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   اإلحالةكتاب

    ]٢٠١٢أبريل / نيسان٢[
فاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد  مــن ات٢١أتــشرف باإلشــارة إىل املــادة   

املرأة، اليت تنص علـى أن تقـدم اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، املنـشأة عمـال                          
تقريــرا ســنويا إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بواســطة اجمللــس االقتــصادي        ’’باالتفاقيــة، 

  .‘‘واالجتماعي عن أنشطتها
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورهتا التاسـعة واألربعـني يف        وقد عقدت اللجنة امل     

 يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك، وعقـدت دورهتـا       ٢٠١١يوليـه  / متـوز  ٢٩ إىل   ١١الفترة من   
 ودورهتـا احلاديـة واخلمـسون    ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢١ إىل   ٣اخلمسني يف الفتـرة مـن       

. يف مكتـب األمـم املتحـدة جبنيـف         ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢فربايـر إىل    / شـباط  ١٣يف الفترة من      
 الــيت عقــدت يف ٩٩٦واعتمــدت اللجنــة تقاريرهــا عــن أعمــال الــدورات املــذكورة يف اجللــسة 

، ٢٠١١أكتـوبر  / تـشرين األول ٢١ الـيت عقـدت يف    ١٠١٨، واجللـسة    ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩
م إليكم طيـه تقـارير      ومقد.  على التوايل  ٢٠١٢مارس  / آذار ٢ اليت عقدت يف     ١٠٣٨واجللسة  

  .اللجنة الثالثة املذكورة إلحالتها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني
  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(

  الرئيسة
  
  
  
  
  

  

   مون-سعادة السيد بان كي 
  األمني العام لألمم املتحدة

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

   واألربعنيالتاسعة
  

  ٢٠١١ يوليه/ متوز٢٩-١١    
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  الفصل األول
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع يف  الــدول األطــراف املعروضــة علــىسائل املــ    

  أشكال التمييز ضد املرأة
  

  املقررات    
  

 أوال/٤٩ املقرر    

قررت اللجنة أن توقف ألجل غري مسمى اتبـاع سياسـة التوزيـع املتـزامن فيمـا يتـصل                     
  .)هذا التقريرنظر املرفق األول باجلزء األول من ا. (بوثائقها

  
  ثانيا/٤٩املقرر     

قررت اللجنة أن ختـصص يومـا إلجـراء مناقـشة عامـة بـشأن مـشروع التوصـية العامـة                       
املتعلقة مبسألة املرأة يف حاالت الرتاع املـسلح ويف فتـرة مـا بعـد الـرتاع وأن يكـون ذلـك اليـوم                      

  .٢٠١١يوليه / متوز١٨هو 
  

  الثثا/٤٩املقرر     
ىل كل من حكوميت تونس ومصر برسالة بشأن حقوق املـرأة           قررت اللجنة أن تبعث إ      

  ).هذا التقريرنظر املرفق الثاين باجلزء األول من ا. (يف عملية إحالل الدميقراطية
  

  رابعا/٤٩املقرر     
ــة    ــررت اللجن ــة إىل    ق ــة يف اإلحال ــة املتمثل ــتها احلالي ــد ممارس ــن   تأكي ــرد م ــا ي ــدول م  ال

 .هــايف تقريرأن تستنــسخها اخلتاميــة للجنــة دون   املالحظــات مــن تعليقــات علــى  األطــراف 
 على الشبكة، أي تعليقـات      ادوراهتصفحات   نشر على أن ت  ، عالوة على ذلك،   قررت اللجنة و

على املالحظات اخلتامية حتيلها إليها رمسيا الـدول األطـراف، مـىت طلبـت الدولـة املعنيـة ذلـك،                   
ة وأن تـشري يف تقريرهـا إىل الـصفحة          وأن تنشر التعليقات بالصيغة الـيت وردت هبـا ودون ترمجـ           

  .الشبكية املتضمنة تلك التعليقات

  خامسا/٤٩املقرر     
ــشفوية املؤرخــة       ــذكرة ال ــى امل ــرد عل ــة أن ت ــررت اللجن ــار٢٣ق ــايو / أي ــيت ٢٠١١م  ال

بإرسال مـذكرة   ،لبيالروس لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف       وردت إليها من البعثة الدائمة    
ة الدائمــة توضــح هلــا فيهــا أن املمارســة الــيت تتبعهــا اللجنــة يف تــسجيل    شــفوية إىل تلــك البعثــ 
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التعليقات الـواردة مـن الـدول األطـراف هـي أهنـا تـشري إليهـا يف تقاريرهـا إىل اجلمعيـة العامـة،                         
وختطرها أيضا بأن اللجنة قررت أن تنشر على الصفحات الـشبكية لـدوراهتا، تلـك التعليقـات                 

. ت الـواردة مـن بـيالروس، مـىت طلبـت الدولـة الطـرف املعنيـة ذلـك                  الرمسية، مبـا ذلـك التعليقـا      
  .)نظر املرفق الثالث باجلزء األول من هذا التقريرا(

  
  سادسا/٤٩املقرر     

أقرت اللجنة تعـيني عـضوات الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة الثانيـة واخلمـسني وهـن،                      
ــرمي   ــي ومـ ــارا بيلـ ــوببربـ ــو دي و  زرداين- بلميهـ ــوليداد مورييـ ــخ   سـ ــرة راسـ ــا وزهـ  ال فيغـ

  .ودوبرافكا سيمونوفيتش
  

  سابعا/٤٩املقرر     
، اعتمدت اللجنة عن طريـق التـصويت املقـرر التـايل، الـذي        ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩يف    

  :اقترحته السيدة باتريشيا شولتز
إن اللجنة، وقد تناولت بالبحث والتمحيص اإلجراء الـذي اتبـع يف اعتمـاد التوصـيتني          
وورد بيانـه  ) ، املرفـق A/56/38( والذي استند فيه إىل النظام الداخلي للجنة   ٢٨  و ٢٧العامتني  

، A/65/38(بــصورة وافيــة يف تقريــر اللجنــة إىل اجلمعيــة العامــة عــن دورهتــا الــسابعة واألربعــني  
يف مالحظاهتـا اخلتاميـة ويف   الـواردة  اإلحالـة إىل التوصـيات العامـة    قررت أن تتبع، لـدى    ) اجلزء الثاين 

ــهمــا  ــة ختلــص إلي ــواتج أخــرى،   اللجن ــسقة ومــن ن ــوان، أي، واحــدا الكشــطريقــة مت  أن يوضــع العن
  .السنة، دون ذكر ألي إحالة أو حاشية أو غري ذلك مث
  

  املناقشة    
قبل اعتماد املقرر آنف الذكر، طرحت عـصمت جاهـان تعـديال علـى اقتـراح الـسيدة            
ــا للمــادة  . شــولتز ــة   ٣٧ووفق ــداخلي للجن ــل    مــن النظــام ال ــى التعــديل قب ــصويت عل أجــري ت

: وفيما يلي نص التعـديل الـذي اقترحتـه الـسيدة جاهـان            . التصويت على اقتراح السيدة شولتز    
 إىليف مالحظاهتـا اخلتاميـة و     الـواردة   اإلحالة إىل التوصيات العامـة      تقرر اللجنة أن تتبع، لدى      ”

 مث  أن يوضـع العنـوان  أي ،واحدا الكشطريقة متسقة ومن نواتج أخرى،  اللجنة ما ختلص إليه 
  .“فصل والفقرات حمل الذكرالسنة مث رمز تقرير اجلمعية العامة مث اجلزء وال

وقبل التصويت، أوضحت السيدة جاهان أن الـشكل الـوارد بيانـه أعـاله هـو الـشكل                    
الذي كانت تتبعه اللجنة لدى اإلحالة يف توصياهتا اخلتامية إىل التوصيات اليت تطرحها هيئـات               

وأضافت أن هـذا الـشكل يتـسم باالتـساق          . اهدات األخرى أو إىل التقرير الدوري الشامل      املع
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وتكلمت السيدة شولتز أيضا فقالت إهنا اهتدت يف اقتراحها باملمارسة الـيت تتبعهـا              . والشفافية
  .اللجنة فيما يتصل بتوصياهتا العامة

ضوا ومل ميتنـع   عـ ١٥ مـن أعـضاء اللجنـة وعارضـه     ٧ولقد رفض التعديل، حيث أيده    
واألعـــضاء الـــذين صــوتوا تأييـــدا للتعـــديل هــم فيوليـــت أوري ومـــرمي   . أحــد عـــن التــصويت  

زرداين ونائلـة جـرب وعـصمت جاهـان وبـراميال بـاتني وزهـرة راسـخ وشـياوكياو                    - بلميهوب
ــا األعــضاء الــذين صــوتوا ضــد التعــديل فهــم أيــسي فريــدي أكــار ونيكــول آمــيلني           . زو أم

بوباديـا ونـيكالس بـرون وروث     - نغيس وبربارا بيلي وأولينـدا بـاريرو   وماغاليس أروتشا دومي  
داري ويوكــو هياشــي وســوليداد موريــو دي ال فيغــا وفيوليــت نويبــاور وســيلفيا كــ - هــالربين

  .شيا شولتز ودوبرافكا سيمونوفيتشبيمنتل وماريا هيلينا بريس وفيكتوريا بوبسكيو وباتري
 ٣١املــواد ( وفقــا للنظــام الــداخلي للجنــة وعلــى إثــر التــصويت علــى التعــديل جــرى،   

، التصويت بنداء األمساء على االقتراح األصـلي الـذي تقـدمت بـه              )٣٨  و ٣٧  و ٣٤  و ٣٢ و
 أعضاء ومل ميتنع أحد عـن       ٧ عضوا من أعضاء اللجنة وعارضه       ١٥السيدة شولتز، حيث أيده     

كـار ونيكـول آمـيلني      واألعضاء الـذين صـوتوا تأييـدا لالقتـراح هـم أيـسي فريـدي أ               . التصويت
بوباديـا ونـيكالس بـرون وروث     - وماغاليس أروتشا دومينغيس وبربارا بيلي وأولينـدا بـاريرو     

داري ويوكــو هياشــي وســوليداد موريــو دي ال فيغــا وفيوليــت نويبــاور وســيلفيا كــ - هــالربين
. تشبيمنتل وماريـا هيلينـا بـريس وفيكتوريـا بوبـسكيو وباتريـشيا شـولتز ودوبرافكـا سـيمونوفي                  

زرداين ونائلـة    - األعضاء الذين صوتوا ضد االقتراح فهم فيوليت أوري ومرمي  بلميهـوب            أما
  .جرب وعصمت جاهان وبراميال باتني وزهرة راسخ وشياوكياو زو

وبعد اعتماد اقتراح السيدة شولتز، أخذت السيدة جرب الكلمة فأبدت اعتزامها طـرح               
اين الـسيدة جـرب الـيت قـدمت بعـد ذلـك رسـالة          زرد - وأيـدت الـسيدة بلميهـوب     . رأي خمالف 

  :زرداين والسيدة جاهان، جاء فيها ما يلي - مذيلة بتوقيعها هي والسيدة بلميهوب
 قــد اعتمــدتا بطريقــة مغــايرة  ٢٨  و٢٧ملــا كانتــا التوصــيتان العامتــان رقــم  ”    

للطريقة اليت اعتمدت هبا سائر التوصيات العامة حيـث أجـري تـصويت منفـصل علـى           
 من فقراهتما، يلزم، توخيـا للـشفافية واملوضـوعية، موافـاة القـارئ بـسرد واضـح                  بعض

للوقائع وذلـك بتـضمني التقريـر ذي الـصلة إشـارة حتيـل إىل تلـك الوقـائع علـى النحـو              
 ٢٣الفصل الـسابع، الفقـرات    اجلزء الثاين،    ،A/66/38 (٢٨التوصية العامة رقم    : التايل
، اجلزء الثاين، الفصل السابع، الفقرتـان       A/66/38( ٢٧؛ والتوصية العامة رقم     )٢٧إىل  
  ).٢٩  و٢٨
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ونود أن يدرج هذا البيان بالكامل يف مجيع تقارير اللجنـة وحنـتفظ حبقنـا يف        ”    
  .“اإلحالة إليه مستقبال، عند االقتضاء

  
  ثامنا/٤٩املقرر     

ليب ، قـررت اللجنـة فيمـا خيـص الفريـق العامـل املعـين بأسـا                ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٩يف    
  :العمل أن تعتمد البيان التايل

قـد  لف. مبا يكفـل الكفـاءة يف أداء مـسؤؤلياهتا        اللجنة على حتسني أساليب عملها      دأبت    
 وأسـاليبها    مبادئها التوجيهية املتعلقة بـاإلبالغ      وعلى مالحظاهتا اخلتامية أدخلت حتسينات على    

جنـة يف تقويـة أسـاليب عملـها         الواقـع أن رغبـة الل     و. بنـاء مـع الـدول األطـراف       يف إجراء حوار    
رغبـة اللجنـة    بـدأت   وباإلضافة إىل ذلـك،     . هي رغبة ال تفتر ومشروع ال ينتهى      وترشيدها إمنا   

هيئـــات تعزيـــز عمليـــة   أوســـع نطاقـــا أال وهـــوســـياقتتحقـــق يف يف تقويـــة أســـاليب عملـــها 
يب عملـها    أسال على اللجنة أن متضي يف تقوية      سيتعني اجلسيم،عمل  ال عبء   إزاءو. عاهداتامل

، مــن مثو. واضــعة أيــضا نــصب عينيهــا العمــل علــى كفالــة جتــانس منظومــة هيئــات املعاهــدات 
  .ُيقترح حتويل فرقة العمل املعنية بأساليب العمل إىل فريق عامل دائم

  
  تاسعا/٤٩املقرر     

 أن تعتمــد البيــان التــايل املتعلــق بقائمــة      ،٢٠١١يوليــه  / متــوز ٢٩قــررت اللجنــة يف    
  :املسائل

ــاء   لل   ــة  مــساعدة يف ترتيــب مــسائل احلــوار البن يف  ضــمان اإلجيــاز ومــن حيــث األولوي
يقتـرح  ،  ) صـفحة أو أكثـر     ١٠٠تتـألف الـردود يف بعـض احلـاالت مـن            (قـدر اإلمكـان     الردود  

ــر مــن  يــشملوينبغــي أال .  ســؤاال٢٠قائمــة املــسائل أكثــر مــن  عــدم تــضمني   أي ســؤال أكث
  .مسائل ٣

رجــة يف قائمــة املــسائل مــن نــوع األســئلة الــيت تتطلــب  وينبغــي أن تكــون األســئلة املد  
 .البحث وليست من نوع األسئلة اليت ميكن طرحها خالل احلوار البناء

ــذكرة  حيــددو   ــوذج م ــة من ــيت توجــه   اإلحال ــرد    ال ــدد صــفحات ال ــراف ع ــدول األط   لل
ت للدول األطراف أن ُترِفَق عـددا حمـدودا مـن الـصفحا    جييز أيضا  صفحة؛ و  ٢٥ ال يتجاوز    مبا
  .بيانات إحصائيةإلضافية على أال تتضمن تلك الصفحات سوى ا

أال تكــون  حبيــث يــشترط فيــه بوضــوح وجــوب اإلحالــة ل كتــابوُيقتــرح أيــضا تعــدي  
  .املعلومات الواردة يف الرد تكرارا للمعلومات اليت يتضمنها التقرير
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  فصل الثاينال
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  
   يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياريالدول األطراف  -ألف   

ــه / متــوز٢٩يف   - ١ ــدورة التاســعة  ٢٠١١يولي ــام ال ــاريخ اختت ــة  ، ت ــة املعني  واألربعــني للجن
 اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع عــدد الــدول األطــراف يف كــانبالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، 

يف اعتمدت تلك االتفاقيـة      امةويذكر أن اجلمعية الع   .  دولة ١٨٧. )١(أشكال التمييز ضد املرأة   
ــا  ــع   ٣٤/١٨٠قراره ــاب التوقي ــتح ب ــا، يف آذار  ، وفُ ــضمام إليه ــا واالن ــصديق عليه ــارس /والت م
.  منــها٢٧وفقــا للمــادة  ١٩٨١ســبتمرب /أيلــول ٣يف دخلــت االتفاقيــة حيــز النفــاذ و  .١٩٨٠

ن االتفاقيـة،   مـ ٢٠ من املـادة  ١الفقرة على عديل  دولة طرفا الت  ٦٤وباإلضافة إىل ذلك، قبلت     
ــةبوقــت املتعلقــة  ــا أن يقبــل مــا جمموعــه    . اجتمــاع اللجن ووفقــا ألحكــام االتفاقيــة، يلــزم حالي
  .دولة من الدول األطراف التعديل كيما يبدأ سريانه ١٢٥

عــدد الــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  كــان ويف التــاريخ نفــسه،   - ٢
  وهـو الربوتوكـول الـذي اعتمدتـه        ، دولـة  ٩٩ )٢( املـرأة  القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         

والتــصديق عليــه واالنــضمام إليــه يف     وفُــتح بــاب التوقيــع   ٥٤/٤اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   
 كـانون   ٢٢يف  ودخل الربوتوكول االختياري حيـز النفـاذ        . ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ١٠

  . منه١٦وفقا للمادة  ٢٠٠٠ديسمرب /األول
وتعـديل االتفاقيـة    االتفاقيـة   آخـر مـا اسـتجد مـن معلومـات عـن              طالع علـى  وميكن اال   - ٣

 مبا يف ذلـك قـوائم الـدول املوقعـة والـدول األطـراف ونـصوص مجيـع                   ،وبروتوكوهلا االختياري 
اإلعالنــات والتحفظــات واالعتراضــات، وغريهــا مــن املعلومــات ذات الــصلة، مبوقــع جمموعــة   

، الـذي يتـوىل تـشغيله    ) (http://treaties.un.orgترنـت معاهدات األمم املتحـدة  علـى شـبكة اإلن   
قــسم املعاهــدات التــابع ملكتــب الــشؤون القانونيــة، والــذي يــضطلع مبهــام الوديــع املوكلــة إىل    

  .األمني العام
  

  افتتاح الدورة  -باء   
 إىل  ١١مـن    قـّر األمـم املتحـدة، يف الفتـرة        عقدت اللجنـة دورهتـا التاسـعة واألربعـني مب           - ٤

ــوز ٢٩ ــه/متـ ــة حيـــث  .٢٠١٠ يوليـ ــة و ٢٠عقـــدت اللجنـ ــسة عامـ ــشة ١١ جلـ ــسة ملناقـ  جلـ
__________ 

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات،  املتحدةاألمم  )١(  

  .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد   )٢(  
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اجلـزء األول مـن هـذا    مـن   وترد يف املرفق الرابع  .  من جدول األعمال     ٨  و ٧و   ٦ و ٥ البنود
  . على اللجنة اليت عرضتالتقرير قائمة بالوثائق

 يف اجللـسة  ٢٠١١يوليـه  / متـوز ١١سيلفيا بيمنتل، الدورة يف   رئيسة اللجنة، وافتتحت    - ٥
وألقى إيفان سـيمونوفيتش األمـني العـام املـساعد ملفوضـية حقـوق اإلنـسان كلمـة أمـام             . ٩٧٧

  .افتتاح الدورة اللجنة يف
  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -جيم   
  .(CEDAW/C/49/1) جدول األعمال املؤقت ٩٧٦أقرت اللجنة يف جلستها   - ٦
  

   قبل الدورةتقرير الفريق العامل ملا  -دال   
، رئيسة الفريق العامل ملا قبل الدورة، تقريـر         ، عرضت فيوليتا نويباور   ٩٧٧يف اجللسة     - ٧

 /تــشرين األول ٢٩ إىل ٢٥ الــذي اجتمــع يف الفتــرة مــن )CEDAW/PSWG/2010/49 (الفريــق
  .٢٠١٠أكتوبر 

  
  تنظيم األعمال  -هاء   

ــه / متــوز١١يف   - ٨ ــوبيز   ٢٠١١يولي ــا ل ــا هيلين ــت ماري ــا   ، تول ــز مهامه ــسوس بريي دي خي
  . من النظام الداخلي للجنة١٥وأدت العهد الرمسي حسبما تنص عليه املادة 

، عقـــدت اللجنـــة جلـــسة مغلقـــة مـــع ممثلـــي الوكـــاالت ٢٠١٠يوليـــه / متـــوز١١ويف   - ٩
املتخصــصة وصــناديق األمــم املتحــدة وبراجمهــا، قُــدمت خالهلــا معلومــات عــن بلــدان حمــددة،    

  .اليت تبذهلا تلك اهليئات دعما لتنفيذ االتفاقيةومعلومات عن اجلهود 
، عقدت اللجنة جلسات علنية غري رمسية مع ممثلـي          ٢٠١١يوليه  / متوز ١٨ و   ١١ويف    - ١٠

املنظمات غري احلكوميـة الـذين قـدموا معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول األطـراف الـيت                       
يوليــه / متــوز١٨وعقــدت اللجنــة يف . قــدمت تقــارير إىل اللجنــة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني 

  .، اجتماعا مع إحدى املؤسسات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان٢٠١١
  

   عضوية اللجنة  -واو   
وتغيبـت  . ة التاسعة واألربعني مجيع أعضاء اللجنة باستثناء إنديرا جيـسينغ         حضر الدور   - ١١

طـار رئيـسة اللجنـة شـفويا وخطيـا       ولقـد قامـت الـسيدة برييـز بإخ        . السيدة برييز ملدة ثالثة أيام    
، قائمة بأعـضاء اللجنـة     من هذا التقرير   األولجلزء  ا اخلامس من املرفق  وترد يف   . بسبب الغياب 

  .تبني مدة عضوية كل منهم
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  الفصل الثالث
تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا يف الفتــرة  بــني دوريت اللجنــة     

  الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني
، قدمت الرئيسة تقريرها عن األنشطة اليت اضطلعت هبـا منـذ الـدورة              ٩٧٧يف اجللسة     - ١٢

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

  االتفاقية من
طـراف  األدول   دول مـن الـ     مثـاين  يف تقـارير     التاسعة واألربعني نظرت اللجنة يف دورهتا       - ١٣

 تقريـر كوسـتاريكا اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني           : من االتفاقيـة، وهـي     ١٨ قُدمت مبوجب املادة  
تقريــر وجيبــويت اجلــامع لتقاريرهــا الدوريــة األول والثــاين والثالــث  ريــر اخلــامس والــسادس وتق

تقريـر  والـسادس  ري  الـدو  إيطاليـا وتقريـر إثيوبيا اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني الـسادس والـسابع          
الــسابع الــدوري مجهوريــة كوريــا وتقريــر نيبــال اجلــامع لتقريريهــا الــدوريني الرابــع واخلــامس  

.  سنغافورة الدوري الرابع وتقرير زامبيا اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني اخلـامس والـسادس               وتقرير
مـن  قـارير املقدمـة     والنظـر يف الت   الـة تقـدمي التقـارير       وميكن االطـالع علـى املعلومـات املتعلقـة حب         

حالـة تقـدمي   ”عـدة بيانـات هيئـات املعاهـدات حتـت      ، يف قا١٨ة الدول األطراف مبوجـب املـاد   
  ..www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf:  وذلك يف العنوان التايل“التقارير
. تقــارير الــيت نظــرت فيهــاال ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن مالحظــاتوأعــدت اللجنــة   - ١٤

ــك ا   ــى  تلـ ــالع علـ ــن االطـ ــاتوميكـ ــة ل   ملالحظـ ــائق الرمسيـ ــام الوثـ ــع نظـ ــممبوقـ ــدةألمـ   املتحـ
)http://documents.un.org(حتت الرموز املبينة أدناه ،:  
  

 (CEDAW/C/CRI/CO/5-6) كوستا ريكا

 (CEDAW/C/DJI/CO/1-3)  جيبويت

 (CEDAW/C/ETH/CO/6-7) إثيوبيا

 (CEDAW/C/ITA/CO/6) إيطاليا 

 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5) نيبال

 (CEDAW/C/KOR/CO/7) مجهورية كوريا

 (CEDAW/C/SGP/CO/4) سنغافورة

     (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6)   زامبيا
ــا وســنغافورة          ــة كوري ــن مجهوري ــدمت كــل م ــني، ق ــدورة التاســعة واألربع وعقــب ال

  .جنةمالحظات على املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا الل
  

http://documents.un.org/�
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  إجراءات املتابعة املتصلة باملالحظات اخلتامية    
اعتمدت اللجنة، يف دورهتا التاسعة واألربعني، تقريـر املقـررة املعنيـة باملتابعـة ونظـرت                  - ١٥

  :يف تقارير املتابعة الواردة من الدول األطراف التالية
  

 (CEDAW/C/AZE/CO/4/Add.1) أذربيجان

 (CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1)  الربتغال

 (CEDAW/C/ICE/CO/6/Add.1) أيسلندا
    

وجتدر اإلشارة إىل أن تقـارير املتابعـة الـواردة مـن الـدول األطـراف متاحـة هـي وردود اللجنـة                       
 علــى صــفحة اللجنــة الــيت يستــضيفها موقــع مفوضــية حقــوق   “تقــارير املتابعــة”حتــت وصــلة 

  .www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw: اإلنسان على اإلنترنت يف العنوان التايل
وبعثت اللجنة أيضا رسائل تذكريية إىل الدول األطراف التالية الـيت تـأخرت يف تقـدمي                  - ١٦

 اللجنـة توجيـه رسـالة تذكرييـة         وأرجـأت . أرمينيـا وأملانيـا وروانـدا والكـامريون       : تقارير املتابعة 
  .ليبيا إىل
ة برسـائل تذكرييـة إىل الـدول األطـراف          وباإلضافة إىل ذلك، بعثت اللجنة للمرة الثاني        - ١٧
إكوادور وأوروغواي وبلجيكـا والـسلفادور ومدغـشقر ومنغوليـا، وكانـت قـد كتبـت                : التالية

  .إليها من قبل طالبة منها موافاهتا بتقارير املتابعة املتأخرة
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  الفصل اخلامس 
 مبوجــب الربوتوكــول االختيـاري التفاقيــة القــضاء علــى  نفَّــذةاألنـشطة امل     

  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
تفاقيــة علــى أن تــدرج اللجنــة يف     لال مــن الربوتوكــول االختيــاري    ١٢تــنص املــادة    - ١٨

ألنــشطة الــيت اضــطلعت هبــا  ا ا عــن مــوجز مــن االتفاقيــة،٢١، وفقــا للمــادة تقريرهــا الــسنوي
  . االختياريمبوجب الربوتوكول

  
 مــن ٢ املــادة عــنصل باملــسائل الناشــئة اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــ  - ألف  

  الربوتوكول االختياري
 األنـشطة املـضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول           ٢٠١١يوليه  / متوز ٢٥ناقشت اللجنة يف      - ١٩

  .االختياري
لفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول   اتقريــر اللجنــة  وأقــرت  - ٢٠

انظر املرفق السادس بـاجلزء األول مـن       (ة عشرة والعشرين     عن أعمال دورتيه التاسع    االختياري
  .)هذا التقرير

ألـيين دا سـيلفا بيمنتـل ضـد          (١٧/٢٠٠٨واختذت اللجنة إجراء بشأن البالغات رقـم          - ٢١
إينغـا أبراموفـا     (٢٣/٢٠٠٩ورقـم   ) فيوليتا كوموفـا ضـد بلغاريـا       (٢٠/٢٠٠٨ورقم  ) الربازيل

  . البالغات بتوافق اآلراءواعتمدت آراء بشأن تلك) ضد بيالروس
  :وباإلضافة إىل ذلك قررت اللجنة ما يلي  - ٢٢

  ؛٢١/٢٠٠٩وقف النظر يف البالغ رقم   )أ(  
  .ختصيص وقت إضايف يف دورهتا اخلمسني للنظر يف البالغات  )ب(  

  
  متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية  -باء   

 خالل دورهتا التاسـعة واألربعـني، حيـث أن    مل تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذا البند   - ٢٣
 ١٨/٢٠٠٨البعثـة الدائمـة للفلــبني مل تكـن مــستعدة لعقـد اجتمــاع متابعـة بــشأن الـبالغ رقــم       

  ).كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبني(
. ومل تتــوفر للجنــة أي معلومــات عــن متابعــة آرائهــا لتنظــر فيهــا خــالل هــذه الــدورة      - ٢٤

ن متابعـة آرائهـا بـشأن البالغـات الفرديـة الـذي تعـده مبوجـب         ولإلطالع على تقرير اللجنـة عـ      
  .نظر املرفق السابع باجلزء األول من هذا التقريراالربوتوكول االختياري، 
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 مــن ٨اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة   -جيم   
  الربوتوكول االختياري

  . هذا الصدد يف الدورة التاسعة واألربعنيمل تتخذ اللجنة أي إجراءات يف  - ٢٥
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  الفصل السادس
  سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة    

 مــن جــدول األعمــال ٧ يف البنــد ، خــالل دورهتــا التاســعة واألربعــني، نظــرت اللجنــة  - ٢٦
  .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنةاملتعلق ب

  
   جدول األعمال من٧اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     

  تعزيز أساليب عمل اللجنة     
وأجـرى  . قررت اللجنة أن حتول فرقـة العمـل املعنيـة بأسـاليب العمـل إىل فريـق عامـل                    - ٢٧

الفريق العامل املعـين بأسـاليب العمـل مناقـشات بـشأن الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة واحلـوار                    
  .البناء ودور املقررة القطرية

دمت إىل اللجنـة إحاطـة بـشأن تعزيـز نظـام هيئـات املعاهــدات       وعـالوة علـى ذلـك، قـ      - ٢٨
. وذلــك يف ســياق االجتمــاع املــشترك بــني اللجــان واجتمــاع رؤســاء هيئــات حقــوق اإلنــسان 

ووزعت مجيع الوثائق الصادرة يف هذا الصدد على األعضاء وهي متاحـة علـى موقـع مفوضـية                  
  )./http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc(نترنت حقوق اإلنسان على اإل

  
  للجنةدورات املقبلة المواعيد     

ــا جلــ   - ٢٩ ــؤمترات،وفق ــد مت دول امل ــد  تأكي ــاد وأمــاكن مواعي ــة اخلمــسني،  انعق دورة اللجن
  :التايلعلى النحو  يرتبط هبا من اجتماعات، وما

 مبوجب املقدمة للفريق العامل املعين بالبالغات احلادية والعشرونالدورة  )أ( 
  ؛جنيف، ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣٠ إىل ٢٨: وتوكول االختياريالرب

  جنيف؛ ، ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ٣: اخلمسونالدورة   )ب(  
ــة واخلمــسنيالفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة     )ج(    / تــشرين األول٢٨-٢٤: الثاني
  .  ، جنيف٢٠١١أكتوبر 

  
  ة التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبل    

  :التالية ، تقارير الدول األطرافاخلمسني، يف دورهتا ستتناولأكّدت اللجنة أهنا   - ٣٠
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  :الدورة اخلمسون    
  باراغواي  
  تشاد  
  اجلبل األسود  
  عمان  
  كوت ديفوار  
  الكويت  
  ليسوتو  
  موريشيوس  
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 الفصل السابع
 من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة     

  مــن جــدول األعمــال٦ يف البنــد اســعة واألربعــني،، خــالل الــدورة التنظــرت اللجنــة  - ٣١
  . من االتفاقية٢١تنفيذ املادة ب املتعلق

  
    من جدول األعمال٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
 توفري احلماية القانونية للمرأة يف حاالت الرتاع وما بعد انتهاء الرتاعامة بشأن ع ةتوصي    

ــه / متــوز١٨أجــرت اللجنــة يف    - ٣٢ ــشأن موضــوع املــرأة يف     ٢٠١١يولي  مناقــشة عامــة ب
ة وضـع توصـية عامـة يف        أوىل مـن عمليـ    حاالت الرتاع املسلح وما بعد انتـهاء الـرتاع كمرحلـة            

وافتتحـــت رئيـــسة اللجنـــة، ســـيلفيا بيمنتـــل املناقـــشة مث أديل كـــل مـــن إيفـــان    . هـــذا الـــصدد
إلنسان، والكشمي بـوري األمينـة العامـة        سيمونوفيتش، األمني العام املساعد ملفوضية حقوق ا      

املساعدة لشؤون الدعم احلكومي الدويل والشراكات االستراتيجية هبيئة األمـم املتحـدة للمـرأة              
وتولــت بــراميال بــاتن عــضوة اللجنــة ورئيــسة الفريــق العامــل املعــين بــاملرأة يف . بكلمــة افتتاحيــة

لعامـة املتعلقـة بتـوفري احلمايـة القانونيـة          حاالت الـرتاع ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع عـرض التوصـية ا               
وضم املتكلمـون الرئيـسيون مـارغوت والـسترومي         . للمرأة يف حاالت الرتاع وبعد انتهاء الرتاع      

املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف اجلنسي يف حاالت الرتاع؛ وراديكـا كوماراسـوامي،              
 والـرتاع املـسلح؛ ورشـيدة مـاجنو، املقـررة اخلاصـة             املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنيـة باألطفـال       

املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه؛ وخوان منـديس، املقـرر اخلـاص املعـين مبـسـألة                  
التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية أو املهينــة؛ وجيــسيكا 

ملـستوى املعـين بـسبل االنتـصاف واجلـرب لـضحايا العنـف         نويويرث، منسقة فريق اخلرباء الرفيع ا     
وأدىل ببيـان كـل مـن ممثلـي مفوضـية األمـم املتحـدة             . اجلنسي يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     

 منظمـة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين، مـن             ١٧ لشؤون الالجئني وهيئة األمم املتحـدة للمـرأة و        
ل الدويل من أجل حقوق املرأة يف آسيا واحملـيط          بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد العم      

اهلادئ، والتحالف الدويل للمعوقني، ومنظمة األرامل من أجل السالم من خـالل الدميقراطيـة،           
والتحــالف النــسائي الــدويل، والتحــالف العــاملي ملكافحــة االجتــار بالنــساء، والتحــرك العــاملي،    

 .غريهاواملنتدى املعين باملرأة والقانون والتنمية، و
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 هلزواج وفسخ املترتبة على ان النتائج االقتصاديةأتوصية عامة بش    

بكامــل هيئتــها أي إجــراء بــشأن هــذه املــسألة يف الــدورة التاســعة        اللجنــة مل تتخــذ   - ٣٣
بيــد أن الفريــق العامــل اجتمــع خــالل الــدورة وقــام عقــب الــدورة ببلــورة التوصــية  .واألربعــني

  .٢٠١١أغسطس / آب١ يوليه و/ متوز٣١ العامة يف معتكف نظم يف يومي
  

  املمارسات الضارةن أبشمشتركة توصية عامة     
  .مل تتخذ اللجنة أي إجراءات بشأن هذه املسألة يف الدورة التاسعة واألربعني  - ٣٤

  
   إىل القضاءتوصية عامة بشان إمكانية اللجوء    

  .لتاسعة واألربعنيمل تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذه املسألة يف دورهتا ا  - ٣٥
  

  فرقة العمل املعنية باملساواة بني اجلنسني يف سياق الرتوح وانعدام اجلنسية    
مل تتخـــذ اللجنـــة بكامـــل هيئتـــها أي إجـــراء يف هـــذا الـــشأن خـــالل دورهتـــا التاســـعة   - ٣٦

  .واألربعني، إال أن الفريق العامل اجتمع خالل الدورة
  

  جلسة غري رمسية    
 ملناقــشة مــسألة ٢٠١١يوليـه  / متــوز١٠سة غــري رمسيــة يـوم األحــد  عقـدت اللجنــة جلـ    - ٣٧

ــيتيها العـــامتني رقـــم   ورقـــم ) محايـــة حقـــوقهن اإلنـــسانية املـــسنات و (٢٧اإلحـــاالت يف توصـ
)  مـــن االتفاقيـــة ٢ب املـــادة االلتزامـــات األساســـية املنوطـــة بالـــدول األطـــراف مبوجـــ     ( ٢٨

  .أخرى ومسائل
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  الفصل الثامن
  اخلمسني للدورة جدول األعمال املؤقت    

ــدورهتا    نظــرت  - ٣٨ ــة يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت ل ــستها اخلمــسني اللجن  يف جل
 وأقـرت جـدول األعمـال املؤقـت التـايل لتلـك             ،  ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٢٩  يف اليت عقدت  ٩٩٦
  :الدورة

  .افتتاح الدورة  - ١  
  .ألعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم ا  - ٢  
واألربعـني  التاسـعة    دوريت اللجنـة  نشطة املضطلع هبا بـني      تقرير الرئيسة عن األ     - ٣  

  .اخلمسنيو
 مـن اتفاقيـة     ١٨ الـدول األطـراف مبوجـب املـادة          ملقدمة من النظر يف التقارير ا     - ٤  

  . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
متابعة املالحظات اخلتامية على التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب               - ٥  

    .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من ١٨ملادة ا
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               من   ٢٢  و ٢١تنفيذ املادتني     - ٦  

  .املرأة
  .  اللجنةبأعمالسبل ووسائل التعجيل   - ٧  
 نــشطة اللجنــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أ  - ٨    

    .أشكال التمييز ضد املرأة
  . للجنةاحلادية واخلمسنيجدول األعمال املؤقت للدورة   - ٩  
  .اخلمسنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا   - ١٠  
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  الفصل التاسع
    اعتماد التقرير      

ــر     - ٣٩ ــة يف مــشروع التقري ــقنظــرت اللجن ــ املتعل يف وإضــافاته  واألربعــني التاســعةدورهتا ب
  . واعتمدته بصيغته املنقحة شفوياً خالل املناقشة،٢٠١١يه يول/متوز ٢٩
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  املرفق األول
  أوال/٤٩املقرر     

  
  الرسالتان املتبادلتان بشأن تعليق سياسة التوزيع املتزامن للوثائق     
 موجهــة مــن رئيــسة اللجنــة إىل رئــيس  ٢٠١١مــارس / آذار١١رســالة مؤرخــة     

ارة املؤمترات، مكتب األمم املتحدة     دائرة التخطيط املركزي والتنسيق، شعبة إد     
  يف جنيف

 أكتــب إلــيكم بــصفيت رئيــسة اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وباســم    
مكتب اللجنة، ملتمسة منكم املـساعدة العاجلـة فيمـا يتعلـق بـسياسة التوزيـع املتـزامن للوثـائق                    

  . ات، باتباعها بشأن تعدد اللغ٥٠/١١اليت قضت اجلمعية العامة يف قرارها 
فالسياسة آنفة الذكر هلا لألسف تأثري معوق للعمل الـذي تـضطلع بـه اللجنـة مبوجـب         

املعاهدة والذي يستلزم موافاة اللجنة بالوثائق املقدمة للترمجة مبجـرد صـدورها مبختلـف لغـات                
. تالعمــل يف اللجنــة دون احلاجــة إىل االنتظــار حلــني االنتــهاء مــن إصــدار النــسخ جبميــع اللغــا 

وتــشمل تلــك الوثــائق التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف وقائمــة املــسائل والــردود عليهــا    
  . واملالحظات اخلتامية اليت تقدم بغرض اعتمادها خالل الدورة

وبناء على ما تقدم، فإنين التمس تعليق العمل بالسياسة املشار إليها آنفا إىل أجل غـري                  
  . هامها على حنو أكثر فعاليةمسمى، مبا ميكن اللجنة من أداء م

  .وأتعشم أن ينال طليب تأييدكم  
  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(

  الرئيسة
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 موجهــة إىل رئيــسة اللجنــة مــن رئــيس  ٢٠١١مــارس / آذار١٤رســالة مؤرخــة     
دائرة التخطيط املركزي والتنسيق بشعبة إدارة املؤمترات، مكتب األمم املتحـدة    

  يف جنيف
مارس املتعلقة باإلعفاء من سياسـة التوزيـع        / آذار ١١ؤرخة  أشكركم على رسالتكم امل     

وأود . ٥٠/١١املتزامن للوثائق جبميع اللغات الرمسية املنـصوص عليهـا يف قـرار اجلمعيـة العامـة         
إحاطتكم علما بأننا تـشاورنا مـع إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات بـشأن هـذه املـسألة                      

وبعـد التـشاور مـع اإلدارة املـذكورة، يـسرين      . د إلينـا حيث أن هذا هو أول طلب من نوعه يـر  
إبالغكم بأنه ميكن إطالع أمانة اللجنة على نسخ إلكترونيـة مـن الوثـائق مـا أن تتـاح باللغـات                     
املختلفة على أن يـستمر يف الوقـت نفـسه توزيعهـا علـى حنـو متـزامن بغـرض حفظهـا يف نظـام                          

  .الوثائق الرمسية وتوزيع نسخ ورقية منها
يفــوتين أن أضــيف أن االلتــزام مبواعيــد تقــدمي الوثــائق وتــوخي الدقــة يف التوقعــات  وال  

يسمح لدائرة التخطيط املركزي والتنسيق بتحسني عملية جتهيز الوثائق وإصـدارها إمنـا مهـا                مبا
  .أمران حمبذان

  الـيت وجههـا إىل       ٢٠١١فربايـر   / شباط ٢٥ولقد قال األمني العام يف املذكرة املؤرخة          
إنين أطالب بشدة مجيـع اإلدارات واملكاتـب الـيت          ”رؤساء اإلدارات والصناديق والربامج     مجيع  

باملـسارعة إىل   ) من حيث التقيد باملواعيـد اجملدولـة      ( يف املائة    ٩٠مل حتقق النسبة املعيارية البالغة      
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن معدل امتثـال          . “بذل قصارى اجلهود لبلوغ ذلك اهلدف     

ــام    م ومــن مث، يتــبني بوضــوح أن   .  يف املائــة٣٥ كــان ٢٠١٠فوضــية حقــوق اإلنــسان يف ع
حتــسن فيمــا يتــصل بإصــدار الوثــائق يف املواعيــد املقــررة يتوقــف علــى تقــدميها يف املواعيــد    أي

املقررة وعلى تقليـل اإلدارات املعـدة للوثـائق مـن الطلبـات الـيت تقـدمها يف اللحظـات األخـرية                      
  . بأقصى قدر ممكن

  املومنعالء ) توقيع(
  رئيس دائرة التخطيط املركزي
  والتنسيق، شعبة إدارة املؤمترات،
  مكتب األمم املتحدة يف جنيف
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  املرفق الثاين
  ثالثا/٤٩املقرر     
  الرسائل املوجهة من رئيسة اللجنة إىل حكوميت مصر وتونس    

  
يس  موجهتـــان إىل رئـــ٢٠١١مـــارس / آذار٣١رســـالتان متطابقتـــان مؤرختـــان     

  وزراء مصر وإىل وزير خارجيتها من رئيسة اللجنة
يشرفين باسم اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، أن أشـري إىل التطـورات                       

لالعتــراف بــدور تلــك التطــورات والفرصــة الــيت أتاحتــها مــؤخرا  مــصر الــيت شــهدهتاالـسياسية  
ضـع حقـوق املـرأة علـى رأس األولويـات      ملرأة اهلام يف الـدعوة إىل التغـيري عـن طريـق ضـمان و             ا

  .بالنسبة حلكومة مصر
وتالحظ اللجنة مع القلق أنـه قـد ُيـضطلع مببـادرات وإصـالحات دسـتورية وتـشريعية                     
وتــود اللجنــة أن تــربز يف هــذا  .  بــصورة كاملــةملــرأة املــصريةا أن تــشارك فيهــا دون وسياســية

ط مـن أجـل متكينـها، بـل ومـن أجـل             الصدد أن املشاركة الكاملة للمرأة أمـر أساسـي لـيس فقـ            
  .النهوض باجملتمع ككل

ومصر، بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                      
تنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة هبـدف القـضاء علـى         ب قانونا   تعهدات ملزمة  قطعت على نفسها  قد  

وتدعو االتفاقيـة   . ملساواة بني الرجل واملرأة   التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز ا       
أيضا الدول األطراف إىل ضـمان تنميـة املـرأة والنـهوض هبـا وتقـر بـأن التنميـة التامـة والكاملـة                  
ألي بلد تتطلب مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، أقصى مـشاركة ممكنـة يف مجيـع                  

  .وبناء املؤسساتامليادين، مبا يف ذلك صياغة السياسات احلكومية 
تـشارك املـرأة    وتالحظ اللجنة أن مفهـوم الدميقراطيـة لـن يتحقـق يف الواقـع إال عنـدما                    
 فإن اللجنـة حتـث      تقدم، يف ضوء ما     و. يتضمن منظورا جنسانيا  عندما   و يف صنع القرار   الرجل

  :على القيام مبا يليمجهورية مصر العربية، حكومة 
املة يف عملية التحول الدميقراطي علـى مجيـع مـستويات           متكني املرأة من املشاركة الك       - ١

   .صنع القرار
 مـن االتفاقيـة،   ٢ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة        - ٢

  .السياسيةواحترام وتعزيز حقوق املرأة، يف املبادرات واإلصالحات الدستورية والتشريعية و
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نـساين يف تنفيـذ هـذه املبـادرات واإلصـالحات وااللتـزام        جلانظـور   املالتأكد من إدمـاج       - ٣
  .الكامل بأحكام االتفاقية

ضمان تزويد اآللية الوطنية املعنية حبقوق املرأة بوالية شاملة وواضحة وبـاملوارد املاليـة                - ٤
  .والبشرية الكافية الالزمة ألداء وظائفها على حنو فعال

  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(
  الرئيسة
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 موجهتـــان إىل رئـــيس ٢٠١١مـــارس / آذار٣١لتان متطابقتـــان مؤرختـــان رســـا    
  وزراء تونس وإىل وزير خارجيتها من رئيسة اللجنة

يشرفين باسم اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، أن أشـري إىل التطـورات                       
ف بـدور   لالعتـرا تلـك األحـداث      والفرصـة الـيت أتاحتـها        تـونس مـؤخرا    الـيت شـهدهتا   السياسية  

ملرأة اهلام يف الـدعوة إىل التغـيري عـن طريـق ضـمان وضـع حقـوق املـرأة علـى رأس األولويـات                   ا
  .التونسيةحكومة لبالنسبة ل
وتالحظ اللجنة مع القلق أنـه قـد ُيـضطلع مببـادرات وإصـالحات دسـتورية وتـشريعية                     
ن تــربز يف هــذا وتــود اللجنــة أ. التونــسية بــصورة كاملــةملــرأة ا أن تــشارك فيهــا دون وسياســية

الصدد أن املشاركة الكاملة للمرأة أمـر أساسـي لـيس فقـط مـن أجـل متكينـها، بـل ومـن أجـل                         
  .النهوض باجملتمع ككل

 بوصفها دولة طرفا يف اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                  تونس،و  
هبـدف القـضاء علـى    تنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة      ب ملزمة قانونا    تعهدات قطعت على نفسها  قد  

وتدعو االتفاقيـة   . التمييز ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة          
أيضا الدول األطراف إىل ضـمان تنميـة املـرأة والنـهوض هبـا وتقـر بـأن التنميـة التامـة والكاملـة                  

اركة ممكنـة يف مجيـع      ألي بلد تتطلب مشاركة املرأة، على قدم املساواة مع الرجل، أقصى مـش            
  .امليادين، مبا يف ذلك صياغة السياسات احلكومية وبناء املؤسسات

تـشارك املـرأة    وتالحظ اللجنة أن مفهـوم الدميقراطيـة لـن يتحقـق يف الواقـع إال عنـدما                    
 فـإن اللجنـة حتـث       تقـدم، يف ضوء ما    و. يتضمن منظورا جنسانيا  عندما   و يف صنع القرار   الرجل

  :لقيام مبا يلي على اتونس،كومة ح
متكني املرأة من املشاركة الكاملة يف عملية التحول الدميقراطي علـى مجيـع مـستويات                  - ١

  .صنع القرار
 مـن االتفاقيـة،   ٢ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة        - ٢

  .السياسيةشريعية وواحترام وتعزيز حقوق املرأة، يف املبادرات واإلصالحات الدستورية والت
نـساين يف تنفيـذ هـذه املبـادرات واإلصـالحات وااللتـزام        اجلنظـور   املالتأكد من إدمـاج       - ٣

  .الكامل بأحكام االتفاقية
ضمان تزويد اآللية الوطنية املعنية حبقوق املرأة بوالية شاملة وواضحة وبـاملوارد املاليـة                - ٤

  .حنو فعالوالبشرية الكافية الالزمة ألداء وظائفها على 
  بيمنتلسيلفيا ) توقيع(

 الرئيسة
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  املرفق الثالث
  خامسا/٤٩املقرر     
املذكرتان الشفويتان املتبادلتان بني البعثة الدائمة لبيالروس لدى مكتـب              

األمم املتحدة يف جنيف واألمانة بشأن املالحظات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة             
  بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  
ــار٢٣ مؤرخــة مــذكرة شــفوية      ــة   ٢٠١١مــايو / أي ــة مــن البعث  موجهــة إىل األمان

  الدائمة لبيالروس
لإلطــالع علــى نــص املــذكرة الــشفوية الــواردة مــن البعثــة الدائمــة لبــيالروس، يرجــى [  

: الرجــــوع إىل صــــفحة دورة اللجنــــة الثامنــــة واألربعــــني علــــى الــــشبكة يف العنــــوان التــــايل 
[www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/noteverbale23-05-11-Belarus-CEDAW48.pdf..  

