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 إلحالةكتاب ا

 [2015آذار/مارس  30]

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املارأة،   21أتشرق بأن أشري حىل املاهة 
اليت تنص على أن تقدين اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املنشاأة عمال باالتفاقياة،    

لااس االقتصاااهي واالجتماااع   تقرياارا ساانويا حىل اجلمعيااة العامااة لدماام املتحاادة بواسااعة ا    ”
 “ أنشعتها عن

لقد عقدت اللجنة املعنية بالقضااء علاى التميياز ضاد املارأة هورهتاا الثامناة واخلمساني يف         
، وهورهتا التاسعة واخلمسني يف الفتارة  2014متوز/يوليه  18حزيران/يونيه حىل  30الفترة من 

، وهورهتاا الساتني يف الفتارة    2014تشارين الثااين/نوفمرب    7تشرين األول/أكتوبر حىل  20من 
، يف مكتاااب األمااام املتحااادة يف جنياااف     2015آذار/ماااارس  6شاااباط/فرباير حىل  16مااان 

، املعقااوهة يف 1244واعتماادت اللجنااة تقاريرزااا عاان أعمااال الاادورات املاا كورة يف اجللسااة   
، 2014تشاااارين الثاااااين/نوفمرب  7، املعقااااوهة يف 1274، واجللسااااة 2014متوز/يوليااااه  18
  وتقارير اللجناة الثلثاة املا كورة مقدماة     2015آذار/مارس  6، املعقوهة يف 1304جللسة وا

 حليكم طيه إلحالتها حىل اجلمعية العامة يف هورهتا السبعني 
 زاياش ( يوكو توقيع)

 الرئيسة
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 اجلزء األول  
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علاى التميياز ضاد املارأة عان أعماال هورهتاا          

 امنة واخلمسنيالث
 

 2014متوز/يوليه  18 -حزيران/يونيه  30  
 



A/70/38 

 

9/77 15-05079 

 

 الفصل األول
املسااائل املعروضااة علااى الاادول األطااراق يف اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع    

 أشكال التمييز ضد املرأة
  

 املقررات  
 

 /أوال58املقرر   
 غاازة حالااة املاارأة يف ، اعتماادت اللجنااة بيانااا بشااأن    2014متوز/يوليااه  18يف  

 /www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW يف املوقااع الشاابك  للجنااة: متاااح البيااان)

StatementsChair/GazaStatement_AsAdopted_18072014.pdf)    
 

 /ثانيا58املقرر   
، قااررت اللجنااة أن تتااي ، علااى أساااس اااري ، اإلجااراء       2014متوز/يوليااه  18يف  

ق اليت ترغب يف االستفاهة منها لتقاد  تقاريرزاا الدورياة    املبس  لتقد  التقارير للدول األطرا
، شريعة أن تقدين الدول األطراق املعنية صايةة ددَّثاة   2015كانون الثاين/يناير  1اعتبارا من 

ماان الوثيقااة األساسااية املوحاادة، وفقااا للمباااها التوجيهيااة املنسااقة لتقااد  التقااارير مبوجااب        
مبااا يف ذلااب املباااها التوجيهيااة لوثيقااة أساسااية موحاادة   املعازاادات الدوليااة حلقااوا اإلنسااان،  

، يعوه تارخيها حىل ما ال يزيد على مخاس سانوات أو أقال يف    (1)ووثائق خاصة مبعازدات بعينها
حااال حاادوو تعااورات سياسااية و/أو اجتماعيااة واقتصاااهية كاابرية يف الدولااة العاارق املعنيااة    

لل هورهتاا التاساعة واخلمساني، يف    خلل فترة السنوات اخلماس  وقاررت أيضاا أن تنظار، خا     
، يف العرائق العملية لتنفي  اإلجراء املبسَّ  لتقد  التقارير، مباا يف  2014تشرين األول/أكتوبر 

ذلاااب أثااار  علاااى اجلااادول الااازم  ألعماااال اللجناااة )انظااار املرفاااق األول بااااجلزء األول مااان     
 التقرير(  ز ا
 

 /ثالثا58املقرر   
اعتمااادت اللجناااة االساااتنتاجات الااايت توصااالت حليهاااا        ،2014متوز/يولياااه  15يف  

وقااررت ححالتااها حىل الدولااة  2011/1والتوصاايات الاايت قدمتااها يف مااا يتعلااق بااالتحقيق رقاام   
 العرق املعنية 

__________ 

  Corr.1و  HRI/MC/2006/3انظر  (1) 

http://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3
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 /رابعا58املقرر   
، قااررت اللجنااة أن تناااقق طرائااق نظرزااا يف التحقيقااات     2014متوز/يوليااه  18يف  

الختياااري، مبااا يف ذلااب مااا يكفاا  ماان الوقاات واملااواره     ماان الربوتوكااول ا  8مبوجااب املاااهة  
ومسااألة الساارية، يف اجتمااامس غااري رمساا  ملاادة يااوين واحااد، ُيعقااد خااار  وقاات االجتماعااات     
الرمسية، خالل هورهتاا التاساعة واخلمساني  وطلبات حىل األماناة أن تعادَّ ما كرة بشاأن السابل           

 املمكنة إلتاحة مزيد من الوقت للنظر يف التحقيقات 
 

 /خامسا58املقرر   
قررت اللجنة تعيني براميل باتني وعصمت جازان ويوكاو زاياشا  ُمنسااقات لتعااون      

اللجنااة مااع اللجنااة احلكوميااة الدوليااة املعنيااة يفقااوا اإلنسااان يف رابعااة أماام جنااوب شاارا         
 )آسيان(  آسيا
 

 /ساهسا58املقرر   
لدورة الستني، وزن أولينادا  أكدت اللجنة أيضا تعيني عضوات الفريق العامل ملا قبل ا 
بوباهيياااا، وبيانكامارياااا باااومريانزي، وشاااياوكياو زو، وهوبرافكاااا سااايمونوفيتق،    - بااااريرو

 وزيلري غبيدميا 
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 الفصل الثاين
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

 
 الدول األطراق يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري -ألف  

 
تاااريا اختتاااين الاادورة الثامنااة واخلمسااني للجنااة املعنيااة       ، 2014متوز/يوليااه  18يف  - 1

بالقضاااء علااى التمييااز ضااد املاارأة، كااان عااده الاادول األطااراق يف اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع   
، وياا كر أن اجلمعيااة العامااة اعتماادت االتفاقيااة يف   (2)هولااة 188أشااكال التمييااز ضااد املاارأة   

االتفاقياااة واالنضاااماين حليهاااا ف ااات  يف ، وأن بااااب التوقياااع والتصاااديق علاااى 34/180قرارزاااا 
 3مناااها، يف  27  وبااادأ نفااااذ االتفاقياااة، وفقاااا للمااااهة   1980آذار/ماااارس  1نيوياااورك يف 
هولااة ماان الاادول األطااراق تعااديل    69  وباإلضااافة حىل ذلااب، قبلاات  1981أيلول/ساابتمرب 

حكااين االتفاقياة،   من االتفاقية، املتعلقة بوقت اجتمامس اللجنة  ووفقاا أل  20من املاهة  1الفقرة 
 هولة من الدول األطراق التعديل كيما يبدأ سريانه  126يلزين حاليا أن يقبل ما جمموعه 

 (3)ويف التاريا نفسه، كان عده الدول األطراق يف الربوتوكاول االختيااري للتفاقياة    - 2
 ،54/4هول  وُياا كر أن اجلمعيااة العامااة اعتماادت الربوتوكااول االختياااري يف قرارزااا    104

كاانون األول/هيسامرب    10وف ت  باب التوقيع والتصديق علياه واالنضاماين حلياه يف نيوياورك يف     
 2000كااانون األول/هيساامرب   22  وهخاال الربوتوكااول االختياااري حيااز النفاااذ يف   1999

 منه  16وفقًا للماهة 
وميكاان االطاالمس علااى آخاار مااا اسااتجدَّ ماان معلومااات عاان حالااة االتفاقيااة وتعااديل       - 3

اقية وبروتوكوهلا االختياري، حضافة حىل قوائم الدول املوقِّعاة والادول األطاراق ونصاو      االتف
اإلعلنااات والتحفظااات واالعتراضااات وغريزااا ماان املعلومااات ذات الصاالة، مبوقااع جمموعااة      

 ( http://treaties.un.orgمعازدات األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت )
  

 افتتاح الدورة - اءاب 
اللجنة هورهتا الثامنة واخلمسني يف مكتب األمم املتحدة جبنياف يف الفتارة مان    عقدت  - 4
جلسااة عامااة وعقاادت    19  وعقاادت اللجنااة  2014متوز/يوليااه  18حزيران/يونيااه حىل  30

__________ 

  20378، الرقم 1249، ا لد تجمموعة املعاهدااألمم املتحدة،  (2) 
  20378، الرقم 2131املرجع نفسه، ا لد  (3) 
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مان جادول األعماال  وتاره يف املرفاق الثااين        8و  7و  6و  5جلسة ملناقشة البناوه   11أيضا 
 مة بالوثائق اليت ُعرضت على اللجنة باجلزء األول من ز ا التقرير قائ

يف  2014حزيران/يونيااه  30وافتتحاات رئيسااة اللجنااة، نيكااول أملااني، الاادورة يف      - 5
 للجنة  1215اجللسة 

  
 حقرار جدول األعمال - جيم 

 ( CEDAW/C/58/1جدول األعمال املؤقت ) 1215أقرت اللجنة يف جلستها  - 6
 

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة - هال 
، عرضاااات رئيسااااة اللجنااااة تقرياااار الفريااااق العاماااال ملااااا قباااال      1215يف اجللسااااة  - 7

 تشااارين األول/ 25حىل  21(، الااا ي اجتماااع يف الفتااارة مااان CEDAW/PSWG/58/1) الااادورة
  2013 وبرأكت

 
 تنظيم األعمال - زاء 

، عقاادت اللجنااة جلسااات مةلقااة مااع    2014 متوز/يوليااه 7 و حزيران/يونيااه 30يف  - 8
صة والصناهيق والربامج التابعة ملنظومة األمم املتحادة، وماع املنظماات    ممثل  الوكاالت املتخصا

بكااال بلاااد احلكومياااة الدولياااة األخااارى، وقااادمت أثناءزاااا تلاااب اهليةاااات معلوماااات خاصاااة  
 عن اجلهوه اليت ب لتها لدعم تنفي  االتفاقية ومعلومات 

عقادت اللجناة جلساات علنياة      أيضاا،  2014متوز/يوليه  7 ن/يونيه واحزير 30ويف  - 9
غري رمسية مع ممثل  منظمات غري حكومياة وثالو مؤسساات وطنياة حلقاوا اإلنساان، وقادين        

األطاراق الايت نظارت اللجناة يف تقاريرزاا       الادول من قبال  زؤالء معلومات عن تنفي  االتفاقية 
 يف هورهتا الثامنة واخلمسني 

 ححاطة قدمتها الكشام  باوري،  حىل ، استمعت اللجنة 2014حزيران/يونيه  30ويف  - 10
زيةااة األماام ) هليةااة األماام املتحاادة للمساااواة بااني اجلنسااني ومتكااني املاارأة ةالتنفي ياا ةنائبااة املاادير

التاداول بالفياديو بشاأن اساتعرات التقادين احملارز يف تنفيا  حعالن          عان طرياق   ة(،املتحدة للمارأ 
اعتمااه  يف املاؤمتر العاامل  الراباع املعا  بااملرأة        عاماا علاى   20مارور  ومنها  عمل بيجني بعاد  

  1995ال ي عقد يف عاين 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/PSWG/58/1
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، عقاادت اللجنااة اجتماعااًا مااع املمثلااة اخلاصااة لدمااني العاااين  2014متوز/يوليااه  7ويف  - 11
واحلاد  القضايا اجلنساانية  بشأن الصلة بني  اليت قدمت ححاطة للجنة أخعار الكوارو للحد من

 من الكوارو وتةري املناخ 
، عقااد كاال ماان اللجنااة واللجنااة املعنيااة يفقااوا اإلنسااان    2014متوز/يوليااه  16ويف  - 12

 جلسة مشاورات غري رمسية  ويف االجتماامس الا ي استضاافته أكاهميياة جنياف للقاانون الادو        
كال مناهما فيماا يتعلاق     اجتاهاهات  وحقوا اإلنسان، تباهلت اللجنتان معلومات عن  اإلنساين

 باإلجهات واحلد األهىن لسن الزوا  
، بعثاات اللجنااة برسااالة حىل الرئيسااني املشاااركني للفريااق    2014متوز/يوليااه  17ويف  - 13

يال  اا   حتالتنمية املساتدامة،   العامل املفتوح باب العضوية التابع للجمعية العامة واملع  بأزداق
، 2014حزيران/يونياه   30كانات قاد أصادرهتا يف    املنقَّحاة الايت    على املسوهة األولية اتعليقاهت

املوقاع   يفن زدفها املستقل ب اته واملتعلق باملساواة بني اجلنساني )الرساالة متاحاة    بشأوال سيما 
 الشبك  للجنة( 

لجنااة اجتماعااا غااري رمساا  مااع املقااررة اخلاصااة ، عقاادت ال2014متوز/يوليااه  18ويف  - 14
 لااس حقااوا اإلنسااان املعنيااة مبسااألة العنااف ضااد املاارأة وأساابابه وعواقبااه، ماان أجاال تباااهل     
املعلومات عن عمل كل مناهما يف التصادي للعناف ضاد املارأة ومناقشاة التعااون اجلااري باني          

قادين حىل جملاس حقاوا اإلنساان     اآلليتني وكا لب التوصاية الاوارهة يف تقريار املقاررة اخلاصاة امل      
(A/HRC/26/38بأن جيري ا لس حتقيقا بشأن الثةرة املعيارية فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة ). 

 
 عضوية اللجنة - واو 

ار ومار   جا أ ةفرياد  عائشاة حضر مجياع األعضااء الادورة الثامناة واخلمساني، باساتثناء        - 15
ة أمساؤزم الدورة يف التواريا املا كورة: نيكاول   زرهاين  ومل حيضر األعضاء التالي -وب هبلمي

؛ 2014حزيران/يونياه   30؛ باربرا بيل ، يف2014متوز/يوليه  11حىل  7أملني، يف الفترة من 
متوز/يولياه   18كاداري، يف   - ؛ روو زالربين2014متوز/يوليه  10و  9نيكلس برون، يف 

يا شااولتز، يف الفتاارة ماان    ساا اتري؛ ب2014متوز/يوليااه   18س، يف ياا بريينااا  ؛ ماريااا زيل2014
 10و  9؛ وهوبرافكااااااا ساااااايمونوفيتق، يف  2014متوز/يوليااااااه  4حزيران/يونيااااااه حىل  30

جلزء الثاين مان زا ا التقريار قائماة بأعضااء اللجناة       با  وتره يف املرفق الثالث 2014متوز/يوليه 
 ، تبني مدة عضوية كل منهم 2014لعاين 
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 الفصل الثالث
بااني هورا اللجنااة  يف الفتاارة ألنشااعة املضااعلع  اااتقرياار الرئيسااة عاان ا  

 السابعة واخلمسني والثامنة واخلمسني
، قاادمت الرئيسااة تقريرزااا عاان األنشااعة الاايت اضااعلعت  ااا مناا      1215يف اجللسااة  - 16

 الدورة السابعة واخلمسني للجنة 
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 الفصل الرابع
ماان  18ة الاادول األطااراق مبوجااب املاااه املقدمااة ماان تقاااريرالالنظاار يف   

 االتفاقية
هول أطااراق مقدمااة   مثاااين الثامنااة واخلمسااني، نظاارت اللجنااة يف تقااارير    ةدورالاايف  - 17

؛ ماان االتفاقيااة: التقرياار اجلااامع للتقرياارين الاادوريني السااابع والثااامن لاابريو   18مبوجااب املاااهة 
ى؛ والتقريار  التقرير اجلامع للتقارير الدورياة مان األول حىل اخلاامس جلمهورياة أفريقياا الوساع      و

والتقرياار اجلااامع للتقرياارين الاادوريني الراباااع     ؛ الاادوري الثاااين للجمهوريااة العربيااة السااورية     
 لتقرياارواازيلند؛ واخلااامس جلورجيااا؛ والتقرياار اجلااامع للتقرياارين الاادوريني األول والثاااين لسااو 

؛ ملوريتانياااوالتقرياار اجلااامع للتقرياارين الاادوريني الثاااين والثالااث     ؛ اخلااامس لليتوانيااا الاادوري 
  والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس للهند

 .وأعاادت اللجنااة ملحظااات ختاميااة عاان كاال تقرياار ماان التقااارير الاايت نظاارت فيهااا     - 18
موقااااااع نظاااااااين الوثااااااائق الرمسيااااااة لدماااااام املتحاااااادة   يفوامللحظااااااات اخلتاميااااااة متاحااااااة 

(http://documents.un.org ) أهنا بينة الرموز املحتت: 
 

 (CEDAW/C/PER/CO/7-8)   بريو

 (  CEDAW/C/CAF/CO/1-5) مجهورية أفريقيا الوسعى  

 (  CEDAW/C/SYR/CO/2) جلمهورية العربية السوريةا

 (  CEDAW/C/GEO/CO/4-5) جورجيا 

 (  CEDAW/C/SWZ/CO/1-2) سوازيلند  

 (  CEDAW/C/LTU/CO/5) ليتوانيا  

 (CEDAW/C/MRT/CO/2-3) موريتانيا

 (CEDAW/C/IND/CO/4-5) اهلند
 

النظار خالل الادورة الثالثاة واخلمساني يف حالاة        ر أصالً وادر اإلشارة حىل أنه كاان مان املقارَّ   
مجهورية أفريقيا الوساعى هون االساتناه حىل تقريار  غاري أن مجهورياة أفريقياا الوساعى قاد مت         

، 2012حزيران/يونياااه  26تقريرزاااا اجلاااامع لتقاريرزاااا الدورياااة مااان األول حىل اخلاااامس يف  
إلتاحاة  وذلاب  دورة الثامناة واخلمساني للجناة    أ رجئ النظر يف املسائل املتعلقة   ا البلد حىل الا ف

الفرياق  املعروحاة يف اجتماامس    املساائل ب مساتكملة  قائماة وإلعاداه  الوقت الكايف لترمجة التقرير 
 العامل ملا قبل الدورة 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PER/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CAF/CO/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SYR/CO/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GEO/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SWZ/CO/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LTU/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MRT/CO/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IND/CO/4
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 حجراءات املتابعة املتعلقة بامللحظات اخلتامية  
مبتابعاة امللحظاات    ةاملعنيا  ةاعتمدت اللجنة يف هورهتا الثامناة واخلمساني تقريار املقارر     - 19

