الـبالغ إىل          الاملقبولية و 

   من الربوتوكول االختياري؛٦ من املادة ١وذلك وفقا للفقرة 
مداوالته بشأن أسـاليب عملـه، مبـا يف ذلـك التقيـد باملواعيـد النهائيـة                 مواصلة    )و(  

  وهيكل مشاريع قراراته خالل دورته القادمة؛
تـني مـدة كــل   مناقـشة إمكانيـة أن يعقــد الفريـق العامـل، ســنويا، دور    مواصـلة    )ز(  

  أيام بدال من ثالث دورات مدة كل واحدة منها ثالثة أيام كل عام؛ مخسة منهما 

__________ 
التغـيري،  إال أنـه مل يتـسن إجـراء         . الفريـق العامـل   دورة  وقت اعتماد التقرير، قُدم طلب بتغـيري تـواريخ انعقـاد              )٦(  

 تـــشرين ١ســـبتمرب إىل / أيلـــول٢٩للفريـــق العامـــل يف الفتـــرة مـــن منـــة عـــشرة الثاالـــدورة ومــن مث عقـــدت  
  .يف األصلحسب ما كان مقررا  ٢٠١٠أكتوبر /األول
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أن يطلـــب إىل األمانـــة أن تـــضع يف اعتبارهـــا إمكانـــات اللجـــان االقتـــصادية    )ح(  
  ؛اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة يف إطار الترويج لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري ونشرمها

إىل األمانـــة أن ختـــص باهتمامهـــا العاجـــل إضـــفاء طـــابع ســـهولة   أن يطلـــب   )ط(  
  .ع اإللكتروين للجنةاالستخدام قدر اإلمكان على املوق

املـسائل  اهليئة اجلديدة املعنيـة ب  مع النقاشوقرر الفريق العامل أن يوصي اللجنة مبباشرة         - ١١
  .زيادة التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياريلاجلنسانية 

  :وعرض الفريق العامل املسألتني التاليتني على اللجنة لكي تنظر وتبت فيهما  - ١٢
  ؛١٩/٢٠٠٨بالغ رقم مشروع توصية بشأن ال  )أ(  
  .١٨/٢٠٠٨مشروع توصية بشأن البالغ رقم   )ب(  
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  التذييل
  العاملجدول أعمال الدورة السابعة عشرة للفريق     

  .قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ  - ١
  .ستعراض اخلطوات املتخذة واألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة املاضيةا  - ٢
  .مناقشات بشأن موجزين أعدهتما األمانة للتسجيل  - ٣
  .١٩/٢٠٠٨مناقشة بشأن القضية رقم   - ٤
  .١٨/٢٠٠٨مناقشة بشأن القضية رقم   - ٥
ــم ،١٧/٢٠٠٨معلومـــــات مـــــستكملة عـــــن البالغـــــات رقـــــم     - ٦  ،٢٠/٢٠٠٨ ورقـــ

  .٢٤/٢٠٠٩ ورقم ،٢٣/٢٠٠٩ ورقم ،٢٢/٢٠٠٩ ورقم ،٢١/٢٠٠٩ ورقم
  .مناقشة بشأن أساليب العمل  - ٧
  .مناقشة بشأن أنشطة التعميم يف ما يتعلق بالربوتوكول االختياري  - ٨
  .دورته السابعة عشرةأعمال اعتماد تقرير الفريق العامل عن   - ٩
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  اجلزء الثاين    
 دورهتـا   أعمـال ز ضـد املـرأة عـن      تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـ           

  السابعة واألربعني
  

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤    
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  الفصل األول
املــسائل املعروضــة علــى الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
  

  املقررات    
  أوالً/٤٧املقرر     

 ومـا بعـد     الـرتاع املـسلح   االت  حـ قررت اللجنة أن تـضع توصـية عامـة بـشأن املـرأة يف                 
  .الرتاع، وأن ُتنشئ فريقاً عامالً يف هذا اخلصوص يف دورهتا الثامنة واألربعنيانتهاء 

  
 اًثاني/٤٧املقرر     

، املـديرة التنفيذيـة   باتـشيليت قررت اللجنة أن تبعث برسالَتي هتنئة إىل كلٍّ من ميـشيل           
، ) الثـاين  فـرع انظـر املرفـق األول لل     (ني املـرأة    هليئة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـ            

ومارغريت فالستروم، املمثلـة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيَّـة بـالعنف اجلنـسي يف حـاالت الـرتاع                     
  .، مبناسبة تعيينهما يف منصبيهما اجلديدين)الثايناألول من اجلزء انظر املرفق (
  

 ثالثاً/٤٧املقرر     

ــشرين األول ١٥يف    ــوبر /ت ــت، ٢٠١٠أكت ــة بتَّ ــدى  اللجن ــم   يف م ــبالغ رق ــة ال مقبولي
ى مجيـع أشـكال     التفاقيـة القـضاء علـ       من الربوتوكول االختيـاري    ٢ مبوجب املادة    ١٩/٢٠٠٨

  .التمييز ضد املرأة
  

  رابعاً/٤٧املقرر     
 يف جدول أعماهلـا بنـداً     ، قررت اللجنة أن تدرج    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٩ يف  

  .“ املالحظات اخلتاميةمتابعة إجراءات” دائماً بعنوان
  

  خامساً/٤٧املقرر     
عامـــة بـــشأن  التوصـــية ال، اعتمـــدت اللجنـــة  ٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ١٩ يف  

  مــن االتفاقيــة٢لــدول األطــراف مبوجــب املــادة  الــيت تقــع علــى عــاتق ا االلتزامــات األساســية 
  ).الثاينمن اجلزء املرفق الثالث الفصل السابع و انظر(
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  سادساً/٤٧املقرر     
املـسنات  عامة بـشأن    التوصية  ال، اعتمدت اللجنة    ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ١٩ يف  

  ).الثايناجلزء املرفق الرابع من الفصل السابع وانظر  (ية اإلنسانهنومحاية حقوق
  

  سابعاً/٤٧املقرر     
هيئـة األمـم      بـشأن إنـشاء    ، اعتمدت اللجنـة بيانـاً     ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٠ يف  

  .)الثاينمن اجلزء انظر املرفق اخلامس (ملتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ا
  

 ثامناً/٤٧املقرر     

مـن مجهوريـة الكونغـو     ، قررت اللجنة أن تطلب      ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢١ يف  
  . تقدمي تقرير استثنائيالدميقراطية
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  الفصل الثاين 
  التنظيمية ومسائل أخرىاملسائل     

  الربوتوكول االختيارييف الدول األطراف يف االتفاقية و  - فأل  
، تاريخ اختتام الـدورة الـسابعة واألربعـني للجنـة           ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول  ٢٢يف    - ١

 يف اتفاقيـة القـضاء       دولة ١٨٦الدول األطراف    بلغ عدد املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،       
تح  وفُـ ،٣٤/١٨٠ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    ا اعتمـدهت يتالعلى مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 وبــاب االتفاقيــة  ومــا زال جيــري التــصديق علــى .١٩٨٠مــارس / عليهــا يف آذاربــاب التوقيــع
ــا   ــضمام إليهــ ــا زال االنــ ــمــ ــاً. امفتوحــ ــادة لووفقــ ــة   ٢٧ لمــ ــن االتفاقيــ ــدأ نفاذمــ ــابــ  يف هــ

 أي تــصديق سجَّللجنــة، مل يــمنــذ الــدورة الــسادسة واألربعــني ل و. ١٩٨١ســبتمرب /أيلــول ٣
ان، مهـا سـنغافورة وبلغاريـا،       إضـافيت  وأودعـت دولتـان      .يهـا أو انـضمام إل    علـى االتفاقيـة   إضايف  

 علـى التـوايل،     ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٥ و   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٣٠لدى األمني العـام، يف      
، جتمـاع اللجنـة    مبوعـد ا   ة من االتفاقية املتعلق   ٢٠من املادة    ١صكّي قبول التعديل على الفقرة      

ثلثـي  قبولـه مـن     لـدى   ويبدأ نفاذ التعديل     . دولة ٥٩تعديل  قبلت ال عدد الدول اليت    ومن مث بلغ    
  .من الدول األطراف ة دول١٢٤ أيالدول األطراف يف االتفاقية، 

 دولــة يف الربوتوكــول االختيــاري ٩٩بلــغ عــدد الــدول األطــراف ، ويف التــاريخ نفــسه  - ٢
تح بـــاب التوقيـــع عليـــه يف ، وفُـــ٥٤/٤اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا لالتفاقيـــة الـــذي اعتمدتـــه 

الربوتوكــول االختيــاري جيــري التــصديق علــى    ومــا زال.١٩٩٩ديــسمرب /كــانون األول ١٠
، مـن ذلـك الربوتوكـول االختيـاري        ١٦ للمـادة    وفقـاً و. امفتوحـ مـا زال    وباب االنـضمام إليـه      

  إضــايفأي تـصديق  ومل يـسجَّل . ٢٠٠٠ديـسمرب  /كــانون األول ٢٢ الربوتوكـول يف  نفـاذ  بـدأ 
  .دورةآخر  منذ  إليه أو انضمامعليه
عــن عــدد الــدول األطــراف يف االتفاقيــة  املــستجدة علومــات املميكــن االطــالع علــى  و  - ٣

، والتعـديل علـى     ن االتفاقية  م ٢٠ املادة    من ١الفقرة  على   تعديلال والدول األطراف اليت قبلت   
فيهـا  األطـراف   الـدول   وعلـى االتفاقيـة     عـة   وائم الـدول املوقِّ   قـ وكـذلك    االختيـاري،    ابروتوكوهل
، املعلومــات ذات الــصلةغريهــا مــن اإلعالنــات والتحفظــات واالعتراضــات ومجيــع ونــصوص 

) http://treaties.un.org(علـى شـبكة اإلنترنـت    جمموعـة معاهـدات األمـم املتحـدة         وذلك مبوقع   
 يــضطلع مبهــاموالــذي  الــشؤون القانونيــة، قــسم املعاهــدات التــابع ملكتــبيتــوىل تــشغيله الــذي 

  .ألمني العاما الوديع املوكلة إىل
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  افتتاح الدورة  - باء  
 كتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفترة مـن        مبعقدت اللجنة دورهتا السابعة واألربعني        - ٤
 اجللـسات ( جلـسة عامـة      ١٦عقـدت اللجنـة     ، حيـث    ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٢ إىل   ٤

ــرد ). ٩٥٩ إىل ٩٤٤ ــاين    وت ــن اجلــزء الث ــسادس م ــق ال ــى   يف املرف ــائق املعروضــة عل ــة الوث قائم
  .اللجنة

إبـراهيم سـالمة،    اللجنة  ألقى بكلمة أمام    و.  اللجنة ةرئيس،  نائلة جرب  الدورة توافتتح  - ٥
وذلـك   األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان،          فوضـية  حقوق اإلنسان التابعة مل     معاهدات مدير شعبة 

  .٩٤٤يف جلستها 
  

  إقرار جدول األعمال  -جيم   
  ).CEDAW/C/2010/47/1/Rev.1(جدول األعمال املؤقت  ٩٤٣يف جلستها  اللجنة أقرَّت  - ٦
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة   -دال   
تقريـر  ، رئيسة الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة،    فيوليتا نويباور عرضت ٩٤٤يف اجللسة     - ٧

 إىل ٨ يف الفتــــــرة مــــــن  اجتمــــــعالــــــذي ) CEDAW/PSWG/2010/47(الفريــــــق العامــــــل  
  .الفريق العامل ملا قبل الدورةتتوىل رئاسة فيوليت آوري وكانت . ٢٠١٠فرباير /شباط ١٢
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
ــشرين األول ٤يف   - ٨ ــوبر /ت ــي    ٢٠١٠أكت ــع ممثل ــة م ــسة مغلق ــة جل شــىت ، عقــدت اللجن
قُــدمت تحــدة ومنظمــة حكوميــة دوليــة،  ألمــم املاهيئــات وغريهــا مــن تخصــصة املوكــاالت ال

ــدان حمــددة عــن  معلومــات خالهلــا ــيت  عــن  ومعلومــات ،بل ــها اجلهــود ال تلــك الوكــاالت  بذلت
  . تنفيذ االتفاقيةل اواهليئات دعم

، عقدت اللجنة جلسات علنية غـري رمسيـة       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١١  و ٤يف  و  - ٩
ــذين قــدم، مــع ممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــة   ــة يف الــدول   وا ال معلومــات عــن تنفيــذ االتفاقي

ــا الـــسابعة واألربعـــني  الـــست الـــيت قـــدَّمت  األطـــراف  ــة يف دورهتـ ــارير إىل اللجنـ ــدا :تقـ  أوغنـ
  .اهلندمالطة و واجلمهورية التشيكية و وتونسفاسو بوركيناو
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  اللجنةعضوية   - واو  
. فيكتوريـا بوبــسكو ، باســتثناء اللجنـة عــضاء أمجيـع   حـضر الــدورة الـسابعة واألربعــني    - ١٠
وتـرد يف   . بكاملـها  حـضور الـدورة      جيـسينغ إنديرا  ونائلة جرب    و باربرا بيلي  يتسن لكل من   ملو

  .ة كل منهممدة عضويتبني ، قائمة بأعضاء اللجنة الثاينمن اجلزء املرفق السابع 
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  الفصل الثالث 
دوريت اللجنــــة  عــــن األنــــشطة املــــضطلع هبــــا بــــني     الرئيــــسةتقريــــر     

  ربعنيألربعني والسابعة واألوا السادسة
ــسة   - ١١ ــسة ، ٩٤٤يف اجلل ــن األنــشطة املــ   تقريــراًقــدَّمت الرئي ــذ ضطلع هبــا ع الــدورة  من

  .السادسة واألربعني للجنة
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  الفصل الرابع
 ١٨الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة  املقدمـــة مـــن النظـــر يف التقـــارير     

  االتفاقية من
ــة   - ١٢ ــسابعة واأل نظــرت اللجن ــا ال ــارير  يف دورهت ــدمت  دول أطــراف  ســتربعــني يف تق قُ

 الرابـع إىل الـسابع      ارير الدوريـة مـن     اجلـامع للتقـ    التقريـر :  وهـي   من االتفاقيـة   ١٨مبوجب املادة   
بوركينـا فاسـو    املقدم مـن    التقرير الدوري السادس     و ؛)CEDAW/C/UGA/7(أوغندا  املقدم من   

)CEDAW/C/BFA/6(ــرين  ؛ ــر اجلــامع للتقري ــدوريني والتقري ــسادس   ا ال ــن  خلــامس وال ــدم م املق
املقـدم مـن    الرابـع واخلـامس    الدورينيوالتقرير اجلامع للتقريرين  ؛)CEDAW/C/TUN/6(تونس  

ــشيكية  ا ــة التـ ــع  ؛)CEDAW/C/CZE/5(جلمهوريـ ــدوري الرابـ ــر الـ ــن   والتقريـ ــدم مـ ــة املقـ مالطـ
)CEDAW/C/MLT/4(اهلنـد   االسـتثنائي املقـدم مـن       تقرير  ال و ؛)CEDAW/C/IND/SP.1 .( رد وتـ

 حالة تقدمي التقارير من الدول األطـراف والنظـر   معلومات عناألول من اجلزء  يف املرفق الرابع    
  . من االتفاقية١٨مبوجب املادة  فيها
.  فيهــاتنظــرالتقــارير الــيت علــى كــل تقريــر مــن الحظــات ختاميــة مت اللجنــة وأعــدَّ  - ١٣
يـــة لألمـــم املتحـــدة   ظـــام الوثـــائق الرمس وقـــع نمب املالحظـــات تلـــكميكـــن االطـــالع علـــى   و
)http://documents.un.org/ (أدناهاملبينة  حتت الرموز:  

  ) CEDAW/C/UGA/CO/7(أوغندا 
  )CEDAW/C/BFA/CO/6(بوركينا فاسو 

  ) CEDAW/C/TUN/CO/6(تونس 
  ) CEDAW/C/CZE/CO/5(اجلمهورية التشيكية 

  ) CEDAW/C/MLT/CO/4 (ةمالط
  )CEDAW/C/IND/CO/SP.1(اهلند 

الحظـات  ة م مت اجلمهوريـة التـشيكية ومالطـ      قـدَّ ية الـدورة الـسابعة واألربعـني        يف هنا و  
  .جلنةاليت أبدهتا اعلى املالحظات اخلتامية 
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  الفصل اخلامس 
 مبوجــب الربوتوكــول االختيـاري التفاقيــة القــضاء علــى  نفَّــذةاألنـشطة امل     

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
اللجنــة يف  تــدرج    االختيــاري لالتفاقيــة علــى أن    مــن الربوتوكــول  ١٢ املــادة  تــنص  - ١٤

  . الربوتوكول االختياريمبوجب ة اليت اضطلعت هبانشطاأل وجزاً عنتقريرها السنوي م
  

 مـن   ٢باملـسائل الناشـئة عـن املـادة         يتـصل   اإلجراءات اليت اختـذهتا اللجنـة يف مـا            - ألف  
  الربوتوكول االختياري

ــرَّت  - ١٥ ــق ال أق ــر الفري ــة تقري  مبوجــب الربوتوكــول  ةعامــل املعــين بالبالغــات املقدمــ   اللجن
  ).الثاينمن اجلزء انظر املرفق الثامن ( دورته الثامنة عشرة عن أعمالاالختياري 

  .١٩/٢٠٠٨مقبولية البالغ رقم مدى  اللجنة يف بتَّتو  - ١٦
  

  متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية   -باء   
بنـاء علـى توصـية مـن الفريـق          و. تابعة آراء اللجنـة   مب تعلقة يف معلومات م    اللجنة نظرت  - ١٧

 ٤/٢٠٠٤أن ُتنهي إجـراء املتابعـة املتعلـق بـالبالغ رقـم             العامل املعين بالبالغات، قررت اللجنة      
تنفيـذ التوصـيات الـصادرة هبـذا الـصدد          إزاء  نظراً إىل شعورها باالرتياح     ) ضد هنغاريا . س. أ(
  ).لثاينامن اجلزء انظر املرفق التاسع (
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  الفصل السادس 
  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة     

وهـو   من جدول األعمـال   ٦ يف البند    ،خالل دورهتا السابعة واألربعني    ،نظرت اللجنة   - ١٨
  .ل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنةسب
  

   من جدول األعمال٦يف إطار البند اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة     
  املقبلة للجنةمواعيد الدورات     

 اللجنـــة الثامنـــة يتدورانعقـــاد  مواعيـــد وأمـــاكنمت تأكيـــد  جلـــدول املـــؤمترات، وفقـــاً  - ١٩
  :ت، على النحو التايلاالجتماعا، وما يرتبط هبما من واألربعني والتاسعة واألربعني

، ٢٠١١فربايـر   / شباط ٤ -يناير  /كانون الثاين  ١٧ :الدورة الثامنة واألربعون    )أ(  
  جنيف؛

الــدورة التاســعة عــشرة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجـــب           )ب(  
  ، جنيف؛٢٠١١فرباير / شباط١٠-٧: الربوتوكول االختياري

  ، جنيف؛ ٢٠١١فرباير / شباط١١-٧ :ا قبل الدورة اخلمسنيمل الفريق العامل  )ج(  
  ، نيويورك؛٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١: عونالدورة التاسعة واألرب  )د(  
الدورة العشرون للفريق العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجـب الربوتوكـول             )ـه(  
  ، نيويورك؛٢٠١١يوليه / متوز٨-٦: االختياري
غـــسطس أ/آب ٥-١: ا قبـــل الـــدورة احلاديـــة واخلمـــسنيملـــ الفريـــق العامـــل  )و(  
  . نيويورك،٢٠١١

  
  املقبلةستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا التقارير اليت     

ــة أهنــا ســتنظر أكــ  - ٢٠ ــايف دورتيهــ، دت اللجن يف ، ة واألربعــني والتاســعة واألربعــني  الثامن
  : التاليةتقارير الدول األطراف

  :الدورة الثامنة واألربعون    
  سرائيل إ

  بنغالديش
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  بيالروس 
  )١(اجلزائر

  جنوب أفريقيا
  سري النكا 

  كينيا
  ليختنشتاين

  
  :الدورة التاسعة واألربعون    

  ثيوبيا إ
   إيطاليا

  مجهورية كوريا 
  جيبويت 
  زامبيا 

  سنغافورة
  كوستاريكا 

  نيبال 
  

   من االتفاقية١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     
ــة   - ٢١ ــسابعة واألربعــني،  ،اعتمــدت اللجن ــا ال ــر ال يف دورهت ــدم مــن  تقري ــرراملق ــةاملق  ة املعني
ومجهوريـة ترتانيـا     ندا وتوفـالو  يـسل أإىل أذربيجـان و   املوجهـة    التـذكري رسـائل    ، وكذلك املتابعةب

ملتابعة يف غـضون املهلـة       تقارير ا  بتقدميتلك البلدان    نظراً إىل عدم قيام      املتحدة ونيجرييا واليمن  
  .احملددة

  

__________ 
  .طلبت اجلزائر إرجاء النظر يف تقريرها  )١(  
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  الفصل السابع 
   من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة     

،  مــن جــدول األعمــال٥ يف البنــد ، دورهتــا الــسابعة واألربعــني، خــاللنظــرت اللجنــة  - ٢٢
  . من االتفاقية٢١تنفيذ املادة  وهو

  
   من جدول األعمال٥اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
ــات األساســية         ــشأن االلتزام ــة ب ــاتق ا  التوصــية العام ــى ع ــع عل ــيت تق ــال دول األطــراف ل

  ٢املادة   مبوجب
 وفقــــاً، )٢(، اعتمــــدت اللجنــــة بتوافــــق اآلراء٢٠١٠كتــــوبر أ/تـــشرين األول  ١٩ يف  - ٢٣

الـيت تقـع   االلتزامـات األساسـية   بـشأن   عامـة   التوصـية   ال ، مـن النظـام الـداخلي للجنـة        ٣١ للمادة
مــن اجلــزء انظــر املرفــق الثالــث ( مــن االتفاقيــة ٢ول األطــراف مبوجــب املــادة لــدعلــى عــاتق ا

  ).الثاين
 ١٨الفقـرات   جرى التصويت على    من النظام الداخلي للجنة،     ) ٢ (٣١ للمادة   وفقاًو  - ٢٤
  . بشأهناعدم التوصل إىل توافق آراءإىل نظراً  ٤٢  و٤١  و٣١ و

مــن أعــضاء عــضوا  ١٧مــن أصــل ، )٣( عــضوا١٣ًصــوَّت ، ١٨بــالفقرة وفيمــا يتعلــق   - ٢٥
 )٤(أعـضاء ثالثـة   ت  صـوَّ و،  “امليـل اجلنـسي واهلويـة اجلنـسانية       ” لصاحل عبارة    ، احلاضرين اللجنة

ــارة   ــصاحل عبــ ــاة ”لــ ــاليب احليــ ــسانية أو أســ ــةاجلنــ ــن   . “ املختلفــ ــد عــ ــضو واحــ ــع عــ وامتنــ
  .)٦)(٥(التصويت
__________ 

ــول  )٢(   ــني،نيكـ ــاليس أروامو  أملـ ــغـ ــدومينشا تـ ــسيغافيوليـــت و ز،غـ ــوم، وورى، آ تسيـ ــردوس آرا بيغـ ــرمي وفـ مـ
ــا- دوركــاس كــوكروشوتيكول، تــسيــسوري و، بــروننــيكالس و، زرداين - بلميهــوب  وكــورنيليس ، أبي
فيوليتــا نويبــاور، وســوليداد موريــو دي ال فيغــا، ويوكــو هاياشــي، وكــداري،  -روث هــالربين وفلنترمــان، 

  .ياوكياوشزو  و،دوبرافكا سيمونوفيتشوراسخ، وزهرة براميال باتن، وسيلفيا بيمنتيل، و
ــنينيكــول أ  )٣(   ــاليسمو ،مل ــ أرواغ ــشا ت ــرون،  و، زدومينغ ــيكالس ب ــا- دوركــاس كــوكر ون  وكــورنيليس ، أبي

فيوليتــا نويبــاور، وســوليداد موريــو دي ال فيغــا، ويوكــو هاياشــي، وكــداري،  -روث هــالربين وفلنترمــان، 
  .ياوكياوش، وزو دوبرافكا سيمونوفيتشوبراميال باتن، وسيلفيا بيمنتيل، و

  . زرداين- مي بلميهوب، ومرورىآ فيوليتوفردوس آرا بيغوم،   )٤(  
  .زهرة راسخ  )٥(  
غـرض هـذا النظـام    لو - ٢.  لكل عضو يف اللجنة صـوت واحـد  - ١”:  من النظام الداخلي ٣٢ للمادة   وفقاً  )٦(  

 تأييـــداًً األعـــضاء الـــذين يـــدلون بأصـــواهتم “ونن واملـــصوتواألعـــضاء احلاضـــر”بــــعبارة   ُيقـــصد،الـــداخلي
  .“عتربون غري مصوتني فُي، عن التصويتمتنعوناملأما األعضاء . اعتراضاً أو
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ــالفقرة وفيمــا يتعلــق   - ٢٦  مــن أعــضاء اللجنــة  ١٧مــن أصــل  )٧( عــضوا١٥ً صــوَّت ،٣١ب
النـساء اللـوايت   ”لـصاحل عبـارة    )٨( وصوَّت عضو واحـد “السحاقيات”احلاضرين لصاحل عبارة    

 .)٩()٦(وامتنع عضو واحد عن التصويت. “ميارسن أساليب حياة خمتلفة

مـن  عـضوا    ١٧مـن أصـل      )١٠( عـضواً  ١٦ صـوَّت    ،٤٢ و   ٤١بـالفقرتني   وفيما يتعلـق      - ٢٧
 )١١(بـصيغتهما احلاليـة، وصـوَّت عـضو واحـد         الفقـرتني    احلاضـرين لـصاحل هـاتني        أعضاء اللجنة 

  .ضدمها
  

  ية اإلنسانهنومحاية حقوقاملسنات التوصية العامة بشأن     
ــشرين األول ١٩ يف  - ٢٨ ــوبر /تـ ــق اآلراء ، ا٢٠١٠أكتـ ــة بتوافـ ــدت اللجنـ ــاً، )١٢(عتمـ  وفقـ

ــادة ــة   ٣١ للم ــداخلي للجن ــام ال ــن النظ ــشأن التوصــية  ال، م ــة ب ــسنات  عام ــوق امل ــة حق  هنومحاي
  ).الثاينمن اجلزء انظر املرفق الرابع  (يةاإلنسان
نظـراً   ١٣ علـى الفقـرة      ، جـرى التـصويت    مـن النظـام الـداخلي     ) ٢ (٣١ للمادة   وفقاًو  - ٢٩

مـن  عـضوا    ١٧مـن أصـل      )١٣( عـضواً  ١٤صوَّت  قد  و.  بشأهنا  توافق آراء   التوصل إىل  إىل عدم 
 يف “امليـــل اجلنـــسي واهلويـــة اجلنـــسانية” احلاضـــرين لـــصاحل اســـتخدام عبـــارة أعـــضاء اللجنـــة

__________ 
 -دوركاس كـوكر  ونيكالس برون، وورى، آ تسيسيغافيوليت  و ز، دومينغ شات أرو ماغاليسو ، أملني نيكول  )٧(  

ســوليداد موريــو دي ال فيغــا، ويوكــو هاياشــي، وكــداري،  -روث هــالربين و وكــورنيليس فلنترمــان، ،أبيــا
  .ياوكياوشزو  و،دوبرافكا سيمونوفيتشوراسخ، وزهرة اتن، وسيلفيا بيمنتيل، براميال بوفيوليتا نويباور، و

  .زرداين -مرمي بلميهوب   )٨(  
  .فردوس آرا بيغوم  )٩(  
نـيكالس بـرون،    و  وفردوس آرا بيغوم،   ورى،آ تسيسيغافيوليت  و ز، دومينغ شات أرو ماغاليسو ، أملني نيكول  )١٠(  

سـوليداد  ويوكـو هاياشـي،     وكـداري،    -روث هـالربين    و،   وكـورنيليس فلنترمـان    ،أبيا -دوركاس كوكر   و
ــا،  ــاور، وموريـــو دي ال فيغـ ــا نويبـ ــيلفيا بيمنتيـــل،  وفيوليتـ ــاتن، وسـ ــراميال بـ ــرة بـ ــا وراســـخ، وزهـ دوبرافكـ

  .ياوكياوشزو  و،سيمونوفيتش
  .زرداين -مرمي بلميهوب   )١١(  
مـرمي بلميهـوب    و وفـردوس آرا بيغـوم،     ورى،آ تسيسيغافيوليت  و ز، دومينغ شات أرو ماغاليسو ، أملني نيكول  )١٢(  

ــا -دوركــاس كــوكر و ،شوتيكولتــسيــسوري  ونــيكالس بــرون،، وزرداين -  وكــورنيليس فلنترمــان، ،أبي
بـراميال بـاتن،    وفيوليتا نويبـاور،    وسوليداد موريو دي ال فيغا،      ويوكو هاياشي،   وكداري،  -روث هالربين   و

  .ياوكياوشزو  و،يتشدوبرافكا سيمونوفوراسخ، وزهرة وسيلفيا بيمنتيل، 
ــنينيكــول  )١٣(   ــاليسو ، أمل ــ أروماغ ــشات ــرون ز، و دومينغ ــيكالس ب ــا -دوركــاس كــوكر  و ،ن  وكــورنيليس ،أبي

فيوليتــا نويبــاور، وســوليداد موريــو دي ال فيغــا، ويوكــو هاياشــي، وكــداري،  -روث هــالربين وفلنترمــان، 
  .ياوكياوشزو  و،نوفيتشدوبرافكا سيمووراسخ، وزهرة براميال باتن، وسيلفيا بيمنتيل، و
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، مـؤثرين تعـبري      ضد ذلك  )١٤(أعضاءثالثة  ، وصوَّت   “اجلنسانية” عوضاً عن عبارة     ١٣ الفقرة
  .“اجلنسانية”
  

  صادية املترتبة على الزواج وفسخهالنتائج االقتالتوصية العامة بشأن     
ادية املترتبـة    االقتص نتائجعامة بشأن ال  التوصية  الشروع  مبتخذ أي إجراء فيما يتعلق      مل يُ   - ٣٠

  .على الزواج وفسخه
  

  الرتاعانتهاء  وما بعد الرتاع املسلححالة التوصية العامة بشأن املرأة يف     
انتـهاء   ومـا بعـد      الـرتاع املـسلح   حالـة   ة بـشأن املـرأة يف       ة عام وضع توصي قررت اللجنة     - ٣١

  .نة واألربعني، وإنشاء فريق عامل يف هذا الصدد يف دورهتا الثامالرتاع
  

ستــصدر عــن اللجنــة املعنيــة  الــيت بــشأن املمارســات الــضارة  املــشتركة عامــة التوصــية ال    
  حقوق الطفلبالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة 

شتركة بـشأن املمارسـات الـضارة     املـ عامـة   اللتوصـية   اجنة يف مشروع خمطـط      نظرت الل   - ٣٢
  وقـررت  .القضاء على التمييز ضـد املـرأة وجلنـة حقـوق الطفـل            ستصدر عن اللجنة املعنية ب    اليت  
 مـع أعـضاء جلنـة حقـوق الطفـل          أيـضاً  تمـع جتالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة أن          املعنية ب لجنة  ال

عامـة  التوصـية  ال خمطـط  ملناقـشة  ٢٠١١ينـاير  /كـانون الثـاين   يف  ربعـني األ الثامنـة و   هتـا خالل دور 
  . وصياغتهاشتركةامل
  

  د وانعدام اجلنسيةي املساواة بني اجلنسني يف سياق التشراهيمية بشأنورقة مف    
املـساواة بـني    ب اهيميـة متعلقـة    ورقـة مف   التقدم احملـرز يف وضـع     إحاطة عن    اللجنةتلقت    - ٣٣

 املـــسألة إىل الـــدورة الثامنـــة إرجـــاءد وانعـــدام اجلنـــسية، وقـــررت يشراجلنـــسني يف ســـياق التـــ
لتطـوع يف  املـشاركة يف املناقـشة، ورمبـا       بالسماح لألعـضاء اجلـدد يف اللجنـة         هبدف ا واألربعني  

  .فرقة العمل املعنية هبذا املوضوع
  

__________ 
  .زرداين -مرمي بلميهوب ، وفردوس آرا بيغوم، وورىآ تسيسيغافيوليت   )١٤(  
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  الفصل الثامن
    جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني    

، ٩٥٩نة يف مشروع جدول أعمال دورهتـا الثامنـة واألربعـني يف جلـستها     نظرت اللج   - ٣٤
ــوبر / تــشرين األول٢٢الــيت عقــدت يف  ، وأقــرت جــدول األعمــال املؤقــت التــايل   ٢٠١٠أكت

  :لتلك الدورة
  .افتتاح الدورة  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
دوريت اللجنـة الـسابعة واألربعـني       تقرير الرئيسة عن األنـشطة املـضطلع هبـا بـني              - ٣  

  .والثامنة واألربعني
 مـن اتفاقيــة  ١٨النظـر يف التقـارير املقدمـة مــن الـدول األطـراف مبوجــب املـادة         - ٤  

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .متابعة املالحظات اخلتامية املقدمة من الدول األطراف على التقارير  - ٥  
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة   - ٦  
  .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  - ٧  
ــع       - ٨   ــة القــضاء علــى مجي ــاري التفاقي ــة يف إطــار الربوتوكــول االختي أنــشطة اللجن

  .أشكال التمييز ضد املرأة
  .جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني للجنة  - ٩  
  .ماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثامنة واألربعنياعت  - ١٠  
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  الفصل التاسع
    اعتماد التقرير    

، ٩٥٩نظرت اللجنة يف مـشروع التقريـر عـن دورهتـا الـسابعة واألربعـني يف جلـستها                      - ٣٥
 واعتمدتـه، بـصيغته املنقحـة شـفويا، خـالل         ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢اليت عقـدت يف     

 ).CEDAW/C/SR.959انظر (املناقشة 
  



A/66/38 
 

107 11-29049 
 

  املرفق األول
    ثانيا/٤٧املقرر     

رسالة موجهة إىل ميشيل باتشيليت املديرة التنفيذيـة هليئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني                    
  املرأة  اجلنسني ومتكني

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧
  

ق التـهاين   باسم اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، أود أن أقدم إليكم أصـد               
علــى تعــيني األمــني العــام لكــم يف منــصب املــديرة التنفيذيــة هليئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني 

  .سبتمرب/ أيلول١٤يف ) هيئة األمم املتحدة للمرأة(اجلنسني ومتكني املرأة 
وتتطلع اللجنة إىل العمل عن كثب مع هيئة األمم املتحدة للمرأة فيما خيـتص مبواصـلة                  

ويـشرف اللجنـة أيـضا إذا تـسىن         . م يف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة             إحراز التقد 
ومـن اجلـدير بالـذكر أن اللجنـة     . لكم االجتماع مع أعضاء اللجنة خالل إحدى دوراتنا املقبلة 

لعقــد ) ٢٠١١يوليــه /متــوز(، ويف نيويــورك )٢٠١١ينــاير /كــانون الثــاين(ســتجتمع يف جنيــف 
ــة واألر وأقتــرح أن حنــدد موعــدا لالجتمــاع إمــا يف   . بعــني والتاســعة واألربعــني دورتيهــا الثامن

  .يوليه يف الوقت املالئم لكم/يناير أو متوز/كانون الثاين
  .وحنن نتطلع إىل االجتماع معكم ومناقشة القضايا املشتركة اليت هتمنا  

  جربنائلة ) توقيع(
  الرئيسة
  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
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  املرفق الثاين
  ثانيا/٤٧املقرر     
رســالة موجهــة إىل مارغريــت فالــستروم، املمثلــة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف      

  الرتاع اجلنسي يف حاالت
  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٧

  
ــة        ــة األخــرية يف منــصب املمثل ــنكم يف اآلون ــئكم علــى تعيي ــة، أن أهن أود، باســم اللجن

  .االت الرتاعاخلاصة املعنية بالعنف اجلنسي يف ح
وتتابع اللجنة عن كثب العمل الذي تقومون به هبدف معاجلة املسائل املتعلقة بـالعنف                

  .اجلنسي ضد املرأة، ال سيما يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
ويــشرف اللجنــة أيــضا إذا تــسىن لكــم االجتمــاع مــع أعــضاء اللجنــة هبــدف مناقــشة       

  .املسائل املشتركة اليت هتمنا
 ٢٠١١ينـاير   /دير بالذكر يف هذا الصدد أن اللجنة ستجتمع يف كـانون الثـاين            ومن اجل   

وسـيكون مـن عظـيم شـرف اللجنـة إذا أتـيح لكـم               .  بنيويـورك  ٢٠١١يوليـه   /جبنيف، ويف متوز  
  .وقت للترتيب لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة يف الوقت املالئم لكم

  ربجنائلة ) توقيع(
  الرئيسة

  لى التمييز ضد املرأةاللجنة املعنية بالقضاء ع
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  املرفق الثالث
  خامسا/٤٧املقرر     

زامـات األساسـية الـيت تقـع علـى عـاتق الـدول              بشأن االلت التوصية العامة       
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           ٢ جب املادة األطراف مبو 
  ضد املرأة

  
  مقدمة  - أوالً  

 إىل توضـيح  ،هبذه التوصـية العامـة  د املرأة، املعنية بالقضاء على التمييز ضهتدف اللجنة     - ١
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت تـنص علـى             من   ٢ومغزى املادة   نطاق  

وتـشجع اللجنـة    . احمللـي سبل تنفيذ الدول األطراف لألحكام املوضوعية لالتفاقية على الصعيد          
نـشرها علـى    على   اللغات الوطنية واحمللية و    الدول األطراف على ترمجة هذه التوصية العامة إىل       

وسـائط اإلعـالم والـدوائر      يـشمل   اجملتمـع املـدين، مبـا       مجيع دوائر احلكومة، و   لدى  نطاق واسع   
  .ومؤسسات حقوق اإلنسان واملرأةومنظمات األكادميية 

وىل انعقـاد دورهتـا األ    منذ  ف.  يراعي تطور القانون الدويل    اً دينامي اًصكتعد  االتفاقية  إن    - ٢
وغريها من اجلهات الفاعلة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل يف             تسهم اللجنة   ،  ١٩٨٢يف عام   

ــة     ــواد االتفاقي ــضمون املوضــوعي مل ــم امل ــابع ،توضــيح وتفه ــرأة  اخلــاص  والط ــز ضــد امل  ،للتميي
  .التمييزذلك الالزمة ملكافحة والصكوك املختلفة 

شامل حلقوق اإلنسان يهدف إىل كفالـة        من إطار قانوين دويل      وتشكل االتفاقية جزءاً    - ٣
متتع اجلميع حبقوق اإلنسان كافة وإىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أسـاس                

، والعهـد   ) أ(ويضم ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان          . جنسي أو جنساين  
، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق     ) ب(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

حلماية حقوق مجيـع العمـال   ، واالتفاقية الدولية ) ج(، واتفاقية حقوق الطفل  )ب(املدنية والسياسية 
 صــرحية ، أحكامــاً)هـــ(اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ، و) د(املهــاجرين وأفــراد أســرهم

كرسـة يف تلـك الـصكوك، بينمـا تعـد          الرجـل يف التمتـع بـاحلقوق امل       واملـرأة   بني  ساواة  املتضمن  
__________ 

  ).٣-د( ألف ٢١٧قرار اجلمعية العامة   ) أ(  
  .، املرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠قرار اجلمعية العامة   ) ب(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد   ) ج(  
  .٣٩٤٨١، الرقم ٢٢٢٠نفسه، اجمللد املرجع   ) د(  

  .، املرفق األول٦١/١٠٦قرار اجلمعية العامة   )ـ ههـ(  
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للقــضاء علــى مجيــع أشــكال  أخــرى حلقــوق اإلنــسان، مثــل االتفاقيــة الدوليــة  دوليــة اتفاقيــات 
.  يف مفهـوم عـدم التمييـز علـى أسـاس جنـسي أو جنـساين                ، راسـخة ضـمناً    ) و(التمييز العنـصري  

ملرأة والرجـل وعـدم      يف نظام قانوين دويل لتحقيق املساواة بني ا        ومن الصكوك اليت تسهم أيضاً    
املتعلقـة بتـساوي أجـور العمـال والعـامالت           ١٠٠رقـم   ات منظمة العمـل الدوليـة       اتفاقيالتمييز  

، )١٩٥٨ ( بــالتمييز يف العمالــة واملهــناملتعلقــة ١١١، ورقــم )١٩٥١ (املتــساوي عــن العمــل
ــة بـــني العمـــال والعـــامالت ذو   املتعلقـــة ١٥٦ورقـــم  ــافؤ الفـــرص واملـــساواة يف املعاملـ ي بتكـ

إعالن القضاء علـى    ، و التعليماتفاقية مكافحة التمييز يف جمال      و  ،  )١٩٨١ (املسؤوليات األسرية 
ؤمتر الـدويل للـسكان   برنـامج عمـل املـ   ، و) ح(إعـالن وبرنـامج عمـل فيينـا      ، و ) ز(التمييز ضـد املـرأة    

دول الــقبلتــها وباملثــل، تعتــرب االلتزامــات الــيت  . ) ي( ومنــهاج عمــل بــيجنيوإعــالن، ) ط(والتنميــة
  . مبوجب األنظمة اإلقليمية حلقوق اإلنسان مكملة لإلطار العاملي حلقوق اإلنسان

القائمـة  ويتمثل اهلدف من االتفاقية يف القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                      - ٤
وهــي تــضمن للمــرأة املــساواة يف االعتــراف بكــل حقــوق اإلنــسان . اجلــنسنــوع علــى أســاس 

 متتعها هبا وممارستها، يف امليـادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة      ويف ،واحلريات األساسية 
املـرأة االجتماعيـة، وعلـى      والثقافية واملدنية واحمللية أو أي ميدان آخر، بصرف النظر عن حالـة             

  .قدم املساواة مع الرجل
سري وعلى الرغم من أن االتفاقية ال تـشري إال إىل التمييـز علـى أسـاس اجلـنس، فـإن تفـ                       - ٥
يــشري إىل أن االتفاقيــة تــشمل التمييــز اجلنــساين ضــد ) أ( ٥و ) و (٢ مقترنــة باملــادتني ١دة املــا

ــرأة ــبري . امل ــشري تع ــرأة    “اجلــنس” وي ــني الرجــل وامل ــة ب ــروق البيولوجي ــا إىل الف ــبري  .  هن ــا تع أم
 فيشري إىل ما يشكله اجملتمـع مـن هويـة ومسـات وأدوار للمـرأة والرجـل، ولتفـسري                    “اجلنساين”

اجملتمــع مــن النــاحيتني االجتماعيــة والثقافيــة لتلــك الفــروق البيولوجيــة ممــا يــسفر عــن عالقــات  
ويتـأثر  . هرمية بني املـرأة والرجـل وعـن توزيـع للـسلطة واحلقـوق حيـايب الرجـال ويغـنب النـساء             

ــة       ــصادية والثقافي ــسياسية واالقت ــرأة والرجــل بالعوامــل ال ــد االجتمــاعي لوضــع امل ذلــك التحدي
اجلماعــة  وأاجملتمــع  وأعيــة والدينيــة واإليديولوجيــة والبيئيــة، وميكــن أن تغــريه الثقافــة واالجتما

__________ 
  .٩٤٦٤، الرقم ٦٦٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   ) و(  
  ).٢٢-د (٢٢٦٣قرار اجلمعية العامة   ) ز(  
  . ، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part.I)  ) ح(  
، منــشورات األمــم املتحــدة (١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐٥ن والتنميــة، القــاهرة، مــؤمتر األمــم املتحــدة للــسكا  ) ط(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95XIII.18 :املبيع رقم
منــشورات األمــم املتحــدة، ( ١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐٤تقريــر املــؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني،   ) ي(  

  .، املرفقان األول والثاين١فصل األول، القرار ، ال)A.96.IV.13: املبيع رقم



A/66/38 
 

111 11-29049 
 

. ١ويتضح تطبيق االتفاقيـة علـى التمييـز اجلنـساين مـن تعريـف التمييـز الـوارد يف املـادة                      . احمللية
إىل أن أي تفرقة أو اسـتبعاد أو تقييـد يكـون مـن آثـاره أو أغراضـه النيـل                     يشري  ذلك التعريف   ف
ــا بتلــك       مــ ــراف هل ــات األساســية أو إبطــال االعت ــسان واحلري ــراف للمــرأة حبقــوق اإلن ن االعت

أي أن معاملـة    . مقـصوداً حىت إن مل يكن التمييـز       تعد متييزاً   احلقوق أو متتعها هبا وممارستها هلا،       
أسـفرت تلـك   حمايـد رمبـا يـشكل متييـزاً ضـد املـرأة يف حـال        أو  علـى حنـو مطـابق    والرجل  املرأة  
ملة عن حرمان املرأة من ممارسة حق من حقوقها، أو كان ذلك مـن آثارهـا، بـسبب عـدم                    املعا

وتتـضح آراء  . االعتراف مبا تواجهه املرأة من الغنب وعدم املساواة اجلنسانيني املوجـودين أصـالً      
اللجنة يف هذه املسألة من خالل نظرها يف التقارير، وتوصـياهتا العامـة، ومقرراهتـا، ومقترحاهتـا      

  .اناهتا، ونظرها يف الرسائل الفردية، وما جتريه من حتريات مبوجب الربوتوكول االختياريوبي
، حيث حتدد طابع االلتزامـات       تنفيذاً تاماً  التفاقيةا أمهية حامسة لتنفيذ     ٢وتشكل املادة     - ٦

 ٢وتعـد االلتزامـات املكرسـة يف املـادة           .لـدول األطـراف    الـيت تقـع علـى عـاتق ا         القانونية العامة 
ــو وثيـــق   ــة علـــى حنـ ــمرتبطـ ــة، حيـــث  بـ ــام املوضـــوعية لالتفاقيـ ــاتق  سائر األحكـ يقـــع علـــى عـ

بكفالــة االحتــرام الكامــل جلميــع احلقــوق املكرســة يف االتفاقيــة علــى االلتــزام األطــراف  الــدول
  .الصعيد الوطين

ــادة     - ٧ ــراءة امل ــتعني ق ــاملواد    ٢وي ــة ب ــة مقترن ــن االتفاقي  ويف ضــوء ،٢٤  و٥  و٤  و٣ م
 أن ُيفـسَّر نطـاق االلتزامـات العامـة الـواردة يف      ينبغـي أيـضاً  و. ١التمييز الوارد يف املادة  تعريف  

الـصادرة  األخـرى   على ضوء التوصيات العامة واملالحظات اخلتامية واآلراء والبيانـات          ٢املادة  
عــن اللجنــة، مبــا يف ذلــك التقــارير عــن إجــراءات التحــري والقــرارات الــصادرة بــشأن فــرادى   

ولكنـها تـؤثر    غري مذكورة صـراحة يف االتفاقيـة        حقوقاً أخرى   وتشمل روح االتفاقية    . االقضاي
 مـن أشـكال التمييـز ضـد         شـكالً ة بني املرأة والرجل، ويشكل عـدم إعماهلـا          على حتقيق املساوا  

  .املرأة
  

  طابع التزامات الدول األطراف ونطاقها  - ثانياً  
 التمييـز ضـد املـرأة، بينمـا       “يع أشـكال  مج” الدول األطراف إىل شجب      ٢تدعو املادة     - ٨

 “مجيـع امليـادين   ” إىل التدابري املناسبة اليت ُيتوقع أن تتخـذها الـدول األطـراف يف               ٣تشري املادة   
ومــن خــالل تلــك األحكــام، تتوقــع االتفاقيــة ظهــور  . لكفالــة تطــور املــرأة وتقــدمها الكــاملني 