  
 موجهــة مــن األمانــة إىل البعثــة  ٢٠١١يوليــه / متــوز٢٢مــذكرة شــفوية مؤرخــة     

  الدائمة لبيالروس
هتدي أمانة مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان حتياهتا إىل البعثـة الدائمـة لبـيالروس             

 األخــرى يف جنيــف وتتــشرف بــأن تــشري إىل لــدى مكتــب األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة
رقــم (ئمــة املــذكورة  الــواردة مــن البعثــة الدا٢٠١١مــايو / أيــار٢٣املــذكرة الــشفوية املؤرخــة 

  ).٦٠٦اإلحالة 
ولقد أحالت األمانة املذكرة الشفوية على النحـو الواجـب إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء                   

لـيت تتبعهـا اللجنـة يف تـسجيل التعليقـات الـواردة             والواقع أن املمارسـة ا    . على التمييز ضد املرأة   
. كمــا ذكــر آنفــا، أهنــا تــشري إليهــا يف تقاريرهــا إىل اجلمعيــة العامــة مــن الــدول األطــراف هــي،

وعالوة على ذلك قررت اللجنة أن تنشر تلك التعليقات الرمسيـة، مبـا ذلـك التعليقـات الـواردة          
 ميكـن اإلطـالع عليهـا يف موقـع مفوضـية            من بيالروس، على الصفحات الشبكية لدوراهتا الـيت       

  .حقوق اإلنسان على اإلنترنت
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  املرفق الرابع
  ا التاسعة واألربعنيوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتال    

  
  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة

CEDAW/C/49/1  والشروحجدول األعمال املؤقت 

CEDAW/C/48/2  
 

لـة تقـدمي الـدول األعـضاء للتقـارير مبوجـبتقرير األمـني العـام عـن حا       
   من االتفاقية١٨املادة 

CEDAW/C/49/3 مذكرة من األمني العام عن التقارير املقدمـة مـن الوكـاالت املتخصـصة
نظومــة األمــم املتحــدة بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة يف اجملــاالت الــيتمل التابعــة

 تدخل يف نطاق أنشطتها

CEDAW/C/49/3/Add.2  األمــني العــام تتــضمن تقريــر منظمــة األمــم املتحــدة للتربيــةمــذكرة مــن
 والعلم والثقافة

CEDAW/C/49/3/Add.4  األمني العام تتضمن تقرير منظمة العمل الدوليةمذكرة من 

CEDAW/C/49/4  مذكرة من األمانة بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 

  طرافتقارير الدول األ

CEDAW/C/ETH/6-7 إثيوبيا اجلامع لتقريريها الدوريني السادس والسابعر تقري 

CEDAW/C/ITA/6  تقرير إيطاليا الدوري السادس 

CEDAW/C/KOR/7 تقرير مجهورية كوريا الدوري السابع 

CEDAW/C/DJI/1-3 تقرير جيبويت اجلامع لتقاريرها الدورية األول والثاين والثالث 

CEDAW/C/ZMB/5-6 ع لتقريريها الدوريني اخلامس والسادستقرير زامبيا اجلام 

CEDAW/C/SGP/4 تقرير سنغافورة الدوري الرابع 

CEDAW/C/CRI/5-6 تقرير كوستاريكا اجلامع لتقريريها الدوريني اخلامس والسادس  
CEDAW/C/NPL/4-5  تقرير نيبال اجلامع لتقريريها الدوريني الرابع واخلامس 
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  املرفق اخلامس
ــضاء      ــة الأعـــ ــة بلجنـــ ــرأة يف  املعنيـــ ــد املـــ ــز ضـــ ــى التمييـــ ــضاء علـــ  القـــ

  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ١
  

  بلد اجلنسية  اسم العضو
مــــــــدة العــــــــضوية يف  تنتــــــــهي 

  ديسمرب/كانون األول ٣١
 ٢٠١٤ تركيا عائشة فريد أجار

 ٢٠١٢ فرنسا نيكول أملني

  ٢٠١٤  باراغواي  أوليندا باريرو
  ٢٠١٢  كوبا  ماغاليس أروشا دومينيغيز

 ٢٠١٢ كينيا سيسغا آوريفيوليت ت

 ٢٠١٢ جامايكا باربارا إفلني بيلي

 ٢٠١٤ اجلزائر زرداين - مرمي بلميهوب

 ٢٠١٢ فنلندا نيكالس برون

 ٢٠١٤ مصر نائلة حممد جرب

 ٢٠١٤ إسرائيل داري ك- روث هالربين

 ٢٠١٤ اليابان  يوكو هاياشي 

 ٢٠١٤ بنغالديش عصمت جاهان

 ٢٠١٢ اهلند إنديرا جيسينغ

  ٢٠١٢  إسبانيا   سوليداد موريو دي الفيغا
 ٢٠١٤ سلوفينيا باوريفيوليتا نو

 ٢٠١٤ موريشيوس براميال باتن

 ٢٠١٢ الربازيل سيلفيا بيمنتل

ماريـــــــا هيلينـــــــا لـــــــوبيز دي 
 خيسوس برييز

 ٢٠١٤ ليشيت -تيمور 

 ٢٠١٢ رومانيا فيكتوريا بوبسكيو

 ٢٠١٢ أفغانستان زهرة راسخ

 ٢٠١٤ سراسوي باتريشيا شولتز

 ٢٠١٤ كرواتيا دوبرافكا سيمونوفيتش

 ٢٠١٢ الصني  زوياوشياوك
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  السادساملرفق 
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول            

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
   والعشرين عشرةيه التاسعة دورتأعمال 

ريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة              عقد الف   - ١
ــه       ــرأة دورت ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــن   التاســعةالق ــرة م  إىل ٧ عــشرة يف الفت

ــه / متـــوز٨ إىل ٦، ودورتـــه العـــشرين يف الفتـــرة مـــن  ٢٠١١فربايـــر/شـــباط ١٠  .٢٠١١يوليـ
وحـضر   . ويوكو هاياشي نائبـة لرئيـسة الفريـق العامـل          وانتخبت دوبرافكا سيمونوفيتش رئيسة   

وغابت الـسيدة هاياشـي اليـوم األخـري مـن دورة الفريـق العامـل          . مجيع أعضاء الفريق الدورتني   
  . التاسعة عشرة

وأقر الفريق العامـل يف بدايـة كـل مـن الـدورتني جـدول أعماهلـا علـى النحـو املـبني يف                - ٢
  .تذييلي هذا التقرير

 عـن   عشرة تقريرا، يتـضمن معلومـات أوىف  يف دورته التاسعةعامل   الفريق ال  استعرضو  - ٣
األخـرية وخلـص    تـه   املراسالت اليت تلقتها أمانة اللجنـة منـذ دور        آخر املستجدات فيما  يتعلق ب     

إىل وجوب إضافة فقرة تتضمن بيانات إحصائية عن املراسالت، تشمل عـدد الرسـائل املتعلقـة             
 معروضــا علــى الفريــق العامــل يف دورتــه العــشرين جــدول       نوكــا. بالــدول غــري األطــراف  

 ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٥الـــيت وردت أو مت جتهيزهـــا يف الفتـــرة بـــني  باملراســـالت 
مــايو وجــدول يقــسم املراســالت إىل أربــع فئــات حــسبما طلــب الفريــق العامــل يف    /أيــار ٦ و

  .دورته التاسعة عشرة
فيهـا وأجـرى مناقـشة    الغـات املـسجلة الـيت مل يبـت     استعرض الفريق العامل حالـة الب     و  - ٤

  .بشأن كل منها
 ١٧/٢٠٠٨ناقش الفريق العامل مـشروع توصـية تتـصل مبـدى مقبوليـة الـبالغ رقـم               و  - ٥

. ٢٢/٢٠٠٩  و ٢١/٢٠٠٩وحيثياته ومشروعي توصيتني بشأن مـدى مقبوليـة الـبالغني رقـم             
  .٢٠/٢٠٠٨ مناقشة بشأن البالغ رقم وأجرى أيضا

مقبوليـة الـبالغ   مـدى   بشأنمشروع توصية يف دورته العشرين، ش الفريق العامل    وناق  - ٦
وأجـرى  . ٢٧/٢٠١٠ الـبالغ رقـم      مقبوليـة مشروع توصية بشأن    و حيثياته و ٢٢/٢٠٠٨ رقم

 وتداول بشأن وجـوب وقـف النظـر يف الـبالغني        ٢٨/١٠أيضا مناقشة أولية بشأن البالغ رقم       
  . من عدمه٢٥/٢٠٠٩  و٢١/٢٠٠٩رقم 



A/67/38
 

12-28159 28 
 

نــاقش الفريــق العامــل، يف دورتــه التاســعة عــشرة، رســالة تتــصل بطلــب تقــدمت بــه   و  - ٧
سيدة أوغنديـة تلـتمس اختـاذ تـدابري مؤقتـة متنـع إعادهتـا مـن الـدامنرك إىل أوغنـدا حيـث ختـشى                          

وواصـل الفريـق العامـل، يف دورتـه العـشرين      . التعرض لعملية تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث    
ونظـر كـذلك يف   . ناقش أيضا رسالة تتناول قـضية جديـدة تتعلـق بـالفلبني        مناقشة تلك احلالة و   

طلب قدمته حكومة كندا يف إطار القانون الكندي الذي ينظم حـق احلـصول علـى املعلومـات                
تلــتمس فيــه موافقــة اللجنــة علــى نــشر مــذكرتني وردتــا إليهــا مــن اللجنــة فيمــا خيــص الــبالغ     

  . ٢٥/٢٠١٠ رقم
 أساليب العمل، مبا يف ذلك عـدد الـدورات يف الـسنة والطلبـات               وناقش الفريق العامل    - ٨

مــا يــسمى (الــواردة مــن الــدول األطــراف بــالنظر يف كــل مــن املقبوليــة واحليثيــات علــى حــدة   
واملمارســة الــيت تتبعهــا هيئــات املعاهــدات األخــرى يف الفــصل مبقبوليــة  ) بطلبــات فــصل النظــر

  .يةعدم مقبوليتها وأنشطة التوع/البالغات جزئيا
ــاط  - ٩ ــل  وأحـ ــق العامـ ــبالغ       الفريـ ــشأن الـ ــة بـ ــن آراء اللجنـ ــاالت عـ ــة مقـ ــا بأربعـ علمـ

  ).كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبني (١٨/٢٠٠٨ رقم
  

  اإلجراءات املتخذة    
  :قرر الفريق العامل يف دورته التاسعة عشرة ما يلي  - ١٠

ــرة مــــن     )أ(   ــه العــــشرين يف الفتــ ــه / متــــوز٨ إىل ٦أن يعقــــد دورتــ  ٢٠١١يوليــ
ــن      يف ــرة م ــشرين يف الفت ــة والع ــه احلادي ــد دورت ــورك وأن يعق ــول٣٠ إىل ٢٨نيوي ســبتمرب / أيل

   يف جنيف؛٢٠١١
 ٣١/٢٠١١تسجيل قضيتني جديـدتني ضـد بلغاريـا بوصـفهما الـبالغني رقـم          )ب(  

مت تعـيني نـيكالس بـرون       ( ٣٢/٢٠١١ورقـم   ) لقـضية لومت تعيني السيدة سيمونوفيتش مقـررة       (
  ؛)لقضيةلمقررا 

 القــضية فيمــا يتعلــق بــالبالغ رقــم يفبوبادييــا مقــررة  - تعــيني أوليــادا بــاريرو  )ج(  
 ١٧/٢٠٠٨البالغ رقـم  يف القـضية املتعلقـة بـ   ، وبصفة اسـتثنائية، مقـررة مـساعدة        ٢٢/٢٠٠٨

  إىل جانب ماغاليس أروشا دومينغيز؛
  ؛٢٨/٢٠١٠ بالبالغ رقم املتعلقةلقضية لتعيني السيد برون مقررا   )د(  
لب معلومات دقيقة عـن موضـوع القـضية الـيت رفعتـها مقدمـة الـبالغ أمـام                   ط  )هـ(  

  ؛٢٧/٢٠١٠احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان والواردة يف البالغ رقم 
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 رقـم   بـشأن الـبالغ    تـدابري مؤقتـة      باختـاذ توجيه طلـب إىل الـسلطات اإلسـبانية           )و(  
وأجـري تـصويت   . جنـة  شـكواها قيـد نظـر الل    مـا دامـت    طـرد مقدمـة الـبالغ        متنع ٢٩/٢٠١١

   أعضاء الطلب وامتنع عضو واحد عن التصويت؛٤بشأن طلب التدابري املؤقتة، وأيد 
املوافقة على الطلب املقدَّم من كندا للنظـر بـصورة منفـصلة يف مـدى مقبوليـة                 )ز(  

 ومناقشة هذين البالغني أثناء دورة الفريـق        ٢٦/٢٠١٠ و   ٢٥/٢٠١٠وحيثيات البالغني رقم    
  ؛٢٠١١سبتمرب /دية والعشرين اليت سُتعقد يف أيلولالعامل احلا

ــا بــشأن الــبالغ رقــم    توجيــه  )ح(    ٢٤/٢٠٠٩ رســالة أخــرية إىل حكومــة جورجي
مقبوليــة الــبالغ وحيثياتــه إذا مل يــصلها رد مــدى هــا بــأن اللجنــة ستــشرع يف النظــر يف إلخطار
لدائمة خالل الـدورة     اجتماع مع البعثة ا    من املفروض أن ينظم   و. ٢٠١١مايو  / أيار ٣١حبلول  

   مل تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة؛نالعشرين للفريق إ
 ٢٣/٢٠٠٩ ورقـــم ٢٢/٢٠٠٩ ورقـــم ٢٠/٢٠٠٨حتـــضري البالغـــات رقـــم   )ط(  
، ٢٠١١يوليـــه / للـــدورة العـــشرين للفريـــق العامـــل الـــيت ســـتعقد يف متـــوز ٢٧/٢٠١٠ورقـــم 

  سعة واألربعني؛ اقتضى األمر، إىل اللجنة أثناء دورهتا التاإنوإحالتها، 
 ومقبوليــة ١٩/٢٠٠٨إعــداد مــشروع توصــيات بــشأن حيثيــات الــبالغ رقــم   )ي(  

، والقيام قـدر اإلمكـان، بـصياغة مـشروع التوصـيات املتعلقـة مبقبوليـة                ٢٦/٢٠١٠البالغ رقم   
 لعرضـها أثنـاء الـدورة       ٢٥/٢٠١٠، ومقبوليـة الـبالغ رقـم        ٢٤/٢٠١٠وحيثيات الـبالغ رقـم      
  ريق العامل؛احلادية والعشرين للف

 أثنــاء الــدورة العــشرين ٢٨/٢٠١٠إجــراء مناقــشة أوليــة بــشأن الــبالغ رقــم    )ك(  
   أثناء دورته احلادية والعشرين؛٣١/٢٠١١ و ٣٠/٢٠١١للفريق العامل وبشأن البالغني 

يف إعــالن عــدم توجيــه طلــب إىل األمانــة بإعــداد ورقــة عــن املمارســة املتمثلــة   )ل(  
قيـد النظـر، يف إطـار إجـراءات     قد مت النظر فيها أو كانـت   املسألة مىت كانتبالغات  مقبولية ال 

  حتقيق دويل أو تسوية دولية أخرى؛
تابعـــة آراء اللجنـــة يف جـــدول أعمـــال الفريـــق العامـــل البنـــد املتعلـــق مبإدراج   )م(  
  ؛ا دائماه بندباعتبار

حاطـة  إلبـالنظر يف إمكانيـة تنظـيم اجتماعـات          العامـة   توجيه طلب إىل األمانة       )ن(  
  اإلجراءات الواردة يف الربوتوكول االختياري؛باملنظمات غري احلكومية 

إعــداد ملــف مرجعــي جبميــع املــواد املتــصلة باألعمــال املــضطلع هبــا يف إطــار      )س(  
   اآلن؛حىتالربوتوكول االختياري اليت مت توزيعها 
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ــول       )ع(   ــع الربوتوكـ ــسني موقـ ــة حتـ ــالنظر يف إمكانيـ ــة بـ ــب إىل األمانـ ــه طلـ توجيـ
ــى اإلنترنــت   ــاري عل ــضمينه   االختي ــسر اســتعماله ويكفــل ت ــا يي ــة  مب ــصلة باملتابع  املعلومــات املت

  اآلراء؛باالقتران مع 
ــام املتاحــة      )ف(   ــع احلــايل لألي ــى التوزي ــاء عل ــق العامــل ســنويا اإلبق  وعــددها للفري

 أي أنـه سـيجتمع ثـالث مـرات يف الـسنة وسـيعمل يف فتـرة مـا بـني الـدورات تفاديـا                  أيام، ١٠
  .أكتوبر/دورات شهر تشرين األولل يف التحضريتأخري ألي 
  :وقرر الفريق العامل يف دورته العشرين ما يلي  - ١١

ــم      )أ(   ــة وحيثيـــات البالغـــات رقـ ــيات متـــصلة مبقبوليـ ــاد توصـ  ١٧/٢٠٠٨اعتمـ
  ؛٢٣/٢٠٠٨  و٢٠/٢٠٠٨ و

تـــسجيل قـــضيتني جديـــدتني، واحـــدة ضـــد الـــدامنرك بوصـــفها الـــبالغ رقـــم   )ب(  
، والثانيـة ضـد الفلـبني بوصـفها الـبالغ رقـم             )لقضيةلمت تعيني السيد برون مقررا      ( ٣٣/٢٠١١
  ؛)لقضيةلمت تعيني السيدة سيمونوفيتش مقررة  (٣٤/٢٠١١

املـسجلة  ( تدابري مؤقتة يف القـضية       توجيه طلب إىل السلطات الدامنركية باختاذ       )ج(  
امــت شــكواها قيــد نظــر  متنــع طــرد مقدمــة الــبالغ، مــا د  ) ٣٣/٢٠١١بوصــفها الــبالغ رقــم  

 مـن الـدامنرك     إن أعيـدت  عضائها التناسلية   أيدة أوغندية ختشى التعرض لتشويه      اللجنة، وهي س  
، أحالـت اللجنـة الـبالغ إىل الدولـة الطـرف، وطلبـت              ٢٠١١يوليـه   / متوز ١٣ ويف   .إىل أوغندا 

. اللجنـة  شـكواها قيـد نظـر        مـا دامـت   منها يف الوقت ذاته عدم طرد مقدمة الـبالغ إىل أوغنـدا             
قـرار  ، تلبيـة لطلـب اللجنـة،        ، أجابـت الدولـة الطـرف بأهنـا سـتعلق          ٢٠١١يوليه  / متوز ١٩ويف  

  إشعار آخر؛حلني صدور طرد مقدمة البالغ 
ــبالغ رقـــم    )د(   ــر يف الـ ــة  ٢١/٢٠٠٩وقـــف النظـ ــر اللجنـ ــرة يف تقريـ  وإدراج فقـ
ها علـى احملكمـة    عـرض قـضيت  نظـرا إلبـداء مقدمـة الـبالغ صـراحة اعتزامهـا           أنـه   ب تفيـد السنوي  

   القضية؛تلكاألوروبية حلقوق اإلنسان، قررت اللجنة وقف النظر يف 
استعراض مواد النظام الداخلي للجنة املتصلة بوقف النظـر يف البالغـات أثنـاء                 )هـ(  

  الدورة احلادية والعشرين للفريق العامل؛
ى األمم املتحـدة  لفلبني لدلحتديد موعد لعقد اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة           )و(  

يف نيويورك خالل األسبوع الثالث من الدورة التاسعة واألربعني للجنة لتـذكري الدولـة الطـرف                
ــا   ــتعني عليه ــه ي ــنح بأن ــم  م ــبالغ رق ــة ال ــة كانــت ن تعــويض حــىت وإ  ١٨/٢٠٠٨مقدم االتفاقي

بشدة علـى   تأكيد  تكرر ال عداد مذكرة شفوية    إلعلى التعويض، و  صراحة  تتضمن مادة تنص     ال



A/67/38 
 

31 12-28159 
 

ــة إىل فقــه ب جــوب مــنح التعــويض وذلــك و ــا. ت .أ للجنــة يف قــضيةااإلحال ، وإىل ضــد هنغاري
  ؛ وإىل املمارسات الشائعة هليئات املعاهدات٢٨توصيتها العامة رقم 

ــذكرتني دبلوماســيتني        )ز(   ــها إصــدار م ــشأن طلب ــدا ب ــة كن إرســال رد إىل حكوم
 ٧٤ مـن املـادة      ٧لفقـرة   وفقـا ل  ه   إلبـالغ الدولـة الطـرف بأنـ        ٢٥/٢٠١٠متصلتني بالبالغ رقم    

 الكــشف عــن أيــة بيانــات مــن الدولــة الطــرف مينــعمــن النظــام الــداخلي للجنــة، ال يوجــد مــا  
وينبغي إرسـال مـسودة رسـالة إىل مقـررة القـضية،            . معلومات تتعلق بوقائع النظر يف البالغ      أو

  براميال باتن؛
إرسـال مالحظاهتـا    يهـا   ف إىل حكومة كندا ُيطلـب منـها         ة تذكريي رسالة توجيه  )ح(  

  ؛١٩/٢٠٠٨حيثيات البالغ رقم على 
إبــداء فيهــا  إىل املستــشار القــانوين ُيطلــب منــه ة رمسيــة تذكرييــرســالةإرســال   )ط(  

 املتعلقــة ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٦تعليقاتــه علــى مالحظــات الدولــة الطــرف املؤرخــة   
  ؛٢٥/٢٠١٠مبقبولية البالغ رقم 

بتـوفري نـسخة    ٢٨/٢٠١٠تركيا بشأن الـبالغ رقـم   توجيه طلب إىل حكومة      )ي(  
ــا   مترمجــــة مــــن كــــل مــــن   ــتئناف الــــصادرين تباعــ قــــراري حمكمــــة العمــــل وحمكمــــة االســ

  ؛٢٠٠٩أبريل / نيسان٢  و٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ١٤ يف
الـيت  طلب احلصول على نسخة من قـرار احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان                  )ك(  
 وإعـداد مـشروع   ٢٧/٢٠١٠ت به مقدمة البالغ رقـم  عدم مقبولية الطلب الذي تقدم قضت ب 

 مــن ٤مــن املــادة ) ج (٢مقبوليــة هــذا الــبالغ اســتنادا إىل الفقــرة بــشأن مــدى توصــية جديــدة 
  احلادية والعشرين؛ يف دورته لفريق العامللعرضه على االربوتوكول االختياري 

 ١٠ الفقــرتني عــن القــضايا املــشار هلــا يف القيــام باإلضــافة إىل مــا ورد ذكــره    )ل(  
مقبوليـة وحيثيـات الـبالغ رقـم        بـشأن مـدى     ع توصيات   يراإعداد مش بأعاله،  ) ك (١١ و) ي(

لعرضــها  ٢٩/٢٠١١ ورقــم ٢٦/٢٠١٠الــبالغني رقــم كــل مــن مقبوليــة مــدى  و٢٢/٢٠٠٩
، عنــد إحالتــهاو، ٢٠١١ســبتمرب /احلاديــة والعــشرين يف أيلــوليف دورتــه لفريــق العامــل علــى ا

   دورهتا اخلمسني؛يفنة  اللجاالقتضاء، إىل
أمانة اللجنة أي مراسـالت جديـدة متعلقـة بقـضايا مـسجلة        وجوب أن تبعث      )م(  

  ؛كل من تلك القضاياإىل مقرر 
إرجــاء مناقــشة الفريــق العامــل ألســاليب العمــل مبــا يف ذلــك متابعــة اآلراء          )ن(  

  دية والعشرين؛إىل دورته احلا) “املفاضلة بني احملاكم”(وازدواجية اإلجراءات الدولية 
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إجراء مناقشة خالل الدورة احلادية والعشرين بشأن إمكانية اعتبار البالغـات             )س(  
  غري مقبولة جزئيا، مع مراعاة اختصاص هيئات املعاهدات األخرى؛/مقبولة

علــى التوزيــع احلــايل لأليــام يف دورتــه احلاديــة والعــشرين إلقــاء نظــرة جديــدة   )ع(  
  ؛يف السنةله املخصصة  ١٠ الـ

ــها يف مــذكرة   إعــادة تنظــيم قائمــة املراســالت الــيت مت تلق    )ف(   ــا أو متــت معاجلت يه
ــن ــدو     األ م ــشكاوى تب ــة ب ــصّنف املرســالت املتعلق ــة حبيــث ت ــة األوىل،   مان ــة، للوهل غــري مقبول
رسـالة منوذجيـة، واملراسـالت املتعلقـة بقـضايا تبـدو مقبولـة              باملراسالت اليت مت الرد عليها       أو/و
  ؛يداأو أكثر تعق/و

بتخـصيص مزيـد مـن الوقـت للنظـر          بكامـل هيئتـها     للجنـة   ارض اقتراح على    ع  )ص(  
  . التاسعة واألربعني واخلمسنيدوريت اللجنةيف البالغات خالل 

  :وعرض الفريق العامل املسائل التالية على اللجنة لكي تنظر فيها وتتخذ قرارا بشأهنا  - ١٢
بيمنتـــل  (١٧/٢٠٠٨بالغـــات رقـــم التوصـــيات املتعلقـــة مبقبوليـــة حيثيـــات ال  )أ(  
ــد ــل ضـ ــم ) الربازيـ ــا  (٢٠/٢٠٠٨ورقـ ــد بلغاريـ ــا ضـ ــم ) كوموفـ ــ (٢٣/٢٠٠٩ورقـ ا أبراموفـ
  ؛)بيالروس ضد

 وبــإدراج فقــرة يف تقريــر  ٢١/٢٠٠٩التوصــية بوقــف النظــر يف الــبالغ رقــم    )ب(  
رض  مبواصــلة عــصــراحة اعتزامهــامقّدمــة الــبالغ إبــداء  إىل بــالنظرأنــه تفيــد باللجنــة الــسنوي 

  قضيتها على احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، قررت اللجنة توقف النظر يف هذه القضية؛
ــة الدائمــة      )ج(   لفلــبني لــدى األمــم  لحتديــد موعــد لعقــد اجتمــاع متابعــة مــع البعث

املتحدة يف نيويورك خالل األسبوع الثالث من الدورة التاسعة واألربعني للجنة لتـذكري الدولـة               
ــت  ــه ي ــا الطــرف بأن ــم  مــنحعني عليه ــبالغ رق ــة ال تعــويض حــىت وإن كانــت   ١٨/٢٠٠٨ مقدم

  على التعويض؛صراحة االتفاقية ال تتضمن مادة تنص 
بـشدة علـى وجـوب      تأكيـد   تكـرر ال  إرسال مذكرة شفوية إىل حكومـة الفلـبني           )د(  

ــويض مل ــنح تعـ ــم  مـ ــبالغ رقـ ــة الـ ــه وذلـــك  ١٨/٢٠٠٨قدمـ ــة إىل فقـ ــضيةالباإلحالـ ــة يف قـ   لجنـ
  ؛ وإىل املمارسات الشائعة هليئات املعاهدات٢٨، وإىل توصيتها العامة رقم نغارياضد ه. ت .أ

ــذكرتني دبلوماســيتني        )هـ(   ــها إصــدار م ــشأن طلب ــدا ب ــة كن إرســال رد إىل حكوم
الكـشف  مينـع مـن     إلبالغ الدولة الطـرف بأنـه ال يوجـد مـا             ٢٥/٢٠١٠متصلتني بالبالغ رقم    

  ئع النظر يف البالغ؛عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقا
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ــة         )و(   ــات إحاطـ ــيم اجتماعـ ــة تنظـ ــالنظر يف إمكانيـ ــة بـ ــب إىل األمانـ ــه طلـ توجيـ
  غري احلكومية بشأن اإلجراءات الواردة يف الربوتوكول االختياري؛للمنظمات 

ــول       )ز(   ــع الربوتوكـ ــسني موقـ ــة حتـ ــالنظر يف إمكانيـ ــة بـ ــب إىل األمانـ ــه طلـ توجيـ
 املعلومــات املتــصلة باملتابعــة  ســتعماله ويكفــل تــضمينه  مبــا ييــسر ااالختيــاري علــى اإلنترنــت  

  اآلراء؛باالقتران مع 
التاسـعة  اللجنـة   ختصيص مزيـد مـن الوقـت للنظـر يف البالغـات خـالل دوريت                  )ح(  

  .واألربعني واخلمسني
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  التذييل األول
  جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل    

  
  .ألعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم ا  - ١  
  .استعراض اخلطوات املتخذة واألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة املاضية  - ٢  
  .مناقشة بشأن موجزين أعدهتما األمانة للتسجيل  - ٣  
  .٢٢/٢٠٠٩مناقشة بشأن القضية رقم   - ٤  
  .١٧/٢٠٠٨مناقشة بشأن القضية رقم   - ٥  
  .٢١/٢٠٠٩مناقشة بشأن القضية رقم   - ٦  
ــ  - ٧    ٢٣/٢٠٠٩ ورقــم ٢٠/٢٠٠٨البالغــات رقــم املتعلقــة بات حتــديث املعلوم

 ٢٧/٢٠١٠ ورقـم    ٢٦/٢٠١٠ ورقـم    ٢٥/٢٠١٠ ورقـم    ٢٤/٢٠٠٩ورقم  
  .٢٩/٢٠١١ ورقم ٢٨/٢٠١٠ورقم 

  .مناقشة بشأن أساليب العمل وأنشطة التعريف بالربوتوكول االختياري  - ٨  
  .اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته التاسعة عشرة  - ٩  
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  ذييل الثاينالت
  جدول أعمال الدورة العشرين للفريق العامل    

  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ١  
  .استعراض اخلطوات املتخذة واألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة املاضية  - ٢  
  .مناقشة بشأن تسجيل بالغات جديدة  - ٣  
  :مناقشة بشأن القضايا اجلاهزة للبت فيها  - ٤  

  -  CEDAW/C/WGCOP/20/DR/17/2008) مسودة بشأن املقبولية واحليثيات(  
  -  CEDAW/C/WGCOP/20/DR/20/2008) مسودة بشأن املقبولية واحليثيات(  
  -  CEDAW/C/WGCOP/20/DR/22/2008) مسودة بشأن املقبولية واحليثيات(  
  -  CEDAW/C/WGCOP/20/DR/23/2009) مسودة بشأن املقبولية واحليثيات(  
  -  CEDAW/C/WGCOP/20/DR/27/2010) مسودة بشأن قرار بعدم املقبولية(  

  .القضايا اليت سيتم التوقف عن النظر فيها  - ٥  
  .البالغاتحتديث املعلومات املتعلقة ب  - ٦  
  .٢٨/٢٠١٠مناقشة أولية بشأن القضية رقم   - ٧  
  .تابعة اآلراءمب فيما يتعلقاملستجدات   - ٨  
املفاضــلة بــني ” ا يف ذلــك متابعــة اآلراء، ومناقــشة بــشأن أســاليب العمــل مبــ   - ٩  

  . وعدد الدورات املعقودة يف السنة وغري ذلك من املسائل“احملاكم
  .اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته العشرين  - ١٠  
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  املرفق السابع
تقرير اللجنة املقدَّم مبوجب الربوتوكول االختياري واملتعلـق مبتابعـة آراء               

  بالغات الفرديةاللجنة بشأن ال
  
 مـن الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى             ٧ مـن املـادة      ٥ و ٤تلزم الفقرتـان      - ١

الـدول األطـراف بـأن      ) ٥٤/٤انظر مرفق قرار اجلمعيـة العامـة        (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
ــة وتوصــياهتا، إن ُوجــدت، وأن تقــدم معلومــات للمتا    ــار الواجــب آلراء اللجن بعــة تــويل االعتب

وميكــن أيــضا التمــاس معلومــات إضــافية مــن الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك . خــالل ســتة أشــهر
) ، املرفـق األول   A/56/38( مـن النظـام الـداخلي للجنـة          ٧٣وتتناول املادة   . تقاريرها الالحقة  يف

إجــراءات متابعــة آراء اللجنــة، وال ســيما تعــيني مقــرر أو فريــق عامــل إلجــراء املتابعــة، واملهــام 
على أال تكـون للمعلومـات املقدمـة علـى سـبيل املتابعـة،              ) ١١ (٧٤وتنص املادة   . وكلة هلما امل

مبــا يف ذلــك قــرارات اللجنــة بــشأن أنــشطة املتابعــة، صــفة الــسرية، مــا مل تقــرر اللجنــة خــالف 
وللحصول على معلومات بشأن أنشطة املتابعة الـسابقة، يرجـى االطـالع علـى التقـارير                . ذلك

  .ة للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالسنوية السابق
وحسب املمارسات املتبعة املستقرة، يف احلاالت اليت ال تتخذ فيها اللجنـة قـرارا هنائيـا                  - ٢

وعنـدما يـرد ردٌّ ُمـرض،    . “مـا زال جاريـا  ”بشأن طبيعة رد الدولة الطـرف، تـذكر أن احلـوار           
 يف الــبالغ رقــم ضــد هنغاريــا. ت. أيف قــضية ُيعتــرب ملــف القــضية مغلقــا مثلمــا فعلــت اللجنــة 

  .٤/٢٠٠٤ يف البالغ رقم ضد هنغاريا. ف. أ .س وقضية ٢/٢٠٠٣
ميـع املعلومـات الـيت تلقتـها اللجنـة عـن متابعـة آرائهـا                جلويرد يف اجلدول أدناه مـوجز         - ٣
مقــدمي البالغــات والــدول األطــراف بعــد اعتمــاد تقريرهــا الــسنوي الــسابق وحــىت هنايــة     مــن
ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن أنشطة املتابعة اليت قامـت           . هتا احلادية واخلمسني  دور

ــواردة        ــق العامــل املعــين بالبالغــات ال ــة، انظــر تقــارير الفري ــشأن البالغــات الفردي ــة ب هبــا اللجن
املرفــق الــسادس مــن اجلــزء األول، ويف املرفــق الرابــع مــن اجلــزء الثــاين، واملرفــق الثالــث مــن   يف
  .زء الثالث من هذا التقريراجل
  

  الفلبني  الدولة الطرف
  ١٨/٢٠١٠كارين فريتيدو،   القضية

  ٢٠١٠يوليه / متوز١٦  تاريخ اعتماد اآلراء
ــة الطــرف بالتزاماهتــا وانتــهكت بــذلك حقــوق      االنتهاكات اليت ثبتت مل تــف الدول

) و) (٢(و ) ج (٢مقدمـــة الـــبالغ املكفولـــة مبوجـــب املـــادة 
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 مــن االتفاقيــة والتوصــية ١بــاالقتران مــع املــادة ) أ (٥واملــادة 
  . للجنة١٩العامة رقم 

  فيما يتعلق مبقدمة البالغ  سبل االنتصاف
ــع جــسامة        ــويض يتناســب م ــدو تع ــاغ فريتي ــارين تاي ــنح ك م

  .انتهاكات حقوقها
  بشكل عام  

 فعالة لضمان اتباع إجراءات احملكمة املتعلقة بادعـاءات        تدابري
  .ري ال مربر لهاالغتصاب من دون تأخ

كفالــة أن تكــون مجيــع اإلجــراءات القانونيــة يف القــضايا الــيت  
تــشمل جــرائم االغتــصاب والعنــف اجلنــسي األخــرى حمايــدة  
ونزيهــة، وأن ال تتــأثر باألحكــام املــسبقة أو األفكــار النمطيــة  

ذلك، لـ  حتقيقـا و. املتعلقة بالسلوك اجلنـسي لإلنـاث والـذكور       
تــدابري علــى مــستوى النظــام  جيــب اختــاذ طائفــة واســعة مــن ال 

القــانوين، لتحــسني تعامــل القــضاء مــع قــضايا االغتــصاب،       
فــضال عــن التــدريب والتثقيــف لتغــيري املواقــف التمييزيــة جتــاه  

  :لموسة ما يليوتشمل التدابري امل. النساء
مراجعــة تعريــف االغتــصاب يف القــانون حبيــث يــصبح    ‘١’  

  عدم الرضا عنصرا حموريا فيه؛
 أي شرط يف التشريع بـأن يـتم ارتكـاب االعتـداء             إزالة  ‘٢’  

ــداءا جنـــسيا،    ــالعنف لُيعتَبـــر اعتـ ــالقوة أو بـ اجلنـــسي بـ
أي شــرط إلثبــات اإليــالج، والتقليــل إىل أدىن حــد  أو

 ضـحية للمـرة     اجملـين عليهـا   /من جعل مقدمـة الـشكوى     
الثانية يف اإلجراءات القانونية من خالل وضع تعريـف         

  :لالعتداء اجلنسي يشترط إما
مما يـستدعي   “ موافقة طوعية ال لبس فيها    ”وجود    -أ        

ذا إ تقدمي املتهم دليال على القيام خبطوات للتأكد ممـا        
 ،الناجية راضية/كانت مقدمة الشكوى

أن يكــــــون الفعــــــل قــــــد وقــــــع أو يقتــــــضي   -ب     
ــر” يف ــسريةظـ ــعة  “ وف قـ ــة واسـ ــضمن طائفـ ويتـ
 الظروف القسرية؛ من
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ســــبة ومنتظمــــة للقــــضاة  تنظــــيم دورات تدريبيــــة منا  ‘٣’
واحملامني ومـوظفي إنفـاذ القـانون علـى اتفاقيـة القـضاء          
ــا      ــرأة وبروتوكوهل ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي عل
االختياري وتوصياهتا العامة، وال سيما التوصية العامـة        

 ؛١٩رقم 
إجراء دورات تدريبية مالئمة للقضاة واحملامني وموظفي         ‘٤’

اجملال الطيب على فهـم جـرائم       إنفاذ القانون والعاملني يف     
االغتصاب وغريهـا مـن اجلـرائم اجلنـسية بطريقـة تراعـي             
الفوارق بني اجلنسني وذلك لتفادي اضـطهاد املـرأة الـيت           
تبلّــغ عــن التعــرض الغتــصاب جمــددا، ولكفالــة أال تــؤثر  

  .املعايري والقيم الشخصية على اختاذ القرارات
التــاريخ احملــدد لــرد الدولــة  

  الطرف
  ٢٠١١أبريل /سان ني١٩

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٣  تاريخ الرد
، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة         ٢٠١١أبريـل   / نيسان ١٣يف    رد الدولة الطرف

بأهنا ترحب بآراء اللجنـة وأهنـا نظـرت يف التوصـيات الـواردة             
  .فيها بعناية

 تعــويض  مقدمــة الــبالغ مبــنحويف مــا خيــص توصــية اللجنــة      
ــرف مناســـب ــة الطـ ــد الدولـ ــبالغ  ، تعيـ ــة الـ ــد أن مقدمـ  تأكيـ

وتتـضمن تـشريعات   . تستنفد سبل االنتصاف احمللية املتاحـة     مل
الدولــة الطــرف العديــد مــن الــسبل الــيت ميكــن ملقدمــة الــبالغ   

تطالب باحلصول من خالهلا على تعويضات علـى أال خيـلّ            أن
ــسارية   ــادم ال ــانون التق ــة  . ذلــك بأحكــام ق وكــان ميكــن ملقّدم

دنية للحصول على تعويض، بـصرف      البالغ أن ترفع دعوى م    
النظر عن املالحقة اجلنائية للجرميـة؛ فـاحلكم بـالرباءة ال حيـول             
ــضرورة دون احلكــم علــى املتــهم يف قــضية مدنيــة عنــدما        بال

ونظـرا إىل   . يصدر احلكم بـالرباءة اسـتنادا إىل شـكوك معقولـة          
أن احلكم بالرباءة يف هـذه القـضية قـد اسـتند إىل عـدم وجـود                 

ة، كان ميكـن ملقّدمـة الـبالغ أن ترفـع دعـوى مدنيـة               أدلة كافي 
  .على املتهم، وهكذا كان ميكنها احلصول على تعويض
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وعـــالوة علـــى ذلـــك، أكـــدت الدولـــة الطـــرف أن القـــوانني     
الفلبينية تسمح للضحايا الذين يتعرضـون، يف مجلـة أمـور، إىل            

، بتقدمي طلب باحلـصول  )مبا يف ذلك االغتصاب(جرمية عنيفة   
عويضات إىل جملس املطالبات عمـال بقـانون اجلمهوريـة          على ت 
ــم  ــانون  ٧٣٠٩رق ولكــن كــان ينبغــي  . “التعــويض” وهــو ق

القيام هبذا اإلجراء يف غـضون سـتة أشـهر مـن وقـوع الـضرر،                
  .ولكن مقدمة البالغ مل تلجأ إىل هذه اإلجراءات

وأشارت الدولة الطرف كذلك إىل أن توصـية اللجنـة بتقـدمي              
اسب ال تستند إىل التزام واضح تفرضـه االتفاقيـة          التعويض املن 

  .على الدولة الطرف
ــة الطــرف أن الــسلطة القــضائية فيهــا مــستقلة      وتــضيف الدول

.  كان املتهم مذنبا أو بريئـا      وهلا وحدها صالحية حتديد ما إذا     
 مــا يتعلــق بتوصــيات اللجنــة بــشأن اختــاذ تــدابري فعالــة  يف أمــا

ــإجراءات احملكمــــ    ــام بــ ــضمان القيــ ــاءات  لــ ــة بادعــ ة املتعلقــ
االغتصاب من دون تأخري ال مربر له، تؤكـد الدولـة الطـرف             

ــة و    ــن محاي ــدافع ع ــا ت ــدعمها،    أهن ــسان وت ــوق اإلن ــز حق تعزي
ذلك يف إطار اإلجـراءات القـضائية، وأهنـا بـصدد اختـاذ              يف مبا

ون احملاكمـــات تـــدابري تكفـــل التنفيـــذ الكامـــل والفعـــال لقـــان
  .١٩٩٨العاجلة لسنة 

ــع    أمــا يف   ــة أن تكــون مجي ــة إىل كفال ــدابري الرامي  مــا خيــص الت
اإلجـــراءات القانونيـــة يف القـــضايا املتعلقـــة، يف مجلـــة أمـــور،  
ــام      ــأثر باألحك ــة، وأن ال تت ــدة ونزيه ــصاب حماي ــرائم االغت جب
املسبقة أو األفكار النمطية املتعلقة بسلوك اإلنـاث والـذكور،          

قــه القــضائي ح أن القــوانني والفتــود الدولــة الطــرف أن توّضــ
الفلــبني تــنص علــى أحــد العناصــر األساســية مــن عناصــر      يف

ــة اال  ــاب جرميـ ــضحية   ارتكـ ــة الـ ــدم موافقـ ــو عـ ــصاب هـ . غتـ
ذلك، فإن الدولة الطرف قـد أطلقـت، مـن تلقـاء ذاهتـا،               ومع

عن طريق اللجنة الفلبينية املعنية باملرأة، محلة ملراجعة وحتـسني          
ــصاب     ــة االغت ــائي احلــايل جلرمي ــف اجلن ــار  التعري ــضمان اعتب  ل
كما من املزَمـع  . عنصر عدم املوافقة عنصرا أساسيا يف اجلرمية      
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أن يتضمن مـشروع القـانون املقتـرح لتعـديل قـانون مكافحـة              
مبــــادئ متعلقــــة بتقيــــيم األدلــــة،  ١٩٩٧االغتــــصاب لعــــام 

ــراءات امل   وأن ــاليب واإلجـ ــدد األسـ ــات،  حـ ــة يف احملاكمـ تبعـ
  .ىل ذلكإ وما

 تــــنظم األكادمييــــة ٢٠٠٦عــــام وإضــــافة إىل ذلــــك، ومنــــذ   
القضائية يف الفلـبني دورات تدريبيـة للقـضاة واحملـامني وكتبـة             
احملاكم إلطالعهم على االتفاقية وللترويج ملراعـاة االعتبـارات     

  .اجلنسانية يف احملاكم
سات  أجريـت مخـس جلـ      ٢٠٠٨وعالوة على ذلك، يف عـام         

ــسمية     ــا ت ــة أطلقــت عليه ــضا  ”تدريبي ــل أع ــة عم ــة حلق ء جلن
 ٢٠٠ شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن “اآلداب احلميـــدة والتحقيـــق

كمــا حــضر . شــخص مــن القــضاة واحملــامني وكتــاب احملــاكم
قضاة حمكمة االستئناف مناقشة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني            

  .واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ــة          ــساعدة ومحاي ــدابري مل ــن الت ــد م ــا خيــص اختــاذ مزي ــا يف م أم

ا االغتــصاب، فقــد أوضــحت الدولــة الطــرف أنــه منــذ ضــحاي
ــام    ــانون مـــساعدة ضـــحايا االغتـــصاب ومحايتـــهم لعـ ســـنِّ قـ

، الــذي يهــدف لتقــدمي املــساعدة واحلمايــة الالزمــتني   ١٩٩٨
ــات    ــة األزمـ ــز ملواجهـ ــشاء مراكـ ــصاب، مت إنـ لـــضحايا االغتـ

ــصاب، يف   ــن االغت ــدن    النامجــة ع ــة امل ــة احملافظــات وكاف  كاف
ساعدة واحلمايـة لـضحايا االغتـصاب أثنـاء         أجـل تـوفري املـ      من

وقـد  . النظر يف قـضاياهم وملـساعدهتم علـى اسـترداد عافيتـهم           
أنشئت هذه املراكز يف ظل التنسيق مـع الوكـاالت احلكوميـة            

  .غري احلكوميةاملعنية واملنظمات 
وعلى وجه اخلصوص ينص قانون مساعدة ضحايا االغتـصاب           

ــاء     ــضايا االغتــصاب،  احملاكمــاومحايتــهم علــى أنــه أثن ت يف ق
ميكـــن القبـــول باألدلـــة املتعلقـــة بالـــسلوك اجلنـــسي املاضـــي  ال

، إال إذا، تـــبني )هـــا(أو بـــاآلراء املتعلقـــة بـــسمعته) ة(للـــشاكي
  .للمحكمة أن مثل هذه األدلة أدلة مقنعة وأهنا متصلة بالقضية
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وأخريا، تؤكد الدولة الطـرف أن الـنص الكامـل آلراء اللجنـة        
ــياهتا  ــة  متـــاح علـــى بواوتوصـ ــة الـــشؤون اجلنـــسانية والتنميـ بـ

  .الفلبني من موقع اللجنة الفلبينية املعنية باملرأة يف
، أبدت مقدمـة الـبالغ تعليقاهتـا    ٢٠١١يونيه / حزيران١٧يف    تعليقات مقدمة البالغ

ــة      ــة الطــرف، وأكــدت أن آراء اللجن ــى مالحظــات الدول عل
. ز الـذي عانـت منـه    تنفّذ وأهنا مل تتلق تعويـضا علـى التمييـ          مل

ــا ضـــحية    ــة الطـــرف ال تعتربهـ ــا، فـــإن الدولـ وحـــسب أقواهلـ
  .النتهاك من االنتهاكات الواردة يف االتفاقية

ويف ما يتعلق بتأكيد الدولـة الطـرف بأنـه كـان ينبغـي ملقدمـة                  
ــويض مبوجــب دعــوى      ــى تع ــسعى للحــصول عل ــبالغ أن ت ال

ها مدنيــة، فقــد أكــدت مقدمــة الــبالغ أن الــدعوى الــيت رفعتــ 
بــالتعرض للتمييــز مل تكــن ضــد املتــهم الــذي اغتــصبها، وإمنــا   

رف الــــيت انتــــهكت حقوقهــــا ومتلــــصت ضــــد الدولــــة الطــــ
التزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة علــى حــد ســواء يف قــضية        مــن

ــها    ــد رفعت ــت ق ــيت كان ــصاب ال ــة   . االغت ــيس هــدف مقدم ول
تــــصاب املطالبــــة بــــالتعويض وإمنــــا الــــبالغ مــــن قــــضية االغ

ــضا أن ــزء   . ءينـــصفها القـ ــدرك أن التعـــويض جـ ــا تـ ــع أهنـ ومـ
اإلجراءات اجلنائية، إال أنه ال حيدد مبلغ التعـويض إال إذا             من

ــة املتــهم  ــة بتعويــضات   . ثبتــت إدان ــو كانــت قــررت املطالب ول
مالية أو غري مالية، بعد تربئة اجلـاين، الضـطرت لرفـع دعـوى              
ملدة سـنوات عديـدة يف حماولـة صـعبة جـدا إلثبـات أن لـديها                 

 . احلصول على تعويض رغم حكم الرباءةاحلق يف
ــة رقــم    ــسبة لقــانون اجلمهوري ــا بالن ، فقــد أشــارت  ٧٣٠٩أم

مقدمة الـبالغ إىل أنـه، مبوجـب هـذا القـانون، ميكـن تعـويض              
. ا يف ذلـــك االغتـــصاب، فقـــطضـــحايا اجلـــرائم العنيفـــة، مبـــ 

أن القاضي الرئيسي يف قضيتها خلص إىل عـدم ارتكـاب            ومبا
ــال   ــصاب، ف ــة اغت ــى    جرمي ــصاف هــذه عل ــق وســيلة االنت تنطب

وإضـــافة إىل ذلـــك، إذا كـــان حيـــق ملقدمـــة الـــبالغ . وضـــعها
احلصول على تعويض مبوجب هذا القانون، فإن أقـصى مبلـغ           

  . دوالر أمريكي٢٣٠قد حيق هلا أن تناله سيكون حوايل 
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ــتقالل        ــشأن اسـ ــرف بـ ــة الطـ ــة الدولـ ــق مبالحظـ ــا يتعلـ ويف مـ
ذكري بــأن اجلهــاز القــضائي  القــضاء، فتــود مقدمــة الــبالغ التــ 

وحــسب أقواهلــا، مل تتقيــد الدولــة . جهــاز مــن أجهــزة الدولــة
كم وطنيـة   الطرف بالتزامها مبوجب االتفاقية بضمان إقامة حما      

وكذلك بالنـسبة لتـدريب     . متارس التمييز ضد املرأة    خمتصة ال 
ج التـدريب احلاليـة غـري       القضاة، تـرى مقدمـة الـبالغ أن بـرام         

نتائج إجيابية، وال سيما علـى مـستوى طريقـة    حتقق  كافية ومل 
ــضايا العنــف اجلنــسي    ــة  . تعامــل القــضاة مــع ق وتؤكــد مقدم

  .البالغ بأن النساء يتعرضن للتمييز يف احملاكم بصفة منهجية
وعــالوة علــى ذلــك، يف مــا خيــص قــانون احملاكمــات العاجلــة   

، تؤكــد مقدمــة الــبالغ بــأن قــضيتها دليــل علــى  ١٩٩٨لعــام 
 من هذا القبيل تظل معروضة لسنوات عديدة قبـل       القضايا أن

  .أن تبت فيها احملاكم
وأخـــريا، فيمـــا يتعلـــق بقـــانون مـــساعدة ضـــحايا االغتـــصاب   

ــام   ــهم لعـ ــة   ١٩٩٨ومحايتـ ــبالغ أن دراسـ ــة الـ ــد مقدمـ ، تؤكـ
مستفيضة كشفت أنه مل يتم إنشاء أي مركز ملواجهة أزمـات           

 ٢٠٠١أبريــل /االغتــصاب مبوجــب هــذا القــانون حــىت نيــسان
، ٢٠١١ويف عـــام . اليـــة املخصـــصةبـــسبب نقـــص املـــوارد امل

 عامـا علـى سـن هـذا القـانون، شـرعت        ١٢بعد أكثر مـن      أي
الدولة الطرف يف املرحلة األوىل من تنفيذ هذا القانون بإنـشاء      

  .مركزين منوذجيني ملواجهة أزمات االغتصاب
ــرى   ــراءات األخــــــ اإلجــــــ

  املتخذة
 إىل عقد اجتماع مـع ممثلـي      تلبية لطلب اللجنة، سعت األمانة    

ــة   ــة الدائمــة للدول ــدى مكتــب األمــم املتحــدة   البعث الطــرف ل
ــامي   يف ــف يف عــ ــا  ٢٠١٢  و٢٠١١جنيــ ــن جهودهــ  ولكــ

  .بالفشل باءت
  .ال يزال حوار املتابعة متواصال  قرار اللجنة
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  اجلزء الثاين
ا تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أعمـال دورهتـ                   

  اخلمسني
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣    
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  الفصل األول
املــسائل املعروضــة علــى الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع      

  أشكال التمييز ضد املرأة
  

  مقررات    
  أوال/٥٠املقرر     

، اعتمــدت اللجنــة املقــرر التــايل املتعلــق بتعزيــز   ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٧يف   
  :اء مع الدول األطرافاحلوار البّن
ــدول           ــاء مــع ال ــرق عمــل للحــوار البن ــسابقة، ف ــى ممارســتها ال ــاًء عل ــة، بن ــشئ اللجن تن

ــة واخلمـــسني    ــة واخلمـــسني والثانيـ ــرييب، خـــالل الـــدورتني احلاديـ ــراف، كمـــشروع جتـ . األطـ
. وستجري اللجنة تقييماً ألثـر اتبـاع هنـج فـرق العمـل املـذكور أثنـاء دورهتـا الثانيـة واخلمـسني                 

  .سيضطلع املقررون القطريون بدور رئيسي يف تنسيق أعمال فرق العملو
ــة           ــدورتني احلادي ــرقيت عمــل ال ــضمام إىل ف ــاراهتم باالن ــة عــن خي ــرب أعــضاء اللجن يع

واخلمسني والثانية واخلمسني، بالتشاور مع املقررين القطريني، أثنـاء الـدورتني الـسابقتني لكـل          
الشكل النهائي لعضوية فرق العمل يف اجتماع غري رمسـي          وسُيحدَّد  . من الدورتني املذكورتني  

