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ة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بــشأنبيــان مــن اللجنــة املعنيــ. سادســا/٤٥املقــرر   -ا خامس  
١٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عالقتها مع املنظمات غري احلكومية                 

الربملانات الوطنية واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد. سابعا/٤٥املقرر    -ا سادس  
١٥٢عن عالقتها بالربملانيني             املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة و                  من اللجنة      بيان    .  املرأة 

تقرير الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة  -سابعا   
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   اإلحالةكتاب

  ]٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠[
  سيدي،

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

تقريـــرا ســـنويا إىل اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة بواســـطة اجمللـــس االقتـــصادي ’’باالتفاقيـــة 
  .‘‘تماعي عن أنشطتهاواالج

وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورهتا الرابعة واألربعـني مـن                 
يف مقـر األمـم املتحـدة، وعقـدت دورهتـا اخلامـسة             ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ٧يوليه إىل   / متوز ٢٠

 يف  دة املتحـ  األمـم  يف مكتـب     ٢٠١٠فربايـر   /شباط ٥إىل  يناير  / الثاين كانون ١٨واألربعني من   
 أغـسطس / آب٧ املعقـودة يف  ٩٠٥واعتمدت تقريريها عن أعمال دورتيها يف اجللسة      . جنيف
ويقــدم إلــيكم طيــه .  علــى التــوايل٢٠١٠فربايــر / شــباط٥ املعقــودة يف ٩٢٤ واجللــسة ٢٠٠٩

  .تقريرا اللجنة املذكوران إلحالتهما إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والستني
  جربنائلة ) توقيع(

  رئيسة
   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  
  

  

   مون-سعادة السيد بان كي 
  األمني العام لألمم املتحدة

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

  األربعنيالرابعة و
  

  ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - يوليه/متوز ٢٠    
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  الفصل األول
القــضاء علــى مجيــع اتفاقيــة يف  الــدول األطــراف املعروضــة علــىسائل املــ    

  أشكال التمييز ضد املرأة
  

  املقررات    
  

  أوال/٤٤املقرر     
ــةاعتمـــدت   ــرراً بـــشأن اللجنـ ــة بـــصفتهم الشخـــصية     مقـ نطـــاق عمـــل أعـــضاء اللجنـ

  .)األول للجزء األول من هذا التقريراملرفق  انظر(
  

  ثانيا/٤٤املقرر     
الثــاين املرفــق  انظــر(نــاخ االعتبــارات اجلنــسانية وتغــري امل بــشأن ا اللجنــة بيانــاعتمــدت  

  .)للجزء األول من هذا التقرير
  

  الثثا/٤٤املقرر     
الـذكرى الـسنوية الـثالثني العتمـاد االتفاقيـة والـذكرى             بـشأن    مقـرراً  اللجنة   اعتمدت  

الثالـث  املرفـق    انظـر (السنوية العاشرة العتماد بروتوكوهلا االختيـاري مـن ِقبـل اجلمعيـة العامـة               
  .) التقريرللجزء األول من هذا
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  -ثانياً   

  
  الدول األطراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري  -ألف   

ــة    ٢٠٠٩أغــسطس / آب٧يف   - ١ ــة املعني ــدورة الرابعــة واألربعــني للجن ــام ال ــاريخ اختت ، ت
 اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف   

 دولة، وكانت اجلمعية العامة قد اعتمـدت هـذه االتفاقيـة يف    ١٨٦ )١(أشكال التمييز ضد املرأة 
ــا  ، وفُــتح بــاب التوقيــع والتــصديق عليهــا واالنــضمام إليهــا يف نيويــورك يف        ٣٤/١٨٠قراره

ــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /آذار ــز النفــاذ يف   ٢٧ووفق ــة حي ــ٣، دخلــت االتفاقي ســبتمرب /ول أيل
 مـن االتفاقيـة،     ٢٠ مـن املـادة      ١ مـن الـدول األطـراف تعـديل الفقـرة            ٥٥وقد قبلـت    . ١٩٨١

 مـن الـدول األطـراف األخـرى يف     ٦٩ويلـزم أن تقبـل التعـديل        . املتعلقة بوقت اجتماع اللجنـة    
  . االتفاقية ليكتمل شرط قبول ثلثي الدول األطراف للتعديل كي ميكن بدء سريانه

ــاري  - ٢ ــة    ويف الت خ نفــسه، بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقي
 دولة، وكانت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمدتـه           ٩٧ )٢(القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

ــا  ــورك يف      ٥٤/٤يف قرارهـ ــه يف نيويـ ــضمام إليـ ــه واالنـ ــصديق عليـ ــع والتـ ــاب التوقيـ ــتح بـ  وفُـ
، دخــل الربوتوكــول االختيــاري حيــز  ١٦ للمــادة ووفقــا. ١٩٩٩ديــسمرب /كــانون األول ١٠

  .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢النفاذ يف 
، وقائمــة ٢٠١٠أبريــل / نيــسان٣٠وتــرد قائمــة بالــدول األطــراف يف االتفاقيــة حــىت     - ٣

 أبريـل /نيـسان  ٣٠حىت  من االتفاقية ٢٠ من املادة ١بالدول األطراف اليت قبلت تعديل الفقرة  
ــد ٢٠١٠ ــة بالـ ــة    ، وقائمـ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ ــى الربوتوكـ ــيت وقعـــت علـ ــراف الـ ول األطـ

 الرابـع إىل    مـن  ، يف املرفقـات   ٢٠١٠ أبريـل /نيـسان  ٣٠حـىت   انـضمت إليـه      صدقت عليه أو   أو
  .السادس للجزء األول من هذا التقرير

  
  افتتاح الدورة  -باء   

مـــن   الفتـــرةعقـــدت اللجنـــة دورهتـــا الرابعـــة واألربعـــني يف مقـــّر األمـــم املتحـــدة، يف    - ٤
اجللــسات (جلــسة عامــة  ١٩وعقــدت اللجنــة . ٢٠٠٩ أغــسطس/آب ٧ إىل يوليــه/متــوز ٢٠
 مـن جـدول    ٨ إىل   ٥وعقدت اللجنة أيضا عشر جلسات ملناقشة البنود من         ). ٩٠٥ إىل   ٨٨٧

__________ 
  .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات،  املتحدةاألمم  )١(  
  .٢٠٣٧٨ الرقم ،٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
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وترد يف املرفق السابع بـاجلزء األول مـن هـذا التقريـر قائمـة بالوثـائق املعروضـة علـى                     . األعمال
  .ورتيها الرابعة واألربعني واخلامسة واألربعنياللجنة يف د

  املتحــدةاألمـم وحتـدثت مـديرة مفوضـية    . وافتتحـت الـدورة رئيـسة اللجنـة نائلـة جـرب        - ٥
  .٨٨٧ يف نيويورك، جيسيكا نيويرث، أمام اللجنة يف جلستها  اإلنسانقوقحل
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم   
  ). CEDAW/C/2009/II/1( جدول األعمال املؤقت ٨٨٧ا أقرت اللجنة يف جلسته  - ٦
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  -دال   
، عرضت براميال باتن، رئيسة الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، تقريـر                 ٨٨٧يف اجللسة     - ٧

  .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٠الفريق الذي اجتمع يف الفترة من 
  

  مالتنظيم األع  -هاء   
عــرض موظــف أقــدم لــشؤون حقــوق اإلنــسان تقــارير مقدَّمــة يف إطــار بنــدي جــدول   - ٨

‘‘  مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  ٢١تنفيــذ املــادة ’’، ٥األعمــال 
)CEDAW/C/2009/II/3و  Add.4(ســـــبل ووســـــائل التعجيـــــل بأعمـــــال اللجنـــــة’’، ٦ ، و ‘‘
)CEDAW/C/2009/II/4 .(  
يوليــه، عقــدت اللجنــة جلــسة مغلقــة مــع ممثلــي الوكــاالت املتخصــصة   / متــوز٢٠ ويف  - ٩

والــصناديق والــربامج التابعــة لألمــم املتحــدة، واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة األخــرى، قُــدمت   
خالهلا معلومات خاصة ببلدان حمددة ومعلومات تتعلـق بـاجلهود الـيت تبـذهلا هـذه اهليئـات مـن                   

  .أجل دعم تنفيذ االتفاقية
يوليــه، عقــدت اللجنــة جلــستني علنيــتني غــري رمسيــتني مــع ممثلــي / متــوز٢٨ و ٢٠ويف   - ١٠

ــة يف        ــذ االتفاقي ــن تنفي ــات ع ــدموا معلوم ــذين ق ــة، ال ــري احلكومي ــدول  ١١املنظمــات غ ــن ال  م
  .األطراف اليت قدمت تقارير إىل اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني

  
  عضوية اللجنة  -واو   

ــتثناء      حــضر الــدورة   - ١١ ــضاء اللجنــة، باس ــة واألربعــني مجيــع أع . إنــديرا غايــسينغ  الرابع
وأحاطــت اللجنــة علمــا بــأن جنــوب أفريقيــا مل تقــم بعــد بترشــيح عــضو للحلــول حمــل هازيــل  

لجـزء  ل الثـامن املرفق  وترد يف   . ٢٠٠٧غوميد شلتون، اليت استقالت من عضوية اللجنة يف عام          
، تـبني مـدة عـضوية    ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ٣٠للجنـة يف   قائمـة بأعـضاء ا   من هذا التقرير   األول

  .كل منهم
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  الفصل الثالث
تقرير الرئيـسة عـن األنـشطة املـضطلع هبـا يف الفتـرة املمتـدة مـن الـدورة                        

  الثالثة واألربعني إىل الدورة الرابعة واألربعني
رة ، قدمت الرئيسة تقريرا عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا منـذ الـدو           ٨٨٧يف اجللسة     - ١٢

  .الثالثة واألربعني للجنة
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  الفصل الرابع
 ١٨ن الــــدول األطـــراف مبوجــب املــادة    مــالنظــر يف التقــارير املقدمــة       

  االتفاقية من
طـراف  األدول  دولـة مـن الـ   ١١ يف تقـارير     الرابعـة واألربعـني   نظرت اللجنة يف دورهتـا        - ١٣

الرابــــع ألذربيجــــان لتقريــــر الــــدوري  ا: مــــن االتفاقيــــة، وهـــي ١٨ قُـــدمت مبوجــــب املــــادة 
)CEDAW/C/AZE/4(ــان  ؛ ــسابع لبوتـ ــدوري الـ ــر الـ ــر ؛)CEDAW/C/BTN/7( والتقريـ  والتقريـ

التقريـر اجلـامع للتقـارير الدوريـة مـن األول            و ؛)CEDAW/C/DEN/7(الدوري السابع للدامنرك    
ــسادس ل ــا إىل الـ ــساو  -غينيـ ــان   ؛)CEDAW/C/GNB/6(بيـ ــسادس لليابـ ــدوري الـ ــر الـ  والتقريـ

)CEDAW/C/JPN/6(اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الــسادس والــسابع جلمهوريــة الو التقريــر  و؛
  مــن األول إىلاجلــامع للتقــارير الدوريــةالتقريــر و؛ )CEDAW/C/LAO/7(الدميقراطيــة الــشعبية 

 والتقريـــــــر الـــــــدوري الـــــــسادس إلســــــــبانيا    ؛)CEDAW/C/LBR/6(ليربيـــــــا  لالـــــــسادس  
)CEDAW/C/ESP/6(ــدوري الثالــث ؛ ــر ال ــسرا  والتقري ــر ؛)CEDAW/C/CHE/3( لسوي  والتقري

 والتقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني ؛)CEDAW/C/TLS/1 ( ليــشيت- األول لتيمــورالــدوري 
 وتــرد يف املرفــق التاســع للجــزء األول مــن هــذا  ).CEDAW/C/TUV/2(األول والثــاين لتوفــالو 
ر فيهــا مبوجــب املــادة راف والنظــحالــة تقــدمي التقــارير مــن الــدول األطــالتقريــر معلومــات عــن 

  . ٢٠١٠ أبريل/ نيسان٣٠من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة حىت  ١٨
. تقــارير الــيت نظــرت فيهــاال ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن مالحظــاتوأعــدت اللجنــة   - ١٤

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

 (CEDAW/C/AZE/CO/4) أذربيجان
 (CEDAW/C/ESP/CO/6)  إسبانيا
 (CEDAW/C/BTN/CO/7) بوتان

 (CEDAW/C/TUV/CO/2) توفالو
 (CEDAW/C/TLS/CO/1)  ليشيت- تيمور

 (CEDAW/C/LAO/CO/7)  ةمجهورية الو الدميقراطية الشعبي
 (CEDAW/C/DEN/CO/7)  الدامنرك
 (CEDAW/C/CHE/CO/3) سويسرا
 (CEDAW/C/GNB/CO/6)   بيساو- غينيا

http://documents.un.org/
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 (CEDAW/C/LBR/CO/6)  ليربيا
   (CEDAW/C/JPN/CO/6) اليابان

  مـن هـذا التقريـر معلومـات عـن الـدول األطـراف          األول للجـزء    العاشروترد يف املرفق      
  . قدمت مالحظاهتا على املالحظات اخلتامية للجنة يف ختام الدورة الرابعة واألربعنياليت
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  الفصل اخلامس
تفاقيـة القـضاء    ال مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري        ضطلع هبـا  األنشطة املـ      

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

رج اللجنــة يف  تفاقيــة علــى أن تــد   لال مــن الربوتوكــول االختيــاري    ١٢تــنص املــادة    - ١٥
  . االختياريتقريرها السنوي موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول

  
 مـن  ٢ املـادة  مبوجـب اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة فيما يتصل باملسائل الناشئة         - ألف  

  الربوتوكول االختياري
ــة  أقــرت  - ١٦ ــر تقاللجن ــة مبوجــ   اري ــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدم ب الربوتوكــول لفري

األول مـن هـذا     انظر املرفق احلادي عـشر للجـزء        ( عن أعمال دورته اخلامسة عشرة       االختياري
  .)التقرير
. وبناء على توصية الفريق العامل، قررت اللجنة تنقيح استمارهتا النموذجية للبالغـات             - ١٧
  .ل االختيارياعتمدت أيضا صحيفة وقائع بشأن تقدمي البالغات الفردية مبوجب الربوتوكوو

  . ١٣/٢٠٠٧ و ١٢/٢٠٠٧ رقم نيالبالغواختذت اللجنة إجراًء بشأن   - ١٨
  

  متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية  -باء   
  .مل يتوافر للجنة أي معلومات تتعلق مبتابعة آرائها لتنظر فيها يف هذه الدورة  - ١٩
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  الفصل السادس
  سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة    

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

ــستيها  ــودتني يف ٩٠٥  و٨٨٧يف جل ــوز٢٠ املعق ــه و/ مت ــسطس /آب ٧ يولي ــى ٢٠٠٩أغ  عل
  . ويف عدة جلسات مغلقةالتوايل،

  
   من جدول األعمال ٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     

  للجنة املقبلةمواعيد دورات ا
دورات اللجنــة اخلامــسة واألربعــني انعقــاد مواعيــد  تأكيــد مت دول املــؤمترات،وفقــا جلــ  - ٢١

  :التايلعلى النحو   والسابعة واألربعني، وما يرتبط هبا من اجتماعات، واألربعنيوالسادسة
ــدورة  )أ(  ــسةالــ ــوناخلامــ ــانون ١٨ : واألربعــ ــاينكــ ــاير/ الثــ ــباط ٥ - ينــ   /شــ
  نيف؛ج، ٢٠١٠ فرباير

ــدورة  )ب(   ــسادسةال ــل املعــين بالبالغــات    ال ــق العام ــة عــشرة للفري  مبوجــب املقدم
  ؛جنيف، ٢٠١٠ يناير/كانون الثاين ١٥-١٢: الربوتوكول االختياري

ــدورة    )ج(   ــل الــ ــا قبــ ــل ملــ ــق العامــ ــسابعةالفريــ ــنيالــ ــباط ١٢-٨:  واألربعــ   /شــ
  ؛جنيف، ٢٠١٠ فرباير

  نيويورك؛، ٢٠١٠ يوليه/وز مت٣٠-١٢:  واألربعونةالسادسالدورة  )د(  
 مبوجــب املقدمــة عــشرة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات     الــسابعةالــدورة  )هـ(  

  ، نيويورك؛٢٠١٠ يوليه/متوز ٩-٧: الربوتوكول االختياري
، ٢٠١٠ أغـسطس /آب ٦-٢:  واألربعني الثامنةالفريق العامل ملا قبل الدورة       )و(  
  نيويورك؛
  جنيف؛، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤ :ن واألربعوةسابعالالدورة  )ز( 
 مبوجـــب املقدمـــةعـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات  الثامنـــة الـــدورة  )ح(  

  ؛جنيف، ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول٢٩: الربوتوكول االختياري
 تـشرين  ٢٩-٢٥: فريق العامـل ملـا قبـل الـدورة التاسـعة واألربعـني، جنيـف        ال )ط(  

  .جنيف، ٢٠١٠أكتوبر /ولاأل
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  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة     
 واألربعـني، يف    والـسادسة  ة واألربعـني  اخلامـس هـا   يأكّدت اللجنة أهنـا سـتنظر، يف دورت         - ٢٢

  :التالية تقارير الدول األطراف
  :الدورة اخلامسة واألربعون

  اإلمارات العربية املتحدة  
 أوزبكستان  

 انياأوكر  

 بنما  

 بوتسوانا  

 مصر  

 مالوي  

 هولندا  
  

  :الدورة السادسة واألربعون
 حتاد الروسياال  
 األرجنتني  
 أستراليا  
 ألبانيا  
 بابوا غينيا اجلديدة  

  تركيا      
 *مجهورية أفريقيا الوسطى  
 *سيشيل  
  *غرينادا  
 فيجي  

 
  

 .سيجري فحص تنفيذ االتفاقية يف هذه الدول دون توافر تقرير * 



A/65/38 
 

11 10-35812 
 

الـيت سـتدعى إىل تقـدمي       التاليـة   واختارت اللجنة أيـضا بـصورة أوليـة الـدول األطـراف               
  :ة واألربعنيسابعتقاريرها يف الدورة ال

  أوغندا  
 بوركينا فاسو  
 *تشاد  
 تونس  
 جزر البهاما  
 *جزر القمر  
 اجلمهورية التشيكية  
 *ليسوتو  
 مالطة  

  
  التفاقية من ا١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     

ملتابعـة تـدرج مبقتـضاه    متعلـق با قررت اللجنة يف دورهتا احلاديـة واألربعـني بـدء إجـراء               - ٢٣
ــة      ــاً إىل فــرادى الــدول األطــراف يف املالحظــات اخلتاميــة بــشأن التقــارير املقدمــة منــها بغي طلب
ــك          ــددة واردة يف تل ــذ توصــيات حم ــوات املتخــذة لتنفي ــشأن اخلط ــات ب ــى معلوم احلــصول عل

ويدعو الطلب الـدول األطـراف إىل تقـدمي هـذه املعلومـات إىل اللجنـة يف                  .ظات اخلتامية املالح
املتابعـة  املتعلـق ب  جـراء   اإل، بتقيـيم جتربـة      ٢٠١١وقررت اللجنة أن تقوم يف عام       . غضون سنتني 
  .الذي اختذته

خلتاميـة  وعينت اللجنة أثناء الدورة الرابعة واألربعني مقررة معنيـة مبتابعـة املالحظـات ا               - ٢٤
  .دوبرافكا سيمونوفيتش وباربرا بيلي على التوايل: ومقررة بديلة ومها

  :واعتمدت اللجنة اإلطار التايل لوالية املقرر املعين باملتابعة  - ٢٥
  ، بوصفه املقرر املعين باملتابعة؛أو مناوب لهيعمل شخص واحد،   )أ(  
  تكون مدة الوالية سنة واحدة؛  )ب(  
  ني كحّد أقصى للمتابعة؛يتم حتديد توصيت  )ج(  
تكون معـايري اختيـار هـاتني التوصـيتني أن عـدم تنفيـذها شـكّل عقبـة رئيـسية                      )د(  

  أمام تنفيذ االتفاقية وأن التنفيذ ممكن يف اإلطار الزمين املقترح؛
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قـرر  املوينبغي أن يقدم أحد أعـضاء األمانـة املـساعدة إىل            . يعمم تقرير املتابعة    )هـ(  
  وسوف ُيطلب من املفوضة السامية تقدمي الدعم يف هذا الشأن؛املتابعة املعين ب

املتابعة، حيثما أمكن، مع املقرر القطري يف تقيـيم تقريـر           ب  املعين قررامليتعاون    )و(  
  املتابعة؛

ويتم إدراج تقريـره    . املتابعة تقريرا إىل اللجنة يف كل دورة      املعين ب قرر  امليقدم    )ز(  
  .ة إىل اجلمعية العامةيف التقرير الذي تقدمه اللجن

  
   تقدمي التقارير اليت فات موعدها طلب    

 اللجنة ضرورة قيام األمانة بصورة منتظمة بتـذكري الـدول األطـراف الـيت فـات                  قررت  - ٢٦
 .على موعد تقدميها للتقارير مخس سنوات أو أكثر بأن تقـدم تقاريرهـا يف أقـرب وقـت ممكـن                   

ــة أن تبعــث برســائل تذك   ــودا  وطلبــت إىل األمان ــوا وبرب ــة إىل أنتيغ ــادوس، وترين، وريي ــبرب داد ي
ويف حالـة عـدم تـسلم ردود مـن الـدول األطـراف              . وتوباغو، وزامبيا، وسانت كيتس ونـيفس     

  . املعنية، ينبغي على األمانة أن تبلغ اللجنة بذلك يف دورهتا اخلامسة واألربعني
  

   وبروتوكوهلا االختيارياالتفاقيةو الربملانات    
أن يقــوم الفريــق العامــل املعــين بــدور الربملانــات فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة   اللجنــة  قــررت  - ٢٧

مـــرمي ، وفيكتوريـــا بوبيـــسكو، و)رئيـــسة الفريـــق(نيكـــول أمـــيلني (وبروتوكوهلـــا االختيـــاري 
ــوبلب ــا  - ميهـ ــو دي ال فيغـ ــوليداد موريـ ــتناداً إىل   ) زرداين، وسـ ــنقح اسـ ــشروع مـ ــدمي مـ بتقـ

  . لجنة توطئة العتماده يف دورهتا اخلامسة واألربعنيالتعليقات الواردة من أعضاء ال
  

  املنظمات غري احلكومية    
دوبرافكـا  (أن يقوم الفريق العامل املعين بـدور املنظمـات غـري احلكوميـة               اللجنة   قررت  - ٢٨

بتقـدمي مـشروع   فيمـا يتعلـق باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري      ) سيمونوفيتش، وبـراميال بـاتن   
  .إىل التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة ملناقشته يف دورهتا اخلامسة واألربعنيمنقح استناداً 

وسُينظّم اجتماع مـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف الـدورة اخلامـسة واألربعـني ملناقـشة            - ٢٩
  .الورقة، اليت ستسعى اللجنة إىل اعتمادها يف دورهتا السادسة واألربعني
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 الفصل السابع
  

 من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة     
  

 مـن االتفاقيـة،   ٢١ من جـدول األعمـال، بـشأن تنفيـذ املـادة           ٥نظرت اللجنة يف البند       - ٣٠
ــستيها  ــه و / متــوز٢٠ يف  املعقــودتني،٩٠٥ و ٨٨٧يف جل يف  و،٢٠٠٩ أغــسطس/ آب٧يولي

  . عدد من اجللسات املغلقة
  

   مال من جدول األع٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
  

 ٢التوصيات العامة بشأن املادة 

ــسيد   - ٣١ ــق ال ــل    كــورنليسواف ــق العام ــيس الفري ــان، رئ ــشروع املكلــف بوضــع  فلينترم  م
، وسـيلفيا  ا أبيـ  -دوركاس كوكر   ، الذي يضم أيضاً     يةقمن االتفا  ٢التوصية العامة بشأن املادة     

 مشروع مـنقح للتوصـية   على تعميم، زرداين، وفكتوريا بوبيسكو -بلميهوب بيمينتيل، ومرمي   
ــة قبــل انعقــاد دورهتــا اخلامــسة واألربعــني      .  عليهــا تعليقــاهتملتقــدميالعامــة علــى أعــضاء اللجن

، يتـضمن تعليقـات أعـضاء اللجنـة،        آخـر هلـذه التوصـية     وسوف تناقش اللجنة مـشروعاً منقحـاً        
 . هبدف اعتماده يف دورهتا السابعة واألربعني، خالل دورهتا اخلامسة واألربعني

  
 توصية عامة بشأن النساء املسنات 

طلبت اللجنة أن يقدم الفريق العامل املعين بوضع مشروع توصـية عامـة بـشأن النـساء                   - ٣٢
ــسنات  ــوم (املـ ــردوس أرا بيغـ ــسة(فـ ــسوري   )الرئيـ ــرون، وسايـ ــيكالس بـ ــايلي، ونـ ــارا بـ ، وبربـ

 إىل  ذه التوصـية   هلـ  مـشروعاً منقحـاً   ) لة جرب، ويوكو هياشـي، وفيوليتـا نويبـاور        ئشوتيكول، ونا 
   . يف دورهتا السادسة واألربعنياعتماده هبدف ملناقشتهاللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني 

  
 هلزواج وفسخ املترتبة على ان النتائج االقتصاديةأتوصية عامة بش

قـررت اللجنــة أن يقــدم الفريـق العامــل الــذي عهـد إليــه إعــداد مـشروع توصــية عامــة       - ٣٣
، ونيكـول أمـيلني،     )الرئيـسة ( روث هلـربين كـداري    (ه  قتصادية للزواج وفسخ  بشأن النتائج اال  

ــاتن، وســــيلفيا بيمينتيــــل، ودوبرافكــــا        ــت أوري، وإنــــديرا جايــــسينغ، وبــــراميال بــ وفيوليــ
ه العتمـاد  إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعـني          هلذه التوصية  مشروعاً منقحاً ) سيمونوفيتش

  .يف دورهتا السابعة واألربعني
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مفوضـية األمـم    بالنساء موضع اهتمام    وقررت اللجنة اإلبقاء على فريقها العامل املعين          - ٣٤
ــئني    ــشؤون الالجـ ــدة لـ ــوكر (املتحـ ــاس كـ ــا  - دوركـ ــسة(أبيـ ــو ،)الرئيـ ــردوس آرا بيغـ  ،م وفـ

 ).  ودوبرافكا سيمونوفيتش، وبراميال باتنن، فلينترماكورنليسو

عمقــة بــشأن تمناقــشة م خلامــسة واألربعــني دورهتــا اخــاللوقــررت اللجنــة أن جتــري    - ٣٥
 عملها يف هذا الـسياق خـالل        عنوطلبت إىل مفوضية حقوق اإلنسان تقدمي إحاطة         املؤشرات

  .تلك الدورة
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  الفصل الثامن
  

  جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني    
  

ربعــني يف  اللجنــة يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة واأل  نظــرت  - ٣٦
ــستها  ــودة يف ٩٠٥جل ــايل لتلــك     / آب٧ املعق ــرت جــدول األعمــال املؤقــت الت أغــسطس وأق
  : الدورة

  . افتتاح الدورة  - ١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  - ٢
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة املمتدة بني الدورة الرابعـة واألربعـني                 - ٣

  .بعني للجنةوالدورة اخلامسة واألر
 مـن اتفاقيـة القـضاء       ١٨النظر يف التقارير اليت قدمتها الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                - ٤

  . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
    . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة   - ٥
  . عمل اللجنةبسبل ووسائل التعجيل   - ٦
نــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  أنــشطة اللج  - ٧  

    .التمييز ضد املرأة
  . واألربعني للجنةسادسةجدول األعمال املؤقت للدورة ال  - ٨
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا اخلامسة واألربعني  - ٩
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  الفصل التاسع
    

    اعتماد التقرير    
التقرير عن دورهتـا الرابعـة واألربعـني وإضـافاته يف جلـستها             نظرت اللجنة يف مشروع       - ٣٧
انظــر ( واعتمدتــه بــصيغته املنقحــة شــفوياً خــالل املناقــشة ،أغــسطس/ آب٧املعقــودة يف  ٩٠٥

/C/SR.905CEDAW.(  
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  املرفق األول
  أوالً /٤٤املقرر     

  
  بصفتهم الشخصية نطاق عمل أعضاء اللجنة    

فـرادى الـدول األطـراف أن يقـدموا           الـذين ينتمـون إىل     قررت اللجنة أنه جيوز للخرباء      - ١
 مـن   ١٨لمـادة   لاملشورة إىل حكوماهتم خالل عملية اإلبالغ، مبا يف ذلـك إعـداد التقريـر وفقـاً                 
   .االتفاقية، على أال يضطلعوا بالدور الرئيسي يف إعداد التقارير أو يتولوا كتابتها

كة يف مناسـبات بـصفتهم الشخـصية أن    وجيوز للخرباء الذين يتلقـون دعـوات للمـشار          - ٢
غري أنه ينبغي هلم أن يـشريوا يف أي بيانـات تـصدر       . دون إذن من الرئيس   بيلبوا هذه الدعوات    

  . عنهم إىل أن آراءهم ال تعكس بالضرورة آراء اللجنة
وإذا . ويف احلاالت اليت ترسل فيها الدعوات إىل الرئيس، يتشاور الـرئيس مـع املكتـب                - ٣

  .يجري التشاور مع اللجنةفالدعوات خالل انعقاد الدورة، وردت هذه 
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  املرفق الثاين
  

  ثانياً/٤٤ قررامل    
  

بــشأن االعتبــارات اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بيــان     
  اجلنسانية وتغري املناخ

ج إدراتعــرب اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــن قلقهــا بــشأن عــدم     - ١
منظور جنـساين يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغّيـر املنـاخ وغريهـا مـن الـسياسات                        

تقــارير الــدول ل  دراســة اللجنــةويتــبني مــن. واملبــادرات العامليــة والوطنيــة املتعلقــة بــتغري املنــاخ  
ينـة بـني   األطراف أن تغري املناخ ال يؤثر علـى املـرأة والرجـل بـنفس الطريقـة، وأن لـه آثـاراً متبا                   

غـري أن النـساء لـسن جمــرد ضـحايا لـتغري املنـاخ ال حـول هلــن وال قـوة، بـل هـن مــن           . اجلنـسني 
وينبغـي جلميـع أصـحاب املـصلحة كفالـة أن         . عوامل التغيري القوية، ودورهن الريـادي أساسـي       

تراعــي التــدابري املتخــذة للتــصدي آلثــار تغــري املنــاخ واحلــد مــن خمــاطر الكــوارث، االعتبــارات   
ــس ــة و اجلن ــارف احمللي ــسان أن انية ونظــم املع ــرم حقــوق اإلن ــرأة يف   . حتت وجيــب ضــمان حــق امل

   .السياسات والربامج املتعلقة بتغري املناخ املشاركة على مجيع مستويات صنع القرار يف
 اًوكما ورد يف تقرير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ، فـإن لـتغري املنـاخ آثـار                    - ٢

لى اجملتمعات ختتلف باختالف املناطق واألجيال واألعمـار والطبقـات وفئـات الـدخل              متباينة ع 
 األساســية يف العــامل، يلصــاواملــرأة هــي املنــتج الرئيــسي للمح . نــوع اجلــنسكــذلك واملهــن و

ولكنها تواجه أشكاالً متعددة من التمييز على غرار عدم تكافؤ فرص احلصول علـى األراضـي                
كثر الفئـات عرضـة للخطـر النـساء الفقـريات احلـضريات والريفيـات            وأ. والقروض واملعلومات 

اللــوايت يعــشن يف املنــاطق الــساحلية ذات الكثافــة الــسكانية العاليــة ويف املنــاطق املنبــسطة، ويف  
 وتعـد الفئـات الـضعيفة، مثـل النـساء      .األراضي اجلافة واملناطق اجلبلية املرتفعة واجلـزر الـصغرية      

ات واألقليـــات، مثـــل نـــساء الـــشعوب األصـــلية، والرعـــاة والُرّحـــل  املـــسنات والنـــساء املعوقـــ
  . والصيادين وجامعي الثمار، مدعاة للقلق أيضاً

ــة ضــرورية خلطــط          - ٣ ــة االجتماعي ــل احلماي ــيت تكف ــأمني ال ــان والت ــرب شــبكات األم وتعت
النـساء  غري أن العديـد مـن    ؛)٣(التكيف الوطنية باعتبارها جزءاً من استراتيجيات احلد من الفقر    

__________ 
 M. L. Parry and others, “Technical summary”, Climate Change 2007: Impacts, Adaptation andانظـر   )٣(  

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change, M.L. Parry and others, eds. (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 

University Press, 2007.(  
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 اللجنـة وبينمـا تقـر   . )٤(ال يستفدن من مرافـق الرعايـة الـصحية وخـدمات الـضمان االجتمـاعي          
لمعيـشة والـسكن واالتـصاالت، فـضال عـن          لأن جلميع النـساء احلـق يف التمتـع مبـستوى الئـق              ب

توفري مالجئ فورية هلن يف حاالت األزمات النامجة عن الكـوارث الطبيعيـة، فـإن النـساء غالبـاً         
وحيتمل أن تتـيح أزمـة تغـري املنـاخ فرصـاً جديـدة يف جمـال                  .يف هذا الشأن  عانني من التمييز    ما ي 

التمويل واألعمال التجارية والعمالة للنساء اللوايت يعشن يف املدن واألرياف، على حد سـواء،              
   .لكن انعدام املساواة بني اجلنسني ما زال مستمراً يف هذه القطاعات

صنفة حسب نوع اجلنس والـسياسات املراعيـة لالعتبـارات اجلنـسانية            وتعد البيانات امل    - ٤
واملبادئ التوجيهية للربامج، اليت تـساعد احلكومـات، ضـرورية حلمايـة حقـوق املـرأة يف األمـن                   

وستـسهم الـسياسات الداعمـة للمـساواة بـني اجلنـسني يف              .الشخصي وسبل املعيـشة املـستدامة     
لوجيــة واســتخدامها والــتحكم فيهــا، واالســتفادة مــن  احلــصول علــى األدوات العلميــة والتكنو

تعزيز قدرات الدولة يف جمال احلـد مـن الكـوارث           يف  التعليم النظامي وغري النظامي والتدريب،      
   .وختفيف آثارها والتكيف مع تغري املناخ

وتؤكــد مــن جديــد خطــة عمــل بــايل املنبثقــة عــن املــؤمتر الثالــث عــشر لألطــراف يف        - ٥
 أن التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والقــضاء علــى الفقــر  بــشأن تغــري املنــاخاريــةاالتفاقيــة اإلط

الظـروف  ” الرؤيـة املـشتركة   ي مـن الـالزم أن تراعـ       هميثالن أولوية عاملية، وتعيد التأكيد على أن      
، FCCC/CP/2007/6/Add.1انظـر   ( “االجتماعية واالقتصادية وغريها مـن العوامـل ذات الـصلة         

مبـا يف ذلـك     ،   إدراج املساواة بني اجلنـسني     ينبغيو)). أ(١، الديباجة والفقرة    ١٣-م أ /١املقرر  
مشاركة املرأة على قدم املـساواة مـع الرجـل، وحتديـد اآلثـار املتباينـة لـتغري املنـاخ علـى النـساء                        

 يف االتفاقـات امللحقـة باالتفاقيـة اإلطاريـة مبـا يتماشـى              ،والرجال والتدابري املتخذة للتصدي هلـا     
تلف االتفاقات الدولية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر اتفاقية القضاء علـى مجيـع          مع خم 

ــيجني، وقــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي       ــهاج عمــل ب ــز ضــد املــرأة، ومن أشــكال التميي
٢٠٠٥/٣١.  