   .أشكال جديدة من التمييز اليت مل حتدد وقت صياغتها
التزاماهتــا القانونيــة بكــل جوانــب ، جيــب أن تفــي الــدول األطــراف ٢ومبوجــب املــادة   - ٩

احتـرام حـق املـرأة يف عـدم التمييـز ويف التمتـع باملـساواة، ومحايـة                  واملتمثلة يف   مبوجب االتفاقية   
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 االلتـزام بـاالحترام بـأن متتنـع الـدول األطـراف عـن وضـع قـوانني         ويقـضي  . ذلك احلق وإعماله 
باشـر  ات أو أنظمة أو برامج أو إجراءات إداريـة أو هياكـل مؤسـسية تـسفر بـشكل م                  سياس أو

ة مــن التمتــع علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل حبقوقهــا املدنيــة   أو غــري مباشــر عــن حرمــان املــرأ 
أن تـوفر الـدول     بـ االلتـزام باحلمايـة     بينما يقـضي    . والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية   

 وأن تتخـذ خطـوات هتـدف        ، للمرأة من التمييز على يد جهات فاعلة خاصـة         األطراف احلماية 
 فهــوم الدونيــةتنحــاز ملمباشــرة إىل القــضاء علــى املمارســات العرفيــة وســائر املمارســات الــيت    

. ، وتـدمي هـذين املفهـومني   فهـوم األدوار النمطيـة للرجـل واملـرأة     ملالسمو ألي من اجلنسني و     أو
أن تتخذ الدول األطراف طائفة واسعة من اخلطوات الراميـة إىل           ي ب فيقضااللتزام باإلعمال   أما  

حبكم القانون وحبكـم الواقـع، بطـرق مـن     على قدم املساواة ضمان متتع املرأة والرجل باحلقوق      
 من االتفاقيـة،    ٤ من املادة    ١ مع الفقرة    بينها حسب االقتضاء، اختاذ تدابري خاصة مؤقتة متاشياً       

ويـستلزم ذلـك    . املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتـة    و بشأن الفقرة نفسها     ٢٥رقم  العامة  والتوصية  
ويـتعني أن تراعـي الـدول       . بالنتائجتتعلق  والتزامات  أو التدابري   بالوسائل  تتعلق  وجود التزامات   

عليها الوفاء بالتزاماهتا القانونية إزاء كل النساء مـن خـالل وضـع سياسـات عامـة                 أن  األطراف  
ــرامج وأطــر مؤســ  ــا    وب ــة االحتياجــات اخلاصــة للمــرأة مب ــستهدف تلبي ــة  سية ت ــؤدي إىل التنمي ي

  . على قدم املساواة مع الرجلالكاملة لقدراهتا 
املـرأة مـن    ويقع على عاتق الدول األطراف التزام بعدم التسبب يف حـدوث متييـز ضـد                  - ١٠

 ضـد   ي متييـز  ألفاعـل   خالل أي فعـل أو تقـصري؛ وهـي ملزمـة كـذلك بـأن تتـصدى علـى حنـو                      
ارتكبتــه الدولــة أو جهــات فاعلــة قــد املــرأة بــصرف النظــر عــن كــون ذلــك الفعــل أو التقــصري 

فــيمكن أن يقــع التمييــز بــسبب عــدم اختــاذ الدولــة التــدابري التــشريعية الالزمــة لكفالــة   . خاصــة
اإلعمال الكامل حلقوق املـرأة، وعـدم اعتمـاد سياسـات وطنيـة هتـدف إىل حتقيـق املـساواة بـني             

ــرأة وا ــصلة  ،لرجــلامل ــوانني ذات ال ــاذ الق ــدول األطــراف تتحمــل    .  وعــدم إنف ــإن ال ــل، ف وباملث
 جلميـع  تن باسـتمرار، قواعـد البيانـات اإلحـصائية والتحلـيال     مسؤولية دولية بأن ُتنشئ، وحتسّ    

  . أشكال التمييز ضد املرأة بوجه عام وضد املرأة املنتمية إىل فئات ضعيفة حمددة بوجه خاص
تزامات الـدول األطـراف يف فتـرات الـرتاع املـسلح أو حـاالت الطـوارئ                 وال تتوقف ال    - ١١

واسـعة  وتبعـات  فتلـك احلـاالت هلـا أثـر عميـق           . الناجتة عن أحداث سياسية أو كوارث طبيعيـة       
ويـتعني أن تعتمـد الـدول       . ة حبقوقهـا األساسـية وممارسـتها هلـا        أالنطاق على املساواة يف متتع املر     
تدابري تليب االحتياجات اخلاصة للمرأة يف أوقات الرتاع املـسلح          األطراف استراتيجيات وتتخذ    

  .وحاالت الطوارئ
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. لقـانون الـدويل   إن الدول متارس والية إقليمية يف املقام األول، رغـم أن ذلـك رهـن با                 - ١٢
 ســواء إال أن التزامــات الــدول األطــراف تنطبــق مــن دون متييــز علــى املــواطنني وغــري املــواطنني 

 اجلنـسية املوجـودين     ين وعـدمي  ل الالجئني وملتمسي اللجوء والعمـال املهـاجري       مبا يشم ،  بسواء
ــة   ــوا داخــل أراضــيها ،علــى أراضــيها أو اخلاضــعني لرقابتــها الفعلي فالــدول .  حــىت وإن مل يكون

 بـصرف النظـر     ،األطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر علـى حقـوق اإلنـسان              
  .ها أم خارجهاعما إذا كان املتضررون على أراضي

 على منع التمييز ضد املرأة الذي تسببه الدول األطـراف علـى حنـو            ٢وال تقتصر املادة      - ١٣
ببــذل العنايــة علــى الــدول األطــراف  التزامــا فتلــك املــادة تفــرض أيــضاً. مباشــر أو غــري مباشــر

صري ففي بعـض احلـاالت، ميكـن لفعـل أو تقـ           . الواجبة ملنع التمييز من قبل جهات فاعلة خاصة       
ومـن مث يقـع علـى       . من جانب جهة فاعلة خاصة أن ُينسب إىل الدولة مبوجب القانون الـدويل            

 ضـد املـرأة     عاتق الـدول األطـراف االلتـزام بـضمان أال ترتكـب اجلهـات الفاعلـة اخلاصـة متييـزاً                   
ا التـدابري املناسـبة الـيت تلتـزم الـدول األطـراف باختاذهـ             وتشمل  . على النحو املعّرف يف االتفاقية    

ــة        ــيم والعمال ــسياسات وممارســات التعل ــق ب ــة اخلاصــة فيمــا يتعل ــشطة اجلهــات الفاعل تنظــيم أن
والــصحة، وظــروف العمــل ومعــايريه، وغــري ذلــك مــن اجملــاالت الــيت تــوفر فيهــا تلــك اجلهــات 

  .خدمات أو مرافق مثل الصريفة واإلسكان
  

  ٢االلتزامات العامة الواردة يف املادة   - ثالثاً  
  ٢ة االستهاللية للمادة اجلمل  - ألف  

تـشجب الـدول األطـراف مجيـع        ”: كمـا يلـي    ٢يرد نـص اجلملـة االسـتهاللية للمـادة            - ١٤
أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتـهج، بكـل الوسـائل املناسـبة ودون إبطـاء، سياسـة          

  .“القضاء على التمييز ضد املرأة
ــزام األول    - ١٥ ــل االلت ــذي يقــع علــى عــاتق   يتمث ــه  اال ــدول األطــراف املــشار إلي  يف فاحتــة ل
فالـدول األطـراف يقـع علـى        . “ مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة          ...تـشجب ” يف أن    ٢ املادة

وعليهـا أن تعلـن أمـام سـكاهنا واجملتمـع الـدويل             . عاتقها التزام فوري ومستمر بـشجب التمييـز       
احلكومــة، ودوائــر ات ل التمييــز ضــد املــرأة علــى مجيــع مــستوي امعارضــتها التامــة جلميــع أشــك

 علـى  “مجيـع أشـكال التمييـز   ”وُيلزم تعـبري  . وعزمها على حتقيق القضاء على التمييز ضد املرأة    
حنــو واضــح الدولــة الطــرف باليقظــة يف شــجب كــل أشــكال التمييــز، مبــا فيهــا األشــكال غــري   

  .املذكورة صراحة يف االتفاقية أو تلك اليت قد تنشأ
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التزام باحترام حق املرأة يف عـدم التمييـز ومحايتـه           األطراف   كما يقع على عاتق الدول      - ١٦
حقهـا يف   وإعمـال   حالتـها    هبـدف حتـسني      وإعماله، وبضمان تنمية قدرات املرأة والنـهوض هبـا        

ــة، مــع الرجــل      ــساواة احلقيقي ــع، أو امل ــانون وحبكــم الواق ــدول  . املــساواة حبكــم الق ــضمن ال وت
ويـشكل التمييـز املباشـر ضـد املـرأة          . شر ضد املرأة  األطراف عدم وجود متييز مباشر أو غري مبا       

أما التمييز غري املباشـر     . صراحة على أساس الفروق اجلنسية واجلنسانية     القائمة  املعاملة املختلفة   
يف إطــار عالقتــه  ضــد املــرأة فيقــع عنــدما يبــدو قــانون أو سياســة أو برنــامج أو ممارســة حمايــداً  

 متييـزي يف الواقـع علـى املـرأة ألن ذلـك التـدبري احملايـد يف               الرجل واملـرأة بينمـا يكـون لـه تـأثري          ب
لـك، ميكـن للتمييـز غـري املباشـر         عـن ذ   وفـضالً . يعاجل أوجه الالمساواة القائمة أصـالً     ال  الظاهر  

يـــؤدي إىل تفـــاقم أوجـــه الالمـــساواة القائمـــة بـــسبب عـــدم إدراك أمنـــاط التمييـــز اهليكليـــة  أن
  .تكافئة بني الرجل واملرأةوالتارخيية وعالقات السلطة غري امل

كمــا يقــع علــى عــاتق الــدول األطــراف التــزام بــضمان محايــة املــرأة مــن التمييــز الــذي    - ١٧
ــشركات أو األشـــخاص     ــات أو الـ ــضائية أو املنظمـ ــسلطة القـ ــة أو الـ ــسلطات العامـ ــه الـ متارسـ

مؤسـسات  وويتعني أن توفر تلـك احلمايـة حمـاكم خمتـصة            .  يف امليدانني العام واخلاص    ،العاديون
. وأن جيــري إنفاذهـا مـن خــالل اجلـزاءات وسـبل االنتــصاف، حـسب االقتــضاء     أخـرى،  عامـة  

لدول األطراف كفالـة أن تكـون مجيـع اهليئـات واألجهـزة احلكوميـة علـى درايـة تامـة                  لوينبغي  
مببــادئ املــساواة وعــدم التمييــز علــى أســاس جنــسي أو جنــساين، وأن ُيعــد وُينفــذ يف هــذا          

  . برامج التدريب والتوعيةاخلصوص ما يكفي من
الـيت تقـع علـى      اق االلتزامات العامة    ط لفهم ن   أساسياً تشكل تعددية اجلوانب مفهوماً   و  - ١٨

فالتمييز ضد املرأة على أسـاس جنـسي أو جنـساين       . ٢ الواردة يف املادة     ،لدول األطراف عاتق ا 
ثنيـة، والـدين أو املعتقـد،        بعوامل أخرى تـؤثر علـى املـرأة مثـل العـرق، واإل              وثيقاً يرتبط ارتباطاً 

. والصحة، واملركز، والسن، والطبقة، والطائفة االجتماعية، وامليل اجلنسي، واهلويـة اجلنـسانية           
علــى املــرأة املنتميــة إىل تلــك الفئــات أن يــؤثر لتمييــز علــى أســاس جنــسي أو جنــساين لوميكــن 

مـن  تعتـرف   اف أن   وجيـب علـى الـدول األطـر       . بدرجة خمتلفـة أو بأسـاليب خمتلفـة عـن الرجـل           
الناحية القانونية بتلك األشكال املتداخلـة للتمييـز وتأثريهـا الـسليب املركـب علـى املـرأة املعنيـة،                   

صمم للقـضاء علـى تلـك احلـاالت         سياسات وبـرامج تُـ    يلزم أن تعتمد وتتبع     كما  . وأن حتظرها 
ــة وفقــاً     مــن ٤ة  مــن املــاد١ للفقــرة يكــون مــن بينــها، حــسب االقتــضاء، تــدابري خاصــة مؤقت

  .٢٥االتفاقية وللتوصية العامة رقم 
ــوارد يف       و  - ١٩ ــساين، علــى النحــو ال ــرأة علــى أســاس جنــسي أو جن ــز ضــد امل ــضم التميي ي

 عن العنف ضد املرأة، العنف اجلنـساين، أي العنـف املوجـه ضـد املـرأة                 ١٩التوصية العامة رقم    
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الـيت  التمييـز   أشـكال   ل مـن    هـو شـك   ف.  أو العنف الـذي ميـس املـرأة علـى حنـو جـائر              ،امرأةألهنا  
املخولـة  قوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية    حبقدرة املرأة على التمتع على حنو خطري من     كبح  ت

 أو أملـاً   يـشمل األعمـال الـيت تلحـق ضـرراً         هـو   و .على أساس املساواة مع الرجـل     وممارستها  هلا  
ر أشــكال احلرمــان مــن ، والتهديـد هبــذه األعمــال، واإلكــراه وسـائ   أو جنــسياً أو عقليــاًجـسدياً 
 أخـرى   دة املرتليـة أو يف إطـار أي عالقـة         ، أو العنف الذي حيدث داخل األسـرة أو الوحـ          احلرية

بـصرف النظـر عـن       هـا وبني األفراد، أو العنـف الـذي ترتكبـه أو تتغاضـى عنـه الدولـة أو موظف                 
ذا إ عمـا     بـصرف النظـر    ، حمـددة مـن االتفاقيـة      ًأحكامـا العنـف اجلنـساين     قد خيـرق    و. مكان حدوثه 

ويقع على الـدول األطـراف التـزام ببـذل          . تذكرهأو ال   العنف صراحة    تذكر   كانت تلك األحكام  
  .تهمومعاقبة مرتكبيها ومقاضافيها والتحقيق  أعمال العنف اجلنساين تلك ملنعالعناية الواجبة 

علـى  ويشمل االلتزام باإلعمال التزام الـدول األطـراف بتيـسري إمكانيـة حـصول املـرأة                   - ٢٠
فيجـب إعمـال حقـوق اإلنـسان للمـرأة          . حقوقها والنص على اإلعمال الكامـل لتلـك احلقـوق         

عن طريق تعزيز املـساواة حبكـم الواقـع أو املـساواة احلقيقيـة باتبـاع كـل الـسبل املالئمـة مبـا يف                         
ذلك من خالل وضع سياسات وبرامج ملموسة وفعالة تستهدف حتـسني وضـع املـرأة وحتقيـق                 

 مـن   ١ للفقـرة    بطرق من بينها، حسب االقتضاء، اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة وفقـاً           تلك املساواة   
  .٢٥ وللتوصية العامة رقم ٤ملادة ا

ويقع على عاتق الدول األطراف على وجه التحديد التزام بتعزيـز املـساواة يف احلقـوق         - ٢١
لتمييــز يف  مــن جمتمــع املــرأة األكــرب كمــا يعتــربن أكثــر عرضــة ل للفتيــات حيــث يــشكلن جانبــاً

.  ولالجتـار وسـوء املعاملـة واالسـتغالل والعنـف          ،جماالت مثل احلـصول علـى التعلـيم األساسـي         
ومـن مث يـتعني أن تـويل    . وكل حاالت التمييز تلك تتفاقم عندما تكون الضحايا من املراهقات        

ة عن طريـق التثقيـف يف جمـال الـصح    ) املراهقات(للفتيات اخلاصة  باالحتياجات الدول اهتماماً 
 اإليـدز /ةاجلنسية واإلجنابية وتنظيم برامج تستهدف منع اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشري          

  .واالستغالل اجلنسي ومحل املراهقات
ومن املفاهيم املتأصلة يف مبدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، أو املـساواة بـني اجلنـسني،                 - ٢٢

ار يف تنميـة قـدراهتم الشخـصية،    مفهوم أن كـل البـشر، بـصرف النظـر عـن نـوع اجلـنس، أحـر               
والسعي يف حياهتم املهنية، واالختيـار دون قيـود تفرضـها القوالـب النمطيـة واألدوار اجلنـسانية               

إىل والـدول األطـراف مـدعوة، يف تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،                . وأوجـه التحيـز   اجلامدة  
 وأال تـستخدم  ،ساواة بـني اجلنـسني  مفاهيم املساواة بني املرأة والرجل أو امل     تستخدم حصراً    أن

مفهوم العـدل بـني اجلنـسني الـذي ُيـستعمل يف بعـض الواليـات القـضائية لإلشـارة إىل املعاملـة                       
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وقد يشمل ذلك املعاملـة علـى قـدم املـساواة           .  الحتياجات كل منهم   ًاملنصفة للرجال والنساء وفقا   
  . ق واملزايا وااللتزامات والفرصأو املعاملة املختلفة اليت تعترب متكافئة من نواحي احلقو

ــدول األطــراف كــذلك علــى أن     - ٢٣ ــهج بكــل الوســائل املناســبة  ”وتتفــق ال  سياســة “تنت
وهذا االلتزام باستعمال وسائل أو أسـلوب تـصرف معـني ميـنح        . القضاء على التمييز ضد املرأة    

القانونيـة والـسياسية    من املرونة يف وضع سياسة تالئم أطرها اخلاصة        كبرياً الدولة الطرف قدراً  
يكون بإمكاهنا مواجهة مـا يوجـد يف تلـك الدولـة الطـرف          وواالقتصادية واإلدارية واملؤسسية،    

وجيـب علـى كـل دولـة طـرف أن      . قاومة للقضاء على التمييز ضد املرأةاملاصة و اخلعوائق  المن  
 إثبـات إمكانيـة    وعلـى ،يكون لديها القدرة على تربير مدى مالءمة الـسبل املعينـة الـيت ختتارهـا            

ويف النهايـة سـريجع األمـر إىل اللجنـة يف حتديـد مـا إذا كانـت                  . والنتائج املرجوة اآلثار  حتقيقها  
الدولة الطرف قد اختذت بالفعل على الصعيد الوطين كل التدابري الـضرورية الراميـة إىل حتقيـق                 

  .اإلعمال الكامل للحقوق املعترف هبا يف االتفاقية
 يف التـزام الـدول األطــراف   ٢ الرئيــسي يف العبـارة االسـتهاللية للمــادة   ويتمثـل العنـصر    - ٢٤

يف وحامسـاً    أساسـياً ويعـد ذلـك الـشرط عنـصراً    . بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد املرأة    
ويعـين ذلـك أنـه    . الدولـة الطـرف بتنفيـذ االتفاقيـة    عـاتق  االلتزام القانوين العام الـذي يقـع علـى         

 وأن ،ف أن تقـيِّم علـى الفـور حالـة املـرأة حبكـم القـانون وحبكـم الواقـع                  جيب على الدولة الطر   
تتخذ خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسة تستهدف بأوضـح مـا ميكـن القـضاء التـام علـى                   

فالتشديد هـو علـى     . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة          
البنـاء  ، إىل  إىل صياغة طائفة شاملة من التدابري واعتمادها مبـدئياً ،ةمن تقييم احلال : إحراز تقدم 

تلك التدابري حـسب فعاليتـها ويف ضـوء مـا جيـد أو ينـشأ مـن قـضايا، مـن أجـل                باستمرار على   
مبـا يف   الـسياسة ضـمانات دسـتورية وتـشريعية،       تلـك   وجيب أن تشمل    . حتقيق أهداف االتفاقية  

. ية على الصعيد احمللـي وتعـديل األحكـام القانونيـة املتـضاربة     ذلك االتساق مع األحكام القانون    
كما جيب أن تضم تدابري مالئمة أخرى، مثل خطط عمل شـاملة وآليـات رصـدها وتنفيـذها،                  

  . بني املرأة والرجلة واحلقيقية لإلعمال الفعلي ملبدأ املساواة الرمسيتضع إطاراً
هـا علـى كـل منـاحي احليـاة، مبـا يف             وجيب أن تكون السياسة شـاملة مـن حيـث انطباق            - ٢٥

كما جيب أن تنطبق على امليـدانني االقتـصاديني العـام    . ذلك ما مل يرد صراحة يف نص االتفاقية      
التنفيذيـة  (واخلاص، وكذلك على اجملـال احمللـي، وأن تكفـل اضـطالع احلكـم بكـل مؤسـساته                   

ويـتعني  . ها يف التنفيـذ   واحلكومة على صعدها كافة مبـسؤوليات كـل منـ         ) والتشريعية والقضائية 
  .لدولة الطرفلأن تضم كامل طائفة التدابري املالئمة والالزمة يف ظل الظروف اخلاصة 
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ــرب وجيــب   - ٢٦ ــرأة صــاحبة حــق    أن تعت ــسياسة امل ــك ال ــة الطــرف    تل ــة الدول ــار والي يف إط
ــا( ــوء، وعـــدميات     مبـ ــات، وملتمـــسات اللجـ ــات، واملهـــاجرات، والالجئـ يـــشمل غـــري املواطنـ

والـاليت رمبـا يعـانني مـن     هتميـشاً   مـع إيـالء تركيـز خـاص علـى فئـات النـساء األكثـر             ،)اجلنسية
  .التمييز املتعدد اجلوانبخمتلفة من أشكال 

وجيب أن تكفل تلك السياسة إمكانية حصول املرأة، علـى مـستوى الفـرد واجلماعـة،                  - ٢٧
لك احلقوق واملطالبـة هبـا      تعزيز ت وأهنا قادرة على    على املعلومات عن حقوقها مبوجب االتفاقية       

كمــا يــتعني أن تكفــل الدولــة الطــرف قــدرة املــرأة علــى املــشاركة الفاعلــة يف . علــى حنــو فعــال
ويف هــذا الــسياق، جيــب تكــريس املــوارد الالزمــة   . تلــك الــسياسة وتنفيــذها ورصــدها وضــع 

علــى درايــة أن تكــون منظمــات حقــوق اإلنــسان واملنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة  لــضمان 
 علـى االضـطالع     ، وأن ُتلـتمس منـها املـشورة بالقـدر الكـايف، وأن تكـون قـادرة عمومـاً                  جيدة

  . بدور فاعل يف تطوير السياسة املذكورة يف مراحلها األوىل والالحقة
ــى      - ٢٨ ــة املنحـ ــسياسة عمليـ ــك الـ ــون تلـ ــب أن تكـ ــائج،   وجيـ ــق النتـ ــى حتقيـ ــزة علـ ومركـ
ن تكفـل تـوفري املـوارد الكافيـة جلميـع العناصـر              زمنيـة، وأ   اًتضع مؤشرات ومعايري وأُطر    أن أي

علــى متكــني تلــك العناصــر مــن االضــطالع مــن نــواح أخــرى  وأن تعمــل ،الفاعلــة ذات الــصلة
ويف هـذا الـسياق، جيـب أن تكـون الـسياسة            . بدورها يف بلوغ املعايري واألهداف املتفـق عليهـا        

لتمويـل الكـايف لكـل جوانـب تلـك      مرتبطة بعمليات امليزانية احلكومية العادية من أجل ضمان ا    
ع البيانـات ذات الـصلة املـصنفة حـسب          كما يـتعني أن تـنص علـى وجـود آليـات مجـ              .السياسة

وتــسمح بتنقــيح  املــستمر، ر التقيــيم  وتيــّس،القيــام بالرصــد الفعــال  تتــيح نــوع اجلــنس، وأن  
 عـن ذلـك،     ضالًوفـ . تكميل التدابري القائمة وحتديد التدابري اجلديدة الـيت قـد تكـون مالئمـة              أو

يف ) اآلليــات الوطنيــة لــشؤون املــرأة (جيــب أن تــضمن الــسياسة وجــود هيئــات قويــة ومركــزة   
ــالــدائرة  إعــداد واإلشــراف فيمــا يتعلــق ب تــوىل التنــسيق تتخــذ املبــادرات وت للحكومــة ةالتنفيذي

وتنفيــذ التــشريعات والــسياسات والــربامج الالزمــة للوفــاء بالتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب   
 مباشــرة تالتحلــيالتــوفر املــشورة وكــي تــسدي تلــك املؤســسات لتمكني الــويــتعني . تفاقيـة اال

مؤسـسات رصـد مـستقلة      أن تنـشأ    كما ينبغـي أن تكفـل الـسياسة         . ألعلى مستويات احلكومة  
املعاهـد  ملـستقلة لـشؤون املـرأة، أو أن تتلقـى     مثل املعاهـد الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان أو اللجـان ا           

وجيـب أن ُتـشرك الـسياسة       . االتفاقيـة اليت تكفلها    بتعزيز ومحاية احلقوق     ليفاًالوطنية القائمة تك  
الشركات التجارية، ووسائط اإلعالم واملؤسسات وفئـات اجملتمـع   يف ذلك القطاع اخلاص، مبا   

واألفــراد، وأن حتــشد مــشاركتهم يف اختــاذ التــدابري الــيت ســتحقق أهــداف االتفاقيــة يف امليــدان   
  .االقتصادي اخلاص
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ــارة   - ٢٩ ــهاج سياســاهتا، بكــل   “دون إبطــاء”وتوضــح عب ــزام الــدول األطــراف بانت  أن الت
وتلــك الـصيغة ال حتفـظ فيهــا، وال تـسمح بـأي تنفيــذ     . الوسـائل املناسـبة، يتــسم بطـابع فـوري    

 لاللتزامــات الــيت تقــع علــى عــاتق الــدول عنــد تــصديقها علــى  تــدرجيي متــأخر أو خمتــار عمــداً
ويستتبع ذلك أن التأخري ال ميكن تربيره بـأي سـبب، مبـا يف ذلـك                . ليهااالتفاقية أو انضمامها إ   

، االعتبــارات الــسياسية أو االجتماعيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة أو االقتــصادية أو املتعلقــة بــاملوارد 
املـوارد   واجهـت الدولـة معوقـات أمـام تـوفري            وإذا. أية اعتبـارات أو قيـود أخـرى يف الدولـة           أو
ــا مبوجــب       احتاجــت إىل ا أو ــذ التزاماهت ــسري تنفي ــة لتي ــا مــن اخلــربات الالزم ــة أو غريه خلــربة التقني

  . عليها التماس التعاون الدويل حىت تتغلب على تلك املصاعبًاالتفاقية، قد يكون لزاما
  

  ) ز(إىل ) أ(الفقرات الفرعية من   - باء  
وتــوفر . بأســلوب عــامعــن التــزام الــدول األطــراف بتنفيــذ االتفاقيــة  تعــرب  ٢املــادة إن   - ٣٠

) ز(إىل  ) أ(الفقـرات الفرعيـة مـن       اليت تبينها   املوضوعية إطار تنفيذ االلتزامات احملددة      شروطها  
  . ، وسائر املواد املوضوعية يف االتفاقية٢من املادة 

التـــزام الـــدول األطـــراف بتـــوفري احلمايـــة ) ز( و) و( و) أ(حتـــدد الفقـــرات الفرعيـــة و  - ٣١
و تعديل القوانني واألنظمة التمييزية يف إطار سياسة القضاء علـى التمييـز ضـد               القانونية وإلغاء أ  

ل إدخـال تعـديالت دسـتورية أو غـري     وجيب أن تكفل الدول األطراف القيـام، مـن خـال      . املرأة
 املساواة بني الرجل واملرأة وعـدم التمييـز         ي من الوسائل التشريعية املالئمة، بتكريس مبدأ      ذلك

كمـا جيـب أن تـسن تـشريعات حتظـر           . النفـاذ تكون هلـا صـفة األسـبقية و       ي وأن   يف القانون احملل  
ويقـع علـى عـاتق      . وطيلـة حياهتـا   التمييز يف مجيع اجملاالت املتصلة حبياة املرأة يف إطـار االتفاقيـة             

ــاء القـــوانني    واألعـــراف واألنظمـــة الـــدول األطـــراف التـــزام باختـــاذ خطـــوات لتعـــديل أو إلغـ
علـى  معرضـة   فهنـاك فئـات معينـة مـن النـساء           .  ضد املرأة   تشكل متييزاً  واملمارسات القائمة اليت  

لتمييز من خـالل القـوانني املدنيـة وقـوانني العقوبـات، واألنظمـة، والقـانون العـريف                  لحنو خاص   
وتــشمل تلــك الفئــات احملرومـات مــن احلريــة، والالجئــات، وملتمــسات  . واملمارسـات العرفيــة 

ــدميات اجل  ــاجرات، وعـ ــوء واملهـ ــسحا اللجـ ــسية، والـ ــار نـ ــحايا االجتـ ــات، وضـ ، قيات، واملعوقـ
وبالتــصديق علــى االتفاقيــة أو االنــضمام إليهــا، تتعهــد الــدول األطــراف .  واملــسنات،واألرامــل

بإدماج االتفاقية يف أنظمتها القانونية احمللية أو أن متنحها بـسبيل آخـر األثـر القـانوين املالئـم يف                  
وتعتـرب مـسألة   . ان قابلية إنفاذ أحكامها على الصعيد الوطين  أنظمتها القانونية احمللية هبدف ضم    

الــسريان املباشــر ألحكــام االتفاقيــة علــى الــصعيد الــوطين مــسألة متعلقــة بالقــانون الدســتوري    
اللجنـة تـرى أن احلقـوق يف    ولكـن  . عاهدات داخل النظام القانوين احمللـي وتعتمد على مركز امل 

، علــى النحــو  وطيلــة حياهتــاجملــاالت املتــصلة حبيــاة املــرأة عــدم التمييــز ويف املــساواة يف مجيــع ا 
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 مـن   املكرس يف االتفاقية، ميكن أن تلقى املزيد من احلماية يف الدول اليت تشكل االتفاقية جـزءاً               
وحتــث اللجنــة . نظامهــا القــانوين احمللــي علــى حنــو تلقــائي أو مــن خــالل عمليــة إدراج خاصــة  

أن تنظـر يف  علـى   من نظامها القانوين احمللـي   تفاقية جزءاً الدول األطراف اليت ال تشكل فيها اال      
ــانون عــام عــن املــساواة مــثالً      ــي، مــن خــالل ق ــة يف قانوهنــا احملل ، هبــدف تيــسري  إدراج االتفاقي

  .٢اإلعمال الكامل للحقوق الواردة يف االتفاقية على النحو املطلوب يف املادة 
طـراف بـضمان أن تـوفر التـشريعات الـيت      التـزام الـدول األ  ) ب(وتضم الفقرة الفرعيـة     - ٣٢

حتظر التمييز وتعزز املـساواة بـني املـرأة والرجـل سـبل االنتـصاف املالئمـة للمـرأة الـيت تتعـرض                        
ويتطلـب هـذا االلتـزام أن تـوفر الـدول األطـراف اجلـرب للمـرأة الـيت          . للتمييز مبا خيالف االتفاقية   

ــة  ُت ــة مبوجــب االتفاقي ــوفري   فمــن دو. نتــهك حقوقهــا املكفول ــالتزام ت ــاء ب ن اجلــرب ال يكــون الوف
 خمتلفــة مــن اجلــرب، مثــل ســبل االنتــصاف تلــك أشــكاالًوتــشمل . االنتــصاف املالئــم قــد حتقــق

التعــويض النقــدي، ورد احلــق، ورد االعتبــار، ورد األمــر إىل ســابق وضــعه؛ وتــدابري الترضــية مثــل 
ــة وضــمانات عــدم التكــرار؛ و    ــذار العلــين واملــذكرات العلني إدخــال تغــيريات علــى القــوانني   االعت

  . للمرأة إىل احملاكمةاملخولةواملمارسات ذات الصلة؛ وتقدمي مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان 
، جيب أن تضمن الدول األطراف أن تتقيـد احملـاكم بتطبيـق             )ج( للفقرة الفرعية    ووفقاً  - ٣٣

ر ممكـن، مبـا يتماشـى مـع         مبدأ املساواة كمـا جتـسده االتفاقيـة وأن تفـسر القـانون، بأقـصى قـد                
ولكــن عنــدما ال يتــسىن ذلــك، يــتعني أن توجــه . التزامــات الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة

االتـساق بـني القـانون الـوطين،        عـدم   مـن وجـوه     نظر الـسلطات املختـصة إىل أي وجـه          احملاكم  
التفاقيـة، ألنـه    يف ذلك القوانني الوطنية الدينية والعرفية، والتزامات الدولة الطرف مبوجـب ا            مبا

  . لعدم وفاء الدول األطراف بالتزاماهتا الدولية استخدام القوانني الوطنية مربراًال جيوز أبداً
 وجيـــب أن تكفـــل الـــدول األطـــراف إمكانيـــة احتجـــاج املـــرأة مببـــدأ املـــساواة دعمـــاً   - ٣٤

 أو جهـات    التفاقية من قبـل مـوظفني عمـوميني       مبا خيالف ا  للشكاوى من أفعال التمييز املرتكبة      
وجيب أن تكفل الدول األطراف كذلك إمكانيـة جلـوء املـرأة إىل سـبل انتـصاف                 . فاعلة خاصة 

معقولــة التكلفــة ومتاحــة ومناســبة التوقيــت، مــع تــوفري املعونــة واملــساعدة القــانونيتني حــسب    
ُيبــت فيهــا يف حماكمــة عادلــة أمــام حمكمــة أو هيئــة قــضائية خمتــصة ومــستقلة، علــى أن اللــزوم، 
 حلقـوق أخـرى      انتـهاكاً  ويف احلاالت اليت يشكل فيها التمييز ضد املرأة أيضاً        . االقتضاءحسب  

من حقوق اإلنسان مثل احلق يف احليـاة والـسالمة البدنيـة، يف قـضايا العنـف املـرتيل وغـريه مـن                       
أشــكال العنــف علــى ســبيل املثــال، يقــع علــى الــدول األطــراف التــزام برفــع الــدعوى اجلنائيــة    

ويــتعني أن تقــدم الــدول األطــراف . اة للمحاكمــة وإنــزال العقوبــات اجلزائيــة املالئمــةاجلنــوتقــدمي 
الدعم املايل للرابطات واملراكز املستقلة اليت تـوفر املـوارد القانونيـة للمـرأة يف سـياق عملـها الرامـي               
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إىل تثقيف املرأة بشأن حقوقها يف املساواة ومساعدهتا على السعي للحصول علـى االنتـصاف مـن                 
  .التمييز
التزام الدول األطراف باالمتناع عن االضطالع بـأي عمـل          ) د(وُتنشئ الفقرة الفرعية      - ٣٥

الـدول  تـضمن  وجيـب أن  . أو ممارسة متييزيـة ضـد املـرأة سـواء علـى حنـو مباشـر أو غـري مباشـر                   
 أو قوانينـــها أو سياســـاهتا بـــشكل مباشـــر األطـــراف أال متيـــز مؤســـسات الدولـــة أو موظفوهـــا

 كما جيب أن تكفـل إلغـاء أي قـوانني أو سياسـات أو إجـراءات هلـا أثـر،       . ضد املرأة صريح   أو
  .أو تسفر عن، وقوع التمييز

 بالقـضاء علـى التمييـز مـن جانـب           التـزام الـدول األطـراف     ) هـ(وُتنشئ الفقرة الفرعية      - ٣٦
 يف هـذا   الـيت رمبـا تعتـرب مالئمـة      ،وال تقتـصر أنـواع التـدابري      . جهات فاعلة عامـة أو خاصـة       أي

أن تتخذ الدول األطـراف تـدابري    أيضاً  يتعني  ف.  على التدابري الدستورية أو التشريعية     ،اخلصوص
ويشمل ذلك التـدابري    . ساواهتا بالرجل ملتكفل اإلعمال الفعلي للقضاء على التمييز ضد املرأة و        

التفاقيـة  امبوجـب   تكفل قدرة املرأة على رفع الشكاوى من انتـهاكات حقوقهـا املكفولـة              : اليت
املـرأة مـن املـشاركة الفاعلـة يف صـياغة التـدابري             ومتكـن   وأن تتاح هلـا سـبل االنتـصاف الفعالـة؛           

مــساءلة احلكومــة علــى الــصعيد احمللــي؛ وتعــزز التثقيــف بأهــداف االتفاقيــة  وتكفــل وتنفيــذها؛ 
ــا  ــشج  اليف كامــل ودعمه ــسان   نظــام التعليمــي ويف اجملتمــع؛ وت ع عمــل منظمــات حقــوق اإلن

يـة الالزمـة يف   الوطنأو اآلليـات األخـرى      املؤسسات  وُتنشئ  مات النسائية غري احلكومية؛     واملنظ
ر الدعم اإلداري واملايل الكايف لضمان أن ُتحـدث التـدابري املتخـذة            جمال حقوق اإلنسان؛ وتوف   

كمـا أن االلتزامـات الواقعـة علـى عـاتق الـدول       .  يف حياة املرأة من الناحيـة العمليـة     حقيقياً فرقاً
 والـيت تتطلـب قيامهـا بـإقرار احلمايـة القانونيـة حلقـوق املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع                      ،األطراف
ــل ــصاص      ،الرجـ ــة ذات االختـ ــاكم الوطنيـ ــق احملـ ــن طريـ ــرأة عـ ــة للمـ ــة الفعالـ ــمان احلمايـ  وضـ

 واختـاذ مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى       ،واملؤسسات العامة األخرى مـن أي عمـل متييـزي        
 لتــشمل أفعــال رأة مــن جانــب أي شــخص أو منظمــة أو مؤســسة، متتــد أيــضاً  التمييــز ضــد املــ

  .الشركات الوطنية العاملة خارج اإلقليم
  
  توصيات للدول األطراف  - رابعاً  

  التنفيذ  - ألف  
ــاء    - ٣٧ ــشرط مــن أجــل الوف ــ”ب ــدول    “بةاملناَس ــهجها ال ــيت تنت ، جيــب أن تراعــي الوســائل ال

ة مبوجـب االتفاقيـة بـاحترام حـق املـرأة يف عـدم التمييـز ويف        األطراف كل جوانب التزاماهتا العامـ  
الوسـائل  ” يومـن مث فـإن تعـبري   . ه وإعمالـ هتعزيـز محاية ذلك احلـق و   و التمتع باملساواة مع الرجل   
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ــدابري املناســبة”و  “املناســبة ــة يــشمال  ٢ يف املــادة نياملــستخدم “الت  ن وغريهــا مــن مــواد االتفاقي
  :لة الطرف مبا يليتكفل قيام الدواليت تدابري ال

االمتنـاع عـن تنفيــذ أو رعايـة أو التغاضــي عـن أي ممارســة أو سياسـة أو تــدبري        )أ(  
  ؛)االحترام(ينتهك املعاهدة 

اختاذ خطوات ملنع انتهاك االتفاقية من قبـل أطـراف ثالثـة يف املـرتل أو اجملتمـع،                    )ب(  
  ؛)احلماية(وحظره واملعاقبة عليه، وتوفري اجلرب لضحايا تلك االنتهاكات 

مبوجــب االتفاقيــة، الطــرف تعزيــز املعرفــة علــى نطــاق واســع بالتزامــات الدولــة   )ج(  
  ؛ )التعزيز(والدعم املقدم للوفاء هبا 

عـدم التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس وحتقـق              تكفـل   اختاذ تدابري خاصة مؤقتة       )د(  
  ).اإلعمال( يف الواقع املساواة بني اجلنسني

  : الدول األطراف تدابري تنفيذية مالئمة أخرى، منها على سبيل املثالكما يتعني أن تتخذ  - ٣٨
تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة من خالل صـياغة وتنفيـذ خطـط عمـل وطنيـة                  )أ(  

ــيجني،        ــهاج عمــل ب ــصلة مبــا يتماشــى مــع إعــالن ومن ــربامج ذات ال ــسياسات وال وغريهــا مــن ال
  وختصيص املوارد البشرية واملالية الكافية؛

وضع مدونات لقواعد الـسلوك للمـوظفني العمـوميني مـن أجـل كفالـة احتـرام                   )ب(  
  مبادئ املساواة وعدم التمييز؛

قــرارات احملــاكم الــيت تطبــق  املتــضمنة لتقــارير لكفالــة التوزيــع الواســع النطــاق    )ج(  
  أحكام االتفاقية بشأن مبادئ املساواة وعدم التمييز؛

لتدريب عن مبـادئ االتفاقيـة وأحكامهـا، توجـه          تنظيم برامج حمددة للتثقيف وا      )د(  
ونيـة وسـلك القـضاء    جلميع الوكـاالت احلكوميـة واملـوظفني العمـوميني، وللعـاملني يف املهـن القان         

  على وجه اخلصوص؛
حشد كل وسائط اإلعـالم يف جمـال بـرامج تثقيـف اجلمهـور عـن املـساواة بـني                      )هـ(  

فالة إدراك املرأة حلقهـا يف املـساواة دون متييـز    الرجل واملرأة، والعمل على وجه اخلصوص على ك   
الـيت تبـديها    اخلتاميـة    ومعرفتها بالتدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ االتفاقيـة وباملالحظـات          

  للجنة على تقارير الدولة الطرف؛ا
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إنشاء وتطوير مؤشرات سليمة عن حالة إعمال حقوق اإلنسان للمرأة والتقدم             )و(  
لك، وإنـشاء وتعهـد بيانـات مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس ومتـصلة باألحكـام اخلاصـة                     احملرز يف ذ  
  .لالتفاقية

  املساءلة  - باء  
 من االتفاقية، من    ٢تنطبق مساءلة الدول األطراف، إزاء تنفيذها التزاماهتا مبوجب املادة            - ٣٩

 مــن مركزيــة الــسلطة، كمــا أن ال. احلكومــة كافــةدوائــر خــالل أي فعــل أو تقــصري مــن جانــب 
ال  ، علــى الــسواءخــالل انتقــال صــالحيات احلكومــة وتفويــضها يف الــدول املركزيــة أو االحتاديــة

تنفي بأي شكل من األشكال املـسؤولية املباشـرة للحكومـة الوطنيـة أو االحتاديـة للدولـة الطـرف                    
 مجيـع   ففـي . جتاه كل النساء يف حدود واليتها، وال تقلل من تلك املـسؤولية           بالتزاماهتا  عن الوفاء   

مـسؤولة عـن ضـمان    إليهـا  األحوال، تظل الدولة الطرف اليت صدقت على االتفاقيـة أو انـضمت            
ويف أي عمليـة النتقـال الـصالحيات، يـتعني أن           . التنفيذ التام يف كامل األقاليم اخلاضـعة لواليتـها        

خــرى تكفــل الــدول األطــراف أن الــسلطات املفوضــة لــديها املــوارد املاليــة والبــشرية واملــوارد األ 
ــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة   نالالزمــة للت ــام اللتزامــات الدول وجيــب أن حتــتفظ . فيــذ الفعــال والت

 كمـا جيـب أن تـضع    ،ثال التـام ألحكـام االتفاقيـة   تإللزام باالمبسلطة ا حكومات الدول األطراف    
رصــد مــن أجــل ضــمان احتــرام االتفاقيــة وســرياهنا علــى كــل النــساء     التنــسيق وللآليــات دائمــة 

تـؤدي   عـن ذلـك، جيـب أن تكـون هنـاك ضـمانات بـأال                 وفـضالً . ضعات لواليتـها دون متييـز     اخلا
  .ملرأة يف خمتلف املناطق حبقوقهاالالمركزية أو انتقال الصالحيات إىل التمييز فيما يتعلق بتمتع ا

ويستلزم التنفيذ الفعال لالتفاقية أن تكون الدولة الطرف موضع مـساءلة أمـام مواطنيهـا                 - ٤٠
وحـىت تعمـل مهمـة املـساءلة تلـك      . هم مـن أفـراد جمتمعهـا علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل           وغري

  .بفعالية، جيب تشغيل اآلليات واملؤسسات املالئمة
  

  التحفظات  - جيم  
. اف مبوجــب االتفاقيــة تــشكل جــوهر التزامــات الــدول األطــر٢تعتــرب اللجنــة أن املــادة   - ٤١

 أو علــى فقراهتــا الفرعيــة تتنــاىف مــن حيــث املبــدأ مــع ٢  أن التحفظــات علــى املــادةوبالتــايل تــرى
ويـتعني أن  . ٢٨ مـن املـادة   ٢موضوع االتفاقية وغرضها، ومن مث تعد غري مقبولة مبوجب الفقرة   

 لألثـر الفعلـي    أو فقراهتـا الفرعيـة إيـضاحاً   ٢تقدم الدول األطراف اليت أبدت حتفظات على املادة        
 وأن تشري إىل اخلطوات املتخذة لإلبقاء على التحفظات قيـد          لتلك التحفظات على تنفيذ املعاهدة    

  .االستعراض هبدف سحبها يف أقرب وقت ممكن
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ــداء إحــدى الــدول األطــراف حتفظــاً    - ٤٢ ــة ال يلغــي  ٢ علــى املــادة إن إب  أو فقراهتــا الفرعي
ضرورة امتثال تلك الدولـة الطـرف بالتزاماهتـا األخـرى مبوجـب القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك                       
التزاماهتــا مبوجــب املعاهــدات األخــرى حلقــوق اإلنــسان الــيت صــدقت عليهــا أو انــضمت إليهــا 

. ومبوجب القانون الدويل العريف حلقوق اإلنسان فيمـا يتعلـق بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                   
ــة مبوجــب          ــات مماثل ــة والتزام ــام االتفاقي ــى أحك ــني حتفظــات عل ــضارب ب ويف حــال وجــود ت

فـإن  حلقوق اإلنسان صدقت عليهـا أو انـضمت إليهـا الدولـة الطـرف،               معاهدات دولية أخرى    
  .عليها استعراض حتفظاهتا على االتفاقية هبدف سحبها
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  املرفق الرابع
  سادسا/٤٧املقرر     
  التوصية العامة بشأن املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية    

  
  مقدمة    

إذ يساورها القلق إزاء ما تتعـرض لـه          ،إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         - ١
املسنات من متييز متعدد األشكال وإزاء عدم تنـاول تقـارير الـدول األطـراف حلقـوق املـسنات                    

 تـــشرين ٢٠بـــصورة منهجيـــة، قـــررت يف دورهتـــا الثانيـــة واألربعـــني املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن 
 مـن اتفاقيـة القـضاء علـى     ٢١ باملـادة  ، عمـالً ٢٠٠٨نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٧أكتوبر إىل   /األول

 أن تعتمــد توصــية عامــة بــشأن املــسنات ومحايــة حقــوقهن   ،مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  
  .اإلنسانية

ــةقــررتو  - ٢ ــاً/٢٦ يف مقررهــا ، اللجن ــأنثالث ــه ، ب ــا ســلمت في ــة بــأن   تعتمــد بيان االتفاقي
 وتقـر أيـضاً   . ) أ(“سناتأداة هامة يف معاجلة املسألة احملددة حلقوق اإلنسان اخلاصة بامل         ”تشكل  

التــدابري اخلاصــة املتعلقــة ب مــن االتفاقيــة ٤ مــن املــادة ١ بــشأن الفقــرة ٢٥التوصــية العامــة رقــم 
وأقـرت  .  متعـدد اجلوانـب     بأن السن أحـد العوامـل الـيت قـد تعـاين النـساء بـسببها متييـزاً                  ،املؤقتة

نس كـي يتـسىن     اللجنة بوجه خـاص باحلاجـة إىل بيانـات إحـصائية مـصنفة حـسب الـسن واجلـ                  
  . تقييم حالة املسنات على حنو أفضل

ــة      - ٣ ــواردة يف مجلـ ــاه حقـــوق املـــسنات الـ ــة االلتزامـــات الـــسابقة جتـ وتؤكـــد اللجنـ
، وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل   ) ب(منـــها خطـــة عمـــل فيينـــا الدوليـــة للـــشيخوخة       صـــكوك
ــيجني ــم   ،) ج(ب ــادئ األم ــسن    ومب ــار ال ــة العامــة   ( املتحــدة املتعلقــة بكب ــرار اجلمعي ، ٤٦/٩١ق
، وخطة عمـل مدريـد الدوليـة املتعلقـة          ) د(، وبرنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية      )املرفق

