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  كتاب اإل الة
 [2016آذار/مارس  22]

 
مان اتفاقياة القضااء علاى أياع أشاتال التميياز ضاد          21أتشرق بأن أشا  حىل املاادة    

املرأة، اليت تنص علاى أن تقادين اللجناة املعنياة بالقضااء علاى التميياز ضاد املارأة، املنشاأة عما             
باالتفاقياااة، تقريااارا سااانويا حىل اجلمعياااة العاماااة بواساااطة املاااس االقتصاااادي واالجتمااااع         

 أنشطتها  عن
 متااااوز/ 24 حىل 6يف الفتاااارة ماااان  اديااااة والسااااتنيعقاااادت اللجنااااة دورهتااااا احل لقااااد 
تشارين   20تشرين األول/أكتاوبر حىل   26يف الفترة من  الثانية والستني، ودورهتا 2015 يوليه

 آذار/ 4شااباط/فرباير حىل  15السااتني يف الفتاارة ماان  الثالثااة و، ودورهتااا 2015الثاااين/نوفمرب 
املتحادة يف جنياف  واعتمادت اللجناة تقاريرزاا عان أعماال         ، يف متتاب األمام  2016مارس 

 تها، وجلسااا2015متوز/يولياااه  24، املعقاااودة يف 1332 تهاالااادورات املااا كورة يف جلسااا  
، املعقااااودة يف 1402 تها، وجلساااا2015تشاااارين الثاااااين/نوفمرب  20، املعقااااودة يف 1372

 معيااة العامااة يف دورهتااا  تقااارير حلاايتم طيااه إل التااها حىل اجل  تقاادين ال  و2016آذار/مااارس  4
 السبعني احلادية و
 

  زاياش( يوكو توقيع)
 الرئيسة
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 اجلزء األول  
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علاى التميياز ضاد املارأة عان أعماال دورهتاا          

 احلادية والستني
 

 2015متوز/يوليه  6-24  
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 األولالفصل 
 اليت اخت هتا اللجنة قرراتامل  

 
 /أوال61املقرر   

( 2015) 33، اعتمادت اللجناة التوةاية العاماة رقام      2015متوز/يوليه  24يف  
  (CEDAW/C/GC/33بشأن جلوء املرأة حىل القضاء، بتوافق اآلراء )

 
 /ثانيا61املقرر   

أ اطت اللجنة علما باملبادئ التوجيهية املتعلقاة مبتافحاة أعماال الترزياب أو االنتقااين       
اليت أقرزا رؤساء زيئات معازدات  قاو  اإلنساان يف اجتمااعهم الساابع والعشارين، املعقاود       

 (HRI/MC/2015/6، )انظاار 2015 زيران/يونيااه  26حىل  22يف سااان خوساايه يف الفتاارة ماان 
 وقررت ما يل :

أعماال  فيماا يتعلاق ب   الضط ع بدور جهة االتصالاأن يواةل متتب اللجنة  )أ( 
 ، مبا يف ذلك بني الدورات؛االنتقاينالترزيب أو 
أن حيدد املتتب، بتوافق اآلراء وبالتشاور مع اللجناة يف اجتمااع عااين، مساار      )ب( 

ساايت   اسااتجابة ل دعاااءات املوثقااة ااادوه أعمااال ترزيااب أو انتقاااين العماال املناسااب الاا ي 
وفيماا يتعلاق    أفاراد أو أاعاات بسابب ساعيهم حىل التعااون ماع اللجناة أو تعااو م معهاا           ضد

يبقاا  املتتااب أعضاااء اللجنااة علااى علاام بااالتطورات علااى  أن ، اتبااالفترة الفاةاالة بااني الاادور
 النحو الواجب؛

جيهيااة هباادق تتييفهااا وتطويرزااا    لنظاار يف املبااادئ التو تواةاال اللجنااة ا أن  )ج( 
  يراع  سيا  عمل اللجنة وواليتها وجتربتها اخلاةة على أفضل وجه مبا
 

 /ثالثا61املقرر   
اللجنااة علمااا بالعناةاار ال زمااة إلعااداد التعليقااات العامة/التوةاايات العامااة      اطااتأ 

الايت أقرزاا رؤسااء زيئاات معازادات  قاو  اإلنساان يف اجتمااعهم الساابع           ،والتشاور بشأ ا
)ح((  -)أ(  91الفقااااااارات  A/70/302،http://undocs.org/ar/A/70/302والعشااااااارين )انظااااااار 