 اخلتامية، ونظرت يف تقارير املتابعة الوارهة من الدول األطراق التالية:
 (  CEDAW/C/PRY/CO/6/Add.1) باراغواي

 (  CEDAW/C/BLR/CO/7/Add.1) بيلروس  

 (  CEDAW/C/KOR/CO/7/Add.1) مجهورية كوريا  

 (  CEDAW/C/LAO/CO/7/Add.1) مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

 (  CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1) سنةافورة 

 (CEDAW/C/LIE/CO/4/Add.1) ليختنشتاين

 (CEDAW/C/MUS/CO/6-7/Add.1) موريشيوس
 
 ونظرت اللجنة يف معلومات املتابعة اإلضافية الوارهة من الدول األطراق التالية: - 20

 (CEDAW/C/TUR/CO/6/Add.2) تركيا

 (CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.2) زولندا
 

وميكن االطلمس علاى تقاارير املتابعاة ومعلوماات املتابعاة اإلضاافية الاوارهة مان الادول           
 أعل   املبينةموقع نظاين الوثائق الرمسية لدمم املتحدة حتت الرموز يف األطراق ورهوه اللجنة 

عان  ل ت كريية أوىل حىل الدول األطراق التالية اليت تأخرت وبعثت اللجنة أيضا برسائ - 21
 تقد  تقارير املتابعة: األرهن واجلزائر وزمبابوي وغريناها والكونةو ونيوزيلندا  موعد
رسااائل ت كرييااة ثانيااة حىل الاادول األطااراق الاايت تااأخرت عاان موعااد  بوبعثاات اللجنااة  - 22

 ا وزامبيا ونيبال تقد  تقارير املتابعة: حثيوبيا وتونس وجيبو
واجتمعت املقررة املعنية باملتابعة واملقررة املناوبة هلا مبمثل زااييت بسابب تاأخر الدولاة      - 23

 العرق يف تقد  تقرير املتابعة اخلا   ا 
 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PRY/CO/6/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BLR/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/KOR/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LAO/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SGP/CO/4/Rev.1/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LIE/CO/4/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MUS/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUR/CO/6/Add.2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/NLD/CO/5/Add.2
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 الفصل اخلامس
األنشااعة املنفَّاا ة مبوجااب الربوتوكااول االختياااري التفاقيااة القضاااء علااى   

 رأةمجيع أشكال التمييز ضد امل
ماان الربوتوكااول االختياااري للتفاقيااة علااى أن تاادر  اللجنااة يف         12تاانص املاااهة   - 24

يف حطاار  نفا هتا  دنشاعة الايت   لمان االتفاقياة ماوجزًا     21ملااهة  املقدين مبوجب ا تقريرزا السنوي
 الربوتوكول االختياري 

 
ماان  2املاااهة اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشااةة عاان   - ألف 

 الربوتوكول االختياري
يف حطاااار املضاااعلع  اااا ، ناقشااات اللجناااة األنشاااعة 2014متوز/يولياااه  16و  14يف  - 25

 الربوتوكول االختياري 
املقدمااة مبوجااب الربوتوكااول   لرسااائلت اللجنااة تقرياار الفريااق العاماال املعاا  با  وأقاارَّ - 26

جلزء األول مان زا ا   باا ر املرفاق الثالاث   االختياري عان أعماال هورتاه التاساعة والعشارين )انظا      
 التقرير( 

املقدمااة ماان األفااراه   لرسااائلماان ا رسااالتنيين هنااائيني يتعلقااان بارواختاا ت اللجنااة قاار  - 27
ماان الربوتوكااول االختياااري  واعتماادت اللجنااة آراء خلصاات حىل حاادوو    2مبوجااب املاااهة 

( بتوافاق اآلراء   و ضود سبونازيا  غووزاالي  اواني ي  ) 47/2012رقم  رسالةانتهاك فيما يتعلق بال
(، س. ضود الفبون    م.) 30/2011رقم  يتعلق بالرسالةقبولية املواعتمدت ك لب قرارًا بعدين 

بامتنااامس عضااوين عاان التصااويت واحتفاااض ححاادى العضااوات يفقهااا يف تقااد  رأي فاارهي          
لرمسيااة نظاااين الوثااائق ايف والاارأي الفاارهي  القاارارين النااهائينيمعااارت  وميكاان االطاالمس علااى 

  CEDAW/C/58/D/30/2011 و CEDAW/C/58/D/47/2012 لدمم املتحدة حتت الرمزين
 

 رسائل املقدمة من األفراهمتابعة آراء اللجنة بشأن ال - باء 
تقرياار متابعااة مرحلاا  للاادورة الثامنااة واخلمسااني  غااري أن اللجنااة أ بلةاات بااأن   مل ُيَعااد  - 28

الفريق العامل ناقق خلل هورتاه التاساعة والعشارين حالاة املتابعاة يف كال قضاية مان القضاايا          
بشاأن اإلجاراء الالزين اختااذ       اليت ما زال احلاوار بشاأن متابعتاها جارياا، وأناه توصال التفااا        

تخا  اللجنااة قاارارا بحهناااء حاوار املتابعااة يف أي ماان القضااايا قياد املتابعااة حاليااًا  وماان بااني    ت ومل
، القضايا العشار قياد املتابعاة حالياا، تتعلاق واحادة بالربازيال، وثالو ببلةارياا، وواحادة بابريو           

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/47/2012
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/30/2011
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ويف القضاية الايت    ؛(4)وواحادة بكنادا  ، وواحادة باالفلبني  ، وواحادة بتركياا   واحدة ببايلروس، و
(، 47/2012رقم الا مدت يف الدورة الثامنة واخلمسني الايت وجادت فيهاا اللجناة انتاهاكا )     اعت
 نحت الدولة العرق مهلة ستة أشهر لتقد  رهزا يف حطار املتابعة ُم
 

ماان  8اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشااةة عاان املاااهة   - جيم 
 الربوتوكول االختياري

قااة يف حطااار عمليااة نااة ححاطااة عاان حالااة مجيااع العلبااات واإلجااراءات املعلَّ ق اادمت للج - 29
 التحقيق 

، التقاات بااراميل باااتن، وزاا  ححاادى العضااوتني املعي َنااتني   2014متوز/يوليااه  18ويف  - 30
، باملمثل الدائم للفلبني لدى مكتاب األمام املتحادة يف جنياف ملناقشاة      2010/1للتحقيق رقم 

 اللجنة من التحقيق  اليت توصلت حليها ستنتاجاتاالحظاهتا على لمتقد  الدولة العرق 
، اعتمدت اللجنة استنتاجاهتا وتوصاياهتا املتعلقاة باالتحقيق    2014متوز/يوليه  15ويف  - 31
 وقررت ححالتها حىل الدولة العرق املعنية  2011/1رقم 
حاد ممثلا  الدولاة    اللجناة بأ  ن مان ، التقاى عضاوا  2013/1وفيما يتعلق بامل كرة رقام   - 32

ملناقشاة تقاد  الدولاة العارق ملحظاهتاا فيماا يتعلاق         2014متوز/يوليه  15العرق املعنية يف 
 من الربوتوكول االختياري  8باملعلومات اليت تلّقتها اللجنة مبوجب املاهة 

الاايت تلقتااها اللجنااة يف  2014/3 و 2014/2 و 2014/1وفيمااا يتعلااق باملاا كرات  - 33
علاى التاوا ، قاررت اللجناة يف كال       2014حزيران/يونيه  11 و 5 ثاين/يناير وكانون ال 21

حىل الدولااة العاارق املعنيااة بااأن تقاادين، يف غضااون شااهرين، ملحظاهتااا بشااأن   أن تعلاابحالااة 
 من الربوتوكول االختياري  8املعلومات اليت تلّقتها اللجنة مبوجب املاهة 

__________ 

 يوكااو ،املقدمااة مبوجاب الربوتوكااول االختيااري   لرساائل الفريااق العامال التااابع للجناة املعاا  با   ةرئيسا  عقادت  (4) 
ثلا  البعثاة الدائماة    ماع مم  رسائل املقدمة مان األفاراه  برون اجتماعًا ملناقشة مسائل متابعة ال نيكلسو زاياش ،

، أثناء هورة اللجناة الثامناة واخلمساني     2014متوز/يوليه  11لتركيا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف يف 
زا ا االجتماامس، زوه ممثال البعثاة الدائماة أعضااء اللجناة مبعلوماات مساتكملة بشاأن التادابري املتخا ة              خللو

(، ال ي اعتمد ن. ك. ب. ضد ترايا) 28/2010رقم الرسالة إلنفاذ توصيات اللجنة الوارهة يف آرائها بشأن 
 وممثلاا ذ كِّاار(  وقااد CEDAW/C/51/D/28/2010، أثناااء هورهتااا احلاهيااة واخلمسااني ) 2012شااباط/فرباير  24يف 

 نة بشأن مسألة التعويض النقدي يف ز   القضية الدولة العرق بضرورة تناول التوصية اليت قدمتها اللج

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/51/D/28/2010
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 الفصل الساهس
 عمال اللجنةُسُبل ووسائل التعجيل بأ  

أطلعت األمانة  اللجنَة على حالة تقد  الدول األطراق التقارير املتاأخرة عان موعادزا     - 34
 من االتفاقية  18مبوجب املاهة 

، قاادمت الرئيسااة ححاطااة حىل اللجنااة بشااأن مشاااركتها يف     2014متوز/يوليااه  4ويف  - 35
نسان، املعقوه يف الفتارة مان   االجتمامس الساهس والعشرين لرؤساء زيةات معازدات حقوا اإل

، يف جنيااف، حيااث ناااقق الرؤساااء تنفياا  قاارار اجلمعيااة      2014حزيران/يونيااه  27حىل  23
بشأن تدعيم وتعزياز فعالياة أهاء نظااين زيةاات معازادات حقاوا اإلنساان يف         68/268العامة 

لحوار البناء ماع  ثلثة جماالت ز : اإلجراء املبس  لتقد  التقارير؛ ومواءمة املنهجيات املتبعة ل
 مللحظات ختامية قصرية ومركزة وقابلة للتنفي   منوذ  موحَّدالدول األطراق؛ ووضع 

 
 من جدول األعمال 7اإلجراءات اليت اخت هتا اللجنة يف حطار البند   
 مواعيد انعقاه الدورات املقبلة للجنة  

جنااة التاسااعة واخلمسااني  وفقااا جلاادول املااؤمترات، د تأكيااد مواعيااد انعقاااه هورا الل   - 36
 والستني وما يتصل  ما من اجتماعات على النحو التا :

 الدورة التاسعة واخلمسون )جنيف( 
الربوتوكول عماال باااملقدَّمااة  رسااائلالاادورة الثلثااون للفريااق العاماال املعاا  بال )أ( 

 ؛2014تشرين األول/أكتوبر  17حىل  15االختياري للتفاقية: من 
تشاارين  7تشاارين األول/أكتااوبر حىل   20ماان  تاسااعة واخلمسااون: الاادورة ال )ب( 

 ؛2014الثاين/نوفمرب 
تشاارين  14حىل  10لاادورة احلاهيااة والسااتني: ماان   االفريااق العاماال ملااا قباال    ) ( 

  2014الثاين/نوفمرب 
 الدورة الستون )جنيف( 
مااال عاملقدَّماااة  رساااائلالااادورة احلاهياااة والثلثاااون للفرياااق العامااال املعااا  بال )ه( 

 ؛2015شباط/فرباير  13 و 12الربوتوكول االختياري للتفاقية: ب
 ؛2015آذار/مارس عاين  6شباط/فرباير حىل  16: من الستونالدورة  )زا( 
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  2015 آذار/مارس 13حىل  9ية والستني: من ثانالفريق العامل ملا قبل الدورة ال )و( 
 

 ملقبلةالتقارير اليت ستنظر فيها اللجنة خلل هوراهتا ا  
أكاادت اللجنااة أهنااا سااتتناول يف هورتيهااا التاسااعة واخلمسااني والسااتني تقااارير الاادول    - 37

 :األطراق التالية
 الدورة التاسعة واخلمسون 
 بروين هار السلين 
 بلجيكا   
 بولندا   
 جزر سليمان 
 الصني   
 غانا 
 غينيا 
 البوليفارية( - فزنويل )مجهورية 
 النظر خلل الادورة الرابعاة واخلمساني يف   أصل من املقرر  وادر اإلشارة حىل أنه كان 

وقدمت الدولة العارق تقريرزاا اجلاامع لتقاريرزاا      .جزر سليمان هون االستناه حىل تقرير حالة
، 2013نااااير كاااانون الثاين/ي 30( يف CEDAW/C/SLB/1-3الدورياااة مااان األول حىل الثالاااث )  

النظر يف التقرير حىل الدورة التاسعة واخلمسني للجنة إلتاحة الوقات لترمجاة    رجئونتيجة ل لب أ 
 .عداه قائمة مستكملة باملسائل املعروحة يف اجتمامس الفريق العامل ملا قبل الدورةإلالتقرير و
 :الدورة الستون 
 أذربيجان 
 حريتريا   
 حكواهور 
 توفالو   
 الدامنرك 
 ونغاب 
 قريغيزستان 
 ملديف 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SLB/1


A/70/38 

 

21/77 15-05079 

 

 الفصل السابع
 من االتفاقية 21تنفي  املاهة   

ماان جاادول األعمااال،   6خاالل الاادورة الثامنااة واخلمسااني، نظاارت اللجنااة يف البنااد    - 38
 من االتفاقية  21املتعلق بتنفي  املاهة 

 
 من جدول األعمال 6اإلجراءات اليت اخت هتا اللجنة يف حطار البند   
 العامة املشتركة/التعليق العاين املشترك بشأن املمارسات الضارةالتوصية   

اجتمع الفريق العامل خلل الدورة ووضاع الصايةة النهائياة للتوصاية العاماة املشاتركة        - 39
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة/التعليق العااين املشاترك للجناة املعنياة يفقاوا العفال       

 وانتهت اللجنة من قراءهتا األوىل ملشرومس التوصية العامة  بشأن املمارسات الضارة 
 

 الفريق العامل املع  باألبعاه اجلنسانية ملركز اللجئ واللجوء وانعداين اجلنسية  
اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة ووضااع الصاايةة النهائيااة ملشاارومس التوصااية العامااة   - 40

لجاوء وانعاداين اجلنساية  وانتاهت اللجناة مان قراءهتاا        بشأن األبعاه اجلنسانية ملركاز اللجائ وال  
 األوىل ملشرومس التوصية العامة 

 
 الفريق العامل املع  باللجوء حىل القضاء  

اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وناقق مشروعا منقحا للتوصاية العاماة بشاأن جلاوء      - 41
ورات من أعضاء اللجنة اآلخارين ومان   املرأة حىل القضاء أ هرجت فيه التعليقات الوارهة بني الد

أصااحاب املصاالحة  وقاارَّرت اللجنااة حتديااد موعااد القااراءة األوىل للتوصااية العامااة يف الاادورة     
 التاسعة واخلمسني 

 
 الفريق العامل املع  باملرأة الريفية  

حادة  اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة واستمع حىل ححاطة قدَّمها ممثال منظماة األمام املت    - 42
 من االتفاقية  14لدغ ية والزراعة بشأن منهجية منظمة األغ ية والزراعة لتيسري تنفي  املاهة 

 
 الفريق العامل املع  باحلق يف التعليم  

، أجارت اللجناة مناقشاة    2014متوز/يولياه   7اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة  ويف  - 43
يف التعلايم، بادعم مان منظماة األمام املتحادة        عامة ملدة نصف يوين بشأن حق الفتيات والنسااء 
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للعفولة )اليونيسيف( ومنظماة األمام املتحادة للتربياة والعلام والثقافاة )اليونساكو(، وذلاب يف         
حطار املرحلة األوىل مان وضاع توصاية عاماة بشاأن حاق الفتياات والنسااء يف التعلايم، مبقتضاى           

ئيساة اللجناة، فيوليتاا نويبااور، وبعاد ذلاب       من االتفاقياة  وافتتحات املناقشاَة نائباة ر     10املاهة 
ألقاات كلمااة افتتاحيااة كاال ماان مفوضااة األماام املتحاادة السااامية حلقااوا اإلنسااان آناا اك، نااايف  
باايلي، وماادير مكتااب االتصااال التااابع لليونسااكو يف جنيااف، ومااديرة مكتااب اليونيساايف        

رضات رئيساة الفرياق    اإلقليم  ألوروبا الوسعى وأوروبا الشرقية ورابعاة الادول املساتقلة  وع   
العاماال املعاا  باااحلق يف التعلاايم التااابع للجنااة، بربااارا بيلاا ، التوصااية العامااة املتااوخى حقرارزااا    
وتناااول ساابعة مااتكلمني خاارباء اتلااف أبعاااه حااق الفتيااات والنساااء يف التعلاايم وزاام: ساافرية     

ألساساا  يف اليونيساايف للنوايااا احلساانة لاادى حثيوبيااا، زانااا غوهيفااا؛ ورئاايس قساام التعلاايم ا      
اليونسكو؛ ومر  خالق، املدراسة السابقة مللال يوسفزي، باكستان؛ واملدير التنفي ي ملشارومس  
احلماية لدى كلية الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جون زاوبكزن، واشانعن العاصامة، دماد     

جماال  ي  معر؛ واملستشاارة لادى مشارومس احلاق يف التعلايم، ألايل ملكياوري؛ واملستشاار يف         
التعليم لدى منظمة بلن حنترناشونال، فرينور مونيوس؛ واملقرر اخلا   لس حقاوا اإلنساان   
املع  باحلق يف التعليم  وبعد مداخلت املتكلمني، أهىل ببيانات شفوية ممثلاو الادول األطاراق    

عاااة  التالياااة: أساااتراليا، والربازيااال، وتايلناااد، وسااالوفينيا، وفرنساااا، وقعااار، وكولومبياااا، ومال 
أهىل ببيانااات كاال ماان برنااامج األماام املتحاادة املشااترك بشااأن فااريوس نقااص املناعااة            كمااا

منظمة من منظمات ا تمع املادين )املؤسساة الدولياة لدقلياات املصاابة       15 البشرية/اإليدز، و
بالتوحااد؛ ومركااز احلقااوا اإللابيااة؛ والتحااالف العااامل  للتثقيااف يف جمااال حقااوا اإلنسااان؛     