__________ 
، اجلـزء األول،  A/57/38 (٣٨الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة واخلمـسون، امللحـق رقـم            انظر    ) أ(  

  ).٤٣٦ إىل ٤٣٠ثالثاً، والفصل السابع، الفقرات من /٢٦الفصل األول، املقرر 
منـشورات األمـم     (١٩٨٢أغـسطس   / آب ٦ ‐يوليـه   / متـوز  ٢٦بالشيخوخة، فيينـا،    تقرير اجلمعية العاملية املعنية       ) ب(  

  .، الفصل الرابع، الفرع ألف)A.I.16املتحدة، رقم املبيع 
منــشورات األمــم املتحــدة، ( ١٩٩٥ســبتمرب / أيلــول١٥‐٤الرابــع املعــين بــاملرأة، بــيجني، تقريــر املــؤمتر العــاملي   ) ج(  

  .، املرفقان األول والثاين١ول، القرار ، الفصل األ)A.96.IV.13املبيع  رقم
منــشورات األمــم املتحــدة، ( ١٩٩٤ســبتمرب / أيلــول١٣‐٥ويل للــسكان والتنميــة، القــاهرة، تقريــر املــؤمتر الــد  ) د(  

  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.95.XIII.18املبيع  رقم
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، والتعليقـــان العامـــان الـــصادران عـــن اللجنـــة املعنيـــة بـــاحلقوق  )هــــ(٢٠٠٢بالـــشيخوخة لعـــام 
ــة رقــم   ــة والثقافي ــة   ٦االقتــصادية واالجتماعي ــة والثقافي  بــشأن احلقــوق االقتــصادية واالجتماعي

  ).٢٠٠٨( بشأن احلق يف الضمان االجتماعي ١٩ ، ورقم)١٩٩٥(لكبار السن 
  

  معلومات أساسية    
 ٣٦تشري أرقام األمم املتحـدة احلاليـة إىل أنـه علـى نطـاق عـاملي سـيكون، يف غـضون                        - ٤

 ١٥ سنة أكرب من عدد األطفال الذين تقل أعمارهم عـن            ٦٠سنة، عدد من تتجاوز أعمارهم      
 ٢، ســيكون عــدد كبــار الــسن أكثــر مــن ٢٠٥٠رات إىل أنــه حبلــول عــام وتــشري التقــدي. ســنة

 غـري مـسبوق لنـسبة        يف املائة مـن سـكان العـامل، وهـو مـا يـشكل تـضاعفاً                ٢٢مليار نسمة، أو    
  .  يف املائة١١  سنة، والبالغة حاليا٦٠ًالسكان الذين تتجاوز أعمارهم 

أن النـساء يعّمــرن أطــول مــن  ويكـشف الطــابع اجلنــساين للـشيخوخة اجتاهــا يــشري إىل     - ٥
ــداً       مــن الرجــال وأن عــدد املــسنات الالئــي يعــشن وحيــدات أكثــر مــن عــدد مــن يعــيش وحي

 سـنة، فـال   ٦٠ امرأة ممن تتجاوز أعمارهم ١٠٠ مقابل كل  رجال٨٣ًومع أنه يوجد  . املسّنني
وعالوة علـى   .  سنة من العمر   ٨٠ امرأة ممن هم فوق      ١٠٠ مقابل كل     رجالً ٥٩يوجد سوى   

 لألمــم  لألمانــة العامــةلــك، تــشري إحــصاءات إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة التابعــة ذ
 ســنة متزوجــون مقارنــة ٦٠ يف املائــة مــن الرجــال الــذين تفــوق أعمــارهم  ٨٠املتحــدة إىل أن 

  . ) و( يف املائة من املسنات٤٨بنسبة ال تتجاوز 
إىل حتّسن مستويات العـيش ونظـم       وهذه الشيخوخة السكانية غري املسبوقة اليت تعزى          - ٦

 عــن تراجــع اخلــصوبة وامتــداد العمــر، ميكــن اعتبارهــا مثــرة  الرعايــة الــصحية األساســية، فــضالً
لنجاح اجلهود اإلمنائية، ونتيجة حسنة يتوقع هلـا أن تـستمر، جاعلـة بـذلك مـن القـرن احلـادي                     

ا آثـار بالغـة يف حقـوق        بيد أن هذه التغريات السكانية تترتب عليهـ       . والعشرين قرن الشيخوخة  
 ومنهجيـة للتمييـز   اإلنسان وُتشدد إحلاح التصدي، عن طريق االتفاقية، وعلى حنو أكثـر مشـوالً          

  .الذي تعاين منه املسنات
ومسألة الشيخوخة مسألة تتشاطرها البلدان املتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة علـى حـد                  - ٧

 ٢٠١٠ يف املائـة يف عـام        ٨ مـن    ان األقـل منـواً    ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن يف البلـد        . سواء

__________ 
ــر  )هـ(   ــشيخوخة   تقري ــة بال ــة املعني ــة الثاني ــة العاملي ــاجلمعي ــسان١٢‐٨د، ، مدري منــشورات األمــم   (٢٠٠٢أبريــل / ني

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.02.IV.4املتحدة، رقم املبيع 
 Population Ageing and Development 2009إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة التابعـة لألمـم املتحـدة،        ) و(  

Chartمتاح يف املوقع التايل ،: http://www.un.org/esa/population/publications/ageing/ageing2009.htm.  
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 ٢٠ يف املائـة إىل  ٢٩، بينما ستتراجع نسبة األطفال مـن    )و(٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٢٠إىل  
 مليــون ٦٠٠وســيزيد عــدد املــسنات الالئــي يعــشن يف املنــاطق األقــل منــوا مبقــدار   . ) ز(يف املائــة

 ويشكل هذا التحول السكاين حتـديات       .)ز(٢٠٥٠  و ٢٠١٠نسمة خالل الفترة ما بني عامي       
وتعــد شــيخوخة اجملتمــع اجتاهــا ثابتــا يف معظــم البلــدان املتقدمــة النمــو  . كــربى للبلــدان الناميــة
  .وإحدى مساهتا البارزة

فــالتنوع بينــهن واســع مــن حيــث التجــارب  . وال تــشكل املــسّنات جمموعــة متجانــسة    -٨
ن االقتــصادية واالجتماعيــة تتوقــف علــى واملعــارف والقــدرات واملهــارات، وإن كانــت حالتــه

ــة واألســرية       ــة الفردي ــة واالجتماعي ــة والثقافي ــسياسية والبيئي ــسكانية وال ــة مــن العوامــل ال . طائف
تقــدر بــثمن قيمــة مــسامهة املــسنات جبملــة أدوار يف احليــاة العامــة واخلاصــة منــها كــوهنن      وال

  .وسيطاتقيادات جملتمعاهتن احمللية ومقاوالت ومربيات ومستشارات و
  

  التوصيةقاصد وأهداف م    
العالقـة  اإلنـسانية   حقـوقهن  صـون  العامـة املتعلقـة باملـسنات و   تستكشف هذه التوصـية     - ٩

وحتـدد خمتلـف أشـكال التمييـز الـذي تعـاين منـه النـساء كلمـا           . بني مواد االتفاقية والـشيخوخة    
طـراف فيمـا يتعلـق بـالعيش        تقدم هبن العمر، وُتبّين مضامني االلتزامات اليت تتحملها الـدول األ          

بكرامة يف مرحلة الـشيخوخة وحقـوق املـسنات، وتتـضمن توصـيات يف جمـال الـسياسة العامـة               
 تعميم مراعاة االستجابة لـشواغل املـسنات يف االسـتراتيجيات الوطنيـة واملبـادرات                حنو موجهة

 اجملتمـع دون متييـز      اإلمنائية واإلجراءات اإلجيابية كيما تتمكن املسنات من املشاركة الكاملة يف         
  . وعلى قدم املساواة مع الرجال

 توجيهات للدول األطراف بشأن إدراج حالـة املـسنات يف          وتقدم التوصية العامة أيضاً     - ١٠
وال ميكن أن يتحقق القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               . تقاريرها املتعلقة بتنفيذ االتفاقية   

الكـاملني لكرامتـهن وحلقهـن يف الـسالمة الشخـصية      املسنات إال عن طريق االحتـرام واحلمايـة        
  .وتقرير املصري

  
   حمددةقلقجماالت     

 بسواء من التمييز كلمـا تقـدم هبـم العمـر، فـإن              لئن كان الرجال والنساء يعانون سواءً       - ١١
ذلـك أن وقْـع التفـاوت اجلنـساين طـوال حيـاهتن             . املسنات خيضن جتربة خمتلفـة مـع الـشيخوخة        

__________ 
ــسكان،       ) ز(   ــعبة الـــــــ ــدة، شـــــــ ــم املتحـــــــ ــة لألمـــــــ ــة التابعـــــــ ــصادية واالجتماعيـــــــ ــشؤون االقتـــــــ   إدارة الـــــــ

World Population Prospects: The 2008 Revision Population Database,  ــايل ــع الت ــاح يف املوق : ، مت
http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=1.  
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ــاقم يف ســن ا  ــاً يتف ــا يكــون أساســه  لكــرب وغالب ــة متجــذرة قواعــد  م ــة واجتماعي  وكــثرياً. ثقافي
 للحيــف يف توزيــع املــوارد وســوء املعاملــة نتاجــاًيكــون التمييــز الــذي تتعــرض لــه املــسنات  مــا

  .واإلمهال وحمدودية فرص احلصول على اخلدمات األساسية
 بـاختالف الظـروف      كـبرياً  ينـاً وميكن أن تتباين أشكال التمييز احملددة ضد املـسنات تبا           - ١٢

 ملــدى تكــافؤ الفــرص  االقتــصادية واخــتالف البيئــات االجتماعيــة الثقافيــة، تبعــاً -االجتماعيــة 
ــة، والــصحة، واحليــاتني األســرية واخلاصــة    ــالتعليم، والعمال ويطــرح . واخليــارات فيمــا يتعلــق ب

وإمكانيـة الوصـول    االت  مشاكل للمسنات، يف العديد من البلدان، االفتقاُر إىل مهارات االتص         
إىل علـى اخلـدمات االجتماعيـة،    وإىل فـرص احلـصول علـى سـكن الئـق و     إىل شبكة اإلنترنت،    

 مــا تعــاين املــسنات الالئــي يعــشن يف املنــاطق الريفيــة أو يف  وكــثرياً.  الوحدانيــة والعزلــةجانــب
ــأمني       ــوارد األساســية للكفــاف ويف ت ــاء احلــضرية الفقــرية مــن نقــص حــاد يف امل ــدخل األحي ال

  .واحلصول على الرعاية الصحية ومعرفة ماهلن من استحقاقات وحقوق والتمتع هبا
 ما يكون التمييز الذي تعاين منه املسنات متعدد األبعاد، حيـث ينـضاف عامـل                وكثرياً  - ١٣

الـــسن إىل أشـــكال التمييـــز األخـــرى القائمـــة علـــى نـــوع اجلـــنس واألصـــل العرقـــي واإلعاقـــة 
 اجلنسي واهلوية اجلنسانية ووضع املهاجر واحلالة االجتماعيـة واألسـرية   ومستويات الفقر وامليل 

واملــسنات مــن أبنــاء األقليــات أو اجملموعــات العرقيــة      . واملــستوى التعليمــي وأســس أخــرى   
 مـا يعــانني درجـة غــري    أو عــدميي اجلنـسية كــثرياً الـشعوب األصــلية أو مـن املــشردين داخليـاً    أو

  .متناسبة من التمييز
كثري من املسنات يعانني من اإلمهـال حيثمـا مل يعـدن يعتـربن مفيـدات يف أدوارهـن                   وال  - ١٤

ويتفاقم التمييـز بـسبب الترمـل       . اإلنتاجية أو اإلجنابية، وأصبح ينظر إليهن كعبء على أسرهن        
أو الطــالق، فيمــا حيــول دون متتــع املــسنات بكامــل حقــوقهن اإلنــسانية انعــداُم أو قلــة فــرص     

ال سـيما    (لرعاية الصحية ألمراض وإصابات مثل السكري والـسرطان       احلصول على خدمات ا   
وارتفـاع ضـغط الـدم وأمـراض القلـب      ) أنواع السرطان اليت تتفشى أكثر ما تتفشى بني النساء     

  . لزهاميراوالعدسة الكِدرة وترقق العظام و
مل والــسبيل الوحيــد لالرتقــاء بــاملرأة والنــهوض هبــا بــصورة كاملــة هــو اتبــاع هنــج شــا  - ١٥

  بالطفولـة، ومـروراً     ملتطلبات خمتلف مراحـل حيـاة املـرأة بـدءاً           وملبياً لدورة احلياة يكون مراعياً   
 علــى كــل مرحلــة عمريــة مــن آثــار يف متتــع  ، ومــا يترتــبباملراهقــة والبلــوغ وانتــهاء بالكهولــة

. أةتسري احلقوق املكرسة يف االتفاقية على كافة مراحل حيـاة املـر           و. املسنات حبقوق اإلنسان  
 علـى   وقبـوالً ومع ذلك، ال يزال التمييز القائم على السن يالقـي يف الكـثري مـن البلـدان تـساحماً        
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 من البلدان من لديها تشريعات حتـرم التمييـز          ة واملؤسسية والسياساتية، وقليل   املستويات الفردي 
  .على أساس السن

تقليديـة والعرفيـة آثـار      وميكن أن تترتب على الصور النمطيـة اجلنـسانية واملمارسـات ال             - ١٦
سـيما ذوات اإلعاقـة منـهن، مبـا يف ذلـك العالقـات               مؤذية يف مجيع جماالت حياة املسنات، وال      

األسرية، واألدوار اجملتمعية، والـصور الـيت تكرسـها وسـائط اإلعـالم، ومواقـف أربـاب العمـل                   
 لك إىل وكـذ ومقدمي الرعاية الصحية واخلدمات األخرى، وقـد تفـضي إىل العنـف اجلـسدي،               

  . االعتداء النفسي واللفظي واملايل
 يف  عـدم إتاحـة الفرصـة هلـن كـى يـشاركن            بـسبب ات للتمييـز     ما تتعرض املسن   وكثرياً  - ١٧

وسـائل النقـل قـد      و االفتقـار إىل وثـائق اهلويـة         إذ إن .  اختاذ القرار  ة وعمليات يالسياسالعمليات  
 للمــسنات بتــشكيل رابطــات    ُيــسمحويف بعــض البلــدان، ال . نــع املــسنات مــن التــصويت   مي
. سواها من التجمعـات غـري احلكوميـة أو املـشاركة فيهـا لتنظـيم محـالت ملناصـرة حقـوقهن             أو

قـد    السن اإللزامية للتقاعد أدىن بالنسبة للنساء منه للرجـال، وهـو مـا         كذلك، قد تكون أحياناً   
  . لدويلينطوي على متييز ضد النساء، مبن فيهن من ميثلن حكوماهتن على الصعيد ا

واملــسنات احلــائزات علــى مركــز الجــئ أو عــدميات اجلنــسية أو طالبــات اللجــوء،           - ١٨
 مــا يقاســني التمييــز واإلســاءة    ، كــثرياً العــامالت املهــاجرات أو املــشردات داخليــاً   وكــذلك
وقد تعاين املسنات ضحايا التهجري القسري أو انعدام اجلنسية من متالزمـة اإلجهـاد              . واإلمهال

 وأحيانـاً . صدمة، اليت قد ال تتعرف عليها جهـات تقـدمي الرعايـة الـصحية أو تعاجلهـا               الالحق لل 
إىل  من احلصول علـى الرعايـة الـصحية الفتقـارهن     ُتْحرم املسنات الالجئات واملشردات داخلياً    

ــة و   ــائق قانوني ــانوين أو وث ــداً  /مركــز ق ــهن بعي ــسبب توطين ــصحية  أو ب ــة ال ــق الرعاي .  عــن مراف
  .  حواجز ثقافية ولغوية تعوق وصوهلن إىل اخلدماتيالقني أيضاً وقد
 غـري مـربح يف التعلـيم         ما ينظـر أربـاب العمـل إىل املـسنات باعتبـارهن اسـتثماراً              وغالباً  - ١٩

جيـا  و للمـسنات فـرص متكافئـة لـتعلم تكنول         ال تتاح أيـضاً   إضافة إىل ذلك،    و. والتدريب املهين 
والكـثري مـن فقـراء املـسنات،       .  الالزمـة القتنائهـا    االتصاالت العصرية، بـل ال تتـاح هلـن املـوارد          

 ُيحـــرمن مـــن احلـــق يف التعلـــيم،  ســـيما ذوات اإلعاقـــة والالئـــي يعـــشن يف منـــاطق ريفيـــة،  ال
ومـن شـأن   . يتلقني سوى الّنْزر اليسري من التعليم النظامي أو غري النظامي، إن تلقينه أصـالً          وال

كة املــسنات بــصورة كاملــة يف احليــاة العامــة  األميــة األجبديــة واحلــسابية أن تعيــق بــشدة مــشار 
ــسياسية ويف  ــاة ال ــة مــن اخلــدمات        واحلي ــى طائف ــرص حــصوهلن عل ــشدة ف ــد ب ــصاد، وتقّي االقت

  . واالستحقاقات واألنشطة الترفيهية
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ومثة اجتاه بتدين أجور النـساء عـن الرجـال    .  يف قطاع العمالة الرمسية  والنساء أقل عدداً    - ٢٠
وعالوة على ذلك، فـإن مـا يعـانني منـه طـوال             . عمل مساو له يف القيمة    مقابل العمل نفسه أو     

حياهتن من متييـز جنـساين يف العمالـة يترتـب عليـه أثـر تراكمـي يف سـن الكـرب، ُيكـره املـسنات                     
لرجـال،  ا  حيـصل عليـه   مـع مـا  على التعامل مع مستويات دخل أو معاشات تقاعدية أقل تناسباً        

وتقـر اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية          .  معـاش تقاعـدي    بل حىت ُيجربهن على البقـاء بـدون       
 غـري   خطـط ه يـتعني يف معظـم الـدول وضـع            بأن ١٩واالجتماعية والثقافية يف تعليقها العام رقم       

علـى حنـو كـاف عـن        االنتفاع  قائمة على االشتراكات، ألن من املستبعد أن يقدر اجلميع على           
مـن  ) ب( ٢، بينمـا تـنص الفقـرة        ))ب( ٤الفرعيـة   الفقـرة    (طريق الـنظم القائمـة علـي التـأمني        

ــادة ــة    ،٢٨ امل ــوق األشــخاص ذوي اإلعاق ــن اتفاقيــة حق ــى ، م ــة االجتماعيــة  تــوفري  عل احلماي
تقاعــدي املــستحق يف الكــرب عــادة     ومبــا أن املعــاش ال  . منــهن املعوقــات  ســيما   للمــسنات، ال

 ينتــهي املطــاف باملــسنات إىل   مــايــرتبط بــاإليرادات احملــصلة خــالل احليــاة العمليــة، فغالبــاً   مــا
وعالوة على ذلـك، تتـضرر املـسنات بوجـه     . لرجاليتقاضاه اتقاضي معاشات تقاعدية أقل مما    

خاص من التمييز على أساس السن واجلنس، الذي يؤدي إىل اختالفهن عـن الرجـال يف الـسن                  
 محايـة حـق كبـار        علـى  وينبغي أن ُتمنح للنساء سن اختيارية للتقاعد حرصـاً        . اإللزامية للتقاعد 

السن منهن يف االستمرار يف العمل إن أردن، ولكي يتسىن هلن جتميع منـافع تقاعديـة، حـسب                  
ومن احلقائق املعلومة أن الكثري مـن املـسنات يـرعْين،           . االقتضاء، على قدم املساواة مع الرجال     

ــاً   ــد أحيان ــل هــن الراعــي الوحي ــسن مــن األطفــال وكــذا األزواج  ب ــصغار ال ــاة شــركاء احل/، ل ي
ــة أو  ــاجني للرعاي ــارب املــسنني  احملت ــدين أو األق ــادراً. الوال ــة    ون ــة املالي ــرف هلــن بالتكلف ــا ُيعت  م

  .والعاطفية هلذه الرعاية غري املأجورة
وال ُيحترم على الدوام حق املـسنات يف تقريـر املـصري والتعـبري عـن الرضـا فيمـا يتعلـق                        - ٢١

ــة الــصحية  ــة    وقــد تتعــرض اخلــدمات االجتما . بالرعاي ــة الطويل ــة للمــسنات، مبــا فيهــا الرعاي عي
ومثــة ميــل لــدى دوائــر البحــث  . األجــل، لتخفــيض غــري متناســب عنــد خفــض اإلنفــاق العــام  

ــات تقــدمي اخلــدمات إىل جتاهــل الظــروف         ــسياسات العامــة وجه والدراســات األكادمييــة وال
جنـاب وتلـك   الصحية واألمـراض البدنيـة والعقليـة املتـصلة بفتـريت مـا بعـد سـن اليـأس وسـن اإل                  

 مـا تقـدم املعلومـات املتعلقـة بالـصحة اجلنـسية وبفـريوس         ونـادراً . املتصلة بالسن وبنوع اجلـنس    
والكــثري مــن . اإليــدز يف شــكل مقبــول للمــسنات وميــّسر ومالئــم هلــن  /ةنقــص املناعــة البــشري

مني املمولــة أعادهن مــن خطــط التــاملــسنات ال ميــتلكن أي تــأمني صــحي خــاص أو جيــري اســتب
لعمليـة يف القطـاع غـري النظـامي        ولـة ألهنـن مل يـشتركن يف خطـة تـأمني خـالل حيـاهتن ا                الد من
  . ملّا كّن يقّدمن الرعاية بدون أجر أو
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ــات       - ٢٢ ــّن أمهـ ــرية إن مل يكـ ــتحقاقات األسـ ــة باالسـ ــةُ املطالبـ ــسنات أهليـ ــوُز املـ ــد تعـ وقـ
  . وصيات شرعيات لألطفال املوجودين يف رعايتهن أو
 خطــط االئتمانــات الــصغرية والتمويــل اشــتراطات علــى الــسن       وعــادة مــا تتــضمن    - ٢٣
عجــز الكــثري مــن املــسنات، يو. خالفهــا مــن املعــايري الــيت متنــع املــسنات مــن احلــصول عليهــا  أو
سيما منهن املالزمات لبيوهتن، عن املشاركة يف األنشطة اجملتمعيـة الثقافيـة والترفيهيـة، وهـو                 ال

األعـم، عنايـة كافيـة لتلبيـة        وال ُتـولَى، يف الغالـب       . رفـاههن  يف   ما يتركهن يف عزلة ويؤثر سلباً     
 املــساعدة الشخــصية والـسكن الالئــق، مبـا فيــه ترتيبــات   مــن قبيـل ات العــيش باسـتقالل،  متطلبـ 

  . اإلسكان املُيّسرة وُمعينات احلركة والتنقل
ل ويف الكثري من البلدان، تعيش غالبية املـسنات يف منـاطق ريفيـة حيـث فـرص احلـصو                    - ٢٤

وكثري من املـسنات يـتلقني   . على اخلدمات أكثر صعوبة عليهن بسبب سنهن ودرجات فقرهن 
. من أبنـائهن مـن العمـال املهـاجرين حـواالت غـري منتظمـة أو غـري كافيـة أو ال يتلقينـها أصـالً                        

واعتاد الكثري من فقـراء املـسنات باألريـاف علـى احلرمـان، يف حيـاهتن اليوميـة، مـن حقهـن يف              
وقد ال تتمكن املسنات من تأمني الغذاء املناسب نتيجـة لتـضافر عوامـل           . ذاء والسكن املاء والغ 

منها غالء سـعر األغذيـة وعـدم كفايـة دخلـهن بـسبب التمييـز فيمـا يتـصل بالعمالـة والـضمان                        
االفتقــار إىل وســائل النقــل يف منــع  يتــسبب وقــد . رص احلــصول علــى املــوارد االجتمــاعي وفــ

. دمات االجتماعيـة أو املـشاركة يف األنـشطة اجملتمعيـة والثقافيـة            املسنات من احلصول على اخلـ     
 إىل تدين دخـل املـسنات وعـدم كفايـة الـسياسات العامـة           االفتقار إىل وسائل النقل   ورمبا ُيعزى   

  . فيما يتعلق بوسائل النقل العامة امليسورة التكلفة واملتاحة لتلبية احتياجات املسنات
إذ إن املـسنات أقـل      . ، بـصورة خمتلفـة    سـيما املـسنات    لنـساء، ال   تغـري املنـاخ يف ا      يؤثرو  - ٢٥

 الــيت تقلــل مــن قــدرهتن  ،والبيولوجيــةلبدنيــة امواجهــة الكــوارث بــسبب الفــوارق  قــدرة علــى 
، الــيت تــؤثر يف االجتماعيــةواألدوار  التقاليــد األوليــة علــى مواجهــة األخطــار الطبيعيــة، بــسبب 

اف يف توزيع املعونـة واملـوارد يف ظـل املنظومـة            عدم اإلنص طريقة تصديهن للكوارث، وبسبب     
 علـى املـوارد ومـشاركتهن يف         املـسنات   حمدوديـة فـرص حـصول      فـضي وت. راتبيـة االجتماعية الت 

  . مواجهة تغري املناخإىل ضعف قدرهتن علىعمليات اختاذ القرار 
إدارة ومبوجــب بعــض الــشرائع والقــوانني العرفيــة، ال تتمتــع النــساء بــاحلق يف اإلرث و  - ٢٦

وتربر بعـض الـنظم القانونيـة هـذا األمـر مـن خـالل مـنح                 . األمالك الزوجية بعد وفاة أزواجهن    
بيــد أن هــذه . األرامــل وســائل أمــن اقتــصادي أخــرى مثــل النفقــة علــيهن ممــا تــرك أزواجهــن   

وتنطـوي بعـض    . ، بينما تترك األرامل معـدمات يف الغالـب        األحكام ال تنفذ يف الواقع إال نادراً      
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ــوان ــحية     القــ ــل ضــ ــروح بعــــض األرامــ ــسنات، وتــ ــد األرامــــل املــ ــدد ضــ ــز حمــ ني علــــى متييــ
  . “امللكية انتزاع”
واملـــسنات معرضـــات بوجـــه خـــاص لالســـتغالل والتعـــسف، مبـــا يف ذلـــك التعـــسف    - ٢٧

  .االقتصادي، عندما توكل أهليتهن القانونية إىل حمامني أو أفراد من األسرة، بغري رضاهن
تعدد الزوجـات خيـالف حـق املـرأة يف          ” على أن    ٢١لجنة رقم   لتوصية العامة ل  وتنص ا   - ٢٨

املساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطـرية عليهـا وعلـى مـن تعـوهلم إىل حـد                     
ومع ذلـك، فـإن ممارسـة تعـدد         ). ١٤الفقرة  ( “يستوجب عدم تشجيع هذه الزجيات وحظرها     

اف، كمـا أن الكـثري مـن النـساء يعـشن        الزوجات ال تـزال سـارية يف العديـد مـن الـدول األطـر              
 ما ُتهمل الزوجات األسّن من بني الضرائر مبجـرد اعتبـار أن مل يعـد هلـن نـشاط                    وغالباً. ضرائر

  .إجنايب أو اقتصادي
  

  التوصيات    
  التوصيات العامة    

جملتمـع،  مـن مـوارد ا    جيب على الـدول األطـراف أن تعتـرف بـأن املـسنات مـورد مهـم                    - ٢٩
 تتخذ كافة التدابري املالئمة، مبـا فيهـا التـدابري التـشريعية، للقـضاء علـى التمييـز                   ومن واجبها أن  

وينبغي أن تتـبىن الـدول األطـراف سياسـات وتـدابري مراعيـة لنـوع اجلـنس وفئـة                    . ضد املسنات 
 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن املـادة    ١العمر، مبا يشمل تـدابري خاصـة مؤقتـة، تتماشـى وأحكـام الفقـرة                

، لكفالة مـشاركة املـسنات     )٢٠٠٤( ٢٥ورقم  ) ١٩٩٧( ٢٣متني للجنة رقم    والتوصيتني العا 
بصورة كاملة وفعالـة يف احليـاة الـسياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية والثقافيـة واملدنيـة ويف أي                   

  .من جماالت احلياة يف جمتمعاهتنجمال آخر 
ملني بـاملرأة طـوال      بأن تكفل االرتقاء والنـهوض الكـا       وتتحمل الدول األطراف التزاماً     - ٣٠

أو مـن  /حياهتا، سواء يف زمن السلم أو أثناء الرتاعات، بل ويف حالة وقوع أية كارثة طبيعيـة و           
ومن مث، يتعني علـى الـدول األطـراف أن تكفـل عـدم التمييـز ضـد املـسنات يف                     . صنع اإلنسان 

النـــهوض كافـــة األحكـــام القانونيـــة والـــسياسات العامـــة والتـــدخالت الراميـــة إىل االرتقـــاء و  
  .باملرأة الكاملني

 التزامات الدول األطراف الطبيعةَ املتعددة األبعاد للتمييز ضد املـرأة،           يوينبغي أن ُتراع    - ٣١
وتكفل إعمال مبدأ املساواة بني اجلنسني طوال حيـاة املـرأة، سـواء مـن حيـث التـشريع أو مـن                      

ــق العملــي  ــدول األطــراف علــى    . حيــث التطبي أن ُتلغــي أو تعــّدل  ويف هــذا الــصدد، ُتحــثّ ال
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القــوانني واللــوائح واألعــراف القائمــة الــيت متيــز ضــد املــسنات، وأن تكفــل حتــرمي التــشريعات    
  .للتمييز القائم على السن أو اجلنس

 إىل دعم اإلصالح القانوين ورسـم الـسياسات العامـة، ُتحـث الـدول األطـراف                 وسعياً  - ٣٢
س وحتللـــها وتنـــشرها، كيمـــا تتـــوافر علـــى أن جتمـــع البيانـــات املـــصّنفة حـــسب الـــسن واجلـــن

املعلومــات عــن حالــة املــسنات، مبــن فــيهن مــن يعــشن يف منــاطق ريفيــة ومنــاطق نزاعــات            
وينبغي أن تركز تلك البيانات بوجه خـاص علـى مجلـة    . واملنتميات إىل أقليات وذوات اإلعاقة    

حاملي فـريوس نقـص     مسائل منها الفقر، واألمية، والعنف، والعمل غري املأجور، مبا فيه رعاية            
ــشري  ــة الب ــصحية        /ةاملناع ــة ال ــى الرعاي ــرص احلــصول عل ــه، واهلجــرة، وف ــصابني ب ــدز أو امل اإلي

  . والسكن واملنافع االجتماعية واالقتصادية والعمالة
وينبغـــي أن تـــزّود الـــدول األطـــراف املـــسنات باملعلومـــات املتعلقـــة حبقـــوقهن وســـبل    - ٣٣

 عليها أن تدّرب أفراد الشرطة والقـضاء وكـذا دوائـر            ويتعني. احلصول على اخلدمات القانونية   
ــة الـــسلطات      ــسنات، وأن تتـــوىل توعيـ ــة علـــى حقـــوق املـ ــبه القانونيـ ــة وشـ ــساعدة القانونيـ املـ
واملؤســسات العامــة وتدريبــها علــى املــسائل املتــصلة بالــسن ونــوع اجلــنس الــيت تتــضرر منــها     

ــة و  . املــسنات ــة  وجيــب أن تتــاح املعلومــات واخلــدمات القانوني ــر الفعال ســبل االنتــصاف واجلْب
  .وُتيّسر فرص احلصول عليها للمسنات ذوات اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهن

وينبغـــي للـــدول األطـــراف أن ُتمكّـــن املـــسنات مـــن التمـــاس جْبـــر الـــضرر وتـــسوية     - ٣٤
االعتداءات على حقوقهن، مبا فيها حقهن يف إدارة األمالك، وأن تكفل عدم حرمان املـسنات               

  .من أهليتهن القانونية ألسباب تعسفية أو متييزية
وعلى الدول األطراف أن تكفل جتاوب التدابري املتعلقة بتغري املنـاخ واحلـد مـن خمـاطر                   - ٣٥

وينبغـي  . الكوارث مـع الـشؤون اجلنـسانية ومراعاهتـا الحتياجـات املـسنات وجوانـب ضـعفهن              
ــضاً   ــراف أي ــدول األط ــسنات يف   لل ــشاركة امل ــّسر م ــود     أن ُتي ــة جبه ــرار املتعلق ــاذ الق ــة اخت عملي

  .التخفيف من تغري املناخ والتكيف معه
  

  الصور النمطية    
 بالقــضاء علــى الــصور النمطيـة الــسلبية وتقــومي أمنــاط  تتحمـل الــدول األطــراف التزامـاً    - ٣٦

ــة هلــن، ســعياً     ــضارة باملــسنات واملؤذي ــسلوك االجتمــاعي والثقــايف ال ــداء  ال  إىل احلــد مــن االعت
ي واجلنسي والنفسي واللفظي واالقتصادي الذي تعاين منـه املـسنات، مبـن فـيهن ذوات                اجلسد

  . اإلعاقة، بسبب الصور النمطية السلبية واملمارسات الثقافية
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  العنف    
 بـصوغ تـشريعات ُتقـّر بـالعنف وحترمـه، مبـا يف ذلـك            تتحمل الـدول األطـراف التزامـاً        - ٣٧

املمـارس داخـل املؤسـسات ضـد املـسنات، مبـن فـيهن         العنف املـرتيل والعنـف اجلنـسي والعنـف          
ــة ــع أعمــال العنــف ضــد      . ذوات اإلعاق ــق يف مجي ــدول األطــراف مــسؤولية التحقي وتتحمــل ال

ــاهتا         ــة ومقاضـ ــدات التقليديـ ــات واملعتقـ ــسبب املمارسـ ــة بـ ــك املرتكبـ ــا تلـ ــا فيهـ ــسنات، مبـ املـ
  .عليها واملعاقبة

للعنف الذي تعاين منـه املـسنات يف ظـل           الدول األطراف عناية خاصة      تويلوينبغي أن     - ٣٨
الرتاعـات املـسلحة، ولآلثـار املترتبــة علـى الرتاعـات املـسلحة يف حيــاة املـسنات، وملـا ميكــن أن         

وينبغــي للــدول  . تــسهم بــه املــسنات يف التــسوية الــسلمية للرتاعــات ويف عمليــات اإلعمــار       
ا للعنــف اجلنــسي  األطــراف أن تراعــي علــى النحــو الواجــب حالــة املــسنات لــدى معاجلتــه        

وينبغــي أن تـــضع الـــدول  . والتــهجري القـــسري وظــروف الالجـــئني أثنـــاء الرتاعــات املـــسلحة   
األطراف يف اعتبارها قرارات األمم املتحدة بشأن املـرأة والـسالم واألمـن لـدى معاجلتـها هلـذه                   

 ١٨٢٠ و) ٢٠٠٠( ١٣٢٥املسائل، مبا يف ذلك علـى وجـه اخلـصوص قـرارات جملـس األمـن                 
  ).٢٠٠٩( ١٨٨٩ و) ٢٠٠٨(
  

  املشاركة يف احلياة العامة    
 بكفالـة إتاحـة الفرصـة للمـسنات باملـشاركة يف احليـاة              تتحمل الدول األطراف التزامـاً      - ٣٩

العامة واحلياة السياسية، وتقلّد املناصب العامة على مجيع املـستويات، وكفالـة حيـازة املـسنات       
  . والترّشح يف االنتخاباتللوثائق الضرورية للتسجيل على قوائم املصوتني

  
  التعليم    

 بكفالة تكافؤ الفرص يف جمال التعلـيم أمـام النـساء مـن              تتحمل الدول األطراف التزاماً     - ٤٠
خمتلف الفئات العمرية، وكفالة متكني املسنات من احلصول علـى فـرص تعلـيم الكبـار والـتعلم                  

ــاة، فــضالً  ــه مــن معلومــات ت   مــدى احلي ــة متــصلة برفــاههن   عــن احلــصول علــى مــا حيتجن ثقيفي
  .أسرهن ورفاه

  
  العمالة واالستحقاقات التقاعدية    

 بتيسري مشاركة املـسّنات يف العمـل املـأجور دون متييـز             تتحمل الدول األطراف التزاماً     - ٤١
وينبغــي أن تكفــل الــدول األطــراف إيــالء عنايــة خاصــة حلــل . علــى أســاس ســنهن أو جنــسهن

يف حيـاهتن العمليـة، وأن تكفـل عـدم إكـراههن علـى التقاعـد                املشاكل اليت قد تواجه املـسنات       
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الــيت ثــار آل أن ترُصــد الــدول األطــراف اوينبغــي أيــضاً.  أو مــا شــابه ذلــك مــن حــاالت مبكــراً
  . فوارق األجور املتصلة بنوع اجلنسنتيجة املسنات تتعرض هلا

قطــاعني العــام  بكفالــة أال تكــون ســن التقاعــد يف الوتتحمــل الــدول األطــراف التزامــاً  - ٤٢
ــة وبنــاء عليــه، تتحمــل الــدول األطــراف التزامــاً  . واخلــاص كليهمــا متييزيــة ضــد النــساء   بكفال

 التقاعـد  النـساء     لـدى اختيـار    دية متييزية على أي حنو، حىت     تكون سياسات املعاشات التقاع    أال
 كـّن  ، وكفالة إتاحة فرص احلصول على معاشات تقاعدية كافية جلميع املـسنات الالئـي       مبكراً

وينبغي أن تعتمد الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة، مبـا فيهـا حـسب االقتـضاء،                 . عامالت
  .تدابري خاصة مؤقتة، لضمان تلك املعاشات التقاعدية

وينبغــي أن تكفــل الـــدول األطــراف للمـــسنات، مبــن فــيهن أولئـــك الالئــي يتقلّـــدن         - ٤٣
االسـتحقاقات االجتماعيـة واالقتـصادية    مسؤولية رعايـة األطفـال، تـوافر فـرص احلـصول علـى          

 عـن فـرص احلـصول علـى كافـة مـا يلـزم        املالئمة، من قبيل استحقاقات رعاية األطفال، فـضالً      
  .من دعم لرعاية كبار السن من الوالدين أو األقارب

وينبغي للدول األطراف أن تقدم لكافة النساء ممـن لـيس لـديهن معـاش تقاعـدي آخـر               - ٤٤
قدر الكايف تـأمني دخلـهن، معاشـات تقاعديـة غـري قائمـة علـى االشـتراكات                   بال يستطعنأو ال   

تكون كافية وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـال، وينبغـي أن تتـيح العـالوات املمولـة مـن الدولـة                         
  .سيما منهن من يعشن يف مناطق نائية أو ريفية وتُيّسر حصول املسنات عليها، ال

  
  الصحة    

األطــراف سياســة شــاملة للرعايــة الــصحية ترمــي إىل محايــة  وينبغــي أن تعتمــد الــدول   - ٤٥
بـشأن  ) ١٩٩٩( ٢٤االحتياجات الصحية للمسنات مبا يتماشـى والتوصـية العامـة للجنـة رقـم               

وينبغي أن تكفل هذه الـسياسة تـوافر الرعايـة الـصحية بتكلفـة ميـسورة جلميـع              . املرأة والصحة 
 املـستخدم، وتـدريب مـوظفي الـصحة     املسنات بوسـائل منـها، حـسب االقتـضاء، إلغـاء رسـوم         

على أمراض الشيخوخة، وإتاحة األدوية لعالج األمراض املزمنة وغـري املعديـة املتـصلة بالـسن،                
والرعاية الصحية واالجتماعية الطويلة األجل، مبـا فيهـا الرعايـة الـيت تـسمح بـالعيش باسـتقالل                 

يلـة األجـل إجـراءات تـشجع علـى      وينبغـي أن تـشمل ترتيبـات الرعايـة الطو     . والرعاية التلطيفية 
تغيري السلوك ومنط العيش إلبطاء نشوء املشاكل الصحية، منـها علـى سـبيل املثـال املمارسـات                  
التغذوية الصحية واتبـاع منـط عـيش نـشط وتيـسري تكلفـة خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا فيهـا                        

 يف تــشاراًســيما تلــك األمــراض األكثــر ان إجــراء الفحــوص لكــشف األمــراض ومعاجلتــها، وال 
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 أن تكفـل الـسياسات الـصحية اسـتناد الرعايـة الـصحية املقدمـة           وجيب أيـضاً  . صفوف املسنات 
  للمسنات، مبن فيهن ذوات اإلعاقة، إىل املوافقة احلرة واملستنرية للشخص املعين 

وينبغي أن تعتمد الدول األطراف بـرامج خاصـة مفـّصلة حـسب االحتياجـات البدنيـة                   - ٤٦
فية والـصحية للمـسنات، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى النـساء املنتميـات إىل                    والعقلية والعاط 

 عن النساء الالئي يتولّني مهمـة رعايـة األحفـاد أو صـغار         أقليات والنساء ذوات اإلعاقة، فضالً    
أفراد األسرة اآلخـرين احملتـاجني للرعايـة بـسبب هجـرة البـالغني مـن الـشباب، والنـساء الالئـي                      

  .اإليدز أو املصابني به/ةن األسرة من حاملي فريوس نقص املناعة البشرييقمن برعاية أفراد م
  

  التمكني االقتصادي    
 بالقـضاء علـى كافـة أشـكال التمييـز ضـد املـسنات يف                تتحمل الدول األطراف التزامـاً      - ٤٧

وينبغــي أن ُتــزال مجيــع احلــواجز القائمــة علــى الــسن أو نــوع  . احليــاة االقتــصادية واالجتماعيــة
 اليت حتول دون احلصول علـى االئتمانـات والقـروض الزراعيـة، وُتكفـل فـرص حـصول                    اجلنس

وينبغــي أن تتــيح . املزارعــات وصــغار مــالك األراضــي مــن املــسنات علــى التكنولوجيــا املناســبة
 صـغرى غـري مـشروطة بـضمانات، وأن          الدول األطراف للمسنات نظم دعـم خاصـة وقروضـاً         

وينبغـي اسـتحداث مرافـق    . ملـشاريع التجاريـة الـصغرى    عن ذلك، على مباشرة ا     تشجع، فضالً 
وينبغـي أن تقـدم     . ترفيهية للمسنات وتقـدمي خـدمات اتـصالية إىل املـسنات املالزمـات لبيـوهتن              

الــدول األطــراف وســائل نقــل ميــسورة التكلفــة ومناســبة لــتمكني املــسنات، مبــن فــيهن الالئــي 
القتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك األنـشطة       يعشن يف املناطق الريفية، من املشاركة يف احلياة ا        

  .اجملتمعية
  

  املنافع االجتماعية    
ــة تــوافر فــرص حــصول        - ٤٨ ينبغــي أن تتخــذ الــدول األطــراف مــا يلــزم مــن تــدابري لكفال

املسنات على السكن الالئق امللّبي الحتياجاهتن احملددة، وكفالة إزالـة مجيـع احلـواجز املعماريـة                
وينبغـي أن   . قـسراً  اليت تعيق تنقّل كبار السن وُتفضي إىل مالزمـة البيـت             وخالفها من احلواجز  

تتيح الدول األطراف اخلـدمات االجتماعيـة الـيت متكّـن املـسنات مـن البقـاء يف بيـوهتن والعـيش              
 يف حـق املـسنات     وينبغي إلغاء القوانني واملمارسات اليت تؤثر سلباً      . باستقالل أطول مدة ممكنة   

 أن َتحمـي الـدول األطـراف املـسنات مـن إجـراءات              وينبغي أيـضاً  .  وامللكية يف السكن والعقار  
  .اإلخالء القسري ومن التشرد بدون مأوى
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  املُسّنات الريفيات وسواهن من مستضعفات كبار السن    
ــات التخطــيط        - ٤٩ ــهن يف عملي ــسنات ومتثيل ــدول األطــراف إدمــاج امل ينبغــي أن تكفــل ال

بغي أن تكفل الدول األطراف إمـداد املـسنات بامليـاه والكهربـاء     وين. اإلمنائي الريفي واحلضري  
وينبغـي للـسياسات الراميـة إىل زيـادة فـرص احلـصول علـى               . وغريها من املرافق بتكلفة ُميـّسرة     

املاء الصاحل للـشرب واملرافـق الـصحية الكافيـة أن تكفـل تيـسري احلـصول علـى التكنولوجيـات                     
  . غري الزمةذات الصلة وعدم تطلّبها لقوة بدنية 

وينبغــي أن تعتمــد الــدول األطــراف قــوانني وسياســات مراعيــة لنــوع اجلــنس وللــسّن      - ٥٠
الــاليت حيملــن صــفة الجــئ أو عــدميات اجلنــسية، وكــذلك املــشردات   لكفالــة محايــة املــسنات 

  . أو العامالت املهاجراتداخلياً
  

  الزواج واحلياة األسرية    
إلغاء كافة التشريعات اليت متيز ضد املـسنات يف جمـال            ب تتحمل الدول األطراف التزاماً     - ٥١

  .الزواج ويف حالة الطالق، مبا يف ذلك ما يتعلق باألمالك واإلرث
ــسنات           - ٥٢ ــز ضــد امل ــيت متي ــشريعات ال ــع الت ــي مجي ــراف أن تلغ ــدول األط ــى ال وجيــب عل
 تعتمـد   ومـن واجبـها أن    . يتعلق باألمالك واإلرث وأن حتميهن مـن نـزع ملكيـة أراضـيهن             فيما

وينبغـي هلـا    . قوانني منظّمة للّترِكات بدون وصية تكون متماشية مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية          
، وكفالـة عـدم   كرهـاً كذلك أن تتخذ تدابري إلهناء املمارسات اليت ُتجرب املسنات على الـزواج           

ــالزواج القـــسري مـــن شـــقيق الـــزوج املتـــوىف أو مـــن أي     اشـــتراط احلـــصول علـــى املـــرياث بـ
  .آخر شخص

 بالتوصـية العامـة   وينبغي أن َتْنهى الدول األطراف عن تعدد الزوجات وحتظـره، عمـالً             - ٥٣
 .، وأن تكفل تقسيم مرياث اهلالك املتعدد الزوجات بالتساوي بني زوجاته وأبنائهن٢١رقم 
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  املرفق اخلامس
   سابعا٤٧املقرر     
ــساو          ــة بامل ــم املتحــدة املعني ــة األم ــشاء هيئ ــشأن إن ــان ب ــسني  بي ــني اجلن اة ب

  املرأة ومتكني
تود اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أن تعـرب عـن ترحيبـها بإنـشاء هيئـة                

بوصـفها  ) هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة    (األمم املتحدة املعنية باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة       
ياجـات النـساء والفتيـات يف أرجـاء       كيانا جديدا يستهدف اإلسراع بتحقيق تقـدم يف الوفـاء باحت          

إذ إن إنشاء تلك اهليئة قد جاء يف حينه ويكتـسي أمهيـة يف ترسـيخ مراعـاة تعمـيم املـسائل                   . العامل
  .اجلنسانية يف منظومة األمم املتحدة

ومتثل هيئة األمم املتحدة للمرأة إقرارا جليا مبحورية هديف النهوض باملرأة واملـساواة بـني               
إذ تـربز اهليئـة للعيـان تلكمـا اهلـدفني الرئيـسيني، وجتعـل معاجلـة                 . ة لألمـم املتحـدة    اجلنسني بالنـسب  

إذ إن املـساواة بـني      . املسائل اجلنسانية بشكل متكامل يف األمم املتحـدة أقـرب إىل الواقـع املعـاش              
اجلنسني ليست فحسب حق أساسي من حقوق اإلنسان، ولكن إعماهلا ميثل عنصرا أساسـيا مـن        