للجنة بكامل هيئتها، يف هناية الدورة السابقة لكلٍّ من الدورتني، وسُيعلَن عنـه يف الرسـالة الـيت                  
  .تعممها رئيسة اللجنة بني الدورات

ولتيــسري التنــسيق فيمــا بــني  .  خــبريا١٤ًينبغــي أال يتجــاوز عــدد أعــضاء فرقــة العمــل     
فرقة العمل مبا يكفل تغطية مجيـع الـشواغل الرئيـسية بطريقـة مناسـبة، ينبغـي للمقـررين                   أعضاء  

ــسابق للحــوار         ــوم ال ــد ال يتجــاوز الي ــل يف موع ــة العم ــات فرق ــوا اجتماع ــريني أن ينظم . القط
ــها علمــاً بالــشواغل الرئيــسية      كمــا ــة بكامــل هيئت ينبغــي للمقــررين القطــريني أن حييطــوا اللجن

  . القطرية أثناء االجتماع الذي ُيعقَد بعد ظهر اليوم السابق للحواراملتعلقة بالتقارير
وينبغـي  . جيوز ألعـضاء فرقـة العمـل إلقـاء كلمـتني، كحـد أقـصى، أثنـاء احلـوار البنـاء                      

مراعــاة عــدد الكلمــات املتعلقــة بكــل مــادة مــن مــواد االتفاقيــة لــدى ختــصيص الوقــت إللقــاء    
 دقائق لكـل مـتكلم لـدى وجـود          ٣ متكلم الواحد، و   دقائق لل  ٦: الكلمات، على النحو التايل   

  .متكلَمني أو أكثر للمادة نفسها
جيوز كذلك ألي عضو من أعضاء اللجنة أن يطـرح أسـئلة للمتابعـة ال تتجـاوز مـدهتا               

  .دقيقتني لكل سؤال، إذا مسح الوقت
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 وينبغـي . ينبغي للجنة أن تعمل علـى إدارة الوقـت بطريقـة أفـضل خـالل احلـوار البنـاء                    
ألعــضاء اللجنــة ترتيــب مــداخالهتم حبــسب األولويــة وقــصرها علــى عــدد حمــدد مــن القــضايا،   

وأثنـاء احلـوار البنـاء، ينبغـي للخـرباء       . التركيز على املـسائل األهـم بالنـسبة للبلـد قيـد النظـر              مع
عـــدم تكـــرار األســـئلة الـــيت ســـبق طرحهـــا وال اســـتئناف األســـئلة الـــواردة يف قائمـــة القـــضايا  

ولتـسهيل إدارة الوقـت بطريقـة أفـضل،     . تكن قد أجيبـت علـى حنـو صـحيح ومـرضٍ            مل إذا إال
 ٠٠/١٣ُيقَتــَرح علــى اللجنــة أن تغطــي اجلــزأين األول والثــاين مــن االتفاقيــة حــىت الــساعة          

  .٠٠/١٧واجلزأين الثالث والرابع حىت الساعة 
يـه والتـذكري    تواصل الرئيسة التنسيق مع رئيس الوفد فيما يتعلق بإدارة الوقـت، بالتوج             

وتــشري . عنــد االقتــضاء، طــوال احلــوار، مبــا يف ذلــك التــذكري بــاإلدالء بأجوبــة دقيقــة ومــوجزة 
الرئيسة على الوفـد، علـى نفـس املنـوال، بتجنـب قـراءة قـوائم اإلحـصاءات وتوفريهـا مطبوعـة                      

  .بدالً من ذلك
االتفاقيــة  مــن ١٦  و١٥للرئيــسة الــصالحية بــأن ُترحِّــل األســئلة املتعلقــة باملــادتني         

عنــد االقتــضاء، بالتــشاور مــع املقــرر القطــري، لُينظــر فيهــا مــع األســئلة املتــصلة ) الرابــع اجلــزء(
  .وينبغي اإلعالن عن هذا القرار يف بداية احلوار. باجلزء األول

  
  ثانيا/٥٠املقرر     

، اعتمــدت اللجنــة املقــرر التــايل املتعلــق بتعزيــز   ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٧يف   
  :ملقرر القطريدور ا

يضطلع املقـررون القطريـون بـدور أكـرب يف توجيـه اخلـرباء لـدى التحـضري للحـوارات                      
ــ ــواردة    البّن ــاول التعليقــات ال ــة واعتمادهــا، ويف تن اءة وأثنائهــا، ويف صــياغة املالحظــات اخلتامي
  .الدول األطراف رداً على املالحظات اخلتامية من

 رمسية مـع اخلـرباء مـن أجـل ضـمان التغطيـة         جيري املقررون القطريون مشاورات غري    و  
كمــا ينبغــي للمقــررين . الكاملــة للــشواغل الرئيــسية يف البلــد، ولتجنــب أي تــداخل يف التغطيــة

القطــريني إحاطــة اللجنــة بكامــل هيئتــها علمــاً بالــشواغل الرئيــسية املتعلقــة بالتقــارير القطريــة،   
  .وارخالل االجتماع الذي ُيعقد بعد ظهر اليوم السابق للح

ُيقَتــَرح أن ُيكفَــل مزيــد مــن التنــسيق فيمــا بــني املقــررين القطــريني واألفرقــة العاملــة    و  
ويعمــل املقــررون القطريــون علــى تقــدمي إســهامات إىل الفريــق . قبــل الــدورة وأمانــة اللجنــة ملــا

. العامل ملا قبل الدورة فيما يتعلـق بالبلـدان املعنيـة حـىت وإن مل تكـن أعـضاء يف الفريـق العامـل                   
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وتسعى األمانة أيـضاً إىل تكليـف املوظـف نفـسه الـذي تـوىل ملـف بلـد معـني خـالل اجتمـاع                         
  .اءالفريق العامل ملا قبل الدورة، لتويل ملف البلد نفسه فيما يتعلق باحلوار البّن

يتــوىل املقــررون القطريــون أيــضاً تزويــد األمانــة مبــذكرات اإلحاطــة القطريــة يف أقــرب و  
ويف هـذا الـصدد، تتـيح    .  يتجـاوز أسـبوعاً واحـداً قبـل انعقـاد الـدورة      وقت ممكن، ويف موعـد ال     

األمانــة يف أقــرب وقــت ممكــن مجيــع املعلومــات واإلســهامات الــواردة مــن فريــق األمــم املتحــدة   
وينطبق األمـر نفـسه علـى النـواتج الـيت يتوصـل             . القطري ومن املصادر األخرى، لالطالع عليها     

 لــدورة، وعلــى مــذكرات املعلومــات األساســية الــيت تعــدها أمانــة  إليهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل ا 
وُينوَّه كذلك إىل أن مجيع هذه املواد سُتنَشر على الشبكة اخلارجيـة للجنـة فـور إتاحتـها                  . اللجنة
  .لألمانة

 ارامـــذكرات املقـــررين القطـــريني تكـــر   وينبغـــي أال تكـــون املعلومـــات الـــواردة يف      
ويــتعني أيــضاً . ملعلومــات األساســية الــيت تعــدها األمانــة مــذكرات االــيت تتــضمنها لمعلومــات ل
ــسياسي للبلــد،          أن ــاعي وال ــسياق االجتم ــن ال ــات مــوجزة ع ــذكرات معلوم ــذه امل ــضمن ه تت
لـيس بالـضرورة أن يكـون التركيـز علـى أسـاس كـل مـادة                 (تركز على الشواغل الرئيـسية       وأن

  .، وعلى إيراد مقترحات بالتوصيات)على حدة
ــة،     ــوىل األمان ــوذج      تت ــل املعــين بأســاليب العمــل، وضــع من ــق العام ــع الفري ــشاور م بالت

  .ملذكرات اإلحاطة اليت يقدمها املقررون القطريون
  

  ثالثا/٥٠املقرر     
مفتوحـــة ، قـــررت اللجنـــة إنـــشاء فرقـــة عمـــل ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول١٨يف   

ظـام الـداخلي للجنـة      لنملـواد ا  معنية بالتحقيقات، تتـوىل وضـع اختـصاصاهتا وفقـاً           العضوية   باب
  .بالتحقيقاتاملتعلقة 

  
  رابعا/٥٠املقرر     

، قررت اللجنة إنـشاء فريـق عامـل مـشترك بينـها      ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول ١٨يف    
  .وبني جلنة حقوق اإلنسان

  
  خامسا/٥٠املقرر     

، قــررت اللجنــة اعتمــاد بيــان مبناســبة الــذكرى  ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول١٩يف   
 ١٩٦١ املتعلقــة بوضــع الالجــئني واعتمــاد اتفاقيــة عــام   ١٩٥١مــاد اتفاقيــة عــام  الــسنوية العت

    ).انظر املرفق األول باجلزء الثاين من هذا التقرير(املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية 
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  سادسا/٥٠املقرر     

، قررت اللجنة اعتمـاد بيـان بـشأن املـرأة الريفيـة             ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩يف    
  ). املرفق الثاين باجلزء الثاين من هذا التقريرانظر(
  

  سابعا/٥٠املقرر     
قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معين باملرأة الريفية بغرض إعداد توصـية عامـة يف هـذا        
ــأي عمــل يتعلــق بإعــداد إحــدى       . الــصدد ــدورات ب ــضطَّلع بــني ال ــضاً أن ُي ــة أي ــررت اللجن وق

  .خالف ذلكالتوصيات العامة، إىل أن تقرر اللجنة 
  

  ثامنا/٥٠املقرر     
قررت اللجنة حتويل فرقة العمل املوجودة حالياً إىل فريق معين باملـساواة بـني اجلنـسني                  

بغـرض إعـداد توصـية      وذلـك   يف سياق اللجوء السياسي وانعدام اجلنسية والكـوارث الطبيعيـة،           
 عمـل يتعلـق بإعـداد    وقررت اللجنة أيضاً أن ُيـضطَّلع بـني الـدورات بـأي    . عامة يف هذا الصدد 

  .إحدى التوصيات العامة، إىل أن تقرر اللجنة خالف ذلك
  

  تاسعا/٥٠املقرر     
قررت اللجنة تعيني دوبرافكا سيمونوفيتش مسؤولة التنسيق املعنية هبيئة األمم املتحـدة              

، وزهــرة راســخ مــسؤولة )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة(للمــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة 
  .سيق املناوبةالتن
  

  عاشرا/٥٠املقرر     
قررت اللجنة تعيني زهرة راسخ مسؤولة التنسيق املعنية بفريوس نقص املناعـة البـشرية                

  .واملساواة بني اجلنسني
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى    

  الدول األطراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري  -ألف   
، تــاريخ اختتــام الــدورة اخلمــسني للجنــة املعنيــة  ٢٠١١أكتــوبر / األول تــشرين٢١يف   - ١

يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع عــدد الــدول األطــراف بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، كــان 
يف قرارهـا   اعتمـدت االتفاقيـة     اجلمعيـة العامـة     ويذكر أن   ،   دولة ١٨٧ أشكال التمييز ضد املرأة   

مـارس  / آذار ١تصديق عليها واالنضمام إليهـا يف نيويـورك يف          والالتوقيع   وفُِتح باب    ٣٤/١٨٠
وباإلضـافة  .  منـها  ٢٧، وفقـاً للمـادة      ١٩٨١سـبتمرب   / أيلـول  ٣وبدأ نفاذ االتفاقيـة يف      . ١٩٨٠

ــك، قبلــت   ــرة     ٦٤إىل ذل ــى الفق ــل عل ــذي أُدِخ ــديل ال ــاً التع ــة طرف ــادة  ١ دول  مــن ٢٠ مــن امل
ــة    ــاع اللجن ــت اجتم ــة بوق ــة، املتعلق ــل     وفو. االتفاقي ــا أن يقب ــزم حالي ــة، يل ــا ألحكــام االتفاقي ق

  . دولة من الدول األطراف التعديل كيما يبدأ سريانه١٢٥جمموعه  ما
 طـراف يف الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة        كـان عـدد الـدول األ      ويف التاريخ نفـسه،       - ٢

ــة العامــة يف قرارهــا   وهــو الربوتوكــول ، دول ١٠٣ ــه اجلمعي ب  وفُــِتح بــا٥٤/٤الــذي اعتمدت
وبـــدأ نفـــاذ الربوتوكـــول . ١٩٩٩ديـــسمرب / كـــانون األول١٠التوقيـــع عليـــه يف نيويـــورك يف 

  . منه١٦، وفقاً للمادة ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢االختياري يف 
وميكن االطالع على آخر ما استجد من معلومات عن مركز االتفاقية وتعديل االتفاقية               - ٣

نـصوص  مجيـع   وائم الـدول املوقِّعـة والـدول األطـراف، و         وبروتوكوهلا االختياري، مبـا يف ذلـك قـ        
وقــع جمموعــة  مباإلعالنــات والتحفظــات واالعتراضــات وغريهــا مــن املعلومــات ذات الــصلة،       

، الــذي يتعهــده قــسم  )http://treaties.un.org(شــبكة اإلنترنــت  معاهــدات األمــم املتحــدة علــى  
  .العام املوكلة إىل األمنيالوديع ع مبهام املعاهدات التابع ملكتب الشؤون القانونية، الذي يضطل

  
  افتتاح الدورة  -باء   

ــرة      - ٤ ــا اخلمـــسني يف مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف جنيـــف يف الفتـ ــة دورهتـ عقـــدت اللجنـ
عقـدت  و جلـسة عامـة،      ١٩وقد عقدت اللجنـة     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢١إىل   ٣ من
وترد يف املرفق الثالـث بـاجلزء   . مال من جدول األع٨  و٧  و٦  و٥جلسة ملناقشة البنود     ١١

  .الثاين من هذا التقرير قائمة بالوثائق اليت ُعرَِضت على اللجنة
. ٢٠١١أكتــوبر / تــشرين األول٣وافتتحـت الــدورة رئيــسة اللجنــة سـيلفيا بيمنتــل يف     - ٥

  .وألقت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان نايف بيالي كلمةً لدى افتتاح الدورة
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  ر جدول األعمالإقرا  -جيم   
  .٩٩٦يف جلستها الـ ) CEDAW/C/50/1(أقرت اللجنة جدول األعمال املؤقت   - ٦
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  -دال   
ـــ   - ٧ ــدورة     ٩٩٧يف اجللــسة ال ــر الفريــق العامــل ملــا قبــل ال ، عرضــت نيكــول أمــيلني تقري
)CEDAW/PSWG/50/1( ٢٠١١فرباير /شباط ١١ إىل ٧، الذي اجتمع يف الفترة من.  
  

  تنظيم األعمال  -هاء   
، عقـدت اللجنـة جلـسة مغلقـة مـع ممثلـي الوكـاالت               ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٣يف    - ٨

 املتخصصة وصناديق األمم املتحدة وبراجمهـا، ومنظمـات حكوميـة دوليـة أخـرى، قَـدََّمت خالهلـا                 
  . بذلتها دعماً لتنفيذ االتفاقيةتلك اهليئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن اجلهود اليت

، عقدت اللجنة جلسات علنيـة غـري        ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠  و ٣ويف يومي     - ٩
رمسية مع ممثلي املنظمات غري احلكومية الذين قدموا معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف البلـدان                   

  .املقرر أن تقدم حكوماهتا تقارير إىل اللجنة يف دورهتا اخلمسني
  

  عضوية اللجنة  -او و  
ومل تـتمكن روث    . حضر مجيع األعضاء الدورة اخلمسني للجنة، باستثناء إنديرا جايسنغ          - ١٠

املرفـق   وتـرد يف  . كياو زو من حضور األيام الثالثة األخرية من الـدورة          ياوشداري و ك -هالربين  
  .ة كل منهماخلامس باجلزء األول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبني مدة عضوي
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  الفصل الثالث
ــني دوريت           ــرة ب ــشطة املــضطلع هبــا يف الفت ــة عــن األن ــسة اللجن ــر رئي تقري

  اللجنة التاسعة واألربعني واخلمسني
، قـدمت رئيـسة اللجنـة تقريـراً عـن األنـشطة الـيت اضـطلعت هبـا منـذ                     ٩٩٧يف اجللسة     - ١١

  .الدورة التاسعة واألربعني للجنة
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  الفصل الرابع
 ١٨يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة  النظـــر     

  االتفاقية من
يف اجللسة اخلمسني، نظرت اللجنة يف التقارير املقدمة من مثاين دول أطـراف مبوجـب                  - ١٢

التقريـر الـدوري الـسادس لبـاراغواي؛ والتقريـر الـدوري اجلـامع              :  من االتفاقية وهـي    ١٨املادة  
لثالث والرابع لتـشاد؛ والتقريـر األول للجبـل األسـود؛ والتقريـر األول              للتقارير األول والثاين وا   

ــر      لُعمــان؛ والتقريــر الــدوري اجلــامع للتقــارير األول والثــاين والثالــث لكــوت ديفــوار؛ والتقري
الدوري اجلـامع للتقريـرين الثالـث والرابـع للكويـت؛ والتقريـر الـدوري اجلـامع للتقـارير األول                    

ع لليــسوتو؛ والتقريــر الــدوري اجلــامع للتقريــرين الــسادس والــسابع       والثــاين والثالــث والرابــ  
املتعلقـة حبالـة تقـدمي التقـارير والنظـر يف التقـارير           علومـات   املعلـى   االطالع  وميكن  . ملوريشيوس

حالـة  ” يف قاعـدة بيانـات هيئـة املعاهـدة حتـت             ١٨املقدمة من الدول األطـراف مبوجـب املـادة          
  .www.unhchr.ch/tbs/doc.nsfلتايل يف العنوان ا“ تقدمي التقارير

. وأعــدت اللجنــة مالحظــات ختاميــة عــن كــل تقريــر مــن التقــارير الــيت نظــرت فيهــا     - ١٣
وميكـــن االطـــالع علـــى تلـــك املالحظـــات مبوقـــع نظـــام الوثـــائق الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة           

)http://documents.un.org(حتت الرموز املبينة أدناه ،:  
  )CEDAW/C/PRY/CO/6(باراغواي   
  )CEDAW/C/TCD/CO/1-4(تشاد   
  )CEDAW/C/MNE/CO/1(اجلبل األسود   
  )CEDAW/C/OMN/CO/1(عمان   
  )CEDAW/C/CIV/CO/1-3(كوت ديفوار   
  )CEDAW/C/KWT/CO/3-4(الكويت   
  )CEDAW/C/LSO/CO/1-4(ليسوتو   
  )CEDAW/C/MUS/CO/6-7(موريشيوس   

ــدورة اخلمـــسني، قـــدمت موريـــشيوس واجلبـــل األ   ــا بـــشأن  وعقـــب الـ ــود مالحظـــات هلمـ سـ
  .املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة
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  إجراءات املتابعة املتعلقة باملالحظات اخلتامية    
اعتمدت اللجنة تقرير املقررة املعنية باملتابعـة يف دورهتـا اخلمـسني، ونظـرت يف تقـارير                   - ١٤

  :يةاملتابعة واملعلومات اإلضافية املقدمة من الدول األطراف التال
  )CEDAW/C/DEU/CO/6/Add.1(أملانيا   
  )CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1(الدامنرك   
  )CEDAW/C/KGZ/CO/3/Add.1(قريغيزستان   
  )CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.3(ميامنار   
  )CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1(اليابان   

 وردود وميكن االطالع على تقارير املتابعة واملعلومات اإلضـافية الـواردة مـن الـدول األطـراف             
 اللجنة على صفحة اللجنة اليت يستضيفها موقع مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان حتـت                 

  .http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw: يف العنوان التايل “تقارير املتابعة”
يف تـسليم  للـدول األطـراف التاليـة الـيت تـأخرت      تذكرييـة  اللجنة أيـضاً رسـائل    وبعثت    - ١٥

 ليـشيت، ومجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية،          -إسبانيا، وبوتـان، وتيمـور      : املتابعة وهي تقارير  
  . بيساو، وليربيا-وسويسرا، وغينيا 

وبعثت اللجنة أيضاً برسائل إىل مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ونيجرييـا لترتيـب اجتمـاعني                   - ١٦
ري املتابعــة اخلاصــني هبمــا رغــم مــع ممثلــي الــدولتني الطــرفني املــذكورتني اللــتني مل تقــدما تقريــ 

وحيـث إن اللجنـة مل تتـسلم أي رد، سـيعاد ترتيـب      . تـذكرييتني إليهمـا  اللجنة رسـالتني   توجيه  
  .موعد االجتماعني لعقدمها يف الدورة احلادية واخلمسني

ــد    - ١٧ ــرر لكنـ ــد املقـ ــم أن املوعـ ــشرين    اورغـ ــىت تـ ــل حـ ــافية ال ِحيـ ــات إضـ ــدمي معلومـ  لتقـ
قد أرسلت كنـدا رسـالة تـذكُر فيهـا أهنـا سـتقدم املعلومـات اإلضـافية                  ، ف ٢٠١٢أكتوبر  /األول
وبناًء عليه، قررت اللجنة وقـف إجـراء        . ٢٠١٤التقرير الدوري املقبل املقرر تقدميه يف عام         يف

  .املتابعة فيما يتعلق بكندا
  

  تقييم إجراء املتابعة للمالحظات اخلتامية    
ييمـاً إلجـراء املتابعـة منـذ الـدورة احلاديـة واألربعـني،              قدمت املقـررة املعنيـة باملتابعـة تق         - ١٨

  .وفقاً للقرار املتخذ يف تلك الدورة
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 قـصرية نـسبيا، فـإن       أن مدة الـسنتني الـيت طبـق خالهلـا إجـراء املتابعـة مـدة               وبالنظر إىل     - ١٩
املعلومــات الــواردة يف التقريــر املقدمــة تــشري إىل أن إجــراء املتابعــة حيقــق اهلــدف املنــشود منــه     

تنفيــذ التوصــيات الــواردة  أن ُيــستعان بــه كــأداة لتنفيــذ االتفاقيــة، وبــشكل أكثــر حتديــدا،    أي
إلبــالغ مبوجــب يثبــت هــذا اإلجــراء فعاليتــه كــإجراء لوبالتــايل، . مالحظــات ختاميــة معينــة يف

  .من رصد التقدم احملرز فيما بني دورات اإلبالغ من االتفاقية، ميكّن اللجنة ١٨ املادة
إال أنه من اجللـي أن عـبء العمـل سـيتزايد مـع مـرور الوقـت، وسـيتعني علـى أعـضاء                     - ٢٠

  .جدول األعمالبنود مانة ختصيص الوقت الكايف هلذا البند من األاللجنة وعلى 
  :لجنة أيضاً التوصيات التاليةالأقرت و  - ٢١

إجراءات املتابعة املتعلقة بتنفيـذ املالحظـات اخلتاميـة مبوجـب      أن تستمر   ينبغي    )أ(  
  ؛ من االتفاقية١٨املادة 

ــه،        )ب(   ــاوب عن ــسنتني للمقــرر املعــين باملتابعــة وللمن ــة ال ينبغــي اإلبقــاء علــى والي
  عة بالتناوب؛وينبغي جلميع أعضاء اللجنة املشاركة يف تقييم املتاب

  ينبغي اإلبقاء على املنهجية املطبقة يف املتابعة؛  )ج(  
األطـراف  وذلـك فيمـا يتعلـق بالـدول         يلزم اتباع هنج متابعة خـاص بكـل بلـد             )د(  

اليت متر حبالة نزاع أو اخلارجـة مـن نـزاع الـيت ال تقـدم تقـارير مبوجـب إجـراء املتابعـة؛ وينبغـي            
  ساعدة التقنية املالئمة؛ذلك النهج على تقدمي امليشتمل  أن

األمـر الـذي    مستقل يف جدول األعمال ملسألة املتابعة،       باإلضافة إىل إفراد بند       )هـ(  
ينبغـي أن يــستمر، يــتعني زيــادة الوقــت املخــصص أثنــاء دورة اللجنــة إلجــراء املتابعــة وتكليــف  

  ؛وفيما بينهاموظف معيَّن هلذه املهمة، هبدف كفالة تقدمي الدعم يف أوانه أثناء الدورات 
  .٢٠١٣أكتوبر /ينبغي إجراء التقييم املقبل للعملية وتناوله يف دورة تشرين األول  )و(  

  
  تعيني املقرر املعين باملتابعة واملقرر املناوب له    

قررت الـسيدة سـيمونوفيتش االنـسحاب مـن وظيفـة املقـررة املعنيـة مبتابعـة املالحظـات                     - ٢٢
وقـررت اللجنـة تعـيني    . ٢٠١٢ديـسمرب  / كـانون األول ٣١ يف اخلتامية، رغـم أن واليتـها تنتـهي       

 ةلتـصبح املقـررة اجلديـدة املعنيـة باملتابعـة، وتعـيني الـسيد             ) املقـررة املناوبـة الـسابقة     (السيدة بيلـي    
اجلمعيـة   ، وفقـاً لقـرار  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٣١هاياشي مقررة مناوبة ملدة عامني، حىت      

  .إسناد والية مدهتا سنتني للمقررة واملقررة املناوبةألربعني، املتخذ يف دورهتا اخلامسة وا
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  الفصل اخلامس
األنشطة املـضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                   

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز            ١٢تنص املادة     - ٢٣
 املرأة على أن تدرِج اللجنة يف تقريرها السنوي ملخصاً لألنشطة اليت تضطلع هبـا مبوجـب                 ضد

  .الربوتوكول االختياري
  

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

ــب الربوت      - ٢٤ ــا مبوجـ ــضطلع هبـ ــشطة املـ ــة األنـ ــشت اللجنـ ــومي  ناقـ ــاري يـ ــول االختيـ   وكـ
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨ و ١٧
ــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول           - ٢٥ ــق العامــل املعــين بالبالغ ــرت اللجنــة تقريــر الفري وأق

  .)التقرير انظر املرفق الرابع باجلزء الثاين من هذا(االختياري عن أعمال دورته احلادية والعشرين 
، )ضــد بــريو. ب .ج (٢٢/٢٠٠٩ن البالغــات رقــم واختــذت اللجنــة إجــراءات بــشأ   - ٢٦

ــم  ــدا    (٢٦/٢٠١٠ورق ، )ضــد إيطاليــا . م .ز (٢٧/٢٠١٠، ورقــم )هرييــرا ريفــيريا ضــد كن
  .واعتمدت بتوافق اآلراء رأياً واحداً وقرارين بعدم املقبولية فيما يتعلق هبذه البالغات

  :وباإلضافة إىل ذلك، اختذت اللجنة القرارات التالية  - ٢٧
احلفاظ على الشكل احلـايل املتمثـل يف عقـد ثـالث دورات للجنـة، مـن بينـها                      )أ(  

  دورة واحدة يف نيويورك، ختدمها وحدة االلتماسات؛
حتسني املوقع الشبكي للجنة، كي يعكس مجيع القضايا اليت اعتمدهتا اللجنـة،              )ب(  

  مبا يف ذلك قرارات وقف اإلجراءات؛
ــة  إدراج معلومــات عــن الربوتوكــول اال   )ج(   ختيــاري يف صــفحة الــشبكة اخلارجي

  للجنة، لضمان إطالع األعضاء على معلومات حمدثة عن مجيع القضايا املسجلة؛
  .وضع منهجية فيما يتعلق باملتابعة على مدى العام املقبل  )د(  
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  متابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية  -باء   
ــاليني املعنــ       - ٢٨ ــررين الت ــة تعــيني املق ــررت اللجن ــةق ــضية رقــم  : يني باملتابع  ١٧/٢٠٠٨الق

 ٢٠/٢٠٠٨بوباديال والـسيدة أروتـشا؛ القـضية رقـم           - السيدة باريرو ): بيمنتل ضد الربازيل  (
 ٢٣/٢٠٠٩الــسيدة ســيمونوفيتش والــسيدة بوبــسكو؛ والقــضية رقــم  ): ضــد بلغاريــا. ك.ف(
  .السيدة هياشي والسيدة نويباور والسيدة شولتز): أبراموفا ضد بيالروس(

ــم         - ٢٩ ــالبالغ رق ــق ب ــدورة فيمــا يتعل ــسن اختــاذ إجــراءات متابعــة حمــددة يف هــذه ال ومل يت
أن البعثــة الدائمــة للفلــبني مل تكــن  حيــث ، )كــارين تايــاغ فريتيــدو ضــد الفلــبني  (١٨/٢٠٠٨
. قــد أرســل يف بدايــة الــدورة   الــذي ردت علــى طلــب اللجنــة بعقــد اجتمــاع للمتابعــة       قــد

املقدم مبوجب الربوتوكول االختيـاري املتعلـق مبتابعـة آراء اللجنـة          ولالطالع على تقرير اللجنة     
  ).بشأن البالغات الفردية، انظر املرفق السابع باجلزء األول من هذا التقرير

  
 مــن ٨اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتعلــق باملــسائل الناشــئة عــن املــادة    -جيم   

  الربوتوكول االختياري
ــة اللج  - ٣٠ ــراء حتقيـــق وقامـــت بتـــسجيله   تلقـــت أمانـ ــاً إلجـ ــة طلبـ طلـــب حتقيـــق رقـــم  (نـ

ــالنظر األويل يف املعلومــات الــواردة،    )٢٠١١/٣ ، ومت تعــيني أعــضاء مــن اللجنــة لالضــطالع ب
كمــا درســت اللجنــة معلومــات متــصلة بطلــب .  مــن النظــام الــداخلي للجنــة٨٢وفقــاً للمــادة 
ودرسـت اللجنـة    . عن املوضـوع  ، وقررت أن تطلب معلومات إضافية       ٢٠١١/٢التحقيق رقم   

، وقـــررت تنـــاول املـــسألة وفقـــاً ٢٠١١/١كـــذلك معلومـــات متـــصلة بطلـــب التحقيـــق رقـــم 
.  مـــن النظـــام الـــداخلي، إال أهنـــا مل تقـــرر يف هـــذه الـــدورة الـــشروع يف التحقيـــق٨٤ للمـــادة

  .٢٠١٠/١التحقيق رقم وأحيطت اللجنة علما أيضا حبالة 
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  الفصل السادس
  جيل بعمل اللجنةسبل ووسائل التع    

ــة، خــالل دورهتــا اخلمــسني، يف البنــد     - ٣١  مــن جــدول األعمــال، املتعلــق  ٧نظــرت اللجن
  .بسبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

  
   من جدول األعمال٧اإلجراء الذي اختذته اللجنة يف إطار البند     
  تعزيز أساليب عمل اللجنة    

ــين بأســاليب العمــ      - ٣٢ ــل املع ــق العام ــة    اجتمــع الفري ــى اللجن ــدورة، وعــرض عل ــاء ال ل أثن
مــشروع مقــرر يتعلــق بإنــشاء فــرق عمــل للنظــر يف تقــارير الــدول األطــراف، ومــشروع مقــرر 

واعتمـدت اللجنـة مـشروعي املقـررين      . يتعلق بتعزيـز دور املقـرر القطـري، واعتمـدهتما اللجنـة           
ــرر  ــفهما املقـ ــد عـــن التـــصويت  (أوال /٥٠بوصـ ــاع عـــضو واحـ ــع امتنـ ــرر ) مـ ــا ث/٥٠واملقـ انيـ

  ).انظر الفصل األول من اجلزء الثاين من هذا التقرير) (اآلراء بتوافق(
ــام          - ٣٣ ــز نظ ــود تعزي ــى جه ــة عل ــت اللجن ــك، أُطِلَع ــى ذل ــالوة عل ــدات  وع ــات املعاه هيئ
ســياق االجتماعــات املــشتركة بــني اللجــان واجتماعــات رؤســاء اللجــان، عــن طريــق نــايف     يف

ن، وإبــراهيم ســالمة، مــدير شــعبة معاهــدات حقــوق  بــيالي، املفوضــة الــسامية حلقــوق اإلنــسا 
هـي يل أيـضاً مـن قـسم الفئـات املـستهدفة التـابع               - وباإلضافة إىل ذلـك، أدلـت وان      . اإلنسان

لــشعبة معاهــدات حقــوق اإلنــسان مبفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، بعــرض مــوجز     
 أعقبتـه مناقـشة يف اجللـسة العامـة       إجراء إحالة قائمة املسائل إىل الدول قبل تقدمي التقـارير،          عن

التعليقــات الــيت أدلــت هبــا اللجنــة إىل  أشــري يف و. بــشأن أمهيــة اإلجــراء املــذكور لعمــل اللجنــة 
خصوصية االتفاقية فيما يتعلق بالصكوك األخرى حلقوق اإلنـسان، وإىل مـدى توافـق اإلجـراء                

ربــت عــن القلــق إزاء إجيــاد مــع التزامــات الــدول بتقــدمي تقــارير حــسبما ورد يف االتفاقيــة، وأع
  .مصادر بديلة للمعلومات إلقامة حوار فعال وبناء يف حالة عدم تقدمي تقارير

مـع جلنـة حقـوق اإلنـسان ملناقـشة أسـاليب العمـل، وخباصـة                أيـضا،   اجتمعت اللجنـة    و  - ٣٤
 عامـل   قائمة املسائل احملالة قبل تقدمي التقارير ومتابعة املالحظات اخلتامية، وقررت إنشاء فريـق            

  .مشترك مع جلنة حقوق اإلنسان للتعاون مستقبالً
  

  تواريخ الدورات املقبلة للجنة    
وفقاً للجدول الزمين للمـؤمترات، مت تأكيـد التـواريخ واألمـاكن التاليـة لـدوريت اللجنـة              - ٣٥

  :احلادية واخلمسني والثانية واخلمسني، وما يتصل هبما من جلسات
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 للفريق العامل املعين بالبالغات مبوجـب الربوتوكـول         الدورة الثانية والعشرون    )أ(  
  ، جنيف؛٢٠١٢فرباير / شباط١٠-٧: االختياري
  ، جنيف؛٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣: الدورة احلادية واخلمسون  )ب(  
  ؛، جنيف٢٠١٢مارس / آذار٩-٥: مسنيالفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة واخل  )ج(  
ة والعشرون للفريق العامل املعين بالبالغات مبوجـب الربوتوكـول          الدورة الثالث   )د(  
  ، نيويورك؛٢٠١٢يوليه / متوز٦-٤: االختياري
  ، نيويورك؛٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٩: الدورة الثانية واخلمسون  )هـ(  
 / آب ٣ -يوليـه   / متـوز  ٣٠: الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة الرابعـة واخلمـسني             )و(  

  .، نيويورك٢٠١٢أغسطس 
  

  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة     
ــة          - ٣٦ ــا احلادي ــة يف دورتيه ــراف التالي ــدول األط ــارير ال ــتنظر يف تق ــا س ــة أهن أكــدت اللجن

  .واخلمسني والثانية واخلمسني
  الدورة احلادية واخلمسون

  األردن  
  الربازيل  
  اجلزائر  
  زمبابوي  
  غرينادا  
  الكونغو  
  النرويج  
   الثانية واخلمسونالدورة

  إندونيسيا  
  بلغاريا  
  جامايكا  
  جزر البهاما  
  ساموا  
  غيانا  
  املكسيك  
  نيوزيلندا  
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  الفصل السابع
   من االتفاقية٢١تنفيذ املادة     

ــة، خــالل دورهتــا اخلمــسني، يف البنــد     - ٣٧  مــن جــدول األعمــال، املتعلــق  ٦نظــرت اللجن
  . من االتفاقية٢١بتنفيذ املادة 

  
   من جدول األعمال٦ت اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند اإلجراءا    
  التوصية العامة بشأن العواقب االقتصادية املترتبة على الزواج وفسخه    

اجتمع الفريـق العامـل أثنـاء الـدورة وقُـدَِّمت للجنـة الـصيغة النهائيـة ملـشروع التوصـية                       - ٣٨
  .العامة لقراءهتا قراءة أوىل

  
 حقوق اإلنسان للمرأة يف حاالت الرتاع املسلح وحـاالت مـا بعـد              التوصية العامة بشأن      

  انتهاء الرتاع
. اجتمع الفريـق العامـل أثنـاء الـدورة، إال أنـه مل ُتجـر أي مناقـشات يف اجللـسة العامـة                        - ٣٩

كما اجتمع الفريـق العامـل مـع الفريـق العامـل املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني يف سـياق التـشرد                      
، هبدف كفالة التكامل وعدم التداخل فيما بني التوصية العامـة املتعلقـة حبقـوق              وانعدام اجلنسية 

اإلنــسان للمــرأة يف حــاالت الــرتاع وحــاالت مــا بعــد الــرتاع، والتوصــية العامــة املقبلــة املتعلقــة  
  .باملساواة بني اجلنسني يف سياق التشرد وانعدام اجلنسية

  
  لضارةالتوصية العامة املشتركة بشأن املمارسات ا    

اجتمع الفريـق العامـل أثنـاء الـدورة، كمـا عقـد اجتماعـاً مـشتركاً مـع الفريـق العامـل                         - ٤٠
ومل ُتجـر أي مناقـشات      . التابع للجنة حقوق الطفل الستعراض جممل مشروح للتوصـية العامـة          

  .يف اجللسة العامة بشأن هذا املوضوع
  

  التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إىل القضاء    
كمـا عقـد الفريـق    . مت تعميم مـشروع مـذكرة مفاهيميـة علـى اللجنـة يف هـذه الـدورة              - ٤١

  .العامل اجتماعاً
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الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني يف سـياق اللجـوء الـسياسي وانعـدام اجلنـسية                
  والكوارث الطبيعية

اق اللجـوء الـسياسي     ُعِقد اجتمـاع بـني فرقـة العمـل املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية يف سـي                   - ٤٢
وانعدام اجلنسية والكوارث الطبيعيـة ومفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني، لوضـع بيـان                   
بشأن املساواة بني اجلنـسني يف سـياق التـشرد وانعـدام اجلنـسية فيمـا يتـصل بالـذكرى الـسنوية                      

ــة عــام   ــة عــام    ١٩٥١العتمــاد اتفاقي ــة مبركــز الالجــئني واعتمــاد اتفاقي ــة ١٩٦١ املتعلق  املتعلق
كمـا قـررت اللجنـة      . واعُتِمـد البيـان خـالل الـدورة اخلمـسني         . خبفض حاالت انعـدام اجلنـسية     

وقـررت اللجنـة    . حتويل فرقة العمل إىل فريق عامل ألغراض إعداد توصية عامة يف هذا الصدد            
 أيضاً أن ُيضطَّلع بني الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحـدى التوصـيات العامـة، إىل أن تقـرر                  

  .اللجنة خالف ذلك
  

  الفريق العامل املعين باملرأة الريفية    
قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معين باملرأة الريفية بغرض إعداد توصـية عامـة يف هـذا        - ٤٣

ــصدد ــأي عمــل يتعلــق بإعــداد إحــدى       . ال ــدورات ب ــضطلع بــني ال ــضاً أن ُي ــة أي ــررت اللجن وق
  .ذلكالتوصيات العامة، إىل أن تقرر اللجنة خالف 
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  الفصل الثامن
  جدول األعمال املؤقّت للدورة احلادية واخلمسني    

نظـــرت اللجنـــة يف مـــشروع جـــدول األعمـــال املؤقـــت لـــدورهتا احلاديـــة واخلمـــسني    - ٤٤
  :، واعتمدت جدول األعمال املؤقت التايل لتلك الدورة٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢١ يف

  .افتتاح الدورة  - ١  
  .عمال وتنظيم األعمالإقرار جدول األ  - ٢  
تقريــر رئيــسة اللجنــة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا يف الفتــرة بــني دوريت اللجنــة   - ٣  

  .اخلمسني واحلادية واخلمسني
 مـن اتفاقيـة     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                - ٤  

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ظـات اخلتاميـة الـواردة يف التقـارير املقدمـة مـن الـدول األطـراف                 متابعة املالح   - ٥  

  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٨مبوجب املادة 
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢  و٢١تنفيذ املادتني   - ٦  
  .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  - ٧  
املضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى               األنشطة    - ٨  

  .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني للجنة  - ٩  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا احلادية واخلمسني  - ١٠  
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  الفصل التاسع
  اعتماد التقرير    

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢١التقرير عـن دورهتـا اخلمـسني يف         نظرت اللجنة يف مشروع       - ٣٥
 . واعتمدته بصيغته املنقحة شفويا خالل املناقشة٢٠١١
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  املرفق األول
بيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           -خامسا  /٥٠املقرر      

 التفاقيـة املتعلقـة مبركـز الالجـئني لعـام         عتماد ا مبناسبة الذكرى السنوية ال   
اتفاقيـــة ختفـــيض حـــاالت انعـــدام عتمـــاد الـــذكرى الـــسنوية الو ١٩٥١

  ١٩٦١اجلنسية لعام 
   خالل الدورة اخلمسني٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩اعُتمد يف     
  عدميي اجلنسيةالنداء من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني لالجئني واألشخاص     

ــئني      ــز الالجـ ــة مبركـ ــة املتعلقـ ــع االتفاقيـ ــاالقتران مـ ــام بـ ــئني ( ١٩٥١لعـ ــة الالجـ اتفاقيـ
ــام ــة ب ) ١٩٥١ لع ــام  ورببــصيغتها املعدل ــيض حــاالت انعــدام    ١٩٦٧توكوهلــا لع  واتفاقيــة ختف

 ١٩٧٩، تنص اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة لعـام                  ١٩٦١اجلنسية لعام   
وهـذه الـصكوك    . تعلى معايري عاملية ملعاملة الالجئات والعدميات اجلنسية مـن النـساء والفتيـا            

  . أساسي لتحقيق املساواة بني اجلنسنيحبذافريهاتكميلية وتنفيذها 
والـذكرى الـسنوية     ١٩٥١لعـام   ومبناسبة الذكرى الـسنوية الـستني التفاقيـة الالجـئني             

، تطلـب اللجنـة املعنيـة بالقـضاء         ١٩٦١ لعـام    اخلمسني التفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنـسية      
ة إىل مجيع الدول األطراف يف اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز        على التمييز ضد املرأ   

 بالتزاماهتــا الدوليــة مــن خــالل كفالــة عــدم التمييــز يف ها مــن جديــد تقيــدأن تؤكــدضــد املــرأة 
  .قوانينها وسياساهتا وممارساهتا ضد الالجئات والعدميات اجلنسية من النساء والفتيات

يـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة املـساواة بـني اجلنـسني                وتشجع اتفاقيـة القـضاء علـى مج         
وحتدد التدابري الرامية إىل النهوض جبميع النـساء، بـدون متييـز علـى أسـاس اجلنـسية أو املواطنـة                      

وميكــن أن . أي مركــز قــانوين آخــر، مــن قبيــل مركــز اللجــوء أو اهلجــرة أو احلالــة الزوجيــة أو
ساواة ضـد النـساء والفتيـات عـن التـشريد القـسري             تنجم ممارسة التمييز بني اجلنسني وعدم املـ       
وكـثريا مـا تترتـب علـى حـاالت التـشريد القـسري        . وانعدام اجلنسية وأن تزداد حـدة بـسببهما    

وانعدام اجلنسية آثار خمتلفة على النساء والفتيات، مبا يف ذلـك العنـف اجلنـسي والعنـف القـائم                   
  .على أساس نوع اجلنس والتمييز ضد املرأة

 
  

املتعلق بالالجئـات واحلمايـة الدوليـة، الـصادر عـن اللجنـة التنفيذيـة               ) ٣٦-د (٣٩انظر أيضا االستنتاج رقم       )أ(  
  ).ك(، الفقرة ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٨، لربنامج مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

عرضـات للخطـر، الـصادر عـن اللجنـة          املتعلق بالنساء والفتيـات امل    ) ٥٧-د (١٠٥انظر أيضا االستنتاج رقم       )ب(  
 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦، لربنامج مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئنيالتنفيذية 
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وتنطبــق اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة علــى كــل مرحلــة مــن    
 أي مـن األسـباب      ىلإوقـد تـستند مطالبـات اللجـوء الـيت تقـدمها املـرأة               . مراحل دورة التشريد  

الواردة يف االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز الالجـئني، ولكنـها قـد تـستند أيـضاً إىل أشـكال االضـطهاد                 
وتـدعو اللجنـة الـدول إىل االعتـراف بأشـكال االضـطهاد املتـصلة بنـوع          . املتصلة بنـوع اجلـنس    

ــسري ســبب    ــة   ”اجلــنس وإىل تف ــة معين ــة اجتماعي ــاء إىل فئ ــة املت“ االنتم ــة مبركــز  يف االتفاقي علق
ويـتعني كـذلك أن توضـع عمليـات التـسجيل واالسـتقبال             . )أ(الالجئني حبيث ُيطبَّق علـى املـرأة      

وإجراء املقابالت واألحكام املتعلقة مبنح اللجوء املراعية لالعتبارات اجلنـسانية لكفالـة اسـتفادة      
  .املرأة على قدم املساواة من اللجوء

نات ضد العنـف اجلنـسي والقـائم علـى أسـاس            كما هتيب اللجنة بالدول أن تنفذ ضما        
نــوع اجلــنس ضــد النــساء والفتيــات يف أوضــاع اللجــوء وأن تــوفر ســبل االنتــصاف عــن هــذه   
االنتهاكات، وأن متكن املرأة من خالل كفالة مشاركتها على قدم املساواة يف املواقـع القياديـة                

اء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         لالجئني، ويشمل ذلك عمليات بناء السالم وفقـاً التفاقيـة القـض           
ــرار جملــس األمــن    ــرأة وق ــضاً أن تــضمن للمــرأة   ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥ضــد امل ــدول أي وهتيــب بال

حقوقــاً وفرصــاً متكافئــة لالســتفادة مــن خــدمات الرعايــة الــصحية والتعلــيم واألغذيــة واملــأوى  
  .)ب(ول الدائمةواألمن وحرية احلركة والفرص املتاحة التماساً للعدالة وسعياً وراء إجياد احلل

ويف ما يتعلق حباالت انعدام اجلنسية، تشكل اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز          
ضد املرأة أداة هامة يف إطـار اجلهـود الدوليـة ملنـع حـاالت انعـدام اجلنـسية الناشـئة عـن التمييـز              

احلمايـة  وتـنص االتفاقيـة علـى      . ضد املرأة يف ما يتعلق حبقـوق اجلنـسية وخفـض هـذه احلـاالت              
وتـنص علـى أن تكفـل الـدول أال يترتـب            . التامة ملـساواة املـرأة مـع الرجـل يف شـؤون اجلنـسية             

جلنـسية أو تفـرض عليهـا جنـسية         اعلى الزواج تغيري جنسية الزوجة تلقائياً، أو أن تصبح عدمية           
ية وعلى الدول األطراف أيضاً أن متنح املـرأة حقـاً مـساوياً حلـق الرجـل يف مـنح اجلنـس                    . الزوج

وترحب اللجنة بالتغيريات التـشريعية الـيت       . ) من االتفاقية  ٩املادة   (املزوجها األجنيب وألطفاهل  
إال أن املشاكل ال تـزال قائمـة        . قام هبا عدد من الدول األطراف لتغيري قوانني اجلنسية التمييزية         

  . بلداً تقريباً يف مجيع أرجاء العامل٣٠يف 
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حــىت اآلن، ال يــزال يــتعني القيــام بــالكثري لتحقيــق  وبــصرف النظــر عــن التقــدم احملــرز    
وتقــر اللجنــة بــأن  . املــساواة بــني اجلنــسني، وخــصوصاً يف ســياقات التــشريد وانعــدام اجلنــسية  

املخــاطر الــيت تواجههــا النــساء والفتيــات، وال ســيما آفــات العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس     
وتـدعو اللجنـة الـدول    . مصدر قلق بالغ والعنف اجلنسي واملرتيل واالجتار باألشخاص، ال تزال        

إىل إبقاء هذه املسائل قيد نظرها علـى سـبيل األولويـة مـسألة ذات أولويـة وإىل مواصـلة تعزيـز                
  .محاية النساء والفتيات

وتشجع اللجنة أيضاً الدول الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد علـى االنـضمام لالتفاقيـة املتعلقـة             
بوضـع األشـخاص    ، واالتفاقيـة املتعلقـة      ١٩٦٧ا لعـام     وبروتوكوهل ١٩٥١مبركز الالجئني لعام    

، واتفاقيـة   ١٩٦١، واتفاقية ختفيض حـاالت انعـدام اجلنـسية لعـام            ١٩٥٤ لعام   العدميي اجلنسية 
القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وبروتوكوهلــا االختيــاري، وعلــى ســحب أي     

نيــة وطنيــة بــشأن اللجــوء  حتفظــات مــا زالــت مــستمرة علــى هــذه الــصكوك وإنــشاء أطــر قانو  
  .وانعدام اجلنسية حتترم مبادئ املساواة بني اجلنسني
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  الثايناملرفق 
بيان عـام للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد         -سادسا  /٥٠املقرر      

  املرأة بشأن املرأة الريفية
   خالل الدورة اخلمسني٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٩اعُتمد يف     

أة الريفية جدول أعمال األمم املتحدة لسنوات عديدة، مبـا يف ذلـك    تصدرت حالة املر    
ــة        ــة املعني ــرأة، واللجن ــة وضــع امل ــصادي واالجتمــاعي، وجلن ــة، واجمللــس االقت ــة العام يف اجلمعي

وتـرتبط هـذه احلالـة أيـضاً     . بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، وخمتلـف وكـاالت األمـم املتحـدة         
  .اف اإلمنائية لأللفيةبالتحقيق الفعال والتام لألهد

ويف ضـــوء الـــدورة الـــسادسة واخلمـــسني القادمـــة للجنـــة وضـــع املـــرأة الـــيت ســـيكون   
ــة هــو   ــى الفقــر واجلــوع     ”موضــوعها ذو األولوي ــة ودورهــا يف القــضاء عل ــرأة الريفي متكــني امل

 ، تغتـنم اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة هـذه         “التنميـة والتحـديات الراهنـة    ويف
  .الفرصة لإلدالء بيان عام بشأن املرأة الريفية

  
  اإلطار املعياري    

اللجنــة مكلفــة جبملــة مهــام منــها تنــاول حقــوق املــرأة الريفيــة واحتياجاهتــا وشــواغلها    
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على أن تـضع              ١٤وتنص املادة   . حتديداً

شاكل اخلاصة اليت تواجههـا املـرأة الريفيـة، واألدوار اهلامـة الـيت              الدول األطراف يف اعتبارها امل    
تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصادياً ألسرهتا، مبا يف ذلك عملـها يف قطاعـات االقتـصاد غـري                   
النقدية، وأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة تطبيـق أحكـام االتفاقيـة علـى املـرأة يف املنـاطق                    

املنـاطق   ذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف           وتتخ. الريفية
التنميـة الريفيـة     الريفية لكي تكفل هلا، على أساس املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، أن تـشارك يف                 

  .وتستفيد منها
يع  بشأن املـرأة العاملـة بـال أجـر يف املـشار            ١٦وأوصت اللجنة يف توصيتها العامة رقم         

األسرية الريفية واحلـضرية بـأن تتخـذ الـدول األطـراف اخلطـوات الالزمـة لـضمان دفـع األجـر                      
والتأمني االجتماعي واالستحقاقات االجتماعية للنساء الاليت يعملـن دون احلـصول علـى هـذه               