 للنجـاح يف رسـم الـسياسات املتعلقـة بـتغري             أساسـياً  وتعد املساواة بني اجلنـسني شـرطاً        - ٦
وتـدعو اللجنـة الـدول األطـراف إىل إدراج املـساواة بـني        .خ وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا   املنـا 

 توجيهي شامل يف االتفـاق امللحـق باالتفاقيـة اإلطاريـة املتوقـع إبرامـه يف مـؤمتر                   أاجلنسني كمبد 
  .األطراف اخلامس عشر املقرر عقده يف كوبنهاغن

__________ 
برنـامج  ( التـضامن اإلنـساين يف عـامل منقـسم        : حماربة تغري املناخ  : ٢٠٠٧/٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية     انظر    )٤(  

  ).٢٠٠٧ ،األمم املتحدة اإلمنائي، نيويورك
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  املرفق الثالث
  

  ثالثاً /٤٤املقرر     
  

السنوية الثالثني العتمـاد االتفاقيـة والـذكرى الـسنوية العاشـرة            الذكرى      
  العتماد بروتوكوهلا االختياري من ِقبل اجلمعية العامة 

 بالــذكرى الــسنوية الــثالثني العتمــاد ٢٠٠٩يف ضــوء احتفــال اجلمعيــة العامــة يف عــام   
اللجنـة أن حتـث     االتفاقية والذكرى السنوية العاشـرة العتمـاد بروتوكوهلـا االختيـاري، قـررت              

أو بروتوكوهلـا االختيـاري أو مل تـصادق عليهمـا           /مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية و        
 أن تـشجع مجيـع الـدول األطـراف يف           وقررت أيـضاً  . على أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكن       

  . على االحتفال هباتني املناسبتني على الصعيد الوطينني الصكينهذ
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    الرابعاملرفق 
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضــــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة حــىت          

  ٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠
  

  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٣  االحتاد الروسي

  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨١سبتمرب /أيلول ١٠  إثيوبيا

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

  ١٩٨٥أغسطس / آب١٤  ١٩٨٥يوليه / متوز١٥  األرجنتني

  ١٩٩٢يوليه / متوز٣١  ١٩٩٢يوليه / متوز١  األردن

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

  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥  )أ(١٩٩٥سبتمرب /أيلول ٥  إريتريا

  ١٩٨٤فرباير / شباط٤  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥  إسبانيا

  ١٩٨٣أغسطس / آب٢٧  ١٩٨٣يوليه / متوز٢٨  أستراليا

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

  ١٩٩١نوفمرب / الثاين تشرين٢  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣  إسرائيل

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤  ٢٠٠٣مارس / آذار٥  أفغانستان

  ١٩٨١ديسمرب / كانون األول٩  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩  إكوادور

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

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

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

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

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

  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٣  ١٩٨٤سبتمرب / أيلول١٣  إندونيسيا

  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٧  )أ(١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٧  أنغوال
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٨  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٩  أوروغواي

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

  ١٩٨٥أغسطس / آب٢١  ١٩٨٥يوليه / متوز٢٢  أوغندا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١مارس / آذار١٢  أوكرانيا

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

  ١٩٨٥يوليه / متوز١٨  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٨  أيسلندا

  ١٩٨٥يوليه / متوز١٠  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٠  إيطاليا

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

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

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

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

  ١٩٨٤مارس / آذار٢  ١٩٨٤فرباير / شباط١  الربازيل

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٦  بربادوس

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠  الربتغال

  ١٩٨٥أغسطس / آب٩  ١٩٨٥يوليه / متوز١٠  بلجيكا

  ١٩٨٢مارس / آذار١٠  ١٩٨٢فرباير / شباط٨  بلغاريا

  ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥  ١٩٩٠مايو / أيار١٦  بليز

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

  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩  بنما

  ١٩٩٢أبريل / نيسان١١  ١٩٩٢مارس / آذار١٢  بنن

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨١أغسطس / آب٣١  بوتان

  ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٢  )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٣  بوتسوانا
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

  ١٩٨٧نوفمرب /ين الثاين تشر١٣  )أ(١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٤  بوركينا فاسو

  ١٩٩٢فرباير / شباط٧  ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٨  بوروندي

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠  بولندا

  ١٩٩٠يوليه / متوز٨  ١٩٩٠يونيه / حزيران٨  دولة بوليفيا املتعددة القوميات

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣  بريو

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١فرباير / شباط٤  بيالروس

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

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

  ١٩٨٦ناير ي/ كانون الثاين١٩  )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٠  تركيا

  ١٩٩٠فرباير / شباط١١  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١٢  ترينيداد وتوباغو

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

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

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

  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٠  ١٩٨٥سبتمرب /ل أيلو٢٠  تونس

  ٢٠٠٣مايو / أيار١٦  )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦   ليشيت-تيمور 

  ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٩  جامايكا

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود

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

  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٧  )أ(١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٨  جزر البهاما

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٥  )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦  جزر سليمان

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

  ٢٠٠٦مرب سبت/ أيلول١٠  )أ(٢٠٠٦أغسطس / آب١١  جزر كوك
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١  )أ(٢٠٠٦مارس / آذار٢  جزر مارشال

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

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

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

  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٩  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠  مجهورية ترتانيا املتحدة

  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢  اجلمهورية الدومينيكية

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٧  )أ(٢٠٠٣مارس / آذار١٨  اجلمهورية العربية السورية

  ١٩٨٥يناير /الثاين كانون ٢٦  ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٢٧  مجهورية كوريا

  ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٩  )أ(٢٠٠١فرباير / شباط٢٧  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

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

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

  ١٩٩٤ فرباير/ شباط١٧  )ب(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨  هورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمج

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

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٤  ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥  جنوب أفريقيا

  ١٩٩٤نوفمرب /ن الثاين تشري٢٥  )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  جورجيا

  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١  )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢  جيبويت

  ١٩٨٣مايو / أيار٢١  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١  الدامنرك

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١٥  دومينيكا

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١مارس /آذار ٢  رواندا

  ١٩٨٢فرباير / شباط٦  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٧  رومانيا

  ١٩٨٥يوليه / متوز٢١  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١  زامبيا

  ١٩٩١يونيه / حزيران١٢  )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣  زمبابوي
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

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

  ٢٠٠٣يوليه / متوز٢  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣  وبرينسييبسان تومي 

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

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

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

  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٩  ٢٠٠٣ديسمرب /انون األول ك١٠  سان مارينو

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨  ١٩٨١أغسطس / آب١٩  السلفادور

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

  ١٩٩٢طس أغس/ آب٥  )ب(١٩٩٢يوليه / متوز٦  سلوفينيا

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

  ١٩٨٥مارس / آذار٧  ١٩٨٥فرباير / شباط٥  السنغال

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

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

  ١٩٨١ سبتمرب/ أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز٢  السويد

  ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٦  ١٩٩٧مارس / آذار٢٧  سويسرا

  ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١١  سرياليون

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

  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٦  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٧  شيلي

  ٢٠٠١أبريل /يسان ن١١  )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢  صربيا 

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  الصني

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

  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢  )أ(١٩٨٦أغسطس / آب١٣  العراق
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

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

  ١٩٨٣فرباير / شباط٢٠  ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢١  غابون

  ١٩٩٣مايو / أيار١٦  ١٩٩٣أبريل / نيسان١٦  غامبيا

  ١٩٨٦فرباير / شباط١  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢  غانا

  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٩  ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠  غرينادا

  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١١  ١٩٨٢أغسطس / آب١٢  غواتيماال

  ١٩٨١سبتمرب /ل أيلو٣  ١٩٨٠يوليه / متوز١٧  غيانا

  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٨  ١٩٨٢أغسطس / آب٩  غينيا

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

  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٢  ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣   بيساو-غينيا 

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

  ١٩٨٤يناير / كانون الثاين١٣  ١٩٨٣ديسمرب /نون األول كا١٤  فرنسا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٤  ١٩٨١أغسطس / آب٥  الفلبني

  ١٩٨٣يونيه / حزيران١  ١٩٨٣مايو / أيار٢   البوليفاريةفرتويالمجهورية 

  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٤  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤  فنلندا

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

  ١٩٨٢مارس / آذار١٩  ١٩٨٢فرباير / شباط١٧  فييت نام

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

   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٩  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٩  قطر

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

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

  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٢٣  نالكامريو

  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٩  )ب(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩  كرواتيا
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

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

  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٩  ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٠  كندا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠يوليه / متوز١٧  كوبا

  ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٧  ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨  كوت ديفوار

  ١٩٨٦مايو / أيار٤  ١٩٨٦أبريل / نيسان٤  كوستاريكا

  ١٩٨٢فرباير / شباط١٨  ١٩٨٢يناير / كانون الثاين١٩  كولومبيا

  ١٩٨٢أغسطس / آب٢٥  ١٩٨٢يوليه / متوز٢٦  الكونغو

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

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

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

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

  ١٩٩٧مايو / أيار١٦  )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان١٦  لبنان

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

  ١٩٨٩مارس / آذار٤  ١٩٨٩فرباير / شباط٢  لكسمربغ

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

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

  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢١  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٢  ليسوتو

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

  ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠  ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٠  مايل

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

  ١٩٨٩أبريل / نيسان١٦  ١٩٨٩مارس / آذار١٧  مدغشقر

  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٨  ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨  مصر

  ١٩٩٣يوليه / متوز٢١  )أ(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢١  املغرب
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١مارس / آذار٢٣  املكسيك

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

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

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

  ١٩٨٦مايو / أيار٧  ١٩٨٦أبريل / نيسان٧  طانيــا العظمـــى وأيرلندا الشماليةاململكــة املتحــدة لربي

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١يوليه / متوز٢٠  منغوليا

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

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

  ١٩٩٧مايو /أيار ٢١  )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١  موزامبيق

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

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

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

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١مايو / أيار٢١  النرويج

  ١٩٨٢أبريل / نيسان٣٠  ١٩٨٢مارس / آذار٣١  النمسا

  ١٩٩١مايو / أيار٢٢  ١٩٩١أبريل / نيسان٢٢  نيبال

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

  ١٩٨٥يوليه / متوز١٣  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٣  نيجرييا

  ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٧  راغوانيكا

  ١٩٨٥فرباير / شباط٩  ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٠  نيوزيلندا

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨١يوليه / متوز٢٠  هاييت

  ١٩٩٣أغسطس / آب٨  ١٩٩٣يوليه / متوز٩  اهلند

  ١٩٨٣أبريل / نيسان٢  ١٩٨٣مارس / آذار٣  هندوراس
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  الدول األطراف
  تــــــــــاريخ تلقــــــــــي صــــــــــك التــــــــــصديق 

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

  ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣  ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٢٢  ياهنغار

  ١٩٩١أغسطس / آب٢٢  ١٩٩١يوليه / متوز٢٣  هولندا

  ١٩٨٥يوليه / متوز٢٥  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٥  اليابان

  ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٩  )أ(١٩٨٤مايو / أيار٢٠  )و(اليمن

  ١٩٨٣يوليه / متوز٧  ١٩٨٣يونيه / حزيران٧  اليونان
  

  .انضمامو تصديق أ  )أ(  
  .خالفة  )ب(  
، كانت كل منها تشكل جـزءا       ١٩٩٣يناير  / كانون الثاين  ١قبل أن تصبح اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتني منفصلتني يف            )ج(  

  .١٩٨٢فرباير / شباط١٦ تشيكوسلوفاكيا اليت صدقت على االتفاقية يف من
  .صبح مجهورية الكونغو الدميقراطية، غريت زائري امسها فأ١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من   )د(  
يوليـه  / متـوز  ٩اليت صدقت على االتفاقيـة يف       (، احتدت اجلمهورية الدميقراطية األملانية      ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣اعتبارا من     )هـ(  

يادة، متـارس  يف دولـة واحـدة ذات سـ   ) ١٩٨٥يوليـه  /متوز ١٠اليت صدقت على االتفاقية يف (ومجهورية أملانيا االحتادية  ) ١٩٨٠
  .أعماهلا يف األمم املتحدة حتت اسم أملانيا

  .، احتد اليمن الدميقراطي واليمن يف دولة واحدة متارس أعماهلا يف األمم املتحدة حتت اسم اليمن١٩٩٠مايو / أيار٢٢يف   )و(  
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  املرفق اخلامس
ـــال     ـــدول األطـ ــيت أودعـ ـــراف ال ــا     ـ ــام صــكوك قبوهل ــني الع ــدى األم ت ل

 / نيــسان٣٠ مــن االتفاقيــة حــىت ٢٠ مــن املــادة ١لــى الفقــرة تعــديل عال
  ٢٠١٠أبريل 

  
  تاريخ القبول  الدولة الطرف

 ٢٠٠٨مايو / أيار٢٥ ذربيجانأ
 ٢٠٠٩يوليه / متوز٩ األرجنتني

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١١ األردن 
 ٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٦ إسبانيا
 ١٩٩٨يونيه / حزيران٤ أستراليا

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٥ انياأمل
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤ أندورا

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨ أوروغواي
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١  يرلنداأ
 ٢٠٠٢مايو / أيار٨ يسلنداأ

 ١٩٩٦مايو / أيار٣١ إيطاليا
 ١٩٩٧مارس / آذار٥ الربازيل
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨ الربتغال

 ٢٠٠٧مايو /ار أي٣ بنغالديش
 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ بنما
 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٩ تركيا

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧ جزر البهاما
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧ جزر كوك

 ١٩٩٦أغسطس / آب١٢ مجهورية كوريا
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ جورجيا
 ١٩٩٦مارس / آذار١٢ الدامنرك
 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠ سلوفينيا
 ١٩٩٦يوليه / متوز١٧ السويد
 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢ سويسرا
 ١٩٩٨مايو / أيار٨ شيلي
 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ الصني
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  تاريخ القبول  الدولة الطرف

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٢ غرينادا

 ١٩٩٩يونيه / حزيران٣ غواتيماال

 ١٩٩٧أغسطس / آب٨ فرنسا

 ٢٠٠٣رب نوفم/ تشرين الثاين١٢ الفلبني

 ١٩٩٦مارس / آذار١٨ فنلندا

 ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠ قربص

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤ كرواتيا

 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٣ كندا

 ٢٠٠٨مارس / آذار٧ كوبا

 ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٧ كوستاريكا

 ٢٠٠٣يوليه / متوز١ لكسمربغ

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٦ ليربيا

 ١٩٩٧طس أغس/ آب٥ ليتوانيا

 ١٩٩٧أبريل / نيسان١٥ ليختنشتاين

 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ ليسوتو

 ١٩٩٧مارس / آذار٥ مالطة

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٠ مايل

 ١٩٩٦يوليه / متوز١٩ مدغشقر

 ٢٠٠١أغسطس / آب٢ مصر

 ٢٠١٠مارس / آذار٣١ املغرب

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٦ املكسيك

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٧ ملديف

 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩ )ب(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٩ منغوليا

 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ موريشيوس

 ١٩٩٦مارس / آذار٢٩ النرويج

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١ النمسا
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  تاريخ القبول  الدولة الطرف

 ٢٠٠٢مايو / أيار١ النيجر

 ١٩٩٦سبتمرب /ل أيلو٢٦ نيوزيلندا

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠ )أ(هولندا

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢ اليابان
  

  .وأروبا اهلولندية األنتيلوجزر باسم اململكة اهلولندية يف أوروبا،   )أ( 
 الربيطانيـة   فريجـني جزيـرة مـان وجـزر       وباسم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،             )ب(  

  .ركس وكايكوسوجزر ت
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 املرفق السادس
ــيت وقّ     ــدول األطــراف ال ــى الربوتوكــول اإلضــايف   عــت أو صــدّ ال قت عل

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠لالتفاقية أو انضمت إليه حىت 
  

  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة الطرف

 ٢٠٠٤يوليه / متوز٢٨ ٢٠٠١مايو / أيار٨ حتاد الروسيالا
 ٢٠٠١يونيه / حزيران١ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ انأذربيج

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨ األرجنتني
 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤  أرمينيا

 ٢٠٠١يوليه / متوز٦  ٢٠٠٠مارس / آذار١٤ سبانياإ
 ٢٠٠٢ فرباير/ شباط٥ ١٩٩٩ ديسمرب/ كانون األّول١٠ إكوادور
 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣  ألبانيا
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ أملانيا

 )أ(٢٠٠٦يونيه / حزيران٥  أنتيغوا وبربودا
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤ ٢٠٠١يوليه / متوز٩ أندورا

  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨ إندونيسيا
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١  أنغوال

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار٩ أوروغواي
 ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٦ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ أوكرانيا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ أيرلندا

 ٢٠٠١مارس / آذار٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ يسلنداأ
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ إيطاليا

 ٢٠٠١مايو / أيار١٤ ١٩٩٩يسمرب د/ كانون األول٢٨ باراغواي
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ ٢٠٠١مارس / آذار١٣ الربازيل
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ ٢٠٠٠فرباير / شباط١٦ الربتغال
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٧ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ بلجيكا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ بلغاريا
 )أ(٢٠٠٢ديسمرب /ل كانون األو٩  )ب(بليز

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

 )أ(٢٠٠٧فرباير / شباط٢١  بوتسوانا
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  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة الطرف

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٠ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ بوركينا فاسو
  ٢٠٠١نوفمرب /ن الثاين تشري١٣ بوروندي

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ البوسنة واهلرسك
 )أ(٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول٢٢  بولندا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ املتعددة القوميات بوليفيادولة 
 ٢٠٠١أبريل / نيسان٩ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ بريو
 ٢٠٠٤فرباير / شباط٣ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٩ وسبيالر
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤ تايلند

 ٢٠٠٩مايو / أيار٢٠  تركمانستان
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٩ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ تركيا
 )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦  ليشيت - تيمور

 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
 )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦  جزر سليمان
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٧  جزر كوك

 )أ(٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨  اجلماهريية العربية الليبية
 ٢٠٠١فرباير / شباط٢٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٠١أغسطس / آب١٠ ٢٠٠٠ مارس/ آذار١٤ اجلمهورية الدومينيكية
 )أ(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٢  رية تنـزانيا املتحدةمجهو

 )أ(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  مجهورية كوريا
مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     

 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١٧ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣ السابقة
 )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨  مجهورية مولدوفا
 )أ(٢٠٠٥وبر أكت/ تشرين األول١٨  جنوب أفريقيا

 )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب١  جورجيا
 ٢٠٠٠مايو / أيار٣١ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ الدامنرك
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ رومانيا

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

 )أ(٢٠٠٦اير ين/ كانون الثاين٢٠  سانت كيتس ونيفيس
 )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٥  سري النكا
  ٢٠٠١أبريل / نيسان٤ السلفادور
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥ سلوفاكيا
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  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة الطرف

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٣ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٩ سلوفينيا
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ السنغال
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ السويد
  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٥ سويسرا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ سرياليون
  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢ سيشيل
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ شيلي
 )أ(٢٠٠٣يوليه / متوز٣١  صربيا

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ طاجيكستان
 )أ(٢٠٠٤نوفمرب /اين تشرين الث٥  غابون
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٤ غانا

 ٢٠٠٢مايو / أيار٩ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غواتيماال
 ٢٠٠٩أغسطس / آب٥ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢  بيساو-غينيا 

   غينيا االستوائية
 )أ(٢٠٠٧مايو / أيار١٧  فانواتو
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ فرنسا
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢ ٢٠٠٠مارس / آذار٢١ بنيالفل

 ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ ٢٠٠٠مارس / آذار١٧ البوليفاريةفنـزويال مجهورية 
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ فنلندا
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ ٢٠٠١فرباير / شباط٨ قربص

 )أ(٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢  قريغيزستان
 ٢٠٠١أغسطس / آب٢٤ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ كازاخستان
 )أ(٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧  الكامريون
 ٢٠٠١مارس / آذار٧ ٢٠٠٠يونيه /حزيران ٥ كرواتيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ كمبوديا
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٣ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ )ب(كمبوديا
 )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨  كندا
  ٢٠٠٠مارس / آذار١٧ كوبا

 ٢٠٠١سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ كوستاريكا
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠  )ب(كولومبيا
 ٢٠٠٣يوليه / متوز١ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٢ ليربيا
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  )أ(تاريخ التصديق أو االنضمام  تاريخ التوقيع  الدولة الطرف

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٥ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ نياليتوا
 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ ليختنشتاين

 ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٤ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ليسوتو
 )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥  مايل

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

اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى      
 )أ(٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧  وأيرلندا الشمالية

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

 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٠مايو /أيار ١٩ ناميبيا
 ٢٠٠٢مارس / آذار٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ النرويج
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ النمسا
  ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٩  نيبال
 )أ(٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٣٠  النيجر
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ نيجرييا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ )د(نيوزيلندا
 )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢  هنغاريا
 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٢ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ )ج(هولندا
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ اليونان

  
  .انضمام  )أ( 

  .االختياريمن الربوتوكول ) ١ (١٠أصدرت إعالنا عند التصديق وفقا للمادة   )ب(  
  .روباوباسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وأ  )ج(  
متـشيا مـع الوضـع الدسـتوري لتـوكيالو ومـع مراعـاة التزامهـا بتنميـة                  ” إعـالن يفيـد بأنـه        إصدارمع    )د(  

 تقرير املصري مبوجب ميثاق األمم املتحدة، ال يشمل هذا التصديق           احلكم الذايت عرب العمل من أجل     
تــوكيالو إال عنــد إيــداع حكومــة نيوزيلنــدا إعالنــا يفيــد بــذلك لــدى الوديــع، وذلــك علــى أســاس   

  .“مشاورات مناسبة جترى مع هذا اإلقليم
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  املرفق السابع
وثـــــائق املعروضـــــة علـــــى اللجنـــــة يف دورتيهـــــا الرابعـــــة واألربعـــــني  ال    

  واألربعني خلامسةوا
    

  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة
    الدورة الرابعة واألربعون -ألف 

CEDAW/C/2009/II/1 جــدول األعمــال املؤقــت املــشروح، وجــدول األعمــال املؤقــت
 والشروح

CEDAW/C/2009/II/2 تقريــر األمــني العــام عــن حالــة تقــدمي الــدول األعــضاء للتقــارير
   من االتفاقية١٨مبوجب املادة

CEDAW/C/2009/II/3 مــذكرة مــن األمــني العــام عــن التقــارير املقدمــة مــن الوكــاالت
املتخصــصة يف منظومــة األمــم املتحــدة بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة يف

 اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها
CEDAW/C/2009/II/3/Add.4 تقرير مكتب العمل الدويل 

CEDAW/C/2009/II/4 سبل ووسـائل التعجيـل بأعمـال األمانة العامة بشأن     مذكرة من
 اللجنة

  طرافتقارير الدول األ
CEDAW/C/AZE/4 التقرير الدوري الرابع ألذربيجان 
CEDAW/C/BTN/7 التقرير الدوري السابع لبوتان 
CEDAW/C/DEN/7 التقرير الدوري السابع للدامنرك 
CEDAW/C/GNB/6 ة مــن األول إىل الــسادســــر الدوريــــيع للتقارــــر اجلامـــــالتقري

  بيساو- لغينيا
CEDAW/C/JPN/6 التقرير الدوري السادس لليابان 

CEDAW/C/LAO/7 التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الـسادس والـسابع جلمهوريـة
 الو الدميقراطية الشعبية

CEDAW/C/LBR/6 دس لليربياالتقرير اجلامع للتقارير الدورية من األول إىل السا 
CEDAW/C/ESP/6 التقرير الدوري السادس إلسبانيا 

CEDAW/C/CHE/3 التقرير الدوري الثالث لسويسرا 
CEDAW/C/TLS/1 ليشيت - التقرير الدوري األول لتيمور 

CEDAW/C/TUV/2 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثاين لتوفالو 
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  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة
  نالدورة اخلامسة واألربعو  -بــاء 

CEDAW/C/2010/45/1 جدول األعمال املؤقت املشروح 
CEDAW/C/2010/45/2 تقريــر األمــني العــام عــن حالــة تقــدمي الــدول األعــضاء للتقــارير

  من االتفاقية١٨مبوجب املادة
CEDAW/C/2010/45/3 مــذكرة مــن األمــني العــام عــن التقــارير املقدمــة مــن الوكــاالت

شأن تنفيــذ االتفاقيــة يفبــحــدة املتخصــصة يف منظومــة األمــم املت
 اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

CEDAW/C/2010/45/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية 
CEDAW/C/2010/45/4 تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 
    تقارير الدول األطراف

CEDAW/C/ARE/1 ت العربية املتحدةالتقرير الدوري األول لإلمارا 
CEDAW/C/UZB/4 التقرير الدوري الرابع ألوزبكستان 
CEDAW/C/UKR/7 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع ألوكرانيا 
CEDAW/C/PAN/7 التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس والــسادس

 والسابع لبنما
CEDAW/C/BOT/3 تقارير األول والثاين والثالث لبوتسواناالتقرير اجلامع لل  
CEDAW/C/EGY/7 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع ملصر  
CEDAW/C/NLD/5 اخلامس هلولندايالتقرير الدور   

CEDAW/C/NLD/5/Add.1 أروبا( اخلامس هلولندا يالتقرير الدور(  
CEDAW/C/NLD/4/Add.2 جزر األنتيل اهلولندية(ولندا  الرابع هليالتقرير الدور(  
CEDAW/C/NLD/5/Add.2 جزر األنتيل اهلولندية( اخلامس هلولندا يالتقرير الدور(  
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  املرفق الثامن
  ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠أعضاء جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف     

  

  بلد اجلنسية  اسم العضو
ــهي  ــدة العـــــــضوية يف  تنتـــــ مـــــ

  ديسمرب/كانون األول ٣١

  ٢٠١٢  فرنسا  نيكول أملني
 ٢٠١٠ بنغالديش فردوس آرا بيغوم

 ٢٠١٢ كوبا ماغاليس أروتشا دومينغز
 ٢٠١٢ كينيا فيوليت تسيسغا آوري

 ٢٠١٢ جامايكا باربرا بيلي
 ٢٠١٠ اجلزائر زرداين - مرمي بلميهوب
 ٢٠١٢ فنلندا نيكالس برون

 ٢٠١٠ تايلند سيسوري تشوتيكول
 ٢٠١٠ غانا آبيا - كوكردوركا آما فرميا 

 ٢٠١٠ هولندا كورنيليس فلنترمان
 ٢٠١٠ مصر نائلة حممد جرب
 ٢٠١٠ إسرائيل كاداري - روث هالبريين
 ٢٠١٠ اليابان يوكو هياشي
 ٢٠١٢ اهلند إنديرا جيسينغ

 ٢٠١٢ إسبانيا سوليداد مورّيو دو ال فيغا
 ٢٠١٠ سلوفينيا فيوليتا نوباور
 ٢٠١٠ سموريشيو براميال باتن

 ٢٠١٢ الربازيل سيلفيا بيمينتل
 ٢٠١٢ رومانيا فكتوريا بوبيسكو

 ٢٠١٢ أفغانستان زهرة راسخ
 ٢٠١٠ كرواتيا دوبرافكا سيمونوفيتش

 ٢٠١٢ الصني جياو كياو
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  التاسعاملرفق 
 مـن اتفاقيـة   ١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطـراف والنظـر فيهـا مبوجـب املـادة             

  ٢٠١٠ بريلأ/نيسان ٣٠يع أشكال التمييز ضد املرأة حىت القضاء على مج
  

  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

)CEDAW/C/5/Add.12( 
  )١٩٨٣(الثانية 

  ١٩٨٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٠  ١٩٨٦سبتمرب / 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/6-7( 

  

 ٢٠٠٩فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٦  ٢٠٠٦تمرب سب/ أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/USR/6-7( 

  

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

)CEDAW/C/ETH/1-3( 
ــوبر / تــشرين األول١٦   ١٩٩٥أكت

)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

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

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

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

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

ــوبر / تــشرين األول١٦   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 

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

  )٢٠٠٤(الثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٨  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠  سالتقرير الدوري الساد  
)CEDAW/C/ETH/7( 

  

  ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٨  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/ETH/7( 

  

        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 

ــوز ٢٩  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٩  التقرير الدوري الرابع   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٨ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/AZE/4( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        األرجنتني
  ١٩٨٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٦  ١٩٨٦أغسطس / آب١٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.39( 
  )١٩٨٨(السابعة 

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

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

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

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٦أكتــــوبر / تــــشرين األول١  ١٩٩٤أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ARG/3( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

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

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

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

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٢٩   ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٥  تقرير املتابعة  
  ملتابعة التقرير

(CEDAW/C/ARG/5/Add.1) 
CEDAW/C/ARG/5(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣٠  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ARG/6(  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        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 

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

        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(السابعة عشرة 

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

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

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

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 
  

  ٢٠٠٨مرب ديس/ كانون األول٢٨  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/ARM/3-4(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

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

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

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

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

     ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير الدوري الرابع  
        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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــوبر / تــشرين األول٢٠  ١٩٩٧فرباير / شباط٤  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 

      ٢٠٠٩فرباير / شباط٤  التقرير الدوري السابع  
        أستراليا

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

  )١٩٨٨(السابعة 

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

  )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(الرابعة والثالثون 

   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( 

  

   ٢٠٠٨ديـسمرب   /ول كانون األ  ١٦  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ٢٧   السابع الدوريالتقرير  
)CEDAW/C/AUL/6-7( 

  

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

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

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

  )٢٠٠٢(لعشرون السادسة وا

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

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠  ر الدوري اخلامسالتقري  
        إسرائيل

ــسان٧  ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

  )١٩٩٧(شرة السابعة ع

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

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

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

  

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

  

        أفغانستان
      ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٤  التقرير األويل  
      ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٤  التقرير الدوري الثاين  

        إكوادور
  ١٩٨٤أغــــــــــــــــــسطس / آب١٤  ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.23( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

ــار٢٨  ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٩  قرير الدوري الثاينالت   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 

  ٢٠٠٢ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٨  ١٩٩٤سمرب دي/ 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 ايـــــــــــرفرب/شـــــــــــباط ٢٣  ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ECU/6-7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

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

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

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

)CEDAW/C/ALB/1-2(  
  )٢٠٠٣(منة والعشرون الثا

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

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

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

  

       ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١٠  التقرير الدوري الرابع  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        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 األول ٨  ١٩٩٤أغسطس / آب٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

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 

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

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

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

)CEDAW/C/ARE/1(  
  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        ا وبربوداأنتيغو
  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢١  ١٩٩٠أغسطس / آب٣١  التقرير األويل  

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

  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢١  ١٩٩٤أغسطس / 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  
      ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١  التقرير الدوري اخلامس  
        أندورا

  ٢٠٠٠يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٣  ١٩٩٨فرباير / شباط١٤  التقرير األويل  
)CEDAW/C/AND/1(  

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

      ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤  لدوري الثاينالتقرير ا  
      ٢٠٠٦فرباير / شباط١٤  التقرير الدوري الثالث  

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

)CEDAW/C/5/Add.36( 
  )١٩٨٨(السابعة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  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(ون التاسعة والثالث

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

     ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري السادس  
        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(احلادية والثالثون 

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

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

      ٢٠٠٨أكتوبر /رين األول تش١٧  التقرير الدوري السادس  
        أوروغواي

ــاين ٢٣  ١٩٨٢نوفمرب / 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 

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

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

   ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٨  ١٩٩٨نوفمرب /الثاين تشرين ٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/URY/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

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

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

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

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

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

  )٢٠٠٦(دسة والثالثون السا

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

ــوز١٩  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨  التقرير الدوري الرابع   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/UZB/4(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        أوغندا
ــران١  ١٩٨٦أغسطس / آب٢١  ويلالتقرير األ   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٢يونيـــــــــ

)CEDAW/C/UGA/1-2(  
  ١٩٩٤سبتمرب /أيلول 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( 

  ١٩٩٤سبتمرب /أيلول ١٣
)CEDAW/C/UGA/1-2/Add.1( 

  )١٩٩٥( عشرة الرابعة

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/4-7(  

  

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

  

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

  

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

  

        أوكرانيا
  ١٩٨٣مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.11( 
  )١٩٨٣ (الثانية

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

  )١٩٩٠(التاسعة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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  قرير الدوري الرابعالت  
)CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

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

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٨يوليه /وزمت ١٦  ٢٠٠٢سبتمرب /أيلول ٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/UKR/6-7 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٨يوليه /متوز ١٦  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ٣  التقرير الدوري السابع  
)(CEDAW/C/UKR/6-7 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        أيرلندا
  ١٩٨٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٨  ١٩٨٧يناير / 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  بعالتقرير الدوري الرا  
)CEDAW/C/IRL/4-5(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

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

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

     ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري السادس  
        أيسلندا

  ١٩٩٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٥  ١٩٨٦يوليه / متوز١٨  التقرير األويل  
)CEDAW/C/ICE/1-2( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

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

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

ــو١٥  ١٩٩٨يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري الثالث   ــه /ز متـــــــــــ   ١٩٩٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

ــوز١٥  ١٩٩٤يوليه / 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(ألربعون احلادية وا
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٤  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٨  التقرير الدوري السادس  
)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(السابعة عشرة 

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  ٢٠٠٢يوليه / 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( 

  

        ديدةبابوا غينيا اجل
   ٢٠٠٩ر فرباي/شباط ٢٠  ١٩٩٦فرباير / شباط١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/PNG/1-3(  
  

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

  

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

  

      ٢٠٠٨فرباير / شباط١١  لتقرير الدوري الرابعا  
        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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــران٤  ١٩٩٢مايو / أيار٦  ي الثاينالتقرير الدور   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 / أيار٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/PAR/3-4(  

  )٢٠٠٥(انية والثالثون الث

  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(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

      ٢٠٠٨يو ما/ أيار٦  التقرير الدوري السادس  
        باكستان

   ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨  ١٩٩٧يونيه / حزيران١١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/PAK/1-3(  

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

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

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

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

  )٢٠٠٧( والثالثون الثامنة

      ٢٠٠٩يونيه / حزيران١١  التقرير الدوري الرابع  
        البحرين

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

 )٢٠٠٨(ة واألربعون نيالثا
  

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

 )٢٠٠٨(ة واألربعون نيالثا
  

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

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

ــ٧  ١٩٨٩مارس / آذار٢  التقرير الدوري الثاين   ــاين تـ ــوفمرب /شرين الثـ   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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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 

      ٢٠٠٩مارس / آذار٢  السابعالتقرير الدوري   
        بربادوس

  ١٩٩٠أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١١  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.64( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــانون األول٤  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــسمرب / كـ   ١٩٩١ديـ
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــانون األول٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  ري الثالثالتقرير الدو   ــسمرب / كـ   ١٩٩١ديـ
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

  )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   الدوري السادسالتقرير  
     ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  

        الربتغال
ــوز١٩  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٣يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.21( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

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  دوري اخلامسالتقرير ال  
)CEDAW/C/PRT/5( 

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

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

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

ــاين ٢٨  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع   ــانون الثــــ ــاير / كــــ ٢٠٠٨ينــــ
)CEDAW/C/PRT/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        بروناي دار السالم
      ٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٣  التقرير األويل  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

)CEDAW/C/5/Add.53( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٣فربايــــــــــــر  /ط شــــــــــــبا٩  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 

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

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٧ مايو/أيار ٩  ٢٠٠٢أغسطس / آب٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BEL/5( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

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

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        بلغاريا
  ١٩٨٣يـــــــــه يون/ حزيـــــــــران١٣  ١٩٨٣مارس / آذار١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.15( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

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

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

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

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

      ١٩٩٥مارس / آذار١٠  ري الرابعالتقرير الدو  
     ١٩٩٩مارس / آذار١٠  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٣مارس / آذار١٠  التقرير الدوري السادس  
     ٢٠٠٧مارس / آذار١٠  التقرير الدوري السابع  
        بليز
  ١٩٩٦يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٩  ١٩٩١يونيه / حزيران١٥  التقرير األويل  

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

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

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

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

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٥ أغـــــــــــــــــــــسطس/آب ٥  ٢٠٠٣يونيه /زيران ح١٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BLZ/3-4( 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

     ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري اخلامس  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        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  التقرير الدوري الثالث  
)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   / كانون األول  ٢٧  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/BGD/5( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٩  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/BGD/6-7( 

  

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٩  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٦  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/BGD/6-7( 

  

        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 

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

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

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

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

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

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٥  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/PAN/4-7( 

   )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        بنن
  ٢٠٠٢يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٣أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BEN/1-3(  
  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٢يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٧  ١٩٩٧أبريل / نيسان١١  تقرير الدوري الثاينال  
)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  
      ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١١  التقرير الدوري اخلامس  
        بوتان
  ٢٠٠٣ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير األويل  

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

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

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  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  قرير الدوري اخلامسالت  
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 

  ٢٠٠٧ أغـــــــــــــــــــــسطس/ آب٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣٠  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/BTN/7) 

  ) ٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        بوتسوانا
   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠  ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢  التقرير األويل  

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

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

  

   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٠  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٢  رير الدوري الثالثالتق  
)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 /اين تشرين الث١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  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( 

  

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

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

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

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦سبتمرب /يلول أ٢٩  ٢٠٠١فرباير / شباط٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BDI/2-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

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

  )٢٠٠٨(األربعون 

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

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

  ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BIH/1-3(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(ون اخلامسة والثالث

      ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١  التقرير الدوري الرابع  
        بولندا
ــوبر / تــشرين األول١٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل     ١٩٨٥أكت

)CEDAW/C/5/Add.31( 
  )١٩٨٧(السادسة 

ــاين ١٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٨٨ن
)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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

ــاين ٢٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  وري اخلامسالتقرير الد   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 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        دولة بوليفيا املتعددة القوميات

  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  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BOL/2-4(  

  )٢٠٠٨(ألربعون ا

  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 

      ٢٠٠٧ه يولي/ متوز٨  التقرير الدوري اخلامس  
        بريو
  ١٩٨٨ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٤  ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.60( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

  ١٩٩٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.29( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــاين ٢٥  ١٩٩١أكتوبر /شرين األول ت١٣  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٤ن
)CEDAW/C/BER/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

ــاين ٢٥  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٤ن
)CEDAW/C/PER/3-4( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

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

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

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

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٨  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/PER/7(  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــريو إىل     ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣  التقرير الدوري الثامن   ــة بـ ــة حكومـ ــت اللجنـ دعـ
تقــدمي تقريريهــا الــدوريني الــسابع     
والثـــــــامن جممعـــــــني يف تـــــــشرين 