  . االقتصادية واألمن والسالم-ية االجتماعية عناصر التنم
وقد غمر اللجنة سرور بالغ بتعيني ميشيل باتشيليت، رئيسة شيلي السابقة، لتـويل قيـادة      

إن التزامها املعروف دوليـا إزاء متتـع املـرأة باملـساواة بـشكل ملمـوس،                . هيئة األمم املتحدة للمرأة   
ان بأن اهليئة اجلديـدة سـتكون حتـت أكفـأ قيـادة      وما متتلكه من كفاءات شخصية ومهنية مها ضم  

  .وأعالها مستوى
وستضطلع هيئة األمـم املتحـدة للمـرأة بـدور رئيـسي يف مـساعدة الـدول األعـضاء علـى                      

وتوفر اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال        . تنفيذ املعايري والقواعد العاملية اليت وضعت حلماية املرأة       
 وشـامال حلقـوق اإلنـسان الدوليـة يتـيح محايـة املـرأة والنـهوض هبـا،             التمييز ضد املرأة إطارا عامليـا     

وعـالوة علـى ذلـك، تتلقـى اللجنـة، عـن طريـق              . وتتوىل اللجنـة رصـد تنفيـذ الـدول األعـضاء لـه            
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة شـكاوى مـن                 

ارات فيما خيتص باالنتهاكات اجلسيمة أو املنهجية اليت تتعرض         األفراد واجلماعات وتقدم استفس   
  .هلا احلقوق اليت تكفلها االتفاقية

واللجنة علـى ثقـة مـن أن إنـشاء هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة سـيكون مـن شـأنه ترسـيخ                            
الدور الذي تضطلع به اللجنة، وسيكون مبثابة إهلام وحافز إضايف يفضي إىل التصديق عامليا علـى           

  .التفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هباا
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وتعتــرب اللجنــة أن إقامــة صــالت وثيقــة بــني هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة واللجنــة أمــر      
حاسم األمهية، وتتطلع اللجنة إىل إقامة تعاون وثيق مع اهليئة هبدف اإلسـهام يف توطيـد التقـدم              

ومــن مث يتــسىن للجنــة واهليئــة تعزيــز  صــوب إعمــال املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة،   
  .أعماهلما وترسيخ أوجه التآزر داخل منظومة األمم املتحدة
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  املرفق السادس
  الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني    

  
  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة

CEDAW/C/2010/47/1  
 Corr.1  وRev.1و 

  املشروحجدول األعمال املؤقت

CEDAW/C/2010/47/2           تقرير األمني العـام عـن حالـة تقـدمي الـدول األعـضاء للتقـارير
   من االتفاقية١٨مبوجب املادة 

CEDAW/C/2010/43/3               مذكرة من األمـني العـام عـن التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت
املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة بشأن تنفيـذ االتفاقيـة يف           

  تدخل يف نطاق أنشطتهااجملاالت اليت

CEDAW/C/2010/47/3/Add.1 

CEDAW/C/2010/47/3/Add.2 

CEDAW/C/2010/47/3/Add.3 

  تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  تقرير منظمة الصحة العاملية

 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

CEDAW/C/2010/47/3/Add.4 ل الدوليةتقرير منظمة العم 

  طرافتقارير الدول األ

CEDAW/C/UGA/7   اجلامع للتقـارير الدوريـة مـن الرابـع إىل الـسابع املقـدم              التقرير
 من أوغندا

CEDAW/C/BFA/6  السادس املقدم من بوركينا فاسوالتقرير الدوري 

CEDAW/C/TUN/6  امع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس والـسادس املقـدم           التقرير اجل
 من تونس

CEDAW/C/CZE/5 اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الرابــع واخلــامس املقــدم ر ـــــالتقري
 اجلمهورية التشيكية

CEDAW/C/MLT/4 التقرير الدوري الرابع املقدم من مالطة 

CEDAW/C/IND/SP.1  تقرير استثنائي مقدم من اهلند 
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  ملرفق السابعا
 تــشرين ٢٢ املــرأة يف أعــضاء اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد     

  ٢٠١٠أكتوبر /األول
  

  بلد اجلنسية  اسم العضو
ــهي  ــضوية يف  تنتـــ ــدة العـــ مـــ
  ديسمرب/كانون األول ٣١

 ٢٠١٠ بنغالديش فردوس آرا بيغوم

 ٢٠١٢ كوبا ماغاليس أروتشا دومينغز

  ٢٠١٢  فرنسا  نيكول أملني
 ٢٠١٢ كينيا فيوليت تسيسغا آوري

 ٢٠١٠ موريشيوس براميال باتن

 ٢٠١٢ فنلندا نيكالس برون

 ٢٠١٠ اجلزائر زرداين - مرمي بلميهوب

 ٢٠١٢ رومانيا فكتوريا بوبسكو

 ٢٠١٢ جامايكا باربرا بيلي

 ٢٠١٢ الربازيل سيلفيا بيمنتل

 ٢٠١٠ تايلند سيسوري تشوتيكول

 ٢٠١٠ مصر نائلة حممد جرب

 ٢٠١٢ اهلند إنديرا جيسينغ

 ٢٠١٢ أفغانستان زهرة راسخ

 ٢٠١٢ الصني  زوياوكشياو

 ٢٠١٠ كرواتيا دوبرافكا سيمونوفيتش

 ٢٠١٠ غانا آبيا -  آما فرميا كوكرسدوركا

 ٢٠١٠ هولندا كورنيليس فلنترمان

  ٢٠١٢  إسبانيا  سوليداد مورّيو دى ال فيغا
 ٢٠١٠ سلوفينيا باوريفيوليتا نو

 ٢٠١٠ إسرائيل داري ك- روث هالربين

 ٢٠١٠ اليابان يوكو هياشي
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  املرفق الثامن
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول            

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
   عشرةالثامنةدورته 

  
عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 - ١

مــــن يف الفتـــرة   عـــشرة  الثامنـــة يـــع أشـــكال التمييـــز ضــــد املـــرأة دورتـــه      القـــضاء علـــى مج  
  مجيـــع األعـــضاءةوحـــضر الـــدور .٢٠١٠ أكتـــوبر/ تـــشرين األول١ إىلســـبتمرب /أيلـــول ٢٩
  .عدا دوبرافكا سيمونوفيتش فيما
  . هذا التقريرتذييلوأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو املبني يف   - ٢
لعامـل التقريـر عـن املـستجدات يف املراسـالت اجلديـدة الـيت تلقتـها              واستعرض الفريق ا    - ٣

  .األمانة العامة منذ دورته األخرية، املقدم يف شكل جديد يتضمن معلوما مفصلة بقدر أكرب
وواصل الفريـق العامـل مناقـشة مـشروع التوصـية املقترحـة فيمـا يتـصل مبـدى مقبوليـة              - ٤

  .١٩/٢٠٠٨البالغ رقم 
ــبالغ     مناقــشته األوىلوأجــرى الفريــق  - ٥ ــة ال  عــن مــشروع التوصــية بــشأن مــدى مقبولي

ــم ــني        . ١٧/٢٠٠٨ رق ــا ب ــرة م ــبالغ يف فت ــة ال ــدى وجاه ــشة م ــام مناق ــق الع وسيواصــل الفري
 تنظـر   ليـة الـبالغ ووجاهتـه إىل اللجنـة كـي          الدورات، وسيقدم مشروع توصية عن مـدى مقبو       

  .فيه يف دورهتا الثامنة واألربعني
 العامــــل املــــستجدات يف متابعــــة تنفيــــذ مقــــررات اللجنــــة بــــشأن  ونــــاقش الفريــــق  - ٦

  .الفردية البالغات
  .واستعرض الفريق العامل حالة مثانية بالغات معلقة  - ٧
وناقش الفريق العامل أساليب عمله، مبا يشمل مدى االلتزام باملواعيد النهائيـة املتـصلة                - ٨

اهلا إىل مقـــدمي البالغـــات والـــدول بالقـــضايا املـــسجلة، وعـــدد رســـائل التـــذكري املقـــرر إرســـ
األطراف، وهيكل مشاريع القرارات، وصياغة وشكل اآلراء املعارضة واآلراء املوافقـة، وعـدد             

  .دورات الفريق العامل سنويا
وأحــاط الفريــق العامــل علمــا مبقالــة أكادمييــة تتــضمن حتلــيال للفقــه القــضائي األورويب   - ٩

سني يف إطار األديان كجزء من التزام الدولـة بـضمان احلـق             فيما يتصل بتيسري املساواة بني اجلن     
  .وقد أشري يف املقالة إىل عدة مالحظات ختامية اعتمدهتا اللجنة. يف حرية اعتناق األديان
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 اإلجراءات املتخذة    
  :قرر الفريق العامل ما يلي  - ١٠

 / شــــباط١٠ إىل ٧مــــن جبنيــــف يف الفتــــرة  عــــشرة تاســــعةعقــــد دورتــــه ال  )أ(  
  ؛٢٠١١ فرباير

، )٢٦/٢٠١٠بوصـــفها الـــبالغ رقـــم (تـــسجيل قـــضية جديـــدة ضـــد كنـــدا    )ب(  
 لقضية هذا البالغ؛مقررة باتن السيدة واملوافقة على التدابري املؤقتة املطلوبة، وتعيني 

وإعـداد  ) ٢٧/٢٠١٠بوصفها البالغ رقم    (تسجيل قضية جديدة ضد إيطاليا        )ج(  
و هاياشــي الــدورة املقبلــة للجنــة، وتعــيني يوكــمــشروع قــرار عــن مــدى املقبوليــة لعرضــه علــى 

 مقررة لقضية هذا البالغ؛

أن يطلـب إىل األمانـة العامــة أن تعـد مــذكرة تتـضمن معلومــات أساسـية عــن        )د(  
  اإلجراءات املتصلة بالتدابري املؤقتة اليت وافقت عليها اللجنة؛

ــة القـــضايا رقـــم      )هـ(   ــرارات عـــن مـــدى مقبوليـ  ٢١/٢٠٠٨إعـــداد مـــشاريع القـ
 يف فتـرة مـا بـني الـدورات، وتقـدميها إىل الـدورة املقبلـة                 ٢٤/٢٠٠٩ ورقـم    ٢٢/٢٠٠٩ ورقم

  للفريق العامل أو اللجنة؛
إفادة اللجنة بأن عدد رسائل التـذكري إىل كـل مـن مقـدمي الطلبـات والـدول                    )و(  

رونـة  األطراف فيما يتصل بالقضايا املسجلة ينبغي أن يقتصر على ثالثة رسـائل، مـع مراعـاة امل                
  رهنا بالظروف؛

ــق         )ز(   ــسات الفري ــدها ســنويا يف جل ــرر عق ــدورات املق ــشة عــدد ال مواصــلة مناق
  .العامل، والطلب إىل اللجنة إعداد مذكرة معلومات أساسية عن املسألة

  :وقدم الفريق العامل إىل اللجنة املسائل التالية للنظر والبت فيها  - ١١
  ؛ ١٩/٢٠٠٨بالبالغ رقم نسختان من مشروع توصية فيما يتصل   )أ(  
مسألة انتخاب مقررين اثنني ملتابعـة مـدى تنفيـذ مقـرر اللجنـة بـشأن القـضية                     )ب(  

  ؛١٨/٢٠٠٨رقم 
، حيــث إن الدولــة ٤/٢٠٠٤مــسألة إهنــاء إجــراءات املتابعــة يف القــضية رقــم    )ج(  

  الطرف املعنية قد استجابت على حنو كاف لتوصية اللجنة؛
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 االجتماعــات املــشتركة بــني اللجــان الــيت تعقــدها مــسألة هيكــل القــرارات يف  )د(  
  هيئات معاهدات حقوق اإلنسان؛

مــذكرة املعلومــات األساســية الــيت أعــدها الفريــق العامــل عــن صــياغة وشــكل   )هـ(  
  .)أ(اآلراء الفردية عن مقررات اللجنة

 
  

، اجلـزء الثـاين،     )A/63/38( ٣٨قـم   انظر الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثالثـة والـستون، امللحـق ر                  )أ(  
 .املرفق التاسع
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  تذييلال
   عشرة للفريق العاملثامنةجدول أعمال الدورة ال    

  .لاعمإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  - ١
 .املاضيةواألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة املتخذة استعراض اخلطوات   - ٢

 .سجيلمناقشات بشأن موجز أعدته األمانة العامة للت  - ٣

 .١٩/٢٠٠٨مناقشة بشأن القضية رقم   - ٤

 .١٧/٢٠٠٨مناقشة بشأن القضية رقم   - ٥

 ٢٢/٢٠٠٩ ورقـــم ٢١/٢٠٠٩  ورقـــم٢٠/٢٠٠٨املـــستجدات يف البالغـــات رقـــم     - ٦
 .٢٥/٢٠١٠ ورقم ٢٠٠٩/ ٢٤ ورقم ٢٣/٢٠٠٩ ورقم

 .مناقشة بشأن أساليب العمل وأنشطة التوعية اليت يقوم هبا الفريق العامل  - ٧

  .اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثامنة عشرة  - ٨
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 تاسعاملرفق ال
تقرير اللجنة املقدم مبوجب الربوتوكول االختياري واملتعلق مبتابعـة آراء اللجنـة              

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن البالغات الفردية 
  
وتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى           مـن الرب   ٧ من املـادة     ٥  و ٤ُتلزم الفقرتان     - ١

الـدول األطـراف    . )، املرفـق  ٥٤/٤نظـر قـرار اجلمعيـة العامـة         ا (مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     
بأن تويل االعتبار الواجب آلراء اللجنة وتوصياهتا، إن ُوجـدت، وأن تقـدم معلومـات للمتابعـة                

يف ذلـك يف      الدولـة الطـرف، مبـا      التماس معلومـات إضـافية مـن      أيضا  ميكن  و. خالل ستة أشهر  
ــة  ــا الالحق ــادة  . تقاريره ــاول امل ــة  ٧٣وتتن ــداخلي للجن ــن النظــام ال ــة آرا ) أ( م ء  إجــراءات متابع

. يــضطلعان بــه مــن مهــام فريــق عامــل إلجــراء املتابعــة، ومــا أو تعــيني مقــرر ســيما اللجنــة، وال
يف ذلــك  تابعــة، مبــا تكــون للمعلومــات املقدمــة علــى ســبيل امل   علــى أال) أ( ٧٤وتــنص املــادة  

 .تقرر اللجنة خالف ذلك مل قرارات اللجنة بشأن أنشطة املتابعة، صفة السرية، ما

وناقش الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجب الربوتوكـول االختيـاري خـالل               - ٢
ــن    ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــة، املعقـ ــه الثامنـ ــدورة  ، أي ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٤ إىل ٢دورتـ ــل الـ قبـ

 تالـيت متثلـ  و اللجنة يف جمـال متابعـة اآلراء،   تنشئهاآلية خمصصة أول  والثالثني للجنة،   السادسة  
 الـبالغ رقـم    ( ضـد هنغاريـا    .ت .أ حالـة يف تعيني اثنني من املقـررين ملتابعـة آراء اللجنـة بـشأن              

االمتنـاع عـن إنـشاء آليـة متابعـة دائمـة            ) أ: (يلي  مبا  اللجنة وأوصى الفريق العامل  ). ٢/٢٠٠٣
 من النظـام الـداخلي، بـإجراء املتابعـة          ٧٣ذه الفترة، والقيام عوضا عن ذلك، وفقا للمادة         يف ه 

تكليــف الفريــق العامــل بأنــشطة املتابعــة يف الوقــت  ) ب(علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة؛  
مواصــــلة تعــــيني مقــــررين اثــــنني معنــــيني مبتابعــــة اآلراء، ويفــــضل أن يكــــون   ) ج(احلــــايل؛ 
مـىت رأت اللجنـة أهنـا    و) د(الة، إن أمكن، ومعه أحـد أعـضاء الفريـق؛    املقرر املعين باحل   أحدمها

 مـن   ٧ من املـادة     ٥تلقت معلومات متابعة ُمرضية من الدولة الطرف املعنية، تقوم وفقا للفقرة            
الربوتوكــول االختيــاري، بــدعوة تلــك الدولــة الطــرف إىل تقــدمي معلومــات إضــافية بــشأن أي  

ختــذهتا، وذلــك يف تقاريرهــا الالحقــة املقدمــة مبوجــب املــادة تــدابري تكــون الدولــة الطــرف قــد ا
املتابعــة مــن واجباهتمــا؛ وتــورد ذلــك اإلجــراء يف ب  املقــررين املعنــينيمــن االتفاقيــة؛ وتعفــي ١٨

  .تقريرها السنوي
فربايـر  / شـباط  ٧ إىل   ٥وأوصى الفريق العامل يف دورته التاسعة املعقودة يف الفترة مـن              - ٣

الـسابعة والـثالثني للجنـة، بـأن تعـني اللجنـة الـسيدة أنامـاه تـان والـسيدة                    قبل الـدورة    ،  ٢٠٠٧

__________ 
  .، املرفق األول(A/65/38) ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم   ) أ(  
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الــــبالغ  ( ضــــد هنغاريــــاس .أحالــــة بــــاتن مقــــررتني ملتابعــــة آراء اللجنــــة بــــشأن   بــــراميال
ــم ــه العاشــرة        .)٤/٢٠٠٤ رق ــل خــالل دورت ــق العام ــاتن إىل الفري ــان وب ــسيدتان ت ــدمت ال وق

، إحاطة بشأن آخـر تقريـر قدمتـه الدولـة           ٢٠٠٧ليه  يو/ متوز ٢٠ إىل   ١٨املعقودة يف الفترة من     
وخالل الـدورة احلاديـة عـشرة     .الطرف استجابة لطلب اللجنة احلصول على معلومات إضافية      

ــن    ــرة م ــودة يف الفت ــاين ١١ إىل ٩املعق ــاير / كــانون الث ــدمت ٢٠٠٨ين ــان  ، ق ــان املكلفت املقررت
، وطلبتــا إىل ٤/٢٠٠٤ن الــبالغ رقــم  بــشأء اللجنــة متابعــة آراعــن إحاطــة إىل اللجنــة باملتابعــة

مع ممثل عن البعثة الدائمة هلنغاريا لـدى مكتـب األمـم املتحـدة        األمانة تيسري عقد اجتماع هلما    
 .يف جنيف

، ويف إطـار عمليـة   )٢٠٠٨يوليـه  / متـوز ٢٣ إىل ٢١مـن  (وخالل الدورة الثانية عشرة       - ٤
املنـشأة مبعاهـدات، الـيت تنفـذ كلـها       املواءمة، وألغـراض كفالـة االتـساق مـع اهليئـات األخـرى              

جنــة لحاليــا إجــراءات للمتابعــة وُتــصدر تقــارير متابعــة هبــذا الــشأن، يوصــي الفريــق العامــل ال    
 هـذا   وقـد ارتئـي حـىت أن      . اعتماد تقارير املتابعـة بـشأن اآلراء الـيت يعـرب عنـها يف كـل دورة                ب

أهنـا أول   نظـرا إىل تمييـز ضـد املـرأة،    القضاء على الب  املعنية أكرب من األمهية للجنةله قدرالنهج  
ــة، كمــا  ــدونكــر أعــاله،  ذُ جلن ــا    ت ــدة ذاهت ــدول األطــراف يف املعاه ــات ال يف النظــام  ال( واجب

تقـدمي معلومـات بـشأن تلـك        وهبـدف إيـالء االعتبـار الواجـب آلراء اللجنـة            ) الداخلي فحسب 
ــر الــسنوي الــذي سيــشمل مــ    مــن شــأن و. اآلراء ــردود  نــشر هــذه التقــارير يف التقري وجزات ل

 إمكانيـة   األخـرى  لألطـراف املعنيـة   يربز أمهية هذا اجلانب من عمل اللجنة وسـُيتيح          أن  املتابعة،  
 الفريـق العامـل، علـى النحـو املـذكور أعـاله،             أشـار و. االطالع على املعلومات املتعلقة باملتابعة    

ابعـة صـفة الـسرية      تكون للمعلومات املقدمة علـى سـبيل املت        ال إىل أنه مبوجب نظامه الداخلي،    
 . عاهداتاملوهذا هو النهج الذي يتبعه غريه من هيئات . تقرر اللجنة خالف ذلك مل ما

 املعلومـات الـواردة مـن الـدول         تـضمن ي وأوصى الفريق العامل بأن ُيَعد تقرير للمتابعـة        - ٥
عــة املعــين باملتاب  حتــت إشــراف املقــرر،مقــدمي البالغــات منــذ الــدورة الــسابقة  أو/األطــراف و

 مث ُتجمـع تقـارير   .الفريـق العامـل لكـل دورة مـن دورات اللجنـة        أو )املقررين املعنيني باملتابعة  (
 من حيـث الـشكل      ةمماثلوتكون التقارير   . املتابعة الثالثة املؤقتة وُتنشر يف تقرير اللجنة السنوي       

معلومـات  قـدم، يف مجلـة أمـور، مـوجزا لل         ت حيـث لتقارير اهليئات األخـرى املنـشأة مبعاهـدات،         
ويف . اللجنــة“ قــرار” الــيت تقــدمها الدولــة الطــرف، وأي معلومــات تــرد مــن مقــدم الــبالغ، و

ــة الطــرف، تــذكر أن      احلــاالت الــيت ال ــا بــشأن طبيعــة رد الدول تتخــذ فيهــا اللجنــة قــرارا هنائي
فعلــت اللجنــة يف  يــرد رد ُمــرض، مثلمــا  عنــدمااحلالــةوُيقفــل ملــف “ زال جاريــا احلــوار مــا”

ووافقـت اللجنـة علـى توصـيات الفريـق          . )٢/٢٠٠٣الـبالغ رقـم      (، ضد هنغاريـا   .ت .أ حالة
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ربعــني أحـد تقــارير املتابعـة املقـدم إليهــا مـن الفريــق     العامـل واعتمـدت أثنــاء دورهتـا الثانيـة واأل    
 . استمعت أثناء دورهتا الثالثة واألربعني إىل تقرير متابعة شفويوالعامل 

ــات تقريــر     - ٦ ــاه حمتوي ــرد أدن ــا يف    يوت ــر فيهم ــذكورين اللــذين نظ ــة امل ات  الــدور املتابع
ع املعلومـات   يـ ة واألربعـني وتتـضمن مـوجزا جلم       ثامنة واألربعني وال  سابعالالسادسة واألربعني و  

 حـىت هنايـة الـدورة       من مقدمي البالغات والدول األطـراف     عن متابعة آرائها    لجنة  تلقتها ال اليت  
جتمــع فيــه املعلومــات مــن   قــسمايــر ســنوي الحــق وسيتــضمن كــل تقر. ) ب(الثامنــة واألربعــني

  .املتابعة تقارير
  
 هنغاريا لدولة الطرفا
 ٤/٢٠٠٤، .س .أ الةاحل

 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤ تاريخ اعتماد اآلراء

املــــــــــــــسائل املثــــــــــــــارة 
 واالنتهاكات املبينة

ن اضـم وعـدم   عدم تقدمي املعلومات والنصيحة بشأن تنظـيم األسـرة،          
علــى إجــراء عمليــة التعقــيم و علــى  مــستنرية موافقــةأن تكــون هنــاك 

 ١٢و ) ح (١٠املادتــــان : احلرمــــان الــــدائم مــــن الــــدورة اإلجنابيــــة
   من االتفاقية ١٦من املادة  )ـه (١ والفقرة

التعويــضات الــيت تتناســب وخطــورة االنتــهاكات  . س .أمــنح   )أ( ُسُبل االنتصاف املوصى هبا
 ؛اليت تعرضت هلا حقوقها

زيد من التـدابري لكفالـة أن يكـون املوظفـون املختـصون      اختاذ امل   )ب( 
يف ذلـك املستـشفيات      املعنيون يف املراكز الصحية العامة واخلاصة، مبا      

ــم  ــى علـ ــستوصفات، علـ ــة    واملـ ــن االتفاقيـ ــصلة مـ ــام ذات الـ باألحكـ
 ٢١  و١٩ والفقــرات ذات الــصلة مــن التوصــيات العامــة للجنــة رقــم

  . هبايلتزمواابية للمرأة، وأن  املتعلقة بالصحة واحلقوق اإلجن٢٤ و

 مبـدأ املوافقـة املـستنرية     بـشأن إعادة النظر يف التشريعات احملليـة         )ج( 
ــايري       ــسان واملع ــوق اإلن ــع حق ــا م ــة توافقه ــيم وكفال يف حــاالت التعق

يف ذلــك اتفاقيــة جملــس أوروبــا حلقــوق اإلنــسان   الطبيــة الدوليــة، مبــا
__________ 

وقـد عقـد االجتمـاع التاسـع عـشر للفريـق            . مل تتخذ قرارات متابعـة خـالل الـدورة الـسادسة واألربعـني للجنـة                ) ب(  
ومــن . ل االختيـاري بعــد الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــة العامـل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــو 

 أن جيتمع الفريق العامل املعـين بالبالغـات مبوجـب الربوتوكـول             ٤٦/١اجلدير بالذكر أن اللجنة قررت مبقررها       
االختياري قبيل الدورات املقرر أن تعقدها اللجنة، باستثناء احلالة اليت يؤدي فيهـا انتخـاب خـرباء جـدد للجنـة                     

ويف هذه احلالة، يعقد الفريق العامل اجتماعه بعد دورة اللجنـة الـيت         .  انتهاء فترة والية أعضاء الفريق العامل      إىل
 ١٠وجتدر اإلشارة إىل أن الفريق العامـل جيتمـع مـرتني سـنويا لفتـرة جمموعهـا           . ُيعني فيها أعضاء الفريق العامل    

  .أيام عمل
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ــوي   ــدو (والطــب احلي ــة أوفي “ The Oviedo Convention” )اتفاقي
والنظـر، يف هـذا الـصدد،       . واملبادئ التوجيهية ملنظمـة الـصحة العامليـة       

يف تعديل احلكم الوارد يف قـانون الـصحة العامـة الـذي جييـز للطبيـب                 
 املنـصوص عليـه بـصفة     اإلجـراء أن يتبع دون  بأن جيري عملية التعقيم     

و مناسـبة   تبـد   املعلومات ذات الصلة عندما    تقدمي يقتضيالذي  و عامة
 ؛معينة يف ظروف

ــد  )د(  ــا   رصــ ــة، مبــ ــة واخلاصــ ــصحية العامــ ــز الــ ــك   املراكــ يف ذلــ
 لــضمان أناملستــشفيات واملــستوصفات، الــيت جتــري عمليــات تعقــيم 

خذ املوافقة التامة املـستنرية مـن املريـضة قبـل إجـراء أي عمليـة مـن                  تؤ
 .هذا النوع وحتديد العقوبات املناسبة يف حال انتهاك هذا األمر

ــة    ــرد الدول ــاريخ احملــدد ل الت
 الطرف

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٢

 ٢٠٠٧يوليه / متوز١٧ أبريل و/ن نيسا١٢ تاريخ الرد

ــسان١٢يف  رد الدولة الطرف  ــل / ني ــأن     ٢٠٠٧أبري ــة ب ــة الطــرف اللجن ــت الدول ، أبلغ
ــشأت يف    ــة أن ــشؤون االجتماعي ــول٢٢وزارة العمــل وال ســبتمرب / أيل

ــع وزارة اخل ، ٢٠٠٦ ــاون مــ ــصحة بالتعــ ــة ووزارة الــ ــا ،ارجيــ  فريقــ
 . مشتركاً بني الوزارات للنظر يف طريقة تنفيذ آراء اللجنة عامال

، طلبـــــت وزارة العمــــل والـــــشؤون  اتوبــــشأن مـــــسألة التعويــــض   
 نظـام االجتماعية من املؤسسة العامة حلقوق املرضى واملستفيدين مـن          

ســداء  واألطفــال، وهــي هيئــة أنــشأهتا احلكومــة، إ االجتماعيــةالرعايــة
النــصح هلــا بــشأن مقــدار التعويــضات الــيت ينبغــي منحهــا والوفــاء         

   . يف توصية اللجنةباملتطلبات احملددة
 وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة ووزارة الــصحة حلقــة   وســتنظم 

دراسية مشتركة بشأن صياغة تعميم عن املنهجية الواجـب اعتمادهـا           
ة تــشمل معلومــات وســتوّزع جمموعــة وثــائق إعالميــ. يف هــذا الــشأن

عــن اللجنــة وتوصــياهتا العامــة علــى أقــسام الطــب النــسائي يف مجيــع    
يتعلــق بطلــب تعــديل تــشريعاهتا،  يف مــا أمــا. مستــشفيات املقاطعــات

فإن الدولة الطـرف حتـاجج بـأن قوانينـها احملليـة تتطـابق مـع التزاماهتـا                  
  . إدخال أي تعديل عليهايلزم الفالدولية وبالتايل 

 بأنـه  املراكـز الـصحية أفـادت الدولـة الطـرف            صـد صـية بر  وبشأن التو  
 عمليــات التعقــيم وســيدرج  علــى فتــيشســيبدأ مــن اآلن فــصاعدا الت 

ذلك يف خطة العمل السنوية؛ وستضع وزارة الصحة وهيئـة الـشؤون            
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 املركـز الـوطين     وسـيدمج  مبـادئ توجيهيـة موحـدة؛         وتـصدر  الصحية
بالرصـد   املتعلقـة  ،٢٠٠٧  خطـة عملـه لعـام   يف املنهجيـة   املهنية للرقابة
 احلــاالت علــى فتــيش عمليــات الت، ملؤســسات الرعايــة الــصحيةاملهــين

ذات الـــصلة بـــالتمييز ضـــد املـــرأة؛ وستـــضع إدارة الرعايـــة الـــصحية  
توصــية تؤكــد حقــوق اإلنــسان للمــرأة وســوف تركــز علــى مــوظفي  

 .مؤسسات الرعاية الصحية يف املستقبل

دولـــة الطـــرف علـــى مـــذكرة ، ردت ال٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز١٧ويف  
ــة    ــشفوية املؤرخ ــة ال ــران٦اللجن ــه / حزي ــاه  (٢٠٠٧يوني ــر أدن ، )انظ

 الدولــة الطــرف أقــرتو. وقــدمت ردودا مفــصلة علــى أســئلة اللجنــة
تنــدرج يف نطــاق عمــل املؤســسة العامــة    بــأن التعويــضات مــسألة ال 

 واألطفـال،    االجتماعيـة   الرعاية نظامحلقوق املرضى واملستفيدين من     
وأكـدت الدولـة أيـضا،      .  لنظـر احملـاكم     حاليـا   ختـضع  احلالـة ن  حيث إ 

احللقة الدراسية الوطنيـة املقـرر عقـدها يف تـشرين        : يف مجلة أمور، أن   
 أســـاس شكل ستـــ٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين-أكتـــوبر  /األول

صياغة الرسـالة املتعلقـة باملنهجيـة الـالزم اعتمادهـا، وإصـدار توصـية               
عالميـة  اإلواد  املـ  جمموعـة    وأنن للمـرأة؛    لألطباء بشأن حقوق اإلنسا   

حتفظ جبميــع ســُيإنــه  علــى مجيــع مستــشفيات املقاطعــات؛ و تزعــُو
تقـل   يف ذلـك الوثـائق املتعلقـة بـالتعقيم، ملـدة ال            الوثائق الصحية، مبـا   

 مدرسـية سنة؛ وأن املناهج الدراسية الطبية تـشمل مقـررات           ٣٠عن  
أيــضا معلومــات وقــدمت الدولــة الطــرف   .ذات صــلة بــصحة املــرأة 

ــن دور  ــصلة ع ــل      مف ــن عم ــوطنيني يف جمــال الطــب، وع ــشرفني ال امل
وأخـريا، أكـدت الدولـة      . املؤسسات اليت تـدافع عـن حقـوق املرضـى         

الطرف من جديد أنه ليس مثة حاجـة إىل تعـديل تـشريعاهتا ألسـباب               
مــن بينــها أن األحكــام العامــة املتعلقــة باملعلومــات تنطبــق أيــضا علــى 

ــيم  ــات التعق ــن      عملي ــيس م ــذلك ل ــباب صــحية، ول ــيت جتــري ألس  ال
ـــالـــضروري تق ات ــيتعلـــق بـــسلط ويف مـــا. دمي معلومـــات خاصـــةــــ

بــد مــن تــزامن  الدولــة الطــرف أنــه ال ة، ذكــرتـــــاء التقديريـــــاألطب
ســالمتها  /الظــروف، أي أن يكــون هنــاك هتديــد مباشــر حليــاة األم     

أي املرتقـب مـن   ود املولملعاناة  ت كبريةاحتماالأن توجد  البدنية، أو 
تباعهـا   وعدم توفر أي وسيلة أخرى ممكنة ملنع احلمـل ال      ،علة خطرية 

ــا   .التوصــية هبــا  أو ــة الطــرف أن هــذا م جيعــل ســلطات   وتــرى الدول
   .للغاية األطباء التقديرية حمدودة

يوليه أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بأهنـا دفعـت مبلـغ               / متوز ٢٠ويف  
إىل مقدمـة   )  دوالر ٢٨ ٠٠٠  حـوايل (ماليني فورنت هنغـاري      ٥,٤

 .البالغ على سبيل التعويض
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ــه / متـــــوز٣١يف  رد مقدمة البالغ  ــا  ٢٠٠٧يوليـــ ــبالغ تعليقـــ ــاحبة الـــ ، قـــــدمت صـــ
علــى رّد الدولــة الطــرف، وأصــّرت علــى أن التــدابري الــيت        مفــصال

وحاججـت   .عرضتها الدولـة الطـرف غـري كافيـة لتنفيـذ آراء اللجنـة             
تتناســب ن التعويــضات ينبغــي أن بـأ ، صـاحبة الــبالغ، يف مجلــة أمــور 

النتهاك املرتكب واقترحـت منحهـا تعويـضا قـدره ثالثـة ماليـني              ا مع
أن التـدابري الـيت اختـذهتا       وبـ ؛  ) يـورو  ١٢ ٠٠٠حنـو   ( هنغـاري    تفورن

 باألحكــام املــوظفني املختــصنيالدولــة الطــرف لــضمان معرفــة مجيــع  
ــزامهم هبــ    ــة والت ــآراء اللجن ــة وب ــدابري  ذات الــصلة مــن االتفاقي ا هــي ت

؛ األطـراف املعنيـة اهلامـة     تصل إىل العديد من      غامضة وغري كافية ومل   
وأنــه ينبغــي تعــديل قواعــد الــسلوك األخالقيــة؛ وإن مــن غــري اليــسري   

 وينبغـــــي  اللجنـــــة،احلـــــصول علـــــى نـــــص االتفاقيـــــة وتوصـــــيات 
ــاتوزيعه ــاق أوســع   م ــوىل أولويــة أعلــى     ؛علــى نط ــه ينبغــي أن ت  وأن

ــة الطــب    ــات مهن ــاهج الدراســية    ألخالقي ــوق اإلجنابيــة يف املن وللحق
 احلالية؛ وإنـه ينبغـي وضـع        االنتصافالطبية؛ وإنه ينبغي تعزيز آليات      

ــشأن    ــشورة قواعــد موحــدة ب ــدمي امل ــرض   تق ــي ف ــه ينبغ ــسية؛ وإن  النف
العقوبــات املناســبة يف حــاالت التعقــيم القــسري؛ وإنــه ينبغــي تعــديل  

اللجنة بـشأن املوافقـة     قانون الصحة العامة كي يتماشى مع توصيات        
وقــدمت مقدمــة الــبالغ اقتراحــات بــشأن عــدة تعــديالت  . املــستنرية

إلدخاهلــا علــى قــانون الــصحة العامــة تــشمل معلومــات عــن النتــائج    
يــؤدي لتعقــيم اورفــضت مقولــة الدولــة الطــرف إن . الدائمــة للعمليــة

تبـــاع ايـــشترط  ، وأعربـــت عـــن قلقهـــا ألنـــه ال“إنقـــاذ احليـــاة ”إىل
 حتديد فتـرة انتظـار     قضي بتقدمي معلومات وال   الذي ي خلاص  اإلجراء ا 

إىل   إلجـراء التعقـيم    “املقتضيات الطبية ”يف احلاالت اليت تستند فيها      
أن مــن  وقالــت إن رأي الدولــة الطــرف الــذي مفــاده . رأي الطبيــب
ــه   ــن  ملالواضــح أن ــ يكــن م ــى   إ يضرورال ــب عل ــة الطل طــالع مقدم

 الطبية تفتـرض سـلفا   قتضياتامل أخرى ملنع احلمل، ألن      ةليبدوسائل  
عدم متكن املريضة من استخدام وسائل أخـرى ملنـع احلمـل ألسـباب              

وأوصــت .  خيــارات منــع احلمــل املتاحــة لــشريكها    أغفــلصــحية، 
ــرة االنتظــار  ب ــةتقلــيص فت لتعقــيم مــن أجــل تنظــيم  ا إلجــراء اإلجباري

 يف القـانون الـوطين     تـدرج مـن جديـد     ينبغـي أن    أكدت إنه    و ؛األسرة
ينبغـي إعـادة النظـر يف    وانية سحب طلـب التعقـيم يف أي وقـت،          إمك

 اســتغالله نظــرا إىل الطبيــة الــيت تــستدعي التعقــيم، قتــضياتمفهــوم امل
ــا    ــر التعقــيم وهــذا م ــان لتربي ــه مــن   يف كــثري مــن األحي أدى إىل حذف

 تخـذ جيوز على اإلطـالق أن ي      وال. األحكام القانونية يف بلدان كثرية    
وطلبت أيـضا مـن الدولـة        .عن شخص آخر  يابة  ن  هذا القرار  الطبيب

  .الطرف أن تقدم هلا اعتذارا علنيا
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ــاين ٢٠ويف  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــبالغ أن   ٢٠٠٩ن ــة ال ، أكــدت مقدم
ورحبـت أيـضا بأنـه      . الدولة الطرف قدمت تعويـضا ورحبـت بـذلك        

قد جرى اختاذ خطوات هامـة لـضمان اتـساق القـوانني اهلنغاريـة مـع                
ذلــك، فوفقــا ملقدمــة الــبالغ، فــإن التوصــيات ومــع . القــانون الــدويل

ــدا      مل ــذها هتدي ــام بتنفي تنفــذ بالكامــل حــىت اآلن، ويفــرض عــدم القي
  . مستمرا لسالمة املرأة يف الدولة الطرف

مــــن قــــانون الــــصحة العامــــة ) ٧ (١٨٧وأوصــــت بتعــــديل املــــادة 
فهــي تــشري حاليــا إىل أن التعقــيم ميكــن أن يكــون تــدخال  . اهلنغــاري
إال أن مقدمة البالغ حتاجج بأن ذلك غري صـحيح علـى            . ةينقذ احليا 

. اإلطــالق وأنــه ميكــن تفــادي احلمــل باســتخدام وســائل منــع احلمــل 
ينبغــي علــى اإلطــالق أن يتــرك اختــاذ هــذا القــرار للطبيــب نيابــة     وال
  . املريض عن

وأوصت أيضا بأن جيري كجزء من املوافقة املـستنرية تزويـد املـريض             
وباإلضـافة إىل ذلـك، ينبغـي       . ب الدائمة للتعقـيم   مبعلومات عن العواق  

أن ُيدرج رصد التعقيم ضـمن خطـة العمـل الـسنوية للمركـز الـوطين               
ــات       ــرا إىل أن عملي ــصحية، نظ ــة ال ــى الرعاي ــيش عل ــة والتفت للمراجع

  . حمددة بناء على شكاوي جترى حاليا إال التفتيش احلالية ال
وعة بطلـب بتقـدمي     وقد قدمت هذه املذكرة إىل الدولة الطـرف مـشف         

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩تعليقات حبلول 

اإلجراءات األخرى املتخذة   
 املطلوب اختاذها أو

ــران٥يف  ــه / حزي ــان املقررت، اجتمعــ٢٠٠٧يوني ــة  ت ــل الدول  مــع ممث
 . الطرف يف مقر األمم املتحدة

 إىل الدولة الطـرف مـذكرة       تان املقرر توعقب هذا االجتماع، وّجه    
 فيهـا  تـا ، طلب٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٦جنـة، مؤرخـة      الل باسـم شفوية  

ــا    ــات عم ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي ــي تق ــا: يل ــت م ــدمت  إذا كان ــد قُ  ق
  هلـا  مقدمة البالغ بشأن مقدار التعويضات اليت سـتمنح       معلومات إىل 

إذا كانـت هـذه األخـرية قـد تلقـت هـذه التعويـضات؛ والتـاريخ                  وما
ــز     ــة الدراســية؛ واجلــدول ال ــد احللق ــرح لعق ــيم  املقت ــصياغة التعم مين ل

ــا؛ و    ــالزم اعتماده ــة ال ــق باملنهجي ــداد توصــية  إلاملتعل ــشأنع  إدراج ب
عنــصر عــن قــضايا صــحة املــرأة يف بــرامج التــدريب الطــيب؛ وموعــد    
إصــدار وزارة الــصحة وهيئــة الــشؤون الــصحية للربوتوكــول املوّحــد  

ــا     ــرأة؛ وم ــسان للم ــوق اإلن ــة حبق ــداد التوصــية املتعلق ــت  وإع إذا كان
يف ذلـك     الوثائق ستوزع على املؤسسات العامة واخلاصة مبـا        جمموعة

 .املستشفيات واملستوصفات
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ــرة       ــديل الفقـ ــالنظر يف تعـ ــيتها بـ ــد توصـ ــن جديـ ــة مـ ــدت اللجنـ وأكّـ
من قانون الصحة العامة اليت ترى اللجنة أهنا جتيـز للطبيـب         ) أ( ١٨٧

 يقتـضي منـه بـصفة    اتبـاع اإلجـراء الـذي   تنفيـذ عمليـة التعقـيم بـدون     
ــدما   ع ــصلة عن ــات ذات ال ــالغ عــن املعلوم ــة اإلب ــدو مناســبة يف   ام تب

  مجيـع  االحتفاظ بصورة منتظمـة بـسجالت     بظروف معينة؛ وأوصت    
 عمليات التعقيم اليت ُتجـرى يف املؤسـسات الـصحية العامـة واخلاصـة             

تبذلــه مــن جهــود  وأثنــت علــى الدولــة الطــرف ملــا .علــى حــد ســواء
 .  عمليات التعقيمصدلتحسني ر

 مــع ممثــل تــان املقررت، اجتمعــ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٢٥ ويف 
ــذا      ــف، ويف هـ ــدة يف جنيـ ــم املتحـ ــب األمـ ــرف يف مكتـ ــة الطـ الدولـ

 بـأن وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة          تـان  املقرر تاالجتماع أُبلغـ  
ووزارة الــصحة جتريــان مــشاورات مكثفــة بــشأن مــنح تعويــضات       

 . ملقدمة البالغ

ّجهـت إىل الدولـة الطـرف مـذكرة شـفوية           وعقب هذا االجتمـاع، وُ     
ــاين ٣١مؤرخــة  ــاير / كــانون الث ــها  ا طلبــت فيهــ ٢٠٠٨ين ــة من  اللجن

احلرص على أن يكون مقدار التعويضات مناسـبا خلطـورة انتـهاكات     
يونيــه، اتــصلت األمانـــة   / حزيـــران١٦ويف . حقــوق مقدمــة الــبالغ   

 متابعـة    هبـدف  )جنيـف (باملمثلة الدائمة هلنغاريـا لـدى األمـم املتحـدة           
ــشفوية  ــذكرة ال ــصل بعاصــمة     . امل ــا ستت ــة أهن ــة الدائم وذكــرت املمثل
ها ميتقـد ميكـن   هناك معلومـات مـستجدة      تإذا كان  بلدها لتتحقق مما  

  .يوليه/إىل اللجنة قبل انعقاد دورهتا يف متوز
مـــرة  ، اجتمعـــت املقررتـــان٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥ويف  

.  للجنــةورة الثانيـة واألربعــني أخـرى مبمثــل الدولـة الطــرف أثنـاء الــد   
ة، الــعلومــات شــفوية بــشأن متابعــة هــذه احلمب املمثــل املقــررتني زودو

 عـن قـرار اللجنـة،       املنبثقـة  وخاصة عن التعـديالت األخـرى للتـشريع       
يتـسىن للدولـة الطـرف،       ل طـار قـانوين   إعن معلومات عن وضع      فضال

 نقهنتـهاك حقـو   ا عقـب    ات للـشاكي  اتيف مجلة أمور، تقـدمي تعويـض      
الـدعم النفـساين    تقـدمي   يـضا عـن     أوأبلـغ املقـررتني     . مبوجب االتفاقيـة  

  .البالغ ملقدمة
وخالل هذا االجتماع، أشارت املقررتـان إىل أن الدولـة الطـرف قـد       
دفعـــت بالفعـــل تعويـــضات عقـــب صـــدور أحكـــام حمكمـــة حقـــوق 

ضـرورة لإلطـار    فيمـا يبـدو     أن تكون هناك     اإلنسان األوروبية، دومنا  
 .تلك األحكام وطلب ممثل الدولة الطرف نسخا من ؛القانوين
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 يف وقـت الحـق إىل البعثـة الدائمـة مـشفوعة           تلـك األحكـام   وأحيلت  
 .الةبشأن متابعة هذه احل حتديث مكتوبتقدمي بطلب ل

معلومات إضافية من الدولـة   
  الطرف

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنا دفعـت        ٢٠٠٩يوليه  / متوز ٢٠يف  
إىل )  دوالر٢٨ ٠٠٠حنـــو ( فورنـــت هنغـــاري   مليـــون٥,٤مبلـــغ 

  مقدمة البالغ على سبيل التعويض
معلومــــــات إضــــــافية مــــــن 

 املشتكية
، رحـب حمـامي املـشتكية بـاملبلغ         ٢٠٠٩نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠يف  

بيـد أنـه مـن اجلـدير        . الذي دفعته الدولة الطرف على سبيل التعويض      
ــة الطــرف مل تنفــذ بالكامــل توصــ    ــذكر أن الدول ــة، أي بال يات اللجن

كفالة أن يكون القانون اهلنغاري املتعلق بالتعقيم متطابقا مـع املعـايري            
 .الدولية

قررت اللجنة، يف دورهتا السابعة واألربعني، بعد اطالعها علـى آخـر      قرار اللجنة 
التعليقات من حمامي املـشتكية، إهنـاء النظـر يف متابعـة آرائهـا يف هـذه          

  .القضية
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  ثلاجلزء الثا
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أعمـال دورهتـا                    

  ة واألربعنيثامنال
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ –يناير / كانون الثاين١٧    
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  الفصل األول
املــسائل املعروضــة علــى الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
  املقررات    
  أوال/٤٨املقرر     

وقــد . ، انتخبــت اللجنــة ســيلفيا بيمنتــل رئيــسة هلــا٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١٧يف   
  .طرحت أيضا التعيينات ألعضاء مكتب اللجنة

  
  ثانيا/٤٨املقرر     

، انتخبت اللجنة أعضاء املكتب البـاقني علـى النحـو    ٢٠١١يناير / كانون الثاين ٢٠يف    
كتوريـا بوبـسكو، نائبـة للرئيـسة؛ وزهـرة راسـخ، نائبـة              نيكول أملني، نائبة للرئيـسة؛ وف     : التايل

  . للرئيسة؛ وفيوليت آوري، مقررة
  

  ثالثا /٤٨املقرر     
أكدت اللجنـة عـضوية الفريـق العامـل املعـين بالبالغـات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول                     

 :االختيـــاري التفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة علـــى النحـــو التـــايل   
ــرامي ــاريرو   البـ ــدا بـ ــاتن، وأولينـ ــيمونوفيتش،  -بـ ــا سـ ــرون، ودوبرافكـ ــيكالس بـ ــا، ونـ   بوباديـ
  .هياشي ويوكو