ورويب حلقوا الروما؛ واملبااهرة العاملياة مان أجال احلقاوا االقتصااهية واالجتماعياة        واملركز األ
والثقافيااة؛ واملباااهرة العامليااة إلهناااء مجيااع أشااكال العقوبااة البدنيااة الاايت متااارس ضااد األطفااال؛      
والشبكة العاملية للحقوا والتنمياة؛ ومنظماة زياومن راياتس ووتاق؛ والتحاالف الادو  املعا          

اقة؛ واللجنة الدولية حلقوا اإلنسان للمثليني واملثليات؛ والرابعة الدولية للمثلياات  بقضايا اإلع
واملثليني؛ ومنظمة رصد العمل الدو  من أجل حقاوا املارأة يف آسايا ومنعقاة احملاي  اهلااها؛       
ومنظمة الدفامس عن ضحايا العنف؛ واملنظمة الدولية للحق يف التعليم وحرياة التعلايم؛ ومنظماة    

هولااة طرفااا وهولااة أخاارى )الكرساا     30ل(  وحضاار املناقشااة العامااة ممثلااو  انترناشااونباالن ح
الرساااو ( وزااا : االحتااااه الروسااا ، واألرجناااتني، وأساااتراليا، واإلماااارات العربياااة املتحااادة،   
والبحاارين، والربازياال، وبنمااا، وتايلنااد، وتركيااا، وتااونس، وجامايكااا، واجلمهوريااة العربيااة       

فينيا، وسويسرا، وسارياليون، وفرنساا، وفنلنادا، وقعار، وكولومبياا،      السورية، ورومانيا، وسلو
والكويت، ومالعة، ومصر، واململكة املتحدة لربيعانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموزامبياق،  

 والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، وزاييت، واليونان 
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 الفصل الثامن
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعاة واخلمسني  

نظرت اللجنة يف مشرومس جدول األعمال املؤقت لادورهتا التاساعة واخلمساني وأقرتاه      - 44
مان اجلازء األول مان     6)انظار الفقارة    2014متوز/يوليه  18، املعقوهة يف 1244يف جلستها 
 ز ا التقرير( 
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 الفصل التاسع
 اعتماه التقرير  

 متاااوز/ 18واخلمساااني يف  نظااارت اللجناااة يف مشااارومس التقريااار عااان هورهتاااا الثامناااة   - 45
 واعتمدته يف صيةته املنقحة شفويا خلل املناقشة  2014 يوليه
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 املرفق األول
 /ثانيا  58القرار   
قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن اإلجراء املبسا     

 لتقد  التقارير
 

 2014متوز/يوليه  18اعُتمد يف   
 ،ضاء على التمييز ضد املرأةحن اللجنة املعنية بالق 
يشااجع زيةااات معازاادات   68/268أن قاارار اجلمعيااة العامااة   سذ تضووع ا اعانانهووا  

حقوا اإلنسان على عرت اإلجراء املبسَّ  لتقاد  التقاارير علاى الادول األطاراق لتنظار فياه،        
 وحتديد حد أقصى لعده األسةلة املدرجة؛

رؤسااااء اهليةاااات املنشاااأة مبوجاااب  أن االجتماااامس السااااهس والعشااارين ل  وسذ تالحووو  
معازدات األمم املتحدة حلقوا اإلنسان أوصاى باأن تنظار اهليةاات املنشاأة مبوجاب معازادات        

كاانون   1اليت تنظر يف التقارير الدورياة يف حتاحاة اإلجاراء املبسا  لتقاد  التقاارير اعتباارا مان         
 ؛2015الثاين/يناير 
لتقاد  التقاارير، الا ي تعبقاه زيةاات       أنه مبوجب اإلجراء املبس  وسذ تالح  اذلك 

معازاادات حقااوا اإلنسااان األخاارى، ال جيااوز للاادول األطااراق أن تسااتخدين زاا ا اإلجااراء       
 لتقد  تقاريرزا الدورية، وليس لتقد  تقاريرزا األولية؛ حال

أمهية املعلومات العاماة والوقائعياة املتعلقاة بتنفيا  االتفاقياة الاواره يف الوثيقاة         وسذ ترى 
املبااها التوجيهيااة املنساقة لتقااد    ”ساساية املوحادة الاايت تقادمها الاادول األطاراق يف حطااار     األ

التقااارير مبوجااب املعازاادات الدوليااة حلقااوا اإلنسااان، مبااا يف ذلااب املباااها التوجيهيااة لتقااد    
 (؛Corr.1و  HRI/MC/2006/3“ )وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعازدات بعينها

حىل أن الاادول األطااراق ينبةاا  أن تسااعى حىل حتااديث الوثيقااة األساسااية        وسذ تشوور 
املوحدة عندما تقدين وثيقة خاصة مبعازدة بعينها، وأنه جيوز هليةاة مان اهليةاات املنشاأة مبوجاب      

علومات اليت تتضامنها قاد   معازدات أن تعلب حتديث الوثيقة األساسية املوحدة حذا رأت أن امل
 (؛27و  18، الفقرتان Corr.1و  HRI/MC/2006/3فات أواهنا )

أن تتي ، على أسااس ااري ، اإلجاراء املبسا  لتقاد  التقاارير للادول األطاراق          تقرن 
ياة )ولكان لايس لتقاد  تقاريرزاا األولياة(،       اليت ترغب يف االستفاهة منه لتقد  تقاريرزاا الدور 

http://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3
http://undocs.org/ar/HRI/MC/2006/3


A/70/38 

 

15-05079 26/77 

 

، شريعة أن تقدين الدول األطراق املعنية صايةة ددَّثاة   2015كانون الثاين/يناير  1اعتبارا من 
للمباها التوجيهية املنساقة بشاأن تقاد  التقاارير مبوجاب      ”من الوثيقة األساسية املوحدة وفقا 

مباها توجيهياة لتقاد  وثيقاة أساساية موحادة      املعازدات الدولية حلقوا اإلنسان، مبا يف ذلب 
، يعوه تارخيها حىل ما ال يزيد علاى مخاس سانوات أو أقال يف     “ووثائق خاصة مبعازدات بعينها

حال حدوو تعاورات سياساية و/أو تةايريات اجتماعياة واقتصااهية كابرية يف الدولاة العارق         
ورهتااا التاسااعة واخلمسااني، املعنيااة خاالل فتاارة الساانوات اخلمااس، وتقاارر أيضااا أن تنظاار، يف ه 

العرائق العملية لتنفي  اإلجراء املبس  لتقد  التقارير، مبا يف ذلب أثر  علاى اجلادول الازم      يف
 ألعمال اللجنة 
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 املرفق الثاين
 الوثائق املعروضة على اللجنة يف هورهتا الثامنة واخلمسني  

 
 الع وان أو الوصف نقم الوثيقة

  
CEDAW/C/58/1 جدول األعمال املؤقت والشروح 

CEDAW/C/58/2 م كرة من األمانة بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 

CEDAW/C/58/3  تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

CEDAW/C/58/4  تقرير مكتب العمل الدو 

  تقارير الدول األطراق

CEDAW/C/PER/7-8 يرين الدوريني السابع والثامن لبريوالتقرير اجلامع للتقر 

CEDAW/C/CAF/1-5      التقريااار اجلاااامع للتقاااارير الدورياااة مااان األول حىل اخلاااامس جلمهورياااة
 الوسعى أفريقيا

CEDAW/C/SYR/2 الدوري الثاين للجمهورية العربية السورية التقرير 

CEDAW/C/GEO/4-5 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس جلورجيا 

CEDAW/C/SWZ/1-2 لتقريرين الدوريني األول والثاين لسوازيلندالتقرير اجلامع ل 

CEDAW/C/LTU/5 ي اخلامس لليتوانيالتقرير الدورا 

CEDAW/C/MRT/2-3 ثالث ملوريتانياالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين وال 

CEDAW/C/IND/4-5  للهندالرابع واخلامس يني الدورالتقرير اجلامع للتقريرين 

 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PER/7-8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PER/7-8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CAF/1-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CAF/1-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SYR/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SYR/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GEO/4-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GEO/4-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SWZ/1-2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SWZ/1-2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LTU/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LTU/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MRT/2-3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MRT/2-3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IND/4-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/IND/4-5
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 املرفق الثالث
تقريااار الفرياااق العامااال املعااا  بالرساااائل املقدماااة عمااال باااالربوتوكول        

أشااكال التمييااز ضااد املاارأة عاان  االختياااري التفاقيااة القضاااء علااى مجيااع  
 أعمال هورهتا التاسعة والعشرين

عقااد الفريااق العاماال املعاا  بالرسااائل املقدمااة عماال بااالربوتوكول االختياااري التفاقيااة  - 1
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هورته التاساعة والعشارين يف جنياف يف الفتارة مان      

بوباهيياا،   -الدورة أربعاة أعضااء )أولينادا بااريرو        وحضر2014حزيران/يونيه  27حىل  25
 ونيكلس برون، وهوبرافكا سيمونوفيتق، ويوكو زاياش ( 

 ويف بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله  - 2
 ورقاااام 68/2014 )رقاااام تنيوقاااارر الفريااااق العاماااال تسااااجيل رسااااالتني جديااااد     - 3
 راق املعنية (، وححالة املراسلت حىل الدول األط69/2014
واستعرت الفريق العامل أيضا، خلل هورته التاسعة والعشرين، مجيع املراسلت غاري   - 4

املسجلة اليت ورهت من  هورتاه الساابقة  وأحااط علماا بااإلجراءات الايت اختا هتا األماناة حاىت          
اآلن، واختاا  قاارارات بشااأن عااده ماان طلبااات التوضي /التفسااري أو الاارهوه الاايت سترساال حىل     

 صحاب ز   املراسلت أ
وناااقق الفريااق العاماال ثلثااة مشاااريع توصاايات فيمااا يتعلااق بالرسااائل ذات األرقاااين      - 5
  واعُتماااادت التوصاااايات الااااثلو كلااااها بتوافااااق  47/2012و  46/2012و  30/2011

 اآلراء، وسوق حتال حىل اللجنة العتماهزا 
ع ملفااات القضااايا املتعلقااة وقاااين أعضاااء الفريااق العاماال بعااد ذلااب بحعااداه قائمااة جبمياا  - 6

بالرسائل اليت ُعينوا ُمقراري حاالت هلا  مث استعرت الفريق العامل حالاة مجياع القضاايا املعلقاة     
، قااررت 63/2013املسااجلة وأجااروا مناقشااة بشااأن كاال منااها  وفيمااا يتعلااق بالرسااالة رقاام   
تكااررة الاايت ورهت اللجنااة أن تعلااب حىل الدولااة العاارق املعنيااة، يف ضااوء طلبااات التمديااد امل  

منااها، تقااد  ملحظاهتااا يف غضااون شااهرين، مااع اإلشااارة حىل أنااه يف حااال عاادين تااوافر تلااب     
 امللحظات، فحن اللجنة ستتخ  قرارا على أساس املعلومات الوارهة يف امللف 

وقرر الفريق العامل ك لب رفض طلبات الدول األطاراق املعنياة الرامياة حىل النظار يف      - 7
سااالة مبعاازل عاان أسسااه املوضااوعية )طلااب فصاال النظاار( فيمااا يتعلااق برسااالتني         مقبوليااة الر

  (65/2014ورقم  54/2013 )رقم
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وطلااب الفريااق العاماال حىل األمانااة أن تعاادَّ، لةاارت هورتااه الااثلثني، ثلثااة مشاااريع       - 8
  59/2013و  49/2013و  37/2012توصيات فيما يتعلق بالرسائل ذات األرقاين 

قضاااية ال يااازال فيهاااا حاااوار املتابعاااة ماااع الااادول   11العامااال حالاااة  ونااااقق الفرياااق - 9
 20/2008(، وبلةارياااا )رقااام 17/2008املعنياااة جارياااا، وزااا  الربازيااال )رقااام   األطاااراق
(، وبااااااايلروس 22/2009(، وباااااااريو )رقااااااام  32/2011ورقااااااام  31/2011 ورقااااااام
 18/2008(، والفلاااااااابني )رقاااااااام  28/2010( وتركيااااااااا )رقاااااااام  23/2009 )رقاااااااام
 ( 36/2011(، وزولندا )رقم 19/2008(، وكندا )رقم 34/2011 ورقم
وقاارر الفريااق العاماال أن يعلااب عقااد اجتماعااات غااري رمسيااة، أثناااء الاادورة الثامنااة         - 10

واخلمسااني للجنااة، ملناقشااة مسااائل املتابعااة مااع ممثلاا  البعثااتني الاادائمتني لتركيااا والفلاابني لاادى 
 مكتب األمم املتحدة يف جنيف 

ياق العامال أيضاا مناقشاة بشاأن حمكانياة تعايني عضاو واحاد مان أعضاائه            وأجرى الفر - 11
 لتو  هور املقرر اخلا  املع  بالتدابري املؤقتة 

 
 اإلجراءات املتخ ة يف الدورة التاسعة والعشرين  

 قرر الفريق العامل يف هورته التاسعة والعشرين ما يل : - 12
)آراء، انتاااهاك(، الااايت   47/2012أن حييااال توصاااية بشاااأن الرساااالة رقااام      )أ( 

 اعتمدت بتوافق اآلراء، حىل اللجنة العتماهزا؛
)عااادين مقبولياااة(، الااايت   30/2011أن حييااال توصاااية بشاااأن الرساااالة رقااام    )ب( 

 اعتمدت بتوافق اآلراء، حىل اللجنة العتماهزا؛
)عااادين مقبولياااة(، الااايت   46/2012أن حييااال توصاااية بشاااأن الرساااالة رقااام    ) ( 

 راء، حىل اللجنة العتماهزا؛اعتمدت بتوافق اآل
أن يرفض طلبات الدول األطراق املعنية الرامية حىل النظر يف مقبولياة الرساالة    )ه( 

 54/2013مبعاازل عاان أسسااها املوضااوعية )طلااب فصاال النظاار( فيمااا يتعلااق بالرسااالتني رقاام  
 ؛65/2014ورقم 

ن( )املقاارر: ناايكلس باارو  68/2014أن يسااجل رسااالتني جدياادتني: رقاام    )زا( 
 )املقررة: يوكو زاياش (؛ 69/2014ورقم 
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أن يعلااب حىل األمانااة العامااة اختاااذ ترتيبااات لعقااد اجتماعااات أثناااء الاادورة      )و( 
الثامنة واخلمسني للجنة مع ممثل  البعثتني الدائمتني للفلبني وتركيا لدى مكتاب األمام املتحادة    

املقدماة مان األفاراه املتعلقاة  ااتني      يف جنيف ملناقشة مسألة متابعة آراء اللجناة بشاأن الرساائل    
 الدولتني العرفني؛

أن يواصل التفكري يف حمكانية حنشاء والية ملقارر خاا  معا  بالتادابري املؤقتاة       )ز( 
  2015اليت يتخ زا الفريق العامل، اعتبارا من عاين 

حىل  15وقااارر الفرياااق العامااال أن يعقاااد هورتاااه الاااثلثني يف جنياااف، يف الفتااارة مااان   - 13
  2014تشرين األول/أكتوبر  17
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 اجلزء الثاين  
تقريااار اللجناااة املعنياااة بالقضااااء علاااى التميياااز ضاااد املااارأة عااان هورهتاااا     

 واخلمسني التاسعة
 

 2014تشرين الثاين/نوفمرب  7 - تشرين األول/أكتوبر 20  
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 الفصل األول
املسااائل املعروضااة علااى الاادول األطااراق يف اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع    

 شكال التمييز ضد املرأةأ
 

 املقررات  
 /أوال59املقرر   

، اعتمااادت اللجناااة التوصااايَة العاماااة املشاااتركة     2014تشااارين الثااااين/نوفمرب   3يف  
للجنااة املعنيااة  18للجنااة املعنيااة بالقضاااء علااى التمييااز ضااد املرأة/التعليااق العاااين رقاام    31 رقاام

 من اجلزء الثاين من ز ا التقرير(  42يفقوا العفل بشأن املمارسات الضارة )انظر الفقرة 
 

 /ثانيا59املقرر   
بشاأن   32، اعتمادت اللجناة التوصاية العاماة رقام      2014تشرين الثااين/نوفمرب   5يف  

األبعاه اجلنسانية املرتبعة باملرأة فيما يتعلق مبركز اللجائ واللجاوء واجلنساية وانعاداين اجلنساية      
  ا التقرير( من اجلزء الثاين من ز 43)انظر الفقرة 

 
 /ثالثا59املقرر   

قررت اللجنة أن تعبق يف مجيع احلاالت املباها التوجيهية بشأن استقلل وحيااه أعضااء    
يتجازأ مان    زيةات معازدات حقوا اإلنسان )مباها أهيس أبابا التوجيهية(، الايت تشاكل جازءا ال   

  2015 نون الثاين/ينايركا 1/ثامنا(، اعتبارا من 54النظاين الداخل  للجنة )انظر املقرر 
 

 /رابعا59املقرر   
، قررت اللجنة أن تعهد حىل فريقهاا العامال ملاا قبال     2014تشرين الثاين/نوفمرب  7يف  

الاادورة بحعااداه مشاااريع قااوائم املسااائل قباال تقااد  التقااارير مبوجااب اإلجااراء املبساا  لتقااد      
ة، يف املرحلاة التجريبياة، يف هورهتاا    /ثانياا(، لكا  توافاق عليهاا اللجنا     58التقارير )انظار املقارر   

ساؤاال  وحضاافة حىل    25العاهية املقبلة، وأن حيده عده األسةلة يف ز   القوائم مبا ال يزيد على 
/ثانياا، قاررت اللجناة أال يكاون اإلجاراء املبسا  لتقاد         58املعايري املنصو  عليهاا يف القارار   

ول األطااراق الاايت تااأخرت يف تقااد  تقاريرزااا  التقااارير متاحااا، يف املرحلااة التجريبيااة، حال للااد 
الدورية )وليس التقارير األولية أو التقارير اليت امع باني التقاارير األولياة والتقاارير الدورياة(،      
وأن عاده قاوائم املساائل قباال تقاد  التقاارير الاا ي سايعتمد يف السانة قااد يكاون دادوها أثناااء          

 للجنة وأمانتها من قيوه متعلقة باملواره املرحلة التجريبية، على أساس ما تواجهه ا
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 /خامسا59املقرر   
ماان نظامهاااا   24، قااررت اللجناااة تعااديل املاااهة    2014تشاارين الثاااين/نوفمرب    7يف  