  ٢٠١١أكتوبر /األول

  

        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 

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

  )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

  ٢٠٠٢ديـسمرب   /ن األول  كانو ١٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)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) 

 

        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  سالتقرير الدوري اخلام  
)CEDAW/C/THA/4-5( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري السادس  
        تركمانستان

  ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٣  ١٩٩٨مايو / أيار٣١  التقرير األويل  
)CEDAW/C/TKM/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٣  ٢٠٠٢مايو / أيار٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TKM/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

      ٢٠٠٦مايو / أيار٣١  التقرير الدوري الثالث  
        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 / أيلـــــــــــــ ١٩٩٦ســـــــــــــ
)CEDAW/C/TUR/2-3(  

  ١٩٩٦ديسمرب /كانون األول ٢٣
)CEDAW/C/TUR/2/Corr.1( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

ــول٣  ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري الثالث   ــبتمرب / أيلـــــــــــــ ١٩٩٦ســـــــــــــ
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

ــوز٣١  ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري الرابع   ــه / متـــــــــــــــ ٢٠٠٣يوليـــــــــــــــ
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــوز٣١  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري اخلامس   ــه / متـــــــــــــــ ٢٠٠٣يوليـــــــــــــــ
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــشرين ٢٤  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩  التقرير الدوري السادس   ــوبر/ األولتــــ ٢٠٠٩ أكتــــ
)CEDAW/C/TUR/6( 

  

        ترينيداد وتوباغو
ــاين ٢٣  ١٩٩١فرباير / شباط١١  التقرير األويل   ــانون الثــــ ــاير / كــــ ٢٠٠١ينــــ

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

ــاين ٢٣  ١٩٩٥اير فرب/ شباط١١  التقرير الدوري الثاين   ــانون الثــــ ــاير / كــــ ٢٠٠١ينــــ
)CEDAW/C/TTO/1-3(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

ــاين ٢٣  ١٩٩٩فرباير / شباط١١  التقرير الدوري الثالث   ــانون الثــــ ــاير / كــــ ٢٠٠١ينــــ
)CEDAW/C/TTO/1-3(  

  )٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

      ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧  امسالتقرير الدوري اخل  
       تشاد
     ١٩٩٦يوليه / متوز٩  التقرير األويل  
      ٢٠٠٠يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨يوليه / متوز٩  التقرير الدوري الرابع  
        توغو
  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١  ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TGO/1-5(  
  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ١٩٨٤ مارس/آذار ١١  ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TGO/1-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

     ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٦  التقرير الدوري السادس  
    ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٢٦ بعالتقرير الدوري السا  
        توفالو
  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TUV/1-2(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢  ٢٠٠٤نوفمرب /اين تشرين الث٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/TUV/1-2(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

     ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٦ لثالتقرير الدوري الثا  
        تونس
  ١٩٩٣ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٧  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٠  التقرير األويل  

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

  ١٩٩٣ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٧  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢٠  ري الثاينالتقرير الدو  
)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/5-6(  

  

  ٢٠٠٩ أبريــــــــــل/ نيــــــــــسان٢٧ ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ السادسالتقرير الدوري   
)CEDAW/C/TUN5-6(  

  

        يت ليش-تيمور
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٢  ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/TLS/1(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

      ٢٠٠٨مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثاين  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        اجلبل األسود
      ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير األويل  

        جامايكا
  ١٩٨٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٢  ١٩٨٥وفمرب ن/ تشرين الثاين١٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.38( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٧  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨  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 

  ١٩٩٨فربايـــــــــــر / 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(ن السادسة والثالثو

      ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨  التقرير الدوري السادس  
        اجلزائر

ــول١  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٨ســـــــــ
)CEDAW/C/DZA/1( 
ــانون األول١ ــسمرب / كـ   ١٩٩٨ديـ
)CEDAW/C/DZA/1/Add.1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٩  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢١  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(  

  

        جزر البهاما
   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٣  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/BHS/4(  
  

   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٣  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/BHS/4(  

  

   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٣  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/BHS/4(  

  

   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ٢٣  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٥  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/BHS/4(  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        جزر سليمان
      ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٦  التقرير األويل  
      ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٦  التقرير الدوري الثاين  

        جزر القمر
      ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير األويل  
      ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  ير الدوري الثاينالتقر  
      ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠  التقرير الدوري الرابع  

        جزر مارشال
      ٢٠٠٧إبريل / نيسان١  التقرير األويل  

        جزر كوك
  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٨  ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ١٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/COK/1(  
  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

        اجلماهريية العربية الليبية
  ١٩٩١فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٨  ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥  التقرير األويل  

)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  التقرير الدوري الثالث   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٨ديـ
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــانون ا٤  ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري الرابع   ــسمرب /ألول كـ   ٢٠٠٨ديـ
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

ــانون األول٤  ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥  التقرير الدوري اخلامس   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٨ديـ
)CEDAW/C/LBY/5(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

        مجهورية أفريقيا الوسطى
      ١٩٩٢يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  
      ١٩٩٦يوليه / متوز٢١  ينالتقرير الدوري الثا  
      ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري لرابع  
      ٢٠٠٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري اخلامس  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        اجلمهورية التشيكية
ــوبر / تــشرين األول٣٠  ١٩٩٤مارس / آذار٢٤  التقرير األويل     ١٩٩٥أكت

)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  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/CZE/4-5(  

  

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

  

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

)CEDAW/C/5/Add.37( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٣أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٦  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢  دوري الثاينالتقرير ال  
)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 

      ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري السادس  
      ٢٠٠٨أكتوبر / األول تشرين٢  التقرير الدوري السابع  

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

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

ــوبر / تــشرين األول٢٤  ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري الثاين     ١٩٩٦أكت
)CEDAW/C/ZAR/2(  

  ١٩٩٨أغــــــــــــــــــسطس /آب ٢٧
CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) (  

  )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  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/COD/4-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦  التقرير الدوري السادس  
        مجهورية ترتانيا املتحدة

  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

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٨  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/TZA/4-6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٨  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/TZA/4-6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فرباير / شباط٨  ٢٠٠٦بتمرب س/ أيلول١٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/TZA/4-6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        اجلمهورية العربية السورية
   ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٢٥  ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٧  التقرير األويل  

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

      ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢٧  التقرير الدوري الثاين  
        ريامجهورية كو

  ١٩٨٦مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٣  ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.35( 

  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٨٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٩  ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.28( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــول٨  ١٩٩٤يناير /ثاين كانون ال٢٦  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(التاسعة عشرة 

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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

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

      ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧  التقرير الدوري الثاين  
        مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/LAO/1-5(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٣فربايــــــــــــر  /اط شــــــــــــب٣  ١٩٨٦سبتمرب / 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(الثالثون الثانية و

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

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/LAO/6-7( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨مايو / أيار٢٥  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول ١٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/LAO/6-7( 

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

      مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦  ١٩٩٥فرباير / شباط١٧  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦  ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MCD/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الرابع  
        مجهورية مولدوفا

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

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ٢٠٠٤ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ١  ١٩٩٩يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٧يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الرابع  
        جنوب أفريقيا

  ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٤  التقرير األويل  
  

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

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

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

  

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

  

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

  

        جورجيا
  ١٩٩٨مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٩  ١٩٩٥نوفمرب /تشرين الثاين ٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GEO/1(  
ــسان٦ ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٩أبريــــــــــ

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 
  ١٩٩٩مايو / أيار١

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1)  

  )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 

      ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير الدوري الرابع  
       جيبويت

  ٢٠١٠فرباير /ط شبا١  ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/DJI/1-3(  

  

  ٢٠١٠فرباير / شباط١  ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/DJI/1-3(  

  

  ٢٠١٠فرباير / شباط١  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/DJI/1-3(  

  

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

)CEDAW/C/5/Add.22( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 
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ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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  الدوري الرابعالتقرير   
)CEDAW/C/DEN/4( 

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٠يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٣  ٢٠٠٠مايو / أيار٢١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/DEN/5(  

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

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 
  

  )٢٠٠٢(عة والعشرون الساب

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٩  ٢٠٠٨مايو / أيار٢١  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/DEN/7(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        دومينيكا
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٨٢سبتمرب /أيلول ٣  التقرير األويل  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
  )٢٠٠٨( واألربعون الثالثة  مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢  التقرير الدوري الرابع  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ٢٠٠٢ سبتمرب/ أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون   مل تقدم الدولة الطرف أي تقارير  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  

        الرأس األخضر
   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/CPV/1-6(  
  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  وري الرابعالتقرير الد  
)CEDAW/C/CPV/1-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        رواندا

ــار٢٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٨٣مــــــــــــ
)CEDAW/C/5/Add.13( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٨ارس مــــــــــــــــــــــــــ/ 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/ األولتــشرين ٢٥  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع    ٢٠٠٦ أكت
)CEDAW/C/RWA/6( 

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

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

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

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

  )٢٠٠٨(ة واألربعون لثالثا

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        رومانيا

  ١٩٨٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٤  ١٩٨٣فرباير / شباط٦  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.45( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

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

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــوبر / تــشرين األول١٩  ١٩٩١فرباير / شباط٦  وري الثالثالتقرير الد     ١٩٩٢أكت
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

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

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

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

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

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

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

     ٢٠٠٧فرباير / شباط٦  التقرير الدوري السابع  
        زامبيا
  ١٩٩١مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٦  ١٩٨٦وليه ي/ متوز٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/ZAM/1-2( 
  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
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ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ١٩٩١مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٦  ١٩٩٠يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZAM/1-2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

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

  )٢٠٠٢(ن السابعة والعشرو

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

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

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

  

  ٢٠٠٩ديسمرب /لكانون األو ٣٠  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/ZAM/5-6( 

  

        زمبابوي
  ١٩٩٦أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٨  ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦  ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/ZWE/2-5(  

  

  ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٦  ٢٠٠٠يونيه /حزيران ١٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/ZWE/2-5(  

  

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

  

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

  

        ساموا
  ٢٠٠٣مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٢  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٥  لتقرير األويلا  

)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  ٢٠٠١ر أكتوب/ تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/WSM/1-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الرابع  
        سان تومي وبرينسييب

      ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٣  التقرير األويل  
     ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣ التقرير الدوري الثاين  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        سان مارينو
       ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٩  ويلالتقرير األ  
       ٢٠٠٩ يناير/ الثاينكانون ٩  التقرير الدوري الثاين  

        سانت فنسنت وجزر غرينادين
  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 / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  

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

)CEDAW/C/KNA/1-4(  
  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  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  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/KNA/1-4(  

  )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

     ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري اخلامس  
     ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري السادس  
        نت لوسياسا

ــول٧  ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ٢٠٠٥ســـــــــ
)CEDAW/C/LCA/1-6(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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 

      ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري السابع  
        سري النكا

  ١٩٨٥يوليـــــــــــــــه / متـــــــــــــــوز٧  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٤  ويلالتقرير األ  
)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 /شرين األول تــــ٧  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٤  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 

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣١  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LKA/5-7( 

  

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

  

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٣١  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٤  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/LKA/5-7( 

  

        السلفادور
ــ٣  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٨  التقرير األويل   ــاين تـ ــوفمرب /شرين الثـ   ١٩٨٣نـ

)CEDAW/C/5/Add.19( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 

  ١٩٨٧ديـسمرب   / كانون األول  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(منة والعشرون الثا

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

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

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 

  ٢٠٠٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٥  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٨  التقرير الدوري السابع  
(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/2-4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SVK/2-4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SVK/2-4(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        سلوفينيا
ــاين ٢٣  ١٩٩٣أغسطس / 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(التاسعة والعشرون 

   ٢٠٠٦ غــــــــــــــــــسطسأ/آب ١٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب٥  التقرير الدوري الرابع  
)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(  
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ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        السنغال
ــاين ٥  ١٩٨٦مارس / آذار٧  تقرير األويلال   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٨٦نـ

)CEDAW/C/5/Add.42( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩١ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٣  ١٩٩٠مارس / آذار٧  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SEN/2و  Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

      ١٩٩٤مارس / آذار٧  التقرير الدوري الثالث  
      ١٩٩٨مارس / آذار٧  ري الرابعالتقرير الدو  
      ٢٠٠٢مارس / آذار٧  التقرير الدوري اخلامس  
      ٢٠٠٦مارس / آذار٧  التقرير الدوري السادس  

        سوازيلند
       ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥  التقرير األويل  
      ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥ الثاينالتقرير الدوري   

        سورينام
  ٢٠٠٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٤ مارس/ 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(عة والعشرون الساب

      ٢٠٠٦مارس / آذار٣١  التقرير الدوري الرابع  
        السويد

ــوبر / تــشرين األول٢٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل     ١٩٨٢أكت
)CEDAW/C/5/Add.8( 

  )١٩٨٣(الثانية 

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

  )١٩٨٨(بعة السا

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

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

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

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــانون األول٨  ١٩٩٨تمرب سب/ 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/6-7( 

  )٢٠٠٨(األربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــانون األول ٥  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع   ــسمرب /كـ   ٢٠٠٦ديـ
)CEDAW/C/SWE/6-7( 

  )٢٠٠٨(األربعون 

        سويسرا
  ٢٠٠٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٠  ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٦  التقرير األويل  

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

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

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٨  ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٦  دوري الثالثالتقرير ال  
)CEDAW/C/CHE/3(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        سرياليون
  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/SLE/1-5(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ١٩٩٣ديسمرب /ول كانون األ١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

  ٢٠٠٦ديـسمرب   /كانون األول  ١٤  ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/SLE/1-5(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

        سيشيل
      ١٩٩٣يونيه / حزيران٤  التقرير األويل  
      ١٩٩٧يونيه / حزيران٤  ي الثاينالتقرير الدور  
      ٢٠٠١يونيه / حزيران٤  التقرير الدوري الثالث  
     ٢٠٠٥يونيه / حزيران٤ الرابعالتقرير الدوري   
     ٢٠٠٩يونيه / حزيران٤ اخلامسالتقرير الدوري   
        شيلي
ــول٣  ١٩٩١يناير / كانون الثاين٦  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩١ســـــــــ

)CEDAW/C/CHI/1( 
  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

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

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

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

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

ــار ١٧  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٦  لدوري الرابعالتقرير ا   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٤ مــــــــــــ
)CEDAW/C/CHI/4( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

     ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٦  التقرير الدوري اخلامس  
        صربيا
  ٢٠٠٦ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤  ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١  التقرير األويل  

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

     ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١١  التقرير الدوري الثاين  
        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 

ــار٢٩  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  ير الدوري الثالثالتقر   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩٧مــــــــــــ
)CEDAW/C/CHN/3-4(  

  ١٩٩٨أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & 

Add.2(  

  )١٩٩٩(العشرون 

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

  ١٩٩٨أغــــــــــــــــــسطس / آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & 

Add.2(  

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠٤ فربايــــــــــــر /شــــــــــــباط ٤  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & 

Add.2( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فربايــــــــــــر /شــــــــــــباط ٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & 

Add.2( 

  )٢٠٠٦(ثون السادسة والثال

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        كستانيطاج
   ٢٠٠٥ مايو/أيار ٥  ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير األويل  

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

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

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

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

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

      ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٥  التقرير الدوري الرابع  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        العراق
ــار١٦  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٢  التقرير األويل   ــا/ أيــــــــــــ   ١٩٩٠يو مــــــــــــ

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

ــوبر / تــشرين األول١٣  ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الثاين     ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/IRQ/2-3( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

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

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

      ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري اخلامس  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢  التقرير الدوري السادس  
        ُعـمان
  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٨  ٢٠٠٧مارس /آذار ٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/OMN/1( 
  

        ابونغ
  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 

ــ٤  ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠  التقرير الدوري الثالث   ــه /ران حزيـــــــــ   ٢٠٠٣يونيـــــــــ
)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(الثالثون الثانية و

      ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٠  التقرير الدوري السادس  
      ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٠  التقرير الدوري السابع  
        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 

      ٢٠٠٦مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الرابع  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        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(لسادسة والثالثون ا

  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 

     ٢٠٠٧فرباير / شباط١  ادسالتقرير الدوري الس  
        غرينادا

  ٢٠١٠مارس /آذار ٢٦  ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩  التقرير األويل  
)CEDAW/C/GRD/1-5(  

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

)CEDAW/C/GUA/1-2( 
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩١أبريل / نيسان٢  ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GUA/1-2( 
  ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠١مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٠  ١٩٩١سبتمرب /أيلول ١١  التقرير الدوري الثالث  
)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 

  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٩  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١١   التقرير الدوري السابع  
)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 / أيلـــــــــول ٢٠  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(الثالثة والثالثون 

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

  )٢٠٠٥(لثالثة والثالثون ا

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

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        غينيا
  ٢٠٠٠أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ١٩٨٣سبتمرب / أيلول٨  التقرير األويل  

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

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

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

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

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  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 



A/65/38
 

10-35812 78 
 

  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٥أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٤  ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GIN/4-6(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٨  التقرير الدوري السابع  
         بيساو-غينيا 
  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/GNB/1-6(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ول األتشرين ٣٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨ أكتوبر/ األولتشرين ٣٠  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GNB/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        غينيا االستوائية
  ١٩٨٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٦  ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.50( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٤ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٦  ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

  ١٩٩٤ينـــــاير / كـــــانون الثـــــاين٦  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  الدوري الثالثالتقرير   
)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 

  ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول ٣٠  ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/GNQ/6( 

  

        فانواتو
   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢  ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير األويل  

)CEDAW/C/VUT/1-3(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢  ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

   ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/VUT/1-3(  

  )٢٠٠٧(منة والثالثون الثا

      ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٨  التقرير الدوري الرابع  
        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 

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥  ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/FRA/3-4 و  Corr.1(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين 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 

  ٢٠٠٦مارس / آذار١٧  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/FRA/6(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

      ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣  التقرير الدوري السابع  
        الفلبني

ــوبر / تــشرين األول٢٢  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٤  التقرير األويل     ١٩٨٢أكت
)CEDAW/C/5/Add.6( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٩٨ديـسمرب   / كانون األول  ١٢  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.17( 

  )١٩٩١(لعاشرة ا

  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  ١٩٩٨مرب سبت/ 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 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٤  التقرير الدوري السابع  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        مجهورية فرتويال البوليفارية
  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 / حزيران١  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ٢٥  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١  رير الدوري السادسالتق  
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  التقرير الدوري السابع  
        فنلندا
  ١٩٨٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٦  ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.56( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٩٣فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٩  ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/FIN/2( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ١٩٩٧ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٨  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/FIN/3( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

ــاين ٢٣  ١٩٩٩أكتوبر /ول تشرين األ٤  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٩ن
)CEDAW/C/FIN/4(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٤ فربايـــــــــــر/ شـــــــــــباط٢٣  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/FIN/5(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٧رب نوفم/ تشرين الثاين٦  ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٤   التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/FIN/6(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        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(  

  

  ٢٠٠٩ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ١٤  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧  لثالثالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  

  

  ٢٠٠٩ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ١٤  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/FJI/2-4(  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        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  بعالتقرير الدوري الرا  
)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 

      ٢٠٠٣مارس / آذار١٩  التقرير الدوري السابع  
        قربص
  ١٩٩٤فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٢  ١٩٨٦أغسطس / 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(اخلامسة والثالثون 

  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 

     ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري السادس  
        قطر
      ٢٠١٠ مايو/أيار ٢٩  التقرير األويل  

        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 

  ٢٠٠٧ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ٢٧  ٢٠٠٦مارس / آذار١٢  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KGZ/3(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

       كازاخستان
  ٢٠٠٠ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٦  ١٩٩٩بتمرب س/ 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

      ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥  التقرير الدوري الثالث  
        الكامريون

  ١٩٩٩مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٩  ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢  يلالتقرير األو  
)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 

      ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٢  التقرير الدوري الرابع  
        كرواتيا

ــاين ١٠  ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير األويل   ــانون الثــــ ــاير / كــــ ١٩٩٥ينــــ
)CEDAW/C/CRO/1( 

  )١٩٩٥(ة عشرة مناثال

ــشرين١٧  ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الثاين   ــوبر / األول تــــ ١٩٩٥أكتــــ
)CEDAW/C/CRO/2-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

ــشرين األول١٧  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الثالث   ــوبر / تــــ ١٩٩٥أكتــــ
)CEDAW/C/CRO/2-3(  

  )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير الدوري الرابع  
        كمبوديا

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١  ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤  األويلالتقرير   
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١  ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١  ٢٠٠١مرب نوف/ تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/KHM/1-3(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٤  التقرير الدوري الرابع  
        كندا
ــوز١٥  ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٩  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٣يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.16( 
  )١٩٨٥(الرابعة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ١٩٨٨ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٠  ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.11( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

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 ديسمرب/ األولكانون ١٧
)CEDAW/C/CAN/5/Add.1(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠٠٧ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤  ٢٠٠٣يناير /ين كانون الثا٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CAN/6( 

  )٢٠٠٨ (الثانية واألربعون

  ٢٠٠٧ مــــــــــــــــايو/أيــــــــــــــــار ٤  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري السابع  
)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  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CUB/5-6(  

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

      ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        كوت ديفوار

      ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧  التقرير األويل  
      ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الثاين  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

      ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٧  التقرير الدوري الرابع  

        كوستاريكا
ــوز١٠  ١٩٨٧مايو / أيار٤  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ٢٠٠١يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/CRI/1(  
  )٢٠٠٣(ون التاسعة والعشر

ــوز١٠  ١٩٩١مايو / أيار٤  التقرير الدوري الثاين   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 

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٢  ٢٠٠٣مايو / أيار٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/CRI/5-6(  

  

  ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٢  ٢٠٠٧مايو / أيار٤  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/CRI/5-6(  

  

        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(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٤  ١٩٩١فرباير / شباط١٨  ير الدوري الثالثالتقر  
)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(  

ــوبر / تــشرين األول١٣   ١٩٩٨أكت
)CEDAW/C/COL/4/Add.1( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

     ٢٠٠٧فرباير / شباط١٨  ي السابعالتقرير الدور  
        الكونغو

ــسان٨  ١٩٨٣أغسطس / آب٢٥  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٨٧أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/2-5(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٩١أغسطس / آب٢٥   الثالثالتقرير الدوري   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٩٥أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري الرابع   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــسان٨  ١٩٩٩أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري اخلامس   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٢أبريــــــــــ
)CEDAW/C/COG/1-5( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  ٢٠١٠مارس / آذار٢٢  ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/COG/6(  

  

      ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٥  التقرير الدوري السابع  
        الكويت

  ٢٠٠٢أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٩  ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/KWT/1-2(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢أغــــــــــــــــــسطس / آب٢٩  ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/KWT/1-2(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

      ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول٢  التقرير الدوري الرابع  

        كرييباس
       ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٦  التقرير األويل  
       ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ١٦   الثاين الدوريالتقرير  
        كينيا
ــانون األول٤  ١٩٨٥أبريل / نيسان٨  التقرير األويل   ــسمرب / كـــــ ١٩٩٠ديـــــ

)CEDAW/C/KEN/1-2( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــانون األول٤  ١٩٨٩أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الثاين   ــسمرب / كـــــ ١٩٩٠ديـــــ
)CEDAW/C/KEN/1-2( 

  )١٩٩٣(شرة الثانية ع

ــاين ٥  ١٩٩٣أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الثالث   ــانون الثـــــ ــاير / كـــــ ٢٠٠٠ينـــــ
)CEDAW/C/KEN/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــاين ٥  ١٩٩٧أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري الرابع   ــانون الثـــــ ــاير / كـــــ ٢٠٠٠ينـــــ
)CEDAW/C/KEN/3-4(  

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

٢٠٠٦ مـــــــــــــــــــــــــــــــارس/آذار ١٤  ٢٠٠١أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/KEN/6(  

 )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 
  

ــارس/آذار ١٤  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري السادس   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠٠٦)CEDAW/C/KEN/6(  

 )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 
  

ــوز ١٠  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨  التقرير الدوري السابع   ــه/متـــــــــــــــ ٢٠٠٩ يوليـــــــــــــــ
)CEDAW/C/KEN/7(  

  

        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  ٢٠٠١و ماي/ أيار١٤  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LVA/1-3(  

  )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

      ٢٠٠٥مايو / أيار١٤  التقرير الدوري الرابع  
      ٢٠٠٩مايو / أيار١٤  التقرير الدوري اخلامس  
        لبنان
  ٢٠٠٣ نوفمرب/ الثاينتشرين ١٢  ١٩٩٨مايو / أيار٢١  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٥ فرباير/شباط ١٢  ٢٠٠٢مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBN/2(  

  )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

  ٢٠٠٦يوليه / متوز٦  ٢٠٠٦مايو / أيار١٦  التقرير الدوري الثالث  
)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 

ــسان٨  ١٩٩٤مارس / آذار٤  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ
)CEDAW/C/LUX/2( 

  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٨مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٢  ١٩٩٨مارس / آذار٤  التقرير الدوري الثالث  
)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 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٦فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٣  ٢٠٠٦مارس / آذار٤  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LUX/5(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        ليربيا
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨٥أغسطس / آب١٦  قرير األويلالت  

)CEDAW/C/LBR/1-6(  
  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٨٩أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٩٣أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ١٩٩٧أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠١أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠  ٢٠٠٥أغسطس / آب١٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/LBR/1-6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        ليتوانيا
ــران٤  ١٩٩٥فرباير / شباط١٧  التقرير األويل   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٩٨يونيـــــــــ

)CEDAW/C/LTU/1( 
  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــسان٤  ١٩٩٩فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الثاين   ــل / نيــــــــــ   ٢٠٠٠أبريــــــــــ
)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 

  ٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١٤  ٢٠٠٧فرباير / شباط١٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LTU/4(  

  )٢٠٠٨(ادية واألربعون احل

        ليختنشتاين
  ١٩٩٧أغسطس / 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(التاسعة والثالثون 

ــوز ١٣  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢١  لثالثالتقرير الدوري ا   ــه/متـــــــــــ   ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/LIE/3(  

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول ٨  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/LIE/4(  

  

        ليسوتو
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

      ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١  التقرير األويل  
      ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الثاين  
      ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الثالث  
      ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢١  التقرير الدوري الرابع  
        مالطة
  ٢٠٠٢أغـــــــــــــــــــــسطس / آب١  ١٩٩٢أبريل / نيسان٧  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٢أغـــــــــــــــــــــسطس / آب١  ١٩٩٦ريل أب/ 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(  

  

      ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧  ر الدوري اخلامسالتقري  
        مايل
ــاين ١٣  ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٨٦ن

)CEDAW/C/5/Add.43( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦ (الرابعة والثالثون

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧  ١٩٩٤ أكتوبر/ تشرين األول١٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٧  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MLI/2-5(  

  )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

      ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير الدوري السادس  
        ماليزيا
  ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٢  ١٩٩٦أغسطس / آب٤  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٢  ٢٠٠٠أغسطس / آب٤   الدوري الثاينالتقرير  
)CEDAW/C/MYS/1-2(  

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

      ٢٠٠٤أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الثالث  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

      ٢٠٠٨أغسطس / آب٤  التقرير الدوري الرابع  
        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/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٣  ١٩٩٨أبريل / نيسان٦١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MDG/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

 ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــسطس/آب ١٣  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MDG/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

ــسطس/آب ١٣  ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري اخلامس    ٢٠٠٧ أغــــــــــــــــــ
)CEDAW/C/MDG/2-5(  

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

        مصر
  ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٨  ألويلالتقرير ا  

  
  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  /ون الثـــاين  كـــان ٣٠  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري الثالث  
)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  ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/EGY/6-7) 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

  ٢٠٠٨فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٧  ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  التقرير الدوري السابع  
(CEDAW/C/EGY/6-7) 

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        املغرب
  ١٩٩٤ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٤  ١٩٩٤يوليه / متوز٢١  التقرير األويل  

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

  ٢٠٠٠فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢٩  ١٩٩٨يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MOR/2(  

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٦غسطس أ/ آب١٨  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MOR/3-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢١  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/MOR/3-4(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

        املكسيك
  ١٩٨٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٤  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.2( 
  )١٩٨٣(الثانية 

ــانون األول٣  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  ي الثاينالتقرير الدور   ــسمرب / كـ   ١٩٨٧ديـ
)CEDAW/C/13/Add.10( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

ــسان٧  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ
)CEDAW/C/MEX/3-4(  
  ١٩٩٧ يوليه/متوز ٩
)CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

ــسان٧  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــل / نيــــــــــ   ١٩٩٧أبريــــــــــ
)CEDAW/C/MEX/3-4( 
  ١٩٩٧ يوليه/متوز ٩
)CEDAW/C/MEX/3-4/Add.1( 

  )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

ــانون األول١  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس   ــسمرب / كـ   ٢٠٠٠ديـ
(CEDAW/C/MEX/5) 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٨  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
(CEDAW/C/MEX/6) 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        مالوي

ــوز١٥  ١٩٨٨أبريل / نيسان١١  التقرير األويل   ــه / متـــــــــــ   ١٩٨٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/5/Add.58( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١١  ١٩٩٢أبريل /سان ني١١  التقرير الدوري الثاين  
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١١  ١٩٩٦أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الثالث  
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري الرابع  
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

  ٢٠٠٤ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١١  ٢٠٠٤أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري اخلامس  
(CEDAW/C/MWI/2-5) 

  )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

   ٢٠٠٨ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٩  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MWI/6( 

  )٢٠١٠(ربعون اخلامسة واأل
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        ملديف
  ١٩٩٩ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٨  ١٩٩٤يوليه / متوز١  التقرير األويل  

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

ــار ٢٥  ١٩٩٨يوليه / متوز١  التقرير الدوري الثاين   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٥ مــــــــــــ
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة والثالثون بعاالس

ــار ٢٥  ٢٠٠٢يوليه / متوز١١  التقرير الدوري الثالث   ــايو/أيــــــــــــ   ٢٠٠٥ مــــــــــــ
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة والثالثون بعاالس

     ٢٠٠٦يوليه / متوز٣١  التقرير الدوري الرابع  
        اململكة العربية السعودية

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢  ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧  التقرير األويل  
)CEDAW/C/SAU/2(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٢  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٧  اينالتقرير الدوري الث  
)CEDAW/C/SAU/2(  

  )٢٠٠٨(األربعون 

     اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  ١٩٨٧يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٥  ١٩٨٧مايو / أيار٧  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.52( 
  )١٩٩٠(التاسعة 

ــار١١  ١٩٩١مايو / أيار٧  التقرير الدوري الثاين   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩١مــــــــــــ
)CEDAW/C/UK/2( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٥أغــــــــــــــــــسطس / آب١٦  ١٩٩٥مايو / أيار٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/UK/3( 
  ١٩٩٧أغـــــــــــــــــــــسطس / آب٧
)CEDAW/C/UK/3/Add.1(  

ــوز ١٤ ــه /متـــــــــــ   ١٩٩٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/UK/3/Add.2( 

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ١٩٩٩ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ١٩  ١٩٩٩مايو / أيار٧  لرابعالتقرير الدوري ا  
)CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4(  

  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

  ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٧  ٢٠٠٣مايو / أيار٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/UK/5 و Add.1و  Add.2(

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

   ٢٠٠٧مايو /يار أ١  ٢٠٠٧مايو / أيار٧  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/UK/6 و Add.1و  Add.2(

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        منغوليا
ــاين ١٨  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٨٣ن

)CEDAW/C/5/Add.20( 
  )١٩٨٦(اخلامسة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ١٩٨٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٧  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.7( 

  )١٩٩٠(التاسعة 

ــانون األول٨  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــسمرب / كـ   ١٩٩٨ديـ
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

ــانون األول٨  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع   ــسمرب / كـ   ١٩٩٨ديـ
)CEDAW/C/MNG/3-4(  

  )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  الدوري اخلامسالتقرير   
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٣  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

  ٢٠٠٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٣  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/MNG/7( 

  )٢٠٠٨(الثانية واألربعون 

       موريتانيا
   ٢٠٠٥ مايو/أيار ١١  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٩  التقرير األويل  

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

      ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩  التقرير الدوري الثاين  
        موريشيوس

  ١٩٩٢ايـــــــــــر فرب/ 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 

ــاين ١٧  ١٩٩٣أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٤ن
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

ــاين ١٧  ١٩٩٧أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الرابع   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٤ن
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

٢٠٠٤نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين١٧  ٢٠٠١أغسطس / آب٨  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

  )٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠١٠مارس /آذار ٩  ٢٠٠٥س أغسط/ آب٨  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/MAR/6-7( 

  

  ٢٠١٠مارس /آذار ٩  ٢٠٠٩أغسطس / آب٨  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/MAR/6-7( 

  

        موزامبيق
  ٢٠٠٥مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٥  ١٩٩٨مايو / أيار٢١  التقرير األويل  

CEDAW/C/MOZ/1-2)(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٥مــــــــــــــــايو / أيــــــــــــــــار٥  ٢٠٠٢مايو /ار أي٢١  التقرير الدوري الثاين  
CEDAW/C/MOZ/1-2)(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

      ٢٠٠٦مايو / أيار٢١  التقرير الدوري الثالث  
        موناكو

      ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١٧  التقرير األويل  
        ميامنار
  ١٩٩٩مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٤  ١٩٩٨أغسطس / آب٢١  التقرير األويل  

)CEDAW/C/MNR/1( 
  )٢٠٠٠(العشرون الثانية و

  ٢٠٠٧ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١٧  ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/MNR/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة واألربعون نيالثا

 ٢٠٠٧ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١٧  ٢٠٠٦أغسطس / آب٢١  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/MNR/2-3( 

  )٢٠٠٧(ة واألربعون نيالثا

        ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
      ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١  التقرير األويل  
        ناميبيا
ــاين ٤  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير األويل   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٩٦نـ

)CEDAW/C/NAM/1( 
  )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ٢٠٠٥ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٤  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

  )٢٠٠٧(سابعة والثالثون ال

  ٢٠٠٥ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢٤  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

     ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٣  التقرير الدوري الرابع  
        النرويج

ــول٣  ١٩٨٢يونيه / حزيران٢٠  التقرير األويل   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٨٦ســـــــــ
)CEDAW/C/5/Add.7( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٣  ١٩٨٦يونيه / حزيران٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.15( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩١ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٥  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NOR/3( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

ــول١  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠  دوري الرابعالتقرير ال   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٤ســـــــــ
)CEDAW/C/NOR/4( 

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٠مـــــــــــــــــــــــارس / آذار٢٣  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NOR/5( 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــران٥  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السادس   ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٢يونيـــــــــ
(CEDAW/C/NOR/6) 

  )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

ــوبر / تــشرين األول٣١  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السابع     ٢٠٠٦أكت
(CEDAW/C/NOR/7) 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

        النمسا
ــوبر / تــشرين األول٢٠  ١٩٨٣أبريل / نيسان٣٠  التقرير األويل     ١٩٨٣أكت

)CEDAW/C/5/Add.17( 
  )١٩٨٥(الرابعة 

  ١٩٨٩ديـسمرب   / كانون األول  ١٨  ١٩٨٧أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.27( 

  )١٩٩١(العاشرة 

  ١٩٩٧أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٥  ١٩٩١أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ١٩٩٧أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٢٥  ١٩٩٥ل أبري/ نيسان٣٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

  ١٩٩٩ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٠  ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/AUT/5( 

  )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

ــوبر / تــشرين األول١١  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري السادس     ٢٠٠٤أكت
)CEDAW/C/AUT/6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

     ٢٠٠٧أبريل / نيسان٣٠  التقرير الدوري السابع  
        نيبال
ــاين ١٦  ١٩٩٢مايو / أيار٢٢  التقرير األويل   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ١٩٩٨ن

)CEDAW/C/NPL/1(  
  )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

ــاين ٢٦  ١٩٩٦مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٢ن
)CEDAW/C/NPL/2-3(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

ــاين ٢٦  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الثالث   ــشرين الث ــوفمرب / ت   ٢٠٠٢ن
)CEDAW/C/NPL/2-3(  

  )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦  ٢٠٠٤مايو / أيار٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NPL/4-5(  

  

 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦  ٢٠٠٨مايو /أيار ٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NPL/4-5(  

  

        النيجر
ــوز ١٩  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير األويل   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ

)CEDAW/C/NER/1-2(  
  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 

ــوز ١٩  ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثاين   ــه/متـــــــــــ    ٢٠٠٥ يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/NER/1-2(  

  )٢٠٠٧(الثامنة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢١  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NER/3-4(  

  

  ٢٠٠٩ مـــــــــــــــــــــــارس/آذار ٢١  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٨  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NER/3-4(  

  

        نيجرييا
ــسان١  ١٩٨٦يوليه / متوز١٣  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ١٩٨٧أبريــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.49( 
  )١٩٨٧(السابعة 

  ١٩٩٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٠يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٧فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط١٣  ١٩٩٤يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ١٩٩٨يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٣ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ٢٠٠٢يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

  )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٤  ٢٠٠٦يوليه / متوز١٣  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/NGA/6( 

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

        نيكاراغوا
  ١٩٨٧ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٢  ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.55( 
  )١٩٨٩(الثامنة 

  ١٩٨٩مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٦  ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.20(  