  
  رابعا/٤٨املقرر     

أكدت اللجنة عـضوية الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة احلاديـة واخلمـسني علـى النحـو                        
  .فريدى أكار، وفيوليت آوري، وفكتوريا بوبسكو، وباربرا بيلي، وعصمت جاهان: التايل

  
  خامسا/٤٨املقرر     

جرى توسـيع عـضوية الفريـق العامـل املعـين باملمارسـات الـضارة كـى تـشمل فريـدى                       
أكار، وفيوليت آوري، وشياوكياو زو، إضافة إىل األعضاء احلاليني وهـم بـاربرا بيلـي، ونائلـة                 

  ).رئيسة(جرب، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وفيوليتا نويباور 
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  سادسا/٤٨املقرر     
نــة عــضوية الفريــق العامــل املعــين بــاملرأة يف حــاالت الــرتاع املــسلح وبعــد  أكــدت اللج  

، )رئيــسة(وبــراميال بــاتن  ونيكــول أملــني، ماغــاليس أروشــا،: انتــهاء الــرتاع علــى النحــو التــايل
ــان،    زرداين،-ونـــيكالس بـــرون، ومـــرمي بلميهـــوب   ــا بوبـــسكو، وعـــصمت جاهـ وفيكتوريـ

  .راسخ وزهرة
  

  سابعا/٤٨املقرر     
، قــررت اللجنــة وضــع توصــية عامــة عــن إمكانيــة  ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين٣١يف   

: وتتـألف عـضوية الفريـق العامـل مـن         . اللجوء إىل القضاء وإنـشاء فريـق عامـل يف هـذا الـصدد             
 زرداين، - بوباديـــا، ومـــرمي بلميهـــوب -فريـــدى أكـــار، وفيوليـــت آوري، وأولينـــدا بـــاريرو 

ودوبرافكـا سـيمونوفيتش، وباتريـسيا       ، وشـياكياو زو،   )رئيـسة (وسـيلفيا بيمنتـل      وباربرا بيلي، 
  . كداري-شولتز، وروث هالربين 

  
  ثامنا/٤٨املقرر     

ــر / شــباط٣يف    ــنقح للتوصــية     ٢٠١١فرباي ــام امل ــة مــشروع املخطــط الع ، أقــرت اللجن
العامة املشتركة بشأن املمارسات الضارة اليت ستصدر عن اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز                 

ــدء         ضــد ــضارة بب ــل املعــين باملمارســات ال ــق العام ــل، وأذنــت للفري ــة حقــوق الطف ــرأة وجلن امل
  .املشروع إعداد

  
  تاسعا/٤٨املقرر     

قررت اللجنة إنشاء فرقة عمل تتوىل دراسة ورقة عمل أعدهتا مفوضية األمـم املتحـدة                 
ــسية      ــشريد وانعــدام اجلن ــساواة بــني اجلنــسني يف ســياق الت ــشؤون الالجــئني عــن امل ــألف . ل وتت

 -فريدى أكار، وبراميال باتن، ونـيكالس بـرون، ومـرمي بلميهـوب             : عضوية الفرقة العاملة من   
زرداين، وفيكتوريــا بوبــسكو، وعــصمت جاهــان، وزهــرة راســخ، ودوبرافكــا ســيمونوفيتش،   

  .وباتريسيا شولتز، ويوكو هياشي
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  طراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياريالدول األ  -ألف   
ــر /شــباط ٤يف   - ١ ــدورة ال  ٢٠١١فرباي ــام ال ــاريخ اختت ــ، ت ــة   ثامن ــة املعني ة واألربعــني للجن

 يف اتفاقيـة القـضاء علـى         دولـة  ١٨٦ بالقضاء على التمييز ضد املرأة، بلغ عدد الدول األطراف        
، وفُـتح بـاب     ٣٤/١٨٠ يف قرارها    ة العامة معي اجل ، اليت اعتمدهتا  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

وما زال جيري التصديق علـى االتفاقيـة وبـاب االنـضمام            . ١٩٨٠مارس  /يف آذار عليها  التوقيع  
. ١٩٨١سـبتمرب   / أيلول ٣ يف   هانفاذبدأ  ،   من االتفاقية  ٢٧ووفقا للمادة   . إليها ما زال مفتوحا   

وأودعـت  . التفاقيـة أو انـضمام إليهـا   ومنذ الدورة السابعة واألربعني مل جيـر أي تـصديق علـى ا        
علــى عــديل ، صــك قبــول الت٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٣بولنــدا، لــدى األمــني العــام يف 

.  دولـة  ٦٠، ومن مث بلغ جمموع الدول اليت قبلت التعـديل            من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ١الفقرة  
 دولـة مـن     ١٢٤قيـة، أي    يف االتفا  ثلثـي الـدول األطـراف        ه مـن  قبولـ ويبدأ سريان التعديل لدى     

   .الدول األعضاء
 يف الربوتوكـول االختيـاري       دولـة  ١٠٠ ويف التاريخ نفسه، بلغ عدد الـدول األطـراف          - ٢

ــة ــهلالتفاقيـ ــذي اعتمدتـ ــا   الـ ــة يف قرارهـ ــة العامـ ــع  ٥٤/٤ اجلمعيـ ــاب التوقيـ ــتح بـ ــه يف  وفُـ عليـ
االختيــاري ومــا زال جيــري التــصديق علــى الربوتوكــول  . ١٩٩٩ديــسمرب /كــانون األول ١٠

 من ذلك الربوتوكول االختيـاري، بـدأ        ١٦ووفقا للمادة   . وباب االنضمام إليه ما زال مفتوحا     
ــاذ  ــسمرب / كــانون األول٢٢يف الربوتوكــول نف ــسابعة واألربعــني   .٢٠٠٠دي ــدورة ال ــذ ال  ومن

للجنـــة جـــرى تـــصديق إضـــايف واحـــد عليـــه، فقـــد أودعـــت كمبوديـــا صـــك التـــصديق علـــى 
  .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢٣ لدى األمني العام يف الربوتوكول االختياري

يف االتفاقيــة املعلومــات املــستجدة عــن عــدد الــدول األطــراف    وميكــن االطــالع علــى   - ٣
 من االتفاقية، وكذلك قـوائم      ٢٠ من املادة    ١قرة  الفعلى  تعديل  الل األطراف اليت قبلت     والدو

ا ونـصوص مجيـع اإلعالنـات والتحفظـات         فيهـ الـدول األطـراف     بالدول املوقعة على االتفاقية و    
واالعتراضــات، وغريهــا مــن املعلومــات ذات الــصلة، وذلــك مبوقــع جمموعــة معاهــدات األمــم   

، الـذي يتـوىل تـشغيله قـسم املعاهـدات           )http://treaties.un.org(املتحدة علـى شـبكة اإلنترنـت        
  . إىل األمني العامالتابع ملكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع مبهام الوديع املوكلة
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  افتتاح الدورة  -باء   
كتب األمم املتحدة يف جنيف، يف الفتـرة مـن      مب ة واألربعني ثامنعقدت اللجنة دورهتا ال     - ٤
 جلـــسة عامـــة ١٧وعقـــدت اللجنـــة . ٢٠١١فربايـــر / شـــباط٤ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين١٧

قائمـة بالوثـائق املعروضـة       ثالـث  من اجلزء ال   ألولوترد يف املرفق ا   ). ٩٧٦ إىل   ٩٦٠اجللسات  (
  .على اللجنة

ألقت بكلمـة أمـام اللجنـة     و.  املنتهية واليتها  وافتتحت الدورة نائلة جرب، رئيسة اللجنة       - ٥
إشا دايفن، رئيسة قـسم حقـوق املـرأة والـشؤون اجلنـسانية يف مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                     

  . ٩٦٠ يف جلستها وذلك، اإلنسان
  

  ال إقرار جدول األعم  -جيم   
  ). CEDAW/C/48/1( جدول األعمال املؤقت ٩٥٩أقرت اللجنة يف جلستها   - ٦
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  -دال   
، رئيسة الفريق العامل ملا قبل الـدورة،        فيوليتا نويباور ، عرضت   ٩٦٠اللجنة  يف جلسة     - ٧

ــرة مــــن  ) CEDAW/PSWG/2010/48 (تقريــــر الفريــــق /  آب٦إىل  ٢الــــذي اجتمــــع يف الفتــ
   .٢٠١٠ أغسطس

  
 تنظيم األعمال  -هاء   

، انتخبــت اللجنــة ســيلفيا بيمنتــل رئيــسة هلــا عمــال ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١٧يف   - ٨
ــة   ــداخلي للجن ــام ال ــا انُتخــب يف  . بالنظ ــاين ٢٠كم ــانون الث ــاير / ك ــام  ٢٠١١ين ، عمــال بالنظ

ــضاء ملكتــ       ــة أمســاؤهم كأع ــة التالي ــضاء اللجن ــة، أع ــداخلي للجن ــةال ــني،  : ب اللجن نيكــول أمل
للرئيــسة؛ وفكتوريــا بوبــسكو، نائبــة للرئيــسة؛ وزهــرة راســخ، نائبــة للرئيــسة؛ وفيوليــت    نائبــة

  .آوري، مقررة
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، اضــطلع أعــضاء  ١٥ويف التــاريخ نفــسه، وعمــال باملــادة    - ٩

 - أكـار، وأولينـدا بـاريرو    أيـسى فريـدى  : اللجنة التالية أمساؤهم بأعماهلم وأدوا العهـد الرمسـي   
  .بوباديا، وعصمت جاهان، وباتريسيا شولتز

الوكـاالت املتخصـصة    شـىت    يت اللجنة جلسة مغلقة مـع ممثلـ       ، عقد التاريخ نفسه ويف    - ١٠
ددة،  خالهلـا معلومـات عـن بلـدان حمـ     ت، قـدم  ومنظمـة حكوميـة دوليـة     األمم املتحدة    وهيئات

  .تنفيذ االتفاقيةل ااهليئات دعمو وكاالتتلك الومعلومات عن اجلهود اليت بذلتها 
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، عقدت اللجنة جلـسات علنيـة غـري رمسيـة           ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٤  و ١٧ويف    - ١١
ــدموا معلومــات عــن       ــذين ق ــة ال ــي املنظمــات غــري احلكومي ــدول مــع ممثل ــة يف ال ــذ االتفاقي  تنفي

إســرائيل : ، وهــىألربعــنية واثامنــارير إىل اللجنــة يف دورهتــا الالــيت قــدمت تقــالــسبع األطــراف 
  .وبنغالديش وبيالروس وجنوب أفريقيا وسري النكا وكينيا وليختنشتاين

  
  عضوية اللجنة  - واو  

وماريـا  سينغ  جيـ  إنـديرا     فيمـا عـدا    ة واألربعني مجيع أعـضاء اللجنـة      ثامنحضر الدورة ال    - ١٢
 مـن اجلـزء     ينفق الثا وترد يف املر  . بكاملها الدورة   يتسن لشياوكياو زو حضور    ملو. هلينا بريس 

  .تبني مدة عضوية كل منهم ، قائمة بأعضاء اللجنةثالثال
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  الفصل الثالث
ــر      ــشطة املــ  التقري ــسة عــن األن ــة هبــا بــني  ضطلعرئي ــدوريت اللجن ة سابع ال

  ة واألربعنيثامنواألربعني وال
ة بعسا هبا منذ الـدورة الـ    ضطلعسة تقريرا عن األنشطة امل    ، قدمت الرئي  ٩٦٠يف اجللسة     - ١٣

  . للجنةواألربعني
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  الفصل الرابع
 ١٨النظـــر يف التقـــارير املقّدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة       

  االتفاقية من
 دول مـن الـدول   سـبع  يف تقـارير قدمتـها   ،واألربعـني ة ثامنـ  يف دورهتـا ال   ،نظرت اللجنة   - ١٤

ابـع واخلـامس املقـدمان      ان الدوريان الر  التقرير:  من االتفاقية، وهي   ١٨األطراف مبوجب املادة    
 لتقريـرين الـدوريني   ل؛ والتقرير اجلـامع     )CEDAW/C/ISR/5 و   CEDAW/C/ISR/4(من إسرائيل   

الــسابع ؛ والتقريــر الــدوري )CEDAW/C/BGD/6-7(والــسابع املقــدم مــن بــنغالديش   الــسادس
 مــن الثــاين إىلتقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة ال؛ و)CEDAW/C/BLR/7(املقــدم مــن بــيالروس 

اجلامع للتقارير الدورية مـن     ؛ والتقرير   )CEDAW/C/ZAF/2-4(الرابع املقدم من جنوب أفريقيا      
؛ والتقرير الـدوري الـسابع      )CEDAW/C/LAK/5-7(اخلامس إىل السابع املقدم من سري النكا        

؛ والتقريــر الــدوري الرابــع املقــدم مــن ليختنــشتاين      )CEDAW/C/KEN/7(املقــدم مــن كينيــا   
(CEDAW/C/LIE/4) . وقــد أُلغــى النظــر يف تقريــر مقــدم مــن دولــة طــرف بعــد أن كــان مقــررا

وترد يف املرفق الرابع من اجلزء األول معلومات عن حالة تقدمي التقـارير مـن الـدول                 . النظر فيه 
  . من االتفاقية١٨األطراف والنظر فيها مبوجب املادة 

. رير الــيت نظــرت فيهــاوأعــدت اللجنــة مالحظــات ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن التقــا   - ١٥
 الوثـــائق الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة     نظـــاموقـــعمبهـــذه املالحظـــات  ميكـــن االطـــالع علـــى   و
)http://documents.un.org(دناه، حتت الرموز املبينة أ:  
  

 (CEDAW/C/ISR/CO/4-5)  إسرائيل___ 

 (CEDAW/C/BGD/CO/6-7) بنغالديش___ 

 (CEDAW/C/BLR/CO/7)  بيالروس___ 

 (CEDAW/C/ZAF/CO/2-4)   أفريقياجنوب___ 

 )CEDAW/C/LKA/CO/5-7(  سري النكا___ 

 (CEDAW/C/KEN/CO/7)  كينيا___ 

 (CEDAW/C/LIE/CO/4)  ليختنشتاين___ 
    

ة ثامنـ لجنـة يف ختـام الـدورة ال   اليت أبدهتا ال على املالحظات اخلتامية    تالحظاوأدلت مب   
  .وبيالروس وسري النكا وليختنشتاينإسرائيل :  الدول األطراف التاليةواألربعني
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  الفصل اخلامس
األنشطة املـضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                   

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 مــن الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة علــى أن تــدرج اللجنــة يف        ١٢تــنص املــادة    - ١٦

  . اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول االختياريتقريرها السنوي موجزا عن األنشطة اليت
  

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

  .مل تتخذ اللجنة إجراءات فيما يتعلق هبذا البند خالل دورهتا الثامنة واألربعني  - ١٧
  

  بالغات الفرديةمتابعة آراء اللجنة بشأن ال  -باء   
  .مل تتخذ اللجنة إجراءات فيما يتعلق هبذا البند خالل دورهتا الثامنة واألربعني  - ١٨
  

   من الربوتوكول االختياري٨اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة فيما يتصل باملادة   -جيم   
إذا تلقــت اللجنــة   مــن الربوتوكــول االختيــاري، فإنــه    ٨ مــن املــادة  ١وفقــا للفقــرة    - ١٩
علومــات موثــوق هبــا تــدل علــى وقــوع انتــهاكات جــسيمة أو منتظمــة ارتكبتــها دولــة طــرف م

للحقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، تــدعو اللجنــة تلــك الدولــة الطــرف إىل أن تتعــاون يف  
  .فحص تلك املعلومات، وأن تقدم، حتقيقا هلذا الغرض، مالحظات بشأهنا

 للجنة ُيطلع األمني العام اللجنـة علـى املعلومـات           من النظام الداخلي   ٧٧ووفقا للمادة     - ٢٠
 مــن ٨ مــن املــادة ١الــيت ُتقــدم، أو يبــدو أهنــا، مقدمــة كــي تنظــر فيهــا اللجنــة مبوجــب الفقــرة  

  .الربوتوكول االختياري
ــادة   - ٢١ ــا    ٧٧وعمـــال باملـ ــة، يف دورهتـ ــام اللجنـ ــع األمـــني العـ ــداخلي أطلـ ــام الـ ــن النظـ  مـ

ــة ــا  الثامنـ ــادة   واألربعـــني، علـــى معلومـ ــراء حتقيقـــات مبوجـــب املـ  مـــن ٨ت عـــن طلـــبني إلجـ
  .االختياري الربوتوكول

ــا للمــادتني    - ٢٢ ــة     ٨١ و ٨٠ووفق ــائق اللجن ــع وث ــة تكــون مجي ــداخلي للجن  مــن النظــام ال
 مـــن النظـــام الـــداخلي مـــشمولة ٨وإجراءاهتـــا املتعلقـــة بوظائفهـــا املنـــصوص عليهـــا يف املـــادة  

ــه مــن إجــراءات مبوجــب تلــك املــادة     وتكــون مجيــع اجتماعاهتــا املت  بالــسرية، علقــة مبــا تقــوم ب
  .اجتماعات مغلقة
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  الفصل السادس
   اللجنةبعملسبل ووسائل التعجيل     

وهــو ول األعمـال،   مـن جـد  ٧ يف البنـد  ، يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني،   نظـرت اللجنـة    - ٢٣
  .ل ووسائل التعجيل بعمل اللجنةسب
  

   من جدول األعمال٧طار البند اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إ    
  تواريخ انعقاد الدورات املقبلة للجنة     

ة تاســعانعقــاد دوريت اللجنــة ال وأمــاكن واعيــد ملــؤمترات، مت تأكيــد م اوفقــا جلــدول    - ٢٤
  :ني وما يتصل هبما من اجتماعات كما يليمسواألربعني واخل

  يورك؛، نيو٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١: ة واألربعونتاسعالدورة ال  )أ(  
 مبوجـب الربوتوكـول      املقدمة  للفريق العامل املعين بالبالغات    عشرونالدورة ال   )ب(  
  ، نيويورك؛٢٠١١يوليه / متوز٨-٦: االختياري
ــ  )ج(   أغـــسطس / آب٥-١: نياديـــة واخلمـــسل ملـــا قبـــل الـــدورة احلالفريـــق العامـ
  ، نيويورك؛ ٢٠١١

  نيف؛، ج٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٢: ونمسالدورة اخل  )د(  
 مبوجــب  املقدمــة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــاتاديــة والعــشرونالــدورة احل  )ه(  

  ، جنيف؛٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠-٢٨: الربوتوكول االختياري
 تــشرين ٢٨-٢٤: ني، جنيــفثانيــة واخلمــسل ملــا قبــل الــدورة اللفريــق العامــا  )و(  
  .٢٠١١أكتوبر /األول

  
  يف دوراهتا املقبلة فيها اللجنة التقارير اليت ستنظر    

يف التقـارير املقدمـة    نيمسة واألربعني واخل تاسعيف دورتيها ال  أكدت اللجنة أهنا ستنظر       - ٢٥
  :من الدول األطراف التالية
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  :ة واألربعونتاسعالدورة ال
  إثيوبيا___ 
  إيطاليا___ 
  مجهورية كوريا___ 
  جيبويت___ 
  زامبيا___ 
  سنغافورة___ 
  كوستاريكا___ 
  لنيبا___ 

  
  :ونمسالدورة اخل

  باراغواي___ 
  تشاد___ 
  اجلبل األسود___ 
  عمان___ 
  كوت ديفوار___ 
  لكويتا___ 
  ليسوتو___ 
  وريشيوسم___ 

  
الـيت سـتدعى إىل تقـدمي       التاليـة   واختارت اللجنة أيـضا بـصورة أوليـة الـدول األطـراف               - ٢٦
  :نيادية واخلمساريرها يف الدورة احلتق

  األردن___ 
  ازيلالرب___ 
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  اجلزائر___ 
  جزر القمر___ 
  زمبابوي___ 
  غرينادا___ 
  الكونغو___ 
  النرويج___ 

  
   من االتفاقية١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     

اعتمدت اللجنة تقرير املقررة املعنية باملتابعة يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، ونظـرت يف                 - ٢٧
  :التقارير التالية

  )CEDAW/C/BHR/CO/2/Add.1(  البحرين___ 

  )CEDAW/C/SVN/CO/4/Add.1(  سلوفينيا___ 
  )CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.2(  كندا___ 
  )CEDAW/C/LTU/CO/4/Add.1(  ليتوانيا___ 
 )CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.2(  ميامنار___ 

وميكـــن االطـــالع علـــى التقـــارير علـــى موقـــع نظـــام الوثـــائق الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة   
)http://documents.un.org (حتت الرموز املبينة أعاله.  

: ووجهت اللجنة رسائل إىل الدول التالية اليت تـأخرت يف تقـدمي تقـارير املتابعـة وهـى                   - ٢٨
ــا      ــسلفادور وقريغيزســتان ومدغــشقر ومنغولي ــال وبلجيكــا وال . إكــوادور وأوروغــواي والربتغ

اليــة، الــيت وجهــت إليهــا وإضــافة إىل ذلــك وجهــت اللجنــة رســائل تــذكري ثانيــة إىل الــدول الت 
أيـسلندا ومجهوريـة ترتانيـا    : رسائل بالفعل تطلب تقدمي تقارير املتابعة الـيت تـأخر تقـدميها وهـى        

  .املتحدة ونيجرييا واليمن
وناقشت اللجنة وسائل عملها فيما يتصل باحلوار مع الـدول األطـراف، واملالحظـات                - ٢٩

  . اخلتاميةاخلتامية، وقوائم املسائل، ومتابعة املالحظات
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ــة، وكــذلك املالحظــات         - ٣٠ ــشكاوى الفردي ــة ال ــضا إجــراءات متابع ــة أي ــشت اللجن وناق
اخلتامية والتحقيقات والزيارات يف إطار االجتماع املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقـوق             

وميكن االطـالع علـى الوثـائق ذات الـصلة          . اإلنسان فيما خيتص بتعزيز نظام هيئات املعاهدات      
حتــت الرمــزين  ) http://documents.un.org(ع نظــام وثــائق األمــم املتحــدة الرمسيــة     علــى موقــ 

HRI/ICM/WGFU/2011/2 و HRI/ICM/WGFU/2011/3.  
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 السابع الفصل
 االتفاقية من ٢١ املادة تنفيذ    

 وهــو األعمـال،  جـدول  مـن  ٦ البنـد   دورهتـا الثامنـة واألربعـني، يف   يف ،اللجنـة  نظـرت   - ٣١
 .االتفاقية من ٢١ املادة تنفيذ

  
 األعمال جدول من ٦ البند إطار يف اللجنة اختذهتا اليت اإلجراءات  
 وفسخه الزواج على املترتبة االقتصادية النتائج بشأن عامةال توصيةال  

 تواصل وضع تفاصيل التوصية العامة بشأن اآلثار االقتـصادية املترتبـة            أن اللجنة قررت - ٣٢
  .لك املسألة عدة جلسات عقدهتا اللجنة والفريق العاملعلى الزواج وفسخه، وخصصت لت

  
 توصية عامة بشأن املساواة بني اجلنسني يف إطار التشريد وانعدام اجلنسية    

اجتمعت اللجنـة مـع ممثلـي مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني هبـدف مواصـلة                 - ٣٣
وقـررت اللجنـة إنـشاء      .  اجلنـسية  مناقشة مسألة املساواة بني اجلنسني يف إطار التـشريد وانعـدام          

  .فرقة عمل ملواصلة دراسة املسألة
  

  توصية عامة بشأن املرأة يف حاالت الرتاع املسلح وبعد انتهاء الرتاع    
تلقت اللجنة إحاطة من براميال باتن عـن إمكانيـة وضـع نطـاق وعناصـر توصـية عامـة                - ٣٤

وأكدت اللجنة تعـيني أعـضاء الفريـق        . اعبشأن املرأة يف حاالت الرتاع املسلح وبعد انتهاء الرت        
  .العامل ذي الصلة الذي اجتمع أيضا خالل الدورة

  
التوصــية العامــة املــشتركة بــشأن املمارســات الــضارة الــيت ستــصدر عــن اللجنــة املعنيــة         

 بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل بشأن املمارسات الضارة

روع التوصـــية املـــشتركة بـــشأن املمارســـات الـــضارة  نظـــرت اللجنـــة يف خمطـــط مـــش  - ٣٥
وقـام أيـضا   . واجتمعت مع أعضاء جلنة حقوق الطفل ملواصـلة مناقـشة املخطـط وخطـة العمـل               

كــل مــن اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة والفريــق العامــل ذو الــصلة مبناقــشة      
 أن يبــدأ يف إعــداد مــشروع  وأقــرت اللجنــة مــشروع املخطــط وأذنــت للفريــق العــام   . املــسألة
  .التوصية
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  مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إىل القضاء    
ــة اللجــوء إىل القــضاء        - ٣٦ ــسألة إمكاني ــة عــن م ــل إحاطــة إىل اللجن ــدمت ســيلفيا بيمنت . ق

وعقب مناقشة املسألة وافقت اللجنة على إنشاء فريق عامل معين بإمكانية اللجـوء إىل القـضاء                
  . عامة بشأن تلك املسألةووضع توصية
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 الثامن الفصل
  واألربعنيةتاسع الللدورة املؤقت األعمال جدول  

ــة نظــرت  - ٣٧ ــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول مــشروع يف اللجن  يف واألربعــني ةتاســع الل
 التـايل  املؤقـت  األعمـال  جدول وأقرت ،٢٠١١ فرباير/شباط ٤ يف يت عقدت  ال ٩٧٦ جلستها
  :الدورة لتلك

 .الدورة فتتاحا  - ١  

 .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  - ٢  

 . بني دوريت اللجنةهبا املضطلع األنشطة عن الرئيسة تقرير - ٣  

 اتفاقيـة  مـن  ١٨ املـادة  مبوجـب  األطـراف  الـدول  من املقدمة التقارير يف النظر - ٤  
  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء

 .امية على التقارير املقدمة من الدول األطرافمتابعة املالحظات اخلت  - ٥  

 .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية من ٢١ املادة تنفيذ  - ٦  

 .اللجنة بعمل التعجيل ووسائل سبل  - ٧  

 القـضاء  التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  إطـار  يف هبـا  املـضطلع  اللجنة أنشطة - ٨  
 .ملرأةا ضد التمييز أشكال مجيع على

 .للجنة نيمس اخلللدورة املؤقت األعمال جدول  - ٩  

  .واألربعني ةتاسع الدورهتا عن اللجنة تقرير اعتماد  - ١٠  
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  التاسعالفصل
 التقرير اعتماد    

يت  الـ  ٩٧٦ جلـستها  يف واألربعـني  ةثامنـ  ال دورهتا عن التقرير مشروع يف اللجنة نظرت  - ٣٨
  .املناقشة خالل شفويا املنقحة تهبصيغ دتهواعتم ،٢٠١١ فرباير/شباط ٤ يف عقدت
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 األول املرفق
  ا الثامنة واألربعنيوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتال    

  
  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة

CEDAW/C/2010/48/1 جدول األعمال املؤقت املشروح 

CEDAW/C/2010/48/2   األعــضاء للتقــاريرتقريــر األمــني العــام عــن حالــة تقــدمي الــدول
   من االتفاقية١٨مبوجب املادة

CEDAW/C/2010/48/3 مــذكرة مــن األمــني العــام عــن التقــارير املقدمــة مــن الوكــاالت
املتخصصة يف منظومـة األمـم املتحـدة بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة يف

 اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2010/48/3/Add.1 تحدة للتربية والعلم والثقافةتقرير منظمة األمم امل 
  

  طرافتقارير الدول األ

CEDAW/C/ISR/4 
 ان الدوريان الرابع واخلامس املقدمان من إسرائيلالتقرير CEDAW/C/ISR/5 و

CEDAW/C/BGD/6-7   اجلامع للتقريرين الدوريني الـسادس والـسابع املقـدم مـنالتقرير
 بنغالديش

CEDAW/C/BLR/7  سابع املقدم من بيالروسالدوري الالتقرير 

CEDAW/C/ZAF/2-4 اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل الرابع املقـدم مـنر  ـــالتقري
 جنوب أفريقيا

CEDAW/C/LKA/5-7 التقرير اجلامع للتقـارير الدوريـة مـن اخلـامس إىل الـسابع املقـدم
 من سري النكا

CEDAW/C/KEN/7   كينياالتقرير الدوري السابع املقدم من 

CEDAW/C/LIE/4 التقرير الدوري الرابع املقدم من ليختنشتاين 
    



A/66/38
 

11-29049 172 
 

  املرفق الثاين
ــة بالقــضاء  أعــضاء      ــة املعني ــرأة يف  اللجن ــز ضــد امل /  شــباط٤ علــى التميي

  ٢٠١١ فرباير
  

  بلد اجلنسية  اسم العضو
تنتــــــهي مــــــدة العــــــضوية يف  

  ديسمرب/كانون األول ٣١
 ٢٠١٢ كوبا ماغاليس أروتشا دومينغز

 ٢٠١٤ تركيا أيسي فريدى أكار
  ٢٠١٢  فرنسا  نيكول أملني

 ٢٠١٢ كينيا فيوليت تسيسغا آوري
 ٢٠١٠ موريشيوس براميال باتن

 ٢٠١٤ باراغواي  بوباديا-أوليندا باريرو 
 ٢٠١٢ فنلندا نيكالس برون

 ٢٠١٠ اجلزائر  زرداين-مرمي بلميهوب 
 ٢٠١٢ رومانيا فكتوريا بوبسكو

 ٢٠١٤  لشيت-تيمور  ينا لوبس دى جيسس بريسماريا هل
 ٢٠١٢ جامايكا باربرا إيفلني بيلي

 ٢٠١٢ الربازيل سيلفيا بيمنتل
 ٢٠١٤ بنغالديش عصمت جاهان
 ٢٠١٠ مصر نائلة حممد جرب
 ٢٠١٢ اهلند إنديرا جيسينغ
  ٢٠١٢  أفغانستان  زهرة راسخ
 ٢٠١٢ الصني شياوكياو زو

 ٢٠١٠ اكرواتي دوبرافكا سيمونوفيتش
 ٢٠١٤ سويسرا باتريسيا شولتز
 ٢٠١٠ إسرائيل  كداري-روث هالربين 

 ٢٠١٢ إسبانيا سوليداد مورّيو دى ال فيغا
 ٢٠١٠ سلوفينيا فيوليتا نويباور
 ٢٠١٠ اليابان يوو هياشي
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	كتاب الإحالة
	[30 نيسان/أبريل 2011]
	أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، ’’تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها‘‘.
	وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها السادسة والأربعين في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2010 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وعقدت دورتها السابعة والأربعين في الفترة من 4 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ودورتها الثامنة والأربعين في الفترة من  17 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011 في مكتب الأمم المتحدة  بجنيف. واعتمدت اللجنة تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 943 التي عقدت في 30 تموز/يوليه 2010، والجلسة 959 التي عقدت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، والجلسة 976 التي عقدت في 4 شباط/فبراير 2011 على التوالي. ومقدم إليكم طيه تقارير اللجنة الثلاثة المذكورة لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	الجزء الأول
	تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السادسة والأربعين
	12-30 تموز/يوليه 2010
	الفصل الأول
	المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	المقررات
	المقرر 46/أولا

	قررت اللجنة أن يجتمع الفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قبيل الدورات المقرر أن تعقدها اللجنة، باستثناء الحالة التي يؤدي فيها انتخاب خبراء جدد للجنة إلى انتهاء فترة ولاية أعضاء الفريق العامل. وفي هذه الحالة، يعقد الفريق العامل اجتماعه بعد دورة اللجنة التي يُعين فيها أعضاء الفريق العامل. ومن الجدير بالذكر أن الفريق العامل يجتمع مرتين سنويا لفترة مجموعها 10 أيام عمل.
	المقرر 46/ثانيا

	قررت اللجنة تأجيل فحص التقرير الاستثنائي المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/SP.1)، وذلك لأسباب إجرائية، حتى الدورة السابعة والأربعين المقرر أن تعقدها اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 في جنيف.
	المقرر 46/ثالثا

	قررت اللجنة اعتماد بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000) (انظر المرفق الأول من الجزء الأول).
	المقرر 46/رابعا

	قررت اللجنة تمديد ولاية المقررة المعنية بالمتابعة (دوبرافكا سيمونوفيتش) والمقررة المناوبة لها (باربرا بيلي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2010. وتقرر أيضا تمديد فترة ولاية المقررة والمقررة المناوبة لها لفترة أخرى مدتها عامين تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. لذا، فإن مدة ولاية المقرر والمقرر المناوب له ستكون عامين.
	الفصل الثاني
	المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
	ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
	1 - في 30 تموز/يوليه 2010، تاريخ اختتام الدورة السادسة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف 186 دولة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع عليها في آذار/مارس 1980. وما زال يجري التصديق على الاتفاقية وباب الانضمام إليها ما زال مفتوحا. ووفقا للمادة 27 منها، بدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981. ومنذ الدورة الخامسة والأربعين للجنة لم يسجل أي تصديق إضافي على الاتفاقية أو انضمام إليها. وأودعت دولتان إضافيتان، هما إسبانيا والمغرب، لدى الأمين العام في 26 كانون الثاني/يناير 2010 و 31 آذار/مارس 2010، على التوالي، صكي قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة، ومن ثم بلغ عدد الدول التي قبلت التعديل 57 دولة. ويبدأ نفاذ التعديل لدى قبوله من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية، أي 124 دولة من الدول الأعضاء. 
	2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف 99 دولة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وما زال يجري التصديق على البروتوكول الاختياري وهو مفتوح للانضمام إليه. ووفقا للمادة 16 من ذلك البروتوكول الاختياري، بدأ نفاذ البروتوكول في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ولم يسجل أي تصديق عليه أو انضمام إليه منذ آخر دورة.
	3 - ويمكن الاطلاع على المعلومات المستجدة عن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأطراف التي قبلت التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والتعديل على بروتوكولها الاختياري، وكذلك قوائم بالدول الموقعة على الاتفاقية والدول الأطراف فيها ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة  على شبكة الإنترنتhttp://treaties.un.org) )، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
	باء - افتتاح الدورة
	4 - عقدت اللجنة دورتها السادسة والأربعين بمقرّ الأمم المتحدة، في الفترة من 12 إلى 30 تموز/يوليه 2010. حيث عقدت اللجنة 20 جلسة عامة (الجلسات 925 إلى 943). وترد في المرفق الثاني من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة.
	5 - وافتتحت الدورة نائلة جبر، رئيسة اللجنة. وألقت بكلمة أمام اللجنة كيونغ - وا كانغ نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك في جلستها 925.
	جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
	6 - أقرت اللجنة في جلستها 924 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2010/46/1 و Corr.1 و 2). 
	دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
	7 - في الجلسة 925، عرضت فيوليتا نويباور، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق الذي اجتمع في الفترة من 10 إلى 14 آب/أغسطس 2009.
	هاء - تنظيم الأعمال
	8 - في 12 تموز/يوليه 2010، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي شتى الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، قُدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة، ومعلومات عن الجهود التي تبذلها تلك الوكالات والهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية.
	9 - وفي 12 و 19 تموز/يوليه 2010، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف الثماني التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها السادسة والأربعين وهي: الاتحاد الروسي والأرجنتين وأستراليا وألبانيا وبابوا غينيا الجديدة وتركيا وفيجي والهند.
	واو - عضوية اللجنة
	10 - حضر الدورة السادسة والأربعين جميع أعضاء اللجنة. ولم يتسن لكل من نائلة جبر وهالبرين كداري وإنديرا جيسينغ حضور الدورة بكاملها. وترد في المرفق الثالث من الجزء الأول قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.
	الفصل الثالث
	تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة  بين دورتي اللجنة الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين
	11 - في الجلسة 925، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الخامسة والأربعين للجنة.
	الفصل الرابع
	النظر في التقارير المقدمة من الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	12 - نظرت اللجنة في دورتها السادسة والأربعين في تقارير سبع دول من الدول الأطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الجامع للتقريرين السادس والسابع المقدم من الاتحاد الروسي (CEDAW/C/USR/7)؛ التقرير الدوري السادس المقدم من الأرجنتين (CEDAW/C/ARG/6)؛  والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من أستراليا (CEDAW/C/AUL/7)؛ والتقرير الدوري الثالث المقدم من ألبانيا (CEDAW/C/ALB/3)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الأولي والدوري الثالث المقدم من بابوا غينيا الجديدة (CEDAW/C/PNG/3)؛ والتقرير الدوري السادس المقدم من تركيا (CEDAW/C/TUR/6)؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من فيجي (CEDAW/C/FGI/2-4). وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من الاتفاقية. 
	13 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على  هذه الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
	الاتحاد الروسي
	(CEDAW/C/USR/CO/7) 
	الأرجنتين
	(CEDAW/C/ARG/CO/6) 
	أستراليا
	(CEDAW/C/AUL/CO/7) 
	ألبانيا
	(CEDAW/C/ALB/CO/3) 
	تركيا 
	(CEDAW/C/TUR/CO/6) 
	فيجي
	(CEDAW/C/FJI/CO/2-4) 
	بابوا غينيا الجديدة
	(CEDAW/C/PNG/CO/3) 
	وعقب الدورة السادسة والأربعين، لم ترد من الدول الأطراف المعنية ملاحظاتها على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.
	الفصل الخامس
	الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	14 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
	ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
	15 - أقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته السابعة عشرة (انظر المرفق الخامس من الجزء الأول).
	16 - وقررت اللجنة تسجيل قضية جديدة بوصفها البلاغ رقم 25/2010.
	17 - واتخذت اللجنة إجراء بشأن البلاغ رقم 18/2008.
	باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
	18 - لم يتوافر للجنة أي معلومات عن متابعة آرائها كي تنظر فيها في هذه الدورة.
	جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري
	19 - وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة ارتكبتها دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى أن تتعاون في فحص تلك المعلومات، وأن تقدم، تحقيقا لهذا الغرض، ملاحظات بشأنها.
	20 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تُقدَّم، أو يبدو أنها مقدمة، كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
	21 - وعملا بالمادة 77 من النظام الداخلي أطلع الأمين العام اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، على معلومات قدمت كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري. ومن ثم بدء عمل اللجنة بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري في دورتها السادسة والأربعين.
	22 - ووفقا للمادتين 80 و 81 من النظام الداخلي تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بوظائفها المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الداخلي مشمولة بالسرية، وتكون جميع اجتماعاتها المتعلقة بما تقوم به من إجراءات بموجب تلك المادة اجتماعات مغلقة.
	الفصل السادس
	سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
	23 - نظرت اللجنة، خلال دورتها السادسة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال، وهو سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال 
	مواعيد الدورات المقبلة للجنة

	24 - وفقا لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دورتي اللجنة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، وما يرتبط بهما من اجتماعات، على النحو التالي:
	(أ) الدورة السابعة والأربعون: 4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف؛
	(ب) الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 29 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة التاسعة والأربعين: 25-29 تشرين الأول/أكتوبر 2010، جنيف؛
	(د) الدورة الثامنة والأربعون: 17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011، جنيف؛
	(هـ) الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 7-10 شباط/فبراير، جنيف؛
	(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الخمسين: 7-11 شباط/فبراير 2011.
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 

	25 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، في دورتيها السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، في تقارير الدول الأطراف التالية:
	الدورة السابعة والأربعون:

	أوغندا
	بوركينا فاسو
	تشاد()
	تونس
	جزر البهاما()
	الجمهورية التشيكية
	مالطة 
	الهند (تقرير استثنائي)
	الدورة الثامنة والأربعون:

	إسرائيل
	بنغلاديش
	بيلاروس
	الجزائر()
	جنوب أفريقيا
	سري لانكا
	كينيا
	ليختنشتاين
	تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

	26 - اعتمدت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، التقرير المقدم من المقررة المعنية بالمتابعة، وكذلك الرسائل الموجهة إلى غواتيمالا وفنلندا وميانمار وكندا.
	27 - وقررت اللجنة تمديد ولاية المقررة المعنية بالمتابعة والمقررة المناوبة لها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، لذا فإن فترة سريان ولاية المقرر والمقرر المناوب له ستكون عامين.
	الفصل السابع
	تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
	28 - نظرت اللجنة، في دورتها السادسة والأربعين، في البند 5 من جدول الأعمال، وهو تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال
	التوصية العامة بشأن المادة 2

	29 -  قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع التوصية العامة بشأن المادة 2 من الاتفاقية في دورتها السابعة والأربعين، بغية اعتماد التوصية في تلك الدورة.
	توصية عامة بشأن النساء المسنات 

	30 - ناقشت اللجنة مشروع توصية عامة بشأن النساء المسنات وطلبت إلى رئيسة الفريق العامل المعني بوضع توصية عامة بشأن النساء المسنات أن تقدم إلى اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، مشروعا منقحا للتوصية يتضمن جميع التعليقات الواردة خلال فترة ما قبل الدورة لمواصلة مناقشته بغية اعتماده في تلك الدورة. 
	توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

	31 - نظرت اللجنة في مشروع توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية للزواج وفسخه وقررت مواصلة النظر في مشروع التوصية في دورتها السابعة والأربعين بهدف اعتماده. 
	الفصل الثامن
	جدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين
	32 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والأربعين في جلستها 943 التي عقدت في 30 تموز/يوليه 2010،  وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
	1 - افتتاح الدورة. 
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين.
	4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
	5 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	6 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة. 
	7 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	8 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين للجنة.
	9 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها السابعة والأربعين.
	الفصل التاسع
	