  .االستحقاقات يف املشاريع اليت ميلكها أحد أفراد األسرة
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أن العنف ضد املرأة أن املرأة الريفية معرضـة          للجنة بش  ١٩وتذكر التوصية العامة رقم       
خلطر العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس نتيجـة للمواقـف التقليديـة يف مـا يتعلـق بالـدور الثـانوي              

والفتــاة مــن اجملتمعــات الريفيــة  . لمــرأة الــيت ال تــزال قائمــة يف العديــد مــن اجملتمعــات الريفيــة   ل
 حـني تغـادر جمتمعهـا الريفـي للبحـث        معرضة بشكل خاص خلطر العنـف واالسـتغالل اجلنـسي         

  .عن فرصة عمل يف املدن
  

  التمكني    
تشدد اللجنة على أنه ال تزال هناك العديد من املسائل الـيت يـتعني التـصدي هلـا، علـى                      

الرغم من اجلهود املبذولة لتشجيع متكـني املـرأة الريفيـة عمومـاً، نظـراً إىل أن املـرأة، وال سـيما                      
  . التمييز يف مجيع جماالت احلياةاملرأة الريفية، تواجه

  
  التعليم وحمو األمية    

. تــشكل النــساء والفتيــات ثلثــي األمــيني يف العــامل البــالغ عــددهم حنــو بليــون شــخص    
من الفئـات احملرومـة بـشكل خـاص يف مجيـع أحنـاء العـامل، الـيت تـسجل حمـو            هي  والفتاة الريفية   

ــيم أدىن مــستوياهتا فيهــا  ــة والتعل ــوافرة أن نــسبة  وتــبني األ. األمي ــام املت ــة فقــط مــن  ٥رق  يف املائ
ولـيس مـن    .  برامج التعليم والدورات التدريبية تليب احتياجات املـرأة الريفيـة          من قبيل اخلدمات  

الــسهل، وال ســيما علــى اجملتمعــات الريفيــة النائيــة، االســتفادة مــن بــرامج حمــو األميــة املوجهــة  
ستفادة من التعليم أو ال تتوافر بـسبب البعـد عـن    وتتضاءل فرص الفتاة يف اال . للفتيات والنساء 

املدارس واخلوف من االعتداء اجلنسي أثناء الـذهاب إىل املدرسـة أو داخلـها، واحلمـل املبكـر،                  
  .باالقتران مع األعباء املرتلية املرهقة يف أغلب األحيان

  
  الصحة    

ادهتا مـن خـدمات   املرأة الريفية من الفئات احملرومـة بـشكل خـاص يف مـا يتعلـق باسـتف               
ــصحية  ــة ال ــات النفاســية تــسجل ارتفاعــاً حــاداً    . الرعاي ــزال معــدالت الوفي ت النظــر يلفــوال ت

 مولـود حـي يف املنـاطق    ١٠٠ ٠٠٠ حالـة وفـاة لكـل     ٦٤٠املناطق الريفية، وقد بلغ معدهلا       يف
ــة مبعــدل   ــة، مقارن ــاة لكــل  ٤٤٧الريفي ــة وف ــاطق احلــضر  ١٠٠ ٠٠٠ حال ــود حــي يف من .  مول

وجود القـابالت املـاهرات واملختـصني يف اجملـال الطـيب يف املنـاطق         يقل  ع مناطق العامل،    مجي ويف
حالـة   ويزيـد انتـشار ناسـور الـوالدة لـدى املـرأة الريفيـة، وهـي               . نـه يف منـاطق احلـضر      عالريفية  

كثريا ما تظهـر أثنـاء تعـسر املخـاض، جـراء سـوء التغذيـة، واحلمـل يف سـن مبكـرة، وظـروف                          
وفـضالً عـن ذلـك، غالبـاً مـا تكـون فـرص اسـتفادة الفتـاة مـن الرعايـة الـصحية             . العمل املضنية 
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العامة ضئيلة جداً، ألهنا تتعرض عادة لإلمهال، نظراً إىل املواقف األبوية السائدة يف العديد مـن                
  .البيئات الريفية التقليدية اليت تعطي األفضلية للذكور

  
  االستفادة من املوارد والفرص    

ــة املهــارات،     تــستفيد املــرأ   ــة اســتفادة أقــل مــن املــوارد وفــرص التــدريب وتنمي ة الريفي
. لألميــة وانتــشار القوالــب النمطيــة الــسلبية ومركزهــا االجتمــاعي واالقتــصادي عمومــاً  نتيجــة

ونتيجــة لــذلك، تعــاين املــرأة الريفيــة يف بعــض  . وحيــد ذلــك مــن مــشاركتها الفعالــة يف اجملتمــع 
ويتوقـف خفـض   . ق حبقهـا يف ملكيـة األراضـي ونقـل املمتلكـات      املناطق من التمييز يف مـا يتعلـ       

األرياف على حتسني حصول املـرأة علـى العمـل الالئـق واالسـتفادة مـن الفـرص                حدة الفقر يف  
املدرة للدخل، وال سيما من خالل كفالة استفادهتا من األصول املنتجة، مبا يف ذلك األراضـي                 

ــة مهاراهتــا و  ــا، وتنمي ويتوقــف احلــد مــن اجلــوع  . رأس ماهلــا البــشريوالقــروض والتكنولوجي
التغذية علـى اسـتفادة الرجـل واملـرأة علـى الـسواء اسـتفادة فعليـة ومتـساوية مـن املـوارد                     وسوء

ومـن شـأن االسـتثمار يف النـساء املزارعـات وردم            . املنتجة يف املنـاطق الريفيـة والـسيطرة عليهـا         
 عـدد األشـخاص الـذين يعـانون مـن نقـص             اهلوة بني اجلنـسني يف اإلنتاجيـة الزراعيـة أن يقلـص           

ويعــين ذلــك فعليــاً اخنفــاض عــدد األشــخاص .  يف املائــة١٧ و ١٢التغذيــة بنــسبة تتــراوح بــني 
وعلــى الــرغم مــن .  مليــون شــخص١٥٠ و ١٠٠الــذين يعــانون مــن اجلــوع مبــا يتــراوح بــني  

ا علـى مـصادر     التـصدي النعـدام األمـن الغـذائي والفقـر، وأمهيـة حـصوهل              اإلقرار بدور املرأة يف   
الطاقة املستدامة واملياه ومرافـق الـصرف الـصحي والتعلـيم والتغذيـة والرعايـة الـصحية بالنـسبة                   

 يف جمـال    املقطوعةإىل التنمية الشاملة للبلد، فإن التمويل الالزم مل يرتق إىل مستوى االلتزامات             
 والبالغـة   ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٢ومن أصل املبالغ املنفقة على املعونة الغذائية بني عـامي           . السياسات
 يف املائـة فقـط تـدمج فيهـا التركيـز علـى              ٥,٦ بليون دوالر، أفادت اجلهات املاحنة بـأن         ١٨,٤

  .االعتبارات اجلنسانية
ــى نـــسبة            ويف بعـــض البلـــدان، ال حتـــصل املـــرأة، وال ســـيما املـــرأة الريفيـــة، إال علـ

التــشريعات الوطنيــة  املائــة مــن املخصــصات االئتمانيــة، وذلــك بــصورة رئيــسية ألن        يف ١٠
ــة األراضــي     ــزان هلــا تقاســم حقــوق ملكي ــة مــع زوجهــا   /والقــانون العــريف ال جيي حقــوق امللكي

الذكور من أفـراد أسـرهتا، أو ألن ربـة املـرتل تـستبعد مـن خطـط اسـتحقاق احلـصول علـى                         أو
  .ميكنها بالتايل توفري الضمانة الرهنية اليت تشترطها مؤسسات اإلقراض األراضي وال
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 العمل حمـدودة جـداً أيـضاً بالنـسبة للمـرأة الريفيـة عمومـاً، وحـني تـسعى هـذه                   وفرص  
املرأة إىل العمل خارج املزارع، تتجه عـادة إىل العمـل يف وظـائف تتطلـب مهـارات أقـل وغـري                  

 للمــرأة الريفيــة واملــشاريع ةريالــصغويــتعني كــذلك تــشجيع مــنح القــروض املاليــة  . جمزيــة ماليــا
  .ة واملتوسطة احلجم لتوفري فرص عمل املرأة حلساهباالبالغة الصغر والصغري

  
  الزراعة واجلوع والفقر    

ووفقـا للبيانـات   . متثل املرأة الريفية شريكا أساسـيا يف التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة         
 يف املائــة مــن القــوة العاملــة الزراعيــة يف  ٤٣القابلــة للمقارنــة، تــشكل النــساء نــسبة متوســطها  

بل إهنا يف الواقـع العمـود الفقـري لألمـن الغـذائي احمللـي والـوطين وقـوة حامسـة                     . يةالبلدان النام 
ولكن عنـدما يتعلـق     . للحد من الفقر وسوء التغذية واجلوع ولتعزيز التنمية يف كثري من البلدان           

األمــر باالســتثمارات والــسياسات، غالبــا مــا تكــون مــسامهة املــرأة يف األمــن الغــذائي واإلنتــاج 
ري مدفوعة األجر، وغري ظاهرة إىل حد بعيد، ومهملة يف كثري من األحيـان، وتفتقـر            الزراعي غ 

ويتعني تلبية احتياجات املرأة الريفية مـن التكنولوجيـات الزراعيـة           . بوجه عام إىل الدعم الكايف    
واملعدات الزراعية املوفرة للعمل ووسائل االتصال احلديثة، وكذلك تقييم وحـساب مـسامهتها             

  .لتنمية الوطنيةلية يف احلفاظ على املقومات االقتصادية ألسرهتا وغري النقد
. وترتبط الزراعة ارتباطا ال ينفـصم بالقـضاء علـى الفقـر، وال سـيما يف البلـدان الناميـة                     

وتشمل التحديات الرئيـسية الـيت تواجههـا اإلنتاجيـة الزراعيـة اآلثـار الـسلبية الناشـئة عـن تغـري                      
والكوارث اليت من صنع اإلنسان، من قبيل الرتاعات الداخليـة، الـيت            املناخ والكوارث الطبيعية    

وإضـافة إىل ذلـك، فـإن تـأجري وبيـع مـساحات       . تؤثر علـى املـرأة الريفيـة بـصورة غـري متكافئـة           
شركات خاصة كـبرية، وكـذلك تـسجيل بـراءات بـشأن            لكبرية من األراضي لدول أخرى أو       

. ة من توفري قدر كاف من األغذية لنفـسها وألسـرهتا          د من فرص متكُّن املرأ    حتالبذور، غالبا ما    
وتضطلع املرأة الريفية بدور حموري يف مكافحة هذه اآلثـار الـسلبية ومـن مث جيـب إشـراكها يف            
مجيع الربامج ذات الصلة اليت هتدف إىل التصدي هلذه التحـديات، مبـا يف ذلـك يف جمـال حفـظ             

  .البيئة الطبيعية ونوعية الغذاء
  

  اعحاالت الرت    
كثريا ما تتحمل املرأة الريفية العبء األكرب يف حاالت الرتاع املسلح وحاالت ما بعـد             
مثــل احلــق يف احليــاة والــسالمة  كإنــسان  األساســية هــاحقوق فهــي ختــضع النتــهاكات  .الــرتاع

ــة التنقــل،  ــة    وكــذلك احلــقوحري ــة وســبل كــسب العــيش واحلــصول علــى األغذي  يف اإلنتاجي
 تواجـه باإلضـافة إىل ذلـك التـشرد القـسري والعنـف اجلنـسي وفقـدان                  وهي. والرعاية الصحية 
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وعلـى الـرغم مـن بعـض االهتمـام الـذي يـوىل للمـرأة يف الـرتاع، كـثريا                     . أفراد أسرهتا وأطفاهلـا   
  .هتمل حالة املرأة الريفية يف أوقات الرتاع املسلح وما بعد الرتاع ما
  

  العنف واالجتار واالستغالل اجلنسي والسخرة    
ثريا مــا يــرتبط العنــف ضــد املــرأة واالجتــار هبــا واســتغالهلا جنــسيا وســخرهتا بــالفقر   كــ  

وينبغــي التــصدي هلــذه األســباب اجلذريــة الــيت تــؤدي إىل  . وانعــدام الفــرص يف املنــاطق الريفيــة
ويقـع علـى املـرأة      . العنف واالجتار هبـا، مـن خـالل تـدابري موجهـة يف التـشريعات والـسياسات                

ويـتعني تركيـز االهتمـام      . تكافئ يف كـل مـن حـاليت الـرتاع ومـا بعـد الـرتاع               الريفية ضرر غري م   
  .على حالتها اخلاصة

  
  التنمية القائمة على املشاركة    

تــسلم اللجنــة بأمهيــة مــشاركة املــرأة الريفيــة باعتبارهــا عــامال حامســا يف التنميــة، مــن      
وتـشدد  . رة املـوارد الطبيعيـة    خالل دورها يف اإلنتاج الزراعي أو ممارسـة األعمـال احلـرة أو إدا             

اللجنــة علــى الــدور البــالغ األمهيــة الــذي تــضطلع بــه املــرأة الريفيــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز التنميــة     
وتـشدد اللجنـة علـى حـق املـرأة          . الزراعية والريفية وحتسني األمن الغذائي والقضاء علـى الفقـر         

ار الـيت تـؤثر علـى حيـاة املـرأة،           الريفية واملنظمات النسائية يف املـشاركة يف عمليـات صـنع القـر            
ــسبل مــن  ــي      ب ــزة احلكــم احملل ــات وأجه ــل يف الربملان ــها التمثي ــاتبين ــا   والكيان ــد إليه ــيت يعه  ال

أو شـركات خاصـة، وتنفيـذ       /بالتفاوض بشأن بيع وتأجري األراضـي الوطنيـة إىل دول أجنبيـة و            
  .هاتني العمليتني

  
  التوصيات    

ألمـم املتحـدة وبراجمهـا وصـناديقها ووكاالهتـا          هتيب اللجنـة جبميـع الـدول األعـضاء وا           
تــساهم يف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف املنــاطق الريفيــة وتــشدد علــى أمهيــة وضــرورة      أن

العمل على نطاق واسع بالشراكة مع اجملتمع املدين، عند االقتضاء، لزيـادة متكـني املـرأة                 تنسيق
اعيـة والقـضاء علـى الفقـر واجلـوع، وخـصوصا            الريفية بوجه عام ومـسامهاهتا يف اإلنتاجيـة الزر        

  :عن طريق ما يلي
ــذ       )أ(   ــصميم وتنفيــ ــد تــ ــسانية عنــ ــارات اجلنــ ــي االعتبــ ــورات تراعــ ــج منظــ دمــ

االستراتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة بالتنمية الريفية وإدراج هدف حتقيق املـساواة بـني       
اسات والــربامج، واعتمــاد وتنفيــذ  اجلنــسني باعتبــاره غايــة شــاملة هلــذه االســتراتيجيات والــسي  

  ؛تدابري خاصة مؤقتة لصاحل املرأة الريفية
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التخلي عن السياسات الـيت قـد حتـد مـن قـدرة املـرأة الريفيـة علـى تـوفري قـدر                      )ب(  
كاف من األغذية لنفسها وأسرهتا وجمتمعها احمللي، من قبيل شراء البذور الـيت سـجلت بـشأهنا                 

 اجلينـات، والـيت تنـتج نباتـات عقيمـة وتـرغم املـزارعني علـى                 براءات تكنولوجيا تقيد استخدام   
  شراء بذور يف بدء كل موسم زراعي بدال من استخدام البذور اليت تنتجها النباتات ذاهتا؛

ــع          )ج(   إشــراك املــرأة الريفيــة يف مجيــع منــاحي التخطــيط والتنفيــذ والتقيــيم جلمي
  السياسات والربامج اليت تؤثر يف حياهتا؛

ز متثيل املرأة الريفية يف الربملانات واألجهـزة التنفيذيـة وكـذلك يف أجهـزة           تعزي  )د(  
ــك يف       املــسؤولة عــن ختطــيط األراضــي الوطنيــة     األجهــزةاحلكــم الــوطين واحمللــي، مبــا يف ذل

  التفاوض بشأهنا أو بيعها أو تأجريها؛ أو
ــة      )هـ(   ــة يف احلــصول علــى اخلــدمات االجتماعي  ضــمان تكــافؤ فــرص املــرأة الريفي

األساسية من قبيل اإلسكان والتعلـيم والرعايـة الـصحية، مبـا يف ذلـك خـدمات رعايـة األمومـة                     
  والصحة اجلنسية واإلجنابية ومرافق رعاية الطفل ووسائل النقل؛

توفري شبكات أمـان اجتمـاعي ملـساعدة املـرأة الريفيـة يف البلـدان الناميـة علـى                     )و(  
  وتقلب أسعار األغذية؛مواجهة تأثري إعادة اهليكلة االقتصادية 

تشجيع العمالة الكاملة والعمـل الالئـق للمـرأة الريفيـة، مبـا يف ذلـك األنـشطة                    )ز(  
  املدرة للدخل؛

خفــض الوقــت واجلهــد اللــذين تبــذهلما املــرأة الريفيــة يف العمــل باســتحداث      )ح(  
  ابتكارات يف اهلياكل األساسية والتكنولوجيا؛

ــة علــى   ضــمان تكــافؤ فــرص املــرأة الريف   )ط(   ــة يف احلــصول بيــسر وتكلفــة مقبول ي
املــوارد اإلنتاجيــة والطاقــة وامليــاه، وإمكانيــة اســتغالل األراضــي وحيازهتــا وملكيــة العقــارات،   

، واخلـــدمات ةريالـــصغواالســـتفادة مـــن التكنولوجيـــات الـــسليمة بيئيـــا، والتمويـــل والقـــروض 
ب املهــــين وغــــري  اإلرشــــادية وخــــدمات األعمــــال التجاريــــة الزراعيــــة، وبــــرامج التــــدري      

  واألسواق؛ املهين،
دمج اهتمامات املرأة يف ختطيط وتنفيـذ ورصـد مجيـع بـرامج التنميـة واإلدارة                   )ي(  
تحقيـق النفـع هلـا      لضرورية  الـ  تها، وذلـك لـضمان مـشارك      إشراكها بصورة كاملـة فيهـا     و البيئية

  ولتحقيق التنمية املستدامة؛
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ة الريفيـة بنطـاق حقوقهـا واالضـطالع         اعتماد تدابري منتظمة لزيادة وعي املـرأ        )ك(  
يف ذلـك    تثقيف اجملتمع بشأن أدوار املرأة الريفية وحقوقها ووضـعها، مبـا          لحبمالت توعية عامة    

مــن خــالل الــربامج احلكوميــة ووســائط اإلعــالم ومبــادرات اجملتمــع املــدين ومــن خــالل القــادة  
نني العرفيـة واملمارسـات الـيت متيـز     التقليديني من أجل مكافحة التقاليد والنماذج النمطية والقوا     

  ضد املرأة الريفية؛
ضمان متكني املرأة الريفية من اللجوء إىل العدالة واآلليات املؤسـسية الداعمـة               )ل(  
ــا مـــن     الالزمـــة ــرأة الريفيـــة مـــن حتقيـــق كامـــل إمكاناهتـ ــا، حـــىت تـــتمكن املـ إلعمـــال حقوقهـ
  الوجوه؛ مجيع

ــة االحتياجــا    )م(   ــساء   وضــع اســتراتيجيات لتلبي ــسنات، والن ــساء امل ت اخلاصــة للن
ذوات اإلعاقة، ونساء الشعوب األصلية الاليت يعشن يف املنـاطق الريفيـة ويفتقـرن يف كـثري مـن             
األحيان بشدة إىل املـوارد األساسـية الالزمـة لعـيش الكفـاف والـدخل اآلمـن وفـرص احلـصول                   

  .انية التمتع هباعلى الرعاية الصحية واملعلومات بشأن استحقاقاهتن وحقوقهن وإمك
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  املرفق الثالث
  الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا اخلمسني    

  
  عنوان الوثيقة أو وصفها  رقم الوثيقة

CEDAW/C/50/1  ناقشاتالزمين للمدول اجلوجدول األعمال املؤقت 

CEDAW/C/2010/48/2       ــدول األعــضاء للتقــارير ــة تقــدمي ال ــر األمــني العــام عــن حال تقري
  )يتم حتديثه سنويا ( من االتفاقية١٨مبوجب املادة 

CEDAW/C/50/3 تقرير منظمة العمل الدويل  
CEDAW/C/50/4 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  
  فطراتقارير الدول األ

CEDAW/C/TCD/1-4   ــارير ــر األويل والتقـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــةالتقريـ ــاين  الدوريـ  الثـ
   لتشادوالثالث والرابع

CEDAW/C/CIV/1-3 ــرال ــر اجلــامعتقري ــرين للتقري ــدوريني   األويل والتقري ــاينال  الث
  كوت ديفوار لالثالثو

CEDAW/C/KWT/3-4 لرابع للكويتالثالث واامع للتقريرين الدوريني التقرير اجل 

CEDAW/C/LSO/1-4     التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقارير الدورية من الثـاين إىل
  لليسوتوالرابع

CEDAW/C/MUS/6-7  السادس والسابع ملوريشيوسالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 

CEDAW/C/MNE/1 التقرير األويل للجبل األسود  
CEDAW/C/OMN/1  التقرير األويل لعمان  
CEDAW/C/PAR/6و  Corr.1    لباراغواي السادسالدوري التقرير 

  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/50/1�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/2010/48/2�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/50/3�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/50/4�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/TCD/1-4�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/CIV/1-3�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/KWT/3-4�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/LSO/1-4�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/MUS/6-7�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/MNE/1�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/OMN/1�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/PAR/6�
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  الرابعاملرفق 
قريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول        ت    

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
  احلادية والعشريندورته 

عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 - ١
 إىل ٢٨يف الفتـرة مـن   احلاديـة والعـشرين   يـز ضـد املـرأة دورتـه     القضاء على مجيـع أشـكال التمي   

  .وحضر الدورة مجيع األعضاء. ٢٠١١سبتمرب /أيلول ٣٠
ــدورة،  و  - ٢ ــة ال ــه   يف بداي ــق العامــل جــدول أعمال ــر الفري ــذييل  يف علــى النحــو املــبني أق ت
  .التقرير هذا
ــل  و  - ٣ ــق العام ــه   يفاســتعرض الفري ــشرين  دورت ــة والع ــستجداتاحلادي  يف املراســالت امل

 العامــل  وكــان معروضــا علــى الفريــق.ألمانــة العامــة منــذ دورتــه األخــريةاجلديــدة الــيت تلقتــها ا
أغـسطس  /آب ٢ إىلمـايو  /أيـار  ٧ مـن الفتـرة  الـيت وردت ومت جتهيزهـا يف     لمراسـالت   ل جدول
 تلك املراسالت إىل مخس فئات، بناء على طلـب الفريـق العامـل              قسمت فيه جدول  و،  ٢٠١١
  .رته العشرينيف دو

ــق العامــل    - ٤ ــدورة  واســتعرض الفري ــة خــالل ال ــةاملبالغــات الحال املــسجلة وأجــرى   علق
  .مناقشة بشأن كل منها

 وأسـسه   ٢٢/٢٠٠٩البالغ رقم   وناقش الفريق العامل مشروع توصية متصلة مبقبولية          - ٥
 ٢٧/٢٠١٠ و   ٢٦/٢٠١٠رقـم   املوضوعية وثالثة مـشاريع توصـية متعلقـة مبقبوليـة البالغـات             

ــم    . ٢٩/٢٠١٠ و ــية رقـ ــشروع التوصـ ــة ملـ ــوفر ترمجـ ــدم تـ ــسبب عـ ــل  (٢٩/٢٠١٠وبـ األصـ
  .، قرر الفريق العامل تأجيل النظر يف تلك القضية إىل دورته الثانية والعشرين)باإلسبانية

ــة للــبالغ  ١٩/٢٠٠٨رقــم ونــاقش الفريــق العامــل أيــضا الــبالغ     - ٦  وباشــر مناقــشة أولي
  .٣٠/٢٠١١ رقم
 يـدعو   ٢٤/٢٠٠٩ يف الـبالغ رقـم       قدمتـه دولـة طـرف      طلـب    يفيـق العامـل     نظر الفر و  - ٧
  ؛مقدم البالغ مع ‘‘ تسوية وديةالتوصل إىليف املشاركة ”إىل للجنة ا
ــضا طلبــ      - ٨ ــل أي ــق العام ــاقش الفري ــن إحــدى ا ون ــدولا م ــصال بــ  ل ــراف، مت البالغ  األط

  .سسها املوضوعيةالقضية بشكل مستقل عن أ  مقبولية اللجنة يفتنظرأن ب، ٣٢/٢٠١١ رقم
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عــدد دوراتــه ســنويا، واخلــدمات  يف ذلــكونــاقش الفريــق العامــل أســاليب عملــه، مبــا    - ٩
،  بـني الـدورات   املقدمة له من األمانة العامة، والطرائق اليت حتكم تنظيم عملـه بـشأن البالغـات              

  .عاهداتوممارسة سائر اهليئات املنشأة مب
وقـدمت الـسيدة   .  وتعيني مقـررين معنـيني باملتابعـة     وناقش الفريق العامل مسألة املتابعة      - ١٠

 بوبادييا عرضا وجيزا عن اخلطوات اليت اختذهتا السلطات الربازيلية حىت اآلن لتعمـيم              -باريرو  
  .١٧/٢٠٠٨توصية اللجنة رقم 

وأحاط الفريق العامل علما بعدة منشورات أشارت إليها األمانة العامة، متصلة بعملـه               - ١١
  .على البالغات

  
 اإلجراءات املتخذة    

  :ما يلييف دورته احلادية والعشرين قرر الفريق العامل   - ١٢
،  وأسـسه املوضـوعية    ٢٢/٢٠٠٩الـبالغ رقـم     متعلقـة مبقبوليـة     اعتماد توصـية      )أ(  
  ؛٢٧/٢٠١٠ و ٢٦/٢٠١٠البالغني رقم تني متعلقتني مبقبولية وتوصي

طلبـا   ٢٥/٢٠١٠ الـبالغ رقـم      توجيه رسالة تذكري أخرية إىل احملامي يف إطار         )ب(  
قصوى لـه للـرد     مهلة  البالغ، مع حتديد      مقبولية لتعليقاته على مالحظات الدولة الطرف بشأن     

  ؛مدهتا شهر
حمــددة توجيــه رســالة إىل مقدمــة الــبالغ ُيطلــب إليهــا فيهــا الــرد علــى مــسائل   )ج(  

وذلـك  ،  ١٩/٢٠٠٨لـبالغ رقـم     ل األسـس املوضـوعية   أثريت يف مذكرة الدولـة الطـرف بـشأن          
  ؛اليت سبق أن أُعطيتها ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٢٦ القصوى احملددة بـهلة املضمن 

 ١٩/٢٠٠٨لــبالغ رقــم باألســس املوضــوعية ل تتعلــقإعــداد مــشروع توصــية   )د(  
  للدورة الثانية والعشرين للفريق العامل؛

فيهــا ينظــر ل، ٢٥/٢٠١٠ الــبالغ رقــم مبقبوليــة تتعلــقإعــداد مــشروع توصــية   )هـ(  
  الفريق العامل يف دورته الثانية والعشرين؛

 وأســـسه ٢٨/٢٠١٠ الـــبالغ رقـــم مبقبوليـــة تتعلـــقإعـــداد مـــشروع توصـــية   )و(  
  ؛املوضوعية
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 تـسوية   بإجراء ٢٤/٢٠٠٩يف البالغ رقم    الوارد  اقتراح الدولة الطرف    إحالة    )ز(  
. يف هـذا الـصدد    راره  قـ علـى    اللجنة   طالعإلمهلة شهر   وإعطاء   البالغ،   ةحمامي مقدم مع  ودية  

لقـضية املعروضـة    ا وقـف    لـن تـؤدي إىل    عمليـة   هـذه ال  الرسالة حمامي مقـدم الـبالغ أن        كما ُتبلغ   
  لقضية؛وسحب مقدمة البالغ اتسوية ودية إال إذا مت التوصل إىل على اللجنة 

 الثانيـة والعـشرين،     ه يف دورت  ٣٠/٢٠١١بالغ رقم   مواصلة مناقشته األولية لل     )ح(  
   املعلقة من الدولة الطرف؛جابةاإليف ضوء 
 الثانيـة والعـشرين   تـه  إىل دور٢٩/٢٠١١ البالغ رقـم      ملقبولية مناقشاتهتأجيل    )ط(  
  ؛البالغقبولية املتعلقة مبميع لغات الفريق العامل مشروع التوصية يتوفر جبعندما 

 رقـم   الـبالغ  مقبوليـة  يف   بشكل منفـصل  رفض الطلب املقدم من بلغاريا النظر         )ي(  
  ؛ وأسسه املوضوعية٣٢/٢٠١١

، )بوباديــا - الــسيدة بــاريرو (١٧/٢٠٠٨ايا البالغــات لقــض اتمقــررتعــيني   )ك(  
 اتمقــرربــصفتهن ) الــسيدة هاياشــي (٢٣/٢٠٠٩و ) الــسيدة ســيمونوفيتش (٢٠/٢٠٠٨ و

 يف مــن قبــل اللجنــة ات مــشاركاتمقــررإىل تعــيني ، والــسعي معنيــات مبتابعــة هــذه البالغــات
  ؛ تلك البالغاتتابعة ملدورهتا اخلمسني

الدائمـة للفلـبني يف بدايـة        مـع البعثـة      اجتمـاع طلب من األمانة العامة ترتيـب       ال  )ل(  
  ؛١٨/٢٠٠٨البالغ رقم تابعة الدورة اخلمسني للجنة ملناقشة م

 الفريــق العامــل يف دورتــه الثانيــة والعــشرين العامــة تزويــدطلــب مــن األمانــة ال  )م(  
، وذلـك هبـدف     البالغـات تابعـة   ملعاهـدات   املنـشأة مب  يئـات   ر اهل تنظـيم سـائ    كيفيـة    عنعلومات  مب

   املتابعة؛لتحديد إجراءاتالعامة يف جلستها للجنة إىل اتقدمي توصية رمسية 
كـانون  (رفض االقتراح القاضي حبد دورات الفريق العامل بـدورتني يف الـسنة              )ن(  

د يعرقل كفاءة عمل اللجنة الـيت       ألن ذلك ق  ) أكتوبر/فرباير وتشرين األول  / شباط -يناير  /الثاين
لن تتمكن يف هذه احلالة من البت يف البالغات الفرديـة ملـدة سـبعة إىل مثانيـة أشـهر؛ ويف ضـوء                       
الــصعوبات الــيت تعتــرض تــوفري اخلــدمات للفريــق العامــل يف الــدورة الــيت يعقــدها يف نيويــورك،  

 -ينـاير   /م يف كـانون الثـاين     ثالثـة أيـا   (اقتراح أن يعقـد الفريـق العامـل ثـالث دورات يف جنيـف               
  ؛)أكتوبر/، وثالثة أيام يف تشرين األولهيوني/ حزيران-مايو /فرباير، وأربعة أيام يف أيار/شباط

تـسجيل بـالغ مقـدم مـن        إمكانية  يف دورته الثانية والعشرين،     مناقشة الفريق،     )س(  
 ٢٠١١فربايـر   /اطشـب  ٢٤ لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية يف          ضد اململكة املتحدة   شخص

  برسالة موحدة؛األمانة العامة ردت عليه ، ٢٠١١مارس /آذار ٢و 
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 ٢٠١١أغـــسطس / آب٢يف توجيـــه رســـالة إىل مقـــدمي طلـــب حتقيـــق ورد    )ع(  
مقـدمي هـذا الطلـب     شـكوى فرديـة، وإبـالغ     باعتبـاره طـأ  العامة عن طريق اخل   األمانةوجهزته  
  . من الربوتوكول االختياري٨جب املادة  مبو بشأنه اللجنة الختاذ إجراءاتبإحالته إىل

  :ةوقرر الفريق العامل ما يلي فيما يتعلق بعمله بني الدورات وأساليب عمله الداخلي  - ١٣
التـسجيل،  علـى األقـل علـى       ثالثة مـن أعـضاء الفريـق العامـل          ينبغي أن يوافق      )أ(  

  ؛املسجلة البالغاتاملتعلقة بالقضايا اهلامة سائر ؤقتة، واملتدابري الطلبات و
أو تقـسيمها إىل عـدة قـضايا        قضية مسجلة     متديدات من قبيل ددة  احملطلبات  ال  )ب(  

إحالتـها للعلـم إىل    ورئـيس الفريـق العامـل، ولكـن ينبغـي       القضيةتطلب سوى موافقة مقرر     تال  
  مجيع أعضاء الفريق العامل؛

يف ت وإحالتـها    جتهيز اإلشعارات املوحدة باستالم البالغـا     األمانة العامة   تتوىل    )ج(  
   ورئيس الفريق العامل؛القضية مقرر  إىلنسخمع إحالة ، قضية مسجلة

  الفريق العامل؛دائما ب االتصالقضية حمددة أو معقدة، ينبغي يف  الشك عند  )د(  
  وحـدة االلتماسـات مـن قبـل    جهة التنسيق التابعة للجنـة يف     ينبغي أن تستشار      )ـه(  
  .مجيع املراسالت غري املسجلة جتهيز بشأنخرين اآلوحدة الأعضاء 

  :هابتو وقدم الفريق العامل إىل اللجنة املسائل التالية للنظر فيها  - ١٤
   وأسسه املوضوعية؛٢٢/٢٠٠٩البالغ رقم  مبقبوليةتوصية تتعلق   )أ(  
  ؛٢٧/٢٠١٠ و ٢٦/٢٠١٠تان تتعلقان مبقبولية البالغني رقم توصي  )ب(  
يف جنيــف، يف ضــوء مجيعهــا ريــق العامــل ح لعقــد الــدورات الــثالث للفاقتــرا  )ج(  

 دوراتللـ  اخلدمات يف نيويورك، أو للحفاظ على الشكل احلـايل           اليت تعترض توفري  الصعوبات  
  ؛ تتوىل توفري اخلدمات هلا وحدة االلتماسات، مبا يف ذلك دورة يف نيويوركالثالث

لـسيدة   ا ةاملقـرر  (١٧/٢٠٠٨ رقـم    اتلبالغـ ابعـة   مقررين مـشاركني ملتا   تعيني    )د(  
ــا - بــاريرو ــسيدة ســيمونوفيتش ةاملقــرر (٢٠/٢٠٠٨، و )بوبادي  ةاملقــرر (٢٣/٢٠٠٩ و ،) ال

  ؛)السيدة هاياشي
 يف وحــدة االلتماســات، علــى قــدر كــاف مــن التخــصص ختــصيص مــوظفني   )هـ(  

مـن نيويـورك إىل جنيـف    أمانـة اللجنـة    مـع    ٤- الوظيفـة املـصنفة برتبـة ف        نقـل  وبشكل خـاص  
  ؛)وحدة االلتماسات(
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 الـيت اعتمـدهتا     القـضايا مجيـع   حبيـث تظهـر      اللجنة على اإلنترنـت   حتسني موقع     )و(  
  وقف القضايا؛ قرارات وال سيمااللجنة، 
ــاري يف صــفحة      )ز(   ــات عــن الربوتوكــول االختي ــةاإدراج معلوم ــة للجن  اخلارجي

  .اإلنترنت على
 االختيــاري الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول      ســيعقد   - ١٥

 يف  والعــشرين يف جنيــفالثانيــةالتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه 
  .٢٠١٢فرباير /شباط ١٠ إىل ٧ من الفترة
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  تذييلال
   للفريق العاملاحلادية والعشرينجدول أعمال الدورة     

  .لاعمإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  - ١
 .املاضيةواألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة ة املتخذاستعراض اخلطوات   - ٢

 .املسجلةالبالغات اجلديدة   - ٣

 .مناقشة بشأن القضايا اجلاهزة لالعتماد  - ٤

 .القضايا اليت يتعني وقفها  - ٥

 .بشأن البالغاتاملستجدات   - ٦

  .مناقشة أولية بشأن القضايا املسجلة  - ٧
  .املتابعةاملستجدات بشأن وجهات النظر فيما يتعلق ب  - ٨
ــشأن أســاليب العمــل    - ٩ ــشة ب ــة     ،مناق ــداخلي للجن ــك النظــام ال ــا يف ذل ــصلمب  بوقــف املت

 .)“احملاكم املفاضلة بني”(، ومتابعة وجهات النظر وازدواجية اإلجراءات الدولية القضايا

 .أنشطة التوعيةاملستجدات بشأن   - ١٠

  .ريناحلادية والعشاعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته   - ١١
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  الثالثاجلزء 
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أعمـال دورهتـا                    

  احلادية واخلمسني
  ٢٠١١مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣    
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  الفصل األول
اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع يف  الــدول األطــراف املعروضــة علــىسائل املــ    

  أشكال التمييز ضد املرأة
  املقررات    
 أوال/٥١املقرر     

انظـر  (بعد أن أحاطت اللجنة علمـا حبالـة تقـدمي التقـارير الـيت عرضـتها األمانـة العامـة                       
، قررت أن تطلـب مـن الـدول التاليـة الـيت تـأخرت       )املرفق األول للجزء الثالث من هذا التقرير    

 -قـدما   متـضي  كثريا يف تقدمي تقاريرها إحالة مجيـع التقـارير املتـأخرة يف املواعيـد احملـددة، وأن           
ــارير،    ــك التق ــستلم تل ــدبري أخــري إذا مل ت ــة يف   - وكت ــذ االتفاقي ــك يف النظــر يف تنفي ــدول تل  ال

التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع      (نتيغوا وبربـودا  أ :دون استالم تقارير منها األطراف  
لتقريــرين التقريــر اجلــامع ل( بربــادوس ؛)٢٠١٤ أغــسطس/ آب٣١والــسابع، املقــرر تقدميــه يف 

 سـانت كيـتس ونيفـيس       ؛)٢٠١٤ مـارس / آذار ٢الدوريني اخلامس والثـامن، املقـرر تقدميـه يف          
 ؛)٢٠١٤مـايو  /أيـار  ٢٥ يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والثامن، املقرر تقدميـه        (

 يف التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني الرابـــع والـــسابع، املقـــرر تقدميـــه (ترينيـــداد وتوبـــاغو 
حالـة تقـدمي التقـارير      كما طلبت اللجنـة مـن األمانـة العامـة متابعـة             ). ٢٠١٥ فرباير/شباط ١١

  .املتأخرة يف تقدمي تقاريرهامع الدول األطراف عند االقتضاء 
  

 ثانيا/٥١املقرر     

مـن أعـضائها    ، قـررت اللجنـة تعـيني ثالثـة          ٢٠١١/١رقـم   فيما يتعلق بطلب التحقيـق        
 أن تقـدم، هبذه املسألة، ودعوة الدولة الطـرف املعنيـة إىل   ذات الصلة ل فرقة العممسؤولني عن   

دوث انتـهاكات  وأفـادت حبـ  اللجنـة  الـيت تلقتـها    علومات  على امل  ا مالحظاهت ،يف غضون شهرين  
 احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            لبعض منهجيةجسيمة أو   

وقـررت اللجنـة    .  مـن الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة        ٢لفقـرة   ، ا ٨ للمـادة    ، وفقـا  ضد املرأة 
، وحتقيقـا هلـذا   إمكانيـة إجـراء حتقيـق   يف هـا  أيضا أن تدعو الدولة الطرف املعنيـة إىل التعـاون مع      

أهنـا  الدولـة الطـرف     قد يعتربون أو قـد تعتـرب        أي معلومات    إىل تزويد األعضاء املعينني ب     الغرض
قـد   إىل أي شكل آخر من أشكال التعاون         إىل اإلشارة املسألة، و بلة   املتص الوقائعد  يلتأكمفيدة  
 تـسهيل سـري التحقيـق،       هبـدف اللجنـة وأعـضائها املعيـنني       إقامتـه مـع      الدولـة الطـرف يف       ترغب

 علــى املوافقــة الدولــة الطــرف املعنيــة  مــنوقــررت اللجنــة أيــضا أن تطلــب  . اقتــضى األمــر إذا
 بعــد النظــر يف مالحظــات قطريــة إليهــازيــارة بل اللجنــة األعــضاء املعيــنني مــن قبــإمكانيــة قيــام 
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 من الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة، واملـادة   ٢، الفقرة ٨وفقا ألحكام املادة والدولة الطرف  
وأخريا، قررت اللجنة أن تطلب من األعضاء املعيـنني احلـصول   .  من النظام الداخلي للجنة  ٨٦

 اليت قد تكون متاحة مـن الدولـة الطـرف أو مـن       ،ريعلى املعلومات ذات الصلة بالتحقيق الس     
إىل اللجنـة يف    مي تقريـر عـن ذلـك        قـد ت، و ، والنظر فيها بأكرب قدر من املوضـوعية       مصادر أخرى 

 األمـني   إىلوأخـريا، قـررت اللجنـة أن تطلـب          . ٢٠١٢ يوليـه /متـوز  يف   الثانية واخلمـسني  دورهتا  
  . إىل الدولة الطرفاملقررالعام أن حييل هذا 

  
 ثالثا/٥١املقرر     

 يف نيويـورك يف     الثانيـة واخلمـسني   يف دورهتـا    إقامـة احتفـال     أيدت اللجنة قرار املكتـب        
ورحبــت اللجنــة أيــضا  . الــسنوية الــثالثني لــدورهتا األوىل لــذكرى إحيــاء ل ٢٠١٢ يوليــه/متــوز

 /ينعقد اجتماع ملدة يومني يف اسـطنبول يف تـشرين الثـا           إىل  دعوة كرمية من احلكومة التركية      ب
  .للجنةالثالثني لذكرى إحياء ل ٢٠١٢نوفمرب 

  
 رابعا/٥١املقرر     

يف الفريـق العامـل املـشترك        ويوكـو هاياشـي      عضوية فيكتوريا بوبيسكو  أكدت اللجنة     
  .بني اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق اإلنسان
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  الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى     

  
  الدول األطراف يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري   - ألف  

، تــاريخ اختتــام الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة املعنيــة       ٢٠١٢مــارس / آذار٢يف   - ١
 عــدد الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  كــانبالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، 

 اجلمعيـة العامـة اعتمـدت هـذه االتفاقيـة يف            أنويـذكر    دولـة،    ١٨٧أشكال التمييز ضد املرأة،     
 وفُـــتح بـــاب التوقيـــع والتـــصديق عليهـــا واالنـــضمام إليهـــا يف نيويـــورك يف ٣٤/١٨٠قرارهـــا 

ــارس/آذار ١ ــاذ يف   . ١٩٨٠ مـ ــز النفـ ــة حيـ ــول٣دخلـــت االتفاقيـ ــبتمرب / أيلـ ــا  ١٩٨١سـ وفقـ
 ١ ة تعـديل الفقـرة     دولـة مـن الـدول املتعاقـد        ٦٥قبلـت   وباإلضافة إىل ذلـك،     .  منها ٢٧ للمادة

يلـزم حاليـا    فقا ألحكام االتفاقية    وو.  من االتفاقية، املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة      ٢٠ من املادة 
  . من الدول األطراف لكي يبدأ نفاذه١٢٥أن يقبل التعديل ما جمموعه 

عـدد الـدول األطـراف يف الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة             كـان   ويف التاريخ نفـسه،       - ٢
 وفتحـت بـاب     ٥٤/٤ اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا         هو الربوتوكول الذي اعتمدتـه     و دول، ١٠٤

وقــد دخــل الربوتوكــول   . ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١٠التوقيــع عليــه يف نيويــورك يف   
  . ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ منه، يف ١٦االختياري حيز النفاذ، وفقا للمادة 

علومــات عــن حالــة االتفاقيــة، وتعــديل  م آخــر مــا اســتجد مــن  وميكــن االطــالع علــى  - ٣
ــدول          ــة وال ــدول املوقع ــوائم ال ــك ق ــا يف ذل ــا، مب ــاري امللحــق هب ــة والربوتوكــول االختي االتفاقي
األطراف، ونصوص اإلعالنات والتحفظات واالعتراضات، واملعلومات األخرى ذات الـصلة،          

ــم املتحــدة     ــشبكي جملموعــة معاهــدات األم ــع ال ــوىل  )http://treaties.un.org(يف املوق ــذي يت ، ال
تشغيله قسم املعاهدات التابع ملكتب الشؤون القانونيـة، والـذي يـضطلع مبهـام الوديـع املوكلـة                  

  . إىل األمني العام
  

  افتتاح الدورة  - باء  
عقدت اللجنة دورهتا احلادية واخلمسني يف مكتب األمم املتحـدة يف جنيـف يف الفتـرة                  - ٤

 جلـسة عامـة، وعقـدت       ١٦وعقدت اللجنـة    . ٢٠١٢ارس  م/ آذار ٢فرباير إىل   / شباط ١٣من  
وتـرد يف املرفـق االثـاين    .  مـن جـدول األعمـال   ٨ و  ٧ و   ٦ و   ٥ جلسة ملناقشة البنود     ١٤أيضا  

  .باجلزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة
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. ٢٠١٢يــر  فربا/ شــباط ١٣وافتتحــت الــدورةَ رئيــسةُ اللجنــة، ســيلفيا بيمنتــال، يف         - ٥
وألقت رئيسة قسم حقوق املرأة والشؤون اجلنسانية، إشا دايفن، كلمة أمام اللجنة يف اجللـسة               

  . االفتتاحية
  

  إقرار جدول األعمال  - جيم  
  ). CEDAW/C/51/1( جدول األعمال املؤقت ١٠١٨أقّرت اللجنة يف جلستها   - ٦

  
  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  - دال  

، عرضــت فيكتوريــا بوبتــشو، تقريــر الفريــق العامــل ملــا قبــل  ١٠١٩ة اللجنــة يف جلــس  - ٧
  . ٢٠١١أغسطس / آب٥ إىل ١، الذي اجتمع يف الفترة من )CEDAW/PSWG/51/1(الدورة 

  
  تنظيم األعمال  -هاء   

، عقدت اللجنـة جلـسة مغلقـة مـع ممـثلني عـن الوكـاالت                ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣يف    - ٨
مــم املتحــدة وبراجمهــا، وعــن منظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى،   املتخصــصة وعــن صــناديق األ

 اجهــود دعمــ مــا بذلتــه مــن قــدمت خالهلــا تلــك اهليئــات معلومــات عــن بلــدان معينــة، وعــن  
  .االتفاقية تنفيذل
، عقـدت اللجنـة جلـسات علنيـة غـري رمسيـة مـع               ٢٠١٢فربايـر   / شباط ٢٠ و   ١٣ويف    - ٩

 معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف البلـدان الـيت              ممثلني عن منظمات غري حكومية قدموا أثناءهـا       
  . قدمت حكوماهتا تقارير إىل اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني

  
  عضوية اللجنـة  -واو   

ــسينغ         - ١٠ ــديرا جي ــة، باســتثناء إن ــع أعــضاء اللجن ــة واخلمــسني مجي ــدورة احلادي . حــضر ال
 حلـضورمها اجتمـاع جلنـة وضـع      وتغيبت ِفريدي أكار ونيكول أمـيلني ملـدة يـومني عـن الـدورة             

وترد يف املرفق اخلامس باجلزء األول من هذا التقريـر قائمـة بأمسـاء أعـضاء اللجنـة، تبـّين             . املرأة
  .مدة عضوية كل منهم

  



A/67/38
 

12-28159 84 
 

  الفصل الثالث
تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا يف الفتــرة بــني دورَتــي اللجنــة     

  اخلمسني واحلادية واخلمسني
، قــدمت الرئيــسة تقريــرا عــن األنــشطة الــيت قــد اضــطلعت هبــا منــذ ١٠١٩سة يف اجللــ  - ١١

  .الدورة اخلمسني للجنة
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  الفصل الرابع
 ١٨ النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة      

  االتفاقية  من
نظرت اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني يف تقـارير سـبع دول مـن الـدول األطـراف                 - ١٢
التقريـر الـدوري اخلـامس املقـدم مـن األردن؛           :  مـن االتفاقيـة، وهـي      ١٨ّدمت مبوجـب املـادة      قُ

والتقريــــر الــــدوري الــــسابع املقــــدم مــــن الربازيــــل؛ والتقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين الــــدوريني 
والرابــع املقــدم مــن اجلزائــر؛ والتقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة مــن الثــاين إىل اخلــامس    الثالــث

ــدم مــن  ــدم مــن      املق ــة مــن األول إىل اخلــامس املق ــارير الدوري ــر اجلــامع للتق ــابوي؛ والتقري  زمب
غرينادا؛ والتقرير الـدوري الـسادس املقـدم مـن الكونغـو؛ والتقريـر الـدوري الثـامن املقـدم مـن                      

يف التقـارير املقدمـة   وميكن االطالع على معلومـات عـن حالـة تقـدمي التقـارير والنظـر             . النرويج
 مــن االتفاقيــة، يف قاعــدة البيانــات املتعلقــة باهليئــات   ١٨ اف مبوجــب املــادةاألطــر مــن الــدول
 يف املوقـــع الـــشبكي  “حالـــة تقـــدمي التقـــارير  ”وصـــلة مبوجـــب معاهـــدات، حتـــت    املنـــشأة

www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.  
. وأعــدت اللجنــة مالحظــات ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن التقــارير الــيت نظــرت فيهــا   - ١٣

ــائق الرمسيـــة لألمـــم املتحـــدة    وميكـــن االطـــالع ع ــام الوثـ لـــى تلـــك املالحظـــات يف موقـــع نظـ
)http://documents.un.org/ (حتت الرموز املبينة أدناه:  

  )CEDAW/C/DZA/CO/3-4(اجلزائر   
  )CEDAW/C/BRA/CO/7(الربازيل   
  )CEDAW/C/COG/CO/6(الكونغو   
  )CEDAW/C/GRD/CO/1-5(غرينادا   
  )CEDAW/C/JOR/CO/5(األردن   
  )CEDAW/C/NOR/CO/8(النرويج   
  )CEDAW/C/ZWE/CO/2-5(زمبابوي   

وعقــب الــدورة احلاديــة واخلمــسني، قــدمت اجلزائــر والنــرويج مالحظاهتمــا علــى املالحظــات    
  .اخلتامية اليت أبدهتا اللجنة
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  إجراءات املتابعة املتعلقة باملالحظات اخلتامية    
ــس      - ١٤ ــة واخلم ــا احلادي ــة يف دورهت ــدت اللجن ــررة املعنيــة     اعتم ــن املق ــدم م ــر املق ني، التقري

  : باملتابعة، ونظرت يف تقارير املتابعة املقدمة من الدول األطراف التالية
  )CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1(أرمينيا   
  )CEDAW/C/BEL/CO/6/Add.1(بلجيكا   
  )CEDAW/C/ECU/CO/7/Add.1(إكوادور   
  )CEDAW/C/ESP/CO/6/Add.1(إسبانيا   

ــارير   ــرد تق ــا يف     وت ــة عليه ــدول األطــراف وردود اللجن ــن ال ــة م ــة املقدم ــة ا صــفحةاملتابع للجن
 “تقـارير املتابعـة   ”وصـلة    موقع مفوضية حقـوق اإلنـسان علـى اإلنترنـت حتـت              ايستضيفه يتال
  . www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw يف
تـأخرت   الـيت  الـدول األطـراف التاليـة     كل مـن     اللجنة أيضا رسالة تذكريية إىل       بعثتو  - ١٥