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــوبر / تــشرين األول١٥  ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٢أكت
)CEDAW/C/NIC/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران١٦  ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NIC/4( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

ــول٢  ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري اخلامس   ــبتمرب / أيلـــــــــ   ١٩٩٩ســـــــــ
)CEDAW/C/NIC/5( 

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٥ يونيـــــــــه/حزيـــــــــران ١٥  ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/NIC/6( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

     ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  التقرير الدوري السابع  
        نيوزيلندا

  ١٩٨٦أكتــــوبر / تــــشرين األول٣  ١٩٨٦فرباير / شباط٩  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.41( 

  )١٩٨٨(السابعة 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــاين ٣  ١٩٩٠فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الثاين   ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ   ١٩٩٢نـ
)CEDAW/C/NZE/2( 

ــوبر / تــشرين األول٢٧   ١٩٩٣أكت
)CEDAW/C/NZE/2/Add.1( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٨مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٢  ١٩٩٤فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

  ١٩٩٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ١٩٩٨مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٢  ١٩٩٨فرباير / شباط٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

  ١٩٩٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

  )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

  ٢٠٠٢ أكتــــوبر/ األولتــــشرين ٧  ٢٠٠٢فرباير / شباط٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NZL/5( 

  )٢٠٠٣ (ونعشروالالتاسعة 

  ٢٠٠٦ إبريل/نيسان ٢٠  ٢٠٠٦فرباير / شباط٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/NZL/6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

        هاييت
  ٢٠٠٨يونيـــــــــه / حزيـــــــــران٢٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير األويل  

)CEDAW/C/HTI/1-7(  
  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ٢٠  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ٢٠  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠  الدوري الثالثالتقرير   
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٨(ألربعون الثالثة وا

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ٢٠  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/HTI/1-7(  

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ٢٠  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/HTI/1-7( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ٢٠  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/HTI/1-7( 

  )٢٠٠٨(الثالثة واألربعون 

  ٢٠٠٨يونيـــــــــه /حزيـــــــــران ٢٠  ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/HTI/1-7( 

  )٢٠٠٨(ثالثة واألربعون ال

        اهلند
  ١٩٩٩فربايــــــــــــر  / شــــــــــــباط٢  ١٩٩٤أغسطس / آب٨  التقرير األويل  

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

ــوبر /ول تــشرين األ١٨  ١٩٩٨أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الثاين     ٢٠٠٥أكت
)CEDAW/C/IND/2-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

ــوبر / تــشرين األول١٨  ٢٠٠٢أغسطس / آب٨  لثالتقرير الدوري الثا     ٢٠٠٥أكت
)CEDAW/C/IND/2-3(  

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

      ٢٠٠٦أغسطس / آب٨  التقرير الدوري الرابع  
        هندوراس

ــانون األول٣  ١٩٨٤أبريل / نيسان٢  التقرير األويل   ــسمرب / كـ   ١٩٨٦ديـ
)CEDAW/C/5/Add.44( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــوبر / تــشرين األول٢٨  ١٩٨٨أبريل / نيسان٢  دوري الثاينالتقرير ال     ١٩٨٧أكت
)CEDAW/C/13/Add.9( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

ــار٣١  ١٩٩٢أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الثالث   ــايو / أيــــــــــــ   ١٩٩١مــــــــــــ
)CEDAW/C/HON/3( 

  )١٩٩٢(احلادية عشرة 

  ٢٠٠٦ يرينـــا / الثـــاين كـــانون  ٣١  ١٩٩٦أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

  ٢٠٠٦ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ٣١  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونالتاسعة 

  ٢٠٠٦ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ٣١  ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/HON/4-6( 

  )٢٠٠٧ (والثالثونسعة التا

     ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢  التقرير الدوري السابع  
        هنغاريا

  ١٩٨٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٠  ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير األويل  
)CEDAW/C/5/Add.3( 

  )١٩٨٤(الثالثة 

  ١٩٨٦ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ٢٩  ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/13/Add.1( 

  )١٩٨٨(ابعة الس

ــسان٤  ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثالث   ــل / نيــــــــــــــ ١٩٩١أبريــــــــــــــ
)CEDAW/C/HUN/3( 
ــاين٣ ــوفمرب / تــــــشرين الثــــ ١٩٩٥نــــ
)CEDAW/C/HUN/3/Add.1( 

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

٢٠٠٠ســـــــــــــبتمرب  / أيلـــــــــــــول١٩  ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/HUN/4-5(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

٢٠٠٢ســـــــــــــبتمرب  / أيلـــــــــــــول١٩  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

ــايو / أيــــــــــــــــــار٢٤  ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السادس   ٢٠٠٦مــــــــــــــــ
(CEDAW/C/HUN/6) 

  )٢٠٠٧(التاسعة والثالثون 

     ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري السابع  
        هولندا
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

١٩٩٢نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين١٩  ١٩٩٢أغسطس / آب٢٢  التقرير األويل  
)CEDAW/C/NET/1( 

١٩٩٣ســـــــــــــبتمرب  / أيلـــــــــــــول١٧
)CEDAW/C/NET/1/Add.1( 

١٩٩٣ســـــــــــــبتمرب  / أيلـــــــــــــول٢٠
)CEDAW/C/NET/1/Add.2( 
١٩٩٣أكتــــــــوبر / تــــــــشرين األول٩
)CEDAW/C/NET/1/Add.3( 

ــشرة  ــة عـــــــــــــــ )١٩٩٤(الثالثـــــــــــــــ
  

  ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠  ١٩٩٦أغسطس / آب٢٢  لدوري الثاينالتقرير ا  
)CEDAW/C/NET/2 و Add.1 و Add.2(

  )٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

٢٠٠٠نـــــوفمرب / تـــــشرين الثـــــاين١٣  ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الثالث  
)(CEDAW/C/NET/3  
  ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨
)CEDAW/C/NET/3/Add.1و 

Add.2(  

  )٢٠٠١(خلامسة والعشرون ا

   ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٢٤  ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/NLD/4(  
   ٢٠٠٥ مايو/أيار ٩
)CEDAW/C/NLD/4/Add.1( 
   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤
)CEDAW/C/NLD/4/Add.2( 

  )٢٠٠٧(السابعة والثالثون 

  ٢٠٠٨ أغسطس/آب ١٥  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٢  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/NLD/5(  
   ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١
)CEDAW/C/NLD/5/Add.1(  
   ٢٠٠٩ مايو/أيار ٤
)CEDAW/C/NLD/5/Add.2(  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 
  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 
  

  )٢٠١٠(اخلامسة واألربعون 

        اليابان
  ١٩٨٧مـــــــــــــــــــــــارس / آذار١٣  ١٩٨٦يوليه / متوز٢٥  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.48( 
  )١٩٨٨(السابعة 

  ١٩٩٢فربايـــــــــــر / شـــــــــــباط٢١  ١٩٩٠يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الثاين  
)CEDAW/C/JPN/2( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــوبر / تــشرين األول٢٨  ١٩٩٤يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري الثالث     ١٩٩٣أكت
)CEDAW/C/JPN/3( 

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

ــوز٢٤  ١٩٩٨يوليه / متوز٢٥  لرابعالتقرير الدوري ا   ــه / متـــــــــــ   ١٩٩٨يوليـــــــــــ
)CEDAW/C/JPN/4( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

  ٢٠٠٢ســــــــــبتمرب / أيلـــــــــول ١٣  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/JAP/5( 

  )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

  ٢٠٠٨أبريــــــــــل / نيــــــــــسان٣٠  ٢٠٠٦يوليه / متوز٢٥  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/JAP/6(  

  )٢٠٠٩(الرابعة واألربعون 

        اليمن
  ١٩٨٩ينـــاير  / كـــانون الثـــاين  ٢٣  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٩  التقرير األويل  

)CEDAW/C/5/Add.61( 
  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

ــران٨  ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الثاين   ــه / حزيـــــــــ   ١٩٨٩يونيـــــــــ
)CEDAW/C/13/Add.24( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ١٩٩٢نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين١٣  ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/YEM/3( 

  )١٩٩٣(الثانية عشرة 

  ٢٠٠٠مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار٨  ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/YEM/4(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢ينـــــــاير /لثـــــــاينكـــــــانون ا  ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/YEM/5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٥  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري السادس  
)CEDAW/C/YEM/6(  

  )٢٠٠٨(احلادية واألربعون 

  ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩  التقرير الدوري السابع  
)CEDAW/C/YEM/7(  

  

دعت اللجنة اجلمهورية اليمنيـة إىل        ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٩  الدوري الثامنالتقرير   
تقــدمي تقريريهــا الــدوريني الــسابع     

  يف تقريــر جــامع للتقريــرينوالثــامن
  ٢٠١٣ يونيه/حزيرانيف 

  

        اليونان
ــسان٥  ١٩٨٤يوليه / متوز٧  التقرير األويل   ــل / نيــــــــــ   ١٩٨٥أبريــــــــــ

)CEDAW/C/5/Add.28( 
  )١٩٨٧(السادسة 

  ١٩٩٦مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار١  ١٩٨٨يوليه / متوز٧  لتقرير الدوري الثاينا  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

  )١٩٩٩(الثانية عشرة 

  ١٩٩٦مــــــــــــــــــــــــــارس / آذار١  ١٩٩٢يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الثالث  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

  )١٩٩٩(العشرون 

  ٢٠٠١أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٩  ١٩٩٦يوليه / متوز٧  التقرير الدوري الرابع  
)CEDAW/C/GRC/4-5(  

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠١أبريــــــــــل / نيــــــــــسان١٩  ٢٠٠٠يوليه / متوز٧  التقرير الدوري اخلامس  
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

  )٢٠٠٢(االستثنائية 

ــران٢  ٢٠٠٤يوليه / متوز٧  التقرير الدوري السادس   ــه / حزيـــــــــ   ٢٠٠٥يونيـــــــــ
)CEDAW/C/GRC/6( 

  

      ٢٠٠٨يوليه / متوز٧  التقرير الدوري السابع  
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  تاريخ التقدمي  )أ(املوعد املقرر للتقدمي  الدول األطراف
ــر   ــة يف التقريــ ــر اللجنــ ــدورة (نظــ الــ

  ))السنة(

        ير مقدمة بصفة استثنائيةتقار
  ١٩٩٤ فربايــــــــــــر /شــــــــــــباط ١    البوسنة واهلرسك  

ــر   ( ــفوي؛ انظــــــــ ــر شــــــــ تقريــــــــ
CEDAW/C/SR.253(  

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  ١٩٩٧ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ١٦    مجهورية الكونغو الدميقراطية  
ــر   ( ــفوي؛ انظــــــــ ــر شــــــــ تقريــــــــ

CEDAW/C/SR.317(  

  )١٩٩٧(السادسة عشرة 

  ١٩٩٦ ينـــاير / الثـــاين كـــانون  ٣١    رواندا  
ــر   ( ــفوي؛ انظــــــــ ــر شــــــــ تقريــــــــ

CEDAW/C/SR.306(  

  )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

ــانون ٦    كرواتيا   ــسمرب/ األولكـ   ١٩٩٤ ديـ
)CEDAW/C/CRO/SP.1(  

  )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

  ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٠    اهلـنــد  
)CEDAW/C/IND/SP.1(  

  

ــة   ــالفيا االحتاديـ ــة يوغوسـ مجهوريـ
  )صربيا واجلبل األسود(

ــانون ٢   ــسمرب/ألول اكـ   ١٩٩٣ ديـ
)CEDAW/C/YUG/SP(  

  ١٩٩٤ فربايـــــــــــر/شـــــــــــباط ١٢
ــر   ( ــفوي؛ انظــــــــ ــر شــــــــ تقريــــــــ

CEDAW/C/SR.254(  

  )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

  
  .قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير بعام واحد، يدعو األمني العام الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها  )أ(  

  .امسها فأصبح مجهورية الكونغو الدميقراطيةرت زائري ، غّي١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من   )ب(  
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 العاشر املرفق
 الـيت  اخلتاميـة  املالحظـات  بـشأن  مالحظاهتـا  قـدمت  اليت األطراف الدول  

  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة اعتمدهتا
 املعنيــة للجنــة اخلتاميــة املالحظــات بــشأن مالحظاهتــا التاليــة األطــراف الــدول قــدمت  

ــ ــى ضاءبالق ــز عل ــرأة ضــد التميي ــة يف امل ــدورة هناي ــة ال ــالو، أذربيجــان، :واألربعــني الرابع    وتوف
 .واليابان ،وسويسرا والدامنرك، ليشيت، - وتيمور

 املعنيــة للجنــة اخلتاميــة املالحظــات بــشأن مالحظاهتــا التاليــة األطــراف الــدول قــدمتو  
 املتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  :واألربعـني  ةاخلامس الدورة هناية يف املرأة ضد التمييز على بالقضاء

  .وهولندا وأوكرانيا،
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 عشر احلادي املرفق
 الربوتوكــول مبوجــب املقدمــة بالبالغــات املعــين العامــل الفريــق تقريــر  

 دورته يف املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية االختياري
 عشرة اخلامسة

 التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  مبوجـب  املقدمـة  لبالغاتبا املعين العامل الفريق عقد  - ١
ــع علــى القــضاء ــز أشــكال مجي ــرأة ضــد التميي ــه امل ــرة يف عــشرة اخلامــسة دورت  إىل ٨ مــن الفت

  .الدورة األعضاء مجيع وحضر .٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٥
 . هلذا املرفقالتذييل يف الواردة بصيغته أعماله جدول العامل الفريق وأقر  - ٢

 وقـد  .عـشرة  الرابعـة  دورتـه  انعقـاد  منـذ  األمانة تلقتها مراسالت العامل الفريق اقشون  - ٣
ــراد مــن رســالة ةعــشر ســبع تورد ــدول رســالتني وتتــصل .ومنظمــات أف ــا ليــست ب  يف طرف

ــاري الربوتوكــول ــستوف ملو االختي ــشروط مراســالت مثــاين ت ــة ال ــة األخــرى األولي  .للمقبولي
 .مراســـالت بـــسبع يتـــصل مـــافي البالغـــات مقـــدمي مـــن إضـــافية معلومـــات األمانـــة وطلبـــت
 مـن رسالة   أيضا الفريق وناقش .ُيبت فيها  مل بالغات ستة حالة أيضا العامل الفريق واستعرض

 لكـن و مؤقتـة  محايـة  تـدابري  واختاذ تهاحال يف النظر إعادة فيها تطلب البالغات مقدمات إحدى
 .قائمة تزال  الةاملقبولي عدم مربرات أن وقرر الطلب، هذا  رفضالفريق

ــاقش  - ٤ ــق ون ــلالفري ــشروع كــذلك  العام ــصلة التوصــيات م ــبالغني  املت  يفما ووضــعهب
 حظيــت( احلـالتني  مــن  حالـة لكــل توصـيات  مـشروع  العامــل الفريـق  وأعــد .النهائيـة ما صـيغته 
 أيـضا  العامـل  الفريـق  ونظـر  .بـديل  توصيات مشروع أيضا وناقش )الفريق أعضاء غالبية بتأييد
  .احلالة مقررة أعدته ببالغ تصلي  ثالثتوصيات مشروع يف
 بقـرار  يتـصل  تورونتـو  جبامعـة  القـانون  مدرسـة  مـن  مامقـد  رأيـا  العامـل  الفريق وناقش  - ٥

 الــذي ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران ٩ املــؤرخ احلكــم عــن الفــض ١٥/٢٠٠٧ الــبالغ بــشأن اللجنــة
 اللجنـة  قـراري  إىل ريامـش  )تركيـا  ضـد  وبوز قضية( اإلنسان حلقوق األوروبية احملكمة أصدرته

 الواجبـة  العنايـة  ببـذل  االلتـزام  بـشأن  ،هنغاريا ضد .ت.أو النمسا ضد يلدرين فاطمة حاليت يف
  .العائلي العنف حاالت يف

 املتحـدة  األمـم  مفوضية إىل الواردة املراسالت مع التعامل كيفية العامل الفريق وناقش  - ٦
 تتـوىل أمانـة املفوضـية إدارهتـا،        الـيت  البالغـات  فـرز  آليـة  ماسـي  الو جنيـف،  يف اإلنـسان  حلقوق
ذات صـيغة موحـدة معـدة        رسـالة  وإحالـة  الـداخلي  نظامـه  مـن  ٥٦ ةاملـاد  إتبـاع  مواصـلة  وقرر
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 الـيت  راسـالت بامل يتصل مافي بإرساهلا   أمانتهحسب البيانات الفردية إىل مقدمي البالغات تقوم        
 .املقبولية شروط واضح بشكل تستوف مل

 الفرديـة  البالغات إجراءات بشأن األمانة أعدهتا وقائع صحيفة يف العامل ريقالف ونظر  - ٧
 .الفردية بالشكاوى املتصلةلتقدمي البالغات  استمارته منوذج بتنقيح قام ماك
  

 املتخذة اإلجراءات  

 :يلي  ماالعامل الفريق قرر  - ٨
ــه يعقــد أن )أ(  ــرة يف عــشرة الــسادسة دورت ــاينا كــانون ١٥ إىل ١٢ مــن الفت  /لث

  ؛جنيف يف )أيام أربعة( ٢٠١٠ يناير
 مــع ،)٢١/٢٠٠٩رقــم  الــبالغ حتــت( إيطاليــا ضــد جديــدة حالــة يــسجل أن )ب( 
 الربوتوكــول مــن ٥ املــادة مــن ١ الفقــرة بأحكــام العمــ مؤقتــة، محايــة تــدابري اختــاذ طلــب

 ؛لةللحا مقررة باتن السيدة وعّين للجنة، الداخلي النظام من ٦٣ املادةو االختياري
أن يعـني   و )٢٢/٢٠٠٩رقـم    الـبالغ  حتت( بريو ضد جديدة حالة يسجل أن )ج( 
  ؛للحالة مقررة أروشا السيدة

 لكـل  تعـدها  اليت املذكرة من األول الفصل يف تدرج أن األمانة إىل يطلب أن )د( 
تـوفر معلومـات تتعلـق مبتابعـة         الـيت  املراسـالت  مـن  رابعـة  فئـة  العامـل  الفريـق  دورات من دورة
  ؛املعلومات من مزيدا هلا املُقدِّمة اجلهات من األمانة التمستسالة سابقة ر

 لكـل  تعـدها  الـيت  املـذكرة  من الثاين الفصل يف تدرج أن األمانة إىل يطلب أن )هـ( 
 كـل  عـن  الفـض  ،مـسجلة  حالـة  لكـل  الكامـل  الزمين التسلسل العامل الفريق دورات من دورة
  ؛دوراته من دورة كل يف العامل الفريق اختذها اليت رات والقرااإلجراءات من وقرار إجراء

 عـن  الـصادرة  الـصلة  ذات القـضائية  االجتـهادات  تقـدمي  األمانـة  إىل يطلب أن )و( 
 اإلقليميـة  اهليئـات  عـن  الـصادرة  تلـك  عـن  الفـض  معاهـدات،  مبوجـب  املنـشأة  األخـرى  اهليئات
  .املسجلة باحلاالت صلة ذات تكون اليت اإلنسان حلقوق

  .بشأهنا قرارا وتتخذ اللجنة فيها لتنظر ةالتالي املسائل العامل الفريق وقدم  - ٩
 ١٢/٢٠٠٧ رقـم  بـالبالغ  تتـصل  بديلة توصيات ومشروع توصيات مشروع )أ( 
 ؛١٨/٢٠٠٨ رقم بالبالغ تتصل توصيات ومشروع ١٣/٢٠٠٧ رقم والبالغ

  ؛املنقحة النموذجية البالغات استمارة مشروع )ب(  

 الربوتوكـول  مبوجـب  الفرديـة  الـشكاوى  تقـدمي  بـشأن  وقائع صحيفة وعمشر )ج( 
  .االختياري
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  تذييــــل
 العامل للفريق عشرة اخلامسة الدورة أعمال دولج    

 .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار   - ١

 .الرابعة عشرة الدورة منذ هبا املضطلع واألنشطة اخلطوات استعراض - ٢

 .اردةالو البالغات مناقشة  - ٣

 .١٣/٢٠٠٧ ورقم ١٢/٢٠٠٧ رقم احلالتني مناقشة  - ٤

 .عامة ومناقشة العمل أساليب  - ٥

 .١٨/٢٠٠٨ رقم ةاحلال مناقشة  - ٦

  .٢٠/٢٠٠٨ ورقم ١٩/٢٠٠٨ ورقم ،١٧/٢٠٠٨ رقم البالغات حتديث  - ٧

 .الفردية الشكاوى إجراءات بشأن نشرة مناقشة  - ٨

 .الفردية الشكاوى لتقدمي ةالنموذجي  البالغاتاستمارة مناقشة  - ٩

  .عشرة اخلامسة دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير اعتماد  - ١٠
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 عشر الثاين املرفق
 آراء مبتابعـة  واملتعلـق  االختياري الربوتوكول مبوجب املقدم اللجنة تقرير  

  الفردية البالغات بشأن املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 علـى  القـضاء  التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  مـن  ٧ املـادة  من ٥ و ٤ الفقرتان ُتلزم  - ١

 األطـراف  الـدول  .)املرفـق  ،٥٤/٤ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  نظـر ا( املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع
 للمتابعـة  معلومـات  تقـدم  وأن ُوجـدت،  إن وتوصياهتا، اللجنة آلراء الواجب االعتبار تويل بأن

 يف ذلـك  يف امبـ  الطـرف،  الدولـة  مـن  إضـافية  معلومـات  التماسأيضا   ميكنو .أشهر ستة خالل
ــا ــة تقاريره ــاول .الالحق ــادة وتتن ــن ٧٣ امل ــداخلي النظــام م ــة ال ــة إجــراءات )أ(للجن ء آرا متابع
 .مهــام مــن بــه يــضطلعان مــاو املتابعــة، إلجــراء عامــل فريــق  أومقــرر تعــيني مايســ الو اللجنــة،
ــ املتابعــة، ســبيل علــى املقدمــة للمعلومــات تكــون الأ علــى )أ( ٧٤ املــادة وتــنص  ذلــك يف امب
 ذلك خالف اللجنة تقرر مل  ماالسرية، صفة املتابعة، أنشطة بشأن اللجنة قرارات

 خـالل  االختيـاري  الربوتوكـول  مبوجب املقدمة لبالغاتبا املعين العامل الفريق وناقش  - ٢
ــه ــة، دورتـ ــودة الثامنـ ــرة يف املعقـ ــن الفتـ ــل، أي ٢٠٠٦ أغـــسطس/آب ٤ إىل ٢ مـ ــدورة قبـ  الـ
 تمتثلـ  الـيت و اآلراء، متابعـة  جمـال  يف اللجنة تنشئها خمصصة آليةأول   للجنة، والثالثني السادسة

 رقـم  الـبالغ ( هنغاريـا  ضـد  .ت.أ حالـة  بـشأن  ةاللجنـ  آراء ملتابعـة  املقـررين  مـن  اثـنني  تعيني يف
 دائمـة  متابعـة  آليـة  إنـشاء  عـن  االمتنـاع  )أ( :يلي امب  اللجنة العامل الفريق وأوصى ).٢/٢٠٠٣
 املتابعـة  بـإجراء  الـداخلي،  النظـام  من ٧٣ للمادة وفقا ذلك، عن عوضا والقيام الفترة، هذه يف

 الوقــت يف املتابعــة بأنــشطة عامــلال الفريــق تكليــف )ب( حــدة؛ علــى حالــة كــل أســاس علــى
 يكــــون أن ويفــــضل اآلراء، مبتابعــــة معنــــيني اثــــنني مقــــررين تعــــيني مواصــــلة )ج( احلــــايل؛
 أهنـا  اللجنـة  رأت مـىت و )د( الفريـق؛  أعـضاء  أحـد  ومعه أمكن، إن باحلالة، املعين املقرر اأحدمه
 مـن  ٧ املـادة  من ٥ فقرةلل وفقا تقوم املعنية، الطرف الدولة من ُمرضية متابعة معلومات تلقت

 أي بــشأن إضــافية معلومــات تقــدمي إىل الطــرف الدولــة تلــك بــدعوة االختيــاري، الربوتوكــول
 املــادة مبوجــب املقدمــة الالحقــة تقاريرهــا يف وذلــك اختــذهتا، قــد الطــرف الدولــة تكــون تــدابري
 تقريرهــا يف اإلجــراء ذلــك وتــورد واجباهتمــا؛ مــن املتابعــة ُمقــرَري وتعفــي االتفاقيــة؛ مــن ١٨

 .السنوي

 فربايـر /شـباط  ٧ إىل ٥ مـن  الفترة يف املعقودة التاسعة دورته يف العامل الفريق وأوصى  - ٣
 والـسيدة  تـان  أنامـاه  الـسيدة  اللجنـة  تعـني  بـأن  للجنـة،  والـثالثني  الـسابعة  الـدورة  قبل،  ٢٠٠٧
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ــرامي ــاتن البــ ــررتني بــ ــة مقــ ــة آراء ملتابعــ ــشأن اللجنــ ــة  بــ ــا س.أحالــ ــد هنغاريــ ــبال ( ضــ  غالــ
 املعقـودة  العاشرة دورته خالل العامل الفريق إىل وباتن تان السيدتان وقدمت.)٤/٢٠٠٤ رقم
 الطـرف  الدولـة  قدمتـه  تقريـر  آخـر  بشأن إحاطة ،٢٠٠٧ يوليه/متوز ٢٠ إىل ١٨ من الفترة يف

 املعقـودة  عـشرة  احلادية الدورة وخالل .إضافية معلومات على احلصول اللجنة لطلب استجابة
 إحاطـة  املقررتان املكلفتان باملتابعـة    قدمت ،٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١١ إىل ٩ من ةالفتر يف
 عقـد  تيـسري  األمانـة  إىل وطلبتـا  ،٤/٢٠٠٤ رقم البالغ بشأن ء اللجنة آرا متابعة عن اللجنة إىل

 .جنيف يف املتحدة األمم مكتب لدى هلنغاريا الدائمة البعثة عن ممثل مع ماهل اجتماع

 عمليـة  إطـار  ويف ،)٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  ٢٣ إىل ٢١ مـن ( عشرة الثانية لدورةا وخالل  - ٤
 كلـها  تنفـذ  الـيت  مبعاهـدات،  املنـشأة  األخـرى  اهليئـات  مـع  االتـساق  كفالـة  وألغـراض  املواءمة،
 جنــةلال العامــل الفريــق يوصــي الــشأن، هبــذا متابعــة تقــارير وُتــصدر للمتابعــة إجــراءات حاليــا

 هـذا  أنوقـد ارتـؤي حـىت        .دورة كـل  يف عنـها  يعـرب  الـيت  اآلراء شأنب املتابعة تقارير اعتمادب
 نظــرا لكوهنــا املــرأة، ضــد التمييــز علــى القــضاءب  املعنيــةللجنــة األمهيــة مــن أكــرب لــه قــدر النــهج

 يف ال( ذاهتـا  املعاهـدة  يف األطـراف  الـدول  واجبـات  تـدون  أعـاله،  كـر ذُ ماك جلنة،كانت أول   
تقـدمي معلومـات بـشأن      و اللجنـة  آلراء الواجـب  االعتبـار  ءإيال هبدف )فحسب الداخلي النظام

 لـردود  مـوجزات  سيـشمل  الـذي  الـسنوي  التقريـر  يف التقارير هذه نشر من شأن و. تلك اآلراء 
 إمكانيـة  األخـرى  لألطـراف املعنيـة    وسـُيتيح  اللجنة عمل من اجلانب هذا أمهية يربزأن   املتابعة،
 أعـاله،  املـذكور  النحـو  علـى  العامـل،  الفريـق  أشـار و .بعةباملتا املتعلقة املعلومات على االطالع

 الـسرية  صـفة  املتابعـة  سـبيل  علـى  املقدمة للمعلومات تكون  ال الداخلي، نظامه مبوجب أنه إىل
ــا ــة تقــرر مل م ــهج هــو وهــذا .ذلــك خــالف اللجن ــذي الن ــات مــن غــريه يتبعــه ال ــشأة اهليئ  املن

  .مبعاهدات

 الـدول  مـن  الـواردة  املعلومـات  تـضمن ي للمتابعـة  تقرير ُيَعد بأن العامل الفريق وأوصى - ٥
 باملتابعــة املعــين املقــرر إشــراف حتــت ،الــسابقة الــدورة منــذ البالغــات مقــدمي أو/و األطــراف

 تقـارير  ُتجمـع  مث .اللجنـة  دورات مـن  دورة لكـل  العامـل  الفريـق   أو )املقررين املعنيني باملتابعة  (
 الـشكل  حيـث  من ةمماثل التقارير وتكون .السنوي اللجنة قريرت يف وُتنشر املؤقتة الثالثة املتابعة
 للمعلومـات  مـوجزا  أمـور،  مجلـة  يف قـدم، ت حيـث  مبعاهـدات،  املنـشأة  األخـرى  اهليئات لتقارير
 ويف .اللجنــة “قــرار” و الــبالغ، مقــدم مــن تــرد معلومــات وأي الطــرف، الدولــة تقــدمها الــيت

 أن تــذكر الطــرف، الدولــة رد طبيعــة بــشأن ائيــاهن قــرارا اللجنــة فيهــا تتخــذ  الالــيت احلــاالت
 حالـة  يف اللجنـة  فعلت مامثل ُمرض، رد يرد ماعند احلالة ملف وُيقفل “جاريا زال  ما احلوار”
 العامـل  الفريـق  توصـيات  علـى  اللجنـة  ووافقـت  .)٢/٢٠٠٣ رقـم  البالغ (،هنغاريا ضد .ت.أ
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 العامــل الفريـق  مــن إليهـا  املقـدم  تابعــةامل تقـارير  أحــد ربعـني واأل الثانيـة  دورهتــا أثنـاء  واعتمـدت 
  .شفوي متابعة تقرير إىل واألربعني الثالثة دورهتا أثناء استمعتو

 واخلامــسة واألربعــني الرابعــة الــدورتني مــن التقريــرينهــذين  حمتويــات أدنــاه وتــرد  - ٦
 التمييـز  على بالقضاء املعنية لجنةال إىل وردت اليت املعلومات عيجلم موجزا وتتضمن واألربعني

 البالغـات  مقـدمي  مـن بـشأن متابعـة آرائهـا        ،واألربعـني  اخلامـسة  الـدورة  هناية حىت ،املرأة ضد
ــدول ــضمن .األطــراف وال ــر كــل وسيت ــسما الحــق ســنوي تقري ــه جتمــع ق ــات في ــن املعلوم  م
  .املتابعة تقارير

  
 النمسا الدولة الطرف

  ٥/٢٠٠٥، )متوفاة(شهيدة غويكشه  الةاحل
ــاد ــاريخ اعتمـــــ تـــــ

 اآلراء 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٦

املثـــــــارة  املـــــــسائل
 واالنتهاكات املبينة

لغايـــة) ج( و) أ (٢املـــادة : احلـــق يف احليـــاة ويف الـــسالمة البدنيـــة والعقليـــة
  من االتفاقية ١املادة ب من االتفاقية، باالقتران ٣واملادة  )و(

ُســـــُبل االنتـــــصاف 
  املوصى هبا

ــة مــن العنــفتعزيــز عملــييت تطبيــق ورصــد القــانون    )أ(  االحتــادي للحماي
داخل األسرة والقانون اجلنائي ذي الصلة، بالعمل مع بذل احلرص الواجـب
ملنع العنف ضد املـرأة والتـصدي لـه وبـالنص علـى إنـزال العقوبـة املالئمـة يف

 حالة عدم القيام بذلك؛

ابتغـاء  عـائلي توخي العناية والسرعة يف مقاضاة مرتكيب أعمال العنف ال    )ب( 
توجيــه رســالة إىل مرتكبيــه وإىل اجلمهــور بــأن اجملتمــع يــدين هــذا: يلــي امــ

الضرب من العنف؛ وضـمان اسـتخدام سـبل االنتـصاف اجلنائيـة واملدنيـة يف
القضايا اليت يشكل فيها مرتكب أعمال العنـف املـذكور هتديـدا خطـرا علـى

 مجيـعالضحية؛ واحلرص أيضا على إيالء االعتبـار الواجـب لـسالمة املـرأة يف       
اإلجــراءات الــيت تتخــذ حلمايتــها مــن العنــف مــع التــشديد علــى أن حقــوق

ميكن أن تبطل حقوق املـرأة كإنـسان يف احليـاة والـسالمة مرتكب العنف ال  
 اجلسدية والعقلية؛ 

ــة )ج(  ــسيق بــني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــوانني ومــوظفي اهليئ ــز التن ضــمان تعزي
الـشرطة واملـدعون(ائيـة، علـى مجيـع مـستوياته         القضائية وتعـاون نظـام العدالـة اجلن       

، بــصورة دائمــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة الــيت تعمــل علــى)العــامون والقــضاة
 اجلنس وعلى دعمهن؛نوع محاية النساء ضحايا العنف القائم على أساس 

 للقـضاةقدمـة  امل عائلي برامج التدريب والتثقيف يف جمال العنف ال       تعزيز )د( 
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منها جمال اتفاقيـة القـضاء علـى موظفي إنفاذ القوانني، يف جماالت    واحملامني و 
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والربوتوكول االختياري امللحق هبا والتوصـية

 . للجنة١٩  رقمالعامة

التــاريخ احملــدد لــرد 
 الدولة الطرف

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠

مـــارس/ آذار١٤ الطـــرف يف ردت الدولـــة (٢٠٠٩ينـــاير /نون الثـــاينا كـــ٢٧ تاريخ الرد
٢٠٠٨( 

، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأهنا أنشأت مراكـز٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤يف   رد الدولة الطرف 
حــاالتأي إجـراءات تتخــذها الـشرطة يف    بـد مــن إطالعهـا علــى   للتـدخل ال 

ويتمثل دور هذه املراكز يف إقامة اتصاالت مع الضحايا الذين. العائليالعنف  
 الدولة الطرف املوارد املاليـة املخصـصة هلـذه املراكـززادتو. الدعمتقدم هلم   

 يـــورو يف٥ ٤٥٩ ٢٠٨ إىل ٢٠٠٦ يـــورو يف عـــام ٣ ٣٦٨ ٣٢٤,٩٧ مـــن
وُتِعـد هـذه املراكـز. ٢٠٠٨ يـورو يف عـام       ٥ ٦٣٠ ٤٧٠ مث إىل    ٢٠٠٧ عام

 .عائليبالتعاون مع جامعة فيينا، دراسة عن العنف ال

بالنـسبة جملـال العدالـة اجلنائيـة، أدخلـت تعـديالت وتؤكد الدولة الطـرف أهنـا      
ينـاير/ كـانون الثـاين    ١على قانون اإلجراءات اجلنائية، دخلـت حيـز النفـاذ يف            

؛ فأصــبح حيــق للــضحايا الالئــي تعرضــن للعنــف احلــصول جمانــا علــى٢٠٠٨
ــشورة ــسية ا امل ــرة اإلجــراءات-لنف ــة طــوال فت ــشورة القانوني ــة وامل  االجتماعي

استجواب ضحايا العنف بطريقـةبأن جيري    االلتزام توسيع نطاق    اجلنائية؛ ومت 
مـن إلقـاء بـدال جيـوز   ليـشمل احملاكمـة ذاهتـا؛ و   حمنتـهن تقلل إىل أدىن حـد مـن    

يتم إجراء املزيد مـن التحقيقـات اللجـوء إىل القبض على مرتكيب العنف ريثما   
صال، من قبيـل احلـصول علـى تعهـد منـهم باالمتنـاع عـن االتـ                 “خمففةسبل  ”

ــضحية أو ــشأن؛ وميكــن بال ــذا ال ــر هب ــودة إىل مــسكن األســرة وإصــدار أم الع
التعهد؛ ومن حق الـضحية أن يلتزموا باألمر أو   احتجازهم قبل احملاكمة إذا مل    

بلـــغ بـــإطالق ســـراح املـــدعى عليـــه مـــن احلـــبس االحتيـــاطي؛ واعتبـــارا مـــنُت
ن إلجـراءعاد ُيشترط احلـصول مـن الـضحية علـى إذ            ما ٢٠٠٦يوليه  /متوز ١

حماكمة جنائية والغرض من ذلك هو إزالة الضغط الذي متارسـه األسـرة علـى
.الضحية لسحب هذا اإلذن؛ وأصبح مطلوبا اإلسـراع يف اإلجـراءات اجلنائيـة     

حتديــدا هلــذا الغــرضباإلضــافة إىل ذلــك، ســيتناول مــدعون عــامون مــدربون  
ومـديريات  العـامني  مجيع مكاتب املـدعني    بلغ رؤساء ؛ وأُ عائليقضايا العنف ال  

االدعـــاء العـــام بـــآراء اللجنـــة بالتفـــصيل؛ وأُنـــشئ فريـــق عامـــل وتقـــرر عقـــد
يتماشـى مـع توصـية اللجنـة الداعيـة إىل حتـسني ة مستديرة مبا  مائداجتماعات  