	اعتماد التقرير
	33 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها السادسة والأربعين في جلستها 943 التي عقدت في 30 تموز/يوليه 2010، واعتمدته بصيغته المنقحة شفوياً خلال المناقشة (انظر /C/SR.905CEDAW).
	المرفق الأول
	المقرر 46/ثالثا
	بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000) 
	إن النزاعات المسلحة تفضي إلى زيادة حدة التباينات القائمة بين المرأة والرجل في أشكال شتى وبدرجة متفاوتة في جميع المجتمعات، ويضعف ذلك المرأة بوجه خاص عندما تنشب النزاعات المسلحة. وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور قرار مجلس الأمن 1325 (2000) عن دور المرأة في السلام والأمن، تود اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تؤكد من جديد التزامها بروح القرار وبصلته المتكاملة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	إن اتخاذ القرار 1325 (2000) قد شكل إقرارا سياسيا مهما على الصعيد الدولي بأن المرأة والجانب الجنساني عنصران وثيقا الصلة بالسلام والأمن الدوليين. إذ إن تلك هى المرة الأولى التي يتناول فيها مجلس الأمن الأثر غير المتناسب والفريد الذي تحدثه النزاعات المسلحة في المرأة، ويقر بقلة تقدير وضآلة الاستعانة بإسهامات المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها، وحفظ السلام، وبناء السلام. وشدد المجلس أيضا على أهمية مشاركة المرأة بشكل منصف وتام في عملية تحقيق السلام والأمن كعنصر نشيط من عناصر تلك العملية. 
	إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، المسلم به كوثيقة تاريخية غير مسبوقة، قد انبنى على عدد من الوثائق والقرارات والبيانات والتقارير العالمية الصادرة عن السياسات، وعلى عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على إيجاد إطار شامل يكفل تنفيذها تنفيذا تاما. إن الاتفاقية صك شامل من صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة يستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، التي تسري في أوقات السلام وحالات النزاعات المسلحة.
	إن قرار مجلس الأمن 1325 (2000) يشير إلى ديباجة الاتفاقية ويبين أن قضية السلام تستلزم مشاركة المرأة بشكل تام وبشروط منصفة مع الرجل في كل الميادين، ومن ثم فإنه يبشر النساء في أرجاء العالم بالأمل في صيانة حقوقهن وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون مشاركتهن بإنصاف وإشراكهن بالكامل في صون وترسيخ السلام المستدام.
	ويتوخى كل من الاتفاقية والقرار 1325 (2000) التحرك صوب تطبيق برنامج المساواة بين الجنسين في النزاعات وبعد انتهائها، كما يتوخيان كفالة إدراج خبرات المرأة واحتياجاتها ومنظوراتها بشكل تام في القرارات السياسية والقانونية والاجتماعية التي تستهدف دوام السلام والمصالحة والتنمية.
	إن اتخاذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009)، هو شهادة على التقدم المحرز خلال العقد الماضي في مجال دور المرأة في السلام والأمن. لقد أبرزت تلك القرارات إلى العيان قضية محل ترحيب وتمس الحاجة إليها، ألا وهي قضية مراعاة تعميم الجانب الجنساني في جميع مراحل عمليات السلام، بما يشمل مراحل حفظ السلام وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع.
	وفي حين أنه قد تحقق الكثير استجابة للقرار 1325 (2000) على مدار فترة العشر سنوات التي انقضت على اتخاذه، فإن التقدم المحرز في التنفيذ ما زال ضئيلا، ولا تزال النزاعات المسلحة تحدث أثرا مدمرا في النساء والفتيات. إذ إن النزاعات غالبا ما يصحبها عنف جنساني، وتشير الدلائل على تزايد نطاق ووحشية العنف الجنسي، الذي يرافقه في أغلب الأحيان استعمال الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب. ويتزايد استهداف النساء والفتيات كوسيلة تعبوية من وسائل الحرب، بهدف إلحاق الإهانة بأفراد مجتمع محلي ما أو إحدى الجماعات العرقية والسيطرة عليهم وبث الرعب في قلوبهم و/أو إرغامهم على الرحيل.
	وبعد مضي عشر سنوات على اتخاذ القرار 1325 (2000)، لا تزال الحالة غير مرضية إلى حد بعيد، حيث ما زالت الثغرات والتحديات قائمة، لا سيما في فترة ما بعد انتهاء النزاعات، التي يجري فيها تقييد قدرات المرأة على الإسهام في جهود بناء السلام بسبب استبعادها من عمليات اتخاذ القرارات. وفي حين أن ثمة تسليم واسع النطاق بالمرأة كعنصر فعال من عناصر السلام، فإن إمكانية وصول المرأة إلى السلطة ومشاركتها في مفاوضات السلام لا تزال ضئيلة. إذ إنه ما زالت هناك ثغرات رئيسية في تنفيذ القرار 1325 (2000)، ولم يؤسس مجلس الأمن بعد آليات المساءلة التي تكفل تنفيذه.
	وتعرب اللجنة عن ترحيبها بوضع مؤشرات عالمية ترمي إلى متابعة تنفيذ القرار 1325 (2000) وقياسه ورصده، عملا بالفقرة 17 من القرار 1889 (2009).
	وتدعم اللجنة أيضا قيام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باعتماد خطط عمل وطنية بشأن القرار 1325 (2000)، كأداة أساسية من أدوات تنفيذ القرار على الصعيد الوطني، وتوصي بتوفير المساعدة التقنية اللازمة بهدف بناء قدرات الدول على وضع خطط عمل وطنية واعتمادها، وكذلك وضع آليات شاملة للرصد والتقييم، حيث يتصل كل ذلك اتصالا وثيقا بتنفيذ الاتفاقية.
	وتؤكد اللجنة، في الذكرى السنوية العاشرة لصدور القرار 1325 (2000)، التآزر القائم بين المعايير المبينة في الاتفاقية وتلك المبينة في القرار 1325 (2000)، وتعيد تأكيد عزمها على أن تزود الدول الأعضاء بتوجيه استراتيجي ملموس فيما يختص بالإجراءات المقرر اتخاذها إزاء الالتزامات الواسعة المحددة في القرار 1325 (2000).
	وتشير اللجنة إلى المبادئ التوجيهية المتبعة في تقديم التقارير، التي يتعين على الدول الأعضاء بموجبها أن تقدم معلومات عن تنفيذ القرار 1325 (2000)، كلما كان ملائما، وتؤكد من جديد تصميمها على مواصلة تناول ذلك القرار في الحوار البناء الذي تجريه مع الدول الأطراف لدى فحص التقارير المقدمة منها، بغية توسيع نطاق المساواة بين الجنسين وترسيخها في سياق النزاعات وبناء السلام والتعمير بعد انتهاء النزاع، من خلال تشجيع الحكومات على أن تكفل إعمال تلك الحقوق، باتخاذ المبادرات الملائمة التي تلبي احتياجات المرأة وتوفر لها الحماية، وبكفالة مشاركة المرأة بشكل تام في اتخاذ القرارات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
	وفي ظل عالم يشهد باستمرار عدم الاستقرار والعنف، وغالبا ما يفوق عدد الضحايا من المدنيين الخسائر في صفوف المقاتلين، تؤيد اللجنة وتتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن  بأن يجتمع جميع الأطراف معا بهدف توفير حماية أفضل للنساء والفتيات، والالتزام بإنهاء الإفلات من العقاب، ومقاضاة المسؤولين عن جميع أشكال العنف، ومن بينها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
	وتحث اللجنة الدول الأعضاء على تطبيق القرارات 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009) عن طريق المبادرة، حسب الاقتضاء، بإجراء تحقيق دولي، مع إيلاء الاهتمام بوجه خاص إلى العنف الجنسي، كما تحث مجلس الأمن على أن يواصل دعم الجهود المبذولة حاليا بهدف تسوية تلك الحالة بما يتسق مع المبادئ التي تجسدها تلك القرارات.
	وتؤكد اللجنة الحاجة إلى اتباع نهج متسق ومتكامل يدرج تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009) في الإطار الأوسع المتعلق بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وتدعو اللجنة أيضا الدول الأعضاء إلى توطيد التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تنفيذ القرارات المذكورة، وتشدد على أن تلك المسألة مثار قلق حراس السلام والأمن على الصعيد العالمي.
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	(ب) تستلزم الأمانة العامة أن تُقدم التقارير في صورتين إحداهما مطبوعة والأخرى إلكترونية (Word) لتجهيزها وترجمتها. وبمجرد ورود النسخة الإلكترونية إلى الأمانة العامة، يُحدد موعد للنظر في تقارير الدولة الطرف.
	(ج) عقب النظر في التقرير الدوري السادس المقدم من بيرو عام 2007، طلبت اللجنة من حكومة بيرو أن تقدم تقريرا جامعا للتقريرين الدوريين السابع والثامن عام 2011. وقد قدمت حكومة بيرو تقريرها الدوري السابع في 18 كانون الثاني/يناير 2010. وطلبت اللجنة بعدئذ من حكومة بيرو أن تقدم التقرير الدوري الثامن أيضا. ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعدا للنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بمجرد أن تتلقى الأمانة العامة التقرير الدوري الثامن.
	(د) عقب النظر في التقريرين الأولي والدوري الثاني المقدمين من النيجر عام 2007، طلبت اللجنة إلى حكومة النيجر أن تقدم تقريرا جامعا للتقريرين الدوريين الثالث والرابع عام 2012. وكانت حكومة النيجر قد قدمت تقريرها الدوري الثالث في 21 آذار/مارس 2009. وطلبت اللجنة بعدئذ من حكومة النيجر أن تقدم أيضا تقريرها الدوري الرابع. ومن المقرر أن تحدد اللجنة موعدا للنظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع بمجرد أن تتلقى الأمانة العامة التقرير الدوري الرابع.
	(هـ) عقب النظر في التقرير الدوري السادس المقدم من اليمن عام 2008، طلبت اللجنة إلى حكومة اليمن أن تقدم تقريرا جامعا للتقريرين الدوريين السابع والثامن عام 2013. وكانت حكومة اليمن قد قدمت تقريرها الدوري السابع في 3 حزيران/يونيه 2009. وطلبت اللجنة بعدئذ إلى حكومة اليمن أن تقدم التقرير الدوري الثامن أيضا. وستحدد اللجنة موعدا للنظر في التقرير الجامع للتقريرين السابع والثامن بمجرد أن تتلقى الأمانة العامة التقرير الدوري الثامن.
	(و) قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، أن تطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية أن تقدم تقريرا استثنائيا (انظر المقرر 47/ثامنا الوارد في الفصل الأول من الجزء الثاني).
	المرفق الخامس
	تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورته السابعة عشرة
	1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته السابعة عشرة في الفترة من 7 إلى 9 تموز/يوليه 2010. وحضر الدورة جميع الأعضاء.
	2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.
	3 - وناقش الفريق العامل المراسلات التي تلقتها أمانة اللجنة منذ دورته السادسة عشرة. وكان 13 من أصل ما مجموعه 16 رسالة واردة من أفراد ومنظمات قد صُنف في فئة الرسائل التي لم تتضمن معلومات كافية لكي يتسنى للجنة تسجيل القضايا والنظر فيها. وباشر الفريق العامل مناقشة ما ينبغي أن تأخذ به الأمانة في التعامل مع هذا النوع من المراسلات ونوع المعلومات التي ينبغي تقديمها للجنة.
	4 - وفي إطار المناقشة التي دارت بشأن التعامل مع المراسلات وفي ضوء قيام وحدة الالتماسات بإعادة تصميم قاعدة البيانات، أجرى الفريق العامل تبادلا لوجهات النظر مع رئيس الوحدة بشأن السبل الكفيلة بتحسين قاعدة البيانات المذكورة لكي تتسنى إدارة القضايا المسجلة بفعالية وفي حينها، بطرائق منها استحداث تقنية ستتيح إعداد رسائل التذكير بصورة تلقائية.
	5 - واستعرض الفريق العامل حالة ثمانية بلاغات معلقة.
	6 - وناقش الفريق العامل كذلك مشروع توصية بشأن مدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008 ووضع صيغته النهائية. كما ناقش مشروع توصية بشأن مدى وجاهة موضوع البلاغ رقم 18/2008 الذي كان الفريق قد أعلن سابقا مقبوليته، ووضع الصيغة النهائية لذلك المشروع.
	7 - وأحاط الفريق العامل علما بمقالين أكاديميَين يشيران، في جملة أمور، إلى اجتهادات اللجنة؛ حيث يتناول الأول دور اللجنة في القضاء على التنميط الجنساني ويتطرق الثاني إلى معيار بذل العناية الواجبة بشأن الالتزام بالقضاء على التنميطات الجنسانية، وذلك على أساس المادة 5 (أ) من الاتفاقية.
	8 - وناقش الفريق العامل مسألة عدم تقيد الطرفين، أي الدول ومقدمي البلاغات، بالمواعيد النهائية لتقديم التعليقات على القضايا المسجلة وحالات التأخير للبت فيها لاحقاً.
	9 - كما ناقش الفريق العامل سبل زيادة أنشطة التوعية المتعلقة بالترويج للإجراء المتبع في تقديم الأفراد للشكاوى بموجب البروتوكول الاختياري.
	الإجراءات المتخذة
	10 - قرر الفريق العامل ما يلي:
	(أ) عقد دورته الثامنة عشرة في الفترة من 25 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 في جنيف()؛
	(ب) تسجيل قضية جديدة ضد كندا (بوصفها البلاغ رقم 25/2010) وتعيين السيدة باتن مقررة قضية لهذا البلاغ؛
	(ج) أن يطلب إلى الأمانة أن تجري الاتصالات مع رئيس الفريق العامل بشأن المراسلات التي ستتلقاها الأمانة في الفترة ما بين الدورة السابعة عشرة للفريق العامل ودورته الثامنة عشرة؛
	(د) أن يطلب إلى الأمانة تقديم المزيد من المعلومات في المذكرة التي تعدها بشأن المراسلات الواردة التي لا تتضمن معلومات كافية لكي يتسنى للجنة تسجيل القضايا والنظر فيها؛
	(هـ) القيام، عند الاقتضاء، بتسجيل أي بلاغ لا يستوفي لأول وهلة معايير المقبولية والتصرف فيه باتخاذ قرار بعدم مقبوليته دون إحالة البلاغ إلى الدولة الطرف المعنية، وذلك وفقا للفقرة 1 من المادة 6 من البروتوكول الاختياري؛
	(و) مواصلة مداولاته بشأن أساليب عمله، بما في ذلك التقيد بالمواعيد النهائية وهيكل مشاريع قراراته خلال دورته القادمة؛
	(ز) مواصلة مناقشة إمكانية أن يعقد الفريق العامل، سنويا، دورتين مدة كل منهما خمسة أيام بدلا من ثلاث دورات مدة كل واحدة منها ثلاثة أيام كل عام؛ 
	(ح) أن يطلب إلى الأمانة أن تضع في اعتبارها إمكانات اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في إطار الترويج للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ونشرهما؛
	(ط) أن يطلب إلى الأمانة أن تخص باهتمامها العاجل إضفاء طابع سهولة الاستخدام قدر الإمكان على الموقع الإلكتروني للجنة.
	11 - وقرر الفريق العامل أن يوصي اللجنة بمباشرة النقاش مع الهيئة الجديدة المعنية بالمسائل الجنسانية لزيادة التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري.
	12 - وعرض الفريق العامل المسألتين التاليتين على اللجنة لكي تنظر وتبت فيهما:
	(أ) مشروع توصية بشأن البلاغ رقم 19/2008؛
	(ب) مشروع توصية بشأن البلاغ رقم 18/2008.
	التذييل
	جدول أعمال الدورة السابعة عشرة للفريق العامل
	1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
	3 - مناقشات بشأن موجزين أعدتهما الأمانة للتسجيل.
	4 - مناقشة بشأن القضية رقم 19/2008.
	5 - مناقشة بشأن القضية رقم 18/2008.
	6 - معلومات مستكملة عن البلاغات رقم 17/2008، ورقم 20/2008، ورقم 21/2009، ورقم 22/2009، ورقم 23/2009، ورقم 24/2009.
	7 - مناقشة بشأن أساليب العمل.
	8 - مناقشة بشأن أنشطة التعميم في ما يتعلق بالبروتوكول الاختياري.
	9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن أعمال دورته السابعة عشرة.
	الجزء الثاني
	تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها السابعة والأربعين
	4-22 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	الفصل الأول
	المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	المقررات
	المقرر 47/أولاً

	قررت اللجنة أن تضع توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع، وأن تُنشئ فريقاً عاملاً في هذا الخصوص في دورتها الثامنة والأربعين.
	المقرر 47/ثانياً

	قررت اللجنة أن تبعث برسالتَي تهنئة إلى كلٍّ من ميشيل باتشيليت، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر المرفق الأول للفرع الثاني)، ومارغريت فالستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنيَّة بالعنف الجنسي في حالات النزاع (انظر المرفق الأول من الجزء الثاني)، بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.
	المقرر 47/ثالثاً

	في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بتَّت اللجنة في مدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008 بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	المقرر 47/رابعاً

	في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قررت اللجنة أن تدرج في جدول أعمالها بنداً دائماً بعنوان ”إجراءات متابعة الملاحظات الختامية“.
	المقرر 47/خامساً

	في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة التوصية العامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (انظر الفصل السابع والمرفق الثالث من الجزء الثاني).
	المقرر 47/سادساً

	في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة التوصية العامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية (انظر الفصل السابع والمرفق الرابع من الجزء الثاني).
	المقرر 47/سابعاً

	في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة بياناً بشأن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر المرفق الخامس من الجزء الثاني).
	المقرر 47/ثامناً

	في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قررت اللجنة أن تطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية تقديم تقرير استثنائي.
	الفصل الثاني 
	المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
	ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
	1 - في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، تاريخ اختتام الدورة السابعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف 186 دولة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع عليها في آذار/مارس 1980. وما زال يجري التصديق على الاتفاقية وباب الانضمام إليها ما زال مفتوحا. ووفقاً للمادة 27 من الاتفاقية بدأ نفاذها في 3 أيلول/سبتمبر 1981. ومنذ الدورة السادسة والأربعين للجنة، لم يسجَّل أي تصديق إضافي على الاتفاقية أو انضمام إليها. وأودعت دولتان إضافيتان، هما سنغافورة وبلغاريا، لدى الأمين العام، في 30 آب/أغسطس 2010 و 25 أيلول/سبتمبر 2010 على التوالي، صكّي قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة، ومن ثم بلغ عدد الدول التي قبلت التعديل 59 دولة. ويبدأ نفاذ التعديل لدى قبوله من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية، أي 124 دولة من الدول الأطراف.
	2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف 99 دولة في البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4، وفُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وما زال يجري التصديق على البروتوكول الاختياري وباب الانضمام إليه ما زال مفتوحا. ووفقاً للمادة 16 من ذلك البروتوكول الاختياري، بدأ نفاذ البروتوكول في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ولم يسجَّل أي تصديق إضافي عليه أو انضمام إليه منذ آخر دورة.
	3 - ويمكن الاطلاع على المعلومات المستجدة عن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأطراف التي قبلت التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والتعديل على بروتوكولها الاختياري، وكذلك قوائم الدول الموقِّعة على الاتفاقية والدول الأطراف فيها ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org) الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
	باء - افتتاح الدورة
	4 - عقدت اللجنة دورتها السابعة والأربعين بمكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 4 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، حيث عقدت اللجنة 16 جلسة عامة (الجلسات 944 إلى 959). وترد في المرفق السادس من الجزء الثاني قائمة الوثائق المعروضة على اللجنة.
	5 - وافتتحت الدورة نائلة جبر، رئيسة اللجنة. وألقى بكلمة أمام اللجنة إبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك في جلستها 944.
	جيم - إقرار جدول الأعمال
	6 - أقرَّت اللجنة في جلستها 943 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/2010/47/1/Rev.1).
	دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة 
	7 - في الجلسة 944 عرضت فيوليتا نويباور، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق العامل (CEDAW/PSWG/2010/47) الذي اجتمع في الفترة من 8 إلى 12 شباط/فبراير 2010. وكانت فيوليت آوري تتولى رئاسة الفريق العامل لما قبل الدورة.
	هاء - تنظيم الأعمال
	8 - في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي شتى الوكالات المتخصصة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية، قُدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها تلك الوكالات والهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية. 
	9 - وفي 4 و 11 تشرين الأول/أكتوبر 2010، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية، الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف الست التي قدَّمت تقارير إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين: أوغندا وبوركينا فاسو وتونس والجمهورية التشيكية ومالطة والهند.
	واو - عضوية اللجنة
	10 - حضر الدورة السابعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة، باستثناء فيكتوريا بوبسكو. ولم يتسن لكل من باربرا بيلي ونائلة جبر وإنديرا جيسينغ حضور الدورة بكاملها. وترد في المرفق السابع من الجزء الثاني قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.
	الفصل الثالث 
	تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السادسة والأربعين والسابعة والأربعين
	11 - في الجلسة 944، قدَّمت الرئيسة تقريراً عن الأنشطة المضطلع بها منذ الدورة السادسة والأربعين للجنة.
	الفصل الرابع
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	12 - نظرت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين في تقارير ست دول أطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية وهي: التقرير الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع المقدم من أوغندا (CEDAW/C/UGA/7)؛ والتقرير الدوري السادس المقدم من بوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/6)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المقدم من تونس (CEDAW/C/TUN/6)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس المقدم من الجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/5)؛ والتقرير الدوري الرابع المقدم من مالطة (CEDAW/C/MLT/4)؛ والتقرير الاستثنائي المقدم من الهند (CEDAW/C/IND/SP.1). وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
	13 - وأعدَّت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/) تحت الرموز المبينة أدناه:
	أوغندا (CEDAW/C/UGA/CO/7) 
	بوركينا فاسو (CEDAW/C/BFA/CO/6)
	تونس (CEDAW/C/TUN/CO/6) 
	الجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/CO/5) 
	مالطة (CEDAW/C/MLT/CO/4) 
	الهند (CEDAW/C/IND/CO/SP.1)
	وفي نهاية الدورة السابعة والأربعين قدَّمت الجمهورية التشيكية ومالطة ملاحظات على الملاحظات الختامية التي أبدتها الجنة.
	الفصل الخامس 
	الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
	14 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزاً عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
	ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في ما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
	15 - أقرَّت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثامنة عشرة (انظر المرفق الثامن من الجزء الثاني).
	16 - وبتَّت اللجنة في مدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008.
	باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية 
	17 - نظرت اللجنة في معلومات متعلقة بمتابعة آراء اللجنة. وبناء على توصية من الفريق العامل المعني بالبلاغات، قررت اللجنة أن تُنهي إجراء المتابعة المتعلق بالبلاغ رقم 4/2004 (أ. س. ضد هنغاريا) نظراً إلى شعورها بالارتياح إزاء تنفيذ التوصيات الصادرة بهذا الصدد (انظر المرفق التاسع من الجزء الثاني).
	الفصل السادس 
	سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 
	18 - نظرت اللجنة، خلال دورتها السابعة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال وهو سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
	مواعيد الدورات المقبلة للجنة

	19 - وفقاً لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دورتي اللجنة الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين، وما يرتبط بهما من الاجتماعات، على النحو التالي:
	(أ) الدورة الثامنة والأربعون: 17 كانون الثاني/يناير - 4 شباط/فبراير 2011، جنيف؛
	(ب) الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 7-10 شباط/فبراير 2011، جنيف؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الخمسين: 7-11 شباط/فبراير 2011، جنيف؛ 
	(د) الدورة التاسعة والأربعون: 11-29 تموز/يوليه 2011، نيويورك؛
	(هـ) الدورة العشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 6-8 تموز/يوليه 2011، نيويورك؛
	(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والخمسين: 1-5 آب/أغسطس 2011، نيويورك.
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

	20 - أكدت اللجنة أنها ستنظر، في دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين، في تقارير الدول الأطراف التالية:
	الدورة الثامنة والأربعون:

	إسرائيل 
	بنغلاديش
	بيلاروس 
	الجزائر()
	جنوب أفريقيا
	سري لانكا 
	كينيا
	ليختنشتاين
	الدورة التاسعة والأربعون:

	إثيوبيا 
	إيطاليا 
	جمهورية كوريا 
	جيبوتي 
	زامبيا 
	سنغافورة
	كوستاريكا 
	نيبال 
	تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

	21 - اعتمدت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، التقرير المقدم من المقررة المعنية بالمتابعة، وكذلك رسائل التذكير الموجهة إلى أذربيجان وأيسلندا وتوفالو وجمهورية تنزانيا المتحدة ونيجيريا واليمن نظراً إلى عدم قيام تلك البلدان بتقديم تقارير المتابعة في غضون المهلة المحددة.
	الفصل السابع 
	تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية 
	22 - نظرت اللجنة، خلال دورتها السابعة والأربعين، في البند 5 من جدول الأعمال، وهو تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 5 من جدول الأعمال
	التوصية العامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف بموجب المادة 2

	23 - في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء()، وفقاً للمادة 31 من النظام الداخلي للجنة، التوصية العامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية (انظر المرفق الثالث من الجزء الثاني).
	24 - ووفقاً للمادة 31 (2) من النظام الداخلي للجنة، جرى التصويت على الفقرات 18 و 31 و 41 و 42 نظراً إلى عدم التوصل إلى توافق آراء بشأنها.
	25 - وفيما يتعلق بالفقرة 18، صوَّت 13 عضواً()، من أصل 17 عضوا من أعضاء اللجنة الحاضرين، لصالح عبارة ”الميل الجنسي والهوية الجنسانية“، وصوَّت ثلاثة أعضاء() لصالح عبارة ”الجنسانية أو أساليب الحياة المختلفة“. وامتنع عضو واحد عن التصويت()().
	26 - وفيما يتعلق بالفقرة 31، صوَّت 15 عضواً() من أصل 17 من أعضاء اللجنة الحاضرين لصالح عبارة ”السحاقيات“ وصوَّت عضو واحد() لصالح عبارة ”النساء اللواتي يمارسن أساليب حياة مختلفة“. وامتنع عضو واحد عن التصويت(6)().
	27 - وفيما يتعلق بالفقرتين 41 و 42، صوَّت 16 عضواً() من أصل 17 عضوا من أعضاء اللجنة الحاضرين لصالح هاتين الفقرتين بصيغتهما الحالية، وصوَّت عضو واحد() ضدهما.
	التوصية العامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية

	28 - في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2010، اعتمدت اللجنة بتوافق الآراء()، وفقاً للمادة 31 من النظام الداخلي للجنة، التوصية العامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية (انظر المرفق الرابع من الجزء الثاني).
	29 - ووفقاً للمادة 31 (2) من النظام الداخلي، جرى التصويت على الفقرة 13 نظراً إلى عدم التوصل إلى توافق آراء بشأنها. وقد صوَّت 14 عضواً() من أصل 17 عضوا من أعضاء اللجنة الحاضرين لصالح استخدام عبارة ”الميل الجنسي والهوية الجنسانية“ في الفقرة 13 عوضاً عن عبارة ”الجنسانية“، وصوَّت ثلاثة أعضاء() ضد ذلك، مؤثرين تعبير ”الجنسانية“.
	التوصية العامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

	30 - لم يُتخذ أي إجراء فيما يتعلق بمشروع التوصية العامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه.
	التوصية العامة بشأن المرأة في حالة النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع

	31 - قررت اللجنة وضع توصية عامة بشأن المرأة في حالة النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع، وإنشاء فريق عامل في هذا الصدد في دورتها الثامنة والأربعين.
	التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل

	32 - نظرت اللجنة في مشروع مخطط التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل. وقررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تجتمع أيضاً مع أعضاء لجنة حقوق الطفل خلال دورتها الثامنة والأربعين في كانون الثاني/يناير 2011 لمناقشة مخطط التوصية العامة المشتركة وصياغتها.
	ورقة مفاهيمية بشأن المساواة بين الجنسين في سياق التشريد وانعدام الجنسية

	33 - تلقت اللجنة إحاطة عن التقدم المحرز في وضع ورقة مفاهيمية متعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياق التشريد وانعدام الجنسية، وقررت إرجاء المسألة إلى الدورة الثامنة والأربعين بهدف السماح للأعضاء الجدد في اللجنة بالمشاركة في المناقشة، وربما التطوع في فرقة العمل المعنية بهذا الموضوع.
	الفصل الثامن
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الثامنة والأربعين
	34 - نظرت اللجنة في مشروع جدول أعمال دورتها الثامنة والأربعين في جلستها 959، التي عقدت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
	1 - افتتاح الدورة.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين.
	4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	5 - متابعة الملاحظات الختامية المقدمة من الدول الأطراف على التقارير.
	6 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.
	8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والأربعين للجنة.
	10 - اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين.
	الفصل التاسع
	اعتماد التقرير
	35 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها السابعة والأربعين في جلستها 959، التي عقدت في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010 واعتمدته، بصيغته المنقحة شفويا، خلال المناقشة (انظر CEDAW/C/SR.959).
	المرفق الأول
	المقرر 47/ثانيا
	رسالة موجهة إلى ميشيل باتشيليت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