املااؤرخ  68/268ماان قاارار اجلمعيااة العامااة    30الااداخل  علااى النحااو التااا ، وفقااا للفقاارة    
ية زا  لةاات عمال اللجناة الرمسياة       اإلسابانية واإلنكليزياة والفرنسا   ”: 2014نيسان/أبريل  9

وباإلضافة حىل ذلب، تدر  لةة رمسية رابعة، علاى أسااس اساتثنائ ، مان أجال تيساري االتصاال        
يف مااا بااني األعضاااء، وختضااع للسااتعرات كاال ساانتني بعااد انتخاااب أعضاااء اللجنااة، اسااتناها   

عااة يف الفتاارة ماان    وقااررت اللجنااة أن تكااون العربيااة لةتااها الرمسيااة الراب  “تشااكيل اللجنااة حىل
  2016كانون األول/هيسمرب  31حىل  2015كانون الثاين/يناير  1
 

 /ساهسا59املقرر   
، قااررت اللجنااة أن تنشاائ، علااى أساااس اااري ،    2014تشاارين الثاااين/نوفمرب   5يف  

فريقااا عااامل معنيااا بالتحقيقااات عماال بااالربوتوكول االختياااري، يتااألف ماان عااده ال يتجاااوز  
اللجنااة ويتساام بالتمثياال اجلةاارايف املتكااافئ  وقااررت أيضااا أن حياال الفريااق   مخسااة ماان أعضاااء

العامل دل فرقة عمال اللجناة املعنياة بالتحقيقاات وجيتماع ملادة ساتة أيااين يف السانة، يف حادوه           
املواره املتاحة وعن طريق حعاهة ختصيص وقات االجتماعاات املتاوفر وتاأمني خادمات الترمجاة       

ين(، قبل هوراهتا العاهية، من أجل هراسة املعلوماات الاوارهة مبوجاب    الفورية )ليوين ونصف اليو
من الربوتوكول االختيااري  وقاررت اللجناة حعااهة النظار يف زا ا املقارَّر بعاد سانتني            8 املاهة

حىل  1وقررت ك لب أن تعقد الدورة األوىل للفرياق العامال املعا  بالتحقيقاات يف الفتارة مان       
 ف يف جني 2015متوز/يوليه  3
 

 /سابعا59املقرر   
قررت اللجنة أن تكشف عان التقريار الكامال عان      2014تشرين الثاين/نوفمرب  7يف  

أحااد التحقيقااات يتضاامن اسااتنتاجات اللجنااة وتعليقاهتااا وتوصااياهتا عنااد االنتااهاء ماان مجيااع       
 اإلجااراءات املتعلقااة بسااري التحقيااق، وكاا لب انتااهاء املهلااة الزمنيااة املخصصااة لااه وفقااا للفقاارة 

من الربوتوكول االختياري )انظر املرفق األول بااجلزء الثااين مان زا ا التقريار(،       8من املاهة  4
 وأن تنشر  على املوقع اإللكتروين ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوا اإلنسان   

 
 /ثامنا59املقرر   

ختيااري  قررت اللجنة أن يعقد الفريق العامال املعا  بالرساائل عمال باالربوتوكول اال      
اجتماعااا مباشاارة قباال انعقاااه الاادورات العاهيااة للجنااة، مبااا يف ذلااب عناادما يااتم تعاايني أعضاااء   
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/أوال(  وبناااء علااى 46الفرياق العاماال اجلاده يف الاادورة العاهياة املعنيااة )ُمعدالاة باا لب مقررزاا      
 حىل 10ذلااب، قااررت اللجنااة عقااد الاادورة احلاهيااة والااثلثني للفريااق العاماال يف الفتاارة ماان        

 يف جنيف  2015شباط/فرباير  13
 

 /تاسعا59املقرر   
قااررت اللجنااة تعاايني شااياوكياو زو بصاافة مقااررة معنيااة باملتابعااة وزاايلري غبياادميا      

 2015كااانون الثاين/يناااير  1بصاافة مقااررة مناوبااة، كاال منااهما ملاادة ساانتني، يف الفتاارة ماان    
    2016كانون األول/هيسمرب  31 حىل
 

 /عاشرا59املقرر   
أقارت اللجناة تعاايني عضاوات الفريااق العامال ملاا قباال الادورة احلاهيااة والساتني، وزاان         
    (1)زيلينا برييس، وباتريسيا شولتز، وثيوهورا أويب نوانكوو، وفيوليتا نويباور - ماريا
 

 /حاهي عشر59املقرر   
قاااررت اللجناااة أن تعهاااد حىل نيكاااول أملاااني استكشااااق السااابل والوساااائل الكفيلاااة   
املااواره املاليااة اخلارجااة عاان امليزانيااة لاادعم أنشااعة اللجنااة وملناقشااة تلااب العرائااق يف        بتعبةااة
 الستني  هورهتا

 

__________ 

عينت بارباارا بيلا  عضاوا يف الفرياق العامال ولكناها مل تاتمكن مان حضاور اجتماامس الفرياق العامال ملاا قبال                (1) 
 الدورة احلاهية والستني 
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 الفصل الثاين
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

 
 الدول األطراق يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري -ألف  

ورة التاساااااعة ، وزاااااو تااااااريا اختتااااااين الاااااد   2014تشااااارين الثااااااين/نوفمرب   7يف  - 1
للجناااة املعنياااة بالقضااااء علاااى التميياااز ضاااد املااارأة، بقيااات حالاااة التصاااديق علاااى    واخلمساااني
ماان  1( الاايت قبلاات تعااديل الفقاارة 69هولااة طرفااا( وعااده الاادول األطااراق ) 188) االتفاقيااة
من االتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتمامس اللجنة، هون تةيري، كل منهما يعكاس العاده    20املاهة 
، وزااو تاااريا اختتاااين الاادورة الثامنااة 2014متوز/يوليااه  18ماان الاادول األطااراق حااىت نفسااه 

 من اجلزء األول من ز ا التقرير(  1واخلمسني للجنة )انظر الفقرة 
ويف الفتاارة نفسااها، صاادَّقت طاجيكسااتان علااى الربوتوكااول االختياااري للتفاقيااة،       - 2

هول  105االختياااااري حىل رفااااع جممااااومس عااااده الاااادول األطااااراق يف الربوتوكااااول       ممااااا
   من اجلزء األول من ز ا التقرير(  3و  2الفقرتني  )انظر
 

 افتتاح الدورة - باء 
عقدت اللجنة هورهتا التاسعة واخلمسني يف مكتب األمم املتحدة يف جنياف يف الفتارة    - 3

جلساة   19  وعقدت اللجنة 2014تشرين الثاين/نوفمرب  7تشرين األول/أكتوبر حىل  20من 
مان جادول األعماال  وتاره      8و  7و  6و  5جلساة ملناقشاة البناوه     11عامة وعقدت أيضاا  

 املرفق الثاين باجلزء الثاين من ز ا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة  يف
للجنااة املعقااوهة  1245وافتتحاات نيكااول أملااني، رئيسااة اللجنااة، الاادورة يف اجللسااة   - 4
  2014ر تشرين األول/أكتوب 20 يف
 

 حقرار جدول األعمال - جيم 
 ( CEDAW/C/59/1جدول األعمال املؤقت ) 1245أقرت اللجنة يف جلستها  - 5
 

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة - هال 
 ا قبااال الااادورة، عرضااات باااراميل بااااتن تقريااار الفرياااق العامااال ملااا1245يف اجللساااة  - 6
(CEDAW/C/PSWG/59/1 ال ي اجتمع يف الفترة من )2014آذار/مارس  7حىل  3  
 

 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSWG/59/1
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 تنظيم األعمال - زااء 
، عقدت اللجنة جلسات مةلقة ماع ممثلا    2014تشرين األول/أكتوبر  27و  20يف  - 7

تحاادة املتخصصااة وصااناهيقها وبراجمهااا، ومااع منظمااات حكوميااة   وكاااالت منظومااة األماام امل 
هولية أخرى، قدمت خلهلا تلب اهليةات معلومات خاصاة بكال بلاد ومعلوماات عان اجلهاوه       

 اليت ب لتها هعما لتنفي  االتفاقية 
أيضااا، عقاادت اللجنااة جلسااات علنيااة   2014تشاارين األول/أكتااوبر  27و  20ويف  - 8

ماات غاري حكومياة ومؤسساات وطنياة معنياة يفقاوا اإلنساان قادموا          غري رمسية مع ممثل  منظ
خلهلا معلوماات عان تنفيا  االتفاقياة يف الادول األطاراق الايت نظارت اللجناة يف تقاريرزاا يف           

 هورهتا التاسعة واخلمسني 
، اسااتمعت اللجنااة حىل ححاطااة قدمتااها مااديرة   2014تشاارين األول/أكتااوبر  20ويف  - 9

بحوو التنمية االجتماعية بشأن البحاوو البالةاة األمهياة يف جماال التنمياة      معهد األمم املتحدة ل
 االجتماعية ونومس اجلنس وحقوا املرأة 

، قاااادمت الساااايدة باااااتن ححاطااااة حىل اللجنااااة  2014تشاااارين الثاااااين/نوفمرب  3ويف  - 10
ألمان  اجتمامس الفريق االستشاري الرفيع املستوى للدراسة العاملية بشأن تنفي  قارار جملاس ا   عن

 تشاااارين األول/  31حىل  27( الاااا ي عقااااد يف نيويااااورك يف الفتاااارة ماااان     2000) 1325
    2014 أكتوبر
، عقاادت اللجنااة اجتماعااا غااري رمساا  مااع ممثلاا    2014تشاارين الثاااين/نوفمرب  7ويف  - 11

الفريق املشترك بني الوكاالت املع  بتقد  التقارير مبوجب اتفاقية القضااء علاى مجياع أشاكال     
ضد املرأة )برنامج األمم املتحدة اإلمناائ ، وصاندوا األمام املتحادة للساكان، ومنظماة        التمييز

األماام املتحاادة للعفولااة، ومنظمااة األماام املتحاادة لدغ يااة والزراعااة، وزيةااة األماام املتحاادة         
 للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة(، بعرا منها التداول بالفيديو 

 
 عضوية اللجنة - واو 

 الشواغر العارئةملء  - 1 
، قااااادمت ناااااور اجلهااااا  اساااااتقالتها مااااان اللجناااااة   2014آب/أغساااااعس  18يف  - 12
، طلب األماني العااين حىل حكوماة قعار أن تعاني، يف غضاون فتارة        2014أيلول/سبتمرب  2 ويف

شهرين، خبريا آخر من بني رعايازا ليكمل الفترة املتبقية من مدة عضوية السيدة اجلها   ويف  
، أبلةت حكومة قعر اللجنة قرارزاا بتعايني تيتاة الدوساري     2014ل/أكتوبر تشرين األو 30
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 كااانون 31للعماال كعضااو يف اللجنااة للفتاارة املتبقيااة ماان ماادة عضااوية الساايدة اجلهاا ، لةايااة   
، قااررت اللجنااة أن توافااق علااى  2014تشاارين الثاااين/نوفمرب  4  ويف 2016األول/هيساامرب 

 من االتفاقية  17من املاهة  7تعيني السيدة الدوسري، وفقا للفقرة 
 ، أبلةاااات حكومااااة اجلزائاااار اللجنااااة بوفاااااة خاااارية    2014أيلول/ساااابتمرب  17ويف  - 13

، واليت كانت قاد انتخبات عضاوا يف اللجناة يف     2014أيلول/سبتمرب  6ويةي  يف  - دجوب
ن كاانو  31وتنتاه  يف   2015كانون الثاين/يناير  1لوالية تبدأ يف  2014حزيران/يونيه  26

، قاادمت الرئيسااة تعااازي اللجنااة حىل   2014أيلول/ساابتمرب  18  ويف 2018األول/هيساامرب 
، 2014 أيلول/سابتمرب  25البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب األمام املتحادة يف جنياف  ويف    

طلب األمني العاين حىل حكومة اجلزائر أن تعني، يف غضون فتارة شاهرين، خابريا آخار مان باني       
تشاارين  4ويةااي   ويف  - عااد الشاااغر الاا ي أحدثتااه وفاااة الساايدة دجااوب رعايازااا ملاالء املق

شاعلل   - ، أبلةت حكومة اجلزائر اللجنة قرارزاا بتعايني لاويزة أوصاديق    2014الثاين/نوفمرب 
تشاارين  6ويةااي   ويف  - للعماال كعضااو يف اللجنااة لفتاارة عضااوية الساايدة الراحلااة دجااوب  

شاعلل، وفقاا    - وافاق علاى تعايني السايدة أوصاديق     ، قررت اللجناة أن ت 2014الثاين/نوفمرب 
 من االتفاقية  17من املاهة  7للفقرة 

 
 احلضور يف الدورة التاسعة واخلمسني - 2 

حضاار مجيااع األعضاااء الاادورة التاسااعة واخلمسااني، باسااتثناء باااربرا بيلاا   ومل حيضاار     - 14
تشاااارين  20جااااار، يف األعضاااااء التاليااااة أمساااااؤزم الاااادورة يف التااااواريا احملاااادهة: فرياااادة أ  

زرهاين، يف الفتاارة  - ؛ وماار  بلميهااوب2014تشاارين الثاااين/نوفمرب  7و  6األول/أكتااوبر و 
تشااارين  22و  21؛ ونااايكلس بااارون، يف  2014تشااارين األول/أكتاااوبر   27حىل  20مااان 

 ؛ وروو 2014تشاااااااارين الثاااااااااين/نوفمرب   7حىل  5األول/أكتااااااااوبر ويف الفتاااااااارة ماااااااان   
تشاااارين  7تشاااارين األول/أكتااااوبر ويف  31حىل  27لفتاااارة ماااان كاااااهاري، يف ا - زااااالربين

؛ وبااراميل  2014تشاارين األول/أكتااوبر   20؛ وعصاامت جازااان، يف  2014الثاااين/نوفمرب 
؛ وبيانكاماريااا بااومريانزي، يف 2014تشاارين األول/أكتااوبر  31حىل  27باااتن، يف الفتاارة ماان 

كا سايمونوفيتق، يف الفتارة مان    ؛ وهوبراف2014تشرين األول/أكتوبر  24حىل  20الفترة من 
  وتااره يف املرفااق الثالااث باااجلزء الثاااين ماان زاا ا      2014تشاارين األول/أكتااوبر   22حىل  20

 التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبني مدة عضوية كل منهم 
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 الفصل الثالث
تقرياار الرئيسااة عاان األنشااعة املضااعلع  ااا يف الفتاارة بااني هورا اللجنااة     

 التاسعة واخلمسنيالثامنة واخلمسني و
  
، قدمت الرئيسة تقريرا عن األنشعة اليت اضعلعت  اا منا  الادورة    1245يف اجللسة  - 15

 الثامنة واخلمسني للجنة 
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 الفصل الرابع
 18 النظااار يف التقاااارير الااايت قدمتاااها الااادول األطاااراق مبوجاااب املااااهة  

 االتفاقية من
 
، يف التقاارير الايت قدمتاها مثااين هول مان      نظرت اللجنة، يف هورهتا التاساعة واخلمساني   - 16

 الدوريني للتقريرين اجلامع التقريرماان االتفاقيااة، وزاا     18الاادول األطااراق مبوجااب املاااهة    
والثاين لربوين هار السلين؛ والتقرير الدوري السابع لبلجيكا؛ والتقريار اجلاامع للتقريارين     ألولا

امع للتقاارير الدورياة مان األول حىل الثالاث جلازر      السابع والثامن لبولندا؛ والتقرير اجل ورينيالد
للصاااني؛ والتقريااار اجلاااامع    امنااااااوالث سابعااااااال الدوريني للتقريرين اجلامع التقريرساااليمان؛ و

 والثاامن للتقريرين الدوريني الساهس والسابع لةانا؛ والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الساابع  
 البوليفارية(  -الدوريني السابع والثامن لفزنويل )مجهورية لةينيا؛ والتقرير اجلامع للتقريرين 

واعتمدت اللجنة ملحظات ختامية بشأن كل تقريار مان التقاارير الايت نظارت فيهاا         - 17
وميكن االطلمس على تلب امللحظات اخلتامية عرب موقع نظااين الوثاائق الرمسياة لدمام املتحادة،      

 وفق الرموز املبينة أهنا :
 (CEDAW/C/BRN/CO/1-2)   ر السلينها بروين 
 (CEDAW/C/BEL/CO/7)     بلجيكا 
 (CEDAW/C/POL/CO/7-8)     بولندا 
 (CEDAW/C/SLB/CO/1-3)    سليمان جزر 
 (CEDAW/C/CHN/CO/7-8)     الصني 
 (CEDAW/C/GHA/CO/6-7)     غانا 
 (CEDAW/C/GIN/CO/7-8)     غينيا 
 (CEDAW/C/VEN/CO/7-8)  البوليفارية( -)مجهورية  فزنويل 

خلل الدورة الرابعاة واخلمساني يف حالاة     وادر اإلشارة حىل أنه كان من املقرر النظر - 18
كاااانون  30جااازر ساااليمان هون االساااتناه حىل تقريااار  غاااري أن الدولاااة العااارق قااادمت يف     

تقريرزااا اجلااامع لتقاريرزااا الدوريااة ماان األول حىل الثالااث، ونتيجااة لاا لب   2013الثاين/يناااير 
حىل الادورة التاساعة واخلمساني إلتاحاة الوقات لترمجاة التقريار وحعاداه          قريار أرجئ النظار يف الت 

 قائمة مستكملة باملسائل املعروحة يف اجتمامس الفريق العامل ملا قبل الدورة 
 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BRN/CO/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BEL/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/POL/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SLB/CO/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHN/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GHA/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GIN/CO/7
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 املتابعة املتعلقة بامللحظات اخلتامية حجراءات  
 نظرت اللجنة يف تقارير املتابعة الوارهة من الدول األطراق التالية: - 19

 (CEDAW/C/BRA/CO/7/Add.1)    الربازيل 
 (CEDAW/C/MNE/CO/1/Add.1)   األسوه اجلبل 
 (CEDAW/C/CRI/CO/5-6/Add.1)   كوستاريكا 
 (CEDAW/C/KEN/CO/7/Add.1)    كينيا 
 (CEDAW/C/NOR/CO/8/Add.1)    النرويج 
ر املتابعة الوارهة من الدول األطاراق ورهوه اللجناة يف موقاع نظااين     االطلمس على تقاري وميكن

 الوثائق الرمسية لدمم املتحدة، وفق الرموز املبينة أعل  
ووجهت اللجنة أيضا رساائل ت كريياة أوىل حىل الادول األطاراق التالياة الايت تاأخرت         - 20

 ، وغيانا، واملكسيب عن موعد تقد  تقارير املتابعة: حندونيسيا، وجامايكا، وساموا
ووجهت اللجنة رساائل ت كريياة ثانياة حىل الادول األطاراق التالياة الايت تاأخرت عان           - 21

 موعد تقد  تقارير املتابعة: تشاه، وعمان، وكوت هيفوار، والكويت 
واجتمعاات املقاارارة املناوبااة املعنيااة باملتابعااة مبمثاال ماان جنااوب أفريقيااا، بساابب تااأخر     - 22

 يف تقد  تقرير املتابعة اخلا   ا  الدولة العرق
 

 معنية باملتابعة ومقررة مناوبة هلا ةمقررة جديد تعيني  
تنته  مدة عضوية باربرا بيل  بصفتها مقررة معنية باملتابعاة ومادة عضاوية شاياوكياو      - 23

  ول لب، قررت اللجناة تعايني   2014كانون األول/هيسمرب  31زو بصفتها مقررة مناوبة يف 
كياو زو بصاافتها مقااررة معنيااة باملتابعااة وزايلري غبياادميا  بصاافتها مقااررة مناوبااة، كاال  شاياو 

 /تاسعا( 59)انظر املقرر  2016كانون األول/هيسمرب  31لةاية  ني،منهما ملدة سنت
 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BRA/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MNE/CO/1/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CRI/CO/5
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 الفصل اخلامس  
األنشاعة املضااعلع  ااا مبوجااب الربوتوكااول االختياااري التفاقيااة القضاااء    

 ضد املرأة على مجيع أشكال التمييز
 
من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشاكال التميياز    12تنص املاهة  - 24

ضد املرأة على أن تدر  اللجناة يف تقريرزاا السانوي ماوجزا عان األنشاعة الايت اضاعلعت  اا          
 مبوجب الربوتوكول االختياري 

 
مان   2ائل الناشاةة يف حطاار املااهة    اإلجراءات اليت اخت هتا اللجنة فيما يتعلق باملس -ألف  

 الربوتوكول االختياري
 
تشارين   27ناقشت اللجنة األنشعة املضعلع  اا يف حطاار الربوتوكاول االختيااري يف      - 25

  2014تشرين الثاين/نوفمرب  3األول/أكتوبر و 
وأقااارت اللجناااة تقريااار الفرياااق العامااال املعااا  بالرساااائل املقااادين عمااال باااالربوتوكول  - 26
 ختياري عن أعمال هورته الثلثني )انظر املرفق الرابع باجلزء الثاين من ز ا التقرير( اال
واخت ت اللجنة قرارات هنائية بشأن ثلو رسائل مقدماة مان األفاراه مقدماة مبوجاب       - 27

من الربوتوكول االختياري  واخت ت اللجناة بتوافاق اآلراء قارارات بعادين جاواز قباول        2املاهة 
 49/2013( ورقاااام قضووووية ت. ن. ون ووووريا ضوووود الوووودا رك) 37/2012 الرسااااائل رقاااام

(  باإلضااافة حىل قضووية واس.بوود. ضوود الوودا رك) 59/2013( ورقاام س.أ ضوود ا وودا قضووية)
( مع معارضة عضاوة واحادة   46/2012ذلب، أعلنت اللجنة عن مقبولية رسالة واحدة )رقم 

لاى القارارات النهائياة عارب موقاع      واحتفاظها باحلق يف اإلهالء برأي فارهي  وميكان االطالمس ع   
 CEDAW/C/59/D/37/2012نظاااااااين الوثااااااائق الرمسيااااااة لدماااااام املتحاااااادة حتاااااات الرمااااااوز      

 ، على التوا  CEDAW/C/59/D/59/2013 و CEDAW/C/59/D/49/2013 و
 

 املقدمة من األفراه رسائلمتابعة آراء اللجنة بشأن ال - باء 
أي تقرياار ملتابعااة التقاادين احملاارز خاالل الفتاارة املشاامولة بااالتقرير  ومااع ذلااب،    ُيعااد مل  - 28
تابعاة يف كال قضاية جياري     املق أثنااء هورتاه الاثلثني حالاة     بلةت اللجنة أن الفريق العامل نااق أ 

بشأهنا حاوار املتابعاة، وأناه وافاق علاى اإلجاراءات الايت ياتعني اختاذزاا  وقاررت اللجناة تعلياق             
ببايلروس   خارى ( واأل18/2008تعلق باالفلبني )رقام   تمها احدح، رسالتنيحوار املتابعة بشأن 

فيااا  التوصااايات الاااوارهة يف آرائهاااا مل يكااان (، بعاااد أن خلصااات حىل أن تن23/2009)رقااام 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/37/2012
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/49/2013
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/59/2013
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ُمرضاايا  وقااررت اللجنااة أن ااارى مجيااع مناقشااات املتابعااة اللحقااة بشااأن القضاايتني يف حطااار  
حجراءات اللجنة لتقد  التقارير  ومل تتخ  اللجناة قارارا بحهنااء حاوار املتابعاة يف أياة قضاية مان         

فيهاا حالياا، تتعلاق     تاابع البات   أصال عشار قضاايا يُ   فيهاا  ومان    ع البات  تاابَ ُيالقضايا املتبقية اليت 
كاال ماان حساابانيا، وبااريو، وتركيااا، والفلاابني،   واحاادة بالربازياال، وثاالو ببلةاريااا، وواحاادة ب  

زولندا  وطلبت اللجنة أن يتم الترتيب لعقد اجتمامس خلل هورهتا الستني ماع البعثاة   وكندا، و
 الدائمة لبلةاريا ملناقشة مسائل املتابعة 

 
ماان  8اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتعلااق باملسااائل الناشااةة عاان املاااهة    - يمج 

 الربوتوكول االختياري
ق ااادمت للجناااة ححاطاااة بشاااأن حالاااة مجياااع التقاااارير واإلجاااراءات املعلقاااة يف حطاااار      - 29
  حقيقالت حجراء
اقشااة ، نظماات اللجنااة معتكفااا غااري رمساا  ملن  2014تشاارين األول/أكتااوبر  26ويف  - 30

سااألة ساارية زاا ا اإلجااراء وختصاايص  ، مبااا يف ذلااب مالتحقيااقأساااليب عملااها املتعلقااة بااحجراء 
ماان   8يكفاا  ماان الوقاات واملااواره للجتمااامس ماان أجاال حلاااز عملااها مبوجااب املاااهة             مااا 

 الربوتوكول االختياري 
ر ، قررت اللجنة حرجاء قرارزا بشأن نشر التقريا 2010/1وفيما يتعلق بالتحقيق رقم  - 31

 املتعلق به حىل هورهتا الستني 
، قررت اللجناة أن تعلاب معلوماات حضاافية مان      2012/1رقم  علبوفيما يتعلق بال - 32

الدولة العرق ومان مصااهر أخارى عان حااالت االنتاهاكات املزعوماة يف منااطق أخارى مان           
 الدولة العرق 

حالاة قرارزاا حىل   ، قاررت اللجناة حجاراء حتقياق وح    2013/1رقم  لعلبوفيما يتعلق با - 33
 الدولة العرق 

، قااررت اللجنااة أن تعلااب حىل الدولااة العاارق  2013/2رقاام  لعلاابوفيمااا يتعلااق با - 34
املعنية أن تقدين، يف غضون شاهرين، ملحظاات بشاأن املعلوماات الايت تلقتاها اللجناة مبوجاب         

 من الربوتوكول االختياري  8املاهة 
، قااررت اللجنااة يف القضاايتني 2014/2قاام ور 2014/1رقاام  علبنيوفيمااا يتعلااق بااال - 35

متديااد املهلااة احملاادهة للدولااة العاارق لتقااد  ملحظااات بشااأن املعلومااات الاايت تلقتااها اللجنااة     
 من الربوتوكول االختياري بشهرين  8مبوجب املاهة 
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 الفصل الساهس  
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

ماان جاادول األعمااال  7مسااني، يف البنااد نظاارت اللجنااة، خاالل هورهتااا التاسااعة واخل - 36
 بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 

 
 من جدول األعمال   7اإلجراء ال ي اخت ته اللجنة مبوجب البند   
 تعزيز أساليب عمل اللجنة   

 عرضاها اللجناة عان   ححاطاة حىل  الرئيسة  قدمت، 2014تشرين األول/أكتوبر  20يف  - 37
اهتااا اخلامسااة واخلمسااني والساهسااة واخلمسااني والسااابعة واخلمسااني     تقرياار اللجنااة عاان هور ل
(A/69/38 حىل اللجنااااااة الثالثااااااة للجمعيااااااة العامااااااة يف نيويااااااورك، يف )تشاااااارين األول/ 13 

    2014 أكتوبر
  مااع الاادول ، عقاادت اللجنااة اجتماعاا غااري رمساا 2014تشارين الثاااين/نوفمرب   6ويف  - 38

دول األطاراق  ححاطاة حىل الا   اللجناة   قادمت هولاة طرفاا  و   65حضارته   ،األطراق يف االتفاقية
تنفي  االتفاقية والربوتوكول االختياري يف سياا نتائج عملية تعزياز زيةاات املعازادات      بشأن

 عان  هاورحبت عدة هول أطراق باعتماه اللجنة حجراء مبسعا لتقاد  التقاارير، وأعارب بعضا    
الدورياة  ومان املساائل األخارى الايت        الرغبة يف االساتفاهة مان زا ا اإلجاراء يف تقاد  تقاارير      

اللجناة يف   وأعماال   2015حهماا  حقاوا املارأة يف خعاة التنمياة ملاا بعاد عااين          نوقشت مسألة 
 جمال العنف ضد املرأة   

 
 مواعيد انعقاه الدورات املقبلة للجنة   

د تأكيااد التااواريا التاليااة لاادورا اللجنااة السااتني واحلاهيااة     وفقااا جلاادول املااؤمترات،  - 39
 والستني واالجتماعات ذات الصلة  ما:  

 الدورة الستون )جنيف( 
ل مااان األو اجلااازء مااان 36تظااال مجياااع التاااواريا هون تةااايري )انظااار الفقااارة  )أ( 

 التقرير(؛ ز ا
 الدورة احلاهية والستون )جنيف( 

http://undocs.org/ar/A/69/38
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عمااال املقدماااة  رساااائلن للفرياااق العامااال املعااا  بال الااادورة الثانياااة والثلثاااو  )ب( 
 ؛2015متوز/يوليه  3 حىلحزيران/يونيه  30من الربوتوكول االختياري: ب

الربوتوكول باااا عماااال الاااادورة األوىل للفريااااق العاماااال املعاااا  بالتحقيقااااات  ) ( 
 ؛2015متوز/يوليه  3حىل  1االختياري: من 

 ؛2015متوز/يوليه  24حىل  2الدورة احلاهية والستون: من  )ه( 
 متاااوز/ 30حىل  27لااادورة الثالثاااة والساااتني: مااان  االفرياااق العامااال ملاااا قبااال   )زا( 

  2015 يوليه
 

 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف هوراهتا املقبلة   
أكاادت اللجنااة أهنااا سااتنظر يف تقااارير الاادول األطااراق املدرجااة يف القائمااة أهنااا  يف     - 40

 اهية والستني   هورتيها الستني واحل
 من اجلزء األول من ز ا التقرير  37الدورة الستون: انظر الفقرة  
 الدورة احلاهية والستون: 
 حسبانيا 
 املتعدهة القوميات( -بوليفيا )هولة  
 سانت فنسنت وجزر غريناهين 
 السنةال 
 غامبيا 
 فييت ناين 
 كرواتيا 
 ناميبيا 

 حالاة  ًل النظر خلل الادورة الساهساة واخلمساني يف   أص وادر اإلشارة حىل أنه كان من املقرر
سانت فنسنت وجزر غريناهين هون االساتناه حىل تقريار  غاري أن زا   الدولاة العارق قادمت        

، ونتيجاة  2013 آب/أغساعس  5تقريرزا اجلامع لتقاريرزاا الدورياة مان الراباع حىل الثاامن يف      
سااتني إلتاحااة الوقاات لترمجااة التقرياار   النظاار يف التقرياار حىل الاادورة احلاهيااة وال  رجاائأ ،لاا لب

 ما قبل الدورة   الفريق العامل اجتمامس  املعروحة يف املسائلمستكملة بوحعداه قائمة 
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 الفصل السابع  
 من االتفاقية 21تنفي  املاهة   

 من االتفاقية  21من جدول األعمال املتعلق بتنفي  املاهة  6نظرت اللجنة يف البند  - 41
 

 من جدول األعمال   6اخت ته اللجنة مبوجب البند  اإلجراء ال ي  
 التوصية العامة املشتركة/التعليق العاين املشترك بشأن املمارسات الضارة   

التوصايَة العاماة    (2)بتوافاق اآلراء  ، اعتمادت اللجناة   2014تشرين الثااين/نوفمرب   3يف  - 42
للجناة   18رأة/التعلياق العااين رقام    للجنة املعنية بالقضااء علاى التميياز ضاد امل     31املشتركة رقم 

( وفقااا CEDAW/C/GC/31-CRC/C/GC/18املعنيااة يفقااوا العفاال بشااأن املمارسااات الضااارة )   
 من النظاين الداخل  للجنة    31للماهة 

 
يتعلاق مبركاز اللجائ واللجاوء     التوصية العامة عن األبعاه اجلنسانية املرتبعة باملرأة فيماا    

 واجلنسية وانعداين اجلنسية  
التوصاية العاماة    (3)، اعتمادت اللجناة بتوافاق اآلراء   2014تشرين الثااين/نوفمرب   5يف  - 43
ألبعاه اجلنسانية املرتبعة بااملرأة فيماا يتعلاق مبركاز اللجائ واللجاوء واجلنساية        ابشأن  32رقم 

 من النظاين الداخل  للجنة  31وفقا للماهة  (CEDAW/C/GC/32) وانعداين اجلنسية
 

  باللجوء حىل القضاءالفريق العامل املع    
اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ووضع الصيةة النهائية ملشارومس توصاية عاماة بشاأن      - 44
ت اللجناة قاراءة أوىل ملشارومس    ، أمتَّا 2014اين/نوفمرب تشرين الث 7  ويف قضاءاملرأة حىل الجلوء 

 التوصية العامة 

__________ 

أوليناادا  باااتن، ار، نيكااول أملااني، بااراميلجااأ ةفريااد عائشااةالتوصااية األعضاااء اآلتيااة أمساااؤزم:  حضاار اعتماااه زاا   (2) 
 ،سيااماريااا زيلينااا بري  ،بيانكاماريااا بااومريانزي  زرهاين، - بلميهااوبباارون، ماار    ناايكلسيااا، يبوباه -باااريريو 
 ،زتشاول باتريشايا   ،هوبرافكاا سايمونوفيتق   ،كياو زووشايا  ،هنلة حيادر  ،نائلة جرب، عصمت جيهان بيمنتل،سيلفيا 

 كداري، يوكو زاياش   -زالربين روو  ،فيوليتا نويباور ،كووتيوهورا نوان ، ، هاليا لينارتادمييزيلري غب

أولينادا   بااتن، ار، نيكول أملاني، باراميل   جأ ةفريد عائشة: أمساؤزم اآلتية األعضاء التوصية ز   اعتماه حضر (3) 
 منتال، بيسايلفيا   ،سيا مارياا زيليناا بري   ،بيانكامارياا باومريانزي   زرهاين، - بلميهاوب يا، مار   يبوباه -باريريو 

زايلري   ،زتباتريشايا شاول   ،هوبرافكاا سايمونوفيتق   ،كياو زووشايا  ،هنلة حيادر  ،نائلة جرب، عصمت جيهان
 كداري، يوكو زاياش   - زالربينروو  ،فيوليتا نويباور ،تيوهورا نوانكوو ، ، هاليا لينارتادمييغب

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/31
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/32
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 الفريق العامل املع  باملساواة بني اجلنسني يف سياا تةري املناخ والكوارو العبيعية   
 ار جأ ةفريد عائشةاجتمع الفريق العامل خلل الدورة ود توسيعه ليضم  - 45
 

 ل الفريق العامل املع  بأساليب العم  
بشاأن العرائاق العملياة     مقاررات اجتمع الفريق العامل أثناء الادورة ونظار يف مشااريع     - 46

لتعبيااق اإلجااراء املبساا  لتقااد  التقااارير، ولةااات عماال اللجنااة، وحنشاااء فريااق عاماال معاا         
الربوتوكول االختياري، وتعبيق مباها أهيس أبابا التوجيهية )انظار القارار   ب بالتحقيقات عمل

 حىل اللجنة  املقررات ز   مشاريع وقدين الفريق ،(ا/ثالث59
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 الفصل الثامن  
 جدول األعمال املؤقت للدورة الستني  

، نظااارت اللجناااة يف مشااارومس جااادول األعماااال  2014تشااارين الثااااين/نوفمرب  7يف  - 47
  من اجلزء الثاين هل ا التقرير( 5)انظر الفقرة  املؤقت لدورهتا الستني واعتمدته
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 لتاسع  الفصل ا
 اعتماه التقرير  

 تشارين الثااين/   7نظرت اللجنة يف مشرومس تقريرزا عن هورهتا التاسعة واخلمساني يف   - 48
 لة شفويا أثناء املناقشة بصيةته املعدَّ هواعتمدت نصَّ 2014نوفمرب 
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 املرفق األول  
 /سابعا59 قررامل  
أن نشار تقريار عان    قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بش  

   التحقيقاتأحد 
 

   2014 نوفمرب/تشرين الثاين 7يف اعتمد   
 سن البج ة املع ية بالقضاء عبى الامييا ضد املرأة، 
ماان الربوتوكااول االختياااري التفاقيااة  8واليتااها مبوجااب املاااهة  سذ تضووع ا اعانانهووا 

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
مااان  8مااان املااااهة   2عات املمنوحاااة للجناااة مبوجاااب الفقااارة    حىل السااال وسذ تشووور 

عناادما تتلقااى  إلجااراء حتقيااقا أو أكثاار ماان أعضااائها عضااوالربوتوكااول االختياااري بااأن تعااني 
اللجنة معلومات تفيد بارتكاب هولة طرق انتهاكات خعارية أو منتظماة للحقاوا املنصاو      

 عليها يف االتفاقية،
ماان  2صااو  عليهااا يف الفقاارة   املن ال بساالعاهت، عمااجيااوز حىل أنااه وسذ تشوور أيضووا  

 غ لا لب ومبوافقاة  زياارة حقلايم الدولاة العارق، عناد وجاوه مساوا        التحقيق، أن يشمل 8 املاهة
 العرق، الدولة

من الربوتوكاول االختيااري، جيارى زا ا      8من املاهة  5حىل أنه وفقا للفقرة  وسذ تشر 
 عرق يف مجيع مراحل اإلجراءات،بصفة سرية، ويلتمس تعاون الدولة الالتحقيق 
ماان الربوتوكااول االختياااري، جيااوز للجنااة أن تاادعو    9أنااه وفقااا للماااهة   وسذ تووذار 

مان االتفاقياة تفاصايل     18الدولة العرق املعنية حىل أن تدر  يف تقريرزا املقدين مبوجاب املااهة   
ن الربوتوكااول ماا 8ااارى مبوجااب املاااهة  حتاارٍّأيااة تاادابري تكااون قااد اُتخاا ت اسااتجابة لعمليااة  

 االختياري،
مان الربوتوكاول االختيااري، تتعهاد الادول       13حىل أناه وفقاا للمااهة     وسذ تشر أيضا 

األطراق تيسري احلصول على املعلومات املتعلقة بارراء اللجناة وتوصاياهتا مبوجاب الربوتوكاول      
 االختياري،

حااد التحقيقااات أنااه بعااد اكتمااال مجيااع اإلجااراءات املتعلقااة بأ وسذ تضووع ا اعانانهووا 
 4من الربوتوكول االختياري، وبعد انقضاء املهلة املنصو  عليهاا يف الفقارة    8مبوجب املاهة 
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اللجناة  ميناع  الربوتوكول االختياري علاى ماا    من الربوتوكول االختياري، ال ينص  8من املاهة 
 صياهتا،من نشر تقريرزا الكامل عن ز ا التحقيق، وتضمينه استنتاجاهتا وتعليقاهتا وتو

أن تكشاااف عااان التقريااار الكامااال عااان أحاااد التحقيقاااات، يتضااامن      تقووورن - 1 
استنتاجات اللجنة وتعليقاهتا وتوصياهتا عند االنتهاء مان مجياع اإلجاراءات املتعلقاة بساري ذلاب       

مان الربوتوكاول االختيااري،     8ملااهة  ا مان  4للفقرة  صة له وفقاالتحقيق، وانتهاء املهلة املخصَّ
 قوا اإلنسان؛  حل األمم املتحدة السامية وقع اإللكتروين ملفوضيةونشر  على امل

حىل الدول األطاراق   قررأن تعلب حىل األمني العاين أن حييل ز ا امل أيضا تقرن - 2 
 يف االتفاقية 
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 املرفق الثاين  
 الوثائق املعروضة على اللجنة يف هورهتا التاسعة واخلمسني  

 
 الع وان أو الوصف   نقم الوثيقة  

  
CEDAW/C/59/1     جدول األعمال املؤقت والشروح 
CEDAW/C/59/2   العمل الدو   مكتب  تقرير 
CEDAW/C/59/3   تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  تقارير الدول األطراق  
CEDAW/C/BRN/1-2     التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثاين لربوين هار السلين 

CEDAW/C/BEL/7     التقرير الدوري السابع لبلجيكا 
CEDAW/C/SLB/1-3     التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثالث جلزر سليمان 

CEDAW/C/CHN/7-8   التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن للصني 
CEDAW/C/GHA/6-7     التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الساهس والسابع لةانا 
CEDAW/C/GIN/7-8   رير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن لةينيا  التق 

CEDAW/C/VEN/7-8      التقريااار اجلاااامع للتقريااارين الااادوريني الساااابع والثاااامن لفزنويااال
 البوليفارية(   - )مجهورية

 
 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BRN/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BRN/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BEL/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BEL/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SLB/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SLB/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHN/7-8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHN/7-8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GHA/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GHA/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GIN/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GIN/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/VEN/7-8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/VEN/7-8
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 الثالثاملرفق 
تشاارين  7علااى التمييااز ضااد املاارأة حااىت أعضاااء اللجنااة املعنيااة بالقضاااء   

 2014الثاين/نوفمرب 
 

 ببد اجل سية ابم العضو)ة(
 ت اوووووةد مووووودة العضووووووية ا 

 األول/ديسمرب اازون ٣١
 2014 تركيا أجار فريدة عائشة   
 2016 قعر )أ(الدوسري تيتة

 2016 فرنسا أملني نيكول
 2016 جامايكا بيل  بربارا

 2014 باراغواي ييابوباه - أوليندا باريرو
 2014 اجلزائر زرهاين - مر  بلميهوب
 2016 فنلندا نيكلس برون

 2014 مصر جرب نائلة
 2016 غانا زيلري غبيدميا 

 2016 لبنان هنلة حيدر
 2014 حسرائيل كاهاري -روو زالبريين 
 2014 اليابان يوكو زاياش 

 2014 بنةلهيق عصمت جازان
 2016 نياليتوا هاليا لينارا

 2014 سلوفينيا فيوليتا نويباور
 2016 نيجرييا ثيوهورا أويب نوانكوو

 2014 موريشيوس براميل باتن
 2016 الربازيل سيلفيا بيمانتل

 2014 ليشيت -تيمور  ماريا زيلينا برييس
 2016 حيعاليا بيانكاماريا بومريانزي

 2014 سويسرا باتريسيا شولتز
 2014 كرواتيا هوبرافكا سيمونوفيتق

 2016 الصني شياوكياو زو
 

 من اجلزء الثاين من ز ا التقرير  12انظر الفقرة  )أ( 
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 املرفق الرابع
تقريااار الفرياااق العامااال املعااا  بالرساااائل املقدماااة عمااال باااالربوتوكول        

االختياااري التفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز ضااد املاارأة عاان   
 أعمال هورته الثلثني

عقااد الفريااق العاماال املعاا  بالرسااائل املقدمااة عماال بااالربوتوكول االختياااري التفاقيااة  - 1
تشارين   17حىل  15القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة هورتاه الاثلثني يف الفتارة مان     

 -يف جنيف  وحضر الدورة أربعة أعضاء )براميل باتن، أولينادا بااريرو    2014األول/أكتوبر 
 ونيكلس برون، ويوكو زاياش (  بوباهييا،

  ويف بداية الدورة، أقر الفريق العامل جدول أعماله - 2
 68/2014وقااارر الفرياااق العامااال تساااجيل رساااالتني جديااادتني )حتااات الااارقمني         - 3
 (، وححالة املراسلت حىل الدول األطراق املعنية 69/2014 و
، مجياع املراسالت غاري املساجلة     واستعرت الفريق العامل أيضا، خلل هورته الثلثني - 4

اليت ورهت من  هورته السابقة  وأحاط علما باإلجراءات اليت اخت هتا األمانة حىت اآلن، واختا   
قرارات بشأن عده من طلبات التوضي  و/أو التفساري أو طلباات حرساال الارهوه حىل أصاحاب      

 تلب املراسلت 
مااا يتعلااق بالرسااائل ذات األرقاااين  وناااقق الفريااق العاماال أربعااة مشاااريع توصاايات في   - 5
  واعُتمااااادت التوصااااايات األرباااااع  46/2012و  59/2013و  49/2013و  37/2012

 بتوافق اآلراء، وسوق حتال حىل اللجنة العتماهزا 
وقاااين أعضاااء الفريااق العاماال بعااد ذلااب بحعااداه قائمااة جبميااع ملفااات القضااايا املتعلقااة   - 6

بعااد ذلاب، اسااتعرت الفرياق العاماال حالاة مجيااع الرسااائل    بالرساائل الاايت ُعيناوا مقاارارين هلاا  و   
 املعلقة املسجلة وأجروا مناقشة بشأن كل منها 

وطلب الفرياق العامال، لةارت هورتاه احلاهياة والاثلثني، أن تعادَّ األماناة العاماة علاى            - 7
 48/2012ساااابيل األولويااااة مشاااااريع توصاااايات يف مااااا يتعلااااق بالرسااااائل ذات األرقاااااين      

  58/2013و  50/2013 و
حالة ال يزال فيها حوار املتابعة جاريا ماع الادول األطاراق     12وناقق الفريق العامل  - 8

(، وبلةاريااااااا 17/2008(، والربازياااااال )رقاااااام 47/2012املعنيااااااة، أي حساااااابانيا )رقاااااام  
(، وتركياا  22/2009(، وبريو )رقام  32/2011ورقم  31/2011ورقم  20/2008 )رقم
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(، وزولنادا )رقام   19/2008(، وكنادا )رقام   34/2011 (، والفلبني )رقم28/2010)رقم 
(  وقرر الفريق العامل أن يوص  اللجنة بأن ُتعلِّق حوار املتابعة وأن ختلاص حىل أن  36/2011

ورقاام  18/2008توصاايات اللجنااة مل ااارت تسااويتها بعريقااة مرضااية بالنساابة للرسااالتني رقاام   
 ، وأن تتعامل ماع أي معلوماات حضاافية    املتعلقتني بالفلبني وبيلروس، على التوا 23/2009

 من االتفاقية  18يف ما يتعلق مبتابعة ز   الرسائل يف حطار حجراء اإلبلغ مبوجب املاهة 
وقرر الفريق العامل أن يعلب عقد اجتمامس غري رمس  مع ممثل  البعثة الدائماة لبلةارياا    - 9

 عة أثناء الدورة الستني للجنة، وذلب ملناقشة مسائل املتاب
وأعربت رئيسة الفريق العامل، السيدة زاياش ، عان تقاديرزا للعمال الا ي قامات باه        - 10

بوباهييااا   - عضااوتا الفريااق العاماال املنتهيااة واليتااهما الساايدة ساايمونوفيتق والساايدة باااريرو   
وتقدمت السيدة باتن، نيابة عن الفريق العامل، بالشكر لرئيساة الفرياق العامال وأعضاائه علاى      

 عملهم 
 

 اإلجراءات املتخ ة يف الدورة الثلثني  
 قرر الفريق العامل يف هورته الثلثني ما يل : - 11

أن حييل التوصايات الايت اعتمادت بتوافاق اآلراء بشاأن الرساائل ذات األرقااين         )أ( 
)عاادين مقبوليااة يف كاال زاا   احلاااالت( حىل اللجنااة    59/2013و  49/2013و  37/2012

 العتماهزا؛
 46/2012توصاااية اعتمااادت بتوافاااق اآلراء بشاااأن الرساااالة رقااام   أن حييااال )ب( 
 عدين مقبولية/مقبولية( حىل اللجنة العتماهزا؛ -)خياران 
 )املقرر: نيكلس برون(   74/2014أن يسجل رسالتني جديدتني: رقم  ) ( 
 بوباهييا(؛ -)املقررة: أوليندا باريرو  75/2014 ورقم

ترتااب لعقااد اجتمااامس أثناااء الاادورة السااتني     أن يعلااب حىل األمانااة العامااة أن  )ه( 
للجنة مع ممثل  البعثة الدائماة لبلةارياا لادى مكتاب األمام املتحادة يف جنياف، وذلاب ملناقشاة          

  مسألة متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل املقدمة من األفراه املتعلقة بالدول األطراق
شااباط/فرباير  13و  12يااوم  وقاارر الفريااق العاماال عقااد هورتااه احلاهيااة والااثلثني      - 12

 يف جنيف  2015
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 اجلزء الثالث  
 تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن هورهتا الستني  

 
 2015آذار/مارس  6 - شباط/فرباير 16  
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 الفصل األول
املسااائل املعروضااة علااى الاادول األطااراق يف اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع    

 املرأة أشكال التمييز ضد
 

 املقررات  
 

 /أوال60املقرر   
 ، انتخبت اللجنة يوكو زاياش  رئيسة للجنة 2015شباط/فرباير  16يف  

 
 /ثانيا60املقرر   

أيضا، انتخبت اللجنة األعضااء اآلخارين يف اللجناة علاى      2015شباط/فرباير  16يف  
رئيسة؛ هالياا ليناارا، نائباة الرئيساة؛     النحو التا : بربارا بيل ، نائبة الرئيسة؛ نائلة جرب، نائبة ال

 وباتريسيا شولتز، املقررة 
 

 /ثالثا60املقرر   
انتخباات اللجنااة أعضاااء الفريااق العاماال املعاا  بالرسااائل علااى النحااو التااا : غلهيااس   

 أكوستا فارغاس، ونيكلس برون، وبراميل باتن، وهنلة حيدر، وهاليا لينارا 
 

 /رابعا60املقرر   
اللجناة أعضااء الفرياق العامال املعا  بالتحقيقاات علاى النحاو التاا : بارباارا            انتخبت 

 وليا ناهاريا  كاهاري، - بيل ، وعصمت جازان، وزيلري غبيدميا ، وروو زالبريين
 

 /خامسا60املقرر   
، قاااررت اللجناااة أن ترسااال رساااالة مفتوحاااة حىل راهيكاااا    2015آذار/ماااارس  6يف  

رئيساية يف حعاداه الدراساة العاملياة املتعلقاة بتنفيا  قارار جملاس األمان          كوماراسوام ، املسامهة ال
( بشأن املرأة والسلين واألمن )ميكن االطلمس على الرسالة يف املوقع الشابك   2000) 1325
 للجنة( 

 /ساهسا60املقرر   
قااررت اللجنااة اعتماااه املاا كرة التوجيهيااة للاادول األطااراق بشااأن احلااوار البناااء مااع      
ملنشأة مبوجب معازدات حقوا اإلنسان، على حنو ماا أوصاى باه االجتماامس السااهس      اهليةات ا
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والعشاارون لرؤساااء زيةااات معازاادات حقااوا اإلنسااان الاا ي عقااد يف جنيااف يف الفتاارة ماان    
 س ما يل :، املرفق األول(، على أساA/69/285)انظر  2014حزيران/يونيه  27حىل  23

أن تواصل اللجناة تنظايم حواراهتاا البنااءة ماع الادول األطاراق يف اجتمااعني          )أ( 
 متتاليني تصل مدة كل منهما حىل ثلو ساعات وُيعقدان يف يوين واحد؛

)ب( احملافظة على املستوى احلا  من الوثاائق املتعلقاة باستعراضاات الادول األطاراق       
 ، وستساتمر حتاحتاها هلام يف املساتقبل هون ختفايض يف      اليت تتاح ألعضاء اللجناة بشاكل ورقا   

 أنوامس الوثائق اليت توضع بشكل معبومس يف صناهيق الوثائق بةرفة االجتماعات 
 

 /سابعا60املقرر   
قررت اللجنة اعتماه حطاار للملحظاات اخلتامياة، علاى حناو ماا أوصاى باه االجتماامس           

نسان املنعقاد يف جنياف يف الفتارة مان     الساهس والعشرون لرؤساء زيةات معازدات حقوا اإل
، املرفااق الثاااين(، علااى أساااس أن تكااون   A/69/285)انظاار  2014حزيران/يونيااه  27حىل  23

املمارسة املتبعة يف اللجنة ز  أن يشار يف امللحظات اخلتامية حصرا حىل املسائل الايت نوقشات   
 ر البناء مع الدولة العرق املعنية خلل احلوا

 
 /ثامنا60املقرر   

قررت اللجنة، حذ أكدت جمدها التزامها يفماياة األشاخا  الا ين يتصالون  اا، ساواء        
كااان ذلااب يف سااياا حجااراءات النظاار يف تقااارير الاادول األطااراق أو مبوجااب الربوتوكااول        

هعااءات املتعلقاة بحسااءة املعاملاة     االختياري، تكليف رئيستها واملكتب بالتعامل مع حاالت اال
أو التخويف أو املضايقة أو غريزا من أشكال االنتقاين من األفراه، نتيجاة التصااهلم باللجناة أو    
داولة اتصاهلم  ا  وبناء على ذلب، قررت اللجنة أن تقوين الرئيسة، بناء علاى طلاب املكتاب،    

ة والسااع  للحصااول منااها علااى بعاارت أي مسااألة ماان زاا ا القبياال علااى الدولااة العاارق املعنياا
تفسريات و/أو توضيحات خعية فيما يتعلق مبا وره من اهعاءات بأهنا مل تكفال ااياة األفاراه    

 اخلاضعني لواليتها القضائية من التعرت ملثل ز   األعمال االنتقامية 
 

 /تاسعا60املقرر   
وفقاا لججاراء    قررت اللجنة أن الدول األطاراق الايت طلبات تقاد  تقاريرزاا الدورياة       

/ثانيااا 58املبساا  لتقااد  التقااارير، والاايت تسااتويف معااايري األزليااة املنصااو  عليهااا يف مقرريهااا  
/رابعا، سيجري النظر فيها يف حطار ذلب اإلجراء، وزا   الادول زا : حسارائيل )التقريار      59 و

ثااامن(،  الاادوري الساااهس(، وأيرلناادا )التقرياار اجلااامع للتقااارير الدوريااة ماان الساااهس حىل ال        

http://undocs.org/ar/A/69/285
http://undocs.org/ar/A/69/285


A/70/38 

 

15-05079 58/77 

 

وبيلروس )التقرير الدوري الثامن(، ورومانيا )التقرير اجلامع للتقارير الدورياة مان الساابع حىل    
 التاسع(، ولكسمربغ )التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الساهس والسابع( 

 
 /عاشرا60املقرر   

ياوين  قررت اللجنة أن ااري خالل هورهتاا الثالثاة والساتني مناقشاة عاماة ملادة نصاف           
 بشأن األبعاه اجلنسانية للحد من ااطر الكوارو وتةري املناخ 

 
 /حاهي عشر60املقرر   

أقاارت اللجنااة تعاايني عضااوات الفريااق العاماال ملااا قباال الاادورة الثانيااة والسااتني، وزاان    
 براميل باتن، وبربارا بيل ، وهنلة حيدر، وباتريسيا شولتز، وهاليا لينارا 

 
 /ثاين عشر60املقرر   

( 1992) 19، قررت اللجنة حتاديث توصايتها العاماة رقام     2015آذار/مارس  6يف  
بشأن العناف ضاد املارأة، بادعم  مان قسام حقاوا اإلنساان للمارأة والشاؤون اجلنساانية التاابع             
ملفوضية حقاوا اإلنساان، وحنشااء فرياق عامال مفتاوح بااب العضاوية لا لب الةارت، تترأساه            

ل بااتن، وبرباارا بيلا ، وسايلفيا بيمانتال، ونائلاة جارب،        عائشة فريادة أجاار ويتاألف مان بارامي     
 وهنلة حيدر، وهاليا لينارا، وليليان زوفمايستر 

 
 /ثالث عشر60املقرر   

جرى توسايع الفرياق العامال املعا  بااملرأة يف مناع نشاوب الزناعاات وحااالت الازنامس            
، باإلضاافة حىل األعضااء احلااليني    وحاالت ما بعد انتهاء الزنامس ليشمل هاليا لينارا وليا ناهارياا 

وزاام: نيكااول أملااني، وثيااوهورا أويب نوانكااوو، وبااراميل باااتن )الرئيسااة(، وناايكلس باارون،    
 وبيانكاماريا بومريانزي، وعصمت جازان، وهنلة حيدر 

 
 /رابع عشر60املقرر   

جااارى توسااايع الفرياااق العامااال املعااا  بأسااااليب العمااال ليشااامل ماغااااليس آروتشاااا     
يس، ولويزة شعلل، وليا ناهارياا، باإلضاافة حىل العضاوات احلالياات وزان: بيانكامارياا       هومينة

 بومريانزي، وهنلة حيدر، وشياوكياو زو، وباتريسيا شولتز )الرئيسة(، وهاليا لينارا 
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 /خامس عشر60املقرر   
ضاافة  جرى توسيع الفريق العامل املع  باملرأة الريفياة ليشامل ليلياان زوفمايساتر، باإل     

حىل األعضااء احلاااليني وزاام: ثيااوهورا أويب نوانكاو، ناايكلس باارون، وبيانكاماريااا بااومريانزي،   
  وبربارا بيل ، وعصمت جازان، ونائلة جرب )الرئيسة(، وشياوكياو زو

 
 /ساهس عشر60املقرر   

ُوساااعت عضااوية الفريااق العاماال املعاا  باألبعاااه اجلنسااانية للحااد ماان ااااطر الكااوارو  
املناخ ليضام ليلياان زوفمايساتر، باإلضاافة حىل العضاوات احلالياات وزان: عائشاة فريادة           وتةري

ويوكاو زاياشا     أجار، وعصمت جازان، وهنلة حيادر، وشاياوكياو زو، وزايلري غبيادميا ،    
  )الرئيسة(

 
 /سابع عشر60املقرر   

تيتااة جاارى توساايع الفريااق العاماال املعاا  باااحلق يف التعلاايم ليشاامل ناايكلس باارون، و 
الدوسري، ولويزا شعلل، باإلضافة حىل العضوات احلاليات: عائشة فريادة أجاار، برباارا بيلا      

 )الرئيسة(، ونائلة جرب، وشياوكياو زو، وزيلري غبيدميا  
 

 /ثامن عشر60املقرر   
جرى توسيع الفريق العامل املشترك بني اللجنة املعنية بالقضاء على التميياز ضاد املارأة     
ألمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املارأة )زيةاة األمام املتحادة للمارأة( ليشامل       وزيةة ا

غلهياس أكوسااتا فارغاااس، وبيانكامارياا بااومريانزي، وهاليااا ليناارا، باإلضااافة حىل العضااوات    
احلاليات وزن: عائشة فريدة أجار، ونيكول أملني )الرئيساة(، وسايلفيا بيمانتال، ونائلاة جارب،      

  حيدروهنلة 
 

 /تاسع عشر60املقرر   
جرى توسيع الفريق العامل املشترك بني اللجنة املعنية بالقضاء على التميياز ضاد املارأة     

واالحتاااه الربملاااين الاادو  ليشاامل ماغاااليس آروتشااا، وليااا ناهاريااا، باإلضااافة حىل العضااوات        
، وهنلااة حياادر، احلاليااات وزاان: نيكااول أملااني )الرئيسااة(، وبااراميل باااتن، وعصاامت جازااان  

 وباتريسيا شولتز 



A/70/38 

 

15-05079 60/77 

 

 /عشرون60املقرر   
قااررت اللجنااة أن تثباات تعاايني باتريساايا شااولتز وتعاايني لااويزا شااعلل كمنسااقتني           

 مشتركتني معنيتني بالصحة واحلقوا اجلنسية واإللابية 
 

 /حاهي وعشرون60املقرر   
للشؤون اجلنساانية   قررت اللجنة أن تثبت تعيني ثيوهورا أويب نوانكوو بصفتها منسقة 

 وفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز 
 

 /ثاين وعشرون60املقرر   
قررت اللجنة حتويل فريقهاا العامال املشاترك باني اللجناة املعنياة بالقضااء علاى التميياز           

ضد املرأة وجلنة حقاوا اإلنساان حىل فرياق عامال معا  بالتعااون ماع اهليةاات األخارى املنشاأة           
متكااافئ وعضااوية مفتوحااة، وذلااب للمباااهرة حىل حقامااة    حقليماا  بتمثياالمبوجااب معازاادات، 

 عمليات تباهل منتظمة مع اهليةات األخرى املنشأة مبوجب معازدات ومواصلة ذلب 
 

 /ثالث وعشرون60املقرر   
قررت اللجنة حتويل مراكز التنسيق اخلاصة  ا واملعنية بالتعااون ماع اللجناة احلكومياة      

قوا اإلنسان التابعة لرابعة أمم جناوب شارا آسايا )آسايان( حىل فرياق عامال       الدولية املعنية يف
معاا  بالتعاااون مااع اآلليااات اإلقليميااة حلقااوا اإلنسااان، بتمثياال حقليماا  متكااافئ وبعضااوية         
مفتوحااة، وذلااب ماان أجاال حقامااة اتصاااالت وتباااهل املعلومااات بصااورة منتظمااة مااع اآلليااات     

 ب اإلقليمية حلقوا اإلنسان ومواصلة ذل
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 الفصل الثاين
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

 
 الدول األطراق يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري -ألف  

، وزااو تاااريا اختتاااين الاادورة السااتني للجنااة املعنيااة بالقضاااء 2015آذار/ماارس   6يف  - 1
شاكال التميياز   على التمييز ضد املرأة، ظلات حالاة التصاديق علاى اتفاقياة القضااء علاى مجياع أ        

( الايت قبلاات  69هولاة طرفااا(، وكا لب عااده الادول األطااراق )    188ضاد املارأة هون تةاايري )  
مان االتفاقياة فيماا يتعلاق بوقات اجتماامس اللجناة، وذلاب منا            20مان املااهة    1تعديل الفقارة  

، وزاو تااريا اختتااين الادورة التاساعة واخلمساني للجناة )انظار         2014تشرين الثااين/نوفمرب   7
 من الباب الثاين من ز ا التقرير(  1ة الفقر
ويف نفس الفتارة، ظلات أيضاا حالاة التصاديق علاى الربوتوكاول االختيااري للتفاقياة           - 2
 من الباب الثاين من ز ا التقرير(  2هول أطراق( هون تةيري )انظر الفقرة  105)
 

 افتتاح الدورة - اءاب 
ملتحاادة يف جنيااف يف الفتاارة ماان    عقاادت اللجنااة هورهتااا السااتني يف مكتااب األماام ا     - 3
جلساة عاماة وعقادت أيضاا      19  وعقدت اللجنة 2015آذار/مارس  6شباط/فرباير حىل  16
من جدول األعمال  وتاره يف املرفاق األول بااجلزء     8 و 7 و 6 و 5جلسة ملناقشة البنوه  11

 الثالث من ز ا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة 
شاباط/فرباير   16كول أملاني، رئيساة  اللجناة املنتهياة واليتاها، الادورَة يف       وافتتحت ني - 4

  1275، يف اجللسة 2015
 

 حقرار جدول األعمال - جيم 
 ( CEDAW/C/60/1جدول األعمال املؤقت ) 1275أقرت اللجنة يف جلستها  - 5
 

 العامل ملا قبل الدورة تقرير الفريق - هال 
، قاااد مت شاااياوكياو زو تقرياااَر الفرياااق العامااال ملاااا قبااال الااادورة   1275يف اجللساااة  - 6
(CEDAW/C/PSWG/60/1 ال ي اجتمع خلل الفترة من )2014متوز/يوليه  25حىل  21  
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 تنظيم األعمال - زاء 
، انتخبت اللجنة يوكو زاياش  رئيساًة للجناة  وانُتختبات    2015شباط/فرباير  16يف  - 7

العضوات التالية أمسااؤزن لعضاوية مكتاب اللجناة أيضاًا: بارباارا بيلا ، نائباة للرئيساة؛ ونائلاة           
 جرب، نائبة للرئيسة؛ وهاليا لينارا، نائبة للرئيسة؛ وباتريسيا شولتز، مقررة 

تولاات العضااوات التاليااة أمساااؤزن املنتخبااات حااديثا مهااامهن   شااباط/فرباير،  16ويف  - 8
من النظاين الاداخل  للجناة: ماغااليس أروشاا      15وأهَّين العهد الرمس  حسبما تنص عليه املاهة 

هومينةياااز، وغلهيااااس أكوسااااتا فارغااااس، وتيتااااه الدوسااااري، ولاااويزة شااااعلل، وليليااااان    
 زوفمايستر، وليا ناهاريا 

، عقاااادت اللجنااااة جلسااااة مةلقااااة مااااع ممثلاااا  2015اير شااااباط/فرب 23و  16ويف  - 9
الوكاااالت املتخصاصااة والصااناهيق والااربامج التابعااة لدماام املتحاادة، ومااع منظمااات حكوميااة    
هولية أخرى، قدمت أثناءزا تلب اهليةات معلومات خاصة بكل بلاد، ومعلوماات عان اجلهاوه     

 اليت ب لتها لدعم تنفي  االتفاقية 
أيضا، عقدت اللجناة جلساات علنياة غاري رمسياة       2015/فرباير شباط 23و  16ويف  - 10

مااع ممثلاا  منظمااات غااري حكوميااة ومؤسسااات وطنيااة معنيااة يفقااوا اإلنسااان قاادموا خلهلااا     
معلوماااات عااان تنفيااا  االتفاقياااة يف الااادول األطاااراق الااايت نظااارت اللجناااة يف تقاريرزاااا يف      

 الستني  هورهتا
مااع مفااوت األماام املتحاادة السااام  حلقااوا   شااباط/فرباير، اجتمعاات اللجنااة 16ويف  - 11

اإلنسان، زيد رعد زيد احلسني، وجرى تبااهل لااراء بشاأن أثار التعارق علاى حقاوا املارأة         
 وبشأن لةات العمل يف اللجنة واملواره املتاحة هلا 

، عقاادت اللجنااة اجتماعااا غااري رمساا  مااع ممثلاا  مفوضااية   2015آذار/مااارس  5ويف  - 12
ة لشؤون اللجةني ملناقشة تعزيز التعاون، مبا يف ذلب بشأن تعمايم وتنفيا    األمم املتحدة السامي
( بشاأن األبعااه اجلنساانية املرتبعاة بااملرأة فيماا يتعلاق مبركاز         2014) 32توصيتها العامة رقم 

 اللجئ واللجوء وانعداين اجلنسية 
 

 عضوية اللجنة - واو 
وهورا أويب نوانكااوو  ومل حيضاار  حضاار مجيااع األعضاااء الاادورة السااتني، باسااتثناء ثياا    - 13

األعضاااااء التاليااااة أمساااااؤزم الاااادورة يف التااااواريا املشااااار حليهااااا: عائشااااة فرياااادة أجااااار، يف 
آذار/مااااارس؛  6شااااباط/فرباير حىل  23؛ وتيتااااة الدوسااااري، مااان  2015شاااباط/فرباير   24
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، آذار/ماارس؛ ونايكلس بارون    4آذار/مارس ويف  2شباط/فرباير حىل  26ونيكول أملني، من 
 شاااااااااباط/فرباير  27كاااااااااداري، يف  - شاااااااااباط/فرباير؛ وروو زاااااااااالربين  20و  19يف 
آذار/مااارس؛ وعصاامت جازااان، ماان   6حىل  4آذار/مااارس؛ ويوكااو زاياشاا ، ماان   6و  5و 
شباط/فرباير  وتره يف املرفق الثاين باجلزء الثالاث مان زا ا التقريار قائماة بأعضااء        20حىل  16

 اللجنة تبني مدة عضوية كل منهم 
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 الفصل الثالث
 هورا اللجنااة التاسااعة  تقرياار الرئيسااة عاان األنشااعة املضااعلع  ااا بااني      

 والستني واخلمسني
، قدمت نيكاول أملاني، الرئيساة املنتهياة واليتاها، تقريرزاا عان        1275يف اجللسة  - 14

 األنشعة اليت اضعلعت  ا من  الدورة التاسعة واخلمسني للجنة 
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 الفصل الرابع
ماان  18تقااارير املقدَّمااة ماان الاادول األطااراق مبوجااب املاااهة  الالنظاار يف   

 االتفاقية
نظرت اللجنة، يف هورهتا الستني، يف التقارير الايت قدمتاها مثااين هول أطاراق مبوجاب       - 15

والتقريااران الاادوريان  ماان االتفاقيااة، وزاا : التقرياار الاادوري اخلااامس ألذربيجااان؛   18املاااهة 
لتقرياار اجلااامع للتقرياارين الاادوريني الثااامن والتاسااع إلكااواهور؛    الرابااع واخلااامس إلريتريااا؛ وا 

والتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع لتوفالو؛ والتقريار الادوري الثاامن للادامنرك؛     
والتقرياار الاادوري الساااهس لةااابون؛ والتقرياار الاادوري الرابااع لقريغيزسااتان؛ والتقرياار اجلااامع    

 بع واخلامس مللديف للتقريرين الدوريني الرا
واعتمدت اللجنة ملحظات ختامياة علاى كال تقريار مان التقاارير الايت نظارت فيهاا            - 16

وستكون امللحظات اخلتامية متاحة يف موقع نظاين الوثائق الرمسية لدمام املتحادة وفقاا للرماوز     
 املبينة أهنا :

 (CEDAW/C/AZE/CO/5)  أذربيجان   
 (CEDAW/C/ERI/CO/5) حريتريا 
 (CEDAW/C/ECU/CO/8-9) حكواهور 

 (CEDAW/C/TUV/CO/3-4) توفالو

 (CEDAW/C/DNK/CO/8) الدامنرك 

 (CEDAW/C/GAB/CO/6) غابون 

 (CEDAW/C/KGZ/CO/4) قريغيزستان 

 (CEDAW/C/MDV/CO/4-5) ملديف 
  

 حجراءات املتابعة املتعلقة بامللحظات اخلتامية  
 نظرت اللجنة يف تقارير املتابعة الوارهة من الدول األطراق التالية: - ١٧
 (CEDAW/C/JOR/CO/5/Add.1) األرهن   

 (CEDAW/C/BGR/CO/4-7/Add.1) بلةاريا 

 (CEDAW/C/BHS/CO/1-5/Add.1) جزر البهاما 

 (CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1) اململكة املتحدة لربيعانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

   (CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1) نيوزيلندا 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AZE/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ERI/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUV/CO/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/DNK/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GAB/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/KGZ/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MDV/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/JOR/CO/5/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BGR/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BHS/CO/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GBR/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1
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لجنااة رسااائل ت كرييااة أوىل حىل الاادول األطااراق التاليااة الاايت تااأخرت عاان    وبعثاات ال - 18
 موعد تقد  تقارير املتابعة: توغو، وجزر القمر، وغينيا االستوائية 

وبعثاات اللجنااة رسااائل ت كرييااة ثانيااة حىل الاادول األطااراق التاليااة الاايت تااأخرت عاان     - 19
 ريناها، والكونةو موعد تقد  تقارير املتابعة: اجلزائر، وزمبابوي، وغ

واجتمعت املقررة املعنية باملتابعة مع ممثَلْ  تونس وزامبيا الل ين تأخر بلادمها يف تقاد     - 20
 تقرير املتابعة اخلا  بكل منهما 
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 الفصل اخلامس
األنشااعة املنفَّاا ة مبوجااب الربوتوكااول االختياااري التفاقيااة القضاااء علااى   

 مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
ماان الربوتوكااول االختياااري للتفاقيااة علااى أن تاادر  اللجنااة يف         12تاانص املاااهة   - 21

مان االتفاقياة، ماوجزًا عان األنشاعة الايت اضاعلعت  اا يف          21تقريرزا السنوي، وفقاًا للمااهة   
 حطار الربوتوكول االختياري 

 
ماان  2اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشااةة عاان املاااهة   - ألف 

 الربوتوكول االختياري
مان الربوتوكاول االختيااري يف     2ناقشت اللجنة األنشعة املضعلع  ا يف حطاار املااهة    - 22
  وأقااارت اللجناااة تقريااار الفرياااق العامااال املعااا     2015آذار/ماااارس  2 شاااباط/فرباير و 23

ثني )انظاار بالرسااائل املقدَّمااة عماال بااالربوتوكول االختياااري عاان أعمااال هورتااه احلاهيااة والااثل
 املرفق الثالث باجلزء الثالث من ز ا التقرير( 

واخت ت اللجنة قرارين هنائيني بشأن رسالتني من الرسائل املقدمة من األفاراه مبوجاب    - 23
ماان الربوتوكااول االختياااري  واعتماادت آراء خلصاات حىل حاادوو انتااهاك يف حالااة    2املاااهة 

(، فضال عان اختااذ قارار     يوة تاازيوا املاحودة   ضود هةون  .S.C و .E.S) 48/2013الرسالة رقام  
(  وحضافة حىل ذلب، أعلنات اللجناة   ضد الدا رك .Y.W) 51/2013بعدين مقبولية الرسالة رقم 

(  واختُّااا ت مجياااع القااارارات بتوافاااق اآلراء  62/2013عاان مقبولياااة رساااالة واحااادة )رقااام  
دماام املتحاادة حتاات الرماازين  وساايكون القااراران النااهائيان متاااحني يف نظاااين الوثااائق الرمسيااة ل  

CEDAW/C/60/D/48/2013 و CEDAW/C/60/D/51/2013  
 

 متابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل املقدمة من األفراه - باء 
عد  أي تقرير متابعة مرحل  خلل الفترة املشمولة باالتقرير، ولكان أ بلةات اللجناة     مل ُي - 24

بأن الفريق العامل ناقق، أثناء هورتاه احلاهياة والاثلثني، حالاة متابعاة كال قضاية مان القضاايا          
اليت ال يزال حوار املتابعاة جارياا بشاأهنا، وأناه قاد اتفاق علاى اإلجاراءات الايت ينبةا  اختاذزاا             

اللجنة مواصلة حوار املتابعة بشأن مجيع القضايا قيد املتابعة  ومن باني القضاايا العشار     وقررت
قيد املتابعة حالياا، تتعلاق قضاية بالربازيال، وثالو قضاايا ببلةارياا، وقضاية بكال مان حسابانيا،            
وبريو، وتركيا، والفلابني، وكنادا، وزولنادا  وطلبات اللجناة الترتياب لعقاد اجتمااعني خالل          

 احلاهية والستني مع البعثتني الدائمتني لبريو وكندا ملناقشة مسائل املتابعة  هورهتا

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/48/2013
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/48/2013
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/51/2013
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ماان  8اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشااةة عاان املاااهة   - جيم 
 الربوتوكول االختياري

اسااتمعت اللجنااة حىل ححاطااة عاان حالااة مجيااع العلبااات واإلجااراءات املعلقااة يف حطااار     - 25
ء التحقيقات  وقررت أن ينظار الفرياق العامال املعا  بالتحقيقاات، الا ي أنشائ مبوجاب         حجرا
 ( من النظاين الداخل  للجنة، يف العلبات املعلقة 3) 82املاهة 
املتعلااااق بااااالفلبني، قااااررت اللجنااااة، يف     2010/1وفيمااااا خيااااص  التحقيااااق رقاااام     - 26
وعا مبلحظاات الدولاة العارق    ، نشر تقريرزا الكامل عن التحقيق مشف2015آذار/مارس  6

  2015آذار/مااارس  20عنااه، حذا وافقاات الدولااة العاارق علااى نشاار زاا   الوثيقااة يفلااول       
وقررت اللجنة أيضا أنه، يف حالة عدين احلصول على زا   املوافقاة، فها  ساُتدر  ماوجزا عان       

عية العاماة،  التحقيق، يتضمن استنتاجات اللجنة وتوصياهتا، يف تقريرزا السنوي املقد ين حىل اجلم
  (4)من الربوتوكول االختياري 12عمل باملاهة 

املتعلاق بكنادا، تلقات اللجناة ملحظاات الدولاة        2011/1وفيما خيص التحقيق رقم  - 27
ماان   8العاارق عاان تقريرزااا عاان التحقيااق واختتماات اإلجااراءات املتخاا ة مبوجااب املاااهة          

  (5)الربوتوكول االختياري
، قررت اللجناة أن متاده بشاهرين املوعاد الناهائ       2013/1 وفيما يتعلق بالعلب رقم - 28

الاا ي حدهتااه لتقاادين الدولااة العاارق املعنيااة ملحظاهتااا بشااأن املعلومااات الاايت تلقتااها اللجنااة      
 من الربوتوكول االختياري  8مبوجب املاهة 

، قااررت اللجنااة حجااراء حتقيااق وحخعااار الدولااة      2014/1العلااب رقاام   وتصااو  - 29
 العرق بقرارزا 

__________ 

للجنااة وملحظاهتااا بشااأنه يفلااول  مل توافااق حكومااة الفلاابني علااى نشاار التقرياار عاان التحقيااق الاا ي أجرتااه ا     (4) 
  وميكن االطلمس على موجز عان التحقياق، يتضامن اساتنتاجات اللجناة وتوصاياهتا،       2015آذار/مارس  20

  CEDAW/C/OP.8/PHL/1 يف نظاين الوثائق الرمسية لدمم املتحدة حتت الرمز
لمس على التقرير عن التحقيق وعلى ملحظات الدولة العرق عناه يف نظااين الوثاائق الرمسياة لدمام      ميكن االط (5) 

  CEDAW/C/OP.8/CAN/2 و CEDAW/C/OP.8/CAN/1املتحدة حتت الرمزين 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/PHL/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/CAN/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/CAN/2
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 الفصل الساهس

 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  
مان جادول األعماال، املتعلاق بُساُبل       7نظرت اللجنة، خلل هورهتا الستني، يف البند  - 30

 ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 
 

 من جدول األعمال 7اإلجراءات اليت اخت هتا اللجنة يف حطار البند   
 تعزيز أساليب عمل اللجنة  

أطلعت األمانة  اللجنَة على حالة تقد  الدول األطراق التقارير املتاأخرة عان موعادزا     - 31
 من االتفاقية  18مبوجب املاهة 

، استمعت اللجنة حىل ححاطة عن االجتمامس غاري الرمسا    2015شباط/فرباير  17ويف  - 32
ملتحاادة الاا ي عقااد  رؤساااء زيةااات معازاادات حقااوا اإلنسااان يف ويلتااون بااارك، باململكااة ا   

، 2015كااانون الثاين/يناااير  18حىل  16لربيعانيااا العظمااى وأيرلناادا الشاامالية، يف الفتاارة ماان  
 وال ي شاركت فيه رئيسة اللجنة 

 
 مواعيد انعقاه الدورات املقبلة للجنة  

وفقااا للجاادول الاازم  للمااؤمترات، د تأكيااد املواعيااد التاليااة لاادورا اللجنااة احلاهيااة      - 33
 نية والستني وما يتصل  ما من اجتماعات:والستني والثا

 الدورة احلاهية والستون )جنيف( 
ماان اجلاازء الثاااين ماان   39لفقاارة مل تعاارأ تةاايريات علااى أي تااواريا )انظاار ا   )أ( 

 التقرير(؛ ز ا
 الدورة الثانية والستون )جنيف( 
مااال الااادورة الثالثاااة والثلثاااون للفرياااق العامااال املعااا  بالرساااائل املقدَّماااة ع    )ب( 

 ؛2015تشرين األول/أكتوبر  23حىل  20بالربوتوكول االختياري: من 
الااادورة الثانياااة للفريااااق العامااال املعااا  بالتحقيقااااات عمااال بااااالربوتوكول       ) ( 

 ؛2015تشرين األول/أكتوبر  23حىل  21االختياري: من 
تشااااارين  20 -تشااااارين األول/أكتاااااوبر  26الااااادورة الثانياااااة والساااااتون:  )ه( 
 ؛2015رب الثاين/نوفم
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تشاارين  27حىل  23الفريااق العاماال ملااا قباال الاادورة الرابعااة والسااتني: ماان        )زا( 
  2015الثاين/نوفمرب 

 
 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف هوراهتا املقبلة  

أكدت اللجنة أهنا ستنظر خلل هورتيها احلاهياة والساتني والثانياة والساتني يف تقاارير       - 34
 لية:الدول األطراق التا

 من اجلزء الثاين من ز ا التقرير  40الدورة احلاهية والستون: انظر الفقرة  
 الدورة الثانية والستون: 
 االحتاه الروس   
 ةاإلمارات العربية املتحد  
 أوزبكستان  
 الربتةال   
 ليشيت   -تيمور   
 سلوفاكيا  
 سلوفينيا  
 لبنان  
 ليربيا  
 مدغشقر  
 ملوي  
 اليمن  



A/70/38 

 

71/77 15-05079 

 

 ل السابعالفص
 من االتفاقية 21تنفي  املاهة   

مان جادول األعماال املتعلاق بتنفيا        6نظرت اللجنة، خلل هورهتا الساتني، يف البناد    - 35
 من االتفاقية  21املاهة 

 
 من جدول األعمال 6اإلجراءات اليت اخت هتا اللجنة يف حطار البند   
 لزناعات ويف حاالت الزنامس وما بعد الزنامسفرقة العمل املعنية باملرأة يف حطار منع نشوب ا  

اجتمعت فرقة العمل خلل الدورة ملناقشة مسامهة اللجنة يف الدراسة العاملياة عان    - 36
 ( بشأن املرأة والسلين واألمن 2000) 1325تنفي  قرار جملس األمن 

 
 الفريق العامل املع  باللجوء حىل القضاء  

الاادورة وواصال حتسااني مشاارومس التوصاية العامااة املتعلقااة   اجتماع الفريااق العامال أثناااء    - 37
، أجااارت اللجناااة قاااراءة أوىل أخااارى  2015آذار/ماااارس  6بلجاااوء املااارأة حىل القضااااء  ويف  

 ملشرومس التوصية العامة 
 

 الفريق العامل املع  باملرأة الريفية  
امااة الاايت   اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة وناااقق املشاارومس األول للتوصااية الع        - 38

 سيجري حطلمس اجلهات املعنية األخرى عليها بني الدورات 
 

 الفريق العامل املع  باألبعاه اجلنسانية للحد من أخعار الكوارو وتةري املناخ  
اجتمع الفريق العامل مع أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارو خلل الادورة   - 39

ة مبشرومس م كرة مفازيمية  ومن املتوقع أن يعارت الفرياق   ملناقشة التنسيق واإلجراءات املتصل
العامل امل كرة املفازيمية على اللجنة يف هورهتا الثانية والستني لك  ُتقرَّزا  ومن املقارَّر مبادئيا   

 عقد مناقشة عامة ملدة يوين واحد خلل الدورة الثالثة والستني 
 

 الفريق العامل املع  بأساليب العمل  
الفريااق العاماال أثناااء الاادورة ونظاار يف مشااروع  مقاارَّرين مااتعلقني باعتماااه        اجتمااع - 40

م كرة توجيهية للادول األطاراق بشاأن احلاوار البنااء ماع اهليةاات املنشاأة مبوجاب معازادات           
زاا ين املشااروعني حىل اللجنااة  حقااوا اإلنسااان واإلطااار املتعلااق بامللحظااات اخلتاميااة، وقااد ين    

 /سابعا( 60/ساهسا و 60املقررين  )انظر
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 الفصل الثامن

 جدول األعمال املؤقت للدورة احلاهية والستني  
نظرت اللجنة يف مشرومس جدول األعمال املؤقت لدورهتا احلاهياة والساتني وأقرتاه يف     - 41
 من اجلزء الثالث من ز ا التقرير(  5)انظر الفقرة  2015آذار/مارس  6
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 الفصل التاسع
 اعتماه التقرير  

 2015آذار/ماارس   6اللجنة يف مشرومس التقرير عن أعمال هورهتا الساتني يف  نظرت  - 42
 واعتمدته بصيةته املنقحة شفويا أثناء املناقشة 
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 املرفق األول
 قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف هورهتا الستني  

  
 الع وان أو الوصف نقم الوثيقة

  
CEDAW/C/60/1 جدول األعمال املؤقت والشروحات 
CEDAW/C/60/2  تقرير مكتب العمل الدو 
CEDAW/C/60/3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  تقارير الدول األطراق
CEDAW/C/AZE/5 التقرير الدوري اخلامس ألذربيجان 
CEDAW/C/ERI/4 
CEDAW/C/ERI/5 

 التقريران الدوريان الرابع واخلامس إلريتريا

CEDAW/C/ECU/8-9 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثامن والتاسع إلكواهور 
CEDAW/C/TUV/3-4 امع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع لتوفالوالتقرير اجل 

CEDAW/C/DNK/8 التقرير الدوري الثامن للدامنرك 
CEDAW/C/GAB/6 التقرير الدوري الساهس لةابون 
CEDAW/C/KGZ/4 التقرير الدوري الرابع لقريغيزستان 

CEDAW/C/MDV/4-5 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس مللديف 
 

   
 
 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AZE/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AZE/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ERI/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ERI/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ERI/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ERI/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/8-9
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ECU/8-9
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUV/3-4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TUV/3-4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/DNK/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/DNK/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GAB/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GAB/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/KGZ/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/KGZ/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MDV/4-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MDV/4-5
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 املرفق الثاين
 آذار/ 6بالقضااااء علاااى التميياااز ضاااد املااارأة يف  أعضااااء اللجناااة املعنياااة  

 2015 مارس
  

 ببد اجل سية ابم العضو
 ٣١ت اووةد موودة العضوووية ا  

 اازون األول/ديسمرب  
 2018 تركيا عائشة فريدة أجار   

 2018 بريو غلهيس أكوستا فارغاس
 2016 قعر )أ(تيتة الدوسري
 2016 فرنسا نيكول أملني

 2018 كوبا يسمةاليس أروشا هومينة
 2016 جامايكا بربارا بيل  )نائبة الرئيسة(

 2016 فنلندا نيكلس برون
 2018 اجلزائر )ب(لويزة شعلل

 2018 مصر نائلة جرب )نائبة الرئيسة(
 2016 غانا زيلري غبيدميا 

 2016 لبنان هنلة حيدر
 2018 سرائيلح كداري -روو زالربين 

 2018 انالياب يوكو زاياش  )الرئيسة(
 2018 النمسا ليليان زوفمايستر
 2018 بنةلهيق عصمت جازان

 2016 ليتوانيا هاليا لينارا )نائبة الرئيسة(
 2018 جورجيا ليا ناهاريا

 2016 نيجرييا ثيوهورا أويب نوانكوو
 2018 موريشيوس براميل باتن
 2016 الربازيل سيلفيا بيمنتل

 2016 حيعاليا بيانكا ماريا بومرانزي
 2018 سويسرا باتريسيا شولتز )املقررة(

 2016 الصني شياوكياو زو

 
 

 من اجلزء الثاين من ز ا التقرير  12انظر الفقرة  )أ( 
 من اجلزء الثاين من ز ا التقرير  13انظر الفقرة  )ب( 
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 املرفق الثالث
تقريااار الفرياااق العامااال املعااا  بالرساااائل املقدماااة عمااال باااالربوتوكول        

ختياااري التفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز ضااد املاارأة عاان   اال
 هورته احلاهية والثلثني

 
عقااد الفريااق العاماال املعاا  بالرسااائل املقدمااة عماال بااالربوتوكول االختياااري التفاقيااة  - 1

 شاباط/  13 و 12القضااء علاى مجياع أشاكال التميياز ضاد املارأة هورتاه احلاهياة والاثلثني يف           
يف جنيااف  وحضاار الاادورة مخسااة أعضاااء )ناايكلس باارون، وبااراميل باااتن،       2015 فرباياار

وسيلفيا بيمانتال، وهنلاة حيادر، وهالياا ليناارا(  وانتخاب السايد بارون رئيساا للفرياق العامال            
 الدورة    هل  
 ويف بداية الدورة، أقرَّ الفريق العامل جدول أعماله    - 2
( وححالاة املراسالت حىل   82/2015حادة )رقام   وقرر الفريق العامل تسجيل رسالة وا - 3

 الدولة العرق املعنية  وقرر أيضا أن املقرر املع      الرسالة سُيعيَّن يف اجللسة العامة للجنة   
واساااتعرت الفرياااق العامااال، خااالل هورتاااه احلاهياااة والاااثلثني، مجياااع املراسااالت        - 4
ا باإلجراءات الايت اختا هتا األماناة العاماة     املسجلة وا هزة من  هورته السابقة  وأحاط علم غري

حىت اآلن وبتَّ يف عده من طلباات احلصاول علاى توضايحات و/أو شاروح أو رهوه ليجاري       
 حرساهلا حىل أصحاب ز   املراسلت 

وناااقق الفريااق العاماال ثلثااة مشاااريع توصاايات يف مااا يتعلااق بالرسااائل ذات األرقاااين    - 5
عتمااادت التوصااايتان األولياااان بتوافاااق اآلراء،      وا62/2013 و 51/2013و  48/2012

وسوق حتاالن حىل اللجنة العتماهمها  ونااقق الفرياق العامال الرساالة الثالثاة بحساهاب وطلاب        
حىل األمانة العامة وضع الصيةة النهائية ملشارومس التوصاية، ليجاري عليهاا الفرياق العامال املزياد        

 من البحث قبل أن تنظر فيها اللجنة   
لفرياق العامال حىل األمانااة، اساتعداها لدورتاه الثانيااة والاثلثني، أن تعادَّ، علااى       وطلاب ا  - 6

، 24/2009ساااابيل األولويااااة، مشاااااريع توصاااايات فيمااااا يتعلااااق بالرسااااائل ذات األرقاااااين    
    52/2013، و 50/2013 ، و45/2012 و
ول قضاايا ال يازال فيهاا حاوار املتابعاة جارياا ماع الاد         10وناقق الفريق العامل حالاة   - 7

(، وبلةاريااا 17/2008(، والربازياال )رقاام 47/2012األطااراق املعنيااة، وزاا  حساابانيا )رقاام 
(، 22/2009(، وباااريو )رقااام 32/2011، و رقااام 31/2011، ورقااام 20/2008)رقااام 
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(، 19/2008(، وكناااادا )رقاااام 34/2011(، والفلاااابني )رقاااام 28/2010وتركيااااا )رقاااام 
 (   36/2012وزولندا )رقم 

اماال أن يعلااب عقااد اجتماعااات غااري رمسيااة يف أثناااء الاادورة احلاهيااة  وقاارر الفريااق الع - 8
( مان أجال مناقشاة    2015متوز/يولياه   24حىل  6والستني للجنة )املقارر عقادزا يف الفتارة مان     

 مسائل املتابعة مع ممثل  البعثتني الدائمتني لبريو وكندا لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف 
 

 ة احلاهية والثلثنياإلجراءات املتخ ة يف الدور  
 قرر الفريق العامل ما يل : - 9

)اآلراء، وجاوه   48/2013أن حييال حىل اللجناة توصاية تتعلاق بالرساالة رقام        )أ( 
 انتهاك(، العتماهزا بتوافق اآلراء؛

)عادين املقبولياة(،    51/2013أن حييل حىل اللجنة توصية تتعلق بالرساالة رقام    )ب( 
 العتماهزا بتوافق اآلراء؛

)املقبولياااة(،  62/2013أن حييااال حىل اللجناااة توصاااية تتعلاااق بالرساااالة رقااام   () 
 العتماهزا بتوافق اآلراء؛

 (؛82/2015أن ُيسجال رسالة جديدة واحدة )رقم  )ه( 
أن يعلااب حىل األمانااة ترتيااب اجتماعااات يف أثناااء الاادورة احلاهيااة والسااتني      (ا)ز 

كندا لدى مكتب األمم املتحادة يف جنياف مان أجال     للجنة مع ممثل  البعثتني الدائمتني لبريو و
مناقشااة متابعااة اآلراء الاايت أباادهتا اللجنااة بشااأن الرسااائل املقدمااة ماان األفااراه الاايت تعاا  زاااتني   

 الدولتني العرفني 
حزيران/يونياه   30وقرر الفريق العامل أن يعقد هورتاه الثانياة والاثلثني يف الفتارة مان       - 10
 يف جنيف  2015متوز/يوليه  3حىل 
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