  . بيساو والكامريون وليربيا- ليشيت وغينيا -بوتان وتيمور : ملتابعةا تقارير يف تقدمي
وبعثــت اللجنــة برســالة إىل الــسلفادور لتحديــد موعــد لعقــد اجتمــاع مــع ممثــل لتلــك     - ١٦

الـرغم مـن توجيـه اللجنـة رسـالتني تـذكرييتني       علـى  ملتابعـة  االدولة الطرف، اليت مل تقدم تقريـر      
  .وعقدت املقررة املعنية باملتابعة اجتماعا مع ممثل السلفادور. إليها
مـع ممـثلَني عـن مجهوريـة تنــزانيا املتحـدة          لالجتمـاع    يني أخـر  نيووّجهت اللجنة دعـوت     - ١٧

ــا، اللــتني مل  ــهماونيجريي ــة رســالتني   علــى ملتابعــة ا تقريــر تقــدم أي من ــه اللجن ــرغم مــن توجي ال
 علـى الرسـالة املوّجهـة إليهمـا يف الـدورة اخلمـسني لتحديـد موعـد                  رّداتـ تذكريتني إليهمـا، ومل     
  .ومل تتلق اللجنة أي رد منهما. االجتماع مع ممثلَيهما
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  الفصل اخلامس
األنشطة املـضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                   

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز           من الربوتوكول  ١٢تنص املادة     - ١٨

 مـن االتفاقيـة، مـوجزا       ٢١ضد املرأة على أن تدرج اللجنة يف تقريرهـا الـسنوي، وفقـا للمـادة                
  . عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول االختياري

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

  الربوتوكول االختياري 
 ٢٤  و ٢٠ناقشت اللجنة األنشطة املضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري، يف                 - ١٩
  . ٢٠١٢فرباير / شباط٢٨ و

وأقــرت اللجنــة تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول     - ٢٠
انظــر املرفــق الثالــث بــاجلزء الثالــث مــن      (رين االختيــاري عــن أعمــال دورتــه الثانيــة والعــش     

  ).التقرير هذا
سيــــسليا كيــــل  (١٩/٢٠٠٨واختــــذت اللجنــــة إجــــراءات بــــشأن البالغــــات رقــــم    - ٢١
ب .ك.ر (٢٨/٢٠١٠، ورقـــم )م ضـــد كنـــدا. ب. أ. م (٢٥/٢٠١٠رقـــم  ، و)كنـــدا ضـــد
ذ قـرار بعـدم     واُتخـ . ، وأقـّرت رأَيـني واختـذت قـرارا بعـدم مقبوليـة تلـك البالغـات                )تركيا ضد

وأعربــت دولــة واحــدة مــن الــدول األعــضاء عــن اعتزامهــا تقــدمي رأي  . املقبوليــة بتوافــق اآلراء
 فيما أعربت دولة عـضو عـن اعتزامهـا    ١٩/٢٠٠٨فردي معارض لآلراء املبداة يف البالغ رقم   

  .٢٨/٢٠١٠تقدمي رأي فردي مؤيد لآلراء املبداة يف البالغ رقم 
  

  نة بشأن البالغات الفرديةمتابعة آراء اللج  -باء   
مل يتــسّن خــالل هــذه الــدورة اختــاذ أي إجــراءات متابعــة حمــّددة فيمــا يتــصل بــالبالغ     - ٢٢
، ألن البعثـة الدائمـة للفلـبني مل تـرّد علـى             )كارين تاياغ فرتيلـو ضـد الفلـبني        (١٨/٢٠٠٨ رقم

رة احلاليـة ويف    طلب اللجنة عقَد اجتماع للمتابعة، كـان قـد أُرسـل يف وقـت سـابق أثنـاء الـدو                   
ولالطالع على تقرير اللجنة املقـدم مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري واملتعلـق              . الدورة السابقة 

  . مبتابعة آراء اللجنة بشأن البالغات الفردية، انظر املرفق السابع باجلزء األول من هذا التقرير
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  وتوكول االختياري من الرب٨اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة فيما يتصل باملادة   -جيم   
  . تني املسألتنياومل تناقش اللجنة ه. تلقّت اللجنة طلَبني إضافيني إلجراء حتريات  - ٢٣
، قـّررت اللجنـة تعـيني ثالثـة أعـضاء يف            ٢٠١١/١وفيما يتعلق بطلب إجراء حتـّر رقـم           - ٢٤

عنيـة إىل أن    اللجنة لتويل مسؤولية فرقـة العمـل املعنيـة هبـذه املـسألة، ولـدعوة الدولـة الطـرف امل                   
ــى مــ     ــا عل ــدم يف غــضون شــهرين مالحظاهت ــات   اتق ــن معلوم ــة م ــرد إىل اللجن ــد ي ــوع ب تفي وق

انتــهاكات جــسيمة أو منتظمــة حلقــوق معينــة مــن احلقــوق املنــصوص عليهــا يف اتفاقيــة القــضاء 
 مــن الربوتوكــول ٨ مــن املــادة ٢علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وذلــك وفقــا للفقــرة  

وقررت اللجنة أيضا أن تدعو الدولة الطرف املعنيـة إىل التعـاون معهـا يف               . تفاقيةاالختياري لال 
إجراء أي حتريـات ممكنـة وأن تـوايف لـذلك الغـرض األعـضاء املعّيـنني بـأي معلومـات جيـوز أن                        
يعتربوهنا أو تعتربها الدولة العـضو مفيـدة للتحقـق مـن الوقـائع املتـصلة باملـسألة، وأن حتـّدد أي                      

 يف تــوفريه للجنــة وأعــضائها الطــرفأشــكال التعــاون الــيت قــد ترغــب الدولــة شــكل آخــر مــن 
وقـّررت اللجنـة أيـضا أن تطلـب إىل          . ، عنـد االقتـضاء    اتاملعّينني، هبدف تسهيل إجراء التحريـ     

الدولة الطرف املعنية أن توافق على إمكانية قيام األعـضاء الـذين عّينتـهم اللجنـة بزيـارة قطريـة                    
 مـن   ٨ من املـادة     ٢ظات اليت أبدهتا الدولة الطرف ووفقا ملا جاء يف الفقرة           بعد النظر يف املالح   

وأخريا، قـررت اللجنـة     .  من النظام الداخلي للجنة    ٨٦الربوتوكول االختياري لالتفاقية واملادة     
 الـيت  ة الـسري اتالتحريـ بتلـك  أن تطلب إىل األعضاء املعّينني احلـصول علـى املعلومـات املتـصلة      

فحــصها بــأكرب قــدر مــن يتولــوا الدولــة الطــرف أو مــن مــصادر أخــرى، وأن قــد تتــوافر لــدى 
املوضوعية، ويقّدموا إىل اللجنة تقريرا عن ذلك يف دورهتـا الثانيـة واخلمـسني املقـّرر عقـدها يف                   

وختاما، قّررت اللجنـة أن تطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم القـرار الـذي         . ٢٠١٢ يوليه /متوز
وُعقد أيضا اجتماع مع أعضاء الفرقة العاملـة وممثلـي الدولـة           . ة الطرف تتخذه اللجنة إىل الدول   

  .  ملناقشة جماالت التعاون ولتوضيح اإلجراءات املتبعة٢٠١٢مارس /آذار ١الطرف يف 
ــضا إطــالع و  - ٢٥ ــم    مت أي ــة التحــري رق ــى حال ــة عل ــة  ٢٠١٠/١ اللجن ــأن الدول  وأُبلغــت ب

يف  اعتزامها التعـاون     ٢٠١٢يناير  /ن الثاين  كانو ٢٦الطرف كانت قد أبدت يف رسالة مؤرخة        
وهـــو  ،أهنـــا كانـــت قـــد طلبـــت أيـــضا معلومـــات مفـــصلة عـــن الزيـــارة ب التحريـــات وأفـــادت

وأحيلـت رسـالة رّد علـى       . وافقات أخرى مرهونة مب سيجري التعامل معه بوصفه مقترحات       ما
عـن  علومـات   متتـضمن    إىل البعثة الدائمـة لتلـك الدولـة          ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢١ذلك مؤرخة   

وقـررت اللجنـة    . تواريخ الزيارة ومدهتا وتشكيل الوفد واجتماعاته ومسائل أخـرى ذات صـلة           
أبريـل، برسـالة تذكرييـة      /نيـسان  ١كذلك أن تبعث األمانةُ، يف حال عدم ورود أي رد حبلول            

  .إىل الدولة املعنية
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ــا يتعلـــق بطلـــب التحـــري رقـــم    - ٢٦ لعمـــل ، أُبلغـــت اللجنـــة بـــأن فرقـــة ا ٢٠١١/٣وفيمـ
اجتمعت الستعراض القضية وخلصت إىل عدم وجود معلومات كافيـة الختـاذ قـرار بـشأن                  قد

 إضـافية  إيـضاحات املسألة وطلبت من األمانة أن تقوم بصياغة رسالة تلـتمس فيهـا معلومـات و           
ــيت طلبــت إجــراء التحــري    ــة العمــل    . مــن اجلهــة ال ــه فرق ــذي قدّمت ــة الطلــب ال ــدت اللجن . وأّي

  .٢٠١١/٢جدات عن طلب إجراء التحّري رقم ُتقدّم أي مست ومل
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  الفصل السادس
  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة    

 مــن جــدول األعمــال، ٧نظــرت اللجنــة، خــالل دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، يف البنــد   - ٢٧
  .وهو سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة

  
   األعمال من جدول٧اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
  تعزيز أساليب عمل اللجنة     

اجتمع الفريق العامل املعين بأساليب العمل أثناء الدورة وأقّر مـشروع منـوذج لتوحيـد                 - ٢٨
املالحظات التوجيهيـة القطريـة الـيت أعـدها املقـررون القطريـون وأيـضا لتيـسري عملـهم يف هـذا                

حظاهتـا عليـه وتقـّرر أن هـذه         وجرى تعميم مشروع النمـوذج علـى اللجنـة إلبـداء مال           . الصدد
  .املسألة تتطلب مزيدا من املناقشة يف الدورة املقبلة

 انطبـاع عـام     سـاد الستعانة بأفرقة العمل و   ملسألة ا وأجرت اللجنة أيضا استعراضا أوليا        - ٢٩
إدارة الوقــت بــشكل أفــضل خــالل احلــوارات  كــان لــه أثــره يف  أفرقــة العمــل ب االســتعانةبــأن 
واغل فيمــا يتعلــق بتغطيــة مجيــع املــواد ذات الــصلة مــن االتفاقيــة والوقــت    وأثــريت شــ. البنــاءة

  .املقبلة  من النقاش يف الدورةاوقررت اللجنة أن املسألة تستدعي مزيد. املخصص لألسئلة
 اللجنة أيضا مناقشة فكرة عقد دوائر مزدوجـة دائمـة مـرة يف الـسنة باعتبارهـا                  بدأتو  - ٣٠

 ٨ سـيما فيمـا يتعلـق بطلبـات التحـري مبوجـب املـادة              زايد، ال عبء العمل املت  للنهوض ب وسيلة  
. النظـر يف تقـارير الـدول األطـراف      تـدارك التـأخري يف      من الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة، و       

  . وقّررت اللجنة أن املسألة حتتاج إىل مزيد من النقاش يف الدورة املقبلة
ع دبلـن الثـاين واملـشاورات غـري         اجتماإحاطة بشأن    للجنة   قدمتوعالوة على ذلك،      - ٣١

مـن   هيـا يل، وبـاولو ديفيـد،    -مـؤخرا مـع الـدول األطـراف كـل مـن وان       أجراهـا   الرمسية اليت   
شعبة معاهدات حقوق اإلنسان، بـشأن مـسائل مـن بينـها حتديـد جـدول زمـين رئيـسي لتقـدمي                  

 الـربامج   واجتمعـت اللجنـة مـع رئـيس خـدمات الـدعم وإدارة            . عاهـدات املالتقارير إىل هيئـات     
  .ومفوضية حقوق اإلنسان، بشأن املسائل ذات الصلة بالسفر

  
  مواعيد الدورات املقبلة للجنة    

وفقا جلدول املؤمترات، تأكّدت مواعيد انعقاد دوريت اللجنة الثانية واخلمسني والثالثـة              - ٣٢
  :واخلمسني وما يتصل هبما من اجتماعات على النحو التايل
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لعــشرون للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب   الــدورة الثالثــة وا  )أ(  
  ، نيويورك؛٢٠١٢يوليه / متوز٦-٥: الربوتوكول االختياري

  ، نيويورك؛٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ إىل ٩: الدورة الثانية واخلمسون  )ب(  
 ٣يوليــه إىل / متــوز٣٠: الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة الرابعــة واخلمــسني        )ج(  

  نيويورك؛ ، ٢٠١٢أغسطس /آب
الــدورة الرابعــة والعــشرون للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب    )د(  

  ، جنيف؛٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-٢٥: الربوتوكول االختياري
  ، جنيف؛٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩ إىل ١: الدورة الثالثة واخلمسون  )هـ(  
ــسة واخلمــ       )و(   ــدورة اخلام ــل ال ــا قب ــل مل ــق العام ــشرين ٢٥ إىل ٢٢: سني الفري  ت
  . ، جنيف٢٠١٢أكتوبر /األول

  
  التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة    

أكّدت اللجنة أهنـا سـتنظر، خـالل دورتيهـا الثانيـة واخلمـسني والثالثـة واخلمـسني، يف                     - ٣٣
  : تقارير الدول األطراف التالية

  
  :الدورة الثانية واخلمسون  
  إندونيسيا    
  لغارياب    
  جامايكا    
  جزر البهاما    
  ساموا    
  غيانا    
  املكسيك    
  نيوزيلندا    
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  :الدورة الثالثة واخلمسون  
  تركمانستان    
  توغو    
  جزر القمر    
  )يف غياب تقرير(مجهورية أفريقيا الوسطى     
  شيلي    
  صربيا     
  غينيا االستوائية    
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  الفصل السابع 
   من االتفاقية٢١تنفيذ املادة     

 مــن جــدول األعمــال، ٦نظــرت اللجنــة، خــالل دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، يف البنــد   - ٣٤
  . من االتفاقية٢١بشأن تنفيذ املادة 

  
   من جدول األعمال٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند     
  توصية عامة بشأن النتائج االقتصادية املترتبة على الزواج وفسخه    

امــل خــالل الــدورة وواصــلت اللجنــة اســتعراض مــشروع التوصــية  اجتمــع الفريــق الع  - ٣٥
وســيجري تعمــيم النــسخة املنقحــة ملــشروع التوصــية بــني الــدورات  . العامــة يف اجللــسة العامــة

إلبداء تعليقات إضافية عليها، وستواصل اللجنة عملية وضع صيغته النهائية أثناء دورهتا الثانيـة              
  . ٢٠١٢ يوليه/واخلمسني اليت سُتعقد يف متوز

  
  توصية عامة بشأن املرأة يف حاالت الرتاع املسلح وبعد انتهاء الرتاع    

أي مناقـشات يف اجللـسة العامـة، وإنْ         جيـر   اجتمع الفريق العامل أثنـاء الـدورة لكنـه مل             - ٣٦
وقـد دأب الفريـق     . كانت رئيسته، السيدة بـاتن، قـد أطلعـت اللجنـة علـى التطـورات األخـرية                

 تنظــيممــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة، ومفوضــية حقــوق اإلنــسان، علــى    العامــل، بالتعــاون 
 يةقوق اإلنـسان احللطلب تقـدمي إسـهامات بـشأن القـضايا ذات الـصلة بـ      شىت مشاورات إقليمية   

املـشاورات اإلقليميـة    جتـرى   ومـن املقـّرر أن      . للمرأة يف حـاالت الـرتاع ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع             
ــرة بــني آذار  يف ــارس وأيــا /الفت ــايو /رم ــاال    ٢٠١٢م ــس أبابــا وغواتيم  ســييت يف بــانكوك وأدي

  . واسطنبول
  

  توصية عامة مشتركة بشأن املمارسات الضارة    
اجتمع الفريق العامل مرتني مع منظمة األمم املتحـدة للطفولـة خـالل الـدورة وبـدأت                    - ٣٧

اقــشات يف أي منجتــر ومل . صــياغة عــدد مــن املواضــيع الفنيــة يف إطــار التوصــية العامــة   عمليــة 
  .اجللسة العامة بشأن هذه املسألة

  
  توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إىل القضاء    

أطلعت رئيسة الفريق العامل، السيدة بيمنتال، اللجنـةَ علـى التطـورات األخـرية بـشأن               - ٣٨
مشروع التوصية العامة وعّممت مذكرة مفاهيمية قـّررت اللجنـة أن استعراضـها سـيحتاج إىل                
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واقُترح أن جيري تنقيح وتأييد املذكرة املفاهيميـة أثنـاء الـدورة            . الوقت قبل أن ُتقّرها   مزيد من   
  . الثانية واخلمسني للجنة

  
الفريق العامل املعين باملساواة بني اجلنسني يف سـياق اللجـوء الـسياسي وانعـدام اجلنـسية                

  والكوارث الطبيعية
ية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ملناقـشة     اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة مع مفوض        - ٣٩

وسيواصـل  . املسائل الفنية يف إطار التوصية العامة، وأطلع اللجنة على ذلك يف جلـستها العامـة              
  .الفريق العامل العمل أثناء الدورات على وضع مشروع توصية عامة

  
  الفريق العامل املعين باملرأة الريفية     

بيــد أن أعــضاء الفريــق . لــسة العامــة بــشأن هــذه املــسألة مل تعقــد أي مناقــشات يف اجل  - ٤٠
العامــل تبــادلوا املعلومــات والوثــائق خــالل الــدورة وسيواصــلون العمــل بــني الــدورات بــشأن    

  . املوضوع هذا
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  الفصل الثامن
  جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني    

ــدورهت       - ٤١ ــت ل ــال املؤق ــشروع جــدول األعم ــة يف م ــة واخلمــسني يف  نظــرت اللجن ا الثاني
  :، وأقرت جدول األعمال املؤقت التايل لتلك الدورة٢٠١٢ مارس/آذار ٢

  .افتتاح الدورة  - ١  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - ٢  
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا بـني دوريت اللجنـة احلاديـة واخلمـسني               - ٣  

  .والثانية واخلمسني
 مـن اتفاقيـة     ١٨لتقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة            النظر يف ا    - ٤  

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
متابعة املالحظات اخلتامية املقدمة من الدول األطراف علـى التقـارير مبوجـب               - ٥  

  .  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة١٨املادة 
ــادت   - ٦    مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز       ٢٢  و٢١ني تنفيــذ امل

  .املرأة ضد
  .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  - ٧  
أنــشطة اللجنــة يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    - ٨  

  .أشكال التمييز ضد املرأة
  .جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الثالثة واخلمسني  - ٩  
  .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واخلمسني  - ١٠  
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  الفصل التاسع 
  اعتماد التقرير     

 /آذار ٢دورهتا احلاديــة واخلمــسني يف  املتعلــق بــ نظــرت اللجنــة يف مــشروع التقريــر      - ٤٢
  .، واعتمدته بصيغته املنقحة شفويا خالل املناقشة٢٠١٢ مارس
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  املرفق األول
 مــن ١٨طــراف التقــارير املتــأخرة، مبوجــب املــادة حالــة تقــدمي الــدول األ    

  االتفاقية
  

  تقرير أمانة اللجنة     
 من النظام الداخلي للجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة علـى                ٤٩تنص املادة     - ١

أن خيطر األمني العام اللجنة يف كل دورة بعدم استالم أي تقرير مطلوب من الـدول األطـراف       
وقـد جـرت   . يع أشكال التمييـز ضـد املـرأة    من اتفاقية القضاء على مج١٨ املادة   تقدميه مبوجب 

  .  هذه املعلومات سنوياًالعادة على تقدمي
 دولـة طرفـاً حـان موعـد تقـدمي          ٤٨ويتضمن التـذييل األول هلـذا التقريـر قائمـة بأمسـاء               - ٢

بعـض احلـاالت،    ويف  . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٣١ ومل تقدمها حىت     انقضىتقاريرها أو   
وهـو مـا يـرد       مـن االتفاقيـة،      ١٨ من املـادة     ١ اللجنة موعد التقدمي احملتسب وفقاً للفقرة        غريت
  .  يف هذا التقريربيانه
مــن أصــل الــدول ( دولــة طرفــاً ١٣ويتــضمن التــذييل الثــاين هلــذا التقريــر قائمــة بأمســاء   - ٣
ومـن هـذه   .  مخس سنوات أو أكثر  على موعد تقدميها للتقارير    انقضى)  املذكورة أعاله  ٤٨ ـال

أربع دول تقـرر أن ينظـر خـالل دورة اللجنـة القادمـة وذلـك يف حالـة تنفيـذها                     ،  ١٣لـ  الدول ا 
لالتفاقيـــة يف ظـــل عـــدم تقـــدميها أي تقـــارير اســـتنادا إىل قـــرارات ســـابقة اختـــذهتا اللجنـــة          

غرينـادين،  جزر سليمان، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وسان فنسنت وجزر         الدول هي    وتلك(
  ). والسنغال

لم ترد بعد التقـارير     ف.  التقارير األوىل   أعاله  املشار إليها   التقارير املتأخرة   أيضا وتشمل  - ٤
 من جزر سليمان، وجزر كـوك، ودومينيكـا، وسـان تـومي وبرينـسييب، وسـان مـارينو،                   األوىل

  . وسوازيلند، وكرييباس، وموناكو، وميكرونيزيا
ينـاير إىل   / كـانون الثـاين    ١اً يف الفتـرة مـن        تقريـر  ٣٠ ورود   إىلجتدر اإلشارة كـذلك     و  - ٥
ــانون األول٣١ لزمنيـــة نفـــسها، نظـــرت اللجنـــة يف    وخـــالل الفتـــرة ا . ٢٠١١ديـــسمرب / كـ
  . تقريراً ٢٣
 ٣٤ ـ إىل البعثـات الدائمـة لـ       يـة  األمانـة رسـائل تذكري     أحالت،  ٢٠١١مارس  /ويف آذار   - ٦

 الـيت جـرى االتـصال       ٣٤ومن أصل الدول الـ     . قاريرهامي ت من الدول األطراف املتأخرة يف تقد     
، وبـنن، والبوسـنة واهلرسـك،       أفغانـستان  دولة تقاريرهـا املتـأخرة، مبـا يف ذلـك            ١١هبا، قدمت   



A/67/38
 

12-28159 98 
 

والعـراق، وقـربص، وقطـر، والكـامريون،         ،وطاجيكـستان  واجلمهورية الدومينيكية، والسنغال،  
  . وهنغاريا

ملتبقية التالية أمساؤها املتـأخرة يف تقـدمي تقاريرهـا           إىل الدول ا   يةووجهت رسائل تذكري    - ٧
 ، وجــزر كــوك، وبــريو، وأيرلنــدا، وبليــز، وبوليفيــا، إريتريــا: ٢٠١٢ينــاير /يف كــانون الثــاين

ــا ــا،    وجورجي ــا، وماليزي ــام، وكرواتي ــا، وفييــت ن ــا، وغيني ــا، وســانت لوســيا، وغان  ، وروماني

  . د، وموريتانيا، وموزامبيق، وناميبيا، واهلنوملديف
 أن يقـدم التقريـر االسـتثنائي        املفروضويف ما يتعلق بالتقارير االستثنائية، فقد كان من           - ٨

 يـة ووجهت رسـالة تذكري   . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦جلمهورية الكونغو الدميقراطية يف     
 التقريـر   املفـروض أن يقـدم    وكـان مـن     . ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ١٥إىل البعثة الدائمة يف     

ــا يف  اال  إىل رســالتان تــذكرييتان ووجهــت . ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٠ســتثنائي لغيني
  . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ويف ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٠البعثة الدائمة يف 
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  األولالتذييل 
 كـانون   ٣١ حـىت    ها موعـد تقـدمي تقاريرهـا ومل ُتقـدم         حـان الدول األطراف الـيت         

  ٢٠١١ديسمرب /األول
  

   التقريراملوعد املقرر لتقدمي  الدولة الطرف

   إريتريا 

   ٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول٥  التقرير الدوري الرابع   
   أنتيغوا وبربودا

  ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس   

    أيرلندا 
  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري السادس   

 ٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٢  التقرير الدوري السابع   

   بربادوس 

التقرير اجلامع للتقارير الدورية اخلامس والسادس   
 ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣ والسابع 

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثامن   
  بروين دار السالم

 ٢٠١١يونيه /  حزيران٢٣   والثاين ولاجلامع للتقريرين الدوريني األالتقرير   

    بليز 
  ٢٠١١يونيه / حزيران١٥  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس   

    بولندا 
 ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن   

    بوليفيا 
  ٢٠١١يوليه / متوز٨ ادس التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والس  

    بريو 
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن   

    تايلند 
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨ التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع   

     ترينيداد وتوباغو
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   التقريراملوعد املقرر لتقدمي  الدولة الطرف

  ٢٠٠٣فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الرابع   

   ٢٠٠٧فرباير / شباط١١  التقرير الدوري اخلامس   
   جزر سليمان 

  ٢٠٠٣يونيه / حزيران٦  التقرير األول  

  ٢٠٠٧يونيه / حزيران٦  التقرير الدوري الثاين   
   ٢٠١١يونيه / حزيران٦  

 يف حالـة تنفيـذها    من املقرر النظر خـالل الـدورة الـسادسة واخلمـسني              التقرير الدوري الثالث   
اختـذ هـذا القـرار يف الـدورة          (لالتفاقية يف ظل عدم تقدميها أي تقـارير       

  ) احلادية واألربعني
    جزر كوك 

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٠  التقرير األول  

   ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٠  التقرير الدوري الثاين   
  جزر مارشال 

   ٢٠١١أبريل / نيسان١   والثاين قريرين الدوريني األولالتقرير اجلامع للت  
  مجهورية أفريقيا الوسطى

   اخلامس إىل جلامع للتقارير الدورية من األولالتقرير ا  
  

  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢١
يف حالـة تنفيـذها     خـالل الـدورة الثالثـة واخلمـسني         قرر أن ينظـر     من امل 

اختـذ هـذا القـرار يف الـدورة         (لالتفاقية يف ظل عدم تقدميها أي تقـارير         
  )الثامنة والثالثني

  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 
  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٧  التقرير الدوري الثاين   
 ٢٠١٠مارس / آذار٢٧  التقرير الدوري الثالث   

   جورجيا 
  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس   

   دومينيكا 

يف حالة تنفيـذها لالتفاقيـة يف ظـل         نظر خالل الدورة الثالثة واألربعني         إىل السابع دورية من األولجلامع للتقارير الالتقرير ا  
   عدم تقدمي أي تقرير 

 ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٣١  التقرير الدوري الثامن   
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   التقريراملوعد املقرر لتقدمي  الدولة الطرف

   رومانيا 
  ٢٠١١فرباير / شباط٦  التقريراجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن   

  ي وبرينيسييب سان توم

  ٢٠٠٤يوليه / متوز٣  التقرير األويل  
   ٢٠٠٨يوليه / متوز٣  التقرير الدوري الثاين  

    سان مارينو
 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٩ التقرير األويل   

  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٩  التقرير الدوري الثاين   
  سانت فنسنت وجزر غرينادين

 الرابع واخلامس دوريةالتقرير اجلامع للتقارير ال  
   ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول٣  والسادس والسابع

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير الدوري الثامن  
يف حالـة تنفيـذها     من املقرر النظر خـالل الـدورة الـسادسة واخلمـسني            

ار يف الــدورة اختــذ هــذا القــر ( لالتفاقيــة يف ظــل عــدم تقــدميها التقريــر  
  )احلادية واألربعني

    ونيفسسان كيتس 
  ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥  التقرير الدوري اخلامس   

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٥  التقريرالدوري السادس   

  ٢٠١٠مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري السابع   

    سانت لوسيا 
 ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٧  التقرير الدوري السابع   

 ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري الثامن   

    السنغال 
   ٢٠١٠مارس / آذار٧   إىل السابع امع للتقارير الدورية من الثالثالتقرير اجل  

يف حالــة تنفيــذها مـن املقــرر النظــر خــالل الــدورة الــسابعة واخلمــسني  
اختــذ هــذا القــرار يف الــدورة   (لالتفاقيــة يف ظــل عــدم تقــدميها التقريــر 

  ) احلادية واألربعني
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   التقريراملوعد املقرر لتقدمي  الدولة الطرف

    سوازيلند 
  ٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٥  التقرير األول  

  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٥ التقرير الدوري الثاين   

    سورينام 
  ٢٠١٠مارس / آذار٣١ التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس   

    الصني 
  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٣  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن   
    غابون 
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٠   السادس والسابع للتقريرينالتقرير اجلامع   

   غامبيا 

   ٢٠١٠مايو / أيار١٦  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس   
   غانا 

  ٢٠١١فرباير / شباط١  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع   

  غينيا 

  ٢٠١١سبتمرب / أيلول٨  ابع والثامن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الس  
  الفلبني
   ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٤  قريرين الدوريني السابع والثامن التقرير اجلامع للت  

    )  البوليفارية- مجهورية ( فرتويال 
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١  التقرير الدوري السابع  

  فييت نام 

   ٢٠١١مارس / آذار١٩  التقرير اجلامع للتقريرن الدوريني السابع والثامن   
    كرواتيا  

   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس   
    كرييباس 

  ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦   التقرير األول  
   ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٦  التقرير الدوري الثاين   
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   التقريراملوعد املقرر لتقدمي  الدولة الطرف

    التفيا 
   ٢٠٠٩مايو / أيار١٤  ع واخلامسالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الراب  
    مايل  
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٠  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والسابع   
    ماليزيا 
   ٢٠٠٨أغسطس / آب٤  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع   

    ملديف 
   ٢٠١٠يوليه / متوز٣١  مس التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني  الرابع واخلا  

    موريتانيا  
   ٢٠١٠يونيه / حزيران٩  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث   

    موزامبيق 
   ٢٠١٠مايو / أيار٢١  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع   

    موناكو 
   ٢٠١٠أبريل / نيسان١٧  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثاين   

    )  املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
   ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١   والثاين اجلامع للتقريرين الدوريني األولالتقرير   
    ناميبيا 

   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس 
    نيكاراغوا 

   ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  يرين الدوريني السابع والثامن التقرير اجلامع للتقر  
    اهلند 

   ٢٠١٠أغسطس / آب٨  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس   
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  الثاينالتذييل 
قائمــة بأمســاء الــدول األطــراف الــيت انقــضـى علـــى موعــد تقــدمي تقاريرهــا مخــس     

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١سنوات أو أكثر فـي 
  

  الدولة الطرف

  أنتيغوا وبربودا

  بربادوس

  ترينيداد وتوباغو

ــرار  (جــزر ســليمان   ــذها   يفاختــذ ق ــة تنفي ــالنظر يف حال ــة واألربعــني ب ــدورة احلادي ــدميها ال ــة يف ظــل عــدم تق  لالتفاقي
  )تقرير أي

 حالة تنفيذها لالتفاقية يف ظل عـدم تقـدميهابالنظر يف  الدورة الثامنة والثالثني  يفاختذ قرار   (مجهورية أفريقيا الوسطى    
  )أي تقرير

  مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

  سان تومي وبرينسييب

  سان مارينو

بـالنظر يف حالـة تنفيـذها لالتفاقيـة يف والثالثني واألربعني  الدورة احلادية  يف قرار   اختذ(سان فنسنت وجزر غرينادين     
  )ظل عدم تقدميها أي تقرير

  سان كيتس ونيفس

  ) بالنظر يف حالة تنفيذها لالتفاقية يف ظل عدم تقدميها أي تقرير اختذ قرار يف الدورة احلادية واألربعني(السنغال 

  سوازيلند

  كرييباس
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  التذييل الثالث
ــتاجلــدول الــزمين       ــة للنظــر يفاملؤق ــدول األطــراف لالتفاقيــة يف     حال  تنفيــذ ال

   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةالدورات املقبلة للجنة
  

  )٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ إىل ٩(مسون الدورة الثانية واخل    
  ندونيسياإ  •  
 بلغاريا  •  

 جامايكا  •  

 جزر البهاما   •  

 ساموا  •  

 غيانا   •  

 املكسيك  •  

 نيوزيلندا  •  
  

  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩إىل  ١(الدورة الثالثة واخلمسون 
 ستانتركمان  •  

 توغو   •  

 جزر القمر   •  

 ) تقريرظل عدم تقدميها أييف (مجهورية أفريقيا الوسطى   •  

 صربيا  •  

 شيلي  •  

 غينيا االستوائية  •  
  

  ) ٢٠١٣فرباير /شباط(عة واخلمسون الدورة الراب
 أنغوال  •  

 باكستان  •  

 )  تقريرظل عدم تقدميها أييف (جزر سليمان   •  
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 الفية السابقة سومجهورية مقدونيا اليوغ  •  

 قربص  •  

 هنغاريا   •  

 النمسا   •  

  اليونان  •  
  

  )٢٠١٣يوليه /متوز(الدورة اخلامسة واخلمسون 
  

 أفغانستان  •  

 البوسنة واهلرسك  •  

 اجلمهورية الدومينيكية  •  

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  •  

 الرأس األخضر  •  

 كوبا   •  

 اململكة املتحدة   •  
  

  ) ٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول(ون الدورة السادسة واخلمس
  

 أندورا  •  

 بنن  •  

 مجهورية مولدوفا  •  

 )يف ظل عدم تقدميها أي تقرير (سانت فنسنت وجزر غرينادين  •  

 سيشيل   •  

 طاجيكستان  •  

 كمبوديا   •  

 كولومبيا   •  
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  املرفق الثاين
  

  الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا احلادية واخلمسني     
  

  عنوان الوثيقة أو وصفها  ثيقةرقم الو

CEDAW/C/51/1     واجلدول الزمين للحواراتجدول األعمال املؤقت 

CEDAW/C/51/2     تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
CEDAW/C/51/3     تقرير منظمة العمل الدولية 

  طرافتقارير الدول األ

CEDAW/C/DZA/3-4  للتقريرين الدوريني الثالث والرابع املقدم من اجلزائر التقريراجلامع  
CEDAW/C/BRA/7 التقرير الدوري السابع املقدم من الربازيل  
CEDAW/C/COG/6  التقرير الدوري السادس املقدم من الكونغو  

CEDAW/C/GRD/1-5 التقرير اجلامع للتقارير الدورية األول إىل اخلامس املقدم من غرينادا 

CEDAW/C/JOR/5  التقرير الدوري اخلامس املقدم من األردن  
CEDAW/C/NOR/8   التقرير الدوري الثامن املقدم من النرويج  

CEDAW/C/ZWE/2-5  التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين إىل اخلامس املقدم من زمبابوي  
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  املرفق الثالث     
 مبوجــب الربوتوكــول  تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة         

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
  الثانية والعشرين دورته 

عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 - ١
  إىل ٧مــن تــرة يف الف الثانيــة والعــشرينالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه   

وتغيب السيد برون يف اليـوم األخـري    . مجيع األعضاء  ةوحضر الدور  .٢٠١٢فرباير  / شباط ١٠
  .من االجتماع

ويف مستهل الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو املبني يف تـذييل هـذا                   - ٢
  . التقرير

 يف  املتعلق بـآخر مـا ورد     رير  واستعرض الفريق العامل، يف دورته الثانية والعشرين، التق         - ٣
وكـان معروضـاً علـى الفريـق        . املراسالت اجلديدة اليت تلقتها األمانة العامة منذ دورته األخـرية         

 كـــانون ٥أغـــسطس و / آب٣ و اجملهـــزة يف الفتـــرة بـــنيالعامـــل جـــدول بالرســـائل الـــواردة أ
ب الفريـق  ، جدول يقسم تلك الرسائل إىل مخـس فئـات، بنـاء علـى طلـ            ٢٠١١ديسمرب  /األول

ــه العــشرين  ــدورتني،     . العامــل يف دورت ــدان بــني ال ــه قــد ســجل بالغــان جدي ــضاً أن والحــظ أي
  . وتضمن أحدمها طلباً الختاذ تدابري محاية مؤقتة

واســتعرض الفريــق العامــل الرســائل غــري املــسجلة وقــرر، يف مــا يتعلــق برســالتني، أنــه     - ٤
 مهلـة قـصوى للـرد حبلـول هنايـة دورة            ا كـل منـهما مـع إعطائهـ        ةينبغي معاودة االتـصال مبقدمـ     

ت ، أكـد ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٨ويف . اتسجيل رسـالته لفريق العامل للتأكيد على رغبتها يف     ا
ويتعلـق أحـد الـبالغني باسـتحالة انتقـال          . ا بتـسجيل بالغهـ    ا الرسالتني اهتمامه  كل من مقدميت  

  . عاية األطفاليتعلق البالغ اآلخر بالعنف العائلي ومسائل متعلقة برواجلنسية 
وطلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة التــشاور معــه بــصورة منتظمــة يف حــاالت العنــف      - ٥

  . البالغةالعائلي ويف احلاالت اليت يكون لدى األمانة شكوك بشأهنا قبل الرد على مقدم
واستعرض الفريق العامل، خالل دورته، حالة البالغات املـسجلة املعلقـة ونـاقش كـالً                 - ٦

   .منها
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 ٢٥/٢٠١٠ونــاقش الفريــق العامــل مــشروعي توصــيتني بــشأن مقبوليــة الــبالغني رقــم   - ٧
 ٢٨/٢٠١٠  و ١٩/٢٠٠٨ ومشروعي توصـيتني بـشأن مقبوليـة الـبالغني رقـم             ٢٩/٢٠١١ و

  . ووجاهتهما
  . ٣١/٢٠١١وأجرى الفريق العامل مناقشة  متهيدية بشأن البالغ رقم   - ٨
 وأحـاط علمـاً   ١٨/٢٠٠٨ البالغ رقـم   فيما خيص تابعة   امل  مسألة وناقش الفريق العامل    - ٩

  .٢٠/٢٠٠٨باملعلومات املتعلقة بالبالغ رقم 
وقدمت رئيسة الفريق العامل إحاطـة إىل زمالئهـا بـشأن املـشاورات الـيت أجريـت مـع            - ١٠

  .  يف جنيف،٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٩ االلتماسات يف بشأناخلرباء 
ن والسيد بـرون إحاطـة إىل زمالئهمـا بـشأن اجتمـاع عقـداه               وقدم كل من السيدة بات      - ١١

 ١٠٠  رقـم  أثناء الدورة مع مـوظفي منظمـة العمـل الدوليـة عـن اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                    
 املتعلقــة بالقــضاء علــى ١١١  رقــماملتعلقــة باملــساواة يف األجــر واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

  . خالله إمكانيات التعاون مستقبالً، ناقشا )االستخدام واملهنةيف (التمييز 
وأعرب الفريق العامل عن تقديره إلنـشاء الـشبكة اخلارجيـة للربوتوكـول االختيـاري،          - ١٢

  . من شأنه أن ييسر إعداد القضايا
  

  اإلجرات املتخذة    
  : قرر الفريق العامل يف دورته الثانية والعشرين ما يلي  - ١٣

 ؛ ٢٥/٢٠١٠بالغ رقم اعتماد توصية بشأن مقبولية ال  )أ(  

اختـذت   (١٩/٢٠٠٨ رقـم    وحيثيات الـبالغني  اعتماد توصيات بشأن مقبولية       )ب(  
 ؛ ٢٨/٢٠١٠ورقم ) ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥اللجنة قراراً بشأن املقبولية يف 

ــم       )ج(   ــبالغ رق ــة ال ــشأن مقبولي ــاد توصــية ب ــدورة ٢٩/٢٠١١إرجــاء اعتم  إىل ال
  امل؛ الثالثة والعشرين للفريق الع

إعـــداد مـــشروع توصـــية للـــدورة الثالثـــة والعـــشرين بـــشأن الـــبالغ رقـــم           )د(  
  ؛٣٢/٢٠١١

إعـــداد مـــشروع توصـــية للـــدورة الثالثـــة والعـــشرين بـــشأن الـــبالغ رقـــم           )هـ(  
  ، بشرط ورود تعليقات من مقدمه؛ ٣١/٢٠١١
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 جديــدتني، األوىل ضــد الــدامنرك واألخــرى ضــد اململكــة      قــضيتنيتــسجيل   )و(  
   على التوايل؛ ٣٨/٢٠١٢ و ٣٧/٢٠١٢ البالغني رقم صفهمابواملتحدة، 
التـشاور بانتظـام مـع الفريـق العامـل بـشأن الرسـائل              ب إىل األمانـة     توجيه طلب   )ز(  

  ألمانة شكوك بشأهنا؛ دى ااملتعلقة مبسائل العنف العائلي ويف احلاالت اليت يكون ل
 ٣٥/٢٠١١قــــم غــــات اجلديــــدة ربالبال القــــضايا املعنــــينيتعــــيني مقــــرري   )ح(  

، )السيدة سـيمونوفيتش   (٣٧/٢٠١٢، ورقم   )السيد برون  (٣٦/٢٠١٢، ورقم   )باتن السيدة(
  ؛)السيدة هاياشي (٣٨/٢٠١٢ورقم 

، األوىل  املـسجلة  غـري    يف إطار مئتني مـن الرسـائل      طلب توجيه رسائل إضافية       )ط(  
الطـرف الـيت وجهـت      تتعلق مبسألة اسـتنفاد سـبل االنتـصاف الـداخلي، والثانيـة تتعلـق بالدولـة                 

  الشكوى ضدها؛
 إىل دورتـه الثالثـة والعـشرين،       ٣٠/٢٠١١إرجاء املناقشة األولية للـبالغ رقـم          )ي(  

  نظراً إىل عدم ورود معلومات جديدة؛
  املعنيـتني مبتابعـة    نيتلمقررل اجتماع مع الفلبني      بتنظيم  إىل األمانة  توجيه طلب   )ك(  

   نويباور؛ السيدة باتن والسيدة ١٨/٢٠٠٨ البالغ رقم
ــه طلــب   )ل(   ــة توجي ــ إىل األمان ــضمن  ب ــا إدراج معلومــات وجــدول يت  عرضــا عام

  .علومات املتعلقة باملتابعة على الشبكة اخلارجية للربوتوكول االختياريللم
أن يلتمس مـن األمانـة تزويـد الفريـق العامـل يف دورتـه املقبلـة مبعلومـات عـن                       )م(  

  .يف حال توافرها متابعة إجراءات اإلبالغ، األخرى يف عاهداتامل هيئات تتبعهاالطرائق اليت 
 الداخليــة، قــرر الفريــق العامــل ويف مــا يتعلــق بالعمــل بــني الــدورات وأســاليب العمــل   - ١٤
  : يلي ما

  مباشرة النظر يف طرائق متابعة اآلراء؛   )أ(  
صوص عليـه يف    تعديل وتوضيح فئـات الرسـائل غـري املـسجلة علـى النحـو املنـ                 )ب(  
 .األمني العاممذكرة 

  : وقدم الفريق العامل إىل اللجنة املسائل التالية لكي تنظر فيها وتتخذ قراراً بشأهنا  - ١٥
ــة    )أ(   ــة مبقبولي ــاتتوصــية متعلق ــم   وحيثي ــبالغ رق ــة   (١٩/٢٠٠٨ ال ــرار املقبولي ق

  ؛)٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥الصادر يف 
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   ؛٢٥/٢٠١٠البالغ رقم  ةيتوصية متعلقة مبقبول  )ب(  
  ؛٢٨/٢٠١٠لقة مبقبولية وحيثيات البالغ رقم توصية متع  )ج(  
ــة       )د(   ــدة املعنيــ ــصني يف الوحــ ــوظفني املتخصــ ــن املــ ــاف مــ ــدد كــ ــصيص عــ ختــ

 اليت نقلت مـع أمانـة اللجنـة مـن نيويـورك إىل           ٤-بااللتماسات، ال سيما الوظيفة من الرتبة ف      
  ). الوحدة املعنية بااللتماسات(جنيف 
ــق ا   - ١٦ ــاري     وســيعقد الفري ــة مبوجــب الربوتوكــول االختي لعامــل املعــين بالبالغــات املقدم

ة والعــشرين يف نيويــورك، التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه الثالثــ
  .٢٠١٢يوليه / متوز٦و  ٥يومي 
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	[2 نيسان/أبريل 2012]
	أتشرف بالإشارة إلى المادة 21 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على أن تقدم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عملا بالاتفاقية، ’’تقريرا سنويا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن أنشطتها‘‘.
	وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دورتها التاسعة والأربعين في الفترة من 11 إلى 29 تموز/يوليه 2011 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وعقدت دورتها الخمسين في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ودورتها الحادية والخمسون في الفترة من  13 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012 في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. واعتمدت اللجنة تقاريرها عن أعمال الدورات المذكورة في الجلسة 996 التي عقدت في 29 تموز/يوليه 2011، والجلسة 1018 التي عقدت في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، والجلسة 1038 التي عقدت في 2 آذار/مارس 2012 على التوالي. ومقدم إليكم طيه تقارير اللجنة الثلاثة المذكورة لإحالتها إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	الجزء الأول
	تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها التاسعة والأربعين
	11-29 تموز/يوليه 2011
	الفصل الأول
	المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	المقررات
	المقرر 49/أولا

	قررت اللجنة أن توقف لأجل غير مسمى اتباع سياسة التوزيع المتزامن فيما يتصل بوثائقها. (انظر المرفق الأول بالجزء الأول من هذا التقرير).
	المقرر 49/ثانيا

	قررت اللجنة أن تخصص يوما لإجراء مناقشة عامة بشأن مشروع التوصية العامة المتعلقة بمسألة المرأة في حالات النزاع المسلح وفي فترة ما بعد النزاع وأن يكون ذلك اليوم هو 18 تموز/يوليه 2011.
	المقرر 49/ثالثا

	قررت اللجنة أن تبعث إلى كل من حكومتي تونس ومصر برسالة بشأن حقوق المرأة في عملية إحلال الديمقراطية. (انظر المرفق الثاني بالجزء الأول من هذا التقرير).
	المقرر 49/رابعا

	قررت اللجنة تأكيد ممارستها الحالية المتمثلة في الإحالة إلى ما يرد من الدول الأطراف من تعليقات على الملاحظات الختامية للجنة دون أن تستنسخها في تقريرها. وقررت اللجنة، علاوة على ذلك، أن تنشر على صفحات دوراتها على الشبكة، أي تعليقات على الملاحظات الختامية تحيلها إليها رسميا الدول الأطراف، متى طلبت الدولة المعنية ذلك، وأن تنشر التعليقات بالصيغة التي وردت بها ودون ترجمة وأن تشير في تقريرها إلى الصفحة الشبكية المتضمنة تلك التعليقات.
	المقرر 49/خامسا

	قررت اللجنة أن ترد على المذكرة الشفوية المؤرخة 23 أيار/مايو 2011 التي وردت إليها من البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف،بإرسال مذكرة شفوية إلى تلك البعثة الدائمة توضح لها فيها أن الممارسة التي تتبعها اللجنة في تسجيل التعليقات الواردة من الدول الأطراف هي أنها تشير إليها في تقاريرها إلى الجمعية العامة، وتخطرها أيضا بأن اللجنة قررت أن تنشر على الصفحات الشبكية لدوراتها، تلك التعليقات الرسمية، بما ذلك التعليقات الواردة من بيلاروس، متى طلبت الدولة الطرف المعنية ذلك. (انظر المرفق الثالث بالجزء الأول من هذا التقرير).
	المقرر 49/سادسا

	أقرت اللجنة تعيين عضوات الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والخمسين وهن، بربارا بيلي ومريم بلميهوب - زرداني و سوليداد مورييو دي لا فيغا وزهرة راسخ ودوبرافكا سيمونوفيتش.
	المقرر 49/سابعا

	في 29 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة عن طريق التصويت المقرر التالي، الذي اقترحته السيدة باتريشيا شولتز:
	إن اللجنة، وقد تناولت بالبحث والتمحيص الإجراء الذي اتبع في اعتماد التوصيتين العامتين 27 و 28 والذي استند فيه إلى النظام الداخلي للجنة (A/56/38، المرفق) وورد بيانه بصورة وافية في تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة عن دورتها السابعة والأربعين (A/65/38، الجزء الثاني) قررت أن تتبع، لدى الإحالة إلى التوصيات العامة الواردة في ملاحظاتها الختامية وفي ما تخلص إليه اللجنة من نواتج أخرى، طريقة متسقة وشكلا واحدا، أي أن يوضع العنوان، ثم السنة، دون ذكر لأي إحالة أو حاشية أو غير ذلك.
	المناقشة

	قبل اعتماد المقرر آنف الذكر، طرحت عصمت جاهان تعديلا على اقتراح السيدة شولتز. ووفقا للمادة 37 من النظام الداخلي للجنة أجري تصويت على التعديل قبل التصويت على اقتراح السيدة شولتز. وفيما يلي نص التعديل الذي اقترحته السيدة جاهان: ”تقرر اللجنة أن تتبع، لدى الإحالة إلى التوصيات العامة الواردة في ملاحظاتها الختامية وإلى ما تخلص إليه اللجنة من نواتج أخرى، طريقة متسقة وشكلا واحدا، أي أن يوضع العنوان ثم السنة ثم رمز تقرير الجمعية العامة ثم الجزء والفصل والفقرات محل الذكر“.
	وقبل التصويت، أوضحت السيدة جاهان أن الشكل الوارد بيانه أعلاه هو الشكل الذي كانت تتبعه اللجنة لدى الإحالة في توصياتها الختامية إلى التوصيات التي تطرحها هيئات المعاهدات الأخرى أو إلى التقرير الدوري الشامل. وأضافت أن هذا الشكل يتسم بالاتساق والشفافية. وتكلمت السيدة شولتز أيضا فقالت إنها اهتدت في اقتراحها بالممارسة التي تتبعها اللجنة فيما يتصل بتوصياتها العامة.
	ولقد رفض التعديل، حيث أيده 7 من أعضاء اللجنة وعارضه 15 عضوا ولم يمتنع أحد عن التصويت. والأعضاء الذين صوتوا تأييدا للتعديل هم فيوليت أوري ومريم بلميهوب - زرداني ونائلة جبر وعصمت جاهان وبراميلا باتين وزهرة راسخ وشياوكياو زو. أما الأعضاء الذين صوتوا ضد التعديل فهم أيسي فريدي أكار ونيكول آميلين وماغاليس أروتشا دومينغيس وبربارا بيلي وأوليندا باريرو - بوباديا ونيكلاس برون وروث هالبرين - كداري ويوكو هياشي وسوليداد موريو دي لا فيغا وفيوليت نويباور وسيلفيا بيمنتل وماريا هيلينا بيرس وفيكتوريا بوبسكيو وباتريشيا شولتز ودوبرافكا سيمونوفيتش.
	وعلى إثر التصويت على التعديل جرى، وفقا للنظام الداخلي للجنة (المواد 31 و 32 و 34 و 37 و 38)، التصويت بنداء الأسماء على الاقتراح الأصلي الذي تقدمت به السيدة شولتز، حيث أيده 15 عضوا من أعضاء اللجنة وعارضه 7 أعضاء ولم يمتنع أحد عن التصويت. والأعضاء الذين صوتوا تأييدا للاقتراح هم أيسي فريدي أكار ونيكول آميلين وماغاليس أروتشا دومينغيس وبربارا بيلي وأوليندا باريرو - بوباديا ونيكلاس برون وروث هالبرين - كداري ويوكو هياشي وسوليداد موريو دي لا فيغا وفيوليت نويباور وسيلفيا بيمنتل وماريا هيلينا بيرس وفيكتوريا بوبسكيو وباتريشيا شولتز ودوبرافكا سيمونوفيتش. أما الأعضاء الذين صوتوا ضد الاقتراح فهم فيوليت أوري ومريم  بلميهوب - زرداني ونائلة جبر وعصمت جاهان وبراميلا باتين وزهرة راسخ وشياوكياو زو.
	وبعد اعتماد اقتراح السيدة شولتز، أخذت السيدة جبر الكلمة فأبدت اعتزامها طرح رأي مخالف. وأيدت السيدة بلميهوب - زرداني السيدة جبر التي قدمت بعد ذلك رسالة مذيلة بتوقيعها هي والسيدة بلميهوب - زرداني والسيدة جاهان، جاء فيها ما يلي:
	”لما كانتا التوصيتان العامتان رقم 27 و 28 قد اعتمدتا بطريقة مغايرة للطريقة التي اعتمدت بها سائر التوصيات العامة حيث أجري تصويت منفصل على بعض من فقراتهما، يلزم، توخيا للشفافية والموضوعية، موافاة القارئ بسرد واضح للوقائع وذلك بتضمين التقرير ذي الصلة إشارة تحيل إلى تلك الوقائع على النحو التالي: التوصية العامة رقم 28 (A/66/38، الجزء الثاني، الفصل السابع، الفقرات 23 إلى 27)؛ والتوصية العامة رقم 27 (A/66/38، الجزء الثاني، الفصل السابع، الفقرتان 28 و 29).
	”ونود أن يدرج هذا البيان بالكامل في جميع تقارير اللجنة ونحتفظ بحقنا في الإحالة إليه مستقبلا، عند الاقتضاء“.
	المقرر 49/ثامنا