	7 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أود أن أقدم إليكم أصدق التهاني على تعيين الأمين العام لكم في منصب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في 14 أيلول/سبتمبر.
	وتتطلع اللجنة إلى العمل عن كثب مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يختص بمواصلة إحراز التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويشرف اللجنة أيضا إذا تسنى لكم الاجتماع مع أعضاء اللجنة خلال إحدى دوراتنا المقبلة. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة ستجتمع في جنيف (كانون الثاني/يناير 2011)، وفي نيويورك (تموز/يوليه 2011) لعقد دورتيها الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين. وأقترح أن نحدد موعدا للاجتماع إما في كانون الثاني/يناير أو تموز/يوليه في الوقت الملائم لكم.
	ونحن نتطلع إلى الاجتماع معكم ومناقشة القضايا المشتركة التي تهمنا.
	(توقيع) نائلة جبرالرئيسةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	المرفق الثاني
	المقرر 47/ثانيا
	رسالة موجهة إلى مارغريت فالستروم، الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع
	7 تشرين الأول/أكتوبر 2010
	أود، باسم اللجنة، أن أهنئكم على تعيينكم في الآونة الأخيرة في منصب الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع.
	وتتابع اللجنة عن كثب العمل الذي تقومون به بهدف معالجة المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي ضد المرأة، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
	ويشرف اللجنة أيضا إذا تسنى لكم الاجتماع مع أعضاء اللجنة بهدف مناقشة المسائل المشتركة التي تهمنا.
	ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن اللجنة ستجتمع في كانون الثاني/يناير 2011 بجنيف، وفي تموز/يوليه 2011 بنيويورك. وسيكون من عظيم شرف اللجنة إذا أتيح لكم وقت للترتيب لعقد اجتماع مع أعضاء اللجنة في الوقت الملائم لكم.
	(توقيع) نائلة جبرالرئيسةاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	المرفق الثالث
	المقرر 47/خامسا
	التوصية العامة بشأن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	أولاً - مقدمة
	1 - تهدف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بهذه التوصية العامة، إلى توضيح نطاق ومغزى المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على سبل تنفيذ الدول الأطراف للأحكام الموضوعية للاتفاقية على الصعيد المحلي. وتشجع اللجنة الدول الأطراف على ترجمة هذه التوصية العامة إلى اللغات الوطنية والمحلية وعلى نشرها على نطاق واسع لدى جميع دوائر الحكومة، والمجتمع المدني، بما يشمل وسائط الإعلام والدوائر الأكاديمية ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة.
	2 - إن الاتفاقية تعد صكاً دينامياً يراعي تطور القانون الدولي. فمنذ انعقاد دورتها الأولى في عام 1982، تسهم اللجنة وغيرها من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي في توضيح وتفهم المضمون الموضوعي لمواد الاتفاقية، والطابع الخاص للتمييز ضد المرأة، والصكوك المختلفة اللازمة لمكافحة ذلك التمييز.
	3 - وتشكل الاتفاقية جزءاً من إطار قانوني دولي شامل لحقوق الإنسان يهدف إلى كفالة تمتع الجميع بحقوق الإنسان كافة وإلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني. ويضم ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(ب)، واتفاقية حقوق الطفل()، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم()، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(هـ)، أحكاماً صريحة تضمن المساواة بين المرأة والرجل في التمتع بالحقوق المكرسة في تلك الصكوك، بينما تعد اتفاقيات دولية أخرى لحقوق الإنسان، مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري()، راسخة ضمناً في مفهوم عدم التمييز على أساس جنسي أو جنساني. ومن الصكوك التي تسهم أيضاً في نظام قانوني دولي لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بتساوي أجور العمال والعاملات عن العمل المتساوي (1951)، ورقم 111 المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن (1958)، ورقم 156 المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات ذوي المسؤوليات الأسرية (1981)، واتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة()، وإعلان وبرنامج عمل فيينا()، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، وإعلان ومنهاج عمل بيجين(). وبالمثل، تعتبر الالتزامات التي قبلتها الدول بموجب الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان مكملة للإطار العالمي لحقوق الإنسان. 
	4 - ويتمثل الهدف من الاتفاقية في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة القائمة على أساس نوع الجنس. وهي تضمن للمرأة المساواة في الاعتراف بكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفي تمتعها بها وممارستها، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والمحلية أو أي ميدان آخر، بصرف النظر عن حالة المرأة الاجتماعية، وعلى قدم المساواة مع الرجل.
	5 - وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تشير إلا إلى التمييز على أساس الجنس، فإن تفسير المادة 1 مقترنة بالمادتين 2 (و) و 5 (أ) يشير إلى أن الاتفاقية تشمل التمييز الجنساني ضد المرأة. ويشير تعبير ”الجنس“ هنا إلى الفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة. أما تعبير ”الجنساني“ فيشير إلى ما يشكله المجتمع من هوية وسمات وأدوار للمرأة والرجل، ولتفسير المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والثقافية لتلك الفروق البيولوجية مما يسفر عن علاقات هرمية بين المرأة والرجل وعن توزيع للسلطة والحقوق يحابي الرجال ويغبن النساء. ويتأثر ذلك التحديد الاجتماعي لوضع المرأة والرجل بالعوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية والإيديولوجية والبيئية، ويمكن أن تغيره الثقافة أو المجتمع أو الجماعة المحلية. ويتضح تطبيق الاتفاقية على التمييز الجنساني من تعريف التمييز الوارد في المادة 1. فذلك التعريف يشير إلى أن أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو إبطال الاعتراف لها بتلك الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها، تعد تمييزاً حتى إن لم يكن التمييز مقصوداً. أي أن معاملة المرأة والرجل على نحو مطابق أو محايد ربما يشكل تمييزاً ضد المرأة في حال أسفرت تلك المعاملة عن حرمان المرأة من ممارسة حق من حقوقها، أو كان ذلك من آثارها، بسبب عدم الاعتراف بما تواجهه المرأة من الغبن وعدم المساواة الجنسانيين الموجودين أصلاً. وتتضح آراء اللجنة في هذه المسألة من خلال نظرها في التقارير، وتوصياتها العامة، ومقرراتها، ومقترحاتها وبياناتها، ونظرها في الرسائل الفردية، وما تجريه من تحريات بموجب البروتوكول الاختياري.
	6 - وتشكل المادة 2 أهمية حاسمة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً، حيث تحدد طابع الالتزامات القانونية العامة التي تقع على عاتق الدول الأطراف. وتعد الالتزامات المكرسة في المادة 2 مرتبطة على نحو وثيق بسائر الأحكام الموضوعية للاتفاقية، حيث يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بكفالة الاحترام الكامل لجميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية على الصعيد الوطني.
	7 - ويتعين قراءة المادة 2 من الاتفاقية مقترنة بالمواد 3 و 4 و 5 و 24، وفي ضوء تعريف التمييز الوارد في المادة 1. وينبغي أيضاً أن يُفسَّر نطاق الالتزامات العامة الواردة في المادة 2 على ضوء التوصيات العامة والملاحظات الختامية والآراء والبيانات الأخرى الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك التقارير عن إجراءات التحري والقرارات الصادرة بشأن فرادى القضايا. وتشمل روح الاتفاقية حقوقاً أخرى غير مذكورة صراحة في الاتفاقية ولكنها تؤثر على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ويشكل عدم إعمالها شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة.
	ثانياً - طابع التزامات الدول الأطراف ونطاقها
	8 - تدعو المادة 2 الدول الأطراف إلى شجب ”جميع أشكال“ التمييز ضد المرأة، بينما تشير المادة 3 إلى التدابير المناسبة التي يُتوقع أن تتخذها الدول الأطراف في ”جميع الميادين“ لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. ومن خلال تلك الأحكام، تتوقع الاتفاقية ظهور أشكال جديدة من التمييز التي لم تحدد وقت صياغتها. 
	9 - وبموجب المادة 2، يجب أن تفي الدول الأطراف بكل جوانب التزاماتها القانونية بموجب الاتفاقية والمتمثلة في احترام حق المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة، وحماية ذلك الحق وإعماله. ويقضي الالتزام بالاحترام بأن تمتنع الدول الأطراف عن وضع قوانين أو سياسات أو أنظمة أو برامج أو إجراءات إدارية أو هياكل مؤسسية تسفر بشكل مباشر أو غير مباشر عن حرمان المرأة من التمتع على قدم المساواة مع الرجل بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بينما يقضي الالتزام بالحماية بأن توفر الدول الأطراف الحماية للمرأة من التمييز على يد جهات فاعلة خاصة، وأن تتخذ خطوات تهدف مباشرة إلى القضاء على الممارسات العرفية وسائر الممارسات التي تنحاز لمفهوم الدونية أو السمو لأي من الجنسين ولمفهوم الأدوار النمطية للرجل والمرأة، وتديم هذين المفهومين. أما الالتزام بالإعمال فيقضي بأن تتخذ الدول الأطراف طائفة واسعة من الخطوات الرامية إلى ضمان تمتع المرأة والرجل بالحقوق على قدم المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، بطرق من بينها حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تماشياً مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة نفسها والمتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة. ويستلزم ذلك وجود التزامات تتعلق بالوسائل أو التدابير والتزامات تتعلق بالنتائج. ويتعين أن تراعي الدول الأطراف أن عليها الوفاء بالتزاماتها القانونية إزاء كل النساء من خلال وضع سياسات عامة وبرامج وأطر مؤسسية تستهدف تلبية الاحتياجات الخاصة للمرأة بما يؤدي إلى التنمية الكاملة لقدراتها على قدم المساواة مع الرجل. 
	10 - ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام بعدم التسبب في حدوث تمييز ضد المرأة من خلال أي فعل أو تقصير؛ وهي ملزمة كذلك بأن تتصدى على نحو فاعل لأي تمييز ضد المرأة بصرف النظر عن كون ذلك الفعل أو التقصير قد ارتكبته الدولة أو جهات فاعلة خاصة. فيمكن أن يقع التمييز بسبب عدم اتخاذ الدولة التدابير التشريعية اللازمة لكفالة الإعمال الكامل لحقوق المرأة، وعدم اعتماد سياسات وطنية تهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وعدم إنفاذ القوانين ذات الصلة. وبالمثل، فإن الدول الأطراف تتحمل مسؤولية دولية بأن تُنشئ، وتحسّن باستمرار، قواعد البيانات الإحصائية والتحليلات لجميع أشكال التمييز ضد المرأة بوجه عام وضد المرأة المنتمية إلى فئات ضعيفة محددة بوجه خاص. 
	11 - ولا تتوقف التزامات الدول الأطراف في فترات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ الناتجة عن أحداث سياسية أو كوارث طبيعية. فتلك الحالات لها أثر عميق وتبعات واسعة النطاق على المساواة في تمتع المرأة بحقوقها الأساسية وممارستها لها. ويتعين أن تعتمد الدول الأطراف استراتيجيات وتتخذ تدابير تلبي الاحتياجات الخاصة للمرأة في أوقات النزاع المسلح وحالات الطوارئ.
	12 - إن الدول تمارس ولاية إقليمية في المقام الأول، رغم أن ذلك رهن بالقانون الدولي. إلا أن التزامات الدول الأطراف تنطبق من دون تمييز على المواطنين وغير المواطنين سواء بسواء، بما يشمل اللاجئين وملتمسي اللجوء والعمال المهاجرين وعديمي الجنسية الموجودين على أراضيها أو الخاضعين لرقابتها الفعلية، حتى وإن لم يكونوا داخل أراضيها. فالدول الأطراف مسؤولة عن كل ما تتخذه من إجراءات تؤثر على حقوق الإنسان، بصرف النظر عما إذا كان المتضررون على أراضيها أم خارجها.
	13 - ولا تقتصر المادة 2 على منع التمييز ضد المرأة الذي تسببه الدول الأطراف على نحو مباشر أو غير مباشر. فتلك المادة تفرض أيضاً التزاما على الدول الأطراف ببذل العناية الواجبة لمنع التمييز من قبل جهات فاعلة خاصة. ففي بعض الحالات، يمكن لفعل أو تقصير من جانب جهة فاعلة خاصة أن يُنسب إلى الدولة بموجب القانون الدولي. ومن ثم يقع على عاتق الدول الأطراف الالتزام بضمان ألا ترتكب الجهات الفاعلة الخاصة تمييزاً ضد المرأة على النحو المعرّف في الاتفاقية. وتشمل التدابير المناسبة التي تلتزم الدول الأطراف باتخاذها تنظيم أنشطة الجهات الفاعلة الخاصة فيما يتعلق بسياسات وممارسات التعليم والعمالة والصحة، وظروف العمل ومعاييره، وغير ذلك من المجالات التي توفر فيها تلك الجهات خدمات أو مرافق مثل الصيرفة والإسكان.
	ثالثاً - الالتزامات العامة الواردة في المادة 2
	ألف - الجملة الاستهلالية للمادة 2
	14 - يرد نص الجملة الاستهلالية للمادة 2 كما يلي: ”تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة“.
	15 - يتمثل الالتزام الأول الذي يقع على عاتق الدول الأطراف المشار إليه في فاتحة المادة 2 في أن ”تشجب... جميع أشكال التمييز ضد المرأة“. فالدول الأطراف يقع على عاتقها التزام فوري ومستمر بشجب التمييز. وعليها أن تعلن أمام سكانها والمجتمع الدولي معارضتها التامة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة على جميع مستويات ودوائر الحكومة، وعزمها على تحقيق القضاء على التمييز ضد المرأة. ويُلزم تعبير ”جميع أشكال التمييز“ على نحو واضح الدولة الطرف باليقظة في شجب كل أشكال التمييز، بما فيها الأشكال غير المذكورة صراحة في الاتفاقية أو تلك التي قد تنشأ.
	16 - كما يقع على عاتق الدول الأطراف التزام باحترام حق المرأة في عدم التمييز وحمايته وإعماله، وبضمان تنمية قدرات المرأة والنهوض بها بهدف تحسين حالتها وإعمال حقها في المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، أو المساواة الحقيقية، مع الرجل. وتضمن الدول الأطراف عدم وجود تمييز مباشر أو غير مباشر ضد المرأة. ويشكل التمييز المباشر ضد المرأة المعاملة المختلفة القائمة صراحة على أساس الفروق الجنسية والجنسانية. أما التمييز غير المباشر ضد المرأة فيقع عندما يبدو قانون أو سياسة أو برنامج أو ممارسة محايداً في إطار علاقته بالرجل والمرأة بينما يكون له تأثير تمييزي في الواقع على المرأة لأن ذلك التدبير المحايد في الظاهر لا يعالج أوجه اللامساواة القائمة أصلاً. وفضلاً عن ذلك، يمكن للتمييز غير المباشر أن يؤدي إلى تفاقم أوجه اللامساواة القائمة بسبب عدم إدراك أنماط التمييز الهيكلية والتاريخية وعلاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة.
	17 - كما يقع على عاتق الدول الأطراف التزام بضمان حماية المرأة من التمييز الذي تمارسه السلطات العامة أو السلطة القضائية أو المنظمات أو الشركات أو الأشخاص العاديون، في الميدانين العام والخاص. ويتعين أن توفر تلك الحماية محاكم مختصة ومؤسسات عامة أخرى، وأن يجري إنفاذها من خلال الجزاءات وسبل الانتصاف، حسب الاقتضاء. وينبغي للدول الأطراف كفالة أن تكون جميع الهيئات والأجهزة الحكومية على دراية تامة بمبادئ المساواة وعدم التمييز على أساس جنسي أو جنساني، وأن يُعد ويُنفذ في هذا الخصوص ما يكفي من برامج التدريب والتوعية.
	18 - وتشكل تعددية الجوانب مفهوماً أساسياً لفهم نطاق الالتزامات العامة التي تقع على عاتق الدول الأطراف، الواردة في المادة 2. فالتمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل أخرى تؤثر على المرأة مثل العرق، والإثنية، والدين أو المعتقد، والصحة، والمركز، والسن، والطبقة، والطائفة الاجتماعية، والميل الجنسي، والهوية الجنسانية. ويمكن للتمييز على أساس جنسي أو جنساني أن يؤثر على المرأة المنتمية إلى تلك الفئات بدرجة مختلفة أو بأساليب مختلفة عن الرجل. ويجب على الدول الأطراف أن تعترف من الناحية القانونية بتلك الأشكال المتداخلة للتمييز وتأثيرها السلبي المركب على المرأة المعنية، وأن تحظرها. كما يلزم أن تعتمد وتتبع سياسات وبرامج تُصمم للقضاء على تلك الحالات يكون من بينها، حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25.
	19 - ويضم التمييز ضد المرأة على أساس جنسي أو جنساني، على النحو الوارد في التوصية العامة رقم 19 عن العنف ضد المرأة، العنف الجنساني، أي العنف الموجه ضد المرأة لأنها امرأة، أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. فهو شكل من أشكال التمييز التي تكبح على نحو خطير من قدرة المرأة على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المخولة لها وممارستها على أساس المساواة مع الرجل. وهو يشمل الأعمال التي تلحق ضرراً أو ألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية، أو العنف الذي يحدث داخل الأسرة أو الوحدة المنزلية أو في إطار أي علاقة أخرى بين الأفراد، أو العنف الذي ترتكبه أو تتغاضى عنه الدولة أو موظفوها بصرف النظر عن مكان حدوثه. وقد يخرق العنف الجنساني أحكاماً محددة من الاتفاقية، بصرف النظر عما إذا كانت تلك الأحكام تذكر العنف صراحة أو لا تذكره. ويقع على الدول الأطراف التزام ببذل العناية الواجبة لمنع أعمال العنف الجنساني تلك والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم.
	20 - ويشمل الالتزام بالإعمال التزام الدول الأطراف بتيسير إمكانية حصول المرأة على حقوقها والنص على الإعمال الكامل لتلك الحقوق. فيجب إعمال حقوق الإنسان للمرأة عن طريق تعزيز المساواة بحكم الواقع أو المساواة الحقيقية باتباع كل السبل الملائمة بما في ذلك من خلال وضع سياسات وبرامج ملموسة وفعالة تستهدف تحسين وضع المرأة وتحقيق تلك المساواة بطرق من بينها، حسب الاقتضاء، اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 وللتوصية العامة رقم 25.
	21 - ويقع على عاتق الدول الأطراف على وجه التحديد التزام بتعزيز المساواة في الحقوق للفتيات حيث يشكلن جانباً من مجتمع المرأة الأكبر كما يعتبرن أكثر عرضة للتمييز في مجالات مثل الحصول على التعليم الأساسي، وللاتجار وسوء المعاملة والاستغلال والعنف. وكل حالات التمييز تلك تتفاقم عندما تكون الضحايا من المراهقات. ومن ثم يتعين أن تولي الدول اهتماماً بالاحتياجات الخاصة للفتيات (المراهقات) عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم برامج تستهدف منع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاستغلال الجنسي وحمل المراهقات.
	22 - ومن المفاهيم المتأصلة في مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، أو المساواة بين الجنسين، مفهوم أن كل البشر، بصرف النظر عن نوع الجنس، أحرار في تنمية قدراتهم الشخصية، والسعي في حياتهم المهنية، والاختيار دون قيود تفرضها القوالب النمطية والأدوار الجنسانية الجامدة وأوجه التحيز. والدول الأطراف مدعوة، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، إلى أن تستخدم حصراً مفاهيم المساواة بين المرأة والرجل أو المساواة بين الجنسين، وألا تستخدم مفهوم العدل بين الجنسين الذي يُستعمل في بعض الولايات القضائية للإشارة إلى المعاملة المنصفة للرجال والنساء وفقاً لاحتياجات كل منهم. وقد يشمل ذلك المعاملة على قدم المساواة أو المعاملة المختلفة التي تعتبر متكافئة من نواحي الحقوق والمزايا والالتزامات والفرص. 
	23 - وتتفق الدول الأطراف كذلك على أن ”تنتهج بكل الوسائل المناسبة“ سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. وهذا الالتزام باستعمال وسائل أو أسلوب تصرف معين يمنح الدولة الطرف قدراً كبيراً من المرونة في وضع سياسة تلائم أطرها الخاصة القانونية والسياسية والاقتصادية والإدارية والمؤسسية، ويكون بإمكانها مواجهة ما يوجد في تلك الدولة الطرف من العوائق الخاصة والمقاومة للقضاء على التمييز ضد المرأة. ويجب على كل دولة طرف أن يكون لديها القدرة على تبرير مدى ملاءمة السبل المعينة التي تختارها، وعلى إثبات إمكانية تحقيقها الآثار والنتائج المرجوة. وفي النهاية سيرجع الأمر إلى اللجنة في تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت بالفعل على الصعيد الوطني كل التدابير الضرورية الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في الاتفاقية.
	24 - ويتمثل العنصر الرئيسي في العبارة الاستهلالية للمادة 2 في التزام الدول الأطراف بانتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. ويعد ذلك الشرط عنصراً أساسياً وحاسماً في الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ الاتفاقية. ويعني ذلك أنه يجب على الدولة الطرف أن تقيِّم على الفور حالة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وأن تتخذ خطوات ملموسة لصياغة وتنفيذ سياسة تستهدف بأوضح ما يمكن القضاء التام على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة. فالتشديد هو على إحراز تقدم: من تقييم الحالة، إلى صياغة طائفة شاملة من التدابير واعتمادها مبدئياً، إلى البناء باستمرار على تلك التدابير حسب فعاليتها وفي ضوء ما يجد أو ينشأ من قضايا، من أجل تحقيق أهداف الاتفاقية. ويجب أن تشمل تلك السياسة ضمانات دستورية وتشريعية، بما في ذلك الاتساق مع الأحكام القانونية على الصعيد المحلي وتعديل الأحكام القانونية المتضاربة. كما يجب أن تضم تدابير ملائمة أخرى، مثل خطط عمل شاملة وآليات رصدها وتنفيذها، تضع إطاراً للإعمال الفعلي لمبدأ المساواة الرسمية والحقيقية بين المرأة والرجل.
	25 - ويجب أن تكون السياسة شاملة من حيث انطباقها على كل مناحي الحياة، بما في ذلك ما لم يرد صراحة في نص الاتفاقية. كما يجب أن تنطبق على الميدانين الاقتصاديين العام والخاص، وكذلك على المجال المحلي، وأن تكفل اضطلاع الحكم بكل مؤسساته (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحكومة على صعدها كافة بمسؤوليات كل منها في التنفيذ. ويتعين أن تضم كامل طائفة التدابير الملائمة واللازمة في ظل الظروف الخاصة للدولة الطرف.
	26 - ويجب أن تعتبر تلك السياسة المرأة صاحبة حق في إطار ولاية الدولة الطرف (بما يشمل غير المواطنات، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وعديمات الجنسية)، مع إيلاء تركيز خاص على فئات النساء الأكثر تهميشاً واللاتي ربما يعانين من أشكال مختلفة من التمييز المتعدد الجوانب.
	27 - ويجب أن تكفل تلك السياسة إمكانية حصول المرأة، على مستوى الفرد والجماعة، على المعلومات عن حقوقها بموجب الاتفاقية وأنها قادرة على تعزيز تلك الحقوق والمطالبة بها على نحو فعال. كما يتعين أن تكفل الدولة الطرف قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة في وضع تلك السياسة وتنفيذها ورصدها. وفي هذا السياق، يجب تكريس الموارد اللازمة لضمان أن تكون منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية على دراية جيدة، وأن تُلتمس منها المشورة بالقدر الكافي، وأن تكون قادرة عموماً على الاضطلاع بدور فاعل في تطوير السياسة المذكورة في مراحلها الأولى واللاحقة. 
	28 - ويجب أن تكون تلك السياسة عملية المنحى ومركزة على تحقيق النتائج، أي أن تضع مؤشرات ومعايير وأُطراً زمنية، وأن تكفل توفير الموارد الكافية لجميع العناصر الفاعلة ذات الصلة، وأن تعمل من نواح أخرى على تمكين تلك العناصر من الاضطلاع بدورها في بلوغ المعايير والأهداف المتفق عليها. وفي هذا السياق، يجب أن تكون السياسة مرتبطة بعمليات الميزانية الحكومية العادية من أجل ضمان التمويل الكافي لكل جوانب تلك السياسة. كما يتعين أن تنص على وجود آليات جمع البيانات ذات الصلة المصنفة حسب نوع الجنس، وأن تتيح القيام بالرصد الفعال، وتيسّر التقييم المستمر، وتسمح بتنقيح أو تكميل التدابير القائمة وتحديد التدابير الجديدة التي قد تكون ملائمة. وفضلاً عن ذلك، يجب أن تضمن السياسة وجود هيئات قوية ومركزة (الآليات الوطنية لشؤون المرأة) في الدائرة التنفيذية للحكومة تتخذ المبادرات وتتولى التنسيق والإشراف فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويتعين التمكين لتلك المؤسسات كي تسدي المشورة وتوفر التحليلات مباشرة لأعلى مستويات الحكومة. كما ينبغي أن تكفل السياسة أن تنشأ مؤسسات رصد مستقلة مثل المعاهد الوطنية لحقوق الإنسان أو اللجان المستقلة لشؤون المرأة، أو أن تتلقى المعاهد الوطنية القائمة تكليفاً بتعزيز وحماية الحقوق التي تكفلها الاتفاقية. ويجب أن تُشرك السياسة القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات التجارية، ووسائط الإعلام والمؤسسات وفئات المجتمع والأفراد، وأن تحشد مشاركتهم في اتخاذ التدابير التي ستحقق أهداف الاتفاقية في الميدان الاقتصادي الخاص.
	29 - وتوضح عبارة ”دون إبطاء“ أن التزام الدول الأطراف بانتهاج سياساتها، بكل الوسائل المناسبة، يتسم بطابع فوري. وتلك الصيغة لا تحفظ فيها، ولا تسمح بأي تنفيذ تدريجي متأخر أو مختار عمداً للالتزامات التي تقع على عاتق الدول عند تصديقها على الاتفاقية أو انضمامها إليها. ويستتبع ذلك أن التأخير لا يمكن تبريره بأي سبب، بما في ذلك الاعتبارات السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الاقتصادية أو المتعلقة بالموارد، أو أية اعتبارات أو قيود أخرى في الدولة. وإذا واجهت الدولة معوقات أمام توفير الموارد أو احتاجت إلى الخبرة التقنية أو غيرها من الخبرات اللازمة لتيسير تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، قد يكون لزاماً عليها التماس التعاون الدولي حتى تتغلب على تلك المصاعب.
	باء - الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) 
	30 - إن المادة 2 تعبر عن التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية بأسلوب عام. وتوفر شروطها الموضوعية إطار تنفيذ الالتزامات المحددة التي تبينها الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ز) من المادة 2، وسائر المواد الموضوعية في الاتفاقية. 
	31 - وتحدد الفقرات الفرعية (أ) و (و) و (ز) التزام الدول الأطراف بتوفير الحماية القانونية وإلغاء أو تعديل القوانين والأنظمة التمييزية في إطار سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة. ويجب أن تكفل الدول الأطراف القيام، من خلال إدخال تعديلات دستورية أو غير ذلك من الوسائل التشريعية الملائمة، بتكريس مبدأي المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز في القانون المحلي وأن تكون لها صفة الأسبقية والنفاذ. كما يجب أن تسن تشريعات تحظر التمييز في جميع المجالات المتصلة بحياة المرأة في إطار الاتفاقية وطيلة حياتها. ويقع على عاتق الدول الأطراف التزام باتخاذ خطوات لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. فهناك فئات معينة من النساء معرضة على نحو خاص للتمييز من خلال القوانين المدنية وقوانين العقوبات، والأنظمة، والقانون العرفي والممارسات العرفية. وتشمل تلك الفئات المحرومات من الحرية، واللاجئات، وملتمسات اللجوء والمهاجرات، وعديمات الجنسية، والسحاقيات، والمعوقات، وضحايا الاتجار، والأرامل، والمسنات. وبالتصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها، تتعهد الدول الأطراف بإدماج الاتفاقية في أنظمتها القانونية المحلية أو أن تمنحها بسبيل آخر الأثر القانوني الملائم في أنظمتها القانونية المحلية بهدف ضمان قابلية إنفاذ أحكامها على الصعيد الوطني. وتعتبر مسألة السريان المباشر لأحكام الاتفاقية على الصعيد الوطني مسألة متعلقة بالقانون الدستوري وتعتمد على مركز المعاهدات داخل النظام القانوني المحلي. ولكن اللجنة ترى أن الحقوق في عدم التمييز وفي المساواة في جميع المجالات المتصلة بحياة المرأة وطيلة حياتها، على النحو المكرس في الاتفاقية، يمكن أن تلقى المزيد من الحماية في الدول التي تشكل الاتفاقية جزءاً من نظامها القانوني المحلي على نحو تلقائي أو من خلال عملية إدراج خاصة. وتحث اللجنة الدول الأطراف التي لا تشكل فيها الاتفاقية جزءاً من نظامها القانوني المحلي على أن تنظر في إدراج الاتفاقية في قانونها المحلي، من خلال قانون عام عن المساواة مثلاً، بهدف تيسير الإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية على النحو المطلوب في المادة 2.
	32 - وتضم الفقرة الفرعية (ب) التزام الدول الأطراف بضمان أن توفر التشريعات التي تحظر التمييز وتعزز المساواة بين المرأة والرجل سبل الانتصاف الملائمة للمرأة التي تتعرض للتمييز بما يخالف الاتفاقية. ويتطلب هذا الالتزام أن توفر الدول الأطراف الجبر للمرأة التي تُنتهك حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية. فمن دون الجبر لا يكون الوفاء بالتزام توفير الانتصاف الملائم قد تحقق. وتشمل سبل الانتصاف تلك أشكالاً مختلفة من الجبر، مثل التعويض النقدي، ورد الحق، ورد الاعتبار، ورد الأمر إلى سابق وضعه؛ وتدابير الترضية مثل الاعتذار العلني والمذكرات العلنية وضمانات عدم التكرار؛ وإدخال تغييرات على القوانين والممارسات ذات الصلة؛ وتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المخولة للمرأة إلى المحاكمة.
	33 - ووفقاً للفقرة الفرعية (ج)، يجب أن تضمن الدول الأطراف أن تتقيد المحاكم بتطبيق مبدأ المساواة كما تجسده الاتفاقية وأن تفسر القانون، بأقصى قدر ممكن، بما يتماشى مع التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. ولكن عندما لا يتسنى ذلك، يتعين أن توجه المحاكم نظر السلطات المختصة إلى أي وجه من وجوه عدم الاتساق بين القانون الوطني، بما في ذلك القوانين الوطنية الدينية والعرفية، والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، لأنه لا يجوز أبداً استخدام القوانين الوطنية مبرراً لعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها الدولية.
	34 - ويجب أن تكفل الدول الأطراف إمكانية احتجاج المرأة بمبدأ المساواة دعماً للشكاوى من أفعال التمييز المرتكبة بما يخالف الاتفاقية من قبل موظفين عموميين أو جهات فاعلة خاصة. ويجب أن تكفل الدول الأطراف كذلك إمكانية لجوء المرأة إلى سبل انتصاف معقولة التكلفة ومتاحة ومناسبة التوقيت، مع توفير المعونة والمساعدة القانونيتين حسب اللزوم، على أن يُبت فيها في محاكمة عادلة أمام محكمة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة، حسب الاقتضاء. وفي الحالات التي يشكل فيها التمييز ضد المرأة أيضاً انتهاكاً لحقوق أخرى من حقوق الإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة البدنية، في قضايا العنف المنزلي وغيره من أشكال العنف على سبيل المثال، يقع على الدول الأطراف التزام برفع الدعوى الجنائية وتقديم الجناة للمحاكمة وإنزال العقوبات الجزائية الملائمة. ويتعين أن تقدم الدول الأطراف الدعم المالي للرابطات والمراكز المستقلة التي توفر الموارد القانونية للمرأة في سياق عملها الرامي إلى تثقيف المرأة بشأن حقوقها في المساواة ومساعدتها على السعي للحصول على الانتصاف من التمييز.
	35 - وتُنشئ الفقرة الفرعية (د) التزام الدول الأطراف بالامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة سواء على نحو مباشر أو غير مباشر. ويجب أن تضمن الدول الأطراف ألا تميز مؤسسات الدولة أو موظفوها أو قوانينها أو سياساتها بشكل مباشر أو صريح ضد المرأة. كما يجب أن تكفل إلغاء أي قوانين أو سياسات أو إجراءات لها أثر، أو تسفر عن، وقوع التمييز.
	36 - وتُنشئ الفقرة الفرعية (هـ) التزام الدول الأطراف بالقضاء على التمييز من جانب أي جهات فاعلة عامة أو خاصة. ولا تقتصر أنواع التدابير، التي ربما تعتبر ملائمة في هذا الخصوص، على التدابير الدستورية أو التشريعية. فيتعين أيضاً أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تكفل الإعمال الفعلي للقضاء على التمييز ضد المرأة ولمساواتها بالرجل. ويشمل ذلك التدابير التي: تكفل قدرة المرأة على رفع الشكاوى من انتهاكات حقوقها المكفولة بموجب الاتفاقية وأن تتاح لها سبل الانتصاف الفعالة؛ وتمكن المرأة من المشاركة الفاعلة في صياغة التدابير وتنفيذها؛ وتكفل مساءلة الحكومة على الصعيد المحلي؛ وتعزز التثقيف بأهداف الاتفاقية ودعمها في كامل النظام التعليمي وفي المجتمع؛ وتشجع عمل منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية غير الحكومية؛ وتُنشئ المؤسسات أو الآليات الأخرى الوطنية اللازمة في مجال حقوق الإنسان؛ وتوفر الدعم الإداري والمالي الكافي لضمان أن تُحدث التدابير المتخذة فرقاً حقيقياً في حياة المرأة من الناحية العملية. كما أن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف، والتي تتطلب قيامها بإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي، واتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، تمتد أيضاً لتشمل أفعال الشركات الوطنية العاملة خارج الإقليم.
	رابعاً - توصيات للدول الأطراف
	ألف - التنفيذ
	37 - من أجل الوفاء بشرط ”المناسَبة“، يجب أن تراعي الوسائل التي تنتهجها الدول الأطراف كل جوانب التزاماتها العامة بموجب الاتفاقية باحترام حق المرأة في عدم التمييز وفي التمتع بالمساواة مع الرجل وحماية ذلك الحق وتعزيزه وإعماله. ومن ثم فإن تعبيري ”الوسائل المناسبة“ و ”التدابير المناسبة“ المستخدمين في المادة 2 وغيرها من مواد الاتفاقية يشملان التدابير التي تكفل قيام الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) الامتناع عن تنفيذ أو رعاية أو التغاضي عن أي ممارسة أو سياسة أو تدبير ينتهك المعاهدة (الاحترام)؛
	(ب) اتخاذ خطوات لمنع انتهاك الاتفاقية من قبل أطراف ثالثة في المنزل أو المجتمع، وحظره والمعاقبة عليه، وتوفير الجبر لضحايا تلك الانتهاكات (الحماية)؛
	(ج) تعزيز المعرفة على نطاق واسع بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، والدعم المقدم للوفاء بها (التعزيز)؛ 
	(د) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تكفل عدم التمييز على أساس نوع الجنس وتحقق المساواة بين الجنسين في الواقع (الإعمال).
	38 - كما يتعين أن تتخذ الدول الأطراف تدابير تنفيذية ملائمة أخرى، منها على سبيل المثال:
	(أ) تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة من خلال صياغة وتنفيذ خطط عمل وطنية وغيرها من السياسات والبرامج ذات الصلة بما يتماشى مع إعلان ومنهاج عمل بيجين، وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية؛
	(ب) وضع مدونات لقواعد السلوك للموظفين العموميين من أجل كفالة احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز؛
	(ج) كفالة التوزيع الواسع النطاق للتقارير المتضمنة قرارات المحاكم التي تطبق أحكام الاتفاقية بشأن مبادئ المساواة وعدم التمييز؛
	(د) تنظيم برامج محددة للتثقيف والتدريب عن مبادئ الاتفاقية وأحكامها، توجه لجميع الوكالات الحكومية والموظفين العموميين، وللعاملين في المهن القانونية وسلك القضاء على وجه الخصوص؛
	(هـ) حشد كل وسائط الإعلام في مجال برامج تثقيف الجمهور عن المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على وجه الخصوص على كفالة إدراك المرأة لحقها في المساواة دون تمييز ومعرفتها بالتدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية وبالملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة على تقارير الدولة الطرف؛
	(و) إنشاء وتطوير مؤشرات سليمة عن حالة إعمال حقوق الإنسان للمرأة والتقدم المحرز في ذلك، وإنشاء وتعهد بيانات مصنفة حسب نوع الجنس ومتصلة بالأحكام الخاصة للاتفاقية.
	باء - المساءلة
	39 - تنطبق مساءلة الدول الأطراف، إزاء تنفيذها التزاماتها بموجب المادة 2 من الاتفاقية، من خلال أي فعل أو تقصير من جانب دوائر الحكومة كافة. كما أن لا مركزية السلطة، من خلال انتقال صلاحيات الحكومة وتفويضها في الدول المركزية أو الاتحادية على السواء، لا تنفي بأي شكل من الأشكال المسؤولية المباشرة للحكومة الوطنية أو الاتحادية للدولة الطرف عن الوفاء بالتزاماتها تجاه كل النساء في حدود ولايتها، ولا تقلل من تلك المسؤولية. ففي جميع الأحوال، تظل الدولة الطرف التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها مسؤولة عن ضمان التنفيذ التام في كامل الأقاليم الخاضعة لولايتها. وفي أي عملية لانتقال الصلاحيات، يتعين أن تكفل الدول الأطراف أن السلطات المفوضة لديها الموارد المالية والبشرية والموارد الأخرى اللازمة للتنفيذ الفعال والتام لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. ويجب أن تحتفظ حكومات الدول الأطراف بسلطة الإلزام بالامتثال التام لأحكام الاتفاقية، كما يجب أن تضع آليات دائمة للتنسيق والرصد من أجل ضمان احترام الاتفاقية وسريانها على كل النساء الخاضعات لولايتها دون تمييز. وفضلاً عن ذلك، يجب أن تكون هناك ضمانات بألا تؤدي اللامركزية أو انتقال الصلاحيات إلى التمييز فيما يتعلق بتمتع المرأة في مختلف المناطق بحقوقها.
	40 - ويستلزم التنفيذ الفعال للاتفاقية أن تكون الدولة الطرف موضع مساءلة أمام مواطنيها وغيرهم من أفراد مجتمعها على الصعيدين الوطني والدولي. وحتى تعمل مهمة المساءلة تلك بفعالية، يجب تشغيل الآليات والمؤسسات الملائمة.
	جيم - التحفظات
	41 - تعتبر اللجنة أن المادة 2 تشكل جوهر التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية. وبالتالي ترى أن التحفظات على المادة 2 أو على فقراتها الفرعية تتنافى من حيث المبدأ مع موضوع الاتفاقية وغرضها، ومن ثم تعد غير مقبولة بموجب الفقرة 2 من المادة 28. ويتعين أن تقدم الدول الأطراف التي أبدت تحفظات على المادة 2 أو فقراتها الفرعية إيضاحاً للأثر الفعلي لتلك التحفظات على تنفيذ المعاهدة وأن تشير إلى الخطوات المتخذة للإبقاء على التحفظات قيد الاستعراض بهدف سحبها في أقرب وقت ممكن.
	42 - إن إبداء إحدى الدول الأطراف تحفظاً على المادة 2 أو فقراتها الفرعية لا يلغي ضرورة امتثال تلك الدولة الطرف بالتزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها بموجب المعاهدات الأخرى لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو انضمت إليها وبموجب القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وفي حال وجود تضارب بين تحفظات على أحكام الاتفاقية والتزامات مماثلة بموجب معاهدات دولية أخرى لحقوق الإنسان صدقت عليها أو انضمت إليها الدولة الطرف، فإن عليها استعراض تحفظاتها على الاتفاقية بهدف سحبها.
	المرفق الرابع
	المقرر 47/سادسا
	التوصية العامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية
	مقدمة
	1 - إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، إذ يساورها القلق إزاء ما تتعرض له المسنات من تمييز متعدد الأشكال وإزاء عدم تناول تقارير الدول الأطراف لحقوق المسنات بصورة منهجية، قررت في دورتها الثانية والأربعين المعقودة في الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، عملاً بالمادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أن تعتمد توصية عامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية.
	2 - وقررت اللجنة، في مقررها 26/ثالثاً، بأن تعتمد بيانا سلمت فيه بأن الاتفاقية تشكل ”أداة هامة في معالجة المسألة المحددة لحقوق الإنسان الخاصة بالمسنات“(). وتقر أيضاً التوصية العامة رقم 25 بشأن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، بأن السن أحد العوامل التي قد تعاني النساء بسببها تمييزاً متعدد الجوانب. وأقرت اللجنة بوجه خاص بالحاجة إلى بيانات إحصائية مصنفة حسب السن والجنس كي يتسنى تقييم حالة المسنات على نحو أفضل. 
	3 - وتؤكد اللجنة الالتزامات السابقة تجاه حقوق المسنات الواردة في جملة صكوك منها خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة()، وإعلان ومنهاج عمل بيجين()، ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن (قرار الجمعية العامة 46/91، المرفق)، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية()، وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة لعام 2002(هـ)، والتعليقان العامان الصادران عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رقم 6 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكبار السن (1995)، ورقم 19 بشأن الحق في الضمان الاجتماعي (2008).
	معلومات أساسية
	4 - تشير أرقام الأمم المتحدة الحالية إلى أنه على نطاق عالمي سيكون، في غضون 36 سنة، عدد من تتجاوز أعمارهم 60 سنة أكبر من عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون عدد كبار السن أكثر من 2 مليار نسمة، أو 22 في المائة من سكان العالم، وهو ما يشكل تضاعفاً غير مسبوق لنسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، والبالغة حالياً 11 في المائة. 
	5 - ويكشف الطابع الجنساني للشيخوخة اتجاها يشير إلى أن النساء يعمّرن أطول من الرجال وأن عدد المسنات اللائي يعشن وحيدات أكثر من عدد من يعيش وحيداً من المسنّين. ومع أنه يوجد 83 رجلاً مقابل كل 100 امرأة ممن تتجاوز أعمارهم 60 سنة، فلا يوجد سوى 59 رجلاً مقابل كل 100 امرأة ممن هم فوق 80 سنة من العمر. وعلاوة على ذلك، تشير إحصاءات إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة إلى أن 80 في المائة من الرجال الذين تفوق أعمارهم 60 سنة متزوجون مقارنة بنسبة لا تتجاوز 48 في المائة من المسنات(). 
	6 - وهذه الشيخوخة السكانية غير المسبوقة التي تعزى إلى تحسّن مستويات العيش ونظم الرعاية الصحية الأساسية، فضلاً عن تراجع الخصوبة وامتداد العمر، يمكن اعتبارها ثمرة لنجاح الجهود الإنمائية، ونتيجة حسنة يتوقع لها أن تستمر، جاعلة بذلك من القرن الحادي والعشرين قرن الشيخوخة. بيد أن هذه التغيرات السكانية تترتب عليها آثار بالغة في حقوق الإنسان وتُشدد إلحاح التصدي، عن طريق الاتفاقية، وعلى نحو أكثر شمولاً ومنهجية للتمييز الذي تعاني منه المسنات.
	7 - ومسألة الشيخوخة مسألة تتشاطرها البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية على حد سواء. ويتوقع أن تزيد نسبة كبار السن في البلدان الأقل نمواً من 8 في المائة في عام 2010 إلى 20 في المائة بحلول عام 2050(و)، بينما ستتراجع نسبة الأطفال من 29 في المائة إلى 20 في المائة(). وسيزيد عدد المسنات اللائي يعشن في المناطق الأقل نموا بمقدار 600 مليون نسمة خلال الفترة ما بين عامي 2010 و 2050(ز). ويشكل هذا التحول السكاني تحديات كبرى للبلدان النامية. وتعد شيخوخة المجتمع اتجاها ثابتا في معظم البلدان المتقدمة النمو وإحدى سماتها البارزة.
	8-  ولا تشكل المسنّات مجموعة متجانسة. فالتنوع بينهن واسع من حيث التجارب والمعارف والقدرات والمهارات، وإن كانت حالتهن الاقتصادية والاجتماعية تتوقف على طائفة من العوامل السكانية والسياسية والبيئية والثقافية والاجتماعية الفردية والأسرية. ولا تقدر بثمن قيمة مساهمة المسنات بجملة أدوار في الحياة العامة والخاصة منها كونهن قيادات لمجتمعاتهن المحلية ومقاولات ومربيات ومستشارات ووسيطات.
	مقاصد وأهداف التوصية
	9 - تستكشف هذه التوصية العامة المتعلقة بالمسنات وصون حقوقهن الإنسانية العلاقة بين مواد الاتفاقية والشيخوخة. وتحدد مختلف أشكال التمييز الذي تعاني منه النساء كلما تقدم بهن العمر، وتُبيّن مضامين الالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف فيما يتعلق بالعيش بكرامة في مرحلة الشيخوخة وحقوق المسنات، وتتضمن توصيات في مجال السياسة العامة موجهة نحو تعميم مراعاة الاستجابة لشواغل المسنات في الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الإنمائية والإجراءات الإيجابية كيما تتمكن المسنات من المشاركة الكاملة في المجتمع دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الرجال. 
	10 - وتقدم التوصية العامة أيضاً توجيهات للدول الأطراف بشأن إدراج حالة المسنات في تقاريرها المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. ولا يمكن أن يتحقق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسنات إلا عن طريق الاحترام والحماية الكاملين لكرامتهن ولحقهن في السلامة الشخصية وتقرير المصير.
	مجالات قلق محددة
	11 - لئن كان الرجال والنساء يعانون سواءً بسواء من التمييز كلما تقدم بهم العمر، فإن المسنات يخضن تجربة مختلفة مع الشيخوخة. ذلك أن وقْع التفاوت الجنساني طوال حياتهن يتفاقم في سن الكبر وغالباً ما يكون أساسه قواعد ثقافية واجتماعية متجذرة. وكثيراً ما يكون التمييز الذي تتعرض له المسنات نتاجاً للحيف في توزيع الموارد وسوء المعاملة والإهمال ومحدودية فرص الحصول على الخدمات الأساسية.
	12 - ويمكن أن تتباين أشكال التمييز المحددة ضد المسنات تبايناً كبيراً باختلاف الظروف الاجتماعية - الاقتصادية واختلاف البيئات الاجتماعية الثقافية، تبعاً لمدى تكافؤ الفرص والخيارات فيما يتعلق بالتعليم، والعمالة، والصحة، والحياتين الأسرية والخاصة. ويطرح مشاكل للمسنات، في العديد من البلدان، الافتقارُ إلى مهارات الاتصالات وإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، وإلى فرص الحصول على سكن لائق وعلى الخدمات الاجتماعية، إلى جانب الوحدانية والعزلة. وكثيراً ما تعاني المسنات اللائي يعشن في المناطق الريفية أو في الأحياء الحضرية الفقيرة من نقص حاد في الموارد الأساسية للكفاف وفي تأمين الدخل والحصول على الرعاية الصحية ومعرفة مالهن من استحقاقات وحقوق والتمتع بها.
	13 - وكثيراً ما يكون التمييز الذي تعاني منه المسنات متعدد الأبعاد، حيث ينضاف عامل السن إلى أشكال التمييز الأخرى القائمة على نوع الجنس والأصل العرقي والإعاقة ومستويات الفقر والميل الجنسي والهوية الجنسانية ووضع المهاجر والحالة الاجتماعية والأسرية والمستوى التعليمي وأسس أخرى. والمسنات من أبناء الأقليات أو المجموعات العرقية أو الشعوب الأصلية أو من المشردين داخلياً أو عديمي الجنسية كثيراً ما يعانين درجة غير متناسبة من التمييز.
	14 - والكثير من المسنات يعانين من الإهمال حيثما لم يعدن يعتبرن مفيدات في أدوارهن الإنتاجية أو الإنجابية، وأصبح ينظر إليهن كعبء على أسرهن. ويتفاقم التمييز بسبب الترمل أو الطلاق، فيما يحول دون تمتع المسنات بكامل حقوقهن الإنسانية انعدامُ أو قلة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية لأمراض وإصابات مثل السكري والسرطان (لا سيما أنواع السرطان التي تتفشى أكثر ما تتفشى بين النساء) وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والعدسة الكدِرة وترقق العظام والزهايمر. 
	15 - والسبيل الوحيد للارتقاء بالمرأة والنهوض بها بصورة كاملة هو اتباع نهج شامل لدورة الحياة يكون مراعياً وملبياً لمتطلبات مختلف مراحل حياة المرأة بدءاً بالطفولة، ومروراً بالمراهقة والبلوغ وانتهاء بالكهولة، وما يترتب على كل مرحلة عمرية من آثار في تمتع المسنات بحقوق الإنسان. وتسري الحقوق المكرسة في الاتفاقية على كافة مراحل حياة المرأة. ومع ذلك، لا يزال التمييز القائم على السن يلاقي في الكثير من البلدان تسامحاً وقبولاً على المستويات الفردية والمؤسسية والسياساتية، وقليل من البلدان من لديها تشريعات تحرم التمييز على أساس السن.
	16 - ويمكن أن تترتب على الصور النمطية الجنسانية والممارسات التقليدية والعرفية آثار مؤذية في جميع مجالات حياة المسنات، ولا سيما ذوات الإعاقة منهن، بما في ذلك العلاقات الأسرية، والأدوار المجتمعية، والصور التي تكرسها وسائط الإعلام، ومواقف أرباب العمل ومقدمي الرعاية الصحية والخدمات الأخرى، وقد تفضي إلى العنف الجسدي، وكذلك إلى الاعتداء النفسي واللفظي والمالي. 
	17 - وكثيراً ما تتعرض المسنات للتمييز بسبب عدم إتاحة الفرصة لهن كى يشاركن في العمليات السياسية وعمليات اتخاذ القرار. إذ إن الافتقار إلى وثائق الهوية ووسائل النقل قد يمنع المسنات من التصويت. وفي بعض البلدان، لا يُسمح للمسنات بتشكيل رابطات أو سواها من التجمعات غير الحكومية أو المشاركة فيها لتنظيم حملات لمناصرة حقوقهن. كذلك، قد تكون أحياناً السن الإلزامية للتقاعد أدنى بالنسبة للنساء منه للرجال، وهو ما قد ينطوي على تمييز ضد النساء، بمن فيهن من يمثلن حكوماتهن على الصعيد الدولي. 
	18 - والمسنات الحائزات على مركز لاجئ أو عديمات الجنسية أو طالبات اللجوء، وكذلك العاملات المهاجرات أو المشردات داخلياً، كثيراً ما يقاسين التمييز والإساءة والإهمال. وقد تعاني المسنات ضحايا التهجير القسري أو انعدام الجنسية من متلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة، التي قد لا تتعرف عليها جهات تقديم الرعاية الصحية أو تعالجها. وأحياناً تُحْرم المسنات اللاجئات والمشردات داخلياً من الحصول على الرعاية الصحية لافتقارهن إلى مركز قانوني أو وثائق قانونية و/أو بسبب توطينهن بعيداً عن مرافق الرعاية الصحية. وقد يلاقين أيضاً حواجز ثقافية ولغوية تعوق وصولهن إلى الخدمات. 
	19 - وغالباً ما ينظر أرباب العمل إلى المسنات باعتبارهن استثماراً غير مربح في التعليم والتدريب المهني. وإضافة إلى ذلك، لا تتاح أيضاً للمسنات فرص متكافئة لتعلم تكنولوجيا الاتصالات العصرية، بل لا تتاح لهن الموارد اللازمة لاقتنائها. والكثير من فقراء المسنات، لا سيما ذوات الإعاقة واللائي يعشن في مناطق ريفية، يُحرمن من الحق في التعليم، ولا يتلقين سوى النّزْر اليسير من التعليم النظامي أو غير النظامي، إن تلقينه أصلاً. ومن شأن الأمية الأبجدية والحسابية أن تعيق بشدة مشاركة المسنات بصورة كاملة في الحياة العامة والحياة السياسية وفي الاقتصاد، وتقيّد بشدة فرص حصولهن على طائفة من الخدمات والاستحقاقات والأنشطة الترفيهية. 
	20 - والنساء أقل عدداً في قطاع العمالة الرسمية. وثمة اتجاه بتدني أجور النساء عن الرجال مقابل العمل نفسه أو عمل مساو له في القيمة. وعلاوة على ذلك، فإن ما يعانين منه طوال حياتهن من تمييز جنساني في العمالة يترتب عليه أثر تراكمي في سن الكبر، يُكره المسنات على التعامل مع مستويات دخل أو معاشات تقاعدية أقل تناسباً مع ما يحصل عليه الرجال، بل حتى يُجبرهن على البقاء بدون معاش تقاعدي. وتقر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 19 بأنه يتعين في معظم الدول وضع خطط غير قائمة على الاشتراكات، لأن من المستبعد أن يقدر الجميع على الانتفاع على نحو كاف عن طريق النظم القائمة علي التأمين (الفقرة الفرعية 4 (ب))، بينما تنص الفقرة 2 (ب) من المادة 28، من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على توفير الحماية الاجتماعية للمسنات، لا سيما المعوقات منهن. وبما أن المعاش التقاعدي المستحق في الكبر عادة ما يرتبط بالإيرادات المحصلة خلال الحياة العملية، فغالباً ما ينتهي المطاف بالمسنات إلى تقاضي معاشات تقاعدية أقل مما يتقاضاه الرجال. وعلاوة على ذلك، تتضرر المسنات بوجه خاص من التمييز على أساس السن والجنس، الذي يؤدي إلى اختلافهن عن الرجال في السن الإلزامية للتقاعد. وينبغي أن تُمنح للنساء سن اختيارية للتقاعد حرصاً على حماية حق كبار السن منهن في الاستمرار في العمل إن أردن، ولكي يتسنى لهن تجميع منافع تقاعدية، حسب الاقتضاء، على قدم المساواة مع الرجال. ومن الحقائق المعلومة أن الكثير من المسنات يرعيْن، بل هن الراعي الوحيد أحياناً، لصغار السن من الأطفال وكذا الأزواج/شركاء الحياة المحتاجين للرعاية أو الوالدين أو الأقارب المسنين. ونادراً ما يُعترف لهن بالتكلفة المالية والعاطفية لهذه الرعاية غير المأجورة.
	21 - ولا يُحترم على الدوام حق المسنات في تقرير المصير والتعبير عن الرضا فيما يتعلق بالرعاية الصحية. وقد تتعرض الخدمات الاجتماعية للمسنات، بما فيها الرعاية الطويلة الأجل، لتخفيض غير متناسب عند خفض الإنفاق العام. وثمة ميل لدى دوائر البحث والدراسات الأكاديمية والسياسات العامة وجهات تقديم الخدمات إلى تجاهل الظروف الصحية والأمراض البدنية والعقلية المتصلة بفترتي ما بعد سن اليأس وسن الإنجاب وتلك المتصلة بالسن وبنوع الجنس. ونادراً ما تقدم المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في شكل مقبول للمسنات وميسّر وملائم لهن. والكثير من المسنات لا يمتلكن أي تأمين صحي خاص أو يجري استبعادهن من خطط التأمين الممولة من الدولة لأنهن لم يشتركن في خطة تأمين خلال حياتهن العملية في القطاع غير النظامي أو لمّا كنّ يقدّمن الرعاية بدون أجر. 
	22 - وقد تعوزُ المسنات أهليةُ المطالبة بالاستحقاقات الأسرية إن لم يكنّ أمهات أو وصيات شرعيات للأطفال الموجودين في رعايتهن. 
	23 - وعادة ما تتضمن خطط الائتمانات الصغيرة والتمويل اشتراطات على السن أو خلافها من المعايير التي تمنع المسنات من الحصول عليها. ويعجز الكثير من المسنات، لا سيما منهن الملازمات لبيوتهن، عن المشاركة في الأنشطة المجتمعية الثقافية والترفيهية، وهو ما يتركهن في عزلة ويؤثر سلباً في رفاههن. ولا تُولَى، في الغالب الأعم، عناية كافية لتلبية متطلبات العيش باستقلال، من قبيل المساعدة الشخصية والسكن اللائق، بما فيه ترتيبات الإسكان المُيسّرة ومُعينات الحركة والتنقل. 
	24 - وفي الكثير من البلدان، تعيش غالبية المسنات في مناطق ريفية حيث فرص الحصول على الخدمات أكثر صعوبة عليهن بسبب سنهن ودرجات فقرهن. وكثير من المسنات يتلقين من أبنائهن من العمال المهاجرين حوالات غير منتظمة أو غير كافية أو لا يتلقينها أصلاً. واعتاد الكثير من فقراء المسنات بالأرياف على الحرمان، في حياتهن اليومية، من حقهن في الماء والغذاء والسكن. وقد لا تتمكن المسنات من تأمين الغذاء المناسب نتيجة لتضافر عوامل منها غلاء سعر الأغذية وعدم كفاية دخلهن بسبب التمييز فيما يتصل بالعمالة والضمان الاجتماعي وفرص الحصول على الموارد. وقد يتسبب الافتقار إلى وسائل النقل في منع المسنات من الحصول على الخدمات الاجتماعية أو المشاركة في الأنشطة المجتمعية والثقافية. وربما يُعزى الافتقار إلى وسائل النقل إلى تدني دخل المسنات وعدم كفاية السياسات العامة فيما يتعلق بوسائل النقل العامة الميسورة التكلفة والمتاحة لتلبية احتياجات المسنات. 
	25 - ويؤثر تغير المناخ في النساء، لا سيما المسنات، بصورة مختلفة. إذ إن المسنات أقل قدرة على مواجهة الكوارث بسبب الفوارق البدنية والبيولوجية، التي تقلل من قدرتهن الأولية على مواجهة الأخطار الطبيعية، بسبب التقاليد والأدوار الاجتماعية، التي تؤثر في طريقة تصديهن للكوارث، وبسبب عدم الإنصاف في توزيع المعونة والموارد في ظل المنظومة الاجتماعية التراتبية. وتفضي محدودية فرص حصول المسنات على الموارد ومشاركتهن في عمليات اتخاذ القرار إلى ضعف قدرتهن على مواجهة تغير المناخ.
	26 - وبموجب بعض الشرائع والقوانين العرفية، لا تتمتع النساء بالحق في الإرث وإدارة الأملاك الزوجية بعد وفاة أزواجهن. وتبرر بعض النظم القانونية هذا الأمر من خلال منح الأرامل وسائل أمن اقتصادي أخرى مثل النفقة عليهن مما ترك أزواجهن. بيد أن هذه الأحكام لا تنفذ في الواقع إلا نادراً، بينما تترك الأرامل معدمات في الغالب. وتنطوي بعض القوانين على تمييز محدد ضد الأرامل المسنات، وتروح بعض الأرامل ضحية ”انتزاع الملكية“. 
	27 - والمسنات معرضات بوجه خاص للاستغلال والتعسف، بما في ذلك التعسف الاقتصادي، عندما توكل أهليتهن القانونية إلى محامين أو أفراد من الأسرة، بغير رضاهن.
	28 - وتنص التوصية العامة للجنة رقم 21 على أن ”تعدد الزوجات يخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وقد تكون له نتائج عاطفية ومالية خطيرة عليها وعلى من تعولهم إلى حد يستوجب عدم تشجيع هذه الزيجات وحظرها“ (الفقرة 14). ومع ذلك، فإن ممارسة تعدد الزوجات لا تزال سارية في العديد من الدول الأطراف، كما أن الكثير من النساء يعشن ضرائر. وغالباً ما تُهمل الزوجات الأسنّ من بين الضرائر بمجرد اعتبار أن لم يعد لهن نشاط إنجابي أو اقتصادي.
	التوصيات
	التوصيات العامة
	29 - يجب على الدول الأطراف أن تعترف بأن المسنات مورد مهم من موارد المجتمع، ومن واجبها أن تتخذ كافة التدابير الملائمة، بما فيها التدابير التشريعية، للقضاء على التمييز ضد المسنات. وينبغي أن تتبنى الدول الأطراف سياسات وتدابير مراعية لنوع الجنس وفئة العمر، بما يشمل تدابير خاصة مؤقتة، تتماشى وأحكام الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين للجنة رقم 23 (1997) ورقم 25 (2004)، لكفالة مشاركة المسنات بصورة كاملة وفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمدنية وفي أي مجال آخر من مجالات الحياة في مجتمعاتهن.
	30 - وتتحمل الدول الأطراف التزاماً بأن تكفل الارتقاء والنهوض الكاملين بالمرأة طوال حياتها، سواء في زمن السلم أو أثناء النزاعات، بل وفي حالة وقوع أية كارثة طبيعية و/أو من صنع الإنسان. ومن ثم، يتعين على الدول الأطراف أن تكفل عدم التمييز ضد المسنات في كافة الأحكام القانونية والسياسات العامة والتدخلات الرامية إلى الارتقاء والنهوض الكاملين بالمرأة.
	31 - وينبغي أن تُراعي التزامات الدول الأطراف الطبيعةَ المتعددة الأبعاد للتمييز ضد المرأة، وتكفل إعمال مبدأ المساواة بين الجنسين طوال حياة المرأة، سواء من حيث التشريع أو من حيث التطبيق العملي. وفي هذا الصدد، تُحثّ الدول الأطراف على أن تُلغي أو تعدّل القوانين واللوائح والأعراف القائمة التي تميز ضد المسنات، وأن تكفل تحريم التشريعات للتمييز القائم على السن أو الجنس.
	32 - وسعياً إلى دعم الإصلاح القانوني ورسم السياسات العامة، تُحث الدول الأطراف على أن تجمع البيانات المصنّفة حسب السن والجنس وتحللها وتنشرها، كيما تتوافر المعلومات عن حالة المسنات، بمن فيهن من يعشن في مناطق ريفية ومناطق نزاعات والمنتميات إلى أقليات وذوات الإعاقة. وينبغي أن تركز تلك البيانات بوجه خاص على جملة مسائل منها الفقر، والأمية، والعنف، والعمل غير المأجور، بما فيه رعاية حاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المصابين به، والهجرة، وفرص الحصول على الرعاية الصحية والسكن والمنافع الاجتماعية والاقتصادية والعمالة. 
	33 - وينبغي أن تزوّد الدول الأطراف المسنات بالمعلومات المتعلقة بحقوقهن وسبل الحصول على الخدمات القانونية. ويتعين عليها أن تدرّب أفراد الشرطة والقضاء وكذا دوائر المساعدة القانونية وشبه القانونية على حقوق المسنات، وأن تتولى توعية السلطات والمؤسسات العامة وتدريبها على المسائل المتصلة بالسن ونوع الجنس التي تتضرر منها المسنات. ويجب أن تتاح المعلومات والخدمات القانونية وسبل الانتصاف والجبْر الفعالة وتُيسّر فرص الحصول عليها للمسنات ذوات الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهن.
	34 - وينبغي للدول الأطراف أن تُمكّن المسنات من التماس جبْر الضرر وتسوية الاعتداءات على حقوقهن، بما فيها حقهن في إدارة الأملاك، وأن تكفل عدم حرمان المسنات من أهليتهن القانونية لأسباب تعسفية أو تمييزية.
	35 - وعلى الدول الأطراف أن تكفل تجاوب التدابير المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث مع الشؤون الجنسانية ومراعاتها لاحتياجات المسنات وجوانب ضعفهن. وينبغي للدول الأطراف أيضاً أن تُيسّر مشاركة المسنات في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بجهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
	الصور النمطية

	36 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بالقضاء على الصور النمطية السلبية وتقويم أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي الضارة بالمسنات والمؤذية لهن، سعياً إلى الحد من الاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي والاقتصادي الذي تعاني منه المسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، بسبب الصور النمطية السلبية والممارسات الثقافية. 
	العنف

	37 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بصوغ تشريعات تُقرّ بالعنف وتحرمه، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي والعنف الممارس داخل المؤسسات ضد المسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة. وتتحمل الدول الأطراف مسؤولية التحقيق في جميع أعمال العنف ضد المسنات، بما فيها تلك المرتكبة بسبب الممارسات والمعتقدات التقليدية ومقاضاتها والمعاقبة عليها.
	38 - وينبغي أن تولي الدول الأطراف عناية خاصة للعنف الذي تعاني منه المسنات في ظل النزاعات المسلحة، وللآثار المترتبة على النزاعات المسلحة في حياة المسنات، ولما يمكن أن تسهم به المسنات في التسوية السلمية للنزاعات وفي عمليات الإعمار. وينبغي للدول الأطراف أن تراعي على النحو الواجب حالة المسنات لدى معالجتها للعنف الجنسي والتهجير القسري وظروف اللاجئين أثناء النزاعات المسلحة. وينبغي أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها قرارات الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن لدى معالجتها لهذه المسائل، بما في ذلك على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1889 (2009).
	المشاركة في الحياة العامة

	39 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بكفالة إتاحة الفرصة للمسنات بالمشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية، وتقلّد المناصب العامة على جميع المستويات، وكفالة حيازة المسنات للوثائق الضرورية للتسجيل على قوائم المصوتين والترشّح في الانتخابات.
	التعليم

	40 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بكفالة تكافؤ الفرص في مجال التعليم أمام النساء من مختلف الفئات العمرية، وكفالة تمكين المسنات من الحصول على فرص تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، فضلاً عن الحصول على ما يحتجنه من معلومات تثقيفية متصلة برفاههن ورفاه أسرهن.
	العمالة والاستحقاقات التقاعدية

	41 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بتيسير مشاركة المسنّات في العمل المأجور دون تمييز على أساس سنهن أو جنسهن. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إيلاء عناية خاصة لحل المشاكل التي قد تواجه المسنات في حياتهن العملية، وأن تكفل عدم إكراههن على التقاعد مبكراً أو ما شابه ذلك من حالات. وينبغي أيضاً أن ترصُد الدول الأطراف الآثار التي تتعرض لها المسنات نتيجة فوارق الأجور المتصلة بنوع الجنس.
	42 - وتتحمل الدول الأطراف التزاماً بكفالة ألا تكون سن التقاعد في القطاعين العام والخاص كليهما تمييزية ضد النساء. وبناء عليه، تتحمل الدول الأطراف التزاماً بكفالة ألا تكون سياسات المعاشات التقاعدية تمييزية على أي نحو، حتى لدى اختيار النساء التقاعد مبكراً، وكفالة إتاحة فرص الحصول على معاشات تقاعدية كافية لجميع المسنات اللائي كنّ عاملات. وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما فيها حسب الاقتضاء، تدابير خاصة مؤقتة، لضمان تلك المعاشات التقاعدية.
	43 - وينبغي أن تكفل الدول الأطراف للمسنات، بمن فيهن أولئك اللائي يتقلّدن مسؤولية رعاية الأطفال، توافر فرص الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة، من قبيل استحقاقات رعاية الأطفال، فضلاً عن فرص الحصول على كافة ما يلزم من دعم لرعاية كبار السن من الوالدين أو الأقارب.
	44 - وينبغي للدول الأطراف أن تقدم لكافة النساء ممن ليس لديهن معاش تقاعدي آخر أو لا يستطعن بالقدر الكافي تأمين دخلهن، معاشات تقاعدية غير قائمة على الاشتراكات تكون كافية وعلى قدم المساواة مع الرجال، وينبغي أن تتيح العلاوات الممولة من الدولة وتيُسّر حصول المسنات عليها، لا سيما منهن من يعشن في مناطق نائية أو ريفية.
	الصحة

	45 - وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف سياسة شاملة للرعاية الصحية ترمي إلى حماية الاحتياجات الصحية للمسنات بما يتماشى والتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة. وينبغي أن تكفل هذه السياسة توافر الرعاية الصحية بتكلفة ميسورة لجميع المسنات بوسائل منها، حسب الاقتضاء، إلغاء رسوم المستخدم، وتدريب موظفي الصحة على أمراض الشيخوخة، وإتاحة الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وغير المعدية المتصلة بالسن، والرعاية الصحية والاجتماعية الطويلة الأجل، بما فيها الرعاية التي تسمح بالعيش باستقلال والرعاية التلطيفية. وينبغي أن تشمل ترتيبات الرعاية الطويلة الأجل إجراءات تشجع على تغيير السلوك ونمط العيش لإبطاء نشوء المشاكل الصحية، منها على سبيل المثال الممارسات التغذوية الصحية واتباع نمط عيش نشط وتيسير تكلفة خدمات الرعاية الصحية، بما فيها إجراء الفحوص لكشف الأمراض ومعالجتها، ولا سيما تلك الأمراض الأكثر انتشاراً في صفوف المسنات. ويجب أيضاً أن تكفل السياسات الصحية استناد الرعاية الصحية المقدمة للمسنات، بمن فيهن ذوات الإعاقة، إلى الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني 
	46 - وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف برامج خاصة مفصّلة حسب الاحتياجات البدنية والعقلية والعاطفية والصحية للمسنات، مع التركيز بوجه خاص على النساء المنتميات إلى أقليات والنساء ذوات الإعاقة، فضلاً عن النساء اللائي يتولّين مهمة رعاية الأحفاد أو صغار أفراد الأسرة الآخرين المحتاجين للرعاية بسبب هجرة البالغين من الشباب، والنساء اللائي يقمن برعاية أفراد من الأسرة من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو المصابين به.
	التمكين الاقتصادي

	47 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المسنات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وينبغي أن تُزال جميع الحواجز القائمة على السن أو نوع الجنس التي تحول دون الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتُكفل فرص حصول المزارعات وصغار ملاك الأراضي من المسنات على التكنولوجيا المناسبة. وينبغي أن تتيح الدول الأطراف للمسنات نظم دعم خاصة وقروضاً صغرى غير مشروطة بضمانات، وأن تشجع، فضلاً عن ذلك، على مباشرة المشاريع التجارية الصغرى. وينبغي استحداث مرافق ترفيهية للمسنات وتقديم خدمات اتصالية إلى المسنات الملازمات لبيوتهن. وينبغي أن تقدم الدول الأطراف وسائل نقل ميسورة التكلفة ومناسبة لتمكين المسنات، بمن فيهن اللائي يعشن في المناطق الريفية، من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الأنشطة المجتمعية.
	المنافع الاجتماعية

	48 - ينبغي أن تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابير لكفالة توافر فرص حصول المسنات على السكن اللائق الملبّي لاحتياجاتهن المحددة، وكفالة إزالة جميع الحواجز المعمارية وخلافها من الحواجز التي تعيق تنقّل كبار السن وتُفضي إلى ملازمة البيت قسراً. وينبغي أن تتيح الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية التي تمكّن المسنات من البقاء في بيوتهن والعيش باستقلال أطول مدة ممكنة. وينبغي إلغاء القوانين والممارسات التي تؤثر سلباً في حق المسنات في السكن والعقار والملكية. وينبغي أيضاً أن تَحمي الدول الأطراف المسنات من إجراءات الإخلاء القسري ومن التشرد بدون مأوى.
	المُسنّات الريفيات وسواهن من مستضعفات كبار السن

	49 - ينبغي أن تكفل الدول الأطراف إدماج المسنات وتمثيلهن في عمليات التخطيط الإنمائي الريفي والحضري. وينبغي أن تكفل الدول الأطراف إمداد المسنات بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق بتكلفة مُيسّرة. وينبغي للسياسات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية الكافية أن تكفل تيسير الحصول على التكنولوجيات ذات الصلة وعدم تطلّبها لقوة بدنية غير لازمة. 
	50 - وينبغي أن تعتمد الدول الأطراف قوانين وسياسات مراعية لنوع الجنس وللسنّ لكفالة حماية المسنات اللاتي يحملن صفة لاجئ أو عديمات الجنسية، وكذلك المشردات داخلياً أو العاملات المهاجرات.
	الزواج والحياة الأسرية