وُتـذكِّر الدولـة. التعاون بني سلطات االدعاء العـام واملنظمـات غـري احلكوميـة      
طة ذات الــصلة بــأوامر منــع مرتكــبالطــرف اللجنــة بــشىت مــواد قــانون الــشر
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العنف من دخول مسكن األسرة ومحاية الضحية وباخليارات املتاحـة للمـدعي
وتـشتمل. بشأن كيفية التعامل مع املتهم بارتكاب العنـف قبـل حماكمتـه            العام

ــضايا ــصلة بتــدخل ســلطات االدعــاء العــام واحملــاكم يف ق التحــسينات ذات ال
 الفهـملتعميـق القـرارات    ق اجلهات الـيت تتخـذ      على توسيع نطا   عائليالعنف ال 
 احلقــائق واملعلومــاتوإقــراري عــائلكــل قــضية مــن قــضايا العنــف ال  لالــشامل 

عن مجيـع املتعلقة بتاريخ القضية لكي يتسىن تقدمي صورة كاملة للمدعي العام         
إذا كانـت أي سـلطة أخـرى قـد اختـذت إجـراء مـا  سيما احلقائق املعروفة، ال  

فيجـري، أثنـاء الفتـرة: املزيـد مـن التـدريب    تقـدمي   يتعلق ب   وفيما .بشأن احلادثة 
األمهيــة التحــضريية المتحانــات االنــضمام إىل نقابــة احملــامني؛ تأكيــد مــدى      

لحق يف احلمايـة مـن العنـف؛ ومـن املزمـع تقـدمي املزيـد مـن التـدريبلاخلاصة  
ملزاويل مهنة القانون، وعقد حلقات دراسـية وحلقـات عمـل لتـدريب ضـباط               
الشرطة، وجيري تقدمي الكثري منها بالتعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة ومـن

. والــشباب بأمهيــة مكافحــة العنــف الــصبيةخــالل مبــادرات ترمــي إىل توعيــة  
 مهــاجرة يفأصــولإضــافة إىل ذلــك يــتم الــسعي حاليــا لتعــيني أشــخاص مــن و

ا العنفدائرة الشرطة، وإعالم اجلمهور خبط اهلاتف املخصص ملساعدة ضحاي        
وصدرت ترمجة غري رمسية آلراء اللجنـة إىل اللغـة األملانيـة،. على مدار الساعة  

ُنشرت بعدة طرق من ضمنها على صـفحة احلكومـة االحتاديـة ووزارة العـدل
 . على شبكة اإلنترنت

، ردت الدولــة الطــرف علــى أســئلة اللجنــة٢٠٠٩ينــاير / كــانون الثــاين٢٧ويف 
شروع قـانون احتـاديمبـ أبلغـت اللجنـة    : حو التايل  البالغ على الن   ةوحجج مقدم 

قيد النظر أمـام اجلمعيـة الوطنيـة ثاين من أجل احلماية من العنف يف األسرة وهو        
سد الثغرات الـيت شـابتيف  هذا القانون   مشروع  ويتمثل اهلدف من    . يف النمسا 

وبــصفة خاصــة مــنح) يتعلــق بــاألوامر الزجريــة  فيمــا ســيما وال(القــانون األول 
 بالفعـل يف اإلجـراءات املكفولـة هلـم    لضحايا ذات احلقوق يف اإلجراءات املدنية     ا

ــا  ــة مب ــا اجلنائي ــنحهم:فيه ــسي  م ــدعم النف ــاعي ال ــانوين االجتم ــه والق  خــالل ذات
اإلفـصاح ؛ واحلـق يف عـدم       على انفراد اإلجراءات املدنية؛ واحلق يف االستجواب      

أن ٌتعرف أعمـال العنـف القانون أيضا على      مشروع وينص. عن مكان إقامتهن  
“االستخدام املستمر للعنـف   ” حتت العنوان    قائمة بذاهتا املتكررة بوصفها جرمية    

 . من قانون العقوبات )ب (١٠٧ بالبند عمال

افتـراض مبـدأ ، أشارت الدولة الطرف إىل  املخففةالسبلإتباع لة أيتعلق مبس  وفيما
فـاذ القـانونإنهـا مـن تـدابري        مقارنـة بغري   املخففـة أن ميـزة الـسبل      بـ   وأقـرت  الرباءة

 عـدم علـى  اجلـاين  من املمكن معاقبـة       أن كوناألوامر الزجرية املؤقتة تكمن يف       أو
. حببــسه فــورا حبــسا احتياطيــا قبــل احملاكمــة يــهاالمتثــال لاللتزامــات املفروضــة عل

وأشــارت إىل أن املطالبــة بــأن يــتم صــدور أمــر احتجــاز مــن هــذا القبيــل بــصورة
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،غـري مالئـم   تعـد أمـرا     لشروط املفروضة عليه،    ل اجلاين   عدم امتثال ة   يف حال  تلقائية
ــة أمــوريبــت يف ذلــك  وينبغــي أن  ــة علــى حــدة مــع مراعــاة، يف مجل يف كــل حال
 . التناسب أخرى، مبدأ

 البيانات واإلحصاءات، وافقت الدولـة الطـرفسجالتيتعلق مبسألة    وفيما
 وأكـدت أن نقـل البيانـاتعلى كثري مـن النقـاط الـيت أثارهتـا مقدمـة الـبالغ             

الشخصية إىل مراكز محاية الـضحايا املعنيـة، مثـل مراكـز التـدخل، مـسموح
 وأن مجيــع،بــه بــشرط أن تكــون ضــرورية حلمايــة األفــراد املعرضــني للخطــر 

يف اإلحـصاءات تدخالت الشرطة يف حاالت العنف العائلي جيري تـسجيلها        
نـه لـيس مـنأولـة الطـرف ب     الد واعترفـت . الرمسية بـشأن احلمايـة مـن العنـف        

 دقيــق للجــرائم املرتكبــة ضــدإحــصائيســجل احلــصول علــى املمكــن حاليــا 
ــا االجتمـــاعي املباشـــر  ــرأة يف حميطهـ ــوزارةأنـــشأتويف ضـــوء هـــذا، . املـ  الـ

 مهمـة حتـسني عمليـةأوكلت إليهـا   ة عامل فرقة ٢٠٠٧مايو  /االحتادية يف أيار  
  .ةاجلنائي مجع البيانات وجتهيزها لنظام العدالة

ــدعني        ــن امل ــضا أن وحــدات خاصــة م ــة الطــرف أي ــامنيوذكــرت الدول الع
ــدربني  ــع    ا خاصــــتــــدريبااملــ ــد أُنــــشئت يف عــــشرة مواقــ  مــــنابتــــداء قــ

 مث وصـفت. أخـرى   وحـدة  ٩٠ ومـن املقـرر إنـشاء        ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ١
وباإلضـافة إىل. الدولة الطرف خمتلف الدورات التدريبية الـيت عقـدت مـذاك          

ــدت دورا  ــك ُعق ــدعني   ذل ــضاة وامل ــة للق ــة متقدم ــاميني ت تدريبي ــامالع يف ع
مــنأخــرى  بــرامج  بــشأن محايــة الــضحايا والعنــف العــائلي وســُتعقد٢٠٠٨

عقــدت دورات تدريبيــة لــضباط الــشرطة كمــا. ٢٠٠٩يف عــام هــذا القبيــل 
 ضــباط إلنفــاذ القــانون مــن أصــول مهــاجرة،تعــيني يرمــي إىل هــدفوتقــرر 
كــل مفتــشية مــن ذكــر وأخــرى أثــىن يف يقــل عــددهم عــن ضــابط  علــى أال

أوردتو .٢٠١٢ حبلـول هنايـة عـام        ٩٨مفتشيات شرطة فيينا البالغ عددها      
سألةمبــ املتعلقـة  لعديـد مــن املـؤمترات واملعــارض    وصــفاالدولـة الطــرف أيـضا  

 . العنف العائلي

سمـــار/ آذار٢٨ الـــبالغ يف ةأُرســـل رد الدولـــة الطـــرف إىل حمـــامي مقدمـــ   البالغ ة مقدمرد
ــار٢٨، وكــان ٢٠٠٨ ــايو / أي ــي٢٠٠٨م ــصى احملــدد لتلق ــو املوعــد األق  ه

 الـبالغ يف وقـت الحـق أنـه لـن يـتمكن مـنة مقدمـ  يوأعلن حمام . التعليقات
 .يونيه/حزيران ١٨تقدمي تعليقاته حىت 

 احملامي تعليقات شـديدة التفـصيل علـىقدم،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ويف   
ــة الطــرف رحــب فيهــا جبميــ   ــة الطــرفرد الدول ــذهلا الدول ع اجلهــود الــيت تب

لتنفيذ القرار، ومنها إدخال تعديالت على القانون اجلنـائي، باسـتثناء التـدبري
وأبـدى قلقـه   . مـع املتـهم بارتكـاب اجلـرم       “ خمففـة  أسـاليب  ”تباعالقاضي با 

محايـة النـساء ضـحايا العنـف مـن أعمـال العنـف،يف   هـذا التـدبري      فعالية إزاء
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ني قيد النظـر كمثـال علـى حـاالت أسـفر فيهـا تطبيـقالتاحلوأشار إىل وقائع  
وقـدم عـدة توصـيات يف هـذا الـصدد .مثل هـذه التـدابري عـن وفـاة الـضحايا          

ــا  ــي مشلــت م ــو: يل ــاطي،   اإذا ت ــة للحــبس االحتي ــيففرت أســباب قانوني ينبغ
ينبغـيف“ أسـاليب خمففـة   ” لضمان سالمة الضحية؛ ويف حال تطبيق        اتطبيقه

ملعلومات على وجه الـسرعة بـني مجيـع الوكـاالت؛ وينبغـي تبادل ا  أن ُيكفل 
؛ وينبغــي اعتبــار خــرقاملخفــفتطبيــق احلــبس فــورا يف حالــة خــرق التــدبري  

 . إجراميا أوامر احلماية املقررة مبوجب القانون املدين فعال

ــات  ــى وجــه االســتعجال جبمــع البيان ــام عل ــى ضــرورة القي ــضا عل وشــدد أي
 سنوية، فهذه هي الطريقـة الوحيـدة لتقيـيماتءإحصاوبنشر  بصورة منتظمة   

.مستوى تنفيذ التدابري القانونية ملنع العنف ومحايـة الـضحايا ومـدى فعاليتـها         
ــدير  ــةورغــم تق ــوارد املالي ــادة امل ــة الطــرف لزي ــيت اختــذهتا الدول  اخلطــوات ال

ــةتسفــاملخصــصة ملراكــز التــدخل،   لزم مزيــد مــن املــوارد يف الــسنوات القليل
 حيــتجن إىلاليت ملخــاطر عاليــة، الــاتحــسني دعــم الــضحايا املعرضــاملقبلــة لت

ــدما    ــة، وخاصــة عن ــصورة مكثف ــساعدة ب ــة وم  هجــر مرتكــبحيــاولن معون
حـاالت  وينبغي إلزام الشرطة بإبالغ مراكز التـدخل اإلقليميـة جبميـع             .اجلرم

هـــا، وذلـــك لتجنـــب أي ثغـــرات يف محايـــةفي الـــيت تتـــدخل عـــائليالعنـــف ال
 مــستقلةحبثيــة أن تتــوىل مؤســسات  احملــاميواقتــرح. فعالــةالــضحايا بــصورة 

ــرأة      ــف ضــد امل ــال العن ــراءذات خــربة يف جم ــزم وزارةإج ــيت تعت ــة ال  الدراس
أن تـسند   وزارة العدل اليت تقـضي بـ       بالئحة رحب وبينما. الداخلية إعدادها 

قضايا العنف يف احمليط االجتمـاعي املباشـر إىل مـدع مكاتب املدعني العامني  
وأشــار أيــضا إىل أن. تنفّــذ حــىت اآلن هنــا ملفإ، )أكثــر أو (متخــصص، عــام

تعقد بعد، وأنـه مل“ ة املستديرة املائداجتماعات  ”اجتماعات الفريق العامل    
ــة     ــد أهــداف وهياكــل واضــحة هلــا لتــصبح فعال ــتعني علــى أي حــال حتدي ؛ي

يفثـالث مـرات      وينبغي أن ُتعقد اجتماعات الفريق العامل املقترح مرتني أو        
وأعـرب عـن أسـفه ألن الفريـق. السنة وأن ختضع للتقييم بعد ثالث سنوات      

، وأوصــىعــائلييركــز علــى العنــف ضــد املــرأة بــل علــى العنــف ال العامــل مل
بإنشاء فريق عامل دائـم مـشترك بـني الـوزارات ومتعـدد التخصـصات يركـز

ق أعمالــه وزيــرة شــؤون املــرأة، هبــدفي تنــستتــوىلعلــى العنــف ضــد املــرأة، 
وأعـرب عـن. وضع وتنفيـذ سياسـة منـسقة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                

تقديره للجهود املبذولة لتقدمي برامج تدريب عن موضوع العنف ضـد املـرأة
 ثابتـاً مـن سـاعاتاة يف نظام العدالة اجلنائيـة، واقتـرح عـدد         ملختص ا لجهاتل

قـضايا بأن تسند     أيضا أوصىو .التدريب الالزمة لكل فئة من فئات موظفيه      
إىل األفـراد املـسؤولني عـن لي إىل أفـراد الـشرطة املتخصـصني ال        عـائ العنف ال 
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وأعـرب عـن أسـفه لعـدم إطـالع املـوظفني القـضائيني والقـضاة. منع اجلرائم 
والشرطة والوكاالت احلكومية األخرى املعنية على توصيات اللجنة واقتـرح

 . أماكن أخرى ينبغي نشر قرارات اللجنة فيها

ــة الطــرف    للجنة قرار ا ــشأنيف ضــوء ردود الدول ــة،ب ــذه احلال ــة يف ه ــة آراء اللجن  متابع
 عـدم الـرد علـى طلـب الدولـة الطـرفت البالغ قد اختار   ةبأن مقدم  وعلما

الـشواغل الـيت سـبقعلى  فيه  ردت  ، الذي   ٢٠٠٩يناير  /املؤرخ كانون الثاين  
األربعـني إهنـاء البالغ إثارهتا، قررت اللجنـة خـالل دورهتـا اخلامـسة و            ةملقدم

   .متابعة آرائها بشأن هذه احلالةيف النظر 
 النمسا الدولة الطرف

 ٦/٢٠٠٥، )متوفاة(فاطمة يلديرمي  احلالة
ــاد ــاريخ اعتمـــــ تـــــ

 اآلراء
 ٢٠٠٧أغسطس / آب٦

املـــــــسائل املثـــــــارة 
 واالنتهاكات املبينة

ايـــةلغ) ج(و ) أ (٢املـــادة : احلـــق يف احليـــاة ويف الـــسالمة البدنيـــة والعقليـــة
  من االتفاقية ١املادة باالقتران ب  مقروءة من االتفاقية،٣واملادة  )و(

ُســـــُبل االنتـــــصاف 
 املوصى هبا

ــن العنــف داخــل  )أ( ــة م ــانون االحتــادي للحماي ــق ورصــد الق ــز تطبي تعزي
 ملنــعة الواجبــالعنايــة بــذل عــن طريــقاألســرة والقــانون اجلنــائي ذي الــصلة، 

النص علـى إنـزال العقوبـة املالئمـة يف حالـةالعنف ضد املرأة والتصدي له وب     
 عدم القيام بذلك؛

 بغيـة  عـائلي توخي العناية والسرعة يف مقاضاة مرتكيب أعمـال العنـف ال           )ب( 
 بـأن اجملتمـع يـدين هـذا الـضربالنـاس عامـة   توجيه رسالة إىل مرتكبيـه وإىل       

يامن العنف؛ وضـمان اسـتخدام سـبل االنتـصاف اجلنائيـة واملدنيـة يف القـضا                
ا علـــىريالــيت يـــشكل فيهـــا مرتكـــب أعمـــال العنـــف املـــذكور هتديـــدا خطـــ 

الضحية؛ واحلرص أيضا على إيالء االعتبـار الواجـب لـسالمة املـرأة يف مجيـع
اإلجــراءات الــيت تتخــذ حلمايتــها مــن العنــف مــع التــشديد علــى أن حقــوق

ميكن أن تبطل حقوق املـرأة كإنـسان يف احليـاة والـسالمة مرتكب العنف ال  
 اجلسدية والعقلية؛ 

ضمان تعزيز التنسيق بني املسؤولني عن إنفـاذ القـوانني ومـوظفي اهليئـة )ج( 
الــشرطة(القــضائية وتعــاون نظــام العدالــة اجلنائيــة، علــى مجيــع مــستوياته        

، بصورة دائمة مع املنظمات غـري احلكوميـة الـيت)والقضاة واملدعون العامون 
 اجلــنس نــوعف القــائم علــى أســاس تعمــل علــى محايــة النــساء ضــحايا العنــ  

 دعمهن؛ وعلى
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ــز )د(  ــدريب والتثقيــف يف جمــال العنــف ال  تعزي ــرامج الت  املخصــصةعــائلي ب
تفاقيــةاالللقــضاة واحملــامني ومــوظفي إنفــاذ القــوانني، يف جمــاالت منــها جمــال 

 . للجنة١٩  رقموالربوتوكول االختياري امللحق هبا والتوصية العامة

د التــاريخ احملــدد لــر
 الدولة الطرف

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠

 ٢٠٠٨ مارس/ آذار١٤ تاريخ الرد

 ) ٥/٢٠٠٥(غويكشه   شهيدة حالةنظر رد الدولة الطرف علىا  الدولة الطرف  رد

ــات ــتعليقـــ  ة مقدمـــ
 البالغ 

مـــارس/ آذار٢٨ الـــبالغ يف ةأُرســـل رد الدولـــة الطـــرف إىل حمـــامي مقدمـــ 
ــار٢٨، وكــان ٢٠٠٨ ــايو / أي ــو امل٢٠٠٨م ــي ه ــصى احملــدد لتلق وعــد األق

 البالغ يف وقـت الحـق أنـه لـن يـتمكن مـنة صاحب يوأعلن حمام . التعليقات
 .يونيه/حزيران ١٨تقدمي تعليقاته حىت 

 احملامي تعليقات شـديدة التفـصيل علـىقدم،  ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٧ويف   
رد الدولــة الطــرف ورحــب فيهــا جبميــع اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف

نفيذ القرار، ومنها إدخال تعديالت على القانون اجلنـائي، باسـتثناء التـدبريلت
وأبـدى قلقـه   . مـع املتـهم بارتكـاب اجلـرم       “ خمففـة  أسـاليب  ”تباعالقاضي با 

محايـة النـساء ضـحايا العنـف مـن أعمـال العنـف،يف   هـذا التـدبري      فعالية إزاء
سـفر فيهـا تطبيـققيد النظـر كمثـال علـى حـاالت أ    احلالتني وأشار إىل وقائع  

وقـدم عـدة توصـيات يف هـذا الـصدد. مثل هـذه التـدابري عـن وفـاة الـضحايا          
نفيـذه ينبغـي ت  فإذا توفرت أسباب قانونية للحبس االحتياطي،        :يلي مشلت ما 

ينبغــي ضــمان“ تــدبري خمفــف”لــضمان ســالمة الــضحية؛ ويف حــال تطبيــق  
نفيــذنبغــي تتبــادل املعلومــات علــى وجــه الــسرعة بــني مجيــع الوكــاالت؛ وي  

؛ وينبغــي اعتبــار خــرق أوامــراملخفــفاحلــبس فــورا يف حالــة خــرق التــدبري  
 . إجراميا احلماية املقررة مبوجب القانون املدين فعال

ــات  ــى وجــه االســتعجال جبمــع البيان ــام عل ــى ضــرورة القي ــضا عل وشــدد أي
 سنوية، فهذه هي الطريقـة الوحيـدة لتقيـيمءاتإحصاوبنشر  بصورة منتظمة   

.ى تنفيذ التدابري القانونية ملنع العنف ومحايـة الـضحايا ومـدى فعاليتـها         مستو
ــدير   ــةورغــم تق ــوارد املالي ــادة امل ــة الطــرف لزي ــيت اختــذهتا الدول اخلطــوات ال

ــةتسفــاملخصــصة ملراكــز التــدخل،   لزم مزيــد مــن املــوارد يف الــسنوات القليل
 إىلن حيــتجاليت ملخــاطر عاليــة، الــاتاملقبلــة لتحــسني دعــم الــضحايا املعرضــ

ــدما    ــة، وخاصــة عن ــصورة مكثف ــساعدة ب ــة وم حيــاولن هجــر مرتكــب معون
حـاالت وينبغي إلزام الشرطة بإبالغ مراكز التـدخل اإلقليميـة جبميـع            . اجلرم

هـــا، وذلـــك لتجنـــب أي ثغـــرات يف محايـــةفي الـــيت تتـــدخل عـــائليالعنـــف ال
ستقلة مــحبثيــة أن تتــوىل مؤســسات  احملــاميواقتــرح. الــضحايا بــصورة فعالــة
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ــرأة      ــف ضــد امل ــال العن ــراءذات خــربة يف جم ــزم وزارةإج ــيت تعت ــة ال  الدراس
أن تـسند   وزارة العدل اليت تقـضي بـ       بالئحة رحب وبينما. الداخلية إعدادها 

ــة   ــة العام ــضايا العنــف يف احملــيط االجتمــاعي املباشــر إىل   النياب مــدعي عــامق
وأشـار أيـضا إىل. تنفّـذ حـىت اآلن     هنـا مل  فإ،  يف مكتبها ) أكثر أو (متخصص،

تعقـد بعـد، مل“ ة املـستديرة ائـد اجتماعـات امل ”أن اجتماعات الفريق العامل   
؛وأنه على أي حال يتعني حتديد أهداف وهياكـل واضـحة هلـا لتـصبح فعالـة         

ثـالث مـرات يف وينبغي أن ُتعقد اجتماعات الفريق العامل املقترح مرتني أو        
 وأعـرب عـن أسـفه ألن الفريـق.السنة وأن ختضع للتقييم بعد ثالث سنوات      

يركــز علــى العنــف ضــد املــرأة بــل علــى العنــف املــرتيل، وأوصــى العامــل مل
بإنشاء فريق عامل دائـم مـشترك بـني الـوزارات ومتعـدد التخصـصات يركـز

ق أعمالــه وزيــرة شــؤون املــرأة، هبــدفيتنــستتــوىل علــى العنــف ضــد املــرأة، 
وأعـرب عـن. د املـرأة  وضع وتنفيـذ سياسـة منـسقة للقـضاء علـى العنـف ضـ              

تقديره للجهود املبذولة لتقدمي برامج تدريب عن موضوع العنف ضـد املـرأة
 ثابتـاً مـن سـاعاتا يف نظام العدالة اجلنائيـة، واقتـرح عـدد         للجهات املختصة 

 بأن تسند قـضايا أيضا أوصى و .التدريب الالزمة لكل فئة من فئات موظفيه      
إىل األفـراد املـسؤولني عـن خصـصني ال  لي إىل أفـراد الـشرطة املت      عـائ العنف ال 

وأعـرب عـن أسـفه لعـدم إطـالع املـوظفني القـضائيني والقـضاة. منع اجلرائم 
،والــشرطة والوكــاالت احلكوميــة األخــرى املعنيــة علــى توصــيات اللجنــة       

 . واقترح أماكن أخرى ينبغي نشر قرارات اللجنة فيها

ــة الطــرف علــى متا    قرار اللجنة  ــذه احلالــة، يف ضــوء ردود الدول ــة يف ه ــة آراء اللجن بع
 عـدم الـرد علـى طلـب الدولـة الطـرفت البالغ قد اختار   ةبأن مقدم  وعلما

الـشواغل الـيت سـبقعلى   فيه   ردت، الذي   ٢٠٠٩يناير  /املؤرخ كانون الثاين  
 إهنـاء خـالل دورهتـا اخلامـسة واألربعـني         البالغ إثارهتا، قررت اللجنـة     ةملقدم

   .ةاحلالأن هذه النظر يف متابعة آرائها بش
 هنغاريا الدولة الطرف

 ٤/٢٠٠٤، .س.أ الةاحل
ــاد ــاريخ اعتمـــــ تـــــ

 اآلراء
 ٢٠٠٦أغسطس / آب١٤

املـــــــسائل املثـــــــارة 
 واالنتهاكات املبينة

ن احلـصول علـىاضملعدم تقدمي املعلومات والنصيحة بشأن تنظيم األسرة،        
ــستنرية   ــة م ــى موافق ــدائم   عل ــان ال ــيم واحلرم ــة التعق ــدورةإجــراء عملي  مــن ال

ــة ــان : اإلجنابيـ ــرة ١٢و ) ح (١٠املادتـ ـــ (١ والفقـ ــادة   )هـ ــن املـ ــن١٦مـ  مـ
  االتفاقية 
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ُســـــُبل االنتـــــصاف 
 املوصى هبا

ــنح   )أ( ــيت. س.أمـ ــهاكات الـ ــورة االنتـ ــيت تتناســـب وخطـ ــضات الـ التعويـ
 ؛تعرضت هلا حقوقها

 

نيـوناختاذ املزيد من التدابري لكفالـة أن يكـون املوظفـون املختـصون املع           )ب(
يف ذلك املستـشفيات واملـستوصفات، يف املراكز الصحية العامة واخلاصة، مبا     

ــة والفقــرات ذات الــصلة مــن علــى علــم باألحكــام ذات الــصلة مــن االتفاقي
 املتعلقــة بالــصحة واحلقــوق٢٤  و٢١  و١٩ التوصــيات العامــة للجنــة رقــم 

  . هبايلتزموااإلجنابية للمرأة، وأن 

 

 مبــدأ املوافقــة املــستنرية يفبــشأنالتــشريعات احملليــة  إعــادة النظــر يف    )ج(
حاالت التعقيم وكفالة توافقها مع حقوق اإلنـسان واملعـايري الطبيـة الدوليـة،

اتفاقيـة(يف ذلـك اتفاقيـة جملـس أوروبـا حلقـوق اإلنـسان والطـب احليـوي                   مبا
واملبـادئ التوجيهيـة ملنظمـة الـصحة“ The Oviedo Convention” )أوفيـدو 

والنظر، يف هـذا الـصدد، يف تعـديل احلكـم الـوارد يف قـانون الـصحة. مليةالعا
 اإلجــراءأن يتبــعدون بــالعامــة الــذي جييــز للطبيــب أن جيــري عمليــة التعقــيم 

ــه بــصفة عامــة   املعلومــات ذات الــصلةتقــدمي يقتــضيالــذي و املنــصوص علي
 .معينة تبدو مناسبة يف ظروف عندما

 

يف ذلـــك املستـــشفيات مـــة واخلاصـــة، مبـــا املراكـــز الـــصحية العارصـــد  )د(
خـذ املوافقـة التامـةتؤ لـضمان أن  واملستوصفات، اليت جتـري عمليـات تعقـيم         

املستنرية من املريضة قبل إجراء أي عملية من هـذا النـوع وحتديـد العقوبـات
 .املناسبة يف حال انتهاك هذا األمر

التــاريخ احملــدد لــرد 
 الدولة الطرف

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٢

 ٢٠٠٧يوليه / متوز١٧ أبريل و/ن نيسا١٢ تاريخ الرد

، أبلغـــت الدولـــة الطـــرف اللجنـــة بـــأن وزارة٢٠٠٧أبريـــل / نيـــسان١٢يف  رد الدولة الطرف 
بالتعـاون،  ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢العمل والشؤون االجتماعية أنشأت يف      

ــة ووزارة الــصحة  مــشتركاً بــني الــوزارات  فريقــا عــامال،مــع وزارة اخلارجي
 . للنظر يف طريقة تنفيذ آراء اللجنة

 

، طلبـت وزارة العمـل والـشؤون االجتماعيـة مـناتوبشأن مـسألة التعويـض    
 االجتماعيــة الرعايــةنظــاماملؤســسة العامــة حلقــوق املرضــى واملــستفيدين مــن  

ــشأهتا احلكومــة، إســداء النــصح هلــا بــشأن مقــدار ــة أن واألطفــال، وهــي هيئ
  . يف توصية اللجنةباملتطلبات احملددةوالوفاء التعويضات اليت ينبغي منحها 
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 وزارة العمــل والــشؤون االجتماعيــة ووزارة الــصحة حلقــة دراســيةوســتنظم
.مشتركة بشأن صياغة تعميم عن املنهجية الواجب اعتمادها يف هـذا الـشأن            
وســتوّزع جمموعــة وثــائق إعالميــة تــشمل معلومــات عــن اللجنــة وتوصــياهتا

يف أمـا . لطـب النـسائي يف مجيـع مستـشفيات املقاطعـات          العامة علـى أقـسام ا     
يتعلق بطلب تعـديل تـشريعاهتا، فـإن الدولـة الطـرف حتـاجج بـأن قوانينـها ما

 . إدخال أي تعديل عليهايلزم الفاحمللية تتطابق مع التزاماهتا الدولية وبالتايل 
 مـن سـيبدأ بأنـه  املراكز الصحية أفادت الدولة الطرف    صدوبشأن التوصية بر   

 عمليات التعقـيم وسـيدرج ذلـك يف خطـة العمـلعلى فتيشاآلن فصاعدا الت  
ــة الــشؤون الــصحية   ــادئ وتــصدرالــسنوية؛ وستــضع وزارة الــصحة وهيئ  مب

 خطـةيف املنهجيـة     املهنيـة   املركـز الـوطين للرقابـة      وسـيدمج توجيهية موحـدة؛    
، ملؤســسات الرعايــة الــصحية  بالرصــد املهــين  املتعلقــة ،٢٠٠٧عملــه لعــام  
 احلــاالت ذات الــصلة بــالتمييز ضــد املــرأة؛ وستــضععلــى فتــيشعمليــات الت

إدارة الرعاية الـصحية توصـية تؤكـد حقـوق اإلنـسان للمـرأة وسـوف تركـز
 .على موظفي مؤسسات الرعاية الصحية يف املستقبل

، ردت الدولـــة الطـــرف علـــى مـــذكرة اللجنـــة٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز١٧ويف  
ــشفوية املؤرخــة   ــران٦ال ــه / حزي ــاه  (٢٠٠٧يوني ــدمت ردودا)انظــر أدن ، وق

 الدولـة الطـرف بـأن التعويـضات مـسألةأقـرت و. مفصلة على أسـئلة اللجنـة     
تندرج يف نطـاق عمـل املؤسـسة العامـة حلقـوق املرضـى واملـستفيدين مـن ال

ــةنظــام ــة الرعاي ــال، حيــث إن   االجتماعي ــة واألطف ــا ختــضعاحلال  لنظــر حالي
احللقـة الدراسـية الوطنيـة: يف مجلـة أمـور، أن     وأكدت الدولة أيضا،    . احملاكم

٢٠٠٧نــوفمرب  / تــشرين الثــاين  -أكتــوبر /املقــرر عقــدها يف تــشرين األول  
 أساس صياغة الرسالة املتعلقـة باملنهجيـة الـالزم اعتمادهـا، وإصـدارشكلست

عالميـةاإلواد املـ  جمموعـة  وأنتوصية لألطباء بشأن حقـوق اإلنـسان للمـرأة؛     
حتفظ جبميــع الوثــائقســُيإنــه ستــشفيات املقاطعــات؛ و علــى مجيــع متزعــُو

 سـنة؛٣٠تقـل عـن      يف ذلـك الوثـائق املتعلقـة بـالتعقيم، ملـدة ال            الصحية، مبـا  
ــشمل مقــررات     ــة ت ــاهج الدراســية الطبي ــصحةمدرســيةوأن املن  ذات صــلة ب

املــشرفني وقــدمت الدولــة الطــرف أيــضا معلومــات مفــصلة عــن دور  .املــرأة
طــب، وعــن عمــل املؤســسات الــيت تــدافع عــن حقــوقالــوطنيني يف جمــال ال

وأخريا، أكدت الدولة الطـرف مـن جديـد أنـه لـيس مثـة حاجـة إىل. املرضى
تعديل تـشريعاهتا ألسـباب مـن بينـها أن األحكـام العامـة املتعلقـة باملعلومـات
تنطبق أيضا على عمليات التعقيم اليت جتري ألسـباب صـحية، ولـذلك لـيس

اءــــ ات األطب ــيتعلـق بـسلط    ويف مـا  .  معلومات خاصـة   دميــــمن الضروري تق  
بــد مــن تــزامن الظــروف، أي أن الدولــة الطــرف أنــه ال ة، ذكــرتــــ التقديري

ــاة األم     ــون هنـــاك هتديـــد مباشـــر حليـ أن توجـــد ســـالمتها البدنيـــة، أو /يكـ
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 وعـدم تـوفر أي،أي علة خطرية  املرتقب من   املولود  ملعاناة   ت كبرية احتماال
ــع احلمــل ال وســيلة أخــرى مم  ــة ملن ــا أوكن ــا  تباعه ــة .التوصــية هب ــرى الدول وت
   .للغاية جيعل سلطات األطباء التقديرية حمدودة الطرف أن هذا ما

ــوز٢٠ويف  ــة ا / متـ ــه أبلغـــت الدولـ ــغيوليـ ــا دفعـــت مبلـ ــة بأهنـ ــرف اللجنـ لطـ
إىل مقدمـة الـبالغ)  دوالر٢٨ ٠٠٠حـوايل   (ماليني فورنـت هنغـاري       ٥,٤

 .على سبيل التعويض

علــى رّد ، قــدمت صــاحبة الــبالغ تعليقــا مفــصال٢٠٠٧يوليــه / متــوز٣١يف   مقدمة البالغ رد
الدولة الطرف، وأصّرت على أن التـدابري الـيت عرضـتها الدولـة الطـرف غـري

نبـأ وحاججـت صـاحبة الـبالغ، يف مجلـة أمـور،             .كافية لتنفيـذ آراء اللجنـة     
قترحــت منحهــاالنتــهاك املرتكــب وا ا تتناســب مــع التعويــضات ينبغــي أن  

أنوبـ ؛  ) يـورو  ١٢ ٠٠٠حنـو   ( هنغـاري    تتعويضا قدره ثالثـة ماليـني فورنـ       
املـوظفني املختـصني  التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف لـضمان معرفـة مجيـع          

باألحكام ذات الصلة مـن االتفاقيـة وبـآراء اللجنـة والتـزامهم هبـا هـي تـدابري
؛ وأنـهطـراف املعنيـة اهلامـة     األتـصل إىل العديـد مـن         غامضة وغـري كافيـة ومل     

ينبغي تعديل قواعد الـسلوك األخالقيـة؛ وإن مـن غـري اليـسري احلـصول علـى
 وأنـه؛علـى نطـاق أوسـع    مـا  وينبغـي توزيعه  اللجنة،نص االتفاقية وتوصيات 

ينبغي أن توىل أولويـة أعلـى ألخالقيـات مهنـة الطـب وللحقـوق اإلجنابيـة يف
 احلاليـة؛ وإنــهاالنتـصاف غـي تعزيـز آليـات    املنـاهج الدراسـية الطبيـة؛ وإنـه ينب    
 النفـسية؛ وإنـه ينبغـي فـرضتقدمي املـشورة  ينبغي وضع قواعد موحدة بشأن      

العقوبــات املناســبة يف حــاالت التعقــيم القــسري؛ وإنــه ينبغــي تعــديل قــانون
.الــصحة العامــة كــي يتماشــى مــع توصــيات اللجنــة بــشأن املوافقــة املــستنرية 

راحات بشأن عدة تعـديالت إلدخاهلـا علـى قـانونوقدمت مقدمة البالغ اقت   
ورفـضت مقولـة. الصحة العامة تشمل معلومات عن النتائج الدائمة للعمليـة        

، وأعربــت عــن قلقهــا“إنقــاذ احليــاة ”يــؤدي إىللتعقــيم االدولــة الطــرف إن 
قـــضي بتقـــدمي معلومـــاتالـــذي ييـــشترط إتبـــاع اإلجـــراء اخلـــاص  ألنـــه ال

“املقتــضيات الطبيــة”ستند فيهــا  احلــاالت الــيت تــ يفحتديــد فتــرة انتظــار وال
وقالــت إن رأي الدولــة الطــرف الــذي. رأي الطبيــبإىل  إلجــراء التعقــيم 

طالع مقدمـة الطلـب علـىإ يضرورال يكن من  ملأن من الواضح أنه      مفاده
 الطبيـة تفتـرض سـلفا عـدمقتـضيات  أخرى ملنـع احلمـل، ألن امل       ةليبدوسائل  

أغفـل م وسائل أخرى ملنع احلمل ألسباب صحية،        متكن املريضة من استخدا   
ــشريكها    ــع احلمــل املتاحــة ل ــارات من ــرة االنتظــاربوأوصــت . خي ــيص فت تقل

ينبغــي أنأكــدت إنــه  و؛لتعقــيم مــن أجــل تنظــيم األســرةا إلجــراء اإلجباريــة
 يف القــانون الــوطين إمكانيــة ســحب طلــب التعقــيم يف أيتــدرج مــن جديــد