	في 29 تموز/يوليه 2011، قررت اللجنة فيما يخص الفريق العامل المعني بأساليب العمل أن تعتمد البيان التالي:
	دأبت اللجنة على تحسين أساليب عملها بما يكفل الكفاءة في أداء مسؤؤلياتها. فلقد أدخلت تحسينات على ملاحظاتها الختامية وعلى مبادئها التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ وأساليبها في إجراء حوار بناء مع الدول الأطراف. والواقع أن رغبة اللجنة في تقوية أساليب عملها وترشيدها إنما هي رغبة لا تفتر ومشروع لا ينتهى. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت رغبة اللجنة في تقوية أساليب عملها تتحقق في سياق أوسع نطاقا ألا وهو عملية تعزيز هيئات المعاهدات. وإزاء عبء العمل الجسيم، سيتعين على اللجنة أن تمضي في تقوية أساليب عملها واضعة أيضا نصب عينيها العمل على كفالة تجانس منظومة هيئات المعاهدات. ومن ثم، يُقترح تحويل فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل دائم.
	المقرر 49/تاسعا

	قررت اللجنة في 29 تموز/يوليه 2011، أن تعتمد البيان التالي المتعلق بقائمة المسائل:
	للمساعدة في ترتيب مسائل الحوار البناء من حيث الأولوية وضمان الإيجاز في الردود قدر الإمكان (تتألف الردود في بعض الحالات من 100 صفحة أو أكثر)، يقترح عدم تضمين قائمة المسائل أكثر من 20 سؤالا. وينبغي ألا يشمل أي سؤال أكثر من 3 مسائل.
	وينبغي أن تكون الأسئلة المدرجة في قائمة المسائل من نوع الأسئلة التي تتطلب البحث وليست من نوع الأسئلة التي يمكن طرحها خلال الحوار البناء.
	ويحدد نموذج مذكرة الإحالة التي توجه للدول الأطراف عدد صفحات الردبما لا يتجاوز 25 صفحة؛ ويجيز أيضا للدول الأطراف أن تُرفِقَ عددا محدودا من الصفحات الإضافية على ألا تتضمن تلك الصفحات سوى بيانات إحصائية.
	ويُقترح أيضا تعديل كتاب الإحالة بحيث يشترط فيه بوضوح وجوب ألا تكون المعلومات الواردة في الرد تكرارا للمعلومات التي يتضمنها التقرير.
	الفصل الثاني
	المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
	ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
	1 - في 29 تموز/يوليه 2011، تاريخ اختتام الدورة التاسعة والأربعين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(). 187 دولة. ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت تلك الاتفاقية في قرارها 34/180، وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، في آذار/مارس 1980. و دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وفقا للمادة 27 منها. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 64 دولة طرفا التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.
	2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() 99 دولة، وهو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. ودخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000 وفقا للمادة 16 منه.
	3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك قوائم الدول الموقعة والدول الأطراف ونصوص جميع الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة  على شبكة الإنترنتhttp://treaties.un.org) )، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
	باء - افتتاح الدورة
	4 - عقدت اللجنة دورتها التاسعة والأربعين بمقرّ الأمم المتحدة، في الفترة من 11 إلى 29 تموز/يوليه 2010. حيث عقدت اللجنة 20 جلسة عامة و 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال . وترد في المرفق الرابع من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عرضت على اللجنة.
	5 - وافتتحت رئيسة اللجنة، سيلفيا بيمنتل، الدورة في 11 تموز/يوليه 2011 في الجلسة 977. وألقى إيفان سيمونوفيتش الأمين العام المساعد لمفوضية حقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة في افتتاح الدورة.
	جيم - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال
	6 - أقرت اللجنة في جلستها 976 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/49/1).
	دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
	7 - في الجلسة 977، عرضت فيوليتا نويباور، رئيسة الفريق العامل لما قبل الدورة، تقرير الفريق (CEDAW/PSWG/2010/49) الذي اجتمع في الفترة من 25 إلى 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2010.
	هاء - تنظيم الأعمال
	8 - في 11 تموز/يوليه 2011، تولت ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز مهامها وأدت العهد الرسمي حسبما تنص عليه المادة 15 من النظام الداخلي للجنة.
	9 - وفي 11 تموز/يوليه 2010، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، قُدمت خلالها معلومات عن بلدان محددة، ومعلومات عن الجهود التي تبذلها تلك الهيئات دعما لتنفيذ الاتفاقية.
	10 - وفي 11 و 18 تموز/يوليه 2011، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في الدول الأطراف التي قدمت تقارير إلى اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين. وعقدت اللجنة في 18 تموز/يوليه 2011، اجتماعا مع إحدى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
	واو - عضوية اللجنة 
	11 - حضر الدورة التاسعة والأربعين جميع أعضاء اللجنة باستثناء إنديرا جيسينغ. وتغيبت السيدة بيريز لمدة ثلاثة أيام. ولقد قامت السيدة بيريز بإخطار رئيسة اللجنة شفويا وخطيا بسبب الغياب. وترد في المرفق الخامس من الجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.
	الفصل الثالث
	تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة  بين دورتي اللجنة الثامنة والأربعين والتاسعة والأربعين
	12 - في الجلسة 977، قدمت الرئيسة تقريرها عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة الثامنة والأربعين للجنة.
	الفصل الرابع
	النظر في التقارير المقدمة من الــدول الأطـراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	13 - نظرت اللجنة في دورتها التاسعة والأربعين في تقارير ثماني دول من الدول الأطراف قُدمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: تقرير كوستاريكا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس وتقرير جيبوتي الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالث وتقرير إثيوبيا الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع وتقرير إيطاليا الدوري السادس وتقرير نيبال الجامع لتقريريها الدوريين الرابع والخامس وتقرير جمهورية كوريا الدوري السابع وتقرير سنغافورة الدوري الرابع وتقرير زامبيا الجامع لتقريريها الدوريين الخامس والسادس. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بحالة تقديم التقارير والنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18، في قاعدة بيانات هيئات المعاهدات تحت ”حالة تقديم التقارير“ وذلك في العنوان التالي: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf..
	14 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على  تلك الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
	كوستا ريكا 
	(CEDAW/C/CRI/CO/5-6) 
	جيبوتي 
	(CEDAW/C/DJI/CO/1-3) 
	إثيوبيا
	(CEDAW/C/ETH/CO/6-7) 
	إيطاليا 
	(CEDAW/C/ITA/CO/6) 
	نيبال
	(CEDAW/C/NPL/CO/4-5) 
	جمهورية كوريا
	(CEDAW/C/KOR/CO/7) 
	سنغافورة
	(CEDAW/C/SGP/CO/4) 
	زامبيا
	 (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6) 
	وعقب الدورة التاسعة والأربعين، قدمت كل من جمهورية كوريا وسنغافورة ملاحظات على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.
	إجراءات المتابعة المتصلة بالملاحظات الختامية

	15 - اعتمدت اللجنة، في دورتها التاسعة والأربعين، تقرير المقررة المعنية بالمتابعة ونظرت في تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف التالية:
	أذربيجان
	(CEDAW/C/AZE/CO/4/Add.1) 
	البرتغال
	(CEDAW/C/PRT/CO/7/Add.1) 
	أيسلندا
	(CEDAW/C/ICE/CO/6/Add.1) 
	وتجدر الإشارة إلى أن تقارير المتابعة الواردة من الدول الأطراف متاحة هي وردود اللجنة تحت وصلة ”تقارير المتابعة“ على صفحة اللجنة التي يستضيفها موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت في العنوان التالي: www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw.
	16 - وبعثت اللجنة أيضا رسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة: أرمينيا وألمانيا ورواندا والكاميرون. وأرجأت اللجنة توجيه رسالة تذكيرية إلى ليبيا.
	17 - وبالإضافة إلى ذلك، بعثت اللجنة للمرة الثانية برسائل تذكيرية إلى الدول الأطراف التالية: إكوادور وأوروغواي وبلجيكا والسلفادور ومدغشقر ومنغوليا، وكانت قد كتبت إليها من قبل طالبة منها موافاتها بتقارير المتابعة المتأخرة.
	الفصل الخامس 
	الأنشطة المنفَّذة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
	18 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري.
	ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
	19 - ناقشت اللجنة في 25 تموز/يوليه 2011 الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.
	20 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورتيه التاسعة عشرة والعشرين (انظر المرفق السادس بالجزء الأول من هذا التقرير).
	21 - واتخذت اللجنة إجراء بشأن البلاغات رقم 17/2008 (أليني دا سيلفا بيمنتل ضد البرازيل) ورقم 20/2008 (فيوليتا كوموفا ضد بلغاريا) ورقم 23/2009 (إينغا أبراموفا ضد بيلاروس) واعتمدت آراء بشأن تلك البلاغات بتوافق الآراء.
	22 - وبالإضافة إلى ذلك قررت اللجنة ما يلي:
	(أ) وقف النظر في البلاغ رقم 21/2009؛
	(ب) تخصيص وقت إضافي في دورتها الخمسين للنظر في البلاغات.
	باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
	23 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذا البند خلال دورتها التاسعة والأربعين، حيث أن البعثة الدائمة للفلبين لم تكن مستعدة لعقد اجتماع متابعة بشأن البلاغ رقم 18/2008 (كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبين).
	24 - ولم تتوفر للجنة أي معلومات عن متابعة آرائها لتنظر فيها خلال هذه الدورة. وللإطلاع على تقرير اللجنة عن متابعة آرائها بشأن البلاغات الفردية الذي تعده بموجب البروتوكول الاختياري، انظر المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير.
	جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري
	25 - لم تتخذ اللجنة أي إجراءات في هذا الصدد في الدورة التاسعة والأربعين.
	الفصل السادس
	سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
	26 - نظرت اللجنة، خلال دورتها التاسعة والأربعين، في البند 7 من جدول الأعمال المتعلق بسبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال
	   تعزيز أساليب عمل اللجنة

	27 - قررت اللجنة أن تحول فرقة العمل المعنية بأساليب العمل إلى فريق عامل. وأجرى الفريق العامل المعني بأساليب العمل مناقشات بشأن الفريق العامل لما قبل الدورة والحوار البناء ودور المقررة القطرية.
	28 - وعلاوة على ذلك، قدمت إلى اللجنة إحاطة بشأن تعزيز نظام هيئات المعاهدات وذلك في سياق الاجتماع المشترك بين اللجان واجتماع رؤساء هيئات حقوق الإنسان. ووزعت جميع الوثائق الصادرة في هذا الصدد على الأعضاء وهي متاحة على موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت (http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/).
	مواعيد الدورات المقبلة للجنة

	29 - وفقا لجدول المؤتمرات، تم تأكيد مواعيد وأماكن انعقاد دورة اللجنة الخمسين، وما يرتبط بها من اجتماعات، على النحو التالي:
	(أ) الدورة الحادية والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011، جنيف؛
	(ب) الدورة الخمسون: 3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، جنيف؛ 
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثانية والخمسين: 24-28 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ، جنيف. 
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 

	30 - أكّدت اللجنة أنها ستتناول، في دورتها الخمسين، تقارير الدول الأطراف التالية:
	الدورة الخمسون:

	باراغواي
	تشاد
	الجبل الأسود
	عمان
	كوت ديفوار
	الكويت
	ليسوتو
	موريشيوس
	الفصل السابع
	تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
	31 - نظرت اللجنة، خلال الدورة التاسعة والأربعين، في البند 6 من جدول الأعمال المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
	توصية عامة بشأن توفير الحماية القانونية للمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع

	32 - أجرت اللجنة في 18 تموز/يوليه 2011 مناقشة عامة بشأن موضوع المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع كمرحلة أولى من عملية وضع توصية عامة في هذا الصدد. وافتتحت رئيسة اللجنة، سيلفيا بيمنتل المناقشة ثم أدلي كل من إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لمفوضية حقوق الإنسان، ولاكشمي بوري الأمينة العامة المساعدة لشؤون الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بكلمة افتتاحية. وتولت براميلا باتن عضوة اللجنة ورئيسة الفريق العامل المعني بالمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع عرض التوصية العامة المتعلقة بتوفير الحماية القانونية للمرأة في حالات النزاع وبعد انتهاء النزاع. وضم المتكلمون الرئيسيون مارغوت والسترويم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وراديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح؛ ورشيدة مانجو، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه؛ وخوان منديس، المقرر الخاص المعني بمسـألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وجيسيكا نويويرث، منسقة فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بسبل الانتصاف والجبر لضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأدلى ببيان كل من ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة و 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني، من بينها منظمة العفو الدولية، ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ، والتحالف الدولي للمعوقين، ومنظمة الأرامل من أجل السلام من خلال الديمقراطية، والتحالف النسائي الدولي، والتحالف العالمي لمكافحة الاتجار بالنساء، والتحرك العالمي، والمنتدى المعني بالمرأة والقانون والتنمية، وغيرها.
	توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

	33 - لم تتخذ اللجنة بكامل هيئتها أي إجراء بشأن هذه المسألة في الدورة التاسعة والأربعين. بيد أن الفريق العامل اجتمع خلال الدورة وقام عقب الدورة ببلورة التوصية العامة في معتكف نظم في يومي 31 تموز/يوليه و 1 آب/أغسطس 2011.
	توصية عامة مشتركة بشأن الممارسات الضارة

	34 - لم تتخذ اللجنة أي إجراءات بشأن هذه المسألة في الدورة التاسعة والأربعين.
	توصية عامة بشان إمكانية اللجوء إلى القضاء

	35 - لم تتخذ اللجنة أي إجراء بشأن هذه المسألة في دورتها التاسعة والأربعين.
	فرقة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في سياق النزوح وانعدام الجنسية

	36 - لم تتخذ اللجنة بكامل هيئتها أي إجراء في هذا الشأن خلال دورتها التاسعة والأربعين، إلا أن الفريق العامل اجتمع خلال الدورة.
	جلسة غير رسمية

	37 - عقدت اللجنة جلسة غير رسمية يوم الأحد 10 تموز/يوليه 2011 لمناقشة مسألة الإحالات في توصيتيها العامتين رقم 27 (المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية) ورقم 28 (الالتزامات الأساسية المنوطة بالدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية) ومسائل أخرى.
	الفصل الثامن
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الخمسين
	38 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخمسين في جلستها 996 التي عقدت في 29 تموز/يوليه 2011،  وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
	1 - افتتاح الدورة.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين.
	4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
	5 - متابعة الملاحظات الختامية على التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة. 
	8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الحادية والخمسين للجنة.
	10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الخمسين.
	الفصل التاسع
	  اعتماد التقرير
	39 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بدورتها التاسعة والأربعين وإضافاته في 29 تموز/يوليه 2011، واعتمدته بصيغته المنقحة شفوياً خلال المناقشة.
	المرفق الأول
	المقرر 49/أولا
	الرسالتان المتبادلتان بشأن تعليق سياسة التوزيع المتزامن للوثائق 
	رسالة مؤرخة 11 آذار/مارس 2011 موجهة من رئيسة اللجنة إلى رئيس دائرة التخطيط المركزي والتنسيق، شعبة إدارة المؤتمرات، مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	أكتب إليكم بصفتي رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وباسم مكتب اللجنة، ملتمسة منكم المساعدة العاجلة فيما يتعلق بسياسة التوزيع المتزامن للوثائق التي قضت الجمعية العامة في قرارها 50/11 بشأن تعدد اللغات، باتباعها. 
	فالسياسة آنفة الذكر لها للأسف تأثير معوق للعمل الذي تضطلع به اللجنة بموجب المعاهدة والذي يستلزم موافاة اللجنة بالوثائق المقدمة للترجمة بمجرد صدورها بمختلف لغات العمل في اللجنة دون الحاجة إلى الانتظار لحين الانتهاء من إصدار النسخ بجميع اللغات. وتشمل تلك الوثائق التقارير المقدمة من الدول الأطراف وقائمة المسائل والردود عليها والملاحظات الختامية التي تقدم بغرض اعتمادها خلال الدورة. 
	وبناء على ما تقدم، فإنني التمس تعليق العمل بالسياسة المشار إليها آنفا إلى أجل غير مسمى، بما يمكن اللجنة من أداء مهامها على نحو أكثر فعالية. 
	وأتعشم أن ينال طلبي تأييدكم.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 2011 موجهة إلى رئيسة اللجنة من رئيس دائرة التخطيط المركزي والتنسيق بشعبة إدارة المؤتمرات، مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	أشكركم على رسالتكم المؤرخة 11 آذار/مارس المتعلقة بالإعفاء من سياسة التوزيع المتزامن للوثائق بجميع اللغات الرسمية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 50/11. وأود إحاطتكم علما بأننا تشاورنا مع إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات بشأن هذه المسألة حيث أن هذا هو أول طلب من نوعه يرد إلينا. وبعد التشاور مع الإدارة المذكورة، يسرني إبلاغكم بأنه يمكن إطلاع أمانة اللجنة على نسخ إلكترونية من الوثائق ما أن تتاح باللغات المختلفة على أن يستمر في الوقت نفسه توزيعها على نحو متزامن بغرض حفظها في نظام الوثائق الرسمية وتوزيع نسخ ورقية منها.
	ولا يفوتني أن أضيف أن الالتزام بمواعيد تقديم الوثائق وتوخي الدقة في التوقعات بما يسمح لدائرة التخطيط المركزي والتنسيق بتحسين عملية تجهيز الوثائق وإصدارها إنما هما أمران محبذان.
	ولقد قال الأمين العام في المذكرة المؤرخة 25 شباط/فبراير 2011  التي وجهها إلى جميع رؤساء الإدارات والصناديق والبرامج ”إنني أطالب بشدة جميع الإدارات والمكاتب التي لم تحقق النسبة المعيارية البالغة 90 في المائة (من حيث التقيد بالمواعيد المجدولة) بالمسارعة إلى بذل قصارى الجهود لبلوغ ذلك الهدف“. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معدل امتثال مفوضية حقوق الإنسان في عام 2010 كان 35 في المائة. ومن ثم، يتبين بوضوح أن أي تحسن فيما يتصل بإصدار الوثائق في المواعيد المقررة يتوقف على تقديمها في المواعيد المقررة وعلى تقليل الإدارات المعدة للوثائق من الطلبات التي تقدمها في اللحظات الأخيرة بأقصى قدر ممكن. 
	(توقيع) علاء المومنرئيس دائرة التخطيط المركزيوالتنسيق، شعبة إدارة المؤتمرات،مكتب الأمم المتحدة في جنيف
	المرفق الثاني
	المقرر 49/ثالثا
	الرسائل الموجهة من رئيسة اللجنة إلى حكومتي مصر وتونس
	رسالتان متطابقتان مؤرختان 31 آذار/مارس 2011 موجهتان إلى رئيس وزراء مصر وإلى وزير خارجيتها من رئيسة اللجنة
	يشرفني باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن أشير إلى التطورات السياسية التي شهدتها مصر مؤخرا والفرصة التي أتاحتها تلك التطورات للاعتراف بدور المرأة الهام في الدعوة إلى التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة لحكومة مصر.
	وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد يُضطلع بمبادرات وإصلاحات دستورية وتشريعية وسياسية دون أن تشارك فيها المرأة المصرية بصورة كاملة. وتود اللجنة أن تبرز في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينها، بل ومن أجل النهوض بالمجتمع ككل.
	ومصر، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قد قطعت على نفسها تعهدات ملزمة قانونا بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتقر بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات.
	وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لن يتحقق في الواقع إلا عندما تشارك المرأة الرجل في صنع القرار وعندما يتضمن منظورا جنسانيا. و في ضوء ما تقدم، فإن اللجنة تحث حكومة جمهورية مصر العربية، على القيام بما يلي:
	1 -  تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في عملية التحول الديمقراطي على جميع مستويات صنع القرار. 
	2 - ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، واحترام وتعزيز حقوق المرأة، في المبادرات والإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية.
	3 - التأكد من إدماج المنظور الجنساني في تنفيذ هذه المبادرات والإصلاحات والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية.
	4 - ضمان تزويد الآلية الوطنية المعنية بحقوق المرأة بولاية شاملة وواضحة وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	رسالتان متطابقتان مؤرختان 31 آذار/مارس 2011 موجهتان إلى رئيس وزراء تونس وإلى وزير خارجيتها من رئيسة اللجنة
	يشرفني باسم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن أشير إلى التطورات السياسية التي شهدتها تونس مؤخرا والفرصة التي أتاحتها تلك الأحداث للاعتراف بدور المرأة الهام في الدعوة إلى التغيير عن طريق ضمان وضع حقوق المرأة على رأس الأولويات بالنسبة للحكومة التونسية.
	وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد يُضطلع بمبادرات وإصلاحات دستورية وتشريعية وسياسية دون أن تشارك فيها المرأة التونسية بصورة كاملة. وتود اللجنة أن تبرز في هذا الصدد أن المشاركة الكاملة للمرأة أمر أساسي ليس فقط من أجل تمكينها، بل ومن أجل النهوض بالمجتمع ككل.
	وتونس، بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، قد قطعت على نفسها تعهدات ملزمة قانونا بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية بهدف القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله ومظاهره، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة. وتدعو الاتفاقية أيضا الدول الأطراف إلى ضمان تنمية المرأة والنهوض بها وتقر بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد تتطلب مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، بما في ذلك صياغة السياسات الحكومية وبناء المؤسسات.
	وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الديمقراطية لن يتحقق في الواقع إلا عندما تشارك المرأة الرجل في صنع القرار وعندما يتضمن منظورا جنسانيا. وفي ضوء ما تقدم، فإن اللجنة تحث حكومة تونس، على القيام بما يلي:
	1 -  تمكين المرأة من المشاركة الكاملة في عملية التحول الديمقراطي على جميع مستويات صنع القرار.
	2 - ضمان إدماج مبدأ عدم التمييز على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، واحترام وتعزيز حقوق المرأة، في المبادرات والإصلاحات الدستورية والتشريعية والسياسية.
	3 - التأكد من إدماج المنظور الجنساني في تنفيذ هذه المبادرات والإصلاحات والالتزام الكامل بأحكام الاتفاقية.
	4 - ضمان تزويد الآلية الوطنية المعنية بحقوق المرأة بولاية شاملة وواضحة وبالموارد المالية والبشرية الكافية اللازمة لأداء وظائفها على نحو فعال.
	(توقيع) سيلفيا بيمنتلالرئيسة
	المرفق الثالث
	المقرر 49/خامسا
	المذكرتان الشفويتان المتبادلتان بين البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والأمانة بشأن الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	مذكرة شفوية مؤرخة 23 أيار/مايو 2011 موجهة إلى الأمانة من البعثة الدائمة لبيلاروس
	]للإطلاع على نص المذكرة الشفوية الواردة من البعثة الدائمة لبيلاروس، يرجى الرجوع إلى صفحة دورة اللجنة الثامنة والأربعين على الشبكة في العنوان التالي: [www2.ohchr.org/English/bodies/cedaw/docs/noteverbale23-05-11-Belarus-CEDAW48.pdf..
	مذكرة شفوية مؤرخة 22 تموز/يوليه 2011 موجهة من الأمانة إلى البعثة الدائمة لبيلاروس
	تهدي أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحياتها إلى البعثة الدائمة لبيلاروس لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وتتشرف بأن تشير إلى المذكرة الشفوية المؤرخة 23 أيار/مايو 2011 الواردة من البعثة الدائمة المذكورة (رقم الإحالة 606).
	ولقد أحالت الأمانة المذكرة الشفوية على النحو الواجب إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. والواقع أن الممارسة التي تتبعها اللجنة في تسجيل التعليقات الواردة من الدول الأطراف هي، كما ذكر آنفا، أنها تشير إليها في تقاريرها إلى الجمعية العامة. وعلاوة على ذلك قررت اللجنة أن تنشر تلك التعليقات الرسمية، بما ذلك التعليقات الواردة من بيلاروس، على الصفحات الشبكية لدوراتها التي يمكن الإطلاع عليها في موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت.
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	تقارير الدول الأطراف
	CEDAW/C/ETH/6-7
	تقرير إثيوبيا الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع
	CEDAW/C/ITA/6
	تقرير إيطاليا الدوري السادس 
	CEDAW/C/KOR/7
	تقرير جمهورية كوريا الدوري السابع
	CEDAW/C/DJI/1-3
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	جامايكا
	2012
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	ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز
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	رومانيا
	2012
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	باتريشيا شولتز
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	2014
	دوبرافكا سيمونوفيتش
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	2014
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	المرفق السادس
	تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتيه التاسعة عشرة والعشرين 
	1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته التاسعة عشرة في الفترة من 7 إلى 10 شباط/فبراير2011، ودورته العشرين في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2011. وانتخبت دوبرافكا سيمونوفيتش رئيسة ويوكو هاياشي نائبة لرئيسة الفريق العامل. وحضر جميع أعضاء الفريق الدورتين. وغابت السيدة هاياشي اليوم الأخير من دورة الفريق العامل التاسعة عشرة. 
	2 - وأقر الفريق العامل في بداية كل من الدورتين جدول أعمالها على النحو المبين في تذييلي هذا التقرير.
	3 - واستعرض الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة تقريرا، يتضمن معلومات أوفى عن آخر المستجدات فيما  يتعلق بالمراسلات التي تلقتها أمانة اللجنة منذ دورته الأخيرة وخلص إلى وجوب إضافة فقرة تتضمن بيانات إحصائية عن المراسلات، تشمل عدد الرسائل المتعلقة بالدول غير الأطراف. وكان معروضا على الفريق العامل في دورته العشرين جدول بالمراسلات  التي وردت أو تم تجهيزها في الفترة بين 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 6 أيار/مايو وجدول يقسم المراسلات إلى أربع فئات حسبما طلب الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة.
	4 - واستعرض الفريق العامل حالة البلاغات المسجلة التي لم يبت فيها وأجرى مناقشة بشأن كل منها.
	5 - وناقش الفريق العامل مشروع توصية تتصل بمدى مقبولية البلاغ رقم 17/2008 وحيثياته ومشروعي توصيتين بشأن مدى مقبولية البلاغين رقم 21/2009 و 22/2009. وأجرى أيضا مناقشة بشأن البلاغ رقم 20/2008.
	6 - وناقش الفريق العامل في دورته العشرين، مشروع توصية بشأن مدى مقبولية البلاغ رقم 22/2008 وحيثياته ومشروع توصية بشأن مقبولية البلاغ رقم 27/2010. وأجرى أيضا مناقشة أولية بشأن البلاغ رقم 28/10 وتداول بشأن وجوب وقف النظر في البلاغين رقم 21/2009 و 25/2009 من عدمه.
	7 - وناقش الفريق العامل، في دورته التاسعة عشرة، رسالة تتصل بطلب تقدمت به سيدة أوغندية تلتمس اتخاذ تدابير مؤقتة تمنع إعادتها من الدانمرك إلى أوغندا حيث تخشى التعرض لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وواصل الفريق العامل، في دورته العشرين مناقشة تلك الحالة وناقش أيضا رسالة تتناول قضية جديدة تتعلق بالفلبين. ونظر كذلك في طلب قدمته حكومة كندا في إطار القانون الكندي الذي ينظم حق الحصول على المعلومات تلتمس فيه موافقة اللجنة على نشر مذكرتين وردتا إليها من اللجنة فيما يخص البلاغ رقم 25/2010. 
	8 - وناقش الفريق العامل أساليب العمل، بما في ذلك عدد الدورات في السنة والطلبات الواردة من الدول الأطراف بالنظر في كل من المقبولية والحيثيات على حدة (ما يسمى بطلبات فصل النظر) والممارسة التي تتبعها هيئات المعاهدات الأخرى في الفصل بمقبولية البلاغات جزئيا/عدم مقبوليتها وأنشطة التوعية.
	9 - وأحاط الفريق العامل علما بأربعة مقالات عن آراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 18/2008 (كارين تاياغ فرتيدو ضد الفلبين).
	الإجراءات المتخذة
	10 - قرر الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة ما يلي:
	(أ) أن يعقد دورته العشرين في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2011 في نيويورك وأن يعقد دورته الحادية والعشرين في الفترة من 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011 في جنيف؛
	(ب) تسجيل قضيتين جديدتين ضد بلغاريا بوصفهما البلاغين رقم 31/2011 (وتم تعيين السيدة سيمونوفيتش مقررة للقضية) ورقم 32/2011 (تم تعيين نيكلاس برون مقررا للقضية)؛
	(ج) تعيين أوليادا باريرو - بوبادييا مقررة في القضية فيما يتعلق بالبلاغ رقم 22/2008، وبصفة استثنائية، مقررة مساعدة في القضية المتعلقة بالبلاغ رقم 17/2008 إلى جانب ماغاليس أروشا دومينغيز؛
	(د) تعيين السيد برون مقررا للقضية المتعلقة بالبلاغ رقم 28/2010؛
	(هـ) طلب معلومات دقيقة عن موضوع القضية التي رفعتها مقدمة البلاغ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والواردة في البلاغ رقم 27/2010؛
	(و) توجيه طلب إلى السلطات الإسبانية باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن البلاغ رقم 29/2011 تمنع طرد مقدمة البلاغ ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة. وأجري تصويت بشأن طلب التدابير المؤقتة، وأيد 4 أعضاء الطلب وامتنع عضو واحد عن التصويت؛
	(ز) الموافقة على الطلب المقدَّم من كندا للنظر بصورة منفصلة في مدى مقبولية وحيثيات البلاغين رقم 25/2010 و 26/2010 ومناقشة هذين البلاغين أثناء دورة الفريق العامل الحادية والعشرين التي ستُعقد في أيلول/سبتمبر 2011؛
	(ح) توجيه رسالة أخيرة إلى حكومة جورجيا بشأن البلاغ رقم 24/2009 لإخطارها بأن اللجنة ستشرع في النظر في مدى مقبولية البلاغ وحيثياته إذا لم يصلها رد بحلول 31 أيار/مايو 2011. ومن المفروض أن ينظم اجتماع مع البعثة الدائمة خلال الدورة العشرين للفريق إن لم تتعاون الدولة الطرف مع اللجنة؛
	(ط) تحضير البلاغات رقم 20/2008 ورقم 22/2009 ورقم 23/2009 ورقم 27/2010 للدورة العشرين للفريق العامل التي ستعقد في تموز/يوليه 2011، وإحالتها، إن اقتضى الأمر، إلى اللجنة أثناء دورتها التاسعة والأربعين؛
	(ي) إعداد مشروع توصيات بشأن حيثيات البلاغ رقم 19/2008 ومقبولية البلاغ رقم 26/2010، والقيام قدر الإمكان، بصياغة مشروع التوصيات المتعلقة بمقبولية وحيثيات البلاغ رقم 24/2010، ومقبولية البلاغ رقم 25/2010 لعرضها أثناء الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل؛
	(ك) إجراء مناقشة أولية بشأن البلاغ رقم 28/2010 أثناء الدورة العشرين للفريق العامل وبشأن البلاغين 30/2011 و 31/2011 أثناء دورته الحادية والعشرين؛
	(ل) توجيه طلب إلى الأمانة بإعداد ورقة عن الممارسة المتمثلة في إعلان عدم مقبولية البلاغات متى كانت المسألة قد تم النظر فيها أو كانت قيد النظر، في إطار إجراءات تحقيق دولي أو تسوية دولية أخرى؛
	(م) إدراج البند المتعلق بمتابعة آراء اللجنة في جدول أعمال الفريق العامل باعتباره بندا دائما؛
	(ن) توجيه طلب إلى الأمانة العامة بالنظر في إمكانية تنظيم اجتماعات لإحاطة المنظمات غير الحكومية بالإجراءات الواردة في البروتوكول الاختياري؛
	(س) إعداد ملف مرجعي بجميع المواد المتصلة بالأعمال المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري التي تم توزيعها حتى الآن؛
	(ع) توجيه طلب إلى الأمانة بالنظر في إمكانية تحسين موقع البروتوكول الاختياري على الإنترنت بما ييسر استعماله ويكفل تضمينه المعلومات المتصلة بالمتابعة بالاقتران مع الآراء؛
	(ف) الإبقاء على التوزيع الحالي للأيام المتاحة سنويا للفريق العامل وعددها 10 أيام، أي أنه سيجتمع ثلاث مرات في السنة وسيعمل في فترة ما بين الدورات تفاديا لأي تأخير في التحضير لدورات شهر تشرين الأول/أكتوبر.
	11 - وقرر الفريق العامل في دورته العشرين ما يلي:
	(أ) اعتماد توصيات متصلة بمقبولية وحيثيات البلاغات رقم 17/2008 و 20/2008 و 23/2008؛
	(ب) تسجيل قضيتين جديدتين، واحدة ضد الدانمرك بوصفها البلاغ رقم 33/2011 (تم تعيين السيد برون مقررا للقضية)، والثانية ضد الفلبين بوصفها البلاغ رقم 34/2011 (تم تعيين السيدة سيمونوفيتش مقررة للقضية)؛
	(ج) توجيه طلب إلى السلطات الدانمركية باتخاذ تدابير مؤقتة في القضية (المسجلة بوصفها البلاغ رقم 33/2011) تمنع طرد مقدمة البلاغ، ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة، وهي سيدة أوغندية تخشى التعرض لتشويه أعضائها التناسلية إن أعيدت من الدانمرك إلى أوغندا. وفي 13 تموز/يوليه 2011، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف، وطلبت منها في الوقت ذاته عدم طرد مقدمة البلاغ إلى أوغندا ما دامت شكواها قيد نظر اللجنة. وفي 19 تموز/يوليه 2011، أجابت الدولة الطرف بأنها ستعلق، تلبية لطلب اللجنة، قرار طرد مقدمة البلاغ لحين صدور إشعار آخر؛
	(د) وقف النظر في البلاغ رقم 21/2009 وإدراج فقرة في تقرير اللجنة السنوي تفيد بأنه نظرا لإبداء مقدمة البلاغ صراحة اعتزامها عرض قضيتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة وقف النظر في تلك القضية؛
	(هـ) استعراض مواد النظام الداخلي للجنة المتصلة بوقف النظر في البلاغات أثناء الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل؛
	(و) تحديد موعد لعقد اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة للفلبين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الثالث من الدورة التاسعة والأربعين للجنة لتذكير الدولة الطرف بأنه يتعين عليها منح مقدمة البلاغ رقم 18/2008 تعويض حتى وإن كانت الاتفاقية لا تتضمن مادة تنص صراحة على التعويض، ولإعداد مذكرة شفوية تكرر التأكيد بشدة على وجوب منح التعويض وذلك بالإحالة إلى فقه اللجنة في قضية أ. ت. ضد هنغاريا، وإلى توصيتها العامة رقم 28 وإلى الممارسات الشائعة لهيئات المعاهدات؛
	(ز) إرسال رد إلى حكومة كندا بشأن طلبها إصدار مذكرتين دبلوماسيتين متصلتين بالبلاغ رقم 25/2010 لإبلاغ الدولة الطرف بأنه وفقا للفقرة 7 من المادة 74 من النظام الداخلي للجنة، لا يوجد ما يمنع الدولة الطرف من الكشف عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ. وينبغي إرسال مسودة رسالة إلى مقررة القضية، براميلا باتن؛
	(ح) توجيه رسالة تذكيرية إلى حكومة كندا يُطلب منها فيها إرسال ملاحظاتها على حيثيات البلاغ رقم 19/2008؛
	(ط) إرسال رسالة تذكيرية رسمية إلى المستشار القانوني يُطلب منه فيها إبداء تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 المتعلقة بمقبولية البلاغ رقم 25/2010؛
	(ي) توجيه طلب إلى حكومة تركيا بشأن البلاغ رقم 28/2010 بتوفير نسخة مترجمة من كل من قراري محكمة العمل ومحكمة الاستئناف الصادرين تباعا في 14 أيلول/سبتمبر 2007 و 2 نيسان/أبريل 2009؛
	(ك) طلب الحصول على نسخة من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت بعدم مقبولية الطلب الذي تقدمت به مقدمة البلاغ رقم 27/2010 وإعداد مشروع توصية جديدة بشأن مدى مقبولية هذا البلاغ استنادا إلى الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعرضه على الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين؛
	(ل) القيام بالإضافة إلى ما ورد ذكره عن القضايا المشار لها في الفقرتين 10 (ي) و 11 (ك) أعلاه، بإعداد مشاريع توصيات بشأن مدى مقبولية وحيثيات البلاغ رقم 22/2009 ومدى مقبولية كل من البلاغين رقم 26/2010 ورقم 29/2011 لعرضها على الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2011، وإحالتها، عند الاقتضاء، إلى اللجنة في دورتها الخمسين؛
	(م) وجوب أن تبعث أمانة اللجنة أي مراسلات جديدة متعلقة بقضايا مسجلة إلى مقرر كل من تلك القضايا؛
	(ن) إرجاء مناقشة الفريق العامل لأساليب العمل بما في ذلك متابعة الآراء وازدواجية الإجراءات الدولية (”المفاضلة بين المحاكم“) إلى دورته الحادية والعشرين؛
	(س) إجراء مناقشة خلال الدورة الحادية والعشرين بشأن إمكانية اعتبار البلاغات مقبولة/غير مقبولة جزئيا، مع مراعاة اختصاص هيئات المعاهدات الأخرى؛
	(ع) إلقاء نظرة جديدة في دورته الحادية والعشرين على التوزيع الحالي للأيام الـ 10 المخصصة له في السنة؛
	(ف) إعادة تنظيم قائمة المراسلات التي تم تلقيها أو تمت معالجتها في مذكرة من الأمانة بحيث تصنّف المرسلات المتعلقة بشكاوى تبدو غير مقبولة، للوهلة الأولى، و/أو المراسلات التي تم الرد عليها برسالة نموذجية، والمراسلات المتعلقة بقضايا تبدو مقبولة و/أو أكثر تعقيدا؛
	(ص) عرض اقتراح على اللجنة بكامل هيئتها بتخصيص مزيد من الوقت للنظر في البلاغات خلال دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين.
	12 - وعرض الفريق العامل المسائل التالية على اللجنة لكي تنظر فيها وتتخذ قرارا بشأنها:
	(أ) التوصيات المتعلقة بمقبولية حيثيات البلاغات رقم 17/2008 (بيمنتل ضد البرازيل) ورقم 20/2008 (كوموفا ضد بلغاريا) ورقم 23/2009 (أبراموفا ضد بيلاروس)؛
	(ب) التوصية بوقف النظر في البلاغ رقم 21/2009 وبإدراج فقرة في تقرير اللجنة السنوي تفيد بأنه بالنظر إلى إبداء مقدّمة البلاغ صراحة اعتزامها بمواصلة عرض قضيتها على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قررت اللجنة توقف النظر في هذه القضية؛
	(ج) تحديد موعد لعقد اجتماع متابعة مع البعثة الدائمة للفلبين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الأسبوع الثالث من الدورة التاسعة والأربعين للجنة لتذكير الدولة الطرف بأنه يتعين عليها منح مقدمة البلاغ رقم 18/2008 تعويض حتى وإن كانت الاتفاقية لا تتضمن مادة تنص صراحة على التعويض؛
	(د) إرسال مذكرة شفوية إلى حكومة الفلبين تكرر التأكيد بشدة على وجوب منح تعويض لمقدمة البلاغ رقم 18/2008 وذلك بالإحالة إلى فقه اللجنة في قضيةأ. ت. ضد هنغاريا، وإلى توصيتها العامة رقم 28 وإلى الممارسات الشائعة لهيئات المعاهدات؛
	(هـ) إرسال رد إلى حكومة كندا بشأن طلبها إصدار مذكرتين دبلوماسيتين متصلتين بالبلاغ رقم 25/2010 لإبلاغ الدولة الطرف بأنه لا يوجد ما يمنع من الكشف عن أية بيانات أو معلومات تتعلق بوقائع النظر في البلاغ؛
	(و) توجيه طلب إلى الأمانة بالنظر في إمكانية تنظيم اجتماعات إحاطة للمنظمات غير الحكومية بشأن الإجراءات الواردة في البروتوكول الاختياري؛
	(ز) توجيه طلب إلى الأمانة بالنظر في إمكانية تحسين موقع البروتوكول الاختياري على الإنترنت بما ييسر استعماله ويكفل تضمينه  المعلومات المتصلة بالمتابعة بالاقتران مع الآراء؛
	(ح) تخصيص مزيد من الوقت للنظر في البلاغات خلال دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين.
	التذييل الأول
	جدول أعمال الدورة التاسعة عشرة للفريق العامل
	1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
	3 - مناقشة بشأن موجزين أعدتهما الأمانة للتسجيل.
	4 - مناقشة بشأن القضية رقم 22/2009.
	5 - مناقشة بشأن القضية رقم 17/2008.
	6 - مناقشة بشأن القضية رقم 21/2009.
	7 - تحديث المعلومات المتعلقة بالبلاغات رقم 20/2008 ورقم 23/2009 ورقم 24/2009 ورقم 25/2010 ورقم 26/2010 ورقم 27/2010 ورقم 28/2010 ورقم 29/2011.
	8 - مناقشة بشأن أساليب العمل وأنشطة التعريف بالبروتوكول الاختياري.
	9 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته التاسعة عشرة.
	التذييل الثاني
	جدول أعمال الدورة العشرين للفريق العامل
	1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
	3 - مناقشة بشأن تسجيل بلاغات جديدة.
	4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للبت فيها:
	- CEDAW/C/WGCOP/20/DR/17/2008 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)
	- CEDAW/C/WGCOP/20/DR/20/2008 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)
	- CEDAW/C/WGCOP/20/DR/22/2008 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)
	- CEDAW/C/WGCOP/20/DR/23/2009 (مسودة بشأن المقبولية والحيثيات)
	- CEDAW/C/WGCOP/20/DR/27/2010 (مسودة بشأن قرار بعدم المقبولية)
	5 - القضايا التي سيتم التوقف عن النظر فيها.
	6 - تحديث المعلومات المتعلقة بالبلاغات.
	7 - مناقشة أولية بشأن القضية رقم 28/2010.
	8 - المستجدات فيما يتعلق بمتابعة الآراء.
	9 - مناقشة بشأن أساليب العمل بما في ذلك متابعة الآراء، و ”المفاضلة بين المحاكم“ وعدد الدورات المعقودة في السنة وغير ذلك من المسائل.
	10 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته العشرين.
	المرفق السابع
	تقرير اللجنة المقدَّم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
	1 - تلزم الفقرتان 4 و5 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (انظر مرفق قرار الجمعية العامة 54/4) الدول الأطراف بأن تولي الاعتبار الواجب لآراء اللجنة وتوصياتها، إن وُجدت، وأن تقدم معلومات للمتابعة خلال ستة أشهر. ويمكن أيضا التماس معلومات إضافية من الدولة الطرف، بما في ذلك في تقاريرها اللاحقة. وتتناول المادة 73 من النظام الداخلي للجنة (A/56/38، المرفق الأول) إجراءات متابعة آراء اللجنة، ولا سيما تعيين مقرر أو فريق عامل لإجراء المتابعة، والمهام الموكلة لهما. وتنص المادة 74 (11) على ألا تكون للمعلومات المقدمة على سبيل المتابعة، بما في ذلك قرارات اللجنة بشأن أنشطة المتابعة، صفة السرية، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. وللحصول على معلومات بشأن أنشطة المتابعة السابقة، يرجى الاطلاع على التقارير السنوية السابقة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
	2 - وحسب الممارسات المتبعة المستقرة، في الحالات التي لا تتخذ فيها اللجنة قرارا نهائيا بشأن طبيعة رد الدولة الطرف، تذكر أن الحوار ”ما زال جاريا“. وعندما يرد ردٌّ مُرض، يُعتبر ملف القضية مغلقا مثلما فعلت اللجنة في قضية أ. ت. ضد هنغاريا في البلاغ رقم 2/2003 وقضية س. أ. ف. ضد هنغاريا في البلاغ رقم 4/2004.
	3 - ويرد في الجدول أدناه موجز لجميع المعلومات التي تلقتها اللجنة عن متابعة آرائها من مقدمي البلاغات والدول الأطراف بعد اعتماد تقريرها السنوي السابق وحتى نهاية دورتها الحادية والخمسين. وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن أنشطة المتابعة التي قامت بها اللجنة بشأن البلاغات الفردية، انظر تقارير الفريق العامل المعني بالبلاغات الواردة في المرفق السادس من الجزء الأول، وفي المرفق الرابع من الجزء الثاني، والمرفق الثالث من الجزء الثالث من هذا التقرير.
	الدولة الطرف
	الفلبين
	القضية
	كارين فيرتيدو، 18/2010
	تاريخ اعتماد الآراء
	16 تموز/يوليه 2010
	الانتهاكات التي ثبتت
	لم تف الدولة الطرف بالتزاماتها وانتهكت بذلك حقوق مقدمة البلاغ المكفولة بموجب المادة 2 (ج) و (2) (و) والمادة 5 (أ) بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 19 للجنة.
	سبل الانتصاف
	فيما يتعلق بمقدمة البلاغ
	منح كارين تاياغ فيرتيدو تعويض يتناسب مع جسامة انتهاكات حقوقها.
	بشكل عام
	تدابير فعالة لضمان اتباع إجراءات المحكمة المتعلقة بادعاءات الاغتصاب من دون تأخير لا مبرر له.
	كفالة أن تكون جميع الإجراءات القانونية في القضايا التي تشمل جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي الأخرى محايدة ونزيهة، وأن لا تتأثر بالأحكام المسبقة أو الأفكار النمطية المتعلقة بالسلوك الجنسي للإناث والذكور. وتحقيقا لذلك، يجب اتخاذ طائفة واسعة من التدابير على مستوى النظام القانوني، لتحسين تعامل القضاء مع قضايا الاغتصاب، فضلا عن التدريب والتثقيف لتغيير المواقف التمييزية تجاه النساء. وتشمل التدابير الملموسة ما يلي:
	’1‘ مراجعة تعريف الاغتصاب في القانون بحيث يصبح عدم الرضا عنصرا محوريا فيه؛
	’2‘ إزالة أي شرط في التشريع بأن يتم ارتكاب الاعتداء الجنسي بالقوة أو بالعنف ليُعتبَر اعتداءا جنسيا، أو أي شرط لإثبات الإيلاج، والتقليل إلى أدنى حد من جعل مقدمة الشكوى/المجني عليها ضحية للمرة الثانية في الإجراءات القانونية من خلال وضع تعريف للاعتداء الجنسي يشترط إما:
	أ -  وجود ”موافقة طوعية لا لبس فيها“ مما يستدعي تقديم المتهم دليلا على القيام بخطوات للتأكد مما إذا كانت مقدمة الشكوى/الناجية راضية،
	ب - أو يقتضي أن يكون الفعل قد وقع في ”ظروف قسرية“ ويتضمن طائفة واسعة من الظروف القسرية؛
	’3‘ تنظيم دورات تدريبية مناسبة ومنتظمة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وتوصياتها العامة، ولا سيما التوصية العامة رقم 19؛
	’4‘ إجراء دورات تدريبية ملائمة للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي على فهم جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية بطريقة تراعي الفوارق بين الجنسين وذلك لتفادي اضطهاد المرأة التي تبلّغ عن التعرض لاغتصاب مجددا، ولكفالة ألا تؤثر المعايير والقيم الشخصية على اتخاذ القرارات.
	التاريخ المحدد لرد الدولة الطرف
	19 نيسان/أبريل 2011
	تاريخ الرد
	13 نيسان/أبريل 2011
	رد الدولة الطرف
	في 13 نيسان/أبريل 2011، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها ترحب بآراء اللجنة وأنها نظرت في التوصيات الواردة فيها بعناية.
	وفي ما يخص توصية اللجنة بمنح مقدمة البلاغ تعويض مناسب، تعيد الدولة الطرف تأكيد أن مقدمة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتتضمن تشريعات الدولة الطرف العديد من السبل التي يمكن لمقدمة البلاغ أن تطالب بالحصول من خلالها على تعويضات على ألا يخلّ ذلك بأحكام قانون التقادم السارية. وكان يمكن لمقدّمة البلاغ أن ترفع دعوى مدنية للحصول على تعويض، بصرف النظر عن الملاحقة الجنائية للجريمة؛ فالحكم بالبراءة لا يحول بالضرورة دون الحكم على المتهم في قضية مدنية عندما يصدر الحكم بالبراءة استنادا إلى شكوك معقولة. ونظرا إلى أن الحكم بالبراءة في هذه القضية قد استند إلى عدم وجود أدلة كافية، كان يمكن لمقدّمة البلاغ أن ترفع دعوى مدنية على المتهم، وهكذا كان يمكنها الحصول على تعويض.
	وعلاوة على ذلك، أكدت الدولة الطرف أن القوانين الفلبينية تسمح للضحايا الذين يتعرضون، في جملة أمور، إلى جريمة عنيفة (بما في ذلك الاغتصاب)، بتقديم طلب بالحصول على تعويضات إلى مجلس المطالبات عملا بقانون الجمهورية رقم 7309 وهو قانون ”التعويض“. ولكن كان ينبغي القيام بهذا الإجراء في غضون ستة أشهر من وقوع الضرر، ولكن مقدمة البلاغ لم تلجأ إلى هذه الإجراءات.
	وأشارت الدولة الطرف كذلك إلى أن توصية اللجنة بتقديم التعويض المناسب لا تستند إلى التزام واضح تفرضه الاتفاقية على الدولة الطرف.
	وتضيف الدولة الطرف أن السلطة القضائية فيها مستقلة ولها وحدها صلاحية تحديد ما إذا كان المتهم مذنبا أو بريئا. أما في ما يتعلق بتوصيات اللجنة بشأن اتخاذ تدابير فعالة لضمان القيام بإجراءات المحكمة المتعلقة بادعاءات الاغتصاب من دون تأخير لا مبرر له، تؤكد الدولة الطرف أنها تدافع عن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتدعمها، بما في ذلك في إطار الإجراءات القضائية، وأنها بصدد اتخاذ تدابير تكفل التنفيذ الكامل والفعال لقانون المحاكمات العاجلة لسنة 1998.
	أما في ما يخص التدابير الرامية إلى كفالة أن تكون جميع الإجراءات القانونية في القضايا المتعلقة، في جملة أمور، بجرائم الاغتصاب محايدة ونزيهة، وأن لا تتأثر بالأحكام المسبقة أو الأفكار النمطية المتعلقة بسلوك الإناث والذكور، تود الدولة الطرف أن توضّح أن القوانين والفقه القضائي في الفلبين تنص على أحد العناصر الأساسية من عناصر ارتكاب جريمة الاغتصاب هو عدم موافقة الضحية. ومع ذلك، فإن الدولة الطرف قد أطلقت، من تلقاء ذاتها، عن طريق اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، حملة لمراجعة وتحسين التعريف الجنائي الحالي لجريمة الاغتصاب لضمان اعتبار عنصر عدم الموافقة عنصرا أساسيا في الجريمة. كما من المزمَع أن يتضمن مشروع القانون المقترح لتعديل قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 مبادئ متعلقة بتقييم الأدلة، وأن حدد الأساليب والإجراءات المتبعة في المحاكمات، وما إلى ذلك.
	وإضافة إلى ذلك، ومنذ عام 2006 تنظم الأكاديمية القضائية في الفلبين دورات تدريبية للقضاة والمحامين وكتبة المحاكم لإطلاعهم على الاتفاقية وللترويج لمراعاة الاعتبارات الجنسانية في المحاكم.
	وعلاوة على ذلك، في عام 2008 أجريت خمس جلسات تدريبية أطلقت عليها تسمية ”حلقة عمل أعضاء لجنة الآداب الحميدة والتحقيق“ شارك فيها أكثر من 200 شخص من القضاة والمحامين وكتاب المحاكم. كما حضر قضاة محكمة الاستئناف مناقشة بشأن المساواة بين الجنسين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	أما في ما يخص اتخاذ مزيد من التدابير لمساعدة وحماية ضحايا الاغتصاب، فقد أوضحت الدولة الطرف أنه منذ سنِّ قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم لعام 1998، الذي يهدف لتقديم المساعدة والحماية اللازمتين لضحايا الاغتصاب، تم إنشاء مراكز لمواجهة الأزمات الناجمة عن الاغتصاب، في كافة المحافظات وكافة المدن من أجل توفير المساعدة والحماية لضحايا الاغتصاب أثناء النظر في قضاياهم ولمساعدتهم على استرداد عافيتهم. وقد أنشئت هذه المراكز في ظل التنسيق مع الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية.
	وعلى وجه الخصوص ينص قانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم على أنه أثناء المحاكمات في قضايا الاغتصاب، لا يمكن القبول بالأدلة المتعلقة بالسلوك الجنسي الماضي للشاكي(ة) أو بالآراء المتعلقة بسمعته(ها)، إلا إذا، تبين للمحكمة أن مثل هذه الأدلة أدلة مقنعة وأنها متصلة بالقضية.
	وأخيرا، تؤكد الدولة الطرف أن النص الكامل لآراء اللجنة وتوصياتها متاح على بوابة الشؤون الجنسانية والتنمية في الفلبين من موقع اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة.
	تعليقات مقدمة البلاغ
	في 17 حزيران/يونيه 2011، أبدت مقدمة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف، وأكدت أن آراء اللجنة لم تنفّذ وأنها لم تتلق تعويضا على التمييز الذي عانت منه. وحسب أقوالها، فإن الدولة الطرف لا تعتبرها ضحية لانتهاك من الانتهاكات الواردة في الاتفاقية.
	وفي ما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف بأنه كان ينبغي لمقدمة البلاغ أن تسعى للحصول على تعويض بموجب دعوى مدنية، فقد أكدت مقدمة البلاغ أن الدعوى التي رفعتها بالتعرض للتمييز لم تكن ضد المتهم الذي اغتصبها، وإنما ضد الدولة الطرف التي انتهكت حقوقها وتملصت من التزاماتها بموجب الاتفاقية على حد سواء في قضية الاغتصاب التي كانت قد رفعتها. وليس هدف مقدمة البلاغ من قضية الاغتصاب المطالبة بالتعويض وإنما أن ينصفها القضاء. ومع أنها تدرك أن التعويض جزء من الإجراءات الجنائية، إلا أنه لا يحدد مبلغ التعويض إلا إذا ثبتت إدانة المتهم. ولو كانت قررت المطالبة بتعويضات مالية أو غير مالية، بعد تبرئة الجاني، لاضطرت لرفع دعوى لمدة سنوات عديدة في محاولة صعبة جدا لإثبات أن لديها الحق في الحصول على تعويض رغم حكم البراءة.
	أما بالنسبة لقانون الجمهورية رقم 7309، فقد أشارت مقدمة البلاغ إلى أنه، بموجب هذا القانون، يمكن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة، بما في ذلك الاغتصاب، فقط. وبما أن القاضي الرئيسي في قضيتها خلص إلى عدم ارتكاب جريمة اغتصاب، فلا تنطبق وسيلة الانتصاف هذه على وضعها. وإضافة إلى ذلك، إذا كان يحق لمقدمة البلاغ الحصول على تعويض بموجب هذا القانون، فإن أقصى مبلغ قد يحق لها أن تناله سيكون حوالي 230 دولار أمريكي.
	وفي ما يتعلق بملاحظة الدولة الطرف بشأن استقلال القضاء، فتود مقدمة البلاغ التذكير بأن الجهاز القضائي جهاز من أجهزة الدولة. وحسب أقوالها، لم تتقيد الدولة الطرف بالتزامها بموجب الاتفاقية بضمان إقامة محاكم وطنية مختصة لا تمارس التمييز ضد المرأة. وكذلك بالنسبة لتدريب القضاة، ترى مقدمة البلاغ أن برامج التدريب الحالية غير كافية ولم تحقق نتائج إيجابية، ولا سيما على مستوى طريقة تعامل القضاة مع قضايا العنف الجنسي. وتؤكد مقدمة البلاغ بأن النساء يتعرضن للتمييز في المحاكم بصفة منهجية.
	وعلاوة على ذلك، في ما يخص قانون المحاكمات العاجلة لعام 1998، تؤكد مقدمة البلاغ بأن قضيتها دليل على أن القضايا من هذا القبيل تظل معروضة لسنوات عديدة قبل أن تبت فيها المحاكم.
	وأخيرا، فيما يتعلق بقانون مساعدة ضحايا الاغتصاب وحمايتهم لعام 1998، تؤكد مقدمة البلاغ أن دراسة مستفيضة كشفت أنه لم يتم إنشاء أي مركز لمواجهة أزمات الاغتصاب بموجب هذا القانون حتى نيسان/أبريل 2001 بسبب نقص الموارد المالية المخصصة. وفي عام 2011، أي بعد أكثر من 12 عاما على سن هذا القانون، شرعت الدولة الطرف في المرحلة الأولى من تنفيذ هذا القانون بإنشاء مركزين نموذجيين لمواجهة أزمات الاغتصاب.
	الإجراءات الأخرى المتخذة
	تلبية لطلب اللجنة، سعت الأمانة إلى عقد اجتماع مع ممثلي البعثة الدائمة للدولة الطرف لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في عامي 2011 و 2012 ولكن جهودها باءت بالفشل.
	قرار اللجنة
	لا يزال حوار المتابعة متواصلا.
	الجزء الثاني
	تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الخمسين
	3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011
	الفصل الأول
	المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	مقررات
	المقرر 50/أولا