 ما يل : توقرر

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
http://undocs.org/ar/HRI/MC/2015/6
http://undocs.org/ar/A/70/302
http://undocs.org/ar/A/70/302
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العناةاار الااواردة يف الفقاارات الفرعيااة )أ( و )ب( و )د( و )ح( تتماشااى    أن  أ() 
 مع املمارسة احلالية للجنة؛

 العنصر الوارد يف الفقرة الفرعية )ج(؛ اعتماد ()ب 
النظاااار يف اآلثااااار املترتبااااة علااااى العناةاااار الااااواردة يف الفقاااارتني      مواةاااالة ()ج 
 ( و )ز(؛ا)ز الفرعيتني
دة يف الفقاارة الفرعيااة )و(، علااى أن يتااون مفهومااا أن  العناةاار الااوار اعتماااد ()د 

تنشاار علااى املوقااع الشاابت  ملفوضااية األماام   س مشااروع توةااية عامااة أي النساا ة األوليااة ماان  
  املتحدة حلقو  اإلنسان يف مر لة حيددزا الفريق العامل امل تص التابع للجنة

 
 /رابعا61املقرر   

املسااجلة لدراسااتها الرسااائل املقدمااة ماان أفااراد وقااررت اللجنااة أن العاادد املتزايااد ماان   
للبات  من الربوتوكول االختيااري ل تفاقياة وعادد القضاايا املتراكماة اجلااززة        2مبوجب املادة 

يشاات ن ماادعاة للقلااق، بااالنظر حىل افتقااار قساام االلتماسااات والتحقيقااات التااابع لشااعبة   فيهااا
 ث ثاة أو أربعاة مشااريع يف كال دورة     معازدات  قو  اإلنسان للقدرة على حعداد أكثر مان  

وحذ تضع اللجنة يف اعتبارزا القيود الزمنية اخلاةة هبا، قررت دعاوة مفوضاية  قاو  اإلنساان     
سبل ووسائل معاجلة تلك احلالة على حنو فعال مان أجال    وجه السرعة حىل أن تستتشف على

كاام كااب  ماان   نشااوءو اللباات فيهااجتنااب التااأخ ات يف اختاااذ القاارارات يف القضااايا اجلاااززة   
  القضايا املتراكمة اليت تنتظر البت فيها

 
 /خامسا61املقرر   

قررت اللجنة أن تطلب من أمانتها حرسال رسائل ت ك ية حىل أياع الادول األطاراق     
 اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرزا ألكثر من مخس سنوات عن موعدزا املقرر 

 
 /سادسا61املقرر   

/أوال، حرسال رسالة تا ك   ائياة حىل أنتيااوا وبرباودا     51قررت اللجنة، وفقا ملقررزا  
كاانون الثاين/ينااير    31لتقدمي تقريرزاا اجلاامع للتقاارير الدورياة مان الراباع حىل الساابع الاول         

، ويف  ال عدين ورود التقارير، حتديد موعد النظر يف املسائل املتعلقاة باأنتياوا وبرباودا    2016
تشاارين  - ون االسااتناد حىل تقرياار يف دورهتااا اخلامسااة والسااتني، يف تشاارين األول/أكتااوبر      د

  2016الثاين/نوفمرب 
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 سابعا/61املقرر   
قررت اللجنة أن تتلف فريقها العامل املع  باالتفاقية وزيئاة األمام املتحادة للمسااواة      

التفيلاة  بني اجلنسني ومتتني املرأة )زيئة األمم املتحادة للمارأة( باستتشااق السابل والوساائل      
من أزاداق التنمياة املساتدامة، بالتعااون ماع زيئاة        1-5 لاايةواةلة وضع ورةد مؤشرات لمب

الفرياق العامال املعا     ”وقررت أيضا أن تعاد تسمية الفريق العامل باسام    تحدة للمرأةاألمم امل
 وأن يتون مفتوح باب العضوية ‘‘ أزداق التنمية املستدامةو باالتفاقية وزيئة األمم للمرأة

 
 ثامنا/61املقرر   

وفا وس  قررت اللجنة أن تادم  جهاة االتصاال التابعاة ملاا املعنياة بالقضاايا اجلنساانية          
نقص املناعة البشارية/اإليدز وجهاة االتصاال التابعاة ملاا املعنياة بااحلقو  اجلنساية واإل ابياة يف          

ة باملساائل اجلنساانية وفا وس نقاص املناعاة البشارية/اإليدز والصاحة        يا جهة اتصال وا ادة معن 
انتاوو،  تعيني كل مان لاويزا شا ل، وثياودورا أو  نو     أن تؤكدواحلقو  اجلنسية واإل ابية، و

  ةوباتريسيا شولتز بصفة جهة اتصال مشارك
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 الفصل الثاين
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

 
 الدول األطراق يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري -ألف  

، كاان عادد   للجناة  احلادياة والساتني  ، تااري  اختتااين الادورة    2015متوز/يوليه  24يف  - 1
دولااة ماان الاادول  70وباإلضااافة حىل ذلااك، قبلاات   دولااة 189 تفاقيااةاالالاادول األطااراق يف 

يلاازين  اليااا وماان االتفاقيااة املتعلقااة بوقاات اجتماااع اللجنااة    ( 1) 20األطااراق تعااديل املااادة  
  يدخل  يز النفاذ دولة من الدول األطراق التعديل ك  126يقبل ما جمموعه  أن
وتوكاول االختيااري ل تفاقيااة   ويف التااري  نفساه، كاان عادد الاادول األطاراق يف الرب      - 2

 دول  106
 

 افتتاح الدورة - اءاب 
يف متتااب األماام املتحاادة  نيااف يف الفتاارة    اديااة والسااتني عقاادت اللجنااة دورهتااا احل  - 3
 مثاااينجلسااة عامااة وعقاادت أيضااا    19  وعقاادت اللجنااة  2015متوز/يوليااه  24حىل  6 ماان
جلاازء األول ماان زاا ا اماان جاادول األعمااال  وتاارد يف مرفااق  8 حىل 5ود ملناقشااة البناا اتجلساا

 التقرير قائمة بالوثائق اليت ُعرضت على اللجنة 
  الدورة رئيسُةالافتتحت ، 2015 متوز/يوليه 6يف ، املعقودة 1305 ةلساجليف و - 4
 

 حقرار جدول األعمال - جيم 
، 1305يف جلساااتها  (CEDAW/C/61/1أقااارت اللجناااة جااادول األعماااال املؤقااات )    - 5

  2015 متوز/يوليه 6يف املعقودة 
 

 الفريق العامل ملا قبل الدورةتقرير  - دال 
تقريار   يا شاولتز سا باتريعرضت  ،2015 متوز/يوليه 6يف املعقودة  ،1305يف اجللسة  - 6

حىل  10(، الا ي اجتماع يف الفتارة مان     CEDAW/C/PSWG/61/1) الفريق العامل ملا قبل الادورة 
    2014 نوفمرب/ثاينتشرين ال 14

 
  

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=CEDAW/C/61/1&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=CEDAW/C/PSWG/61/1&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York


A/71/38 

 

13/62  

 

 تنظيم األعمال - زاء 

الوكااالت  ، عقدت اللجناة جلساات مالقاة ماع  ثلا       2015 متوز/يوليه 13 و 6يف  - 7
دولياة   صة والصناديق والربام  التابعة ملنظوماة األمام املتحادة، وماع منظماات  تومياة      املت صِّ

زااا عاان جهودومعلومااات تلااك امليئااات معلومااات خاةااة بتاال بلااد    خ ملاااأخاارى، قاادمت 
 لدعم تنفي  االتفاقية  املب ولة

ثلاا  منظمااات ة غاا  رمسيااة مااع  عقاادت اللجنااة جلسااات علنياا ،باإلضااافة حىل ذلااكو - 8
الادول   يفمعلومات عن تنفي  االتفاقياة  وا قدم  تومية ومؤسسات وطنية حلقو  اإلنسان غ 

 األطراق اليت نظرت اللجنة يف تقاريرزا يف دورهتا 
، اجتمعااات اللجناااة إلجاااراء مناقشاااة غااا  رمسياااة بشاااأن  2015متوز/يولياااه  15ويف  - 9

ليااة وآثااار  احملتملااة فيمااا يتعلااق بتقياايم احلقااو        الساايناريو املااتا  يف املمارسااة اإلاائيااة الدو   
واستضافت االجتماع أكادميياة   االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة أثناء احلوارات البناءة 

 رعايته منرب جنيف مليئات املعازدات  و قو  اإلنسان وتوىل اإلنساين الدويل جنيف للقانون
رئيساااة  ،ميااااان ديفااايس اللجناااة اجتماعاااا  ماااع، عقااادت 2015متوز/يولياااه  23ويف  - 10

الاايت  ،املنتادى الاادائم املعا  بقضااايا الشاعوب األةاالية وجهاة االتصااال فياه للشااؤون اجلنساانية      
    ةبشأن  قو  نساء الشعوب األةليقدمت ح اطة 

 
 عضوية اللجنة - واو 

يف  أمسااؤزم  ومل حيضار األعضااء التالياة   ادياة والساتني     ضر أيع األعضاء الدورة احل - 11
حىل  6نيتااول أملااني، ماان   ومتوز/يوليااه؛  24حىل  20، ماان خبيتااة الدوسااري : التااواري  املبينااة 

؛ متوز/يولياه  24نايت س بارون، يف   و؛ متوز/يولياه  10حىل  6مان   بااربرا بيلا ،  ، ومتوز/يوليه 9
كاداري،   - روه زاالربين و متوز/يوليه؛ 20نائلة جرب، يف ، ومتوز/يوليه 24 يف ولويزا ش ل،

  وتارد يف  متوز/يولياه  10حىل  6ثيودورا أو  نوانتو، مان  و ؛2014متوز/يوليه  24و  10يف 
 ، تبني مدة عضوية كل منهم لتقرير قائمة بأعضاء اللجنةلجزء الثاين من ز ا اين لاملرفق الثا
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 الفصل الثالث
 نيدورتالبني  يف الفترة تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا  

عاان  اقاادمت الرئيسااة تقرياار  ، 2015 متوز/يوليااه 6يف املعقااودة ، 1305يف اجللسااة  - 12
  ستنياألنشطة اليت اضطلعت هبا من  الدورة ال
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 الفصل الرابع
 االتفاقية من 18الدول األطراق مبوجب املادة  املقدمة من تقاريرالالنظر يف   

 ماان االتفاقيااة 18ب املااادة دول أطااراق مقدمااة مبوجاا مثاااين نظاارت اللجنااة يف تقااارير - 13
 :بشأ االتالية تامية اخل  ظات املوأعدت 

 
 (CEDAW/C/ESP/CO/7-8) حسبانيا

 (CEDAW/C/BOL/CO/5-6) املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 (CEDAW/C/VCT/CO/4-8) سانت فنسنت وجزر غرينادين

 (CEDAW/C/SEN/CO/3-7) السناال

 (CEDAW/C/GMB/CO/4-5) غامبيا

 (CEDAW/C/VNM/CO/7-8) فييت ناين

 (CEDAW/C/HRV/CO/4-5) كرواتيا

 (CEDAW/C/NAM/CO/4-5) ناميبيا
  

 حجراءات املتابعة املتعلقة بامل  ظات اخلتامية  
 اللجنة يف تقارير املتابعة الواردة من الدول األطراق التالية: نظرت - 14
 

 (CEDAW/C/TKM/CO/3-4/Add.1) تركمانستان

 (CEDAW/C/MKD/CO/4-5/Add.1) أهورية مقدونيا اليوغوس فية سابقا

 (CEDAW/C/CHL/CO/5-6/Add.1) شيل 

 (CEDAW/C/CYP/CO/6-7/Add.1) قربص

 (CEDAW/C/KWT/CO/3-4/Add.1) التويت

 (CEDAW/C/MLT/CO/4/Add.1) مالطة
 (CEDAW/C/MEX/CO/7-8/Add.1) املتسيك
 (CEDAW/C/HUN/CO/7-8/Add.1) زنااريا

  
حندونيسايا   حىل رسائل ت ك ية ثانيةباكستان وت ك ية أوىل حىل  رسالةوبعثت اللجنة ب - 15

  اخلاةة هبا املتابعة تقاريرتقدمي  يفاليت تأخرت ، غياناو وجامايتا وساموا

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ESP/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BOL/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/VCT/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SEN/CO/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GMB/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/VNM/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/HRV/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/NAM/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TKM/CO/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MKD/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CHL/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CYP/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/KWT/CO/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MLT/CO/4/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MEX/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/HUN/CO/7
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حضااافية تااأخر  رسااالة ت ك يااة حىل ليسااوتو تتعلااق بتقاادمي معلومااات    بوبعثاات اللجنااة   - 16
  تقدميها عن موعد  املقرر

نظاارا لتااأخر تقاادمي تقرياار املتابعااة    أوغناادا، واجتمعاات املقااررة املعنيااة باملتابعااة مبمثلاا  - 17
   اخلاص هبا 
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 الفصل اخلامس
 األنشطة املنفَّ ة مبوجب الربوتوكول االختياري    

 اللجنة يف تقريرزاا السانوي  على أن تدرج  من الربوتوكول االختياري 12تنص املادة  - 18
 الربوتوكول االختياري  مبوجبنف هتا ألنشطة اليت لموجزا  

 
ماان  2اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشاائة عاان املااادة   - ألف 

 الربوتوكول االختياري
 االختياااريالربوتوكااول  ماان 2املااادة  يف حطاااراملضااطلع هبااا ناقشاات اللجنااة األنشااطة  - 19
  2015متوز/يوليه  23و  13 يف
املقدمااة مبوجااب الربوتوكااول   لرسااائلت اللجنااة تقرياار الفريااق العاماال املعاا  با  وأقاارَّ - 20

 ( http://goo.gl/9y5BjJ)انظر  الثانية والث ثنياالختياري عن أعمال دورته 
 2مبوجاب املاادة    أفاراد قدماة مان   ات  ائية تتعلق باأربع رساائل م  ارواخت ت اللجنة قر - 21

اللجنااة آراء خلصاات حىل  اادوه انتااهاك فيمااا يتعلااق   اختاا تماان الربوتوكااول االختياااري  و
والرساالة   (CEDAW/C/61/D/24/2009)( جورجياد  ضا  صاد   سني و) 24/2009رقم  رسالةبال

ت كا لك  ختا  وا  (CEDAW/C/61/D/45/2012)(   كدزاخسااد  ضا  بلوسوفد) 45/2012رقم 
 (الاااا ا    ضاااا  .و. ف. ج) 52/2013رقاااام  الرسااااالةبشااااأن قبوليااااة املبعاااادين  ينارقاااار
(CEDAW/C/61/D/50/2013)،  ( ضااااااااا   ول ااااااااا ا . . ج) 52/2013والرساااااااااالة رقااااااااام

(CEDAW/C/61/D/52/2013)   اآلراءواختُّ ت أيع القرارات بتوافق. 
 

 من أفرادرسائل املقدمة متابعة آراء اللجنة بشأن ال - باء 
 الاة املتابعاة يف    ثانياة والاث ثني  بأن الفريق العامل ناقش خ ل دورتاه ال اللجنة ُأبلات  - 22

بشاأن  اتفاا   حىل ، وأناه توةال   مساتمرا احلوار بشاأن متابعتاها    كانكل قضية من القضايا اليت 
وا ادة   املتابعة  اليا، تتعلاق  اليت تدرس يف حطار تسعومن بني القضايا الاإلجراء ال زين اختاذ   

ووا اادة ، ووا اادة بااالفلبني، وا اادة بالربازياال، وثاا ه ببلااريااا، ووا اادة بااب و  بإساابانيا، و
(، قاررت  ضا  ت كياد   بر.  . ، 28/2010ويف قضية أخرى )رقام    ووا دة هبولندا ؛بتندا

   توةل حىل تسوية تف  جزئيا بتوةياهتا جرى ال اللجنة أن توقف  وار املتابعة بعد أن
 

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=CEDAW/C/61/D/24/2009&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=CEDAW/C/61/D/45/2012&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/61/D/50/2013
https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=CEDAW/C/61/D/52/2013&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York
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ماان  8اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشاائة عاان املااادة   - جيم 
 الربوتوكول االختياري

ري ماان الربوتوكااول االختيااا 8دة هبااا يف حطااار املااا املضااطلع تهاناقشاات اللجنااة أنشااط - 23
وأقاااارت تقرياااار الفريااااق العاماااال عاااان دورتااااه األوىل )انظاااار         2015متوز/يوليااااه  23 يف

http://goo.gl/9y5BjJ ) 
واعتمدت اللجنة التوةايات التالياة الايت قادمها الفرياق العامال فيماا يتعلاق باإجراءات           - 24

 :ال ي مل يبت فيه بعدالتحقيق 
لبني، طارح أسائلة عان تنفيا      املتعلاق باالف   2010/1يتعلق بالتحقيق رقم  فيما )أ( 

التوةاايات الاايت قدمتااها اللجنااة يف قائمااة املسااائل واألساائلة الاايت ماان املقاارر أن يضااعها الفريااق   
 العامل ملا قبل الدورة للدورة الرابعة والستني؛

حجاااراء الشاااروع يف بشاااأن كنااادا،   2011/1يتعلاااق باااالتحقيق رقااام   فيماااا )ب( 
 متابعة؛ عملية

، حجاراء حتقياق وح الاة قرارزاا حىل الدولاة      2011/2رقام  طلب اليتعلق ب فيما )ج( 
 الطرق املعنية؛

، الطلااب حىل الدولااة الطاارق املعنيااة أن   2011/4يتعلااق بالطلااب رقاام   فيمااا (د) 
مان   8تقدين، يف غضون شهرين، م  ظات بشأن املعلومات اليت تلقتها اللجنة مبوجاب املاادة   

 ؛الربوتوكول االختياري
 ، عدين حجراء حتقيق 2013/2طلب رقم يتعلق بال فيما )زا( 

 :القرارات التالية اليت اخت زا الفريق العامل على ةدقت اللجنةو - 25
، حرجاااء نظاار الفريااق العاماال حىل دورتااه  2011/3يتعلااق بالطلااب رقاام  فيمااا )أ( 
 حذا كان سيوة  بأن جتري اللجنة حتقيقا؛ فيماالثانية 

، حرسااال رسااالة ت ك يااة حىل مصااادر    2012/1يتعلااق بالطلااب رقاام     فيمااا  )ب( 
 املعلومات تطلب منه تقدمي معلومات حضافية؛

، ترتيااب اجتماااع أثناااء الاادورة احلاديااة  2014/2يتعلااق بالطلااب رقاام   فيمااا )ج( 
والستني مع  ثل  البعثة الدائمة للدولة الطارق املعنياة لادى متتاب األمام املتحادة واملنظماات        

يااة األخاارى يف جنيااف ملتابعااة طلااب اللجنااة املتعلااق مب  ظااات الدولااة الطاارق بشااأن        الدول
 من الربوتوكول االختياري  8املعلومات اليت تلقتها اللجنة مبوجب املادة 



A/71/38 

 

19/62  

 

، قااررت اللجنااة يف 2014/1والتحقيااق رقاام  2013/1يتعلااق بااالتحقيق رقاام  فيماااو - 26
حىل الدولااة الطاارق املعنيااة تطلااب فيهااا    يااةأن تبعااث برسااالة ت ك  قضااية ماان القضاايتني كاال 

  موافقتها على زيارة حىل حقليمها
تشااارين  1، قاااررت اللجناااة أن متااادد  اااىت   2014/3يتعلاااق بالطلاااب رقااام   فيمااااو - 27

املهلااة الاايت  ااددهتا لتقااادين الدولااة الطاارق املعنيااة م  ظاهتااا بشاااأن         2015األول/أكتااوبر  
 من الربوتوكول االختياري    8 املعلومات اليت تلقتها اللجنة مبوجب املادة
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 الفصل السادس
 ُسُبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

أطلعت األمانُة اللجنَة على  الة تقدمي الدول األطراق التقارير املتاأخرة عان موعادزا     - 28
 من االتفاقية  18مبوجب املادة 

االجتمااع الساانوي   ح اطاة حىل اللجناة عان    ، قادمت األماناة  2015متوز/يولياه   6ويف  - 29
السابع والعشرين لرؤساء زيئات معازدات  قو  اإلنسان، املعقود يف سان خوسايه يف الفتارة   

  2015 زيران/يونيه  26حىل  22من 
 

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

للمااؤمترات، ت تأكيااد املواعيااد التاليااة لاادورل اللجنااة الثانيااة      وفقااا للجاادول الاازم     - 30
 والستني والثالثة والستني وما يتصل هبما من اجتماعات:

 
 الدورة الثانية والستون )جنيف(

عمااا   الااادورة الثالثاااة والث ثاااون للفرياااق العامااال املعااا  بالرساااائل املقدَّماااة    )أ( 
 ؛2015ل/أكتوبر تشرين األو 23-20بالربوتوكول االختياري: 

الااادورة الثانياااة للفرياااق العامااال املعااا  بالتحقيقاااات مبوجاااب الربوتوكاااول       )ب( 
 ؛2015تشرين األول/أكتوبر  23-21 االختياري:

 تشاارين الثاااين/  20 - تشاارين األول/أكتااوبر  26 الاادورة الثانيااة والسااتون:   )ج( 
 ؛2015نوفمرب 

تشاارين  27-23والسااتني:  لرابعااةاللاادورة لاادورة االفريااق العاماال ملااا قباال    (د) 
 ؛2015الثاين/نوفمرب 

 الستون )جنيف(الثالثة و الدورة
عمااا  املقدَّماااة  رساااائلوالث ثاااون للفرياااق العامااال املعااا  بال  الرابعاااةالااادورة  (زا) 

 ؛2016شباط/فرباير  12-9الربوتوكول االختياري ل تفاقية: ب
قيقاااات مبوجاااب الربوتوكاااول   الااادورة الثالثاااة للفرياااق العامااال املعااا  بالتح    (و) 

 ؛2015شباط/فرباير  12و  11 االختياري:
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 ؛2016آذار/مارس  4 - شباط/فرباير 15 الدورة الثالثة والستون: (ز) 
 آذار/ 11-7اخلامساااة والساااتني:  للااادورة الفرياااق العامااال ملاااا قبااال الااادورة  (ح) 

  2016 مارس
 

 املقبلة يف الدوراتنظر فيها يالتقارير اليت س  
تقارير الادول   يف والستني الثالثةو نيوالست نيةالثايف دورتيها  تنظرأكدت اللجنة أ ا س - 31

 :األطراق التالية
 :والستون نيةالدورة الثا 
 االحتاد الروس   

 اإلمارات العربية املتحدة 
 أوزبتستان 
 الربتاال 
 ليشيت -تيمور  
 سلوفاكيا 
 سلوفينيا 
 لبنان 
 ليربيا 
 مدغشقر 
  م وي 

 :الدورة الثالثة والستون 
 يسلنداأ 
 اجلمهورية التشيتية 
 أهورية تزنانيا املتحدة 
 السويد 
 فانواتو 
 مناوليا 
 زاييت 
 اليابان 
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 الفصل السابع
 من االتفاقية 21تنفي  املادة   
 وما بعد الزناع فرقة العمل املعنية باملرأة يف سيا  منع نشوب الزناعات ويف  االت الزناع  

 الدورة  أثناء ت فرقة العملاجتمع - 32
 

 الفريق العامل املع  باللجوء حىل القضاء  
، اعتماادت اللجنااة  2015متوز/يوليااه  21ويف   اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة    - 33

( بشااااااااااأن جلااااااااااوء املاااااااااارأة حىل القضاااااااااااء  2015) 33التوةااااااااااية العامااااااااااة رقاااااااااام 
(CEDAW/C/GC/33)http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33 وفقاااا للماااادة   ،(1)بتوافاااق اآلراء

 من النظاين الداخل  للجنة  31
 

 الفريق العامل املع  باملرأة الريفية  
 قااو  بشااأن مشااروع التوةااية العامااة   و ّسااناجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة     - 34
 الريفية  املرأة
 

 الفريق العامل املع  باألبعاد اجلنسانية للحد من خماطر التواره وتا  املناخ  
 .اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 35  

 
 الفريق العامل املع  باحلق يف التعليم  

 ااق بشااأن أوىل للتوةااية العامااة مسااودة وناااقش  اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة - 36
 الفتيات والنساء يف التعليم 

 

__________ 

كان أعضااء اللجناة التالياة أمسااؤزم  اضارين أثنااء اعتمااد التوةاية: عائشاة فريادة أجاار، وغ دياس أكوساتا               (1) 
فارغاس، ونيتاول أملاني، وماغااليس أروشاا دوميناياز، وبااربرا بيلا ، ونائلاة جارب، وزاي ري غبيادميا ، و لاة             

ل، ولياا نادارياا، وثياودورا أو      يدر، ويوكو زاياشا ، وليلياان زوفمايساتر، وعصامت جازاان، ودالياا ليناار       
 يا شولتز، وشياوكياو زو سنوانتوو، وبرامي  باتن، وسيلفيا بيمنتيل، وبيانتاماريا بوم انزي، وباتري

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/33
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 الفريق العامل املع  بأساليب العمل   
 اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة ونظر يف مشاريع مقررات بشأن املبادئ التوجيهية - 37  

، وحجراء مشاورات بشأ ااملتعلقة بأعمال االنتقاين والعناةر ال زمة إلعداد التوةيات العامة 
 /ثالثا( 61/ثانيا و 61)انظر املقررين  وقدين ز   املشاريع حىل اللجنة

 الفريق العامل املع  باالحتاد الربملاين الدويل   
  اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 38  

 
 مةأزداق التنمية املستداوالفريق العامل املع  باالتفاقية وزيئة األمم للمرأة   

  اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 39   
 

 الفريق العامل املع  بالعنف اجلنساين ضد املرأة  
اجتمااع الفريااق العاماال خاا ل الاادورة وناااقش خمططااا عامااا إلعااداد مشااروع التوةااية   - 40

( بشأن العنف ضاد املارأة، وعملياة اإلعاداد     1992) 19العامة اليت حتدِّه التوةية العامة رقم 
 مل   التوةية 
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 الفصل الثامن
 ثانية والستنيجدول األعمال املؤقت للدورة ال  

، يف مشااروع 2015متوز/يوليااه  24، املعقااودة يف 1332نظاارت اللجنااة يف جلسااتها  - 41
 جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية والستني وأقرته 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

، يف مشااروع 2015متوز/يوليااه  24، املعقااودة يف 1332 نظاارت اللجنااة يف جلسااتها - 45
 التقرير عن دورهتا احلادية والستني واعتمدته بصياته املعدلة شفويا 
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 املرفق
 ادية والستنيالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا احل  

 
 الع وا  أو الوصف رقم الوثيقة

  
CEDAW/C/61/1 جدول األعمال املؤقت والشروح 

CEDAW/C/61/2 م كرة من األمانة بشأن سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة 

CEDAW/C/61/3 تقرير متتب العمل الدويل   

CEDAW/C/61/4 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 

  تقارير الدول األطراق

CEDAW/C/BOL/5-6   دولااة بوليفيااا  ل امس والسااادسللتقرياارين الاادوريني اخلاا  التقرياار اجلااامع
 املتعددة القوميات

CEDAW/C/HRV/4-5  لترواتيااخلامس الرابع و للتقريرين الدورينيالتقرير اجلامع 

CEDAW/C/GMB/4-5 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لاامبيا 

CEDAW/C/NAM/4-5 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لناميبيا 

CEDAW/C/VCT/4-8  لتقااارير الدوريااة ماان الرابااع حىل الثااامن لسااانت فنساانت  لالتقرياار اجلااامع
 وجزر غرينادين

CEDAW/C/SEN/3-7 للسناال من الثالث حىل السابع التقرير اجلامع للتقارير الدورية 

CEDAW/C/ESP/7-8 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن إلسبانيا 

CEDAW/C/VNM/7-8 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن لفيت ناين 

 

  

http://undocs.org/CEDAW/C/55/1
http://undocs.org/CEDAW/C/55/1
http://undocs.org/CEDAW/C/55/2
http://undocs.org/CEDAW/C/55/2
http://undocs.org/CEDAW/C/55/3
http://undocs.org/CEDAW/C/55/3
http://undocs.org/CEDAW/C/55/4
http://undocs.org/CEDAW/C/55/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BOL/5-6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BOL/5-6
http://undocs.org/CEDAW/C/BIH/4
http://undocs.org/CEDAW/C/BIH/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GMB/4-5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GMB/4-5
http://undocs.org/CEDAW/C/CUB/7
http://undocs.org/CEDAW/C/CUB/7
http://undocs.org/CEDAW/C/COD/6
http://undocs.org/CEDAW/C/COD/6
http://undocs.org/CEDAW/C/DOM/6
http://undocs.org/CEDAW/C/DOM/6
http://undocs.org/CEDAW/C/SRB/2
http://undocs.org/CEDAW/C/SRB/2
http://undocs.org/CEDAW/C/GBR/7
http://undocs.org/CEDAW/C/GBR/7
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 الثايناجلزء   
تقريااار اللجناااة املعنياااة بالقضااااء علاااى التميياااز ضاااد املااارأة عااان دورهتاااا     

 والستني ثانيةال
 

 2015تشرين الثاين/نوفمرب  20 - تشرين األول/أكتوبر 26  
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 الفصل األول
 املقررات اليت اخت هتا اللجنة  

 
 /أوال62املقرر   

بيانا بشأن أزمات ال جئني ومحاياة  ، اعتمدت اللجنة 2015تشرين الثاين/نوفمرب  20يف  
  (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Statements.aspx )انظر النساء والفتيات

 
 /ثانيا62املقرر   

قررت اللجنة االستعاضة عن الفقرة املو دة املتعلقة باألزداق اإلاائية لأللفياة وحطاار    
التالياة املتعلقاة خبطاة     اجلديادة  اخلتامية بالفقرة املو دةيف م  ظاهتا  2015التنمية ملا بعد عاين 

اللجناة حىل حتقياق املسااواة الفعلياة باني اجلنساني، وفقاا        تادعو  ”: 2030التنمية املستدامة لعااين  
  “2030أل تاين االتفاقية، يف أيع مرا ل عملية تنفي  خطة التنمية املستدامة لعاين 

 
 /ثالثا62املقرر   

 /ثانيا على النحو التايل:50تعديل املقرر قررت اللجنة  
وأثناء احلوار مع الدولاة  ”: تهايف  اي تنيالتالي تنيبإدراج اجلمل 1تعدل الفقرة  أ() 

الطرق املعنية، يتفل املقرر القطري تاطية أياع املساائل ذات الصالة عان طرياق طارح أسائلة        
ويقاوين املقارر    اىت ذلاك احلاني      تمتابعة بصورة منهجية إلثارة املساائل الايت مل تتان قاد اثا     

القطري مباشرة بعد احلوار، ويف جلسة مالقة، بتسليط الضاوء بإاااز علاى الشاواغل الرئيساية      
 ؛“اليت يتعني ذكرزا يف امل  ظات اخلتامية وتلق  تعليقات موجزة من اخلرباء 