 الطبيــة الــيت تــستدعيقتــضياتمفهــوم امل ينبغــي إعــادة النظــر يف   ووقــت، 
أدى سـتغالله يف كـثري مـن األحيـان لتربيـر التعقـيم وهـذا مـا                ال نظراالتعقيم،  

جيوز علـى اإلطـالق أن وال. إىل حذفه من األحكام القانونية يف بلدان كثرية  



A/65/38
 

10-35812 118 
 

وطلبـت أيـضا مـن الدولـة .عـن شـخص آخـر   نيابة    هذا القرار   الطبيب تخذي
   .عتذارا علنياالطرف أن تقدم هلا ا

ــاين ٢٠ويف  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــة٢٠٠٩ن ــبالغ أن الدول ــة ال ، أكــدت مقدم
ورحبت أيـضا بأنـه قـد جـرى اختـاذ. الطرف قدمت تعويضا ورحبت بذلك  

ومـع. خطوات هامـة لـضمان اتـساق القـوانني اهلنغاريـة مـع القـانون الـدويل                
ىت اآلن،تنفــذ بالكامــل حــ  ذلــك، فوفقــا ملقدمــة الــبالغ، فــإن التوصــيات مل  

. ويفرض عدم القيام بتنفيذها هتديدا مستمرا لسالمة املرأة يف الدولة الطرف
فهـي. مـن قـانون الـصحة العامـة اهلنغـاري         ) ٧ (١٨٧وأوصت بتعديل املادة    

أن مقدمـة إال. ينقـذ احليـاة    تشري حاليا إىل أن التعقيم ميكن أن يكون تدخال        
ق وأنه ميكـن تفـادي احلمـلالبالغ حتاجج بأن ذلك غري صحيح على اإلطال  

ينبغـي علـى اإلطـالق أن يتـرك اختـاذ هـذا وال. باستخدام وسائل منع احلمل   
  . القرار للطبيب نيابة عن املريض

وأوصــت أيــضا بــأن جيــري كجــزء مــن املوافقــة املــستنرية تزويــد املــريض
ــيم    ــك، ينبغــي أن. مبعلومــات عــن العواقــب الدائمــة للتعق وباإلضــافة إىل ذل

 التعقـيم ضـمن خطـة العمـل الـسنوية للمركـز الـوطين للمراجعـةُيدرج رصد 
جتـرى والتفتيش على الرعاية الصحية، نظرا ألن عمليات التفتـيش احلاليـة ال           

  . حمددة بناء على شكاوي حاليا إال
وقد قدمت هذه املذكرة إىل الدولة الطرف مشفوعة بطلب بتقـدمي تعليقـات

 .٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٩حبلول 
ــرا ءات اإلجــــــــــــــــ

ــذة   ــرى املتخــ األخــ
 املطلوب اختاذها أو

 مع ممثل الدولة الطرف تان املقررت، اجتمع٢٠٠٧يونيه / حزيران٥يف 
 . يف مقر األمم املتحدة

 إىل الدولـة الطـرف مـذكرة شـفويةتـان  املقرر توعقب هذا االجتماع، وّجهـ     
 فيهـا تقـدمي مزيـد مـنتـا ، طلب ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٦ اللجنة، مؤرخـة     باسم
 مقدمــة الــبالغ قــد قُــدمت معلومــات إىلإذا كانــت مــا: يلــي علومــات عمــاامل

إذا كانت هذه األخرية قد تلقت  وما  هلا بشأن مقدار التعويضات اليت ستمنح    
هـذه التعويـضات؛ والتــاريخ املقتـرح لعقـد احللقــة الدراسـية؛ واجلـدول الــزمين

بــشأناد توصــية عــدإللــصياغة التعمــيم املتعلــق باملنهجيــة الــالزم اعتمادهــا؛ و  
إدراج عنصر عن قضايا صحة املرأة يف برامج التدريب الطيب؛ وموعـد إصـدار
وزارة الــصحة وهيئــة الــشؤون الــصحية للربوتوكــول املوّحــد وإعــداد التوصــية

إذا كانـت جمموعـة الوثـائق سـتوزع علـى املتعلقة حبقوق اإلنسان للمرأة؛ وما    
 .شفيات واملستوصفاتيف ذلك املست املؤسسات العامة واخلاصة مبا
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مـن) أ (١٨٧وأكّدت اللجنة مـن جديـد توصـيتها بـالنظر يف تعـديل الفقـرة                
قانون الصحة العامة اليت ترى اللجنة أهنا جتيـز للطبيـب تنفيـذ عمليـة التعقـيم

 يقتـضي منـه بـصفة عامـة اإلبـالغ عـن املعلومـاتاتباع اإلجراء الـذي   بدون  
ــدما  ــصلة عن ــرو   ذات ال ــبة يف ظ ــدو مناس ــة؛ وأوصــت  تب ــاظبف معين االحتف

 عمليـات التعقـيم الـيت ُتجـرى يف املؤسـسات مجيع بصورة منتظمة بسجالت  
ــة واخلاصــة   ــصحية العام ــواء   ال ــى حــد س ــة الطــرف .عل ــى الدول ــت عل وأثن

 .  عمليات التعقيمصدتبذله من جهود لتحسني ر ملا

 

ــاير / كــانون الثــاين٢٥ويف  ة مــع ممثــل الدولــ تــان املقررت، اجتمعــ٢٠٠٨ين
ــف، ويف هــذا االجتمــاع أُبلغــ     تالطــرف يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جني

ــاناملقرر ــانت ــصحة جتري ــة ووزارة ال ــشؤون االجتماعي ــأن وزارة العمــل وال  ب
 . مشاورات مكثفة بشأن منح تعويضات ملقدمة البالغ

 

وعقب هذا االجتماع، ُوّجهـت إىل الدولـة الطـرف مـذكرة شـفوية مؤرخـة
 اللجنــة منــها احلــرص علــى أنا طلبــت فيهــ٢٠٠٨اير ينــ/ كــانون الثــاين٣١

.يكون مقدار التعويضات مناسبا خلطـورة انتـهاكات حقـوق مقدمـة الـبالغ             
يونيه، اتصلت األمانة باملمثلـة الدائمـة هلنغاريـا لـدى األمـم/ حزيران ١٦ويف  

وذكـرت املمثلــة الدائمــة.  هبـدف متابعــة املـذكرة الــشفوية  )جنيــف(املتحـدة  
 هنـاك معلومـات مـستجدةتإذا كانـ  عاصمة بلدها لتتحقق ممـا    أهنا ستتصل ب  

  .يوليه/ها إىل اللجنة قبل انعقاد دورهتا يف متوزميتقدميكن 
مـــرة أخـــرى ، اجتمعـــت املقررتـــان٢٠٠٨أكتـــوبر / تـــشرين األول١٥ويف  

ــة واألربعــني    ــدورة الثاني ــاء ال ــة الطــرف أثن ــةمبمثــل الدول  املمثــلزودو.  للجن
وخاصة عـن التعـديالتة،  ال شفوية بشأن متابعة هذه احل     علوماتمباملقررتني  

عـن معلومـات عـن وضـع  عـن قـرار اللجنـة، فـضال      املنبثقـة  األخرى للتشريع 
اتيتـــسىن للدولـــة الطـــرف، يف مجلـــة أمـــور، تقـــدمي تعويـــض لطـــار قـــانوينإ

يـضاأوأبلـغ املقـررتني     .  مبوجـب االتفاقيـة    ننتـهاك حقـوقه   ا عقب   اتللشاكي
  .البالغ نفساين ملقدمةالدعم التقدمي عن 

وخالل هذا االجتماع، أشارت املقررتـان إىل أن الدولـة الطـرف قـد دفعـت
بالفعل تعويضات عقب صـدور أحكـام حمكمـة حقـوق اإلنـسان األوروبيـة،

 وطلــب ممثــل؛ضــرورة لإلطــار القــانوينمــن الواضــح أن تكــون هنــاك  دومنــا
 .الدولة الطرف نسخا من هذه القرارات

قـرارات يف وقـت الحـق إىل البعثـة الدائمـة مـشفوعة بطلـبوأحيلت هذه ال  
 .الةبشأن متابعة هذه احل حتديث مكتوبتقدمي ل

 .يزال جاريا تعترب اللجنة أن احلوار ال قرار اللجنة 
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 هنغاريا الدولة الطرف
 ٢/٢٠٠٣، .ت.أ احلالة

ــاد ــاريخ اعتمـــــ تـــــ
 اآلراء

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٦

ة املـــــــسائل املثـــــــار
 واالنتهاكات املبينة

١٦مقترنـة باملـادة     ) أ (٥واملـادة   ) هـ(و  ) ب(و  ) أ (٢املادة  : ليعائالعنف ال 
 من االتفاقية

ــصاف   ــُبل االنتـــ ُســـ
 املوصى هبا

 وأسـرهتا؛.ت.اختاذ تـدابري فوريـة فعالـة لـضمان الـسالمة البدنيـة والعقليـة لــ أ                
 حـصوهلايف ذلـك  امبـ مـع طفليهـا،     . ت. وضمان توفري بيت آمن لتعيش فيـه أ       

ومن مـساعدة قانونيـة ومنحهـا التعـويض املتناسـب يلزم من نفقة هلما    على ما 
حلق هبا من أذى بدين وعقلـي ومـع جـسامة االنتـهاكات الـيت تعرضـت مع ما 

ــها وتعزيزهــا ــة للمــرأة ومحايت ــرام حقــوق اإلنــسان املكفول هلــا حقوقهــا؛ واحت
لي،عـائ جلميـع أشـكال العنـف ال      يف ذلـك احلـق يف عـدم التعـرض            وإعماهلا، مبا 

ومنــه الترهيــب والتهديــد بــالعنف؛ وتــأمني أقــصى قــدر مــن احلمايــة القانونيــة
لي بالتزام اجلدية الواجبة ملنع هذا الضرب من العنف ضـدعائلضحايا العنف ال  

املرأة والتصدي له؛ واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان املبادرة فورا إىل تنفيـذ
 الوطنية ملنع العنف األسري والتصدي لـه بفعاليـة؛ واختـاذاتيجيةاالستروتقييم  

تفاقيـــةاالمجيـــع التـــدابري الالزمـــة لتـــوفري التـــدريب املنـــتظم يف جمـــال أحكـــام  
والربوتوكول االختياري امللحق هبا للقضاة واحملامني ومـوظفي إنفـاذ القـانون؛

الـــيت أبـــدهتا يفواملـــسارعة دون إبطـــاء إىل تنفيـــذ التعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــة  
 علـى تقريـر هنغاريـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع٢٠٠٢أغسطس  /آب

توصــية اللجنــة بــسن ســيما واخلــامس عــن العنــف ضــد النــساء والفتيــات، وال
لي ضـد املـرأة يـنص علـى أوامـر محايتـها وإبعـادعـائ قانون حمدد حلظر العنف ال    

ينـها تـوفري املـأوى هلـا؛مرتكب العنف عنها وتزويدها خبـدمات لـدعمها مـن ب          
ــزاعم ــع امل ــادة يف مجي ــة وج ــة ونزيه ــات وافي ــراء حتقيق ــورا إىل إج ــادرة ف واملب

ــائبارتكــاب العنــف ال  ــة؛ع ــايري الدولي ــا للمع ــة وفق ــاة إىل العدال لي وتقــدمي اجلن
يف لي بـسبل آمنـة وعاجلـة للجـوء إىل القـضاء، مبـا             عائوتزويد ضحايا العنف ال   

نية اجملانية عنـد االقتـضاء ضـمانا لتزويـدهن بوسـائلذلك توفري املساعدة القانو  
انتصاف وإعادة تأهيـل متاحـة وفعالـة وكافيـة؛ وإحلـاق اجلنـاة بـربامج إلعـادة

 .حل اخلالفات األسرية دون اللجوء إىل العنف التأهيل والربامج اليت تعلم

التــاريخ احملــدد لــرد 
 الدولة الطرف

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٣

 ٢٠٠٥س أغسط/ آب٥ تاريخ الرد
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أفــادت الدولــة الطــرف بــأن احملكمــة ستــسوي مــسألة ملكيــة املــسكن الــذي رد الدولة الطرف
وأن إعــادة النظــر يف. ل. تعــيش فيــه صــاحبة الــبالغ ومتلكــه شــراكة مــع ف

ميكن أن تـضطلع هبـا أي هيئـة أخـرى مـن هذا القرار الصادر عن احملكمة ال     
الغ شـقة بإجيـار مـنخفضوقالت إنه ُعرض علـى صـاحبة الـب        . هيئات الدولة 

فرفضتها ألسباب تـرى الدولـة الطـرف أهنـا غـري مقبولـة، مـن بينـها أهنـا غـري
ووفقاً للدولة الطرف، يقـع حمـل إقامـة صـاحبة الـبالغ. مالئمة البنها املعوق  

وتـشري. يسهل علـى ابنـها املعـوق الوصـول إليـه           احلالية يف الطابق الثالث وال    
ن كــل اخلــدمات واملزايــا الــيت حيــق هلــاإىل أن صــاحبة الــبالغ تــستفيد مــ   

ــايل   ــعها املـ ــها ووضـ ــالنظر إىل دخلـ ــها بـ ــتفادة منـ ــا. االسـ ــا وأمـ ــق يف مـ يتعلـ
بالتعويضات، فإنه موضوع من مواضيع القـانون اخلـاص ينبغـي أن تنظـر فيـه

وختطـر. ل. احملكمة وإن حقوق صـاحبة الـشكوى انُتهكـت مـن جانـب ف             
ــه جيــري حاليــ    ــة بأن ــة الطــرف اللجن ــة يف قانوهنــاالدول اً إدخــال أوامــر تقييدي

كـانون ١الوطين وأن من املتوقع أن يدخل مـشروع القـانون حيـز النفـاذ يف                
، أُنــشئت مراكــز٢٠٠٤ينــاير  /ومنــذ كــانون الثــاين   . ٢٠٠٦ينــاير  /الثــاين 

للخدمة يف حالة األزمات لتقدمي املـساعدة إىل النـساء ضـحايا العنـف الالئـي
/ويف كــانون األول. املعرضــات لــه  رتيل أوعــانني مــن العنــف األســري املــ    

، أفتــتح خــط هــاتفي لألزمــات متــاح علــى مــدار الــساعة،٢٠٠٤ ديــسمرب
وأنشئ نظام حلماية األطفال، وأُنشئت أماكن إقامة إليـواء ضـحايا االنتـهاك

 .الذين ليس لديهم أطفال ومأوى مغلق سري

ة الشفوية الـيت، ردت الدولة الطرف على املذكر     ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠ويف   
وكــررت تأكيــد. ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٦وجهتــها إليهــا اللجنــة واملؤرخــة 

املعلومــات املقدمــة مــن ذي قبــل وأبلغــت اللجنــة بأنــه مت، علــى حــد علمهــا،
ــسكن     ــة بال ــبالغ املتعلق ــشاكل صــاحبة ال ــع شــقتها. إجيــاد حــل مل ــد مت بي فق

رة مـع طفليهـاوهي حالياً تعيش يف شقة مستأج     . ف. واقتسمت مثنها مع ل   
وأضـــافت أنـــه، بعـــد بـــدء العمـــل. بـــدفع تكـــاليف الـــصيانة. ف. ويلـــزم ل

، أصــبح لــصاحبة الــبالغ احلــق يف معونــة٢٠٠٣ لعــام ٨٠بالقــانون رقــم  
.إذا كانـت قـد قـدمت طلبـاً هبـذا الـشأن             قانونية جمانية رغم عدم معرفتها ما     

القـانون: ينـها وتشري الدولة الطرف أيضاً إىل اعتماد تشريعات جديدة، من ب         
ــم  ــام ١٢٥رقـ ــد يف٢٠٠٣ لعـ ــذي اعُتمـ ــة، الـ ــساواة يف املعاملـ ــق باملـ  املتعلـ
، وحيظر التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول  ٢٢

ــم    ــرأة احلامــل، والقــانون رق ــائلي وضــد امل ــام ١٣٢ والوضــع الع ،٢٠٠٤ لع
اءات املتعلـــق بـــاإلجر١٩٩٨ لعـــام ١٩الـــذي مبوجبـــه عـــدل القـــانون رقـــم 

لي؛عـائ اجلنائية وأُدخل إجراء الطوارئ الذي يتعلـق أيـضاً مبوضـوع العنـف ال             
ــم   ــانون رقـ ــام ٩١والقـ ــم    ٢٠٠٥ لعـ ــانون رقـ ــدل القـ ــه ُعـ ــذي مبوجبـ ٤ الـ
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 املتعلق بالقانون اجلنائي، باعتماد التقييد كقاعدة للـسلوك حتـت١٩٧٨ لعام
ــم     ــسلوك؛ وتعــديل للقــانون رق ــق امل١٩٩٨ لعــام ١٩إشــراف مراقــب ال تعل

ــة املعتمــد يف    ــاإلجراءات اجلنائي ــر / شــباط١٣ب ــر٢٠٠٦فرباي ــدخل األوام  ي
، الــذي٢٠٠٤ لعــام ١٣٦التقييديــة كتــدبري قــسري جديــد؛ والقــانون رقــم  

، املتعلـق حبمايــة الطفـل والــذي١٩٩٧ لعــام ٣١مبوجبـه ُعـدل القــانون رقـم    
أشــارتو. أُدرج مبوجبــه حظــر إيــذاء األطفــال يف النظــام القــانوين اهلنغــاري  

تتيسر لـديها أي بيانـات عـن تطبيـق التـشريعات يف الدولة الطرف إىل أنه ال    
تلك املرحلة، ألن تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية املتعلـق بـاألوامر التقييديـة

وقـدمت الدولـة الطـرف. ٢٠٠٦يوليـه   /متـوز  ١يف   يدخل حيز التنفيذ إال    مل
صلة بــاملالجئ املتاحــة لــضحاياأيــضاً املزيــد مــن املعلومــات عــن التــدابري املتــ  

 الوطنيـة املتعلقـة مبنـعاالسـتراتيجية لي وتدريب املختصني وتنفيـذ      عائالعنف ال 
 .فعال لي والتصدي له بشكلعائالعنف ال

، علقـت صـاحبة الـبالغ علـى بيـان الدولـة٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثـاين   ٩يف   رد صاحبة البالغ
سكن املـنخفض اإلجيـار، قائلـةالطرف، الذي أشارت فيه إىل أهنا رفضت املـ        

كحـــل مؤقـــت إىل أن يـــتم حـــل ملكيـــة شـــقتها، يعـــرض عليهـــا إال إنـــه مل
يكـن مل تكن هناك أي إمكانية للعـودة إىل شـقتها إن هـي غادرهتـا كمـا              ومل

ملــسكن املــذكور، بعكــس الــشقة احلاليــةابإمكــان ابنــها املعــوق الوصــول إىل 
نه مت االتفـاق علـى ذلـك أثنـاءوادعت أ . اليت يوجد فيها ممر منحدر ومصعد     

تتلـق أي معونـة قانونيـة، االجتماع مع املعنـيني يف الـوزارة، وأهنـا، أيـضا، مل           
زال عدا نقل ابنها جمانا مـرة يف األسـبوع إىل مؤسـسة الرعايـة، مـا        وأنه فيما 

ادعــت أن األمــر كمــا. تتلــق أي تعويــضات  وضــع ابنــها بــدون حــل ومل   
لي، وأنــه حــىت اآلنعــائذا صــلة بــالعنف اليكــن  التقييــدي كــان حمــدودا ومل 

ــف ال    ال ــشريعات تعـــرف العنـ ــد أي تـ ــاردةعـــائتوجـ وقالـــت إن. لي واملطـ
اخلدمات املقدمة حاليا للنـساء الالئـي يتعرضـن للـضرب حمـدودة وإن إنـشاء
مركــز واحــد لألزمــات وخــط هــاتف مفتــوح تــشغله احلكومــة غــري كــاف

تعتــرب العنــف  الطــرف الوأضــافت أن الدولــة. لعــشرة ماليــني مــن الــسكان 
ــائال ــاتع ــع املنظم ــا حمــدود م ــوع اجلــنس وتعاوهن ــى ن ــة عل ــشكلة قائم لي م

 .احلكومية املتخصصة يف هذا اجملال غري

ــراءات  اإلجــــــــــــــــ
ــذة   ــرى املتخــ األخــ

 املطلوب اختاذها أو

 مبمثل للدولة الطرف يف تان املقررت، اجتمع٢٠٠٦مايو / أيار٣١يف 
 .مقر األمم املتحدة

ــب هــذا    ــا املقررتاالجتمــاع وجهــ وعق ن إىل الدولــة الطــرف مــذكرةت
 فيهـا املزيـدتا، طلب ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٦شفوية باسم اللجنة، مؤرخة     

التـدابري الـيت اتُّخـذت لـضمان: من املعلومات، عن مجلة أمـور، مـن بينـها         
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إذا كانــت صــاحبة الــبالغ تلقــت ســالمة صــاحبة الــبالغ وطفليهــا؛ ومــا 
إذا صـدرت أوامـر تقييديـة  انتـهاك حقوقهـا؛ ومـا      ستتلقى تعويضاً عـن    أو

 جتاه األشـخاص املـدانني بارتكـاب٢٠٠٥ لعام  ١٦مبوجب القانون رقم    
لي ضد النساء والظروف احملددة اليت ميكن فيها إصـدار هـذهعائالعنف ال 

األوامر التقييدية واحلمائية ضد األشخاص غـري املـدانني بارتكـاب العنـف
 .إذا كان قد سبق إصدار هذه األوامر لي ضد النساء وماعائال

قررت اللجنـة، خـالل دورهتـا الـسادسة والـثالثني، إهنـاء النظـر يف متابعـة قرار اللجنة
ة، وأن أي معلومــات إضــافية عــن متابعــة اآلراءالــآرائهــا بــشأن هــذه احل

الواردة يف هذا الـبالغ ينبغـي أن ُتطلـب مبوجـب إجـراءات اإلبـالغ الـيت
 .اقيةتنص عليها االتف
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  اجلزء الثاين
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أعمـال دورهتـا                    

  اخلامسة واألربعني
    

  ٢٠١٠فرباير / شباط٥ - يناير / كانون الثاين١٨    
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  الفصل األول
املــسائل املعروضــة علــى الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع      

  أةأشكال التمييز ضد املر
  املقررات    
  أوال/٤٥املقرر     

قررت اللجنة أنه ينبغي دعوة الدول األطراف اليت ستقدَّم تقاريرها يف غـضون عـامني                 
إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقـدمي التقـارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق                  

ــة املتعلقــة بتقــدمي وثيقــ    ــائق خاصــة  اإلنــسان، مبــا فيهــا املبــادئ التوجيهي ة أساســية موحــدة ووث
مبعاهدات بعينها، اليت أقرها االجتمـاع اخلـامس املـشترك بـني جلـان اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات                    

انظـر املرفـق األول مـن اجلـزء     ). (HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيـه  /حقوق اإلنسان يف حزيران   
  ).الثاين من هذا التقرير

  
  ثانيا/٤٥املقرر     

 لتقييم التقارير الواردة من الـدول األطـراف مبوجـب إجرائهـا             اعتمدت اللجنة منهجية    
  .املتابعةب ة املعنيةقرِّراملُاخلاص باملتابعة، فضال عن تقرير 

  
  ثالثا /٤٥املقرر     

جلـزء الثـاين مـن    مـن ا انظـر املرفـق الثـاين    . (اعتمدت اللجنة بيانا بشأن احلالـة يف هـاييت         
  ).هذا التقرير

  
  رابعا/٤٥املقرر     

مدت اللجنة بيانا بشأن إدماج املرأة األفغانية يف عملية بناء السالم واألمـن وإعـادة               اعت  
  .)انظر املرفق الثالث من اجلزء الثاين من هذا التقرير (.اإلعمار يف أفغانستان

  
  خامسا/٤٥املقرر     

 سـنة   ١٥اعتمدت اللجنة بيانا بشأن استعراض إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مضي              
   .)انظر املرفق الرابع من اجلزء الثاين من هذا التقرير (.اعلى صدورمه
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  سادسا/٤٥املقرر     
انظر املرفق اخلـامس     (.اعتمدت اللجنة بيانا بشأن عالقتها مع املنظمات غري احلكومية          

  .)من اجلزء الثاين من هذا التقرير
  

  سابعا /٤٥املقرر     
انظـر املرفـق الـسادس مـن اجلـزء       (.اعتمدت اللجنة بيانـا بـشأن عالقتـها مـع الربملـانيني         

  .)الثاين من هذا التقرير
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  
  الدول األطراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري  -ألف   

، تــاريخ اختتــام الــدورة اخلامــسة واألربعــني للجنــة املعنيــة   ٢٠١٠فربايــر / شــباط٥يف   - ١
ييــز ضــد املــرأة، بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    بالقــضاء علــى التم

 دولـة مـن الـدول األطـراف     سـتة ومخـسون   وقـد قبلـت    . دولـة  ١٨٦أشكال التمييز ضـد املـرأة       
 ٦٨ويلـزم أن تقبـل التعـديل        . ، املتعلـق بوقـت اجتمـاع اللجنـة        ٢٠ مـن املـادة      ١تعديل الفقـرة    

 وهكـذا   ،شرط قبول ثلثـي الـدول األطـراف للتعـديل         من الدول األطراف ليكتمل     أخرى  دولة  
  .يصبح التعديل ساري املفعول

ويف التــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة     - ٢
   .دولة ٩٩
قائمــة ، و٢٠١٠أبريــل / نيــسان٣٠حــىت وتــرد قائمــة بالــدول األطــراف يف االتفاقيــة    - ٣

أبريـل  / نيـسان ٣٠حىت من االتفاقية  ٢٠ من املادة ١ت تعديل الفقرة بالدول األطراف اليت قبل 
ــة      ، و٢٠١٠ ــاري لالتفاقيـ ــول االختيـ ــى الربوتوكـ ــيت وقعـــت علـ ــراف الـ ــدول األطـ ــة بالـ قائمـ

ات مـن الرابـع إىل   يف املرفقـ ، ٢٠١٠أبريـل  / نيـسان ٣٠حـىت   ،صدقت عليه أو انضمت إليه   أو
  .اجلزء األول من هذا التقريرالسادس من 

  
  افتتاح الدورة  -ء با  

ــة دورهتــا اخلامــسة واألربعــني يف مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف، يف      - ٤ عقــدت اللجن
 جلــسة ١٩وعقــدت اللجنــة . ٢٠١٠فربايــر / شــباط٥ينــاير إىل / كــانون الثــاين١٨الفتــرة مــن 

 ٦  و٥ جلـسات ملناقـشة البنـود    ١٠وعقدت اللجنـة أيـضا   ). ٩٢٤ إىل ٩٠٦اجللسات  (عامة  
وترد يف املرفق السابع من اجلـزء األول مـن هـذا التقريـر قائمـة                .  جدول األعمال   من ٨  و ٧ و

  .بالوثائق املعروضة على اللجنة
 ة الـسامي  ة نافانيثيم بيالي، املفوض   توحتدث. وافتتحت الدورة نائلة جرب، رئيسة اللجنة       - ٥

  . ٩٠٦حلقوق اإلنسان، أمام اللجنة يف جلستها 
  

   وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال  -جيم   
  ). CEDAW/C/2010/45/1( جدول األعمال املؤقت ٩٠٦أقرت اللجنة يف جلستها   - ٦
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  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  -دال   
، رئيــسة الفريــق العامــل ملــا قبــل  ا آبيــ-، عرضــت دوركــاس كــوكر ٩٠٦يف اجللــسة   - ٧

   .٢٠٠٩فرباير / شباط١٣ إىل ٩الدورة، تقرير الفريق الذي اجتمع يف الفترة من 
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
 مــن ٥عــرض موظــف أقــدم لــشؤون حقــوق اإلنــسان، تقــارير مقدمــة يف إطــار البنــد     - ٨

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ٢١ تنفيــذ املــادة ،جــدول األعمــال
)CEDAW/C/2010/45/3  وAdd.4( ئل التعجيــل  ســبل ووســا، مــن جــدول األعمــال٦، والبنــد

  ).CEDAW/C/2010/45/4( اللجنة بعمل
ينـاير، عقـدت اللجنـة جلـسة مغلقـة مـع ممـثلني عـن الوكـاالت          / كانون الثـاين ١٨ويف    - ٩

األمــم املتحــدة وعــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة، قــدموا   وبــرامج املتخصــصة وعــن صــناديق 
 بذلتـها هـذه اهليئــات   خالهلـا معلومـات عـن بلـدان معينــة وكـذلك معلومـات عـن اجلهــود الـيت        

  .لدعم تنفيذ االتفاقية
، عقدت اللجنة جلـسات علنيـة غـري رمسيـة           ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ٢٥  و ١٨ويف    - ١٠

مع ممثلي املنظمات غري احلكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول الثمـاين                  
  .سة واألربعنياألطراف اليت قدمت تقارير إىل اللجنة يف دورهتا اخلام

  
  عضوية اللجنة  - واو  

ولكــن إنــديرا دجاســينغ   . حــضر الــدورة اخلامــسة واألربعــني مجيــع أعــضاء اللجنــة        - ١١
وترد يف املرفـق الثـامن مـن اجلـزء األول مـن هـذا التقريـر                 . تتمكن من حضور الدورة كاملة     مل

  .نهمتبني مدة عضوية كل م، ٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠حىت  ،قائمة بأعضاء اللجنة
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  الفصل الثالث
تقرير رئيسة اللجنة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا بني الدورتني الرابعـة                

  واألربعني واخلامسة واألربعني للجنة
، قدمت الرئيسة تقريـرا عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا منـذ انعقـاد                   ٩٠٦يف اجللسة     - ١٢

  .الدورة الرابعة واألربعني
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  الفصل الرابع
 مــن ١٨ارير املقّدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة النظــر يف التقــ    

  االتفاقية
نظرت اللجنة يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني يف تقـارير قدمتـها مثـاين دول مـن الـدول                       - ١٣

التقريــر الــدوري األويل لإلمــارات العربيــة :  مــن االتفاقيــة، وهــي١٨األطــراف مبوجــب املــادة 
ــر)CEDAW/C/ARE/1(املتحــدة  ــاين    ؛ والتقري ــدوريني الث ــرين ال ــر األويل والتقري  اجلــامع للتقري

؛ والتقريــــــر الــــــدوري الرابــــــع ألوزبكــــــستان )CEDAW/C/BOT/3(والثالــــــث لبوتــــــسوانا 
)CEDAW/C/UZB/4( تقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابعة واخلامسة والسادسة والـسابعة         ال؛ و

إىل ) CEDAW/C/NLD/5(ا ؛ والتقريـــر الـــدوري اخلـــامس هلولنـــد)CEDAW/C/PAN/7(لبنمـــا 
ــدا      ــع واخلــامس هلولن ــدوريني الراب ــرين ال ــب التقري ــاوأ(جان  CEDAW/C/NLD/4/Add.1) (روب

؛ والتقريــران الــدوريان الرابــع واخلــامس جلــزر األنتيــل اهلولنديــة  )CEDAW/C/NLD/5/Add.1و
)CEDAW/C/NLD/4/Add.2و  CEDAW/C/NLD/5/Add.2( ؛ والتقريـــــر الـــــدوري الـــــسادس

؛ والتقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الــسادس والــسابع ملــصر )CEDAW/C/MWI/6(ملــالوي 
)CEDAW/C/EGY/7(  ؛ والتقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني الـــسادس والـــسابع ألوكرانيـــا
)CEDAW/C/UKR/7.(  

. وأعــدت اللجنــة مالحظــات ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن التقــارير الــيت نظــرت فيهــا   - ١٤
احـــــة علـــــى موقـــــع نظـــــام الوثـــــائق الرمسيـــــة لألمـــــم املتحـــــدة        وهـــــذه املالحظـــــات مت 

)http://documents.un.org(حتت الرموز املبينة أدناه ،:  
 (CEDAW/C/ARE/CO/1)  اإلمارات العربية املتحدة

 (CEDAW/C/UZB/CO/4)  أوزبكستان
 (CEDAW/C/UKR/CO/7)  أوكرانيا

 (CEDAW/C/PAN/CO/7)  بنما

 )CEDAW/C/BOT/CO/3(  بوتسوانا
 (CEDAW/C/EGY/CO/7)  مصر

 (CEDAW/C/MWI/CO/6)  مالوي
 (CEDAW/C/NLD/CO/5)  هولندا

  
جلزء األول من هذا التقرير معلومات عن الـدول األطـراف         من ا وترد يف املرفق العاشر       

  . على املالحظات اخلتامية للجنة يف ختام الدورة اخلامسة واألربعنيتالحظاأدلت مباليت 
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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    - ١٥

  .تقريرها السنوي موجزا عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول االختياري
  

 مـن  ٢ املـادة  مبوجـب اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة فيما يتصل باملسائل الناشئة         -ألف   
  الربوتوكول االختياري

ــدَّم مبوجــب الربوتوكــول          - ١٦ ــات املق ــين بالبالغ ــل املع ــق العام ــر الفري ــة تقري ــرت اللجن أق
 جلـزء الثـاين مـن هـذا       مـن ا  انظـر املرفـق الـسابع       (االختياري عن أعمال دورتـه الـسادسة عـشرة          

  ).التقرير
  

  متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية  -باء   
وقـررت اللجنـة، بنـاء علـى توصـية          . رائهـا آنظرت اللجنة يف املعلومات املتعلقة مبتابعة         - ١٧

ــل،   ــق العام ــاءالفري ــي إجراإهن ــة ئ ــصلني املتابع ــالبالغاملت ــم ني ب شــهيدة غويكــشة   ٥/٢٠٠٥ رق
ــاة( ــم   )متوف ــسا ورق ــدرمي  ف ٦/٢٠٠٥ ضــد النم ــة يل ــاة(اطم ــسا )متوف ــذه  .  ضــد النم ــرد ه وت

جلـزء األول مـن     مـن ا   اللجنة بشأن املتابعة يف املرفق الثاين عـشر          ا اختذهت اتي قرار وأاملعلومات  
  .هذا التقرير
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  الفصل السادس
   اللجنةبعملسبل ووسائل التعجيل     

تعجيـل بعمـل    من جدول األعمـال، املعنـون سـبل ووسـائل ال         ٦نظرت اللجنة يف البند       - ١٨
فربايــر / شــباط٥ ينــاير و/ كــانون الثــاين١٨ املعقــودتني يف ٩٢٤ و ٩٠٦اللجنــة، يف جلــستيها 

  .ويف عدة جلسات مغلقةعلى التوايل  ٢٠١٠
  

   من جدول األعمال٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
  تواريخ انعقاد الدورات املقبلة للجنة     

رات، مت تأكيــد مواعيــد انعقــاد دوريت اللجنــة الــسادسة واألربعــني  ملــؤمتاوفقــا جلــدول   - ١٩
  :والسابعة واألربعني وما يتصل هبما من اجتماعات كما يلي

  ، نيويورك؛٢٠١٠يوليه / متوز١٣-١٢: الدورة السادسة واألربعون  )أ(  
 مبوجــب  املقدمــةالــدورة الــسابعة عــشرة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات        )ب(  

  ، نيويورك؛٢٠١٠يوليه / متوز٩-٧:  االختياريالربوتوكول
، ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٦-٢: الفريق العامل ملا قبل الدورة الثامنة واألربعني        )ج(  

  نيويورك؛ 
  ، جنيف؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢- ٤: الدورة السابعة واألربعون  )د(  
مبوجـــب   املقدمـــةالـــدورة الثامنـــة عـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات   )ه(  

  ، جنيف؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١ -سبتمرب / أيلول٢٩: الربوتوكول االختياري
 تـشرين  ٢٩-٢٥: لفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة التاسـعة واألربعـني، جنيـف        ا  )و(  
  .، جنيف٢٠١٠أكتوبر /األول

  
  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة     

ر يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف التاليـة يف دورتيهـا           أكدت اللجنة أهنا ستنظ     - ٢٠
 بـــشكل مبـــدئي الـــدول  أيـــضااختـــارت اللجنـــةو .الـــسادسة واألربعـــني والـــسابعة واألربعـــني

  : األطراف اليت سيطلب منها تقدمي تقارير يف دورهتا الثامنة واألربعني
  :الدورة السادسة واألربعون

  حتاد الروسياال  
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  األرجنتني  
  ترالياأس  
  ألبانيا  
  بابوا غينيا اجلديدة  
  تركيا  
  *مجهورية أفريقيا الوسطى  
  *سيشيل  
  *غرينادا  
  فيجي   

  
  :الدورة السابعة واألربعون

  أوغندا  
  بوركينا فاسو  
  **تشاد  
  تونس  
  جزر البهاما  
  **جزر القمر  
  اجلمهورية التشيكية  
  **ليسوتو  
  مالطة  
الـيت سـتدعى إىل تقـدمي       التاليـة   واختارت اللجنة أيـضا بـصورة أوليـة الـدول األطـراف               