	في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المقرر التالي المتعلق بتعزيز الحوار البنّاء مع الدول الأطراف:
	تنشئ اللجنة، بناءً على ممارستها السابقة، فرق عمل للحوار البناء مع الدول الأطراف، كمشروع تجريبي، خلال الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين. وستجري اللجنة تقييماً لأثر اتباع نهج فرق العمل المذكور أثناء دورتها الثانية والخمسين. وسيضطلع المقررون القطريون بدور رئيسي في تنسيق أعمال فرق العمل.
	يعرب أعضاء اللجنة عن خياراتهم بالانضمام إلى فرقتي عمل الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين، بالتشاور مع المقررين القطريين، أثناء الدورتين السابقتين لكل من الدورتين المذكورتين. وسيُحدَّد الشكل النهائي لعضوية فرق العمل في اجتماع غير رسمي للجنة بكامل هيئتها، في نهاية الدورة السابقة لكلٍّ من الدورتين، وسيُعلَن عنه في الرسالة التي تعممها رئيسة اللجنة بين الدورات.
	ينبغي ألا يتجاوز عدد أعضاء فرقة العمل 14 خبيراً. ولتيسير التنسيق فيما بين أعضاء فرقة العمل بما يكفل تغطية جميع الشواغل الرئيسية بطريقة مناسبة، ينبغي للمقررين القطريين أن ينظموا اجتماعات فرقة العمل في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للحوار. كما ينبغي للمقررين القطريين أن يحيطوا اللجنة بكامل هيئتها علماً بالشواغل الرئيسية المتعلقة بالتقارير القطرية أثناء الاجتماع الذي يُعقَد بعد ظهر اليوم السابق للحوار.
	يجوز لأعضاء فرقة العمل إلقاء كلمتين، كحد أقصى، أثناء الحوار البناء. وينبغي مراعاة عدد الكلمات المتعلقة بكل مادة من مواد الاتفاقية لدى تخصيص الوقت لإلقاء الكلمات، على النحو التالي: 6 دقائق للمتكلم الواحد، و 3 دقائق لكل متكلم لدى وجود متكلمَين أو أكثر للمادة نفسها.
	يجوز كذلك لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يطرح أسئلة للمتابعة لا تتجاوز مدتها دقيقتين لكل سؤال، إذا سمح الوقت.
	ينبغي للجنة أن تعمل على إدارة الوقت بطريقة أفضل خلال الحوار البناء. وينبغي لأعضاء اللجنة ترتيب مداخلاتهم بحسب الأولوية وقصرها على عدد محدد من القضايا، مع التركيز على المسائل الأهم بالنسبة للبلد قيد النظر. وأثناء الحوار البناء، ينبغي للخبراء عدم تكرار الأسئلة التي سبق طرحها ولا استئناف الأسئلة الواردة في قائمة القضايا إلا إذا لم تكن قد أجيبت على نحو صحيح ومرضٍ. ولتسهيل إدارة الوقت بطريقة أفضل، يُقتَرَح على اللجنة أن تغطي الجزأين الأول والثاني من الاتفاقية حتى الساعة 00/13 والجزأين الثالث والرابع حتى الساعة 00/17.
	تواصل الرئيسة التنسيق مع رئيس الوفد فيما يتعلق بإدارة الوقت، بالتوجيه والتذكير عند الاقتضاء، طوال الحوار، بما في ذلك التذكير بالإدلاء بأجوبة دقيقة وموجزة. وتشير الرئيسة على الوفد، على نفس المنوال، بتجنب قراءة قوائم الإحصاءات وتوفيرها مطبوعة بدلاً من ذلك.
	للرئيسة الصلاحية بأن تُرحِّل الأسئلة المتعلقة بالمادتين 15 و 16 من الاتفاقية (الجزء الرابع) عند الاقتضاء، بالتشاور مع المقرر القطري، ليُنظر فيها مع الأسئلة المتصلة بالجزء الأول. وينبغي الإعلان عن هذا القرار في بداية الحوار.
	المقرر 50/ثانيا

	في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اعتمدت اللجنة المقرر التالي المتعلق بتعزيز دور المقرر القطري:
	يضطلع المقررون القطريون بدور أكبر في توجيه الخبراء لدى التحضير للحوارات البنّاءة وأثنائها، وفي صياغة الملاحظات الختامية واعتمادها، وفي تناول التعليقات الواردة من الدول الأطراف رداً على الملاحظات الختامية.
	ويجري المقررون القطريون مشاورات غير رسمية مع الخبراء من أجل ضمان التغطية الكاملة للشواغل الرئيسية في البلد، ولتجنب أي تداخل في التغطية. كما ينبغي للمقررين القطريين إحاطة اللجنة بكامل هيئتها علماً بالشواغل الرئيسية المتعلقة بالتقارير القطرية، خلال الاجتماع الذي يُعقد بعد ظهر اليوم السابق للحوار.
	ويُقتَرَح أن يُكفَل مزيد من التنسيق فيما بين المقررين القطريين والأفرقة العاملة لما قبل الدورة وأمانة اللجنة. ويعمل المقررون القطريون على تقديم إسهامات إلى الفريق العامل لما قبل الدورة فيما يتعلق بالبلدان المعنية حتى وإن لم تكن أعضاء في الفريق العامل. وتسعى الأمانة أيضاً إلى تكليف الموظف نفسه الذي تولى ملف بلد معين خلال اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة، لتولي ملف البلد نفسه فيما يتعلق بالحوار البنّاء.
	ويتولى المقررون القطريون أيضاً تزويد الأمانة بمذكرات الإحاطة القطرية في أقرب وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز أسبوعاً واحداً قبل انعقاد الدورة. وفي هذا الصدد، تتيح الأمانة في أقرب وقت ممكن جميع المعلومات والإسهامات الواردة من فريق الأمم المتحدة القطري ومن المصادر الأخرى، للاطلاع عليها. وينطبق الأمر نفسه على النواتج التي يتوصل إليها الفريق العامل لما قبل الدورة، وعلى مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها أمانة اللجنة. ويُنوَّه كذلك إلى أن جميع هذه المواد ستُنشَر على الشبكة الخارجية للجنة فور إتاحتها للأمانة.
	وينبغي ألا تكون المعلومات الواردة في مذكرات المقررين القطريين تكرارا للمعلومات التي تتضمنها مذكرات المعلومات الأساسية التي تعدها الأمانة. ويتعين أيضاً أن تتضمن هذه المذكرات معلومات موجزة عن السياق الاجتماعي والسياسي للبلد، وأن تركز على الشواغل الرئيسية (ليس بالضرورة أن يكون التركيز على أساس كل مادة على حدة)، وعلى إيراد مقترحات بالتوصيات.
	تتولى الأمانة، بالتشاور مع الفريق العامل المعني بأساليب العمل، وضع نموذج لمذكرات الإحاطة التي يقدمها المقررون القطريون.
	المقرر 50/ثالثا

	في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة إنشاء فرقة عمل مفتوحة باب العضوية معنية بالتحقيقات، تتولى وضع اختصاصاتها وفقاً لمواد النظام الداخلي للجنة المتعلقة بالتحقيقات.
	المقرر 50/رابعا

	في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة إنشاء فريق عامل مشترك بينها وبين لجنة حقوق الإنسان.
	المقرر 50/خامسا

	في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة اعتماد بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واعتماد اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية (انظر المرفق الأول بالجزء الثاني من هذا التقرير).
	المقرر 50/سادسا

	في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قررت اللجنة اعتماد بيان بشأن المرأة الريفية (انظر المرفق الثاني بالجزء الثاني من هذا التقرير).
	المقرر 50/سابعا

	قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالمرأة الريفية بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطَّلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	المقرر 50/ثامنا

	قررت اللجنة تحويل فرقة العمل الموجودة حالياً إلى فريق معني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية، وذلك بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطَّلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	المقرر 50/تاسعا

	قررت اللجنة تعيين دوبرافكا سيمونوفيتش مسؤولة التنسيق المعنية بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وزهرة راسخ مسؤولة التنسيق المناوبة.
	المقرر 50/عاشرا

	قررت اللجنة تعيين زهرة راسخ مسؤولة التنسيق المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والمساواة بين الجنسين.
	الفصل الثاني
	المسائل التنظيمية ومسائل أخرى
	ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري
	1 - في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تاريخ اختتام الدورة الخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 187 دولة، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت الاتفاقية في قرارها 34/180 وفُتِح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. وبدأ نفاذ الاتفاقية في 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقاً للمادة 27 منها. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 64 دولة طرفاً التعديل الذي أُدخِل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية، يلزم حاليا أن يقبل ما مجموعه 125 دولة من الدول الأطراف التعديل كيما يبدأ سريانه.
	2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 103 دول، وهو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفُتِح باب التوقيع عليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبدأ نفاذ البروتوكول الاختياري في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000، وفقاً للمادة 16 منه.
	3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن مركز الاتفاقية وتعديل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، بما في ذلك قوائم الدول الموقِّعة والدول الأطراف، وجميع نصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بموقع مجموعة معاهدات الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت (http://treaties.un.org)، الذي يتعهده قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، الذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام.
	باء - افتتاح الدورة
	4 - عقدت اللجنة دورتها الخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 3 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وقد عقدت اللجنة 19 جلسة عامة، وعقدت 11 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق الثالث بالجزء الثاني من هذا التقرير قائمة بالوثائق التي عُرِضَت على اللجنة.
	5 - وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة سيلفيا بيمنتل في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وألقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمةً لدى افتتاح الدورة.
	جيم - إقرار جدول الأعمال
	6 - أقرت اللجنة جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/50/1) في جلستها الـ 996.
	دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
	7 - في الجلسة الـ 997، عرضت نيكول أميلين تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/50/1)، الذي اجتمع في الفترة من 7 إلى 11 شباط/فبراير 2011.
	هاء - تنظيم الأعمال
	8 - في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلي الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ومنظمات حكومية دولية أخرى، قَدَّمَت خلالها تلك الهيئات معلومات خاصة بكل بلد، ومعلومات عن الجهود التي بذلتها دعماً لتنفيذ الاتفاقية.
	9 - وفي يومي 3 و 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية الذين قدموا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في البلدان المقرر أن تقدم حكوماتها تقارير إلى اللجنة في دورتها الخمسين.
	واو - عضوية اللجنة
	10 - حضر جميع الأعضاء الدورة الخمسين للجنة، باستثناء إنديرا جايسنغ. ولم تتمكن روث هالبرين - كداري وشياو كياو زو من حضور الأيام الثلاثة الأخيرة من الدورة. وترد في المرفق الخامس بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة، تبين مدة عضوية كل منهم.
	الفصل الثالث
	تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة التاسعة والأربعين والخمسين
	11 - في الجلسة 997، قدمت رئيسة اللجنة تقريراً عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة التاسعة والأربعين للجنة.
	الفصل الرابع
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	12 - في الجلسة الخمسين، نظرت اللجنة في التقارير المقدمة من ثماني دول أطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية وهي: التقرير الدوري السادس لباراغواي؛ والتقرير الدوري الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع لتشاد؛ والتقرير الأول للجبل الأسود؛ والتقرير الأول لعُمان؛ والتقرير الدوري الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث لكوت ديفوار؛ والتقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع للكويت؛ والتقرير الدوري الجامع للتقارير الأول والثاني والثالث والرابع لليسوتو؛ والتقرير الدوري الجامع للتقريرين السادس والسابع لموريشيوس. ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بحالة تقديم التقارير والنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 في قاعدة بيانات هيئة المعاهدة تحت ”حالة تقديم التقارير“ في العنوان التالي www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.
	13 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية عن كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات بموقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org)، تحت الرموز المبينة أدناه:
	باراغواي (CEDAW/C/PRY/CO/6)
	تشاد (CEDAW/C/TCD/CO/1-4)
	الجبل الأسود (CEDAW/C/MNE/CO/1)
	عمان (CEDAW/C/OMN/CO/1)
	كوت ديفوار (CEDAW/C/CIV/CO/1-3)
	الكويت (CEDAW/C/KWT/CO/3-4)
	ليسوتو (CEDAW/C/LSO/CO/1-4)
	موريشيوس (CEDAW/C/MUS/CO/6-7)
	وعقب الدورة الخمسين، قدمت موريشيوس والجبل الأسود ملاحظات لهما بشأن الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.
	إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

	14 - اعتمدت اللجنة تقرير المقررة المعنية بالمتابعة في دورتها الخمسين، ونظرت في تقارير المتابعة والمعلومات الإضافية المقدمة من الدول الأطراف التالية:
	ألمانيا (CEDAW/C/DEU/CO/6/Add.1)
	الدانمرك (CEDAW/C/DEN/CO/7/Add.1)
	قيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/CO/3/Add.1)
	ميانمار (CEDAW/C/MMR/CO/3/Add.3)
	اليابان (CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1)
	ويمكن الاطلاع على تقارير المتابعة والمعلومات الإضافية الواردة من الدول الأطراف وردود اللجنة على صفحة اللجنة التي يستضيفها موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحت ”تقارير المتابعة“ في العنوان التالي: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw.
	15 - وبعثت اللجنة أيضاً رسائل تذكيرية للدول الأطراف التالية التي تأخرت في تسليم تقارير المتابعة وهي: إسبانيا، وبوتان، وتيمور - ليشتي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسويسرا، وغينيا - بيساو، وليبريا.
	16 - وبعثت اللجنة أيضاً برسائل إلى جمهورية تنزانيا المتحدة ونيجيريا لترتيب اجتماعين مع ممثلي الدولتين الطرفين المذكورتين اللتين لم تقدما تقريري المتابعة الخاصين بهما رغم توجيه اللجنة رسالتين تذكيريتين إليهما. وحيث إن اللجنة لم تتسلم أي رد، سيعاد ترتيب موعد الاجتماعين لعقدهما في الدورة الحادية والخمسين.
	17 - ورغم أن الموعد المقرر لكندا لتقديم معلومات إضافية لا يحِل حتى تشرين الأول/أكتوبر 2012، فقد أرسلت كندا رسالة تذكُر فيها أنها ستقدم المعلومات الإضافية في التقرير الدوري المقبل المقرر تقديمه في عام 2014. وبناءً عليه، قررت اللجنة وقف إجراء المتابعة فيما يتعلق بكندا.
	تقييم إجراء المتابعة للملاحظات الختامية

	18 - قدمت المقررة المعنية بالمتابعة تقييماً لإجراء المتابعة منذ الدورة الحادية والأربعين، وفقاً للقرار المتخذ في تلك الدورة.
	19 - وبالنظر إلى أن مدة السنتين التي طبق خلالها إجراء المتابعة مدة قصيرة نسبيا، فإن المعلومات الواردة في التقرير المقدمة تشير إلى أن إجراء المتابعة يحقق الهدف المنشود منه أي أن يُستعان به كأداة لتنفيذ الاتفاقية، وبشكل أكثر تحديدا، تنفيذ التوصيات الواردة في ملاحظات ختامية معينة. وبالتالي، يثبت هذا الإجراء فعاليته كإجراء للإبلاغ بموجب المادة 18 من الاتفاقية، يمكّن اللجنة من رصد التقدم المحرز فيما بين دورات الإبلاغ.
	20 - إلا أنه من الجلي أن عبء العمل سيتزايد مع مرور الوقت، وسيتعين على أعضاء اللجنة وعلى الأمانة تخصيص الوقت الكافي لهذا البند من بنود جدول الأعمال.
	21 - وأقرت اللجنة أيضاً التوصيات التالية:
	(أ) ينبغي أن تستمر إجراءات المتابعة المتعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية بموجب المادة 18 من الاتفاقية؛
	(ب) ينبغي الإبقاء على ولاية السنتين للمقرر المعني بالمتابعة وللمناوب عنه، وينبغي لجميع أعضاء اللجنة المشاركة في تقييم المتابعة بالتناوب؛
	(ج) ينبغي الإبقاء على المنهجية المطبقة في المتابعة؛
	(د) يلزم اتباع نهج متابعة خاص بكل بلد وذلك فيما يتعلق بالدول الأطراف التي تمر بحالة نزاع أو الخارجة من نزاع التي لا تقدم تقارير بموجب إجراء المتابعة؛ وينبغي أن يشتمل ذلك النهج على تقديم المساعدة التقنية الملائمة؛
	(هـ) بالإضافة إلى إفراد بند مستقل في جدول الأعمال لمسألة المتابعة، الأمر الذي ينبغي أن يستمر، يتعين زيادة الوقت المخصص أثناء دورة اللجنة لإجراء المتابعة وتكليف موظف معيَّن لهذه المهمة، بهدف كفالة تقديم الدعم في أوانه أثناء الدورات وفيما بينها؛
	(و) ينبغي إجراء التقييم المقبل للعملية وتناوله في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2013.
	تعيين المقرر المعني بالمتابعة والمقرر المناوب له

	22 - قررت السيدة سيمونوفيتش الانسحاب من وظيفة المقررة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية، رغم أن ولايتها تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. وقررت اللجنة تعيين السيدة بيلي (المقررة المناوبة السابقة) لتصبح المقررة الجديدة المعنية بالمتابعة، وتعيين السيدة هاياشي مقررة مناوبة لمدة عامين، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، وفقاً لقرار الجمعية المتخذ في دورتها الخامسة والأربعين، إسناد ولاية مدتها سنتين للمقررة والمقررة المناوبة.
	الفصل الخامس
	الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	23 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرِج اللجنة في تقريرها السنوي ملخصاً للأنشطة التي تضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري.
	ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري
	24 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري يومي17 و 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
	25 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الحادية والعشرين (انظر المرفق الرابع بالجزء الثاني من هذا التقرير).
	26 - واتخذت اللجنة إجراءات بشأن البلاغات رقم 22/2009 (ج. ب. ضد بيرو)، ورقم 26/2010 (هيريرا ريفييرا ضد كندا)، ورقم 27/2010 (ز. م. ضد إيطاليا)، واعتمدت بتوافق الآراء رأياً واحداً وقرارين بعدم المقبولية فيما يتعلق بهذه البلاغات.
	27 - وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت اللجنة القرارات التالية:
	(أ) الحفاظ على الشكل الحالي المتمثل في عقد ثلاث دورات للجنة، من بينها دورة واحدة في نيويورك، تخدمها وحدة الالتماسات؛
	(ب) تحسين الموقع الشبكي للجنة، كي يعكس جميع القضايا التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك قرارات وقف الإجراءات؛
	(ج) إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في صفحة الشبكة الخارجية للجنة، لضمان إطلاع الأعضاء على معلومات محدثة عن جميع القضايا المسجلة؛
	(د) وضع منهجية فيما يتعلق بالمتابعة على مدى العام المقبل.
	باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
	28 - قررت اللجنة تعيين المقررين التاليين المعنيين بالمتابعة: القضية رقم 17/2008 (بيمنتل ضد البرازيل): السيدة باريرو - بوباديلا والسيدة أروتشا؛ القضية رقم 20/2008 (ف.ك. ضد بلغاريا): السيدة سيمونوفيتش والسيدة بوبسكو؛ والقضية رقم 23/2009 (أبراموفا ضد بيلاروس): السيدة هياشي والسيدة نويباور والسيدة شولتز.
	29 - ولم يتسن اتخاذ إجراءات متابعة محددة في هذه الدورة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 18/2008 (كارين تاياغ فيرتيدو ضد الفلبين)، حيث أن البعثة الدائمة للفلبين لم تكن قد ردت على طلب اللجنة بعقد اجتماع للمتابعة الذي قد أرسل في بداية الدورة. وللاطلاع على تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية، انظر المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير).
	جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتعلق بالمسائل الناشئة عن المادة 8 من البروتوكول الاختياري
	30 - تلقت أمانة اللجنة طلباً لإجراء تحقيق وقامت بتسجيله (طلب تحقيق رقم 2011/3)، وتم تعيين أعضاء من اللجنة للاضطلاع بالنظر الأولي في المعلومات الواردة، وفقاً للمادة 82 من النظام الداخلي للجنة. كما درست اللجنة معلومات متصلة بطلب التحقيق رقم 2011/2، وقررت أن تطلب معلومات إضافية عن الموضوع. ودرست اللجنة كذلك معلومات متصلة بطلب التحقيق رقم 2011/1، وقررت تناول المسألة وفقاً للمادة 84 من النظام الداخلي، إلا أنها لم تقرر في هذه الدورة الشروع في التحقيق. وأحيطت اللجنة علما أيضا بحالة التحقيق رقم 2010/1.
	الفصل السادس
	سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة
	31 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الخمسين، في البند 7 من جدول الأعمال، المتعلق بسبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	الإجراء الذي اتخذته اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال
	تعزيز أساليب عمل اللجنة

	32 - اجتمع الفريق العامل المعني بأساليب العمل أثناء الدورة، وعرض على اللجنة مشروع مقرر يتعلق بإنشاء فرق عمل للنظر في تقارير الدول الأطراف، ومشروع مقرر يتعلق بتعزيز دور المقرر القطري، واعتمدتهما اللجنة. واعتمدت اللجنة مشروعي المقررين بوصفهما المقرر 50/أولا (مع امتناع عضو واحد عن التصويت) والمقرر 50/ثانيا (بتوافق الآراء) (انظر الفصل الأول من الجزء الثاني من هذا التقرير).
	33 - وعلاوة على ذلك، أُطلِعَت اللجنة على جهود تعزيز نظام هيئات المعاهدات في سياق الاجتماعات المشتركة بين اللجان واجتماعات رؤساء اللجان، عن طريق نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وإبراهيم سلامة، مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، أدلت وان - هي لي أيضاً من قسم الفئات المستهدفة التابع لشعبة معاهدات حقوق الإنسان بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعرض موجز عن إجراء إحالة قائمة المسائل إلى الدول قبل تقديم التقارير، أعقبته مناقشة في الجلسة العامة بشأن أهمية الإجراء المذكور لعمل اللجنة. وأشير في التعليقات التي أدلت بها اللجنة إلى خصوصية الاتفاقية فيما يتعلق بالصكوك الأخرى لحقوق الإنسان، وإلى مدى توافق الإجراء مع التزامات الدول بتقديم تقارير حسبما ورد في الاتفاقية، وأعربت عن القلق إزاء إيجاد مصادر بديلة للمعلومات لإقامة حوار فعال وبناء في حالة عدم تقديم تقارير.
	34 - واجتمعت اللجنة أيضا، مع لجنة حقوق الإنسان لمناقشة أساليب العمل، وبخاصة قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير ومتابعة الملاحظات الختامية، وقررت إنشاء فريق عامل مشترك مع لجنة حقوق الإنسان للتعاون مستقبلاً.
	تواريخ الدورات المقبلة للجنة

	35 - وفقاً للجدول الزمني للمؤتمرات، تم تأكيد التواريخ والأماكن التالية لدورتي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين، وما يتصل بهما من جلسات:
	(أ) الدورة الثانية والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري: 7-10 شباط/فبراير 2012، جنيف؛
	(ب) الدورة الحادية والخمسون: 13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012، جنيف؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الثالثة والخمسين: 5-9 آذار/مارس 2012، جنيف؛
	(د) الدورة الثالثة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات بموجب البروتوكول الاختياري: 4-6 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛
	(هـ) الدورة الثانية والخمسون: 9-27 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛
	(و) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والخمسين: 30 تموز/يوليه - 3 آب/ أغسطس 2012، نيويورك.
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة 

	36 - أكدت اللجنة أنها ستنظر في تقارير الدول الأطراف التالية في دورتيها الحادية والخمسين والثانية والخمسين.
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	الأردن
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	الفصل السابع
	تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
	37 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الخمسين، في البند 6 من جدول الأعمال، المتعلق بتنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
	التوصية العامة بشأن العواقب الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

	38 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وقُدِّمَت للجنة الصيغة النهائية لمشروع التوصية العامة لقراءتها قراءة أولى.
	التوصية العامة بشأن حقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد انتهاء النزاع

	39 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، إلا أنه لم تُجر أي مناقشات في الجلسة العامة. كما اجتمع الفريق العامل مع الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق التشرد وانعدام الجنسية، بهدف كفالة التكامل وعدم التداخل فيما بين التوصية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة في حالات النزاع وحالات ما بعد النزاع، والتوصية العامة المقبلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياق التشرد وانعدام الجنسية.
	التوصية العامة المشتركة بشأن الممارسات الضارة

	40 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة، كما عقد اجتماعاً مشتركاً مع الفريق العامل التابع للجنة حقوق الطفل لاستعراض مجمل مشروح للتوصية العامة. ولم تُجر أي مناقشات في الجلسة العامة بشأن هذا الموضوع.
	التوصية العامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

	41 - تم تعميم مشروع مذكرة مفاهيمية على اللجنة في هذه الدورة. كما عقد الفريق العامل اجتماعاً.
	الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية

	42 - عُقِد اجتماع بين فرقة العمل المعنية بالقضايا الجنسانية في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لوضع بيان بشأن المساواة بين الجنسين في سياق التشرد وانعدام الجنسية فيما يتصل بالذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين واعتماد اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية. واعتُمِد البيان خلال الدورة الخمسين. كما قررت اللجنة تحويل فرقة العمل إلى فريق عامل لأغراض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطَّلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية

	43 - قررت اللجنة إنشاء فريق عامل معني بالمرأة الريفية بغرض إعداد توصية عامة في هذا الصدد. وقررت اللجنة أيضاً أن يُضطلع بين الدورات بأي عمل يتعلق بإعداد إحدى التوصيات العامة، إلى أن تقرر اللجنة خلاف ذلك.
	الفصل الثامن
	جدول الأعمال المؤقّت للدورة الحادية والخمسين
	44 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والخمسين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، واعتمدت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
	1 - افتتاح الدورة.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتي اللجنة الخمسين والحادية والخمسين.
	4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	5 - متابعة الملاحظات الختامية الواردة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	7 - سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	8 - الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	9 - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والخمسين للجنة.
	10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الحادية والخمسين.
	الفصل التاسع
	اعتماد التقرير
	35 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير عن دورتها الخمسين في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011 واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.
	المرفق الأول
	المقرر 50/خامسا - بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمناسبة الذكرى السنوية لاعتماد الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 والذكرى السنوية لاعتماد اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961
	اعتُمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 خلال الدورة الخمسين
	نداء من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين للاجئين والأشخاص العديمي الجنسية

	بالاقتران مع الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 (اتفاقية اللاجئين لعام 1951) بصيغتها المعدلة ببروتوكولها لعام 1967 واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، تنص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 على معايير عالمية لمعاملة اللاجئات والعديمات الجنسية من النساء والفتيات. وهذه الصكوك تكميلية وتنفيذها بحذافيرها أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين.
	وبمناسبة الذكرى السنوية الستين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951 والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، تطلب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى جميع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تؤكد من جديد تقيدها بالتزاماتها الدولية من خلال كفالة عدم التمييز في قوانينها وسياساتها وممارساتها ضد اللاجئات والعديمات الجنسية من النساء والفتيات.
	وتشجع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المساواة بين الجنسين وتحدد التدابير الرامية إلى النهوض بجميع النساء، بدون تمييز على أساس الجنسية أو المواطنة أو أي مركز قانوني آخر، من قبيل مركز اللجوء أو الهجرة أو الحالة الزوجية. ويمكن أن تنجم ممارسة التمييز بين الجنسين وعدم المساواة ضد النساء والفتيات عن التشريد القسري وانعدام الجنسية وأن تزداد حدة بسببهما. وكثيرا ما تترتب على حالات التشريد القسري وانعدام الجنسية آثار مختلفة على النساء والفتيات، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس والتمييز ضد المرأة.
	(أ) انظر أيضا الاستنتاج رقم 39 (د-36) المتعلق باللاجئات والحماية الدولية، الصادر عن اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1985، الفقرة (ك).
	(ب) انظر أيضا الاستنتاج رقم 105 (د-57) المتعلق بالنساء والفتيات المعرضات للخطر، الصادر عن اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، 6 تشرين الأول/أكتوبر 2006.
	وتنطبق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على كل مرحلة من مراحل دورة التشريد. وقد تستند مطالبات اللجوء التي تقدمها المرأة إلى أي من الأسباب الواردة في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، ولكنها قد تستند أيضاً إلى أشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس. وتدعو اللجنة الدول إلى الاعتراف بأشكال الاضطهاد المتصلة بنوع الجنس وإلى تفسير سبب ”الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة“ في الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين بحيث يُطبَّق على المرأة(أ). ويتعين كذلك أن توضع عمليات التسجيل والاستقبال وإجراء المقابلات والأحكام المتعلقة بمنح اللجوء المراعية للاعتبارات الجنسانية لكفالة استفادة المرأة على قدم المساواة من اللجوء.
	كما تهيب اللجنة بالدول أن تنفذ ضمانات ضد العنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس ضد النساء والفتيات في أوضاع اللجوء وأن توفر سبل الانتصاف عن هذه الانتهاكات، وأن تمكن المرأة من خلال كفالة مشاركتها على قدم المساواة في المواقع القيادية للاجئين، ويشمل ذلك عمليات بناء السلام وفقاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقرار مجلس الأمن 1325 (2000). وتهيب بالدول أيضاً أن تضمن للمرأة حقوقاً وفرصاً متكافئة للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والأغذية والمأوى والأمن وحرية الحركة والفرص المتاحة التماساً للعدالة وسعياً وراء إيجاد الحلول الدائمة(ب).
	وفي ما يتعلق بحالات انعدام الجنسية، تشكل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أداة هامة في إطار الجهود الدولية لمنع حالات انعدام الجنسية الناشئة عن التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقوق الجنسية وخفض هذه الحالات. وتنص الاتفاقية على الحماية التامة لمساواة المرأة مع الرجل في شؤون الجنسية. وتنص على أن تكفل الدول ألا يترتب على الزواج تغيير جنسية الزوجة تلقائياً، أو أن تصبح عديمة الجنسية أو تفرض عليها جنسية الزوج. وعلى الدول الأطراف أيضاً أن تمنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل في منح الجنسية لزوجها الأجنبي ولأطفالهما (المادة 9 من الاتفاقية). وترحب اللجنة بالتغييرات التشريعية التي قام بها عدد من الدول الأطراف لتغيير قوانين الجنسية التمييزية. إلا أن المشاكل لا تزال قائمة في 30 بلداً تقريباً في جميع أرجاء العالم.
	وبصرف النظر عن التقدم المحرز حتى الآن، لا يزال يتعين القيام بالكثير لتحقيق المساواة بين الجنسين، وخصوصاً في سياقات التشريد وانعدام الجنسية. وتقر اللجنة بأن المخاطر التي تواجهها النساء والفتيات، ولا سيما آفات العنف القائم على نوع الجنس والعنف الجنسي والمنزلي والاتجار بالأشخاص، لا تزال مصدر قلق بالغ. وتدعو اللجنة الدول إلى إبقاء هذه المسائل قيد نظرها على سبيل الأولوية مسألة ذات أولوية وإلى مواصلة تعزيز حماية النساء والفتيات.
	وتشجع اللجنة أيضاً الدول التي لم تفعل ذلك بعد على الانضمام للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وعلى سحب أي تحفظات ما زالت مستمرة على هذه الصكوك وإنشاء أطر قانونية وطنية بشأن اللجوء وانعدام الجنسية تحترم مبادئ المساواة بين الجنسين.
	المرفق الثاني
	المقرر 50/سادسا - بيان عام للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن المرأة الريفية
	اعتُمد في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 خلال الدورة الخمسين
	تصدرت حالة المرأة الريفية جدول أعمال الأمم المتحدة لسنوات عديدة، بما في ذلك في الجمعية العامة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومختلف وكالات الأمم المتحدة. وترتبط هذه الحالة أيضاً بالتحقيق الفعال والتام للأهداف الإنمائية للألفية.
	وفي ضوء الدورة السادسة والخمسين القادمة للجنة وضع المرأة التي سيكون موضوعها ذو الأولوية هو ”تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة“، تغتنم اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة هذه الفرصة للإدلاء بيان عام بشأن المرأة الريفية.
	الإطار المعياري

	اللجنة مكلفة بجملة مهام منها تناول حقوق المرأة الريفية واحتياجاتها وشواغلها تحديداً. وتنص المادة 14 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها.
	وأوصت اللجنة في توصيتها العامة رقم 16 بشأن المرأة العاملة بلا أجر في المشاريع الأسرية الريفية والحضرية بأن تتخذ الدول الأطراف الخطوات اللازمة لضمان دفع الأجر والتأمين الاجتماعي والاستحقاقات الاجتماعية للنساء اللاتي يعملن دون الحصول على هذه الاستحقاقات في المشاريع التي يملكها أحد أفراد الأسرة.
	وتذكر التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة أن المرأة الريفية معرضة لخطر العنف القائم على نوع الجنس نتيجة للمواقف التقليدية في ما يتعلق بالدور الثانوي للمرأة التي لا تزال قائمة في العديد من المجتمعات الريفية. والفتاة من المجتمعات الريفية معرضة بشكل خاص لخطر العنف والاستغلال الجنسي حين تغادر مجتمعها الريفي للبحث عن فرصة عمل في المدن.
	التمكين

	تشدد اللجنة على أنه لا تزال هناك العديد من المسائل التي يتعين التصدي لها، على الرغم من الجهود المبذولة لتشجيع تمكين المرأة الريفية عموماً، نظراً إلى أن المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، تواجه التمييز في جميع مجالات الحياة.
	التعليم ومحو الأمية

	تشكل النساء والفتيات ثلثي الأميين في العالم البالغ عددهم نحو بليون شخص. والفتاة الريفية هي من الفئات المحرومة بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، التي تسجل محو الأمية والتعليم أدنى مستوياتها فيها. وتبين الأرقام المتوافرة أن نسبة 5 في المائة فقط من الخدمات من قبيل برامج التعليم والدورات التدريبية تلبي احتياجات المرأة الريفية. وليس من السهل، ولا سيما على المجتمعات الريفية النائية، الاستفادة من برامج محو الأمية الموجهة للفتيات والنساء. وتتضاءل فرص الفتاة في الاستفادة من التعليم أو لا تتوافر بسبب البعد عن المدارس والخوف من الاعتداء الجنسي أثناء الذهاب إلى المدرسة أو داخلها، والحمل المبكر، بالاقتران مع الأعباء المنزلية المرهقة في أغلب الأحيان.
	الصحة

	المرأة الريفية من الفئات المحرومة بشكل خاص في ما يتعلق باستفادتها من خدمات الرعاية الصحية. ولا تزال معدلات الوفيات النفاسية تسجل ارتفاعاً حاداً يلفت النظر في المناطق الريفية، وقد بلغ معدلها 640 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في المناطق الريفية، مقارنة بمعدل 447 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي في مناطق الحضر. وفي جميع مناطق العالم، يقل وجود القابلات الماهرات والمختصين في المجال الطبي في المناطق الريفية عنه في مناطق الحضر. ويزيد انتشار ناسور الولادة لدى المرأة الريفية، وهي حالة كثيرا ما تظهر أثناء تعسر المخاض، جراء سوء التغذية، والحمل في سن مبكرة، وظروف العمل المضنية. وفضلاً عن ذلك، غالباً ما تكون فرص استفادة الفتاة من الرعاية الصحية العامة ضئيلة جداً، لأنها تتعرض عادة للإهمال، نظراً إلى المواقف الأبوية السائدة في العديد من البيئات الريفية التقليدية التي تعطي الأفضلية للذكور.
	الاستفادة من الموارد والفرص

	تستفيد المرأة الريفية استفادة أقل من الموارد وفرص التدريب وتنمية المهارات، نتيجة للأمية وانتشار القوالب النمطية السلبية ومركزها الاجتماعي والاقتصادي عموماً. ويحد ذلك من مشاركتها الفعالة في المجتمع. ونتيجة لذلك، تعاني المرأة الريفية في بعض المناطق من التمييز في ما يتعلق بحقها في ملكية الأراضي ونقل الممتلكات. ويتوقف خفض حدة الفقر في الأرياف على تحسين حصول المرأة على العمل اللائق والاستفادة من الفرص المدرة للدخل، ولا سيما من خلال كفالة استفادتها من الأصول المنتجة، بما في ذلك الأراضي والقروض والتكنولوجيا، وتنمية مهاراتها ورأس مالها البشري. ويتوقف الحد من الجوع وسوء التغذية على استفادة الرجل والمرأة على السواء استفادة فعلية ومتساوية من الموارد المنتجة في المناطق الريفية والسيطرة عليها. ومن شأن الاستثمار في النساء المزارعات وردم الهوة بين الجنسين في الإنتاجية الزراعية أن يقلص عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسبة تتراوح بين 12 و 17 في المائة. ويعني ذلك فعلياً انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بما يتراوح بين 100 و 150 مليون شخص. وعلى الرغم من الإقرار بدور المرأة في التصدي لانعدام الأمن الغذائي والفقر، وأهمية حصولها على مصادر الطاقة المستدامة والمياه ومرافق الصرف الصحي والتعليم والتغذية والرعاية الصحية بالنسبة إلى التنمية الشاملة للبلد، فإن التمويل اللازم لم يرتق إلى مستوى الالتزامات المقطوعة في مجال السياسات. ومن أصل المبالغ المنفقة على المعونة الغذائية بين عامي 2002 و 2008 والبالغة 18.4 بليون دولار، أفادت الجهات المانحة بأن 5.6 في المائة فقط تدمج فيها التركيز على الاعتبارات الجنسانية.
	وفي بعض البلدان، لا تحصل المرأة، ولا سيما المرأة الريفية، إلا على نسبة 10 في المائة من المخصصات الائتمانية، وذلك بصورة رئيسية لأن التشريعات الوطنية والقانون العرفي لا يجيزان لها تقاسم حقوق ملكية الأراضي/حقوق الملكية مع زوجها أو الذكور من أفراد أسرتها، أو لأن ربة المنزل تستبعد من خطط استحقاق الحصول على الأراضي ولا يمكنها بالتالي توفير الضمانة الرهنية التي تشترطها مؤسسات الإقراض.
	وفرص العمل محدودة جداً أيضاً بالنسبة للمرأة الريفية عموماً، وحين تسعى هذه المرأة إلى العمل خارج المزارع، تتجه عادة إلى العمل في وظائف تتطلب مهارات أقل وغير مجزية ماليا. ويتعين كذلك تشجيع منح القروض المالية الصغيرة للمرأة الريفية والمشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتوفير فرص عمل المرأة لحسابها.
	الزراعة والجوع والفقر

	تمثل المرأة الريفية شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ووفقا للبيانات القابلة للمقارنة، تشكل النساء نسبة متوسطها 43 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية. بل إنها في الواقع العمود الفقري للأمن الغذائي المحلي والوطني وقوة حاسمة للحد من الفقر وسوء التغذية والجوع ولتعزيز التنمية في كثير من البلدان. ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات والسياسات، غالبا ما تكون مساهمة المرأة في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي غير مدفوعة الأجر، وغير ظاهرة إلى حد بعيد، ومهملة في كثير من الأحيان، وتفتقر بوجه عام إلى الدعم الكافي. ويتعين تلبية احتياجات المرأة الريفية من التكنولوجيات الزراعية والمعدات الزراعية الموفرة للعمل ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك تقييم وحساب مساهمتها غير النقدية في الحفاظ على المقومات الاقتصادية لأسرتها وللتنمية الوطنية.
	وترتبط الزراعة ارتباطا لا ينفصم بالقضاء على الفقر، ولا سيما في البلدان النامية. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجهها الإنتاجية الزراعية الآثار السلبية الناشئة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، من قبيل النزاعات الداخلية، التي تؤثر على المرأة الريفية بصورة غير متكافئة. وإضافة إلى ذلك، فإن تأجير وبيع مساحات كبيرة من الأراضي لدول أخرى أو لشركات خاصة كبيرة، وكذلك تسجيل براءات بشأن البذور، غالبا ما تحد من فرص تمكُّن المرأة من توفير قدر كاف من الأغذية لنفسها ولأسرتها. وتضطلع المرأة الريفية بدور محوري في مكافحة هذه الآثار السلبية ومن ثم يجب إشراكها في جميع البرامج ذات الصلة التي تهدف إلى التصدي لهذه التحديات، بما في ذلك في مجال حفظ البيئة الطبيعية ونوعية الغذاء.
	حالات النزاع

	كثيرا ما تتحمل المرأة الريفية العبء الأكبر في حالات النزاع المسلح وحالات ما بعد النزاع. فهي تخضع لانتهاكات حقوقها الأساسية كإنسان مثل الحق في الحياة والسلامة وحرية التنقل، وكذلك الحق في الإنتاجية وسبل كسب العيش والحصول على الأغذية والرعاية الصحية. وهي تواجه بالإضافة إلى ذلك التشرد القسري والعنف الجنسي وفقدان أفراد أسرتها وأطفالها. وعلى الرغم من بعض الاهتمام الذي يولى للمرأة في النزاع، كثيرا ما تهمل حالة المرأة الريفية في أوقات النزاع المسلح وما بعد النزاع.
	العنف والاتجار والاستغلال الجنسي والسخرة

	كثيرا ما يرتبط العنف ضد المرأة والاتجار بها واستغلالها جنسيا وسخرتها بالفقر وانعدام الفرص في المناطق الريفية. وينبغي التصدي لهذه الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى العنف والاتجار بها، من خلال تدابير موجهة في التشريعات والسياسات. ويقع على المرأة الريفية ضرر غير متكافئ في كل من حالتي النزاع وما بعد النزاع. ويتعين تركيز الاهتمام على حالتها الخاصة.
	التنمية القائمة على المشاركة

	تسلم اللجنة بأهمية مشاركة المرأة الريفية باعتبارها عاملا حاسما في التنمية، من خلال دورها في الإنتاج الزراعي أو ممارسة الأعمال الحرة أو إدارة الموارد الطبيعية. وتشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المرأة الريفية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتشدد اللجنة على حق المرأة الريفية والمنظمات النسائية في المشاركة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على حياة المرأة، بسبل من بينها التمثيل في البرلمانات وأجهزة الحكم المحلي والكيانات التي يعهد إليها بالتفاوض بشأن بيع وتأجير الأراضي الوطنية إلى دول أجنبية و/أو شركات خاصة، وتنفيذ هاتين العمليتين.
	التوصيات