	51 - تتحمل الدول الأطراف التزاماً بإلغاء كافة التشريعات التي تميز ضد المسنات في مجال الزواج وفي حالة الطلاق، بما في ذلك ما يتعلق بالأملاك والإرث.
	52 - ويجب على الدول الأطراف أن تلغي جميع التشريعات التي تميز ضد المسنات فيما يتعلق بالأملاك والإرث وأن تحميهن من نزع ملكية أراضيهن. ومن واجبها أن تعتمد قوانين منظّمة للتّرِكات بدون وصية تكون متماشية مع التزاماتها بموجب الاتفاقية. وينبغي لها كذلك أن تتخذ تدابير لإنهاء الممارسات التي تُجبر المسنات على الزواج كرهاً، وكفالة عدم اشتراط الحصول على الميراث بالزواج القسري من شقيق الزوج المتوفى أو من أي شخص آخر.
	53 - وينبغي أن تَنْهى الدول الأطراف عن تعدد الزوجات وتحظره، عملاً بالتوصية العامة رقم 21، وأن تكفل تقسيم ميراث الهالك المتعدد الزوجات بالتساوي بين زوجاته وأبنائهن.
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	المقرر 47 سابعا
	بيان بشأن إنشاء هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
	تود اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تعرب عن ترحيبها بإنشاء هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بوصفها كيانا جديدا يستهدف الإسراع بتحقيق تقدم في الوفاء باحتياجات النساء والفتيات في أرجاء العالم. إذ إن إنشاء تلك الهيئة قد جاء في حينه ويكتسي أهمية في ترسيخ مراعاة تعميم المسائل الجنسانية في منظومة الأمم المتحدة.
	وتمثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة إقرارا جليا بمحورية هدفي النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين بالنسبة للأمم المتحدة. إذ تبرز الهيئة للعيان تلكما الهدفين الرئيسيين، وتجعل معالجة المسائل الجنسانية بشكل متكامل في الأمم المتحدة أقرب إلى الواقع المعاش. إذ إن المساواة بين الجنسين ليست فحسب حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن إعمالها يمثل عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والأمن والسلام.
	وقد غمر اللجنة سرور بالغ بتعيين ميشيل باتشيليت، رئيسة شيلي السابقة، لتولي قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة. إن التزامها المعروف دوليا إزاء تمتع المرأة بالمساواة بشكل ملموس، وما تمتلكه من كفاءات شخصية ومهنية هما ضمان بأن الهيئة الجديدة ستكون تحت أكفأ قيادة وأعلاها مستوى.
	وستضطلع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بدور رئيسي في مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المعايير والقواعد العالمية التي وضعت لحماية المرأة. وتوفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطارا عالميا وشاملا لحقوق الإنسان الدولية يتيح حماية المرأة والنهوض بها، وتتولى اللجنة رصد تنفيذ الدول الأعضاء له. وعلاوة على ذلك، تتلقى اللجنة، عن طريق البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة شكاوى من الأفراد والجماعات وتقدم استفسارات فيما يختص بالانتهاكات الجسيمة أو المنهجية التي تتعرض لها الحقوق التي تكفلها الاتفاقية.
	واللجنة على ثقة من أن إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة سيكون من شأنه ترسيخ الدور الذي تضطلع به اللجنة، وسيكون بمثابة إلهام وحافز إضافي يفضي إلى التصديق عالميا على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
	وتعتبر اللجنة أن إقامة صلات وثيقة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة أمر حاسم الأهمية، وتتطلع اللجنة إلى إقامة تعاون وثيق مع الهيئة بهدف الإسهام في توطيد التقدم صوب إعمال المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، ومن ثم يتسنى للجنة والهيئة تعزيز أعمالهما وترسيخ أوجه التآزر داخل منظومة الأمم المتحدة.
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	المرفق الثامن
	تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثامنة عشرة
	1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثامنة عشرة في الفترة من 29 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وحضر الدورة جميع الأعضاء فيما عدا دوبرافكا سيمونوفيتش.
	2 - وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.
	3 - واستعرض الفريق العامل التقرير عن المستجدات في المراسلات الجديدة التي تلقتها الأمانة العامة منذ دورته الأخيرة، المقدم في شكل جديد يتضمن معلوما مفصلة بقدر أكبر.
	4 - وواصل الفريق العامل مناقشة مشروع التوصية المقترحة فيما يتصل بمدى مقبولية البلاغ رقم 19/2008.
	5 - وأجرى الفريق مناقشته الأولى عن مشروع التوصية بشأن مدى مقبولية البلاغ رقم 17/2008. وسيواصل الفريق العام مناقشة مدى وجاهة البلاغ في فترة ما بين الدورات، وسيقدم مشروع توصية عن مدى مقبولية البلاغ ووجاهته إلى اللجنة كي تنظر فيه في دورتها الثامنة والأربعين.
	6 - وناقش الفريق العامل المستجدات في متابعة تنفيذ مقررات اللجنة بشأن البلاغات الفردية.
	7 - واستعرض الفريق العامل حالة ثمانية بلاغات معلقة.
	8 - وناقش الفريق العامل أساليب عمله، بما يشمل مدى الالتزام بالمواعيد النهائية المتصلة بالقضايا المسجلة، وعدد رسائل التذكير المقرر إرسالها إلى مقدمي البلاغات والدول الأطراف، وهيكل مشاريع القرارات، وصياغة وشكل الآراء المعارضة والآراء الموافقة، وعدد دورات الفريق العامل سنويا.
	9 - وأحاط الفريق العامل علما بمقالة أكاديمية تتضمن تحليلا للفقه القضائي الأوروبي فيما يتصل بتيسير المساواة بين الجنسين في إطار الأديان كجزء من التزام الدولة بضمان الحق في حرية اعتناق الأديان. وقد أشير في المقالة إلى عدة ملاحظات ختامية اعتمدتها اللجنة.
	الإجراءات المتخذة
	10 - قرر الفريق العامل ما يلي:
	(أ) عقد دورته التاسعة عشرة بجنيف في الفترة من 7 إلى 10 شباط/ فبراير 2011؛
	(ب) تسجيل قضية جديدة ضد كندا (بوصفها البلاغ رقم 26/2010)، والموافقة على التدابير المؤقتة المطلوبة، وتعيين السيدة باتن مقررة لقضية هذا البلاغ؛
	(ج) تسجيل قضية جديدة ضد إيطاليا (بوصفها البلاغ رقم 27/2010) وإعداد مشروع قرار عن مدى المقبولية لعرضه على الدورة المقبلة للجنة، وتعيين يوكو هاياشي مقررة لقضية هذا البلاغ؛
	(د) أن يطلب إلى الأمانة العامة أن تعد مذكرة تتضمن معلومات أساسية عن الإجراءات المتصلة بالتدابير المؤقتة التي وافقت عليها اللجنة؛
	(هـ) إعداد مشاريع القرارات عن مدى مقبولية القضايا رقم 21/2008 ورقم 22/2009 ورقم 24/2009 في فترة ما بين الدورات، وتقديمها إلى الدورة المقبلة للفريق العامل أو اللجنة؛
	(و) إفادة اللجنة بأن عدد رسائل التذكير إلى كل من مقدمي الطلبات والدول الأطراف فيما يتصل بالقضايا المسجلة ينبغي أن يقتصر على ثلاثة رسائل، مع مراعاة المرونة رهنا بالظروف؛
	(ز) مواصلة مناقشة عدد الدورات المقرر عقدها سنويا في جلسات الفريق العامل، والطلب إلى اللجنة إعداد مذكرة معلومات أساسية عن المسألة.
	11 - وقدم الفريق العامل إلى اللجنة المسائل التالية للنظر والبت فيها:
	(أ) نسختان من مشروع توصية فيما يتصل بالبلاغ رقم 19/2008؛ 
	(ب) مسألة انتخاب مقررين اثنين لمتابعة مدى تنفيذ مقرر اللجنة بشأن القضية رقم 18/2008؛
	(ج) مسألة إنهاء إجراءات المتابعة في القضية رقم 4/2004، حيث إن الدولة الطرف المعنية قد استجابت على نحو كاف لتوصية اللجنة؛
	(د) مسألة هيكل القرارات في الاجتماعات المشتركة بين اللجان التي تعقدها هيئات معاهدات حقوق الإنسان؛
	(هـ) مذكرة المعلومات الأساسية التي أعدها الفريق العامل عن صياغة وشكل الآراء الفردية عن مقررات اللجنة(أ).
	(أ) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 38 (A/63/38)، الجزء الثاني، المرفق التاسع.
	التذييل
	جدول أعمال الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل
	1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
	3 - مناقشات بشأن موجز أعدته الأمانة العامة للتسجيل.
	4 - مناقشة بشأن القضية رقم 19/2008.
	5 - مناقشة بشأن القضية رقم 17/2008.
	6 - المستجدات في البلاغات رقم 20/2008 ورقم 21/2009 ورقم 22/2009 ورقم 23/2009 ورقم 24/ 2009 ورقم 25/2010.
	7 - مناقشة بشأن أساليب العمل وأنشطة التوعية التي يقوم بها الفريق العامل.
	8 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الثامنة عشرة.
	المرفق التاسع
	تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن البلاغات الفردية 
	1 - تُلزم الفقرتان 4 و 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر قرار الجمعية العامة 54/4، المرفق). الدول الأطراف بأن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وُجدت، وأن تقدم معلومات للمتابعة خلال ستة أشهر. ويمكن أيضا التماس معلومات إضافية من الدولة الطرف، بما في ذلك في تقاريرها اللاحقة. وتتناول المادة 73 من النظام الداخلي للجنة() إجراءات متابعة آراء اللجنة، ولا سيما تعيين مقرر أو فريق عامل لإجراء المتابعة، وما يضطلعان به من مهام. وتنص المادة 74 (أ) على ألا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة، بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	2 - وناقش الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري خلال دورته الثامنة، المعقودة في الفترة من 2 إلى 4 آب/أغسطس 2006، أي قبل الدورة السادسة والثلاثين للجنة، أول آلية مخصصة تنشئها اللجنة في مجال متابعة الآراء، والتي تمثلت في تعيين اثنين من المقررين لمتابعة آراء اللجنة بشأن حالة أ. ت. ضد هنغاريا (البلاغ رقم 2/2003). وأوصى الفريق العامل اللجنة بما يلي: (أ) الامتناع عن إنشاء آلية متابعة دائمة في هذه الفترة، والقيام عوضا عن ذلك، وفقا للمادة 73 من النظام الداخلي، بإجراء المتابعة على أساس كل حالة على حدة؛ (ب) تكليف الفريق العامل بأنشطة المتابعة في الوقت الحالي؛ (ج) مواصلة تعيين مقررين اثنين معنيين بمتابعة الآراء، ويفضل أن يكون أحدهما المقرر المعني بالحالة، إن أمكن، ومعه أحد أعضاء الفريق؛ (د) ومتى رأت اللجنة أنها تلقت معلومات متابعة مُرضية من الدولة الطرف المعنية، تقوم وفقا للفقرة 5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، بدعوة تلك الدولة الطرف إلى تقديم معلومات إضافية بشأن أي تدابير تكون الدولة الطرف قد اتخذتها، وذلك في تقاريرها اللاحقة المقدمة بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛ وتعفي المقررين المعنيين بالمتابعة من واجباتهما؛ وتورد ذلك الإجراء في تقريرها السنوي.
	3 - وأوصى الفريق العامل في دورته التاسعة المعقودة في الفترة من 5 إلى 7 شباط/فبراير 2007، قبل الدورة السابعة والثلاثين للجنة، بأن تعين اللجنة السيدة أناماه تان والسيدة براميلا باتن مقررتين لمتابعة آراء اللجنة بشأن حالة أ. س ضد هنغاريا (البلاغ رقم 4/2004). وقدمت السيدتان تان وباتن إلى الفريق العامل خلال دورته العاشرة المعقودة في الفترة من 18 إلى 20 تموز/يوليه 2007، إحاطة بشأن آخر تقرير قدمته الدولة الطرف استجابة لطلب اللجنة الحصول على معلومات إضافية. وخلال الدورة الحادية عشرة المعقودة في الفترة من 9 إلى 11 كانون الثاني/يناير 2008، قدمت المقررتان المكلفتان بالمتابعة إحاطة إلى اللجنة عن متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 4/2004، وطلبتا إلى الأمانة تيسير عقد اجتماع لهما مع ممثل عن البعثة الدائمة لهنغاريا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
	4 - وخلال الدورة الثانية عشرة (من 21 إلى 23 تموز/يوليه 2008)، وفي إطار عملية المواءمة، ولأغراض كفالة الاتساق مع الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، التي تنفذ كلها حاليا إجراءات للمتابعة وتُصدر تقارير متابعة بهذا الشأن، يوصي الفريق العامل اللجنة باعتماد تقارير المتابعة بشأن الآراء التي يعرب عنها في كل دورة. وقد ارتئي حتى أن هذا النهج له قدر أكبر من الأهمية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، نظرا إلى أنها أول لجنة، كما ذُكر أعلاه، تدون واجبات الدول الأطراف في المعاهدة ذاتها (لا في النظام الداخلي فحسب) بهدف إيلاء الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتقديم معلومات بشأن تلك الآراء. ومن شأن نشر هذه التقارير في التقرير السنوي الذي سيشمل موجزات لردود المتابعة، أن يبرز أهمية هذا الجانب من عمل اللجنة وسيُتيح للأطراف المعنية الأخرى إمكانية الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمتابعة. وأشار الفريق العامل، على النحو المذكور أعلاه، إلى أنه بموجب نظامه الداخلي، لا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة صفة السرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وهذا هو النهج الذي يتبعه غيره من هيئات المعاهدات. 
	5 - وأوصى الفريق العامل بأن يُعَد تقرير للمتابعة يتضمن المعلومات الواردة من الدول الأطراف و/أو مقدمي البلاغات منذ الدورة السابقة، تحت إشراف المقرر المعني بالمتابعة (المقررين المعنيين بالمتابعة) أو الفريق العامل لكل دورة من دورات اللجنة. ثم تُجمع تقارير المتابعة الثلاثة المؤقتة وتُنشر في تقرير اللجنة السنوي. وتكون التقارير مماثلة من حيث الشكل لتقارير الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، حيث تقدم، في جملة أمور، موجزا للمعلومات التي تقدمها الدولة الطرف، وأي معلومات ترد من مقدم البلاغ، و ”قرار“ اللجنة. وفي الحالات التي لا تتخذ فيها اللجنة قرارا نهائيا بشأن طبيعة رد الدولة الطرف، تذكر أن ”الحوار ما زال جاريا“ ويُقفل ملف الحالة عندما يرد رد مُرض، مثلما فعلت اللجنة في حالة أ. ت. ضد هنغاريا، (البلاغ رقم 2/2003). ووافقت اللجنة على توصيات الفريق العامل واعتمدت أثناء دورتها الثانية والأربعين أحد تقارير المتابعة المقدم إليها من الفريق العامل واستمعت أثناء دورتها الثالثة والأربعين إلى تقرير متابعة شفوي. 
	6 - وترد أدناه محتويات تقريري المتابعة المذكورين اللذين نظر فيهما في الدورات السادسة والأربعين والسابعة والأربعين والثامنة والأربعين وتتضمن موجزا لجميع المعلومات التي تلقتها اللجنة عن متابعة آرائها من مقدمي البلاغات والدول الأطراف حتى نهاية الدورة الثامنة والأربعين(). وسيتضمن كل تقرير سنوي لاحق قسما تجمع فيه المعلومات من تقارير المتابعة.
	الدولة الطرف
	هنغاريا
	الحالة
	أ. س.، 4/2004
	تاريخ اعتماد الآراء
	14 آب/أغسطس 2006
	المسائل المثارة والانتهاكات المبينة
	عدم تقديم المعلومات والنصيحة بشأن تنظيم الأسرة، وعدم ضمان أن تكون هناك موافقة مستنيرة على إجراء عملية التعقيم وعلى الحرمان الدائم من الدورة الإنجابية: المادتان 10 (ح) و 12 والفقرة 1 (هـ) من المادة 16 من الاتفاقية 
	سُبُل الانتصاف الموصى بها
	(أ) منح أ. س. التعويضات التي تتناسب وخطورة الانتهاكات التي تعرضت لها حقوقها؛
	(ب) اتخاذ المزيد من التدابير لكفالة أن يكون الموظفون المختصون المعنيون في المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات، على علم بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية والفقرات ذات الصلة من التوصيات العامة للجنة رقم 19 و 21 و 24 المتعلقة بالصحة والحقوق الإنجابية للمرأة، وأن يلتزموا بها. 
	(ج) إعادة النظر في التشريعات المحلية بشأن مبدأ الموافقة المستنيرة في حالات التعقيم وكفالة توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الطبية الدولية، بما في ذلك اتفاقية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والطب الحيوي (اتفاقية أوفيدو) ”The Oviedo Convention“ والمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. والنظر، في هذا الصدد، في تعديل الحكم الوارد في قانون الصحة العامة الذي يجيز للطبيب أن يجري عملية التعقيم بدون أن يتبع الإجراء المنصوص عليه بصفة عامة والذي يقتضي تقديم المعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة في ظروف معينة؛
	(د) رصد المراكز الصحية العامة والخاصة، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات، التي تجري عمليات تعقيم لضمان أن تؤخذ الموافقة التامة المستنيرة من المريضة قبل إجراء أي عملية من هذا النوع وتحديد العقوبات المناسبة في حال انتهاك هذا الأمر.
	التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
	22 شباط/فبراير 2007
	تاريخ الرد
	12 نيسان/أبريل و 17 تموز/يوليه 2007
	رد الدولة الطرف 
	في 12 نيسان/أبريل 2007، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنشأت في 22 أيلول/سبتمبر 2006، بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة، فريقا عاملا مشتركاً بين الوزارات للنظر في طريقة تنفيذ آراء اللجنة. 
	وبشأن مسألة التعويضات، طلبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من المؤسسة العامة لحقوق المرضى والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية والأطفال، وهي هيئة أنشأتها الحكومة، إسداء النصح لها بشأن مقدار التعويضات التي ينبغي منحها والوفاء بالمتطلبات المحددة في توصية اللجنة. 
	وستنظم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة حلقة دراسية مشتركة بشأن صياغة تعميم عن المنهجية الواجب اعتمادها في هذا الشأن. وستوزّع مجموعة وثائق إعلامية تشمل معلومات عن اللجنة وتوصياتها العامة على أقسام الطب النسائي في جميع مستشفيات المقاطعات. أما في ما يتعلق بطلب تعديل تشريعاتها، فإن الدولة الطرف تحاجج بأن قوانينها المحلية تتطابق مع التزاماتها الدولية وبالتالي فلا يلزم إدخال أي تعديل عليها.
	وبشأن التوصية برصد المراكز الصحية أفادت الدولة الطرف بأنه سيبدأ من الآن فصاعدا التفتيش على عمليات التعقيم وسيدرج ذلك في خطة العمل السنوية؛ وستضع وزارة الصحة وهيئة الشؤون الصحية وتصدر مبادئ توجيهية موحدة؛ وسيدمج المركز الوطني للرقابة المهنية المنهجية في خطة عمله لعام 2007، المتعلقة بالرصد المهني لمؤسسات الرعاية الصحية، عمليات التفتيش على الحالات ذات الصلة بالتمييز ضد المرأة؛ وستضع إدارة الرعاية الصحية توصية تؤكد حقوق الإنسان للمرأة وسوف تركز على موظفي مؤسسات الرعاية الصحية في المستقبل.
	وفي 17 تموز/يوليه 2007، ردت الدولة الطرف على مذكرة اللجنة الشفوية المؤرخة 6 حزيران/يونيه 2007 (انظر أدناه)، وقدمت ردودا مفصلة على أسئلة اللجنة. وأقرت الدولة الطرف بأن التعويضات مسألة لا تندرج في نطاق عمل المؤسسة العامة لحقوق المرضى والمستفيدين من نظام الرعاية الاجتماعية والأطفال، حيث إن الحالة تخضع حاليا لنظر المحاكم. وأكدت الدولة أيضا، في جملة أمور، أن: الحلقة الدراسية الوطنية المقرر عقدها في تشرين الأول/ أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 2007 ستشكل أساس صياغة الرسالة المتعلقة بالمنهجية اللازم اعتمادها، وإصدار توصية للأطباء بشأن حقوق الإنسان للمرأة؛ وأن مجموعة المواد الإعلامية وُزعت على جميع مستشفيات المقاطعات؛ وإنه سيُحتفظ بجميع الوثائق الصحية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالتعقيم، لمدة لا تقل عن 30 سنة؛ وأن المناهج الدراسية الطبية تشمل مقررات مدرسية ذات صلة بصحة المرأة. وقدمت الدولة الطرف أيضا معلومات مفصلة عن دور المشرفين الوطنيين في مجال الطب، وعن عمل المؤسسات التي تدافع عن حقوق المرضى. وأخيرا، أكدت الدولة الطرف من جديد أنه ليس ثمة حاجة إلى تعديل تشريعاتها لأسباب من بينها أن الأحكام العامة المتعلقة بالمعلومات تنطبق أيضا على عمليات التعقيم التي تجري لأسباب صحية، ولذلك ليس من الضروري تقــــديم معلومات خاصة. وفي ما يتعلق بسلطــات الأطبـــاء التقديريـــة، ذكرت الدولة الطرف أنه لا بد من تزامن الظروف، أي أن يكون هناك تهديد مباشر لحياة الأم/سلامتها البدنية، أو أن توجد احتمالات كبيرة لمعاناة المولود المرتقب من أي علة خطيرة، وعدم توفر أي وسيلة أخرى ممكنة لمنع الحمل لاتباعها أو التوصية بها. وترى الدولة الطرف أن هذا ما يجعل سلطات الأطباء التقديرية محدودة للغاية. 
	وفي 20 تموز/يوليه أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها دفعت مبلغ 5.4 ملايين فورنت هنغاري (حوالي 000 28 دولار) إلى مقدمة البلاغ على سبيل التعويض.
	رد مقدمة البلاغ 
	في 31 تموز/يوليه 2007، قدمت صاحبة البلاغ تعليقا مفصلا على ردّ الدولة الطرف، وأصرّت على أن التدابير التي عرضتها الدولة الطرف غير كافية لتنفيذ آراء اللجنة. وحاججت صاحبة البلاغ، في جملة أمور، بأن التعويضات ينبغي أن تتناسب مع الانتهاك المرتكب واقترحت منحها تعويضا قدره ثلاثة ملايين فورنت هنغاري (نحو 000 12 يورو)؛ وبأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان معرفة جميع الموظفين المختصين بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وبآراء اللجنة والتزامهم بها هي تدابير غامضة وغير كافية ولم تصل إلى العديد من الأطراف المعنية الهامة؛ وأنه ينبغي تعديل قواعد السلوك الأخلاقية؛ وإن من غير اليسير الحصول على نص الاتفاقية وتوصيات اللجنة، وينبغي توزيعهما على نطاق أوسع؛ وأنه ينبغي أن تولى أولوية أعلى لأخلاقيات مهنة الطب وللحقوق الإنجابية في المناهج الدراسية الطبية؛ وإنه ينبغي تعزيز آليات الانتصاف الحالية؛ وإنه ينبغي وضع قواعد موحدة بشأن تقديم المشورة النفسية؛ وإنه ينبغي فرض العقوبات المناسبة في حالات التعقيم القسري؛ وإنه ينبغي تعديل قانون الصحة العامة كي يتماشى مع توصيات اللجنة بشأن الموافقة المستنيرة. وقدمت مقدمة البلاغ اقتراحات بشأن عدة تعديلات لإدخالها على قانون الصحة العامة تشمل معلومات عن النتائج الدائمة للعملية. ورفضت مقولة الدولة الطرف إن التعقيم يؤدي إلى ”إنقاذ الحياة“، وأعربت عن قلقها لأنه لا يشترط اتباع الإجراء الخاص الذي يقضي بتقديم معلومات ولا تحديد فترة انتظار في الحالات التي تستند فيها ”المقتضيات الطبية“ لإجراء التعقيم إلى رأي الطبيب. وقالت إن رأي الدولة الطرف الذي مفاده أن من الواضح أنه لم يكن من الضروري إطلاع مقدمة الطلب على وسائل بديلة أخرى لمنع الحمل، لأن المقتضيات الطبية تفترض سلفا عدم تمكن المريضة من استخدام وسائل أخرى لمنع الحمل لأسباب صحية، أغفل خيارات منع الحمل المتاحة لشريكها. وأوصت بتقليص فترة الانتظار الإجبارية لإجراء التعقيم من أجل تنظيم الأسرة؛ وأكدت إنه ينبغي أن تدرج من جديد في القانون الوطني إمكانية سحب طلب التعقيم في أي وقت، وينبغي إعادة النظر في مفهوم المقتضيات الطبية التي تستدعي التعقيم، نظرا إلى استغلاله في كثير من الأحيان لتبرير التعقيم وهذا ما أدى إلى حذفه من الأحكام القانونية في بلدان كثيرة. ولا يجوز على الإطلاق أن يتخذ الطبيب هذا القرار نيابة عن شخص آخر. وطلبت أيضا من الدولة الطرف أن تقدم لها اعتذارا علنيا.
	وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أكدت مقدمة البلاغ أن الدولة الطرف قدمت تعويضا ورحبت بذلك. ورحبت أيضا بأنه قد جرى اتخاذ خطوات هامة لضمان اتساق القوانين الهنغارية مع القانون الدولي. ومع ذلك، فوفقا لمقدمة البلاغ، فإن التوصيات لم تنفذ بالكامل حتى الآن، ويفرض عدم القيام بتنفيذها تهديدا مستمرا لسلامة المرأة في الدولة الطرف. 
	وأوصت بتعديل المادة 187 (7) من قانون الصحة العامة الهنغاري. فهي تشير حاليا إلى أن التعقيم يمكن أن يكون تدخلا ينقذ الحياة. إلا أن مقدمة البلاغ تحاجج بأن ذلك غير صحيح على الإطلاق وأنه يمكن تفادي الحمل باستخدام وسائل منع الحمل. ولا ينبغي على الإطلاق أن يترك اتخاذ هذا القرار للطبيب نيابة عن المريض. 
	وأوصت أيضا بأن يجري كجزء من الموافقة المستنيرة تزويد المريض بمعلومات عن العواقب الدائمة للتعقيم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يُدرج رصد التعقيم ضمن خطة العمل السنوية للمركز الوطني للمراجعة والتفتيش على الرعاية الصحية، نظرا إلى أن عمليات التفتيش الحالية لا تجرى حاليا إلا بناء على شكاوي محددة. 
	وقد قدمت هذه المذكرة إلى الدولة الطرف مشفوعة بطلب بتقديم تعليقات بحلول 29 حزيران/يونيه 2009.
	الإجراءات الأخرى المتخذة أو المطلوب اتخاذها
	في 5 حزيران/يونيه 2007، اجتمعت المقررتان مع ممثل الدولة الطرف في مقر الأمم المتحدة. 
	وعقب هذا الاجتماع، وجّهت المقررتان إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية باسم اللجنة، مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2007، طلبتا فيها تقديم مزيد من المعلومات عما يلي: ما إذا كانت قد قُدمت معلومات إلى مقدمة البلاغ بشأن مقدار التعويضات التي ستمنح لها وما إذا كانت هذه الأخيرة قد تلقت هذه التعويضات؛ والتاريخ المقترح لعقد الحلقة الدراسية؛ والجدول الزمني لصياغة التعميم المتعلق بالمنهجية اللازم اعتمادها؛ ولإعداد توصية بشأن إدراج عنصر عن قضايا صحة المرأة في برامج التدريب الطبي؛ وموعد إصدار وزارة الصحة وهيئة الشؤون الصحية للبروتوكول الموحّد وإعداد التوصية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة؛ وما إذا كانت مجموعة الوثائق ستوزع على المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات.
	وأكّدت اللجنة من جديد توصيتها بالنظر في تعديل الفقرة 187 (أ) من قانون الصحة العامة التي ترى اللجنة أنها تجيز للطبيب تنفيذ عملية التعقيم بدون اتباع الإجراء الذي يقتضي منه بصفة عامة الإبلاغ عن المعلومات ذات الصلة عندما تبدو مناسبة في ظروف معينة؛ وأوصت بالاحتفاظ بصورة منتظمة بسجلات جميع عمليات التعقيم التي تُجرى في المؤسسات الصحية العامة والخاصة على حد سواء. وأثنت على الدولة الطرف لما تبذله من جهود لتحسين رصد عمليات التعقيم. 
	وفي 25 كانون الثاني/يناير 2008، اجتمعت المقررتان مع ممثل الدولة الطرف في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفي هذا الاجتماع أُبلغت المقررتان بأن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة تجريان مشاورات مكثفة بشأن منح تعويضات لمقدمة البلاغ. 
	وعقب هذا الاجتماع، وُجّهت إلى الدولة الطرف مذكرة شفوية مؤرخة 31 كانون الثاني/يناير 2008 طلبت فيها اللجنة منها الحرص على أن يكون مقدار التعويضات مناسبا لخطورة انتهاكات حقوق مقدمة البلاغ. وفي 16 حزيران/يونيه، اتصلت الأمانة بالممثلة الدائمة لهنغاريا لدى الأمم المتحدة (جنيف) بهدف متابعة المذكرة الشفوية. وذكرت الممثلة الدائمة أنها ستتصل بعاصمة بلدها لتتحقق مما إذا كانت هناك معلومات مستجدة يمكن تقديمها إلى اللجنة قبل انعقاد دورتها في تموز/يوليه.
	وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008، اجتمعت المقررتان مرة أخرى بممثل الدولة الطرف أثناء الدورة الثانية والأربعين للجنة. وزود الممثل المقررتين بمعلومات شفوية بشأن متابعة هذه الحالة، وخاصة عن التعديلات الأخرى للتشريع المنبثقة عن قرار اللجنة، فضلا عن معلومات عن وضع إطار قانوني ليتسنى للدولة الطرف، في جملة أمور، تقديم تعويضات للشاكيات عقب انتهاك حقوقهن بموجب الاتفاقية. وأبلغ المقررتين أيضا عن تقديم الدعم النفساني لمقدمة البلاغ.
	وخلال هذا الاجتماع، أشارت المقررتان إلى أن الدولة الطرف قد دفعت بالفعل تعويضات عقب صدور أحكام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، دونما أن تكون هناك فيما يبدو ضرورة للإطار القانوني؛ وطلب ممثل الدولة الطرف نسخا من تلك الأحكام.
	وأحيلت تلك الأحكام في وقت لاحق إلى البعثة الدائمة مشفوعة بطلب لتقديم تحديث مكتوب بشأن متابعة هذه الحالة.
	معلومات إضافية من الدولة الطرف
	في 20 تموز/يوليه 2009، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها دفعت مبلغ 5.4 مليون فورنت هنغاري (نحو 000 28 دولار) إلى مقدمة البلاغ على سبيل التعويض
	معلومات إضافية من المشتكية
	في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، رحب محامي المشتكية بالمبلغ الذي دفعته الدولة الطرف على سبيل التعويض. بيد أنه من الجدير بالذكر أن الدولة الطرف لم تنفذ بالكامل توصيات اللجنة، أي كفالة أن يكون القانون الهنغاري المتعلق بالتعقيم متطابقا مع المعايير الدولية.
	قرار اللجنة 
	قررت اللجنة، في دورتها السابعة والأربعين، بعد اطلاعها على آخر التعليقات من محامي المشتكية، إنهاء النظر في متابعة آرائها في هذه القضية.
	الجزء الثالث
	تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الثامنة والأربعين
	17 كانون الثاني/يناير – 4 شباط/فبراير 2011
	الفصل الأول
	المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	المقررات
	المقرر 48/أولا

	في 17 كانون الثاني/يناير 2011، انتخبت اللجنة سيلفيا بيمنتل رئيسة لها. وقد طرحت أيضا التعيينات لأعضاء مكتب اللجنة.
	المقرر 48/ثانيا

	في 20 كانون الثاني/يناير 2011، انتخبت اللجنة أعضاء المكتب الباقين على النحو التالي: نيكول أملين، نائبة للرئيسة؛ وفكتوريا بوبسكو، نائبة للرئيسة؛ وزهرة راسخ، نائبة للرئيسة؛ وفيوليت آوري، مقررة. 
	المقرر 48/ثالثا 

	أكدت اللجنة عضوية الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على النحو التالي: براميلا باتن، وأوليندا باريرو - بوباديا، ونيكلاس برون، ودوبرافكا سيمونوفيتش، ويوكو هياشي.
	المقرر 48/رابعا

	أكدت اللجنة عضوية الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والخمسين على النحو التالي: فريدى أكار، وفيوليت آوري، وفكتوريا بوبسكو، وباربرا بيلي، وعصمت جاهان.
	المقرر 48/خامسا

	جرى توسيع عضوية الفريق العامل المعني بالممارسات الضارة كى تشمل فريدى أكار، وفيوليت آوري، وشياوكياو زو، إضافة إلى الأعضاء الحاليين وهم باربرا بيلي، ونائلة جبر، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وفيوليتا نويباور (رئيسة).
	المقرر 48/سادسا

	أكدت اللجنة عضوية الفريق العامل المعني بالمرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع على النحو التالي: ماغاليس أروشا، ونيكول أملين، وبراميلا باتن (رئيسة)، ونيكلاس برون، ومريم بلميهوب - زرداني، وفيكتوريا بوبسكو، وعصمت جاهان، وزهرة راسخ.
	المقرر 48/سابعا

	في 31 كانون الثاني/يناير 2011، قررت اللجنة وضع توصية عامة عن إمكانية اللجوء إلى القضاء وإنشاء فريق عامل في هذا الصدد. وتتألف عضوية الفريق العامل من: فريدى أكار، وفيوليت آوري، وأوليندا باريرو - بوباديا، ومريم بلميهوب - زرداني، وباربرا بيلي، وسيلفيا بيمنتل (رئيسة)، وشياكياو زو، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وباتريسيا شولتز، وروث هالبرين - كداري.
	المقرر 48/ثامنا

	في 3 شباط/فبراير 2011، أقرت اللجنة مشروع المخطط العام المنقح للتوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل، وأذنت للفريق العامل المعني بالممارسات الضارة ببدء إعداد المشروع.
	المقرر 48/تاسعا

	قررت اللجنة إنشاء فرقة عمل تتولى دراسة ورقة عمل أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن المساواة بين الجنسين في سياق التشريد وانعدام الجنسية. وتتألف عضوية الفرقة العاملة من: فريدى أكار، وبراميلا باتن، ونيكلاس برون، ومريم بلميهوب - زرداني، وفيكتوريا بوبسكو، وعصمت جاهان، وزهرة راسخ، ودوبرافكا سيمونوفيتش، وباتريسيا شولتز، ويوكو هياشي.
	الفصل الثاني
	المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
	ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
	1 - في 4 شباط/فبراير 2011، تاريخ اختتام الدورة الثامنة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بلغ عدد الدول الأطراف 186 دولة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع عليها في آذار/مارس 1980. وما زال يجري التصديق على الاتفاقية وباب الانضمام إليها ما زال مفتوحا. ووفقا للمادة 27 من الاتفاقية، بدأ نفاذها في 3 أيلول/سبتمبر 1981. ومنذ الدورة السابعة والأربعين لم يجر أي تصديق على الاتفاقية أو انضمام إليها. وأودعت بولندا، لدى الأمين العام في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، صك قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، ومن ثم بلغ مجموع الدول التي قبلت التعديل 60 دولة. ويبدأ سريان التعديل لدى قبوله من ثلثي الدول الأطراف في الاتفاقية، أي 124 دولة من الدول الأعضاء. 
	2 - وفي التاريخ نفسه، بلغ عدد الدول الأطراف 100 دولة في البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع عليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وما زال يجري التصديق على البروتوكول الاختياري وباب الانضمام إليه ما زال مفتوحا. ووفقا للمادة 16 من ذلك البروتوكول الاختياري، بدأ نفاذ البروتوكول في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. ومنذ الدورة السابعة والأربعين للجنة جرى تصديق إضافي واحد عليه، فقد أودعت كمبوديا صك التصديق على البروتوكول الاختياري لدى الأمين العام في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010.
	3 - ويمكن الاطلاع على المعلومات المستجدة عن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية والدول الأطراف التي قبلت التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، وكذلك قوائم بالدول الموقعة على الاتفاقية والدول الأطراف فيها ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، وذلك بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org)، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
	باء - افتتاح الدورة
	4 - عقدت اللجنة دورتها الثامنة والأربعين بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، في الفترة من 17 كانون الثاني/يناير إلى 4 شباط/فبراير 2011. وعقدت اللجنة 17 جلسة عامة (الجلسات 960 إلى 976). وترد في المرفق الأول من الجزء الثالث قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.
	5 - وافتتحت الدورة نائلة جبر، رئيسة اللجنة المنتهية ولايتها. وألقت بكلمة أمام اللجنة إشا دايفن، رئيسة قسم حقوق المرأة والشؤون الجنسانية في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك في جلستها 960. 
	جيم - إقرار جدول الأعمال 
	6 - أقرت اللجنة في جلستها 959 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/48/1). 
	دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
	7 - في جلسة اللجنة 960، عرضت فيوليتا نويباور، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق (CEDAW/PSWG/2010/48) الذي اجتمع في الفترة من 2 إلى 6 آب/ أغسطس 2010. 
	هاء - تنظيم الأعمال
	8 - في 17 كانون الثاني/يناير 2011، انتخبت اللجنة سيلفيا بيمنتل رئيسة لها عملا بالنظام الداخلي للجنة. كما انتُخب في 20 كانون الثاني/يناير 2011، عملا بالنظام الداخلي للجنة، أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم كأعضاء لمكتب اللجنة: نيكول أملين، نائبة للرئيسة؛ وفكتوريا بوبسكو، نائبة للرئيسة؛ وزهرة راسخ، نائبة للرئيسة؛ وفيوليت آوري، مقررة.
	9 - وفي التاريخ نفسه، وعملا بالمادة 15 من النظام الداخلي للجنة، اضطلع أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم بأعمالهم وأدوا العهد الرسمي: أيسى فريدى أكار، وأوليندا باريرو - بوباديا، وعصمت جاهان، وباتريسيا شولتز.
	10 - وفي التاريخ نفسه، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي شتى الوكالات المتخصصة وهيئات الأمم المتحدة ومنظمة حكومية دولية، قدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها تلك الوكالات والهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية.
	11 - وفي 17 و 24 كانون الثاني/يناير 2011، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف السبع التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين، وهى: إسرائيل وبنغلاديش وبيلاروس وجنوب أفريقيا وسري لانكا وكينيا وليختنشتاين.
	واو - عضوية اللجنة
	12 - حضر الدورة الثامنة والأربعين جميع أعضاء اللجنة فيما عدا إنديرا جيسينغ وماريا هلينا بيرس. ولم يتسن لشياوكياو زو حضور الدورة بكاملها. وترد في المرفق الثاني من الجزء الثالث قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.
	الفصل الثالث
	تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة السابعة والأربعين والثامنة والأربعين
	13 - في الجلسة 960، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة المضطلع بها منذ الدورة السابعة والأربعين للجنة.
	الفصل الرابع
	النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	14 - نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، في تقارير قدمتها سبع دول من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقريران الدوريان الرابع والخامس المقدمان من إسرائيل (CEDAW/C/ISR/4 و CEDAW/C/ISR/5)؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع المقدم من بنغلاديش (CEDAW/C/BGD/6-7)؛ والتقرير الدوري السابع المقدم من بيلاروس (CEDAW/C/BLR/7)؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع المقدم من جنوب أفريقيا (CEDAW/C/ZAF/2-4)؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع المقدم من سري لانكا (CEDAW/C/LAK/5-7)؛ والتقرير الدوري السابع المقدم من كينيا (CEDAW/C/KEN/7)؛ والتقرير الدوري الرابع المقدم من ليختنشتاين (CEDAW/C/LIE/4). وقد أُلغى النظر في تقرير مقدم من دولة طرف بعد أن كان مقررا النظر فيه. وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول معلومات عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف والنظر فيها بموجب المادة 18 من الاتفاقية.
	15 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على هذه الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
	___ إسرائيل
	(CEDAW/C/ISR/CO/4-5)
	___ بنغلاديش
	(CEDAW/C/BGD/CO/6-7)
	___ بيلاروس
	(CEDAW/C/BLR/CO/7)
	___ جنوب أفريقيا
	(CEDAW/C/ZAF/CO/2-4)
	___ سري لانكا
	(CEDAW/C/LKA/CO/5-7)
	___ كينيا
	(CEDAW/C/KEN/CO/7)
	___ ليختنشتاين
	(CEDAW/C/LIE/CO/4)
	وأدلت بملاحظات على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في ختام الدورة الثامنة والأربعين الدول الأطراف التالية: إسرائيل وبيلاروس وسري لانكا وليختنشتاين.
	الفصل الخامس
	الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	16 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
	ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
	17 - لم تتخذ اللجنة إجراءات فيما يتعلق بهذا البند خلال دورتها الثامنة والأربعين.
	باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
	18 - لم تتخذ اللجنة إجراءات فيما يتعلق بهذا البند خلال دورتها الثامنة والأربعين.
	جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري
	19 - وفقا للفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري، فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة ارتكبتها دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى أن تتعاون في فحص تلك المعلومات، وأن تقدم، تحقيقا لهذا الغرض، ملاحظات بشأنها.
	20 - ووفقا للمادة 77 من النظام الداخلي للجنة يُطلع الأمين العام اللجنة على المعلومات التي تُقدم، أو يبدو أنها، مقدمة كي تنظر فيها اللجنة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
	21 - وعملا بالمادة 77 من النظام الداخلي أطلع الأمين العام اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، على معلومات عن طلبين لإجراء تحقيقات بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
	22 - ووفقا للمادتين 80 و 81 من النظام الداخلي للجنة تكون جميع وثائق اللجنة وإجراءاتها المتعلقة بوظائفها المنصوص عليها في المادة 8 من النظام الداخلي مشمولة بالسرية، وتكون جميع اجتماعاتها المتعلقة بما تقوم به من إجراءات بموجب تلك المادة اجتماعات مغلقة.
	الفصل السادس
	سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
	23 - نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، في البند 7 من جدول الأعمال، وهو سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال
	تواريخ انعقاد الدورات المقبلة للجنة 

	24 - وفقا لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين وما يتصل بهما من اجتماعات كما يلي:
	(أ) الدورة التاسعة والأربعون: 11-29 تموز/يوليه 2011، نيويورك؛
	(ب) الدورة العشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 6-8 تموز/يوليه 2011، نيويورك؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الحادية والخمسين: 1-5 آب/أغسطس 2011، نيويورك؛ 
	(د) الدورة الخمسون: 2-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، جنيف؛
	(ﻫ) الدورة الحادية والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 28-30 أيلول/سبتمبر 2011، جنيف؛
	(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والخمسين، جنيف: 24-28 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

	25 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في دورتيها التاسعة والأربعين والخمسين في التقارير المقدمة من الدول الأطراف التالية:
	الدورة التاسعة والأربعون:
	___ إثيوبيا
	___ إيطاليا
	___ جمهورية كوريا
	___ جيبوتي
	___ زامبيا
	___ سنغافورة
	___ كوستاريكا
	___ نيبال
	الدورة الخمسون:
	___ باراغواي
	___ تشاد
	___ الجبل الأسود
	___ عمان
	___ كوت ديفوار
	___ الكويت
	___ ليسوتو
	___ موريشيوس
	26 - واختارت اللجنة أيضا بصورة أولية الدول الأطراف التالية التي ستدعى إلى تقديم تقاريرها في الدورة الحادية والخمسين:
	___ الأردن
	___ البرازيل
	___ الجزائر
	___ جزر القمر
	___ زمبابوي
	___ غرينادا
	___ الكونغو
	___ النرويج
	تعزيز أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 18 من الاتفاقية

	27 - اعتمدت اللجنة تقرير المقررة المعنية بالمتابعة في دورتها الثامنة والأربعين، ونظرت في التقارير التالية:
	___ البحرين (CEDAW/C/BHR/CO/2/Add.1)
	___ سلوفينيا (CEDAW/C/SVN/CO/4/Add.1)
	___ كندا (CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.2)
	___ ليتوانيا (CEDAW/C/LTU/CO/4/Add.1)
	___ ميانمار (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.2)
	ويمكن الاطلاع على التقارير على موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org) تحت الرموز المبينة أعلاه.
	28 - ووجهت اللجنة رسائل إلى الدول التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة وهى: إكوادور وأوروغواي والبرتغال وبلجيكا والسلفادور وقيرغيزستان ومدغشقر ومنغوليا. وإضافة إلى ذلك وجهت اللجنة رسائل تذكير ثانية إلى الدول التالية، التي وجهت إليها رسائل بالفعل تطلب تقديم تقارير المتابعة التي تأخر تقديمها وهى: أيسلندا وجمهورية تنزانيا المتحدة ونيجيريا واليمن.
	29 - وناقشت اللجنة وسائل عملها فيما يتصل بالحوار مع الدول الأطراف، والملاحظات الختامية، وقوائم المسائل، ومتابعة الملاحظات الختامية.
	30 - وناقشت اللجنة أيضا إجراءات متابعة الشكاوى الفردية، وكذلك الملاحظات الختامية والتحقيقات والزيارات في إطار الاجتماع المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان فيما يختص بتعزيز نظام هيئات المعاهدات. ويمكن الاطلاع على الوثائق ذات الصلة على موقع نظام وثائق الأمم المتحدة الرسمية (http://documents.un.org) تحت الرمزين HRI/ICM/WGFU/2011/2 و HRI/ICM/WGFU/2011/3.
	الفصل السابع
	تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
	31 - نظرت اللجنة، في دورتها الثامنة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال، وهو تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
	التوصية العامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

	32 - قررت اللجنة أن تواصل وضع تفاصيل التوصية العامة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه، وخصصت لتلك المسألة عدة جلسات عقدتها اللجنة والفريق العامل.
	توصية عامة بشأن المساواة بين الجنسين في إطار التشريد وانعدام الجنسية

	33 - اجتمعت اللجنة مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف مواصلة مناقشة مسألة المساواة بين الجنسين في إطار التشريد وانعدام الجنسية. وقررت اللجنة إنشاء فرقة عمل لمواصلة دراسة المسألة.
	توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع

	34 - تلقت اللجنة إحاطة من براميلا باتن عن إمكانية وضع نطاق وعناصر توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع. وأكدت اللجنة تعيين أعضاء الفريق العامل ذي الصلة الذي اجتمع أيضا خلال الدورة.
	التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة التي ستصدر عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل بشأن الممارسات الضارة

	35 - نظرت اللجنة في مخطط مشروع التوصية المشتركة بشأن الممارسات الضارة واجتمعت مع أعضاء لجنة حقوق الطفل لمواصلة مناقشة المخطط وخطة العمل. وقام أيضا كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والفريق العامل ذو الصلة بمناقشة المسألة. وأقرت اللجنة مشروع المخطط وأذنت للفريق العام أن يبدأ في إعداد مشروع التوصية.
	مشروع توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

	36 - قدمت سيلفيا بيمنتل إحاطة إلى اللجنة عن مسألة إمكانية اللجوء إلى القضاء. وعقب مناقشة المسألة وافقت اللجنة على إنشاء فريق عامل معني بإمكانية اللجوء إلى القضاء ووضع توصية عامة بشأن تلك المسألة.
	الفصل الثامن
	جدول الأعمال المؤقت للدورة التاسعة والأربعين
	37 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والأربعين في جلستها 976 التي عقدت في 4 شباط/فبراير 2011، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
	1 - افتتاح الدورة.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة.
	4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	5 - متابعة الملاحظات الختامية على التقارير المقدمة من الدول الأطراف.
	6 - تنفيذ المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	7 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	8 - أنشطة اللجنة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين للجنة.
	10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها التاسعة والأربعين.
	الفصل التاسع
	اعتماد التقرير
	38 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الثامنة والأربعين في جلستها 976 التي عقدت في 4 شباط/فبراير 2011، واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.
	المرفق الأول
	الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الثامنة والأربعين
	رقم الوثيقة
	عنوان الوثيقة أو وصفها
	CEDAW/C/2010/48/1
	جدول الأعمال المؤقت المشروح
	CEDAW/C/2010/48/2
	تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأعضاء للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	CEDAW/C/2010/48/3
	مذكرة من الأمين العام عن التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها
	CEDAW/C/2010/48/3/Add.1
	تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
	تقارير الدول الأطراف
	CEDAW/C/ISR/4 و CEDAW/C/ISR/5
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