 
  

بعـد  لكـن   و. دون تقـدميها لتقـارير    بـ الـدول األطـراف      هـذه     االتفاقية يف   تنفيذ فحص رياللجنة أن جي  قررت    *  
االنتـهاء   ٢٠١٠يف سـنة  تفيد بأنـه سـيجري    ٢٠١٠ من هذه الدول األطراف يف مطلع سنة       معلوماتتلقي  

  . إىل وقت الحقأرجئ النظر فيها تقاريرها املتأخرة، من وضع
 .رتوافر تقريدون بسيتم النظر يف تنفيذ هذه الدول األطراف لالتفاقية   **  
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  :نيتقاريرها يف الدورة الثامنة واألربع
  إسرائيل  
  بنغالديش  
  بيالروس  
  اجلزائر  
  جنوب أفريقيا  
  سري النكا  
  كينيا  
  ليختنشتاين  

  
   من االتفاقية١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة     

قررت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعـني اسـتحداث إجـراء للمتابعـة تـدرج مبقتـضاه                   - ٢١
لحـصول  لطلباً إىل فرادى الدول األطراف يف املالحظات اخلتامية بشأن التقـارير املقدمـة منـها                 

ت علــى معلومــات بــشأن اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ توصــيات حمــددة واردة يف تلــك املالحظــا  
ــ. اخلتاميــة ــة يف غــضون   إىل  الطلــب الــدول األطــراف  دعووي تقــدمي هــذه املعلومــات إىل اللجن
  . ٢٠١١ إجراء املتابعة يف عام تها بشأنوقررت اللجنة تقييم جترب. سنتني
ويف دورهتــا الرابعــة واألربعــني، قــررت اللجنــة تعــيني مقــررة معنيــة مبتابعــة املالحظــات   - ٢٢

واعتمـدت اللجنـة   . را بـايلي  ادوبرافكـا سـيمونوفيتش وباربـ     : ا تباعـا  اخلتامية ومقررة بديلة ومهـ    
  .املتابعةب  املعنيةقررةاملوالية ل اإطار
املقدَّمـة  تقـارير  الوقررت اللجنة يف دورهتـا اخلامـسة واألربعـني اعتمـاد منهجيـة لتقيـيم                - ٢٣
لذي قدمتـه املقـررة     واعتمدت اللجنة أيضاً التقرير ا    . الدول األطراف مبوجب إجراء املتابعة    من  

 مبوجـب   نيوخـالل الـدورة اخلامـسة واألربعـني، مت تقيـيم تقريـري متابعـة مقـدَّم                . بشأن املتابعة 
وتقريـــر اململكـــة املتحـــدة ) CEDAW/C/SVK/CO/4(هـــذا اإلجـــراء، ومهـــا تقريـــر ســـلوفاكيا  

 ويف كلتــا احلــالتني، الحظــت). CEDAW/C/UK/CO/6(يرلنــدا الــشمالية ألربيطانيــا العظمــى و
املقررة أن التوصيات ُنفذَّت جزئيا ودعت الدول األطـراف املعنيـة كتابيـا إىل إدراج معلومـات         

  .إضافية يف تقاريرها الدورية املقبلة
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 السابع الفصل
 االتفاقية من ٢١ املادة تنفيذ     

 االتفاقيـة،  مـن  ٢١ املـادة  تنفيـذ  بـشأن  األعمـال،  جـدول  من ٥ البند يف اللجنة نظرت  - ٢٤
 ٢٠١٠ فربايـر /شـباط  ٥ و ينـاير /الثـاين  كـانون  ١٨ يف املعقـودتني  ،٩٢٤ و ٩٠٥ يهاجلست يف

 .مغلقة جلسات عدة ويف التوايل على
  

 األعمال جدول من ٦ البند إطار يف اللجنة اختذهتا اليت اإلجراءات  
 االتفاقية من ٢ املادة بشأن عامة توصية  

 توصـية  مـشروع  بوضـع  املكلـف  العامـل  الفريـق  ةرئيـس  فلينـتـرمان، كورنيليس توافق  - ٢٥
 بيمينتيـل،  سـيلفيا و أبـيــا،  كـوكر  دوركـاس  أيضا يضم الذي ،االتفاقية من ٢ املادة بشأن عامة
 العامـة  للتوصـية  مـنقح  مـشروع  تعمـيم  علـى  )بوبيـسكو  فكتوريـا و زرداين، - بلميهوب مرميو

 دورهتـا  يف اللجنـة  وسـتناقش  .عليـه  تعليقاهتـا  إلبداء واألربعني السادسة دورهتا قبل اللجنة على
 توطئــة اللجنــة أعــضاء تعليقــات يتــضمن إضــافيا تنقيحــا منقحــا مــشروعا واألربعــني الــسادسة
 .واألربعني السابعة دورهتا يف العتماده

  
 املسنات بشأن عامة توصية  

 املـسنات  بـشأن  عامـة  توصـية  مـشروع  بإعـداد  املعـين  العامـل  الفريـق  من اللجنة طلبت  - ٢٦
 ئلـة انو شـوتيكول،  سايـسوري و بـرون،  نيكالسو بايلي، باربراو ،)رئيسة( بيغوم راآ فردوس(

 واألربعـني  الـسادسة  دورهتـا  يف اللجنـة  إىل يقـدم  أن )نوبـاور  فيوليتـا و هاياشـي،  كوكـو و جرب،
  .واألربعني السادسة دورهتا يف اعتماده هبدف ملناقشته منقحا مشروعا

  
 وفسخه الزواج على املترتبة ةاالقتصادي النتائج بشأن عامة توصية  

 عامـة  توصـية  مـشروع  إعـداد  إليـه  أسـند  الـذي  العامـل  الفريـق  يقـدم  أن اللجنـة  قررت - ٢٧
 ،)رئيــسة( كــاداري هــالبريين روث( وفــسخه الــزواج علــى املترتبــة االقتــصادية النتــائج بــشأن

 مينتيـــل،بي ســـيلفياو بـــاتن، بـــراميالو جايـــسينغ، إنـــديراو أوري، فيوليـــتو مـــيلني،أ نيكـــولو
 الـــسادسة دورهتـــا يف اللجنـــة إىل التوصـــية هلـــذه منقحـــا مـــشروعا )ســـيمونوفتش دوبرافكـــاو

  .واألربعني السابعة دورهتا يف لتعتمده واألربعني
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  الطفل حقوق وجلنة املرأة ضد التمييز على القضاء جلنة بني املشترك العامل الفريق  
 بيلـــي، وبـــاربرا ،)رئيـــسة( نوبـــاور يتـــافيول( العامـــل الفريـــق تقريـــر اللجنـــة اعتمـــدت  - ٢٨

  ).سيمونوفيتش ودوبرافكا جرب، ونائلة بيغوم، آرا وفردوس آبيا، كوكر ودوركاس
  

  الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية اهتمام موضع بالنساء املعين العامل الفريق  

 واملفوضــية، جنــةلال بــني املــشتركة الدراســية باحللقــة املتعلــق التقريــر اللجنــة اعتمــدت  - ٢٩
 أجـل  مـن  املنـشأ  العامل الفريق ويتألف .نيويورك يف ٢٠٠٩ يوليه/متوز ١٧ و ١٦ يف املعقودة
 فلينترمـان،  وسـيس  بيغـوم،  آرا وفـردوس  ،)رئيـسة ( آبيـا  كـوكر  دوركـاس  من الدراسية احللقة

 .سيمونوفيتش ودوبرافكا باتن، وبراميال
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 الثامن الفصل
  واألربعنيالسادسة للدورة املؤقت األعمال جدول  

 يف واألربعــني الــسادسة لــدورهتا املؤقــت األعمــال جــدول مــشروع يف اللجنــة نظــرت  - ٣٠
 التــايل املؤقــت األعمــال جــدول وأقــرت ،٢٠١٠ فربايــر/شــباط ٥ يف املعقــودة ٩٢٤ جلــستها
 :الدورة لتلك

 .الدورة افتتاح  - ١

 .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار  - ٢

 واألربعـني  الثانيـة  الـدورة  مـن  املمتدة الفترة يف هبا املضطلع األنشطة عن سةالرئي تقرير - ٣
 .للجنة واألربعني الثالثة إىل

 القـضاء  اتفاقيـة  مـن  ١٨ املـادة  مبوجـب  األطـراف  الـدول  مـن  املقدمة التقارير يف النظر - ٤
 .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على

 .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع ىعل القضاء اتفاقية من ٢١ املادة تنفيذ  - ٥

 .اللجنة بعمل التعجيل ووسائل سبل  - ٦

 مجيـع  علـى  القضاء التفاقية االختياري الربوتوكول إطار يف هبا املضطلع اللجنة أنشطة  -٧
 .املرأة ضد التمييز أشكال

 .للجنة واألربعني السابعة للدورة املؤقت األعمال جدول  - ٨

 .واألربعني السادسة دورهتا عن اللجنة تقرير اعتماد  - ٩
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  التاسعالفصل
 التقرير اعتماد    

 جلـستها  يف وإضـافاته  واألربعني اخلامسة دورهتا عن التقرير مشروع يف اللجنة نظرت  - ٣١
 .املناقـشة  خـالل  شـفويا  املنقحـة  تهبـصيغ  واعتمدتـه  ،٢٠١٠ فربايـر /شباط ٥ يف املعقودة ٩٢٤

 ) CEDAW/C/SR.924 انظر(
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 ألولا املرفق
 أوال/٤٥ املقرر  
 بتقـدمي  املتعلقة املنسقة التوجيهية املبادئ تباعا إىل األطراف الدول دعوة    

 املبــادئ فيهــا مبــا اإلنــسان، حلقــوق الدوليــة املعاهــدات مبوجــب التقــارير
 مبعاهـدات  خاصـة  ووثـائق  موحدة أساسية وثيقة بتقدمي املتعلقة التوجيهية
  الصفحاتلعدد ىالقصو باحلدود والتقّيد بعينها،

 عـامني  غـضون  يف تقاريرها ستقدَّم اليت األطراف الدول دعوة ينبغي أنه اللجنة قررت  - ١
 حلقـوق  الدوليـة  املعاهـدات  مبوجـب  التقـارير  بتقـدمي  املتعلقة املنسقة التوجيهية املبادئ اتباع إىل

ــة املبــادئ فيهــا مبــا اإلنــسان، ــائق ةموحــد أساســية وثيقــة بتقــدمي املتعلقــة التوجيهي  خاصــة ووث
 مبعاهـدات  املنـشأة  اهليئـات  جلـان  بـني  املـشترك  اخلـامس  االجتمـاع  أقرها اليت بعينها، مبعاهدات
 .)HRI/MC/2006/3( ٢٠٠٦ يونيه/حزيران يف اإلنسان حقوق

 يف اعتمـدت،  املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  القضاء جلنة بأن األطراف الدول تذكري وينبغي  - ٢
 املتعلقــة املنــسقة التوجيهيــة مبادئهــا ،٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين كــانون يف املعقــودة األربعــني دورهتــا
 التوجيهيـة  املبـادئ  مـع  بـاالقتران  تطبَّـق  أن جيـب  والـيت  بعينـها  مبعاهـدات  خاصـة  تقـارير  بتقـدمي 
 التوجيهيــة املبــادئ معــاً املبــادئ هــذه وتــشكل .موّحــدة أساســية وثيقــة بوضــع املتعلقــة املنــسقة
 حمـل  وحتـلّ  .املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية مبوجب التقارير لتقدمي املنسقة
  .قبل من اللجنة أصدرهتا اليت التقارير بإعداد املتعلقة التوجيهية املبادئ مجيع

 يف اجلديـدة  التوجيهيـة  املبـادئ  هـذه  إتبـاع  علـى  األطراف الدول تشجيع أيضا وينبغي  - ٣
ــا إعـــداد ــة تقاريرهـ ــةاالتف مبوجـــب املقبلـ  صـــفحة ٤٠ حـــدود يف تكـــون أن ينبغـــي والـــيت اقيـ

 املوحـدة  األساسـية  الوثيقـة  تتجـاوز  أال ينبغـي  حـني  يف ،)األوليـة  للتقـارير  بالنـسبة  صفحة ٦٠(
ــستكملة ــا امل ــني م ــدعوة هــذه متــس وال .صــفحة ٨٠ و ٦٠ ب ــارير ال ــيت التق ــغ ال  إعــدادها بل
 .النهائية املراحل
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  الثاين املرفق
 ثالثا/٤٥ املقرر  
  هاييت يف احلالة بشأن املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة بيان  

 مـع  وتـضامنها  تعاطفهـا  عميـق  عن املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة تعرب  - ١
ــر وشــعباً، حكومــةً هــاييت، ــزال إث  /الثــاين كــانون ١٢ يف البلــد هــذا ضــرب الــذي املــدمر الزل
 الـثالث  والناشـطات  املتحـدة  األمـم  مـوظفي  ألسـر  تعازيهـا  أيـضا  نـة اللج تقـدم و .٢٠١٠ يناير

 مـــاري وآن مارســـلني ومغـــايل مريليـــت مرييـــام هـــاييت، يف املـــرأة حقـــوق جمـــال يف البـــارزات
  .الزلزال يف حتفهم لقوا الذين كوريوالن،

 هائلـة  صـعوبات  الغـريب  الكـرة  نصف يف بلد أفقر ضرب الذي الزلزال هذا سبب وقد  - ٢
 اإلغاثـة  عمـال  يكـافح  وبينمـا  .عموما السكان بني األرواح يف فادحة وخسائر بالغة توإصابا
 لألزمـة  كـان  فقـد  اجلميـع،  علـى  صـعبة  احلالـة  تـزال  ال وبينما هاييت، لشعب املساعدات لتقدمي
 جهـود  مجيـع  يف جنـساين  منظـور  إدراج إىل اللجنـة  وتـدعو  .واألطفـال  النساء على خاص وقع

  .كاف حنو على للنساء اخلاصة االحتياجات تلبية تتسىن ىتح اإلنسانية اإلغاثة

 اجملتمعـات  بنـاء  وإعـادة  املـساعدة  تقـدمي  يف هامـة  موارد والرجال النساء تشكل وبينما  - ٣
 رعايـة  يف دورهـن  حبكـم  أكـرب  مبـسؤوليات  يـضطلعن  النساء فإن الطبيعية، الكوارث أعقاب يف

 أن جـدا  املطلـوب  مـن  أنـه  حـني  ويف .اآلخـرين  جنيوالنا واجلرحى واملعوقني واملسنني األطفال
 علـى  أدوارهـن  أداء ميكنـهن  فـال  الطـوارئ،  هـذه  مثـل  أعقاب يف واملرونة بالقوة النساء تتحلى
 أُريـد  وإذا .هلـن  القـرار  صـناع  وجتاهـل  األساسية احتياجاهتن تلبية عدم حال يف املطلوب النحو
 بــسالمتها املتعلقــة للــشواغل كــذلك ابةاالســتج فيجــب اآلخــرين، احتياجــات تلــيب أن للمــرأة

 عنــصرا احملليــة اجملتمعــات يف اجلنــسانية الــديناميات فهــم ويعــد .وتغذيتــها وصــحتها وكرامتــها
 مجيـع  اللجنـة  وتـدعو  .اإلعمـار  وإعـادة  التأهيـل  وإعـادة  اإلنسانية اإلغاثة جهود لفعالية أساسيا
  .اخلاصة احتياجاهتن وتلبية حتديد لخال من النساء قوة تعزيز إىل اإلنسانية اإلغاثة وكاالت

 معاجلـة  علـى  اللجنـة  حتـث  اإلنـسانية،  األزمـة  هـذه  فيهـا  تقـع  اليت اخلاصة البيئة وحبكم  - ٤
 مــع ومتنوعــة، مبتكــرة اســتراتيجيات خــالل مــن الغذائيــة املــواد علــى النــساء حــصول مــسألة

 الفئــات مــن وغريهــن اتواملعوقـ  واملــسنات املــصابات والنــساء األسـر  ربــات بالنــساء االهتمـام 
 الـيت  األغذيـة  علـى  احلـصول  أجـل  مـن  يتعاركون وهم الرجال صور وتربز .اجملتمع يف الضعيفة
 يف التـدخل  عمليـات  يف للنـساء  خاصـة  طـوارئ  إنـشاء  إىل امللحـة  احلاجة املتحدة األمم تقدمها
  .الزلزال بعد ما مرحلة
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 االكتظــاظ بــسبب األوبئــة نتــشارال قيقــياحل االحتمــال مــن بــالغ بقلــق اللجنــة وتــشعر  - ٥
 هــذه ســببتها الــيت الــصدمة حبجــم االســتهانة أيــضا ميكــن الو .الــصحي الــصرف نظــام وتــردي
 خـدمات  وتقـدمي  للنـساء  اخلاصـة  االحتياجـات  تلبيـة  أمهية على اللجنة وتشدد .املدمرة الكارثة
  .اجلنسانية االعتبارات تراعي صحيةال للرعاية

 اهنيـار  فمع .والنظام القانون له يتعرض الذي التهديد من اجهاانزع عن اللجنة وتعرب  - ٦
 ينــشرون كــانوا الــيت األحيــاء إىل الــسجناء مــن الكــثري عــاد بــرنس، أو بــورت يف الــسجن مــبىن

 تزيـد  أن وميكـن  اإلنـسانية،  األزمـات  يف شـائعة  ظـاهرة  اجلنـسي  العنـف  أن كمـا  .فيهـا  الرعب
 تواجــه والتــشرد، والفوضــى التــوتر فيــه يزيــد توقــ ويف .الوطنيــة الكــوارث أعقــاب يف حــدهتا
 واملـسنني  وأطفـاهلن  أنفـسهن  إعالـة  يف صـعوبة  وجيـدن  للعنـف،  بـالتعرض  متزايـدا  هتديدا النساء

  .الناجني من يرعوهنم ممن وغريهم واملعوقني واجلرحى

 ىواملـأو  والغـذاء  الطبيـة  العنايـة  تـوفري  عـن  أمهيـة  للمرأة اإلنسان حقوق محاية تقل وال  - ٧
 أمــين نظــام وضــع علــى الطــوارئ حــاالت يف املــساعدة أفرقــة اللجنــة وحتــث .عاجلــة بــصورة
  .األضعف والفئات واألطفال النساء حلماية الالزمة التدابري مجيع اختاذ وعلى منسق،

 اإلغاثـة  مراحـل  وتنفيـذ  وتـصميم  تقيـيم  يف جنـساين  منظـور  إدراج علـى  اللجنة وحتث  - ٨
 بـشكل  والنـساء  عـام  بـشكل  املتـضررين  الـسكان  كرامـة  والستعادة ،فعاليتها لضمان اإلنسانية
 مجيـع  يف املـرأة  وقـدرات  احتياجـات  مراعاة كفالة إىل احلاجة على أيضا اللجنة وتؤكد .خاص

 لكفالـة  األمهيـة  بـالغ  املبكر اإلنعاش يف املرأة دور ألن للطوارئ، التصدي وجمموعات قطاعات
 األمـم  ووكـاالت  الدويل اجملتمع اللجنة حتث ولذلك .األجل ةالطويل واالستدامة الفعال التنفيذ
 إدارة بــرامج مراحــل مجيــع يف النــساء إشــراك علــى اإلنــسانية اإلغاثــة وكــاالت ومجيــع املتحــدة

 بوجهــات للطــوارئ التــصدي جهــود يعــززن كــي التنفيــذ، أو التخطــيط يف ســواء الطــوارئ،
  .القيمة وإسهاماهتن نظرهن

 علـى  عزمـه  يف واحـدا  صـفا  يقـف  الـذي  الدويل للمجتمع تقديرها عن اللجنة وتعرب  - ٩
ــة هــذه جتــاوز علــى هــاييت مــساعدة ــاء إعــادة مرحلــة أن ومبــا .احملن  االجتمــاعي اجملــالني يف البن

 حتـث  والـتعمري،  اإلنعاش مرحليت تدخل اإلنسانية واملساعدة تبدأ، أن وشك على واالقتصادي
 متواصــلة جهــود وبــذل القــرار، صــنع عمليــة يف مــلبالكا النــساء مــشاركة كفالــة علــى اللجنــة
  .الطويل األجل يف هاييت ورجال لنساء اإلمنائية االحتياجات على تركز

 



A/65/38
 

10-35812 142 
 

  الثالث املرفق
 رابعا/٤٥ املقرر  
 يف األفغانيـة  املـرأة  إدمـاج  بـشأن  املرأة ضد التمييز على القضاء جلنة بيان  

 أفغانستان يف اإلعمار وإعادة واألمن السالم بناء عملية
 البـالغ  األطـراف  الـدول  مـن  املكلفـة  املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  بالقضاء املعنية اللجنة إن  - ١

 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القضاء اتفاقية تنفيذ برصد أفغانستان، فيها مبا دولة، ١٨٦ عددها
 يتعلــق فيمــا الــدوليون وحلفاؤهــا أفغانــستان حكومــة تبــذهلا الــيت بــاجلهود ترحــب املــرأة، ضــد

 ألفغانــستان، ودميقراطــي ومزدهــر ســلمي مــستقبل لــضمان املــساعدة بتقــدمي اجلديــد بــااللتزام
ــاين كــانون ٢٨ يف أعلــن الــذي ــاير/الث ــدن، مــؤمتر يف ،٢٠١٠ ين ــذي لن ــضافته ال  حكومــة است
 .الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة

 الــذي الفريــد بالــدور الــدوليني لفاءهــاوح ستانأفغانــ حكومــة تــذكر أن اللجنــة وتــود  - ٢
ــه تــضطلع ــرأة ب  .املناســب الوقــت يف والرتاعــات األزمــات حــل يف تقــدمها الــيت واملــسامهة امل
 األمـــن جملـــس قــراري  إىل الـــدويل واجملتمـــع ستانأفغانــ  حكومـــة انتبـــاه أيــضا  اللجنـــة وتوجــه 
 مجيـع  يف للمـرأة  الفعالـة  املـشاركة  أمهيـة  يـربزان  اللذين )٢٠٠٨( ١٨٢٠ و )٢٠٠٠( ١٣٢٥
 .واإلنعاش السالم بناء جهود

 مــن األفغانيــة املــرأة اســتبعاد إزاء العميــق وقلقهــا أســفها عــن تعــرب اللجنــة فــإن ولــذا  - ٣
 حقـوق  حلمايـة  واضـحة  اسـتراتيجيات  وجـود  وعـدم  املؤمتر يف القرارات الختاذ الرفيع املستوى
 وينبغـي  .الطالبـان  حركـة  عـن  ممثلني مع مفاوضات إجراء إىل املؤدية املناقشات عملية يف املرأة
 ومحايــة بــاحترام واضــحا التزامــا الطالبــان حركــة مــع إليــه التوصــل يــتم اتفــاق أي يتــضمن أن

 ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  يف احملـدد  النحـو  علـى  للمـرأة  اإلنـسان  حقوق
 .فيها طرفا أفغانستان ونتك اليت اإلنسان حبقوق اخلاصة الدولية املعاهدات وسائر املرأة

 أن جيـب  األفغـان،  الـسكان  غالبية يشكلن الاليت األفغانيات، النساء أن اللجنة وتؤكد  - ٤
 بنـاء  عمليـة  يف املـستويات،  مجيـع  علـى  القـرارات،  اختـاذ  يف ومتكافئـة  كاملة مشاركة يشاركن
 وآراؤهــن، ساءالنــ أصــوات وتعتــرب .وتنميتــه وإعمــاره بلــدهن بنــاء وإعــادة واملــصاحلة الــسالم
 علـى  مـستدامة،  بـصورة  وسـلمية  مزدهـرة  أفغانـستان  لبنـاء  وضرورية أساسية قدراهتن وكذلك
 هـذا  ويف .اجلنـسني  بـني  واملساواة اإلنسان وحقوق والعدالة والدميقراطية القانون سيادة أساس
 بــني نــساء وجــود كفالــة علــى الــدوليني وحلفاءهــا أفغانــستان حكومــة اللجنــة حتــث ،الــصدد

 .الطالبان حركة مع املقبلة والتنمية السالم ومفاوضات حوارات يف مثلنيامل
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 مبوجـب  والثـاين  األويل أفغانـستان  تقريـري  تقـدمي  يف التـأخر  مـن  القلق اللجنة ويساور  - ٥
 إعـداد  يف التقنيـة  املـساعدة  التمـاس  علـى  الطـرف  الدولـة  تـشجع  كمـا  االتفاقيـة،  من ١٨ املادة
 علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  تـشجع و .ممكـن  وقـت  أقـرب  يف هتقدميـ  مـن  تـتمكن  كيل التقرير
 .التقرير إعداد يف النسائية، املنظمات سيما وال املدين، اجملتمع مع التشاور

 اســتعراض إلجــراء خــاص اهتمــام إيــالء علــى الطــرف الدولــة كــذلك اللجنــة وحتــث  - ٦
 التمييـز  أشكال مجيع على قضاءال اتفاقية إىل استنادا التمييزية، واألحكام القوانني جلميع نقدي
 اجلديـد  الشخـصية  األحـوال  قـانون  إزاء القلق اللجنة يساور اخلصوص، وجه وعلى .املرأة ضد

 أفغانـستان  حكومـة  اللجنـة  وتـذكر  .املرأة ضد القانون هلذا التمييزي والطابع الشيعية لألقليات
 إلغــاء علــى احلكومــة ثوحتــ ،١٦ و ٩ و ٢ املــواد ســيما وال االتفاقيــة، مبوجــب بالتزاماهتــا
  .األخرى والقوانني الشخصية األحوال قانون يف التمييزية األحكام وتعديل
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  رابعاملرفق ال
 خامسا/٤٥املقرر     

  
بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن استعراض تنفيـذ            

  سنة على صدورمها١٥إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مضي 
  
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة باسـتعراض وتقيـيم تنفيـذ إعـالن                 اللترحب    - ١

 املـؤمتر العـاملي الرابـع       املعتمـدين يف    علـى صـدورمها،     سـنة  ١٥ ومنهاج عمل بيجني بعد مـضي     
ــاملرأة ــة العامــة بــشأن    ،املعــين ب  والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعي

اخلامــسة  الــدورة أثنــاء جرىي ســيلــذ اســنوات، ٥  مــرور بعــدؤمتر بــيجني مــاســتعراض نتــائج
  االســتعراض هــذا أن إىل اللجنــةشريوتــ. ٢٠١٠مــارس /آذار للجنــة وضــع املــرأة يف واألربعــني

تفاقية القضاء على مجيـع أشـكال       الالذكرى السنوية الثالثني العتماد اجلمعية العامة       ى بعد   جير
 .١٩٧٩ديسمرب /ن األولكانو ١٨ يفالتمييز ضد املرأة 

وتثين اللجنة على اخلطوات اهلامة اليت اختذهتا الدول لتنفيذ االلتزامات الـيت قطعـت يف                 - ٢
 دولـة   ٤٢ وترحـب بتـصديق      .مخـس سـنوات   ه الذي جيري كـل       بيجني وخالل استعراض   ؤمترم

ق  يتحقـ كـي  ل عليهـا  فقـط  أخـرى  دول٨تـصديق   بأنـه يلـزم      بـيجني، و   ؤمتراالتفاقية منذ م  على  
 هـذه الـدول علـى        اللجنـة  وتـشجع .  عمل بيجني   املقرر يف منهاج    عليها هدف التصديق العاملي  

 طـرف  ةدولـ  ٩٩النـضمام  باالمتنـان  تشعر و.  يف االتفاقية يف أقرب وقت ممكنأن تصبح طرفاً  
 عــام يفام وعــأ ١٠ علــى نــوف مــا يمنــذي اعتمــد ذالربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة، الــ إىل 

ــايل ،١٩٩٩ ــووبالت ــ  فه ــدمي       ل لوخي ــامل احلــق يف تق ــاطق الع ــع من ــن مجي ــساء م ــن الن ــني م لمالي
ــق  اتالتماســ ــة فيمــا يتعل ــهاك ا  إىل اللجن ــة،   بادعــاءات انت حلقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقي

.  االتفاقيــةألحكــاممنهجيــة  انتــهاكات جــسيمة أو  أيــةلتحقيــق يفا  مــناللجنــة نفــسهاميكــن و
تمتـع  الة لـضمان    وسـيل ىل هـذه ال   إ متزايـد     النـساء بـشكل    وتعرب اللجنة عن سرورها مـن جلـوء       

آلراء اللجنة وتوصياهتا بـشأن الـشكاوى الفرديـة مـن         الدول األطراف من استجابة   ، و نحبقوقه
لالمتثـال لالتفاقيـة    استباقية   القوانني والسياسات والربامج التمييزية، واعتماد تدابري        غاءخالل إل 

طـرد يف جمـال     املتقدم  تعرب اللجنة عن ارتياحها أيضا لل     و. ساتلتِمامللفرادى   نح تعويضات وم
  التـصديق  حـني هتا  أبـد  الـيت    التحفظـات سحب أو تعديل    ب العديد من الدول     إذ قام التحفظات،  
 بطـرق منـها   سحبها،  ل على العمل    ا حتفظاهت أبقت على ع تلك الدول اليت     وتشجِّ. على االتفاقية 

 .ذلك تاالستفادة من جتربة الدول األخرى اليت فعل
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 التقـدم الـذي     مـدى  من خالل استعراضها لتقارير الدول األطـراف،         ،اللجنة شهدتو  - ٣
 يف إعمــال حقـوق اإلنــسان للمـرأة منـذ اعتمــاد االتفاقيـة، وخباصــة منـذ انعقــاد      ولدالـ أحرزتـه  

ز أولـت الـدول اهتمامـا متزايـدا إلجيـاد إطـار قـانوين يعـز          فقد  . املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة    
 تـدابري خاصـة مؤقتـة للتعجيـل بتحقيـق املـساواة             سـتحداث  ا بطرق منـها  ،  هاحقوق املرأة وحيمي  
 سياسات وبـرامج هتـدف إىل اإلعمـال الفعلـي حلقـوق املـرأة،               ت وضع كما. بني املرأة والرجل  
 التمييـز ضـد املـرأة       ثـل أسـاس    اليت مت  لتصدي للقوالب اجلنسانية النمطية    تدابري ل  واختذت كذلك 

يف الوقـت ذاتـه، تأسـف اللجنـة         و.  مـدعاة لالحتفـال    األمـر هذا  و. نا وأسر  وأحيائنا اتنايف جمتمع 
تـشعر بـالقلق ألن املـرأة    و. املساواة للمرأة يف القانون واملمارسة يف أي بلد يف العامللعدم حتقق  

 يف  اجلنـساين  حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك العنـف           ومتفشية ة عميق اتال تزال تعاين من انتهاك    
 هنـ أل أيضا القلـق     يساور اللجنة و.  األسرة ت وهو خص اجملاال مبا يشمل أ  ،  صالني العام واخلا  اجمل

 جوانب متعددة، مثل السن أو العجز، وألن فئـات معينـة مـن    لتمييز ضد املرأةكثريا ما يكون ل   
  .النساء، من قبيل املهاجرات أو نساء الشعوب األصلية، فئات ضعيفة بوجه خاص

لتوجيـه   سـنة الفرصـة للمجتمـع الـدويل          ١٥ الذي جيرى بعد مضي      اضاالستعرتيح  يو  - ٤
وأكـدت اللجنـة يف   .  حقـوق اإلنـسان للمـرأة    ومحايـة  جتديد االلتـزام بتعزيـز   مؤداها رسالة قوية 

 بعـد  مجيع أعماهلا على أمهية وجود صـالت قويـة بـني االتفاقيـة ومنـهاج العمـل ونتـائج بـيجني                 
يف االعتبـار   املنـهاج     هـذا  نهاج العمل، أخـذت اللجنـة     ممن   ٣٢٢متشيا مع الفقرة    سنوات و  ٥

 ىلإعنــد النظــر يف تقــارير الــدول األطــراف، ودعــت يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــدول األطــراف   
، تـرى اللجنـة أن   يـة  اجلوهرومـن الناحيـة   .  علـى الـسواء    ٥ +بيجني  لالوثيقة اخلتامية   ه مع   تنفيذ

 للـدول بـشأن اخلطـوات الـيت جيـب اختاذهـا             اداتإرشـ  متثلهذه  سياسة التوافق يف اآلراء     وثائق  
 سـواء   التحقيق التزاماهتا القانونية املنصوص عليها يف االتفاقية حىت يتسىن للمرأة التمتع حبقوقهـ            

 .الواقع على أرض وأالقانون ُصلب يف 

علــى أســاس تقاســم اخلــربات  ســنة ١٥الــذي ُيجــرى بعــد مــضي االســتعراض ويقــوم   - ٥
 العقبـــات املتبقيـــة والتحـــديات اجلديـــدة، مبـــا فيهـــا املتعلقـــة جتـــاوزغيـــة واملمارســـات اجليـــدة ب

و هـ و ٢٠١٥الطريـق إىل عـام     نـصف   أكثـر مـن     وبعد اجتياز   اآلن  و. باألهداف اإلمنائية لأللفية  
، وال ســيما كــبرية وانتكاســات هامــة  طــرأت حتــسنات لتحقيــق هــذه األهــداف،املوعــد احملــدد

 كــل هــدف مــن األهــداف الثمانيــة املفتــاح لتحقيــق       لميثــيف حــني و. نتيجــة لألزمــة املاليــة  
 املتعلــق ٥فــإن اهلــدف رقــم  االلتزامــات املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة وتنفيــذ منــهاج العمــل،   

معـدل  بقـاء    هـو ا يشكل مصدر قلق كـبري للجنـة         وم. أمهية خاصة يكتسي   بتحسني صحة األم  
 .لعامل النامي أحناء اكثري من بشكل غري مقبول يف مرتفعاوفيات األمهات 
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ــد مــن    - ٦ ــيجني   وال ب ــائج ب ــهاج العمــل ونت ــذ الكامــل ملن ــة  ٥ + التنفي  واألهــداف اإلمنائي
يتطلـب  مـا  هـذا  و. أةرمـ اكـل  تفاقيـة جلعـل حقـوق اإلنـسان حقيقـة واقعـة بالنـسبة ل         اللأللفية وا 

جيــب علــى الــدول أن تفعــل املزيــد لــضمان   و. إرادة سياســية، ال ســيما علــى الــصعيد الــوطين  
ــرأة إىل ماحتكــا ــها ، القــضاء امل ــؤدي  ضــمان أن بطــرق من ــنظم القــضائية و ت إنفــاذ وكــاالت ال

 ء إلغـا رص علـى احلـ  علـى الـدول   جيبكما . قدرة املرأة على املطالبة حبقوقهاإىل تيسري   القانون  
 العنايــة الواجبــة يف متابعــة االنتــهاكات الــيت ترتكبــها جهــات  إيــالءمجيــع القــوانني التمييزيــة، و

 الــصعيد الــدويل، ال بــد مــن بــذل مزيــد مــن اجلهــود لــدعم قــدرة املــرأة علــى     علــىو. خاصــة
 علـى  بفعاليـة تنفيـذ هـذه الـصكوك    زز  تعـ ياالستفادة من آليـات حقـوق اإلنـسان الدوليـة، لكـ         

 .الوطين الصعيد

مزيــد مــن  إبــداء  إىلهــذه،عــشرة الــذكرى الــسنوية اخلامــسة ة ســبامبنتــدعو اللجنــة و  - ٧
ــسياسية املو ــق مــساواة اإلرادة ال ــشكل كامــل جهــة لتحقي ــرأة ب ــدعوو. الرجــلو  امل ــضات  إىل  أي

لتمتــع الكامــل جبميــع حقــوق  للمــرأة يف الــسعي لاالعتــراف مبــسامهة حركــة حقــوق اإلنــسان  
  جتزئتـها  سـتحالة ا دؤكِّـ يشامل حلقـوق اإلنـسان      ووسع  ما تفسري   هعن طريق انبثق   ، اليت اإلنسان

  . وارتباطها بالتنميةوطابعها العاملي
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  ملرفق اخلامسا
  سادسا/٤٥املقرر     

  
بيان من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن عالقتـها مـع                  

  املنظمات غري احلكومية
  
تعترب اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أن تعاوهنـا الوثيـق مـع املنظمـات                          - ١
للمـرأة يكتـسي أمهيـة حيويـة لتعزيـز وتنفيـذ           العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنـسان           )٥(احلكومية غري

  .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وبروتوكوهلا االختياري
ــة باملنظمــات غــري          - ٢ ــة اللجن ــز عالق ــان يف توضــيح وتعزي ــذا البي ــن ه ــل الغــرض م ويتمث

  .صعيد الوطيناحلكومية وتعزيز دور هذه املنظمات يف تنفيذ الدول األعضاء لالتفاقية على ال
ــشطة      و  - ٣ ــسهم يف أن ــة اســتراتيجية وت ــدور ذي أمهي ــة ب ــضطلع املنظمــات غــري احلكومي ت

اللجنة قبل وأثناء إجراءات رصـد االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري وكـثريا مـا تـضطلع بـدور                   
، قـدمت املنظمـات غـري       ١٩٨٨ومنذ عـام    . حفَّاز يف تعزيز تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطين       

وقـد شـّدد االجتمـاع الـسادس        . كومية تقارير تتعلق بنظر اللجنة يف تقارير الدول األطراف        احل
ــة  ١٩٩٥لرؤســـاء هيئـــات معاهـــدات حقـــوق اإلنـــسان املعقـــود عـــام     علـــى الوظيفـــة احملوريـ

ــام تلــك اهليئــات      ــة املتمثلــة يف تقــدمي املعلومــات املوثوقــة الالزمــة لقي للمنظمــات غــري احلكومي
ذه التطـورات، أدرجـت اللجنـة يف نظامهـا الـداخلي بـصيغته املنقحـة عـام                  ونتيجة هل . بأنشطتها
جيـوز للجنـة أن تـدعو       ”:  بشأن املنظمات غري احلكومية اليت تـنص علـى أنـه           ٤٧ املادة   ٢٠٠١

ممثلي املنظمـات غـري احلكوميـة لـإلدالء ببيانـات شـفوية أو خطيـة وتقـدمي معلومـات أو وثـائق                       
ــة مبوجــب اال   ــشطة اللجن ــل     ذات صــلة بأن ــا قب ــة أو فريقهــا العامــل مل ــسات اللجن ــة يف جل تفاقي

  .“الدورة
  

  تنفيذ االتفاقية    
من املستصوب، مىت اقتضى األمر وتيسر ذلـك، أن تـشرك احلكومـاُت املنظمـاَت غـري                  - ٤

احلكومية يف خمتلف جوانب تعزيز االتفاقية وتنفيذها، ويف التوصيات العامـة للجنـة وآرائهـا يف                
وال ميس هـذا حبـال مـن األحـوال      . االختياري ويف املالحظات اخلتامية للجنة    إطار الربوتوكول   

__________ 
ــشمل مــصطلح     )٥(   ــان، ي ــة ”ألغــراض هــذا البي ــدين،    “املنظمــات غــري احلكومي ــي اجملتمــع امل ــاه الواســع ممثل  مبعن

واملـصطلح لـيس شـامال كمـا ال يقتـصر علـى املنظمـات غـري                 . والنقابات، واملنظمات الشعبية للمرأة وغريهـا     
  .احلكومية اليت اعتمدها اجمللس االقتصادي واالجتماعي
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وتوصـي  . االلتزام القانوين للدولـة الطـرف بـأن تتحمـل وحـدها املـسؤولية عـن تنفيـذ االتفاقيـة                   
اللجنـــة بـــأن تـــشجع الدولـــة الطـــرف وأن تـــوفر إىل أقـــصى حـــد ممكـــن، التمويـــل املتواصـــل   

 املتــصلة بتعزيــز ورصــد تنفيــذ االتفاقيــة، وبروتوكوهلــا   للمنظمــات غــري احلكوميــة يف أنــشطتها 
  .وهذا ما سيتيح مشاركتها يف احلوار البنَّاء مع اللجنة. االختياري واملالحظات اخلتامية للجنة

  
  دور املنظمات غري احلكومية يف عملية إعداد التقارير املقدمة إىل اللجنة    

ارساهتا لعقـد االجتماعـات غـري الرمسيـة         أتاحت اللجنة، من خالل نظامها الداخلي ومم        - ٥
ــة إعــداد         ــاء يف عملي ــدور بنَّ ــضطلع ب ــزا لتلــك املنظمــات لت ــة، حي مــع املنظمــات غــري احلكومي
ــة المتثــال الــدول األطــراف اللتزاماهتــا مبوجــب      ــه اللجن التقــارير، ويف االســتعراض الــذي جتري

  .االتفاقية
دول األطـراف يـستند إىل حـوار بنَّـاء     ومع إحاطة اللجنة علما بأن نظرها يف تقـارير الـ        - ٦

مع تلك الدول فإهنا تعترب مـن الـضروري أن يـستند هـذا احلـوار ال إىل املعلومـات الـواردة مـن                        
ــة فحــسب،      الــدول األطــراف، وكيانــات األمــم املتحــدة ومؤســسات حقــوق اإلنــسان الوطني

  . بنَّاءإىل الواردة أيضا من املنظمات غري احلكومية بغية كفالة إجراء حوار بل
تشجَّع املنظمـات غـري احلكوميـة علـى تقـدمي بيانـات بـشأن تقـارير الـدول األطـراف                     و  - ٧

أحكــام االتفاقيــة أو كلــها أو بــشأن موضــوعات حمــددة تركــز علــى   يتعلــق بتنفيــذ بعــض فيمــا
وجيـوز للمنظمـات غـري احلكوميـة     . ثغرات يف تنفيذ االتفاقية أو على املالحظات اخلتامية للجنة   

  .عليقات ومقترحات إلدراجها يف تقارير الدولة الطرف بأي طريقة تراها مناسبةتقدمي ت
  

  التشاور واملدخالت يف تقرير الدولة الطرف    
توصي اللجنة بأن تتـشاور الـدول األطـراف مـع املنظمـات غـري احلكوميـة عنـد إعـداد                   - ٨

شجَّع الدولة الطرف علـى     وت. تقرير الدولة وأن تتيح هذا التقرير جلميع قطاعات اجملتمع املدين         
وهـذا ال يعـين ضـمنا أن تتـوىل املنظمـات غـري           . دعوة املنظمات غري احلكومية لتقدمي مـدخالهتا      

. احلكوميــة كتابــة التقريــر أو االضــطالع بعمليــة إعــداد التقريــر باالشــتراك مــع الدولــة الطــرف 
ــة الطــرف     ــر الدول ــر هــو تقري ــك،  . وجيــب دائمــا أن يكــون التقري ــى ذل ينبغــي أن وعــالوة عل

َيستبعَد الدوُر الذي تضطلع به املنظمـات غـري احلكوميـة يف تقـدمي املعلومـات لتقريـر الدولـة             ال
وكثريا ما تـثري اللجنـة أسـئلة مـع الـدول األطـراف،              . الطرف إمكانيةَ تقدميها لتقاريرها اخلاصة    

ريـر وعمـا إذا     تستفسر فيها عما إذا كانت املنظمات غري احلكومية قد اسُتشريت يف كتابـة التق             
  .كان هناك تعاون وشفافية يف عملية إعداد التقارير
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تقــدمي املنظمــات غــري احلكوميــة بيانــات وعــروض معلومــات شــفوية إىل الفريــق العامــل       
  قبل الدورة التابع للجنة  ملا
تشدد اللجنة على أن مـن املستـصوب للغايـة أن تـرد تقـارير املنظمـات غـري احلكوميـة                       - ٩

وترحب أيضا مبـشاركة    . لينظر فيها الفريق العامل ملا قبل الدورة التابع للجنة        يف وقت مناسب    
املنظمات غري احلكومية يف اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة اخلاصة بالعروض الـشفوية               
والتوضيحات املتعلقة باملعلومات املقدمـة هبـدف إعـداد قائمـة بالقـضايا واألسـئلة، الـيت تتـألف                   

وسيكون تلقي مدخالت املنظمات غري احلكومية يف هذه املرحلـة املبكـرة            . ؤاال س ٣٠من حنو   
  .من عملية إعداد التقارير أمرا له قيمته على وجه اخلصوص

  
  تقدمي املنظمات غري احلكومية بيانات وعروض معلومات شفوية يف اجتماعات اللجنة    

ــن      - ١٠ ــة م ــة إىل اللجن ــة املقدم ــارير اخلطي ــة بالتق ــة،   ترحــب اللجن  املنظمــات غــري احلكومي
وبالعروض الشفوية املقدمة من تلك املنظمات إىل اللجنـة أثنـاء الـدورة، كمـا ترحـب حبـضور                   

ومتثلـت ممارسـة اللجنـة    . هذه املنظمات بصفة مراقب أثناء نظر اللجنة يف تقرير الدولة الطـرف   
الرمسية مـع املنظمـات غـري       يف األعوام القليلة املاضية يف ختصيص فترة زمنية جللستها العامة غري            

وتقـدم  . احلكومية يف جدول أعماهلـا يف اليـوم األول مـن األسـبوعني األول والثـاين لكـل دورة                  
املنظمـات غـري احلكوميــة خـالل هــذه االجتماعـات غــري الرمسيـة عروضــها الـشفوية وتقاريرهــا       

ضـافية متاحـة   ومثـة فـرص إ  . اخلطية وجتيب على األسئلة اإلضـافية الـيت يطرحهـا أعـضاء اللجنـة         
للمنظمات غري احلكومية لتقدمي معلومات بديلة تفصيلية إىل اللجنة من خالل اإلحاطـات غـري               

وعـادة مـا ُتعقـد جلـسات تقـدمي اإلحاطـات هـذه يف           ) أنـشطة موازيـة   (الرمسية أثناء فترة الغداء     
  .)٦(اليوم السابق الستعراض تقرير الدولة الطرف

  
  تقارير يف إطار إجراء اللجنة املتعلق باملتابعةتقدمي املنظمات غري احلكومية ل    

اعتمدت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعـني إجـراء ملتابعـة مالحظاهتـا اخلتاميـة وبتـت                   - ١١
يف منهجيته يف دورهتا اخلامسة واألربعني، ومبقتضاه ُيطلب من الدولة الطرف تقدمي معلومـات              

تنفيـذ توصـيات خمتـارة يف إطـار اإلجـراء املتعلـق       خالل عام أو عامني عن اإلجـراءات املتخـذة ل       
وُتـشجَّع املنظمـات غـري احلكوميـة       . وجرت العادة على اختيار توصيتني هلـذا اإلجـراء        . باملتابعة

__________ 
ــّين      )٦(   ــى تفاصــيل اإلجــراءات الــيت يتع ا، ُيرجــى الرجــوع إىل املــذكرة اخلاصــة باملنظمــات   تباعهــالالطــالع عل

  .احلكومية لكل دورة املتاحة على املوقع الشبكي غري



A/65/38
 

10-35812 150 
 

وتتـاح  . على تقدمي معلومات بديلة إىل اللجنـة يف املوعـد النـهائي نفـسه احملـدد للدولـة الطـرف                   
  .)٧(ار هذا اإلجراء على موقعها الشبكيمجيع املعلومات اليت تتلقاها اللجنة يف إط

  
البيانـــات املقدمـــة مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة بـــشأن احلـــاالت الـــيت تـــستلزم تقـــدمي     

  استثنائية  تقارير
ُتشجَّع املنظمات غري احلكومية على تقدمي تقاريرها بشأن احلاالت اليت تـستلزم تقـدمي                - ١٢

ــة تقــدمي ت    ــرة   تقــارير اســتثنائية كلمــا طلبــت اللجن ــر اســتثنائي متــشيا مــع الفق مــن ) ب (١قري
  . من االتفاقية ونظامها الداخلي١٨ املادة

  
  تقدمي مدخالت إلعداد التوصيات العامة للجنة واالستفادة منها    

 تشجع اللجنةُ املنظماَت غري احلكومية على تقـدمي مـدخالت بـشأن التوصـيات العامـة                 - ١٣
  .علقة بالدعوة من التوصيات العامة للجنةقيد اإلعداد وأن تستفيد يف جهودها املت

  
  استخدام االتفاقية واإلجراءات مبوجب بروتوكوهلا االختياري    

جيــوز ملنظمــة غــري حكوميــة تقــدمي املــساعدة إىل األفــراد أو إىل اجلماعــات املـــدعى           - ١٤
وقوعهم ضحايا النتهاكات حقـوق اإلنـسان مبوجـب االتفاقيـة عـن طريـق تقـدمي بالغـات إىل                    

ــا املتعلـــق بالبالغـــات باســـم هـــؤالء األفـــراد أو اجلماعـــات   الل وجيـــوز . جنـــة يف إطـــار إجرائهـ
ــشأن        ــة بـ ــات موثوقـ ــدمي معلومـ ــبة، تقـ ــاالت مناسـ ــضا، يف حـ ــة أيـ ــري احلكوميـ ــات غـ للمنظمـ
االنتهاكات اجلسيمة أو املنهجية حلقـوق اإلنـسان للمـرأة فيمـا يتـصل بواليـة اللجنـة يف إجـراء                     

  .الختياريحتقيق مبوجب الربوتوكول ا
  

  تعزيز التواصل العاملي    
 أنــه تــشري إىلدخالت املنظمــات غــري احلكوميــة الوطنيــة والدوليــة، ومبــترحــب اللجنــة   - ١٥

 حـضور دورات    دائمـاً  ملنظمـات غـري احلكوميـة      تـستطيع ا    ال ،بسبب القيود اللوجـستية واملاليـة     
 ، من قبيـل   لوجيا اجلديدة استخدام التكنو بلجنة   ترحب ال  لذلك،. اللجنة يف جنيف أو نيويورك    

مجيـع   متثيـل     اإلنترنـت لتعزيـز     شـبكة   والبـث عـرب    وصالت عقد االجتماعات عن طريق الفيديو     
 . دوراهتاأثناءاملناطق 

__________ 
ــع           )٧(   ــى املوقـ ــالع علـ ــى االطـ ــة، ُيرجـ ــق باملتابعـ ــراء املتعلـ ــشأن اإلجـ ــصيلية بـ ــات التفـ ــى املعلومـ ــالع علـ لالطـ

  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/followup.htm :الشبكي
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 والوعي باالتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري ومالحظاهتـا        عيةتعزيز التو بوترحب اللجنة     - ١٦
ملنظمـات  ذي تـضطلع بـه ا     لـ ا بالـدور اهلـام      سلّم وتـ  ا، وقراراهتـ  ئهـا  العامة وآرا  ااخلتامية وتوصياهت 

ــة يف هــذه العمليــة  غــري ــة وأصــحاب املــصلحة    . احلكومي كمــا تــشجع املنظمــات غــري احلكومي
اآلخرين على املـسامهة يف عمليـة ترمجـة وثـائق اللجنـة إىل اللغـات احملليـة هبـدف تعزيـز التوعيـة             

  .والوعي باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري
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 دسالسا املرفق
  سابعا/٤٥املقرر     

  
  الربملانات الوطنية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
  عن عالقتها بالربملانينياملعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ومن اللجنة بيان     

  
ــة اعتمـــدت  - ١ ــا يف اللجنـ ــة دورهتـ ــرة واألربعـــني احلاديـ ــدة فقـ ــان’’ بـــشأن موحـ  ‘‘الربملـ
 يف برملاناهتــا إشــراك أمهيــة إىل األطــراف الــدول انتبــاه توجيــه أجــل مــن اخلتاميــة اهتــامالحظ يف

  .االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ و االتفاقية من ١٨ املادة مبوجب التقارير تقدمي عملية
 يتعلــق فيمــا الوطنيــة الربملانــات دور وتعزيــز توضــيح هــو املــذكرة هــذه مــن واهلــدف  - ٢

  .الدويل الربملاين واالحتاد اللجنة بني العالقة توضيح إىل أيضا كرةاملذ وهتدف .باالتفاقية
  

ــة يف الربملانـــات دور  - أوال   ــة علـــى التـــصديق عمليـ ــا االتفاقيـ ــاري وبروتوكوهلـ  االختيـ
  التحفظات وسحب

 سـحب  وكـذلك  ليهـا إ االنـضمام  أو الدوليـة  الصكوك على التصديق إجراءات ختتلف  - ٣
 قبـل  الربملـان  موافقـة  علـى  احلـصول  يلـزم  الـدول،  معظـم  ويف .أخـرى  إىل دولـة  من التحفظات

ــداع ــصديق صــك إي ــدى الت ــام األمــني ل ــم الع ــل، .املتحــدة لألم ــإن وباملث ــرارات ف ــة الق  املتعلق
 اإلجــراءات هــذه وتنطبــق .الربملــان يف أيــضا خــذتت ســحبها، قــرارات عــن فــضال بالتحفظــات،

ــة ــضا الربملاني ــى أي ــة عل ــا االتفاقي ــارياالخ وبروتوكوهل ــايل .تي ــضطلع، وبالت ــات ت ــدور الربملان  ب
 .إليهمـا  االنـضمام  أو االختيـاري  وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  علـى  التصديقب يتعلق فيما استراتيجي

 القيـام  اتلربملانـ ميكـن ل  ،  العـاملي  التـصديق  مـستوى  إىل يـصال  مل وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  أن ومبا
 أن بمـا ف وباملثـل،  .وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  يف طرفـا  تـصبح  أن علـى  ادوهلـ  تشجيع يف هام بدور

 قـوم ت أن أيـضا  اتالربملانـ  بوسـع ف التحفظات، من عدد بأكرب قوبلت اليت عاهدةامل هي االتفاقية
  .سحبها يف هام بدور

  
  االتفاقية وتنفيذ الربملانات  - ثانيا  

 املبــادئ احتــرام ضمانلــ بــه االضــطالع يــتعني األمهيــة بــالغ دور وأعــضائها للربملانــات  - ٤
 للقيـام  تـصرفها  حتـت الـيت    األدوات من واسعة طائفةمتتلك   وهي االتفاقية، يف عليها املنصوص
 عمــل علــى اإلشــراف يف املتمثــل التقليــدي واجبــهال ئهــا أداويف الربملانــات بوســعو .بــذلك

 الربملانـات  وتتحمـل  .تـام  بـشكل  االتفاقيـة  أحكـام  األطراف الدول امتثال تضمن أن احلكومة،
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 وتقـع  .القـانوين  النظـام  أسـاس  وهـو ،  ‘‘النيـايب ’’ لدورها أدائها يف أساسية مسؤولية هاؤاوأعض
ــة املهــام ــة واملتعلقــة التــشريعية املهــام األخــص وعلــى ،للربملانــات املوكل ــة بامليزاني  علــى والرقاب
 .االتفاقيـة  يف عليهـا  املنـصوص  واحلقـوق  املبـادئ  تنفيـذ  صـميم  يف ،للحكومـة  التنفيذيـة  السلطة

 ذلـك  يف مبـا  الوطنيـة،  التـشريعات  يف املرأة ضد التمييز عدم مبدأ إدماج االتفاقية تنفيذ شملوي
 ضــد التمييــز بإدانــة الطــرف الدولــة علــى التزامــا كــذلك ويفــرض .الطــرف الدولــة دســتور يف

 للتعجيـل  حـسب االقتـضاء،    مؤقتـة،  خاصـة  تـدابري  واختاذ التمييزية، القوانني مجيع وإلغاء املرأة،
 سياسـات  باعتمـاد  أيـضا  األطراف الدول يلزم وهو .واملرأة الرجل بني الفعلية املساواة قبتحقي
 الربملـانيون  يـستطيع  وهكذا، .اجلنسني بني املساواة تعزيز إىل هتدف آليات وإنشاء مناسبة عامة
 اتوامليزانيــ والــربامج واإلجــراءات والــسياسات القــوانني تعكــس أنتكفــل  فعالــة تــدابري اختــاذ
  .االتفاقية يف عليها املنصوص وااللتزامات املبادئ نيةالوط
 بالغـة  أمهيـة  احلكوميـة  اإلجـراءات  ورصـد  بامليزانية املتعلقة باملهام االضطالع ويكتسي  - ٥

ــذ حتــسني أجــل مــن ــساواة املتعلقــة القــوانني تنفي ــسني، بــني بامل ــة خــالل مــن اجلن ــى املوافق  عل
  .املرأةاملتعلقة بأوضاع  احلكومية التدابري ثريتأ على ةاملنتظم الرقابةو كافية ميزانيات

 يف واملـصاحل  اآلراء تنـوع  يعكـس  فهـو  كافـة،  الـسكان  ميثـل  جهاز الربملان أن وباعتبار  - ٦
 أن الربملـانيني  بوسـع  وهكـذا،  .الـسكان  مجيـع  إىل الوصـول  امتيـاز  مـن  بـه  يتمتـع  ما حبكم البلد

ــوا ــة جهــات يكون ــسية فاعل ــا رئي ــق فيم ــة يتعل ــ بتوعي ــة سكانال ــرأة عام ــة خاصــة وامل  باالتفاقي
  . االختياريوبروتوكوهلا

  
  للجنة اخلتامية املالحظات ومتابعة التقارير صياغة يف الربملانات دور  -ثالثا   

 مبوجـب الـيت تقـدم      التقـارير  صـياغة  يف الربملانـات  بإشـراك  قانونـا  لزمـة ُمالدول ليست     - ٧
؛ بــذلك القيــام عــن األساســية املــسؤولية تحمــلت الــيت اجلهــة هــي الدولــة ألن نظــرا ،١٨ املــادة
 الــدول تقــوم أنالــصائب  فمــن احلكومــة، فــروع جلميــع ملزمــة االتفاقيــة أن باعتبــار أنــه غــري

 االتفاقيـة  مـن  ١٨ املـادة  مبوجـب  املقدمـة  التقـارير  إعـداد  عمليـة  يف الربملانات بإشراك األطراف
 إنـشاء  إىل بقـوة  مـدعوة  األطـراف  والـدول  .للجنة اخلتامية املالحظات ومتابعة االتفاقية وتنفيذ
 إعــداد يف برملاناهتــا مبــدخالت يتعلــق فيمــا واحلكومــة الربملــان بــني التعــاون لتيــسري مناســبة آليــة

ــة املالحظــات متابعــة يف دورهــامبــا يف ذلــك   التقــارير، ــة اخلتامي ــدور وبوســع .للجن  الرقــايب ال
  .اللجنة توصيات تنفيذ من كثريا حيسن أن الدولية لتزاماهتاال الدولة بامتثال يتعلق فيما للربملان

 منـها  الكـثري  لـدى  الـيت  الربملانـات،  حتـث  أن األطـراف  للـدول  الضروري من وبالتايل،  - ٨
 ذلــك يف مبــا اإلنــسان حقــوق علــى تركــز الــيت الربملانيــة اللجــان قبيــل مــن قائمــة، هياكــل اآلن
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 تنفيـذ  يف وكـذلك  عـام،  بـشكل  اللجنة الأعم يف فعال بدور القيام على اجلنسني، بني املساواة
  .بلداهنا يف أحكامها

  
  اللجنة مع وعالقته الدويل الربملاين االحتاد عمل  - رابعا  

 الـدويل  التعـاون  على برملاين بعد إضفاء إىل دائما  يسعى الدويل الربملاين االحتادما برح     - ٩
 بــني  االختيــاري  كوهلــا وبروتو االتفاقيــة  نــشر  يف رئيــسي  بــدور  يقــوم  وهــو  .اللجنــة  وعمــل

 بتوجيــه مجعيتــها، عقــدهتا الــيت والــدورات املــؤمترات خــالل املنظمــة، هــذه وقامــت .الربملــانيني
 االختيــاري وبروتوكوهلــا االتفاقيــة علــى تــصدق مل الــيت الــدول إىل منتظمــة بــصورة الــدعوات

 علــىالــيت أبــدهتا  تحفظــاتعلــى ســحب ال األطــراف الــدول تــشجع وهــي .ذلــك تفعــل كــيل
 رؤسـاء  الـدويل  الربملاين لالحتاد العام األمني ويراسل .عليها املترتبة بااللتزامات والوفاء تفاقيةاال

 .الـيت تقـدمها بلـداهنم      ريراتقـ ال يف اللجنـة  لنظـر  املقبـل  املوعد على إلطالعهم التشريعية اجملالس
 إىل انتباهـه  لتوجيـه  املعـين  الربملـان  إىل رسـالة  ُتبعـث  للجنـة،  اخلتاميـة  املالحظـات  تتوافر وعندما

ــدة التوصــيات ــام ويف .املعتم ــشر ،٢٠٠٣ ع ــاد ن ــاين االحت ــدويل، الربمل ــساعدة ال ــن مب ــعبة م  ش
 وبروتوكوهلـــا باالتفاقيـــة يتعلـــق مـــا يف الربملـــانيون ليـــستخدمه عمليـــا دلـــيال بـــاملرأة، النـــهوض
 النـساء  إىل جهـة مو االتفاقيـة،  بـشأن  إحاطـات  سنويا الدويل الربملاين االحتاد وينظم .االختياري
 مفوضـية  مـع  بالتعـاون  أيـضا،  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  ويـوفر  .اخلـصوص  وجـه  علـى  الربملانيات

ــم ــوق املتحــدة األم ــسان، حلق ــرامج اإلن ــساعدة ب ــة م ــن تقني ــاء أجــل م ــدرات بن ــات، ق  الربملان
ــا أداء علــــى ومــــساعدهتا ــا دورهــ ــة بتنفيــــذ يتعلــــق فيمــ ــا االتفاقيــ ــاري وبروتوكوهلــ  .االختيــ

 بكـل  خاصـة  مبعلومـات  اللجنـة  بتزويـد  أيـضا  الـدويل  الربملـاين  االحتـاد  يقـوم  ،٢٠٠٦ عام ذومن
 علـى  وكـذلك  واحلكومـة  الربملـان  يف للمـرأة  الـسياسية  املـشاركة  عـن  بيانـات  ذلـك  يف مبا بلد،

  .اللجنة نظر قيد تقاريرها تكون اليت بالدول يتعلق فيما احمللي الصعيد
  
  التوصيات  -خامسا   

 اللجنة بأن تكفل الدول األعـضاء املـشاركة التامـة للربملـان وأعـضائه يف عمليـة                  توصي  - ١٠
  .اإلبالغ والتنفيذ التام لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

ونظرا للدور الرئيسي للربملان، توصي اللجنة بأن تكفل الدول األعضاء توعية أعـضاء               - ١١
ــة لرياعــوا ذلــك يف أدائهــم   الربملــان، بوصــفهم ممــثلني للــسكان، وإحاطتــهم علمــا    بعمــل اللجن

  .ملهامهم التشريعية ويبلغوه إىل ناخبيهم وإىل اجلمهور عامة
توصي اللجنة الدول األعضاء بأن تكفل توفري املعلومات ذات الصلة ألعـضاء الربملـان                - ١٢

  .على حنو منتظم عن طريق خدمات الدعم الربملانية
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أعضاء الربملان إىل املعلومات اليت تتلقاهـا احلكومـة         توصي اللجنة كذلك بتوجيه انتباه        - ١٣
  .بشأن التزاماهتا وغري ذلك من املسائل اهلامة

توصــي اللجنــة بــأن مــن املستــصوب أن تــنظم الدولــة الطــرف اجتماعــات مــع أعــضاء    - ١٤
  .الربملان كلما ُدعي أعضاء اللجنة لزيارة تلك الدولة

درج يف تقاريرهــا معلومــات بــشأن مجيــع  تــشجع اللجنــة الــدول األطــراف علــى أن تــ   - ١٥
املبادرات الربملانية اليت ُتتخذ عند إعداد القوانني مبـا يكفـل إدراج أحكـام االتفاقيـة يف التـشريع             

  .احمللي بشكل تام
تكرر اللجنة جمددا أمهية تعزيز اهليئة الوطنية املكرسة للمساواة علـى مـستوى الربملـان،                 - ١٦

ــالعنف   مثــل جلــان املــساواة بــني اجل  نــسني، واملهــام واملعلومــات املتــصلة بالتحقيقــات املتعلقــة ب
  .املرأة، وحتسني التشريع املتعلق باملساواة بني النساء والرجال ضد
توجه اللجنة انتباه الدول األطـراف إىل أن الـروابط املؤسـسية والعالقـات غـري الرمسيـة                    - ١٧

  .ألساسية لتعزيز الربملانات حلقوق املرأةمع اجملتمع املدين ومنظمات املرأة هي من املسائل ا
تشجع اللجنة الدول األطراف علـى أن تـضم وفودهـا لـدى اللجنـة مـن أجـل مناقـشة                       - ١٨

التقارير اليت تقدمها، أعضاء من الربملان فضال عن مستشار خاص مسؤول عـن العالقـات بـني                 
  .يةاحلكومة والربملان وذلك من أجل حتسني إيضاح املسؤوليات الربملان

ــات          - ١٩ ــة والربملان ــا الوطني ــع برملاناهت ــا م ــيم تعاوهن ــدول األطــراف إىل تقي ــة ال ــدعو اللجن ت
األخرى وأن تتخذ تدابري مناسبة لتعزيز التعاون بني الربملانات من أجـل تبـادل أفـضل اخلـربات                  

  .بشأن تنفيذ االتفاقية
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  املرفق السابع
 مبوجــب الربوتوكــول  تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة         

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
   عشرةالسادسةدورته 

  
عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 - ١

 إىل ١٢مــن يف الفتــرة  عــشرة الــسادسةالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه  
 . مجيع األعضاءةوحضر الدور .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥

 .تذييل هذا املرفقن يف وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو املبّي  - ٢

 . عـشرة  امـسة  منـذ دورتـه اخل     اللجنـة  اليت تلقتها أمانة     املراسالتوناقش الفريق العامل      - ٣
دول سـت مراسـالت بـ     وتتـصل   .  ومنظمـات  مـن أفـراد   رسـالة    ت اثنتـا عـشرة    وكانت قـد ورد   

مزيـدا مـن    راسـلَتني   ملمقـدمَتي ا  والتمـست األمانـة مـن       . فا يف الربوتوكول االختياري   رليست ط 
والتمــست أيــضا معلومــات إضــافية تتعلــق بــأربع مراســالت ســبق أن        . اماملعلومــات بــشأهن 
 . مزيدا من املعلومات بشأهناالتمست األمانة

ونـاقش أيـضا التعليقـات الـواردة        .  حالـة مثانيـة بالغـات معلّقـة        واستعرض الفريق العامل    -  ٤
 .سبق أن أُعلن عن عدم مقبوليتها يف الدورة األخرية للجنةالة من اجلهات املقدِّمة فيما يتصل حب

  . مسجلةالةوناقش الفريق العامل مشروع توصية تتعلق حب  - ٥
تطـــورات الـــيت حـــدثت بـــشأن آخـــر الوقـــدمت األمانـــة إىل الفريـــق العامـــل إحاطـــة    - ٦
ضـد  . س.  أ ،٤/٢٠٠٤فيما يتعلق مبتابعة اآلراء بشأن البالغ رقـم         اخلامسة عشرة   الدورة   منذ

ــا ــبالغ هنغاري ــم ، وال ــاة(ه شكــيشــهيدة غو، ٥/٢٠٠٥رق ــبالغ ، وضــد النمــسا ) متوف ــم ال رق
 .ضد النمسا) متوفاة(فاطمة يلديرمي ، ٦/٢٠٠٥

دميَيني حيـيالن، يف مجلـة أمـور، إىل اجتـهادات           وأحاط الفريق العامل علمـا مبقـالني أكـا          - ٧
اللجنة؛ حيث يتناول األول مسؤولية الدولة عن انتهاكات التزاماهتا مبوجب معاهدات حقـوق             
اإلنــسان ويتعلــق املقــال الثــاين بقــضية مــن قــضايا العنــف اجلنــساين كانــت احملكمــة األوروبيــة     

 .حلقوق اإلنسان قد بتت فيها

ل مناقــشة أوليــة مــع أحــد مــوظفي األمانــة املكلفــة بــدعم واليــة  وأجــرى الفريــق العامــ  - ٨
املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقبــه، وذلــك لتحديــد جمــاالت      

  .ع يف تقدمي البالغات من األفرادالتعاون احملتملة لزيادة الوعي باإلجراء املتب
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 صــديق احملكمــةملتمثلــة يف مــا يــسمى بــرأي ونــاقش الفريــق العامــل املــسألة اإلجرائيــة ا  - ٩
  .الوارد من أطراف ثالثة فيما يتعلق بقضايا مسجلة

وعقد الفريق العامل اجتماعا غري رمسي مـع خـبري استـشاري يعمـل حلـساب مفوضـية                    - ١٠
قوق اإلنسان مكلّف بتفحص حجم العمل عموما يف شعبة معاهدات حقـوق            األمم املتحدة حل  

  . فيهاوضية، وتسلسل سري األعمالاإلنسان التابعة للمف
ــها        - ١١ ــق مبــشاركته يف حلقــة خــرباء دراســية نظمت ــة تتعل ــرئيس إحاطــة إىل اللجن وقــدم ال

ــصادية         ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــاري للعه ــذ الربوتوكــول االختي ــشأن تنفي املفوضــية ب
  .واالجتماعية والثقافية

ة املتعلقـة بـالترويج لإلجـراء املتبـع يف      وناقش الفريق العامـل سـبل زيـادة أنـشطة الـدعو             - ١٢
  .تقدمي الشكاوى من األفراد مبوجب الربوتوكول االختياري

  
 ات املتخذةاإلجراء    

  :قرر الفريق العامل ما يلي  - ١٣
ــه الــ   )أ(   ــرة  عــشرة سابعةأن يعقــد دورت ــه/ متــوز٩ إىل ٧مــن يف الفت  ٢٠١٠ يولي

  ؛نيويورك يف
، ٢٣/٢٠٠٩رقـم   للحالة فيما يتعلـق بـالبالغ        عني السيدة هاياشي مقررة   يأن    )ب(  
ــسيدة ــاتنوال ــالبالغ   مقــررة   ب ــة فيمــا يتعلــق ب ، حيــث جــرى تــسجيل  ٢٤/٢٠٠٩رقــم للحال
 كلتيهما خالل الفترة بني الدورتني؛احلالتني 

 مـسجلة، يف ضـوء مـا يـرد مـن       الـة أن ُيؤّجل اعتماد مشروع توصـية تتعلـق حب          )ج(  
 الـسادسة عـشرة، مـن معلومـات تـذكر فيهـا اإلطـار الـزمين          خالل انعقاد الدورة  مقدمة البالغ   

 الذي سُتقّدم فيه تعليقاهتا على ما تبديه الدولة الطرف من مالحظات بشأن مسألة املقبولية؛

أن يطلب إىل األمانة أن تدرج يف الفصل األول من املذكرة اليت ُتعـدها لكـل                   )د(  
مــن مقــدمات  الــيت التمــست األمانــة تالدورة مــن دورات الفريــق العامــل، فقــرة عــن املراســ 

 ؛ردرد بشأهنا أي يواليت مل خبصوصها، مزيدا من املعلومات البالغات 

اللجنــة بــشأن النموذجيــة الــيت أعــدهتا أن يطلـب إىل األمانــة تنقــيح االســتمارة    )هـ(  
تقدمي البالغات املتعلقة بالشكاوى من األفراد، لكي يتـسىن إدراج تعليمـات واضـحة يف ذلـك                 

، مبــا يف ذلــك  بنــاء علــى خــربةإىل اللجنــةبأنــه جيــب أن تنقــل أيــة معلومــات مقدمــة  نمــوذج ال
تلــك املعلومــات يف أن تقــدم لــبالغ، واة مقدمــ، مــن خــالل صــديق احملكمــةيــسمى بــرأي  مــا
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غضون فترة زمنية معقولة بعد تقدمي البالغ األصلي أو يف غضون املوعد النـهائي الـذي ُيعطـى                  
بــت ال يف قيــام اللجنــة باتريذا الغــرض، وذلــك مــن أجــل جتنــب أي تــأخهلــمقدمــة الــبالغ إىل 
 .البالغ يف

 :وعرض الفريق العامل املسألة التالية على اللجنة لكي تنظر وتبت فيها  - ١٤

طبقّتـــه اللجنـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالبالغ املتابعـــة الـــذي هنـــاء اإلجـــراء املتعلـــق بتوصـــية بإ  
فاطمــة ، ٦/٢٠٠٥والــبالغ رقــم  ،النمــساضــد ) متوفــاة(ه شكــيشــهيدة غو، ٥/٢٠٠٥ رقــم

  .النمسا ضد) متوفاة(يلديرمي 
  



A/65/38 
 

159 10-35812 
 

  لتذييلا
   عشرة للفريق العاملسادسةجدول أعمال الدورة ال    

  
  .لاعمإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  - ١
 .املاضيةاستعراض اخلطوات واألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة   - ٢

 .١٩/٢٠٠٨ رقم الةمناقشة احل  - ٣

 .ديث البالغاتحت  - ٤

 .حتديث بشأن متابعة اآلراء  - ٥

جلسة السـتخالص معلومـات تعقـدها مفوضـية حقـوق اإلنـسان بـشأن حلقـة اخلـرباء                     - ٦
الدراسية املتعلقة بالربوتوكول االختيـاري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية               

 .واالجتماعية والثقافية

يـة املقـررة اخلاصـة املعنيـة مبـسألة العنـف ضـد              دعم وال لـ اجتماع غري رمسي مع األمانة        - ٧
 .املرأة وأسبابه وعواقبه

 .اجتماع غري رمسي مع اخلبري االستشاري  - ٨

 .١٢/٢٠٠٧رقم تداعيات احلالة   - ٩

 .أنشطة التوعية بالربوتوكول االختياري والترويج له  - ١٠

  .اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته السادسة عشرة  - ١١
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