	تهيب اللجنة بجميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكالاتها أن تساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في المناطق الريفية وتشدد على أهمية وضرورة تنسيق العمل على نطاق واسع بالشراكة مع المجتمع المدني، عند الاقتضاء، لزيادة تمكين المرأة الريفية بوجه عام ومساهماتها في الإنتاجية الزراعية والقضاء على الفقر والجوع، وخصوصا عن طريق ما يلي:
	(أ) دمج منظورات تراعي الاعتبارات الجنسانية عند تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الريفية وإدراج هدف تحقيق المساواة بين الجنسين باعتباره غاية شاملة لهذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج، واعتماد وتنفيذ تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة الريفية؛
	(ب) التخلي عن السياسات التي قد تحد من قدرة المرأة الريفية على توفير قدر كاف من الأغذية لنفسها وأسرتها ومجتمعها المحلي، من قبيل شراء البذور التي سجلت بشأنها براءات تكنولوجيا تقيد استخدام الجينات، والتي تنتج نباتات عقيمة وترغم المزارعين على شراء بذور في بدء كل موسم زراعي بدلا من استخدام البذور التي تنتجها النباتات ذاتها؛
	(ج) إشراك المرأة الريفية في جميع مناحي التخطيط والتنفيذ والتقييم لجميع السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتها؛
	(د) تعزيز تمثيل المرأة الريفية في البرلمانات والأجهزة التنفيذية وكذلك في أجهزة الحكم الوطني والمحلي، بما في ذلك في الأجهزة المسؤولة عن تخطيط الأراضي الوطنية أو التفاوض بشأنها أو بيعها أو تأجيرها؛
	(هـ) ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية من قبيل الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الأمومة والصحة الجنسية والإنجابية ومرافق رعاية الطفل ووسائل النقل؛
	(و) توفير شبكات أمان اجتماعي لمساعدة المرأة الريفية في البلدان النامية على مواجهة تأثير إعادة الهيكلة الاقتصادية وتقلب أسعار الأغذية؛
	(ز) تشجيع العمالة الكاملة والعمل اللائق للمرأة الريفية، بما في ذلك الأنشطة المدرة للدخل؛
	(ح) خفض الوقت والجهد اللذين تبذلهما المرأة الريفية في العمل باستحداث ابتكارات في الهياكل الأساسية والتكنولوجيا؛
	(ط) ضمان تكافؤ فرص المرأة الريفية في الحصول بيسر وتكلفة مقبولة على الموارد الإنتاجية والطاقة والمياه، وإمكانية استغلال الأراضي وحيازتها وملكية العقارات، والاستفادة من التكنولوجيات السليمة بيئيا، والتمويل والقروض الصغيرة، والخدمات الإرشادية وخدمات الأعمال التجارية الزراعية، وبرامج التدريب المهني وغير المهني، والأسواق؛
	(ي) دمج اهتمامات المرأة في تخطيط وتنفيذ ورصد جميع برامج التنمية والإدارة البيئية وإشراكها بصورة كاملة فيها، وذلك لضمان مشاركتها الضرورية لتحقيق النفع لها ولتحقيق التنمية المستدامة؛
	(ك) اعتماد تدابير منتظمة لزيادة وعي المرأة الريفية بنطاق حقوقها والاضطلاع بحملات توعية عامة لتثقيف المجتمع بشأن أدوار المرأة الريفية وحقوقها ووضعها، بما في ذلك من خلال البرامج الحكومية ووسائط الإعلام ومبادرات المجتمع المدني ومن خلال القادة التقليديين من أجل مكافحة التقاليد والنماذج النمطية والقوانين العرفية والممارسات التي تميز ضد المرأة الريفية؛
	(ل) ضمان تمكين المرأة الريفية من اللجوء إلى العدالة والآليات المؤسسية الداعمة اللازمة لإعمال حقوقها، حتى تتمكن المرأة الريفية من تحقيق كامل إمكاناتها من جميع الوجوه؛
	(م) وضع استراتيجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء المسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في المناطق الريفية ويفتقرن في كثير من الأحيان بشدة إلى الموارد الأساسية اللازمة لعيش الكفاف والدخل الآمن وفرص الحصول على الرعاية الصحية والمعلومات بشأن استحقاقاتهن وحقوقهن وإمكانية التمتع بها.
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	1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الحادية والعشرين في الفترة من 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011. وحضر الدورة جميع الأعضاء.
	2 - وفي بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير.
	3 - واستعرض الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين المستجدات في المراسلات الجديدة التي تلقتها الأمانة العامة منذ دورته الأخيرة. وكان معروضا على الفريق العامل جدول للمراسلات التي وردت وتم تجهيزها في الفترة من 7 أيار/مايو إلى 2 آب/أغسطس 2011، وجدول قسمت فيه تلك المراسلات إلى خمس فئات، بناء على طلب الفريق العامل في دورته العشرين.
	4 - واستعرض الفريق العامل خلال الدورة حالة البلاغات المعلقة المسجلة وأجرى مناقشة بشأن كل منها.
	5 - وناقش الفريق العامل مشروع توصية متصلة بمقبولية البلاغ رقم 22/2009 وأسسه الموضوعية وثلاثة مشاريع توصية متعلقة بمقبولية البلاغات رقم 26/2010 و 27/2010 و 29/2010. وبسبب عدم توفر ترجمة لمشروع التوصية رقم 29/2010 (الأصل بالإسبانية)، قرر الفريق العامل تأجيل النظر في تلك القضية إلى دورته الثانية والعشرين.
	6 - وناقش الفريق العامل أيضا البلاغ رقم 19/2008 وباشر مناقشة أولية للبلاغ رقم 30/2011.
	7 - ونظر الفريق العامل في طلب قدمته دولة طرف في البلاغ رقم 24/2009 يدعو اللجنة إلى ”المشاركة في التوصل إلى تسوية ودية‘‘ مع مقدم البلاغ؛
	8 - وناقش الفريق العامل أيضا طلبا من إحدى الدول الأطراف، متصلا بالبلاغ رقم 32/2011، بأن تنظر اللجنة في مقبولية القضية بشكل مستقل عن أسسها الموضوعية.
	9 - وناقش الفريق العامل أساليب عمله، بما في ذلك عدد دوراته سنويا، والخدمات المقدمة له من الأمانة العامة، والطرائق التي تحكم تنظيم عمله بشأن البلاغات بين الدورات، وممارسة سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات.
	10 - وناقش الفريق العامل مسألة المتابعة وتعيين مقررين معنيين بالمتابعة. وقدمت السيدة باريرو - بوبادييا عرضا وجيزا عن الخطوات التي اتخذتها السلطات البرازيلية حتى الآن لتعميم توصية اللجنة رقم 17/2008.
	11 - وأحاط الفريق العامل علما بعدة منشورات أشارت إليها الأمانة العامة، متصلة بعمله على البلاغات.
	الإجراءات المتخذة
	12 - قرر الفريق العامل في دورته الحادية والعشرين ما يلي:
	(أ) اعتماد توصية متعلقة بمقبولية البلاغ رقم 22/2009 وأسسه الموضوعية، وتوصيتين متعلقتين بمقبولية البلاغين رقم 26/2010 و 27/2010؛
	(ب) توجيه رسالة تذكير أخيرة إلى المحامي في إطار البلاغ رقم 25/2010 طلبا لتعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ، مع تحديد مهلة قصوى له للرد مدتها شهر؛
	(ج) توجيه رسالة إلى مقدمة البلاغ يُطلب إليها فيها الرد على مسائل محددة أثيرت في مذكرة الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية للبلاغ رقم 19/2008، وذلك ضمن المهلة القصوى المحددة بـ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011 التي سبق أن أُعطيتها؛
	(د) إعداد مشروع توصية تتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ رقم 19/2008 للدورة الثانية والعشرين للفريق العامل؛
	(هـ) إعداد مشروع توصية تتعلق بمقبولية البلاغ رقم 25/2010، لينظر فيها الفريق العامل في دورته الثانية والعشرين؛
	(و) إعداد مشروع توصية تتعلق بمقبولية البلاغ رقم 28/2010 وأسسه الموضوعية؛
	(ز) إحالة اقتراح الدولة الطرف الوارد في البلاغ رقم 24/2009 بإجراء تسوية ودية مع محامي مقدمة البلاغ، وإعطاء مهلة شهر لإطلاع اللجنة على قراره في هذا الصدد. كما تُبلغ الرسالة محامي مقدم البلاغ أن هذه العملية لن تؤدي إلى وقف القضية المعروضة على اللجنة إلا إذا تم التوصل إلى تسوية ودية وسحب مقدمة البلاغ القضية؛
	(ح) مواصلة مناقشته الأولية للبلاغ رقم 30/2011 في دورته الثانية والعشرين، في ضوء الإجابة المعلقة من الدولة الطرف؛
	(ط) تأجيل مناقشاته لمقبولية البلاغ رقم 29/2011 إلى دورته الثانية والعشرين عندما يتوفر بجميع لغات الفريق العامل مشروع التوصية المتعلقة بمقبولية البلاغ؛
	(ي) رفض الطلب المقدم من بلغاريا النظر بشكل منفصل في مقبولية البلاغ رقم 32/2011 وأسسه الموضوعية؛
	(ك) تعيين مقررات لقضايا البلاغات 17/2008 (السيدة باريرو - بوباديا)، و 20/2008 (السيدة سيمونوفيتش) و 23/2009 (السيدة هاياشي) بصفتهن مقررات معنيات بمتابعة هذه البلاغات، والسعي إلى تعيين مقررات مشاركات من قبل اللجنة في دورتها الخمسين لمتابعة تلك البلاغات؛
	(ل) الطلب من الأمانة العامة ترتيب اجتماع مع البعثة الدائمة للفلبين في بداية الدورة الخمسين للجنة لمناقشة متابعة البلاغ رقم 18/2008؛
	(م) الطلب من الأمانة العامة تزويد الفريق العامل في دورته الثانية والعشرين بمعلومات عن كيفية تنظيم سائر الهيئات المنشأة بمعاهدات لمتابعة البلاغات، وذلك بهدف تقديم توصية رسمية إلى اللجنة في جلستها العامة لتحديد إجراءات المتابعة؛
	(ن) رفض الاقتراح القاضي بحد دورات الفريق العامل بدورتين في السنة (كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر) لأن ذلك قد يعرقل كفاءة عمل اللجنة التي لن تتمكن في هذه الحالة من البت في البلاغات الفردية لمدة سبعة إلى ثمانية أشهر؛ وفي ضوء الصعوبات التي تعترض توفير الخدمات للفريق العامل في الدورة التي يعقدها في نيويورك، اقتراح أن يعقد الفريق العامل ثلاث دورات في جنيف (ثلاثة أيام في كانون الثاني/يناير - شباط/فبراير، وأربعة أيام في أيار/مايو - حزيران/يونيه، وثلاثة أيام في تشرين الأول/أكتوبر)؛
	(س) مناقشة الفريق، في دورته الثانية والعشرين، إمكانية تسجيل بلاغ مقدم من شخص ضد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 24 شباط/فبراير 2011 و 2 آذار/مارس 2011، ردت عليه الأمانة العامة برسالة موحدة؛
	(ع) توجيه رسالة إلى مقدمي طلب تحقيق ورد في 2 آب/أغسطس 2011 وجهزته الأمانة العامة عن طريق الخطأ باعتباره شكوى فردية، وإبلاغ مقدمي هذا الطلب بإحالته إلى اللجنة لاتخاذ إجراءات بشأنه بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري.
	13 - وقرر الفريق العامل ما يلي فيما يتعلق بعمله بين الدورات وأساليب عمله الداخلية:
	(أ) ينبغي أن يوافق ثلاثة من أعضاء الفريق العامل على الأقل على التسجيل، وطلبات التدابير المؤقتة، وسائر القضايا الهامة المتعلقة بالبلاغات المسجلة؛
	(ب) الطلبات المحددة من قبيل تمديدات قضية مسجلة أو تقسيمها إلى عدة قضايا لا تتطلب سوى موافقة مقرر القضية ورئيس الفريق العامل، ولكن ينبغي إحالتها للعلم إلى جميع أعضاء الفريق العامل؛
	(ج) تتولى الأمانة العامة تجهيز الإشعارات الموحدة باستلام البلاغات وإحالتها في قضية مسجلة، مع إحالة نسخ إلى مقرر القضية ورئيس الفريق العامل؛
	(د) عند الشك في قضية محددة أو معقدة، ينبغي الاتصال دائما بالفريق العامل؛
	(هـ) ينبغي أن تستشار جهة التنسيق التابعة للجنة في وحدة الالتماسات من قبل أعضاء الوحدة الآخرين بشأن تجهيز جميع المراسلات غير المسجلة.
	14 - وقدم الفريق العامل إلى اللجنة المسائل التالية للنظر فيها وبتها:
	(أ) توصية تتعلق بمقبولية البلاغ رقم 22/2009 وأسسه الموضوعية؛
	(ب) توصيتان تتعلقان بمقبولية البلاغين رقم 26/2010 و 27/2010؛
	(ج) اقتراح لعقد الدورات الثلاث للفريق العامل جميعها في جنيف، في ضوء الصعوبات التي تعترض توفير الخدمات في نيويورك، أو للحفاظ على الشكل الحالي للدورات الثلاث، بما في ذلك دورة في نيويورك تتولى توفير الخدمات لها وحدة الالتماسات؛
	(د) تعيين مقررين مشاركين لمتابعة البلاغات رقم 17/2008 (المقررة السيدة باريرو - بوباديا)، و 20/2008 (المقررة السيدة سيمونوفيتش)، و 23/2009 (المقررة السيدة هاياشي)؛
	(هـ) تخصيص موظفين على قدر كاف من التخصص في وحدة الالتماسات، وبشكل خاص نقل الوظيفة المصنفة برتبة ف-4 مع أمانة اللجنة من نيويورك إلى جنيف (وحدة الالتماسات)؛
	(و) تحسين موقع اللجنة على الإنترنت بحيث تظهر جميع القضايا التي اعتمدتها اللجنة، ولا سيما قرارات وقف القضايا؛
	(ز) إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في صفحة اللجنة الخارجية على الإنترنت.
	15 - سيعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثانية والعشرين في جنيف في الفترة من 7 إلى 10 شباط/فبراير 2012.
	التذييل
	جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للفريق العامل
	1 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	2 - استعراض الخطوات المتخذة والأنشطة المضطلع بها منذ الدورة الماضية.
	3 - البلاغات الجديدة المسجلة.
	4 - مناقشة بشأن القضايا الجاهزة للاعتماد.
	5 - القضايا التي يتعين وقفها.
	6 - المستجدات بشأن البلاغات.
	7 - مناقشة أولية بشأن القضايا المسجلة.
	8 - المستجدات بشأن وجهات النظر فيما يتعلق بالمتابعة.
	9 - مناقشة بشأن أساليب العمل، بما في ذلك النظام الداخلي للجنة المتصل بوقف القضايا، ومتابعة وجهات النظر وازدواجية الإجراءات الدولية (”المفاضلة بين المحاكم“).
	10 - المستجدات بشأن أنشطة التوعية.
	11 - اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته الحادية والعشرين.
	الجزء الثالث
	تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن أعمال دورتها الحادية والخمسين
	13 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2011
	الفصل الأول
	المسائل المعروضة على الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	المقررات
	المقرر 51/أولا

	بعد أن أحاطت اللجنة علما بحالة تقديم التقارير التي عرضتها الأمانة العامة (انظر المرفق الأول للجزء الثالث من هذا التقرير)، قررت أن تطلب من الدول التالية التي تأخرت كثيرا في تقديم تقاريرها إحالة جميع التقارير المتأخرة في المواعيد المحددة، وأن تمضي قدما - إذا لم تستلم تلك التقارير، وكتدبير أخير - في النظر في تنفيذ الاتفاقية في تلك الدول الأطراف دون استلام تقارير منها: أنتيغوا وبربودا (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والسابع، المقرر تقديمه في 31 آب/أغسطس 2014)؛ بربادوس (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والثامن، المقرر تقديمه في 2 آذار/مارس 2014)؛ سانت كيتس ونيفيس (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والثامن، المقرر تقديمه في 25 أيار/مايو 2014)؛ ترينيداد وتوباغو (التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والسابع، المقرر تقديمه في 11 شباط/فبراير 2015). كما طلبت اللجنة من الأمانة العامة متابعة حالة تقديم التقارير عند الاقتضاء مع الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها.
	المقرر 51/ثانيا

	فيما يتعلق بطلب التحقيق رقم 2011/1، قررت اللجنة تعيين ثلاثة من أعضائها مسؤولين عن فرقة العمل ذات الصلة بهذه المسألة، ودعوة الدولة الطرف المعنية إلى أن تقدم، في غضون شهرين، ملاحظاتها على المعلومات التي تلقتها اللجنة وأفادت بحدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية لبعض الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفقا للمادة 8، الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت اللجنة أيضا أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون معها في إمكانية إجراء تحقيق، وتحقيقا لهذا الغرض إلى تزويد الأعضاء المعينين بأي معلومات قد يعتبرون أو قد تعتبر الدولة الطرف أنها مفيدة لتأكيد الوقائع المتصلة بالمسألة، وإلى الإشارة إلى أي شكل آخر من أشكال التعاون قد ترغب الدولة الطرف في إقامته مع اللجنة وأعضائها المعينين بهدف تسهيل سير التحقيق، إذا اقتضى الأمر. وقررت اللجنة أيضا أن تطلب من الدولة الطرف المعنية الموافقة على إمكانية قيام الأعضاء المعينين من قبل اللجنة بزيارة قطرية إليها بعد النظر في ملاحظات الدولة الطرف ووفقا لأحكام المادة 8، الفقرة 2 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، والمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. وأخيرا، قررت اللجنة أن تطلب من الأعضاء المعينين الحصول على المعلومات ذات الصلة بالتحقيق السري، التي قد تكون متاحة من الدولة الطرف أو من مصادر أخرى، والنظر فيها بأكبر قدر من الموضوعية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الثانية والخمسين في تموز/يوليه 2012. وأخيرا، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا المقرر إلى الدولة الطرف.
	المقرر 51/ثالثا

	أيدت اللجنة قرار المكتب إقامة احتفال في دورتها الثانية والخمسين في نيويورك في تموز/يوليه 2012 إحياء للذكرى السنوية الثلاثين لدورتها الأولى. ورحبت اللجنة أيضا بدعوة كريمة من الحكومة التركية إلى عقد اجتماع لمدة يومين في اسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 إحياء للذكرى الثلاثين للجنة.
	المقرر 51/رابعا

	أكدت اللجنة عضوية فيكتوريا بوبيسكو ويوكو هاياشي في الفريق العامل المشترك بين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الإنسان.
	الفصل الثاني
	المسائل التنظيمية ومسائل أخرى 
	ألف - الدول الأطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري 
	1 - في 2 آذار/مارس 2012، تاريخ اختتام الدورة الحادية والخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 187 دولة، ويذكر أن الجمعية العامة اعتمدت هذه الاتفاقية في قرارها 34/180 وفُتح باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في نيويورك في 1 آذار/مارس 1980. دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 3 أيلول/سبتمبر 1981 وفقا للمادة 27 منها. وبالإضافة إلى ذلك، قبلت 65 دولة من الدول المتعاقدة تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بوقت اجتماع اللجنة. ووفقا لأحكام الاتفاقية يلزم حاليا أن يقبل التعديل ما مجموعه 125 من الدول الأطراف لكي يبدأ نفاذه.
	2 - وفي التاريخ نفسه، كان عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 104 دول، وهو البروتوكول الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 54/4 وفتحت باب التوقيع عليه في نيويورك في 10 كانون الأول/ديسمبر 1999. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ، وفقا للمادة 16 منه، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2000. 
	3 - ويمكن الاطلاع على آخر ما استجد من معلومات عن حالة الاتفاقية، وتعديل الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، بما في ذلك قوائم الدول الموقعة والدول الأطراف، ونصوص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات، والمعلومات الأخرى ذات الصلة، في الموقع الشبكي لمجموعة معاهدات الأمم المتحدة (http://treaties.un.org)، الذي يتولى تشغيله قسم المعاهدات التابع لمكتب الشؤون القانونية، والذي يضطلع بمهام الوديع الموكلة إلى الأمين العام. 
	باء - افتتاح الدورة
	4 - عقدت اللجنة دورتها الحادية والخمسين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 13 شباط/فبراير إلى 2 آذار/مارس 2012. وعقدت اللجنة 16 جلسة عامة، وعقدت أيضا 14 جلسة لمناقشة البنود 5 و 6 و 7 و 8 من جدول الأعمال. وترد في المرفق االثاني بالجزء الثالث من هذا التقرير قائمة بالوثائق المعروضة على اللجنة.
	5 - وافتتحت الدورةَ رئيسةُ اللجنة، سيلفيا بيمنتال، في 13 شباط/فبراير 2012. وألقت رئيسة قسم حقوق المرأة والشؤون الجنسانية، إشا دايفن، كلمة أمام اللجنة في الجلسة الافتتاحية. 
	جيم - إقرار جدول الأعمال
	6 - أقرّت اللجنة في جلستها 1018 جدول الأعمال المؤقت (CEDAW/C/51/1). 
	دال - تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
	7 - في جلسة اللجنة 1019، عرضت فيكتوريا بوبتشو، تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة (CEDAW/PSWG/51/1)، الذي اجتمع في الفترة من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2011. 
	هاء - تنظيم الأعمال
	8 - في 13 شباط/فبراير 2012، عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع ممثلين عن الوكالات المتخصصة وعن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وعن منظمات حكومية دولية أخرى، قدمت خلالها تلك الهيئات معلومات عن بلدان معينة، وعن ما بذلته من جهود دعما لتنفيذ الاتفاقية.
	9 - وفي 13 و 20 شباط/فبراير 2012، عقدت اللجنة جلسات علنية غير رسمية مع ممثلين عن منظمات غير حكومية قدموا أثناءها معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في البلدان التي قدمت حكوماتها تقارير إلى اللجنة في دورتها الحادية والخمسين. 
	واو - عضوية اللجنـة
	10 - حضر الدورة الحادية والخمسين جميع أعضاء اللجنة، باستثناء إنديرا جيسينغ. وتغيبت فِريدي أكار ونيكول أميلين لمدة يومين عن الدورة لحضورهما اجتماع لجنة وضع المرأة. وترد في المرفق الخامس بالجزء الأول من هذا التقرير قائمة بأسماء أعضاء اللجنة، تبيّن مدة عضوية كل منهم.
	الفصل الثالث
	تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها في الفترة بين دورتَي اللجنة الخمسين والحادية والخمسين
	11 - في الجلسة 1019، قدمت الرئيسة تقريرا عن الأنشطة التي قد اضطلعت بها منذ الدورة الخمسين للجنة.
	الفصل الرابع
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية 
	12 - نظرت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين في تقارير سبع دول من الدول الأطراف قُدّمت بموجب المادة 18 من الاتفاقية، وهي: التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن؛ والتقرير الدوري السابع المقدم من البرازيل؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الجزائر؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس المقدم من زمبابوي؛ والتقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول إلى الخامس المقدم من غرينادا؛ والتقرير الدوري السادس المقدم من الكونغو؛ والتقرير الدوري الثامن المقدم من النرويج. ويمكن الاطلاع على معلومات عن حالة تقديم التقارير والنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية، في قاعدة البيانات المتعلقة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات، تحت وصلة ”حالة تقديم التقارير“ في الموقع الشبكي www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf.
	13 - وأعدت اللجنة ملاحظات ختامية على كل تقرير من التقارير التي نظرت فيها. ويمكن الاطلاع على تلك الملاحظات في موقع نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org/) تحت الرموز المبينة أدناه:
	الجزائر (CEDAW/C/DZA/CO/3-4)
	البرازيل (CEDAW/C/BRA/CO/7)
	الكونغو (CEDAW/C/COG/CO/6)
	غرينادا (CEDAW/C/GRD/CO/1-5)
	الأردن (CEDAW/C/JOR/CO/5)
	النرويج (CEDAW/C/NOR/CO/8)
	زمبابوي (CEDAW/C/ZWE/CO/2-5)
	وعقب الدورة الحادية والخمسين، قدمت الجزائر والنرويج ملاحظاتهما على الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة.
	إجراءات المتابعة المتعلقة بالملاحظات الختامية

	14 - اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، التقرير المقدم من المقررة المعنية بالمتابعة، ونظرت في تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف التالية: 
	أرمينيا (CEDAW/C/ARM/CO/4/Rev.1)
	بلجيكا (CEDAW/C/BEL/CO/6/Add.1)
	إكوادور (CEDAW/C/ECU/CO/7/Add.1)
	إسبانيا (CEDAW/C/ESP/CO/6/Add.1)
	وترد تقارير المتابعة المقدمة من الدول الأطراف وردود اللجنة عليها في صفحة اللجنة التي يستضيفها موقع مفوضية حقوق الإنسان على الإنترنت تحت وصلة ”تقارير المتابعة“ في www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw. 
	15 - وبعثت اللجنة أيضا رسالة تذكيرية إلى كل من الدول الأطراف التالية التي تأخرت في تقديم تقارير المتابعة: بوتان وتيمور - ليشتي وغينيا - بيساو والكاميرون وليبريا.
	16 - وبعثت اللجنة برسالة إلى السلفادور لتحديد موعد لعقد اجتماع مع ممثل لتلك الدولة الطرف، التي لم تقدم تقرير المتابعة على الرغم من توجيه اللجنة رسالتين تذكيريتين إليها. وعقدت المقررة المعنية بالمتابعة اجتماعا مع ممثل السلفادور.
	17 - ووجّهت اللجنة دعوتين أخريين للاجتماع مع ممثلَين عن جمهورية تنـزانيا المتحدة ونيجيريا، اللتين لم تقدم أي منهما تقرير المتابعة على الرغم من توجيه اللجنة رسالتين تذكريتين إليهما، ولم تردّا على الرسالة الموجّهة إليهما في الدورة الخمسين لتحديد موعد الاجتماع مع ممثلَيهما. ولم تتلق اللجنة أي رد منهما.
	الفصل الخامس
	الأنشطة المضطلع بها بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	18 - تنص المادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن تدرج اللجنة في تقريرها السنوي، وفقا للمادة 21 من الاتفاقية، موجزا عن الأنشطة التي اضطلعت بها بموجب البروتوكول الاختياري. 
	ألف - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمسائل الناشئة عن المادة 2 من البروتوكول الاختياري 
	19 - ناقشت اللجنة الأنشطة المضطلع بها في إطار البروتوكول الاختياري، في 20 و 24 و 28 شباط/فبراير 2012. 
	20 - وأقرت اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري عن أعمال دورته الثانية والعشرين (انظر المرفق الثالث بالجزء الثالث من هذا التقرير).
	21 - واتخذت اللجنة إجراءات بشأن البلاغات رقم 19/2008 (سيسليا كيل ضد كندا)، و رقم 25/2010 (م. أ. ب. م ضد كندا)، ورقم 28/2010 (ر.ك.ب ضد تركيا)، وأقرّت رأيَين واتخذت قرارا بعدم مقبولية تلك البلاغات. واتُخذ قرار بعدم المقبولية بتوافق الآراء. وأعربت دولة واحدة من الدول الأعضاء عن اعتزامها تقديم رأي فردي معارض للآراء المبداة في البلاغ رقم 19/2008 فيما أعربت دولة عضو عن اعتزامها تقديم رأي فردي مؤيد للآراء المبداة في البلاغ رقم 28/2010.
	باء - متابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية
	22 - لم يتسنّ خلال هذه الدورة اتخاذ أي إجراءات متابعة محدّدة فيما يتصل بالبلاغ رقم 18/2008 (كارين تاياغ فرتيلو ضد الفلبين)، لأن البعثة الدائمة للفلبين لم تردّ على طلب اللجنة عقدَ اجتماع للمتابعة، كان قد أُرسل في وقت سابق أثناء الدورة الحالية وفي الدورة السابقة. وللاطلاع على تقرير اللجنة المقدم بموجب البروتوكول الاختياري والمتعلق بمتابعة آراء اللجنة بشأن البلاغات الفردية، انظر المرفق السابع بالجزء الأول من هذا التقرير. 
	جيم - الإجراءات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالمادة 8 من البروتوكول الاختياري
	23 - تلقّت اللجنة طلَبين إضافيين لإجراء تحريات. ولم تناقش اللجنة هاتين المسألتين. 
	24 - وفيما يتعلق بطلب إجراء تحرّ رقم 2011/1، قرّرت اللجنة تعيين ثلاثة أعضاء في اللجنة لتولي مسؤولية فرقة العمل المعنية بهذه المسألة، ولدعوة الدولة الطرف المعنية إلى أن تقدم في غضون شهرين ملاحظاتها على ما يرد إلى اللجنة من معلومات تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة لحقوق معينة من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك وفقا للفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقررت اللجنة أيضا أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون معها في إجراء أي تحريات ممكنة وأن توافي لذلك الغرض الأعضاء المعيّنين بأي معلومات يجوز أن يعتبرونها أو تعتبرها الدولة العضو مفيدة للتحقق من الوقائع المتصلة بالمسألة، وأن تحدّد أي شكل آخر من أشكال التعاون التي قد ترغب الدولة الطرف في توفيره للجنة وأعضائها المعيّنين، بهدف تسهيل إجراء التحريات، عند الاقتضاء. وقرّرت اللجنة أيضا أن تطلب إلى الدولة الطرف المعنية أن توافق على إمكانية قيام الأعضاء الذين عيّنتهم اللجنة بزيارة قطرية بعد النظر في الملاحظات التي أبدتها الدولة الطرف ووفقا لما جاء في الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمادة 86 من النظام الداخلي للجنة. وأخيرا، قررت اللجنة أن تطلب إلى الأعضاء المعيّنين الحصول على المعلومات المتصلة بتلك التحريات السرية التي قد تتوافر لدى الدولة الطرف أو من مصادر أخرى، وأن يتولوا فحصها بأكبر قدر من الموضوعية، ويقدّموا إلى اللجنة تقريرا عن ذلك في دورتها الثانية والخمسين المقرّر عقدها في تموز/ يوليه 2012. وختاما، قرّرت اللجنة أن تطلب إلى الأمين العام أن يقدم القرار الذي تتخذه اللجنة إلى الدولة الطرف. وعُقد أيضا اجتماع مع أعضاء الفرقة العاملة وممثلي الدولة الطرف في 1 آذار/مارس 2012 لمناقشة مجالات التعاون ولتوضيح الإجراءات المتبعة. 
	25 - وتم أيضا إطلاع اللجنة على حالة التحري رقم 2010/1 وأُبلغت بأن الدولة الطرف كانت قد أبدت في رسالة مؤرخة 26 كانون الثاني/يناير 2012 اعتزامها التعاون في التحريات وأفادت بأنها كانت قد طلبت أيضا معلومات مفصلة عن الزيارة، وهو ما سيجري التعامل معه بوصفه مقترحات مرهونة بموافقات أخرى. وأحيلت رسالة ردّ على ذلك مؤرخة 21 شباط/فبراير 2012 إلى البعثة الدائمة لتلك الدولة تتضمن معلومات عن تواريخ الزيارة ومدتها وتشكيل الوفد واجتماعاته ومسائل أخرى ذات صلة. وقررت اللجنة كذلك أن تبعث الأمانةُ، في حال عدم ورود أي رد بحلول 1 نيسان/أبريل، برسالة تذكيرية إلى الدولة المعنية.
	26 - وفيما يتعلق بطلب التحري رقم 2011/3، أُبلغت اللجنة بأن فرقة العمل قد اجتمعت لاستعراض القضية وخلصت إلى عدم وجود معلومات كافية لاتخاذ قرار بشأن المسألة وطلبت من الأمانة أن تقوم بصياغة رسالة تلتمس فيها معلومات وإيضاحات إضافية من الجهة التي طلبت إجراء التحري. وأيّدت اللجنة الطلب الذي قدمّته فرقة العمل. ولم تُقدمّ أي مستجدات عن طلب إجراء التحرّي رقم 2011/2.
	الفصل السادس
	سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة
	27 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الحادية والخمسين، في البند 7 من جدول الأعمال، وهو سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 7 من جدول الأعمال
	تعزيز أساليب عمل اللجنة 

	28 - اجتمع الفريق العامل المعني بأساليب العمل أثناء الدورة وأقّر مشروع نموذج لتوحيد الملاحظات التوجيهية القطرية التي أعدها المقررون القطريون وأيضا لتيسير عملهم في هذا الصدد. وجرى تعميم مشروع النموذج على اللجنة لإبداء ملاحظاتها عليه وتقرّر أن هذه المسألة تتطلب مزيدا من المناقشة في الدورة المقبلة.
	29 - وأجرت اللجنة أيضا استعراضا أوليا لمسألة الاستعانة بأفرقة العمل وساد انطباع عام بأن الاستعانة بأفرقة العمل كان له أثره في إدارة الوقت بشكل أفضل خلال الحوارات البناءة. وأثيرت شواغل فيما يتعلق بتغطية جميع المواد ذات الصلة من الاتفاقية والوقت المخصص للأسئلة. وقررت اللجنة أن المسألة تستدعي مزيدا من النقاش في الدورة المقبلة.
	30 - وبدأت اللجنة أيضا مناقشة فكرة عقد دوائر مزدوجة دائمة مرة في السنة باعتبارها وسيلة للنهوض بعبء العمل المتزايد، لا سيما فيما يتعلق بطلبات التحري بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وتدارك التأخير في النظر في تقارير الدول الأطراف. وقرّرت اللجنة أن المسألة تحتاج إلى مزيد من النقاش في الدورة المقبلة. 
	31 - وعلاوة على ذلك، قدمت للجنة إحاطة بشأن اجتماع دبلن الثاني والمشاورات غير الرسمية التي أجراها مؤخرا مع الدول الأطراف كل من وان - هيا لي، وباولو ديفيد، من شعبة معاهدات حقوق الإنسان، بشأن مسائل من بينها تحديد جدول زمني رئيسي لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات. واجتمعت اللجنة مع رئيس خدمات الدعم وإدارة البرامج ومفوضية حقوق الإنسان، بشأن المسائل ذات الصلة بالسفر.
	مواعيد الدورات المقبلة للجنة

	32 - وفقا لجدول المؤتمرات، تأكدّت مواعيد انعقاد دورتي اللجنة الثانية والخمسين والثالثة والخمسين وما يتصل بهما من اجتماعات على النحو التالي:
	(أ) الدورة الثالثة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 5-6 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛
	(ب) الدورة الثانية والخمسون: 9 إلى 27 تموز/يوليه 2012، نيويورك؛
	(ج) الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعة والخمسين: 30 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2012، نيويورك؛ 
	(د) الدورة الرابعة والعشرون للفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري: 25-28 أيلول/سبتمبر 2012، جنيف؛
	(هـ) الدورة الثالثة والخمسون: 1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012، جنيف؛
	(و)  الفريق العامل لما قبل الدورة الخامسة والخمسين: 22 إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2012، جنيف. 
	التقارير التي ستنظر فيها اللجنة في دوراتها المقبلة

	33 - أكّدت اللجنة أنها ستنظر، خلال دورتيها الثانية والخمسين والثالثة والخمسين، في تقارير الدول الأطراف التالية: 
	الدورة الثانية والخمسون:
	إندونيسيا
	بلغاريا
	جامايكا
	جزر البهاما
	ساموا
	غيانا
	المكسيك
	نيوزيلندا
	الدورة الثالثة والخمسون:
	تركمانستان
	توغو
	جزر القمر
	جمهورية أفريقيا الوسطى (في غياب تقرير)
	شيلي
	صربيا 
	غينيا الاستوائية
	الفصل السابع 
	تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية
	34 - نظرت اللجنة، خلال دورتها الحادية والخمسين، في البند 6 من جدول الأعمال، بشأن تنفيذ المادة 21 من الاتفاقية.
	الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إطار البند 6 من جدول الأعمال
	توصية عامة بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج وفسخه

	35 - اجتمع الفريق العامل خلال الدورة وواصلت اللجنة استعراض مشروع التوصية العامة في الجلسة العامة. وسيجري تعميم النسخة المنقحة لمشروع التوصية بين الدورات لإبداء تعليقات إضافية عليها، وستواصل اللجنة عملية وضع صيغته النهائية أثناء دورتها الثانية والخمسين التي ستُعقد في تموز/يوليه 2012. 
	توصية عامة بشأن المرأة في حالات النزاع المسلح وبعد انتهاء النزاع

	36 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة لكنه لم يجر أي مناقشات في الجلسة العامة، وإنْ كانت رئيسته، السيدة باتن، قد أطلعت اللجنة على التطورات الأخيرة. وقد دأب الفريق العامل، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومفوضية حقوق الإنسان، على تنظيم مشاورات إقليمية شتى لطلب تقديم إسهامات بشأن القضايا ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للمرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. ومن المقرّر أن تجرى المشاورات الإقليمية في الفترة بين آذار/مارس وأيار/مايو 2012 في بانكوك وأديس أبابا وغواتيمالا سيتي واسطنبول. 
	توصية عامة مشتركة بشأن الممارسات الضارة

	37 - اجتمع الفريق العامل مرتين مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة خلال الدورة وبدأت عملية صياغة عدد من المواضيع الفنية في إطار التوصية العامة. ولم تجر أي مناقشات في الجلسة العامة بشأن هذه المسألة.
	توصية عامة بشأن إمكانية اللجوء إلى القضاء

	38 - أطلعت رئيسة الفريق العامل، السيدة بيمنتال، اللجنةَ على التطورات الأخيرة بشأن مشروع التوصية العامة وعمّمت مذكرة مفاهيمية قرّرت اللجنة أن استعراضها سيحتاج إلى مزيد من الوقت قبل أن تُقرّها. واقتُرح أن يجري تنقيح وتأييد المذكرة المفاهيمية أثناء الدورة الثانية والخمسين للجنة. 
	الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين في سياق اللجوء السياسي وانعدام الجنسية والكوارث الطبيعية

	39 - اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمناقشة المسائل الفنية في إطار التوصية العامة، وأطلع اللجنة على ذلك في جلستها العامة. وسيواصل الفريق العامل العمل أثناء الدورات على وضع مشروع توصية عامة.
	الفريق العامل المعني بالمرأة الريفية 

	40 - لم تعقد أي مناقشات في الجلسة العامة بشأن هذه المسألة. بيد أن أعضاء الفريق العامل تبادلوا المعلومات والوثائق خلال الدورة وسيواصلون العمل بين الدورات بشأن هذا الموضوع. 
	الفصل الثامن
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والخمسين
	41 - نظرت اللجنة في مشروع جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثانية والخمسين في 2 آذار/مارس 2012، وأقرت جدول الأعمال المؤقت التالي لتلك الدورة:
	1 - افتتاح الدورة.
	2 - إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.
	3 - تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين دورتي اللجنة الحادية والخمسين والثانية والخمسين.
	4 - النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	5 - متابعة الملاحظات الختامية المقدمة من الدول الأطراف على التقارير بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
	6 - تنفيذ المادتين 21 و 22 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	7 - سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.
	8 - أنشطة اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	9 - جدول الأعمال المؤقت لدورة اللجنة الثالثة والخمسين.
	10 - اعتماد تقرير اللجنة عن دورتها الثانية والخمسين.
	الفصل التاسع 
	اعتماد التقرير 
	42 - نظرت اللجنة في مشروع التقرير المتعلق بدورتها الحادية والخمسين في 2 آذار/ مارس 2012، واعتمدته بصيغته المنقحة شفويا خلال المناقشة.
	المرفق الأول
	حالة تقديم الدول الأطراف التقارير المتأخرة، بموجب المادة 18 من الاتفاقية
	تقرير أمانة اللجنة 
	1 - تنص المادة 49 من النظام الداخلي للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على أن يخطر الأمين العام اللجنة في كل دورة بعدم استلام أي تقرير مطلوب من الدول الأطراف تقديمه بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد جرت العادة على تقديم هذه المعلومات سنوياً. 
	2 - ويتضمن التذييل الأول لهذا التقرير قائمة بأسماء 48 دولة طرفاً حان موعد تقديم تقاريرها أو انقضى ولم تقدمها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وفي بعض الحالات، غيرت اللجنة موعد التقديم المحتسب وفقاً للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية، وهو ما يرد بيانه في هذا التقرير. 
	3 - ويتضمن التذييل الثاني لهذا التقرير قائمة بأسماء 13 دولة طرفاً (من أصل الدول الـ 48 المذكورة أعلاه) انقضى على موعد تقديمها للتقارير خمس سنوات أو أكثر. ومن هذه الدول الـ 13، أربع دول تقرر أن ينظر خلال دورة اللجنة القادمة وذلك في حالة تنفيذها للاتفاقية في ظل عدم تقديمها أي تقارير استنادا إلى قرارات سابقة اتخذتها اللجنة (وتلك الدول هي جزر سليمان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسان فنسنت وجزر غرينادين، والسنغال). 
	4 - وتشمل أيضا التقارير المتأخرة المشار إليها أعلاه التقارير الأولى. فلم ترد بعد التقارير الأولى من جزر سليمان، وجزر كوك، ودومينيكا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسوازيلند، وكيريباس، وموناكو، وميكرونيزيا. 
	5 - وتجدر الإشارة كذلك إلى ورود 30 تقريراً في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وخلال الفترة الزمنية نفسها، نظرت اللجنة في 23 تقريراً. 
	6 - وفي آذار/مارس 2011، أحالت الأمانة رسائل تذكيرية إلى البعثات الدائمة لـ 34 من الدول الأطراف المتأخرة في تقديم تقاريرها. ومن أصل الدول الـ 34 التي جرى الاتصال بها، قدمت 11 دولة تقاريرها المتأخرة، بما في ذلك أفغانستان، وبنن، والبوسنة والهرسك، والجمهورية الدومينيكية، والسنغال، وطاجيكستان، والعراق، وقبرص، وقطر، والكاميرون، وهنغاريا. 
	7 - ووجهت رسائل تذكيرية إلى الدول المتبقية التالية أسماؤها المتأخرة في تقديم تقاريرها في كانون الثاني/يناير 2012: إريتريا، وأيرلندا، وبليز، وبوليفيا، وبيرو، وجزر كوك، وجورجيا، ورومانيا، وسانت لوسيا، وغانا، وغينيا، وفييت نام، وكرواتيا، وماليزيا، وملديف، وموريتانيا، وموزامبيق، وناميبيا، والهند. 
	8 - وفي ما يتعلق بالتقارير الاستثنائية، فقد كان من المفروض أن يقدم التقرير الاستثنائي لجمهورية الكونغو الديمقراطية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ووجهت رسالة تذكيرية إلى البعثة الدائمة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وكان من المفروض أن يقدم التقرير الاستثنائي لغينيا في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ووجهت رسالتان تذكيريتان إلى البعثة الدائمة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وفي 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. 
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	الجدول الزمني المؤقت للنظر في حالة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية في الدورات المقبلة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة الثانية والخمسون (9 إلى 27 تموز/يوليه 2012)
	• إندونيسيا
	• بلغاريا
	• جامايكا
	• جزر البهاما 
	• ساموا
	• غيانا 
	• المكسيك
	• نيوزيلندا
	الدورة الثالثة والخمسون (1 إلى 19 تشرين الأول/أكتوبر 2012)
	• تركمانستان
	• توغو 
	• جزر القمر 
	• جمهورية أفريقيا الوسطى (في ظل عدم تقديمها أي تقرير)
	• صربيا
	• شيلي
	• غينيا الاستوائية
	الدورة الرابعة والخمسون (شباط/فبراير 2013) 
	• أنغولا
	• باكستان
	• جزر سليمان (في ظل عدم تقديمها أي تقرير) 
	• جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
	• قبرص
	• هنغاريا 
	• النمسا 
	• اليونان
	الدورة الخامسة والخمسون (تموز/يوليه 2013)
	• أفغانستان
	• البوسنة والهرسك
	• الجمهورية الدومينيكية
	• جمهورية الكونغو الديمقراطية
	• الرأس الأخضر
	• كوبا 
	• المملكة المتحدة 
	الدورة السادسة والخمسون (تشرين الأول/أكتوبر 2013) 
	• أندورا
	• بنن
	• جمهورية مولدوفا
	• سانت فنسنت وجزر غرينادين (في ظل عدم تقديمها أي تقرير)
	• سيشيل 
	• طاجيكستان
	• كمبوديا 
	• كولومبيا 
	المرفق الثاني
	الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتها الحادية والخمسين 
	رقم الوثيقة
	عنوان الوثيقة أو وصفها
	CEDAW/C/51/1   
	جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني للحوارات
	CEDAW/C/51/2  
	تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
	CEDAW/C/51/3  
	تقرير منظمة العمل الدولية 
	تقارير الدول الأطراف
	CEDAW/C/DZA/3-4
	التقريرالجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع المقدم من الجزائر 
	CEDAW/C/BRA/7
	التقرير الدوري السابع المقدم من البرازيل
	CEDAW/C/COG/6
	التقرير الدوري السادس المقدم من الكونغو 
	CEDAW/C/GRD/1-5
	التقرير الجامع للتقارير الدورية الأول إلى الخامس المقدم من غرينادا
	CEDAW/C/JOR/5
	التقرير الدوري الخامس المقدم من الأردن 
	CEDAW/C/NOR/8
	التقرير الدوري الثامن المقدم من النرويج 
	CEDAW/C/ZWE/2-5
	التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني إلى الخامس المقدم من زمبابوي 
	المرفق الثالث 
	تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن دورته الثانية والعشرين 
	1 - عقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثانية والعشرين في الفترة من 7 إلى10 شباط/فبراير 2012. وحضر الدورة جميع الأعضاء. وتغيب السيد برون في اليوم الأخير من الاجتماع.
	2 - وفي مستهل الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو المبين في تذييل هذا التقرير. 
	3 - واستعرض الفريق العامل، في دورته الثانية والعشرين، التقرير المتعلق بآخر ما ورد في المراسلات الجديدة التي تلقتها الأمانة العامة منذ دورته الأخيرة. وكان معروضاً على الفريق العامل جدول بالرسائل الواردة أو المجهزة في الفترة بين 3 آب/أغسطس و 5 كانون الأول/ديسمبر 2011، جدول يقسم تلك الرسائل إلى خمس فئات، بناء على طلب الفريق العامل في دورته العشرين. ولاحظ أيضاً أنه قد سجل بلاغان جديدان بين الدورتين، وتضمن أحدهما طلباً لاتخاذ تدابير حماية مؤقتة. 
	4 - واستعرض الفريق العامل الرسائل غير المسجلة وقرر، في ما يتعلق برسالتين، أنه ينبغي معاودة الاتصال بمقدمة كل منهما مع إعطائها مهلة قصوى للرد بحلول نهاية دورة الفريق العامل للتأكيد على رغبتها في تسجيل رسالتها. وفي 8 شباط/فبراير 2012، أكدت كل من مقدمتي الرسالتين اهتمامها بتسجيل بلاغها. ويتعلق أحد البلاغين باستحالة انتقال الجنسية ويتعلق البلاغ الآخر بالعنف العائلي ومسائل متعلقة برعاية الأطفال. 
	5 - وطلب الفريق العامل إلى الأمانة التشاور معه بصورة منتظمة في حالات العنف العائلي وفي الحالات التي يكون لدى الأمانة شكوك بشأنها قبل الرد على مقدمة البلاغ.
	6 - واستعرض الفريق العامل، خلال دورته، حالة البلاغات المسجلة المعلقة وناقش كلاً منها. 
	7 - وناقش الفريق العامل مشروعي توصيتين بشأن مقبولية البلاغين رقم 25/2010 و 29/2011 ومشروعي توصيتين بشأن مقبولية البلاغين رقم 19/2008 و 28/2010 ووجاهتهما. 
	8 - وأجرى الفريق العامل مناقشة  تمهيدية بشأن البلاغ رقم 31/2011. 
	9 - وناقش الفريق العامل مسألة المتابعة فيما يخص البلاغ رقم 18/2008 وأحاط علماً بالمعلومات المتعلقة بالبلاغ رقم 20/2008.
	10 - وقدمت رئيسة الفريق العامل إحاطة إلى زملائها بشأن المشاورات التي أجريت مع الخبراء بشأن الالتماسات في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2011، في جنيف. 
	11 - وقدم كل من السيدة باتن والسيد برون إحاطة إلى زملائهما بشأن اجتماع عقداه أثناء الدورة مع موظفي منظمة العمل الدولية عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالقضاء على التمييز (في الاستخدام والمهنة)، ناقشا خلاله إمكانيات التعاون مستقبلاً. 
	12 - وأعرب الفريق العامل عن تقديره لإنشاء الشبكة الخارجية للبروتوكول الاختياري، من شأنه أن ييسر إعداد القضايا. 
	الإجرات المتخذة

	13 - قرر الفريق العامل في دورته الثانية والعشرين ما يلي: 
	(أ) اعتماد توصية بشأن مقبولية البلاغ رقم 25/2010؛ 
	(ب) اعتماد توصيات بشأن مقبولية وحيثيات البلاغين رقم 19/2008 (اتخذت اللجنة قراراً بشأن المقبولية في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010) ورقم 28/2010؛ 
	(ج) إرجاء اعتماد توصية بشأن مقبولية البلاغ رقم 29/2011 إلى الدورة الثالثة والعشرين للفريق العامل؛ 
	(د) إعداد مشروع توصية للدورة الثالثة والعشرين بشأن البلاغ رقم 32/2011؛
	(هـ) إعداد مشروع توصية للدورة الثالثة والعشرين بشأن البلاغ رقم 31/2011، بشرط ورود تعليقات من مقدمه؛ 
	(و) تسجيل قضيتين جديدتين، الأولى ضد الدانمرك والأخرى ضد المملكة المتحدة، بوصفهما البلاغين رقم 37/2012 و 38/2012 على التوالي؛ 
	(ز) توجيه طلب إلى الأمانة بالتشاور بانتظام مع الفريق العامل بشأن الرسائل المتعلقة بمسائل العنف العائلي وفي الحالات التي يكون لدى الأمانة شكوك بشأنها؛ 
	(ح) تعيين مقرري القضايا المعنيين بالبلاغات الجديدة رقم 35/2011 (السيدة باتن)، ورقم 36/2012 (السيد برون)، ورقم 37/2012 (السيدة سيمونوفيتش)، ورقم 38/2012 (السيدة هاياشي)؛
	(ط) طلب توجيه رسائل إضافية في إطار مئتين من الرسائل غير المسجلة، الأولى تتعلق بمسألة استنفاد سبل الانتصاف الداخلي، والثانية تتعلق بالدولة الطرف التي وجهت الشكوى ضدها؛
	(ي) إرجاء المناقشة الأولية للبلاغ رقم 30/2011 إلى دورته الثالثة والعشرين، نظراً إلى عدم ورود معلومات جديدة؛
	(ك) توجيه طلب إلى الأمانة بتنظيم اجتماع مع الفلبين للمقررتين المعنيتين بمتابعة البلاغ رقم 18/2008 السيدة باتن والسيدة نويباور؛ 
	(ل) توجيه طلب إلى الأمانة بإدراج معلومات وجدول يتضمن عرضا عاما للمعلومات المتعلقة بالمتابعة على الشبكة الخارجية للبروتوكول الاختياري.
	(م) أن يلتمس من الأمانة تزويد الفريق العامل في دورته المقبلة بمعلومات عن الطرائق التي تتبعها هيئات المعاهدات الأخرى في متابعة إجراءات الإبلاغ، في حال توافرها.
	14 - وفي ما يتعلق بالعمل بين الدورات وأساليب العمل الداخلية، قرر الفريق العامل ما يلي: 
	(أ) مباشرة النظر في طرائق متابعة الآراء؛ 
	(ب) تعديل وتوضيح فئات الرسائل غير المسجلة على النحو المنصوص عليه في مذكرة الأمين العام.
	15 - وقدم الفريق العامل إلى اللجنة المسائل التالية لكي تنظر فيها وتتخذ قراراً بشأنها: 
	(أ) توصية متعلقة بمقبولية وحيثيات البلاغ رقم 19/2008 (قرار المقبولية الصادر في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010)؛
	(ب) توصية متعلقة بمقبولية البلاغ رقم 25/2010؛ 
	(ج) توصية متعلقة بمقبولية وحيثيات البلاغ رقم 28/2010؛
	(د) تخصيص عدد كاف من الموظفين المتخصصين في الوحدة المعنية بالالتماسات، لا سيما الوظيفة من الرتبة ف-4 التي نقلت مع أمانة اللجنة من نيويورك إلى جنيف (الوحدة المعنية بالالتماسات). 
	16 - وسيعقد الفريق العامل المعني بالبلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دورته الثالثة والعشرين في نيويورك، يومي 5 و 6 تموز/يوليه 2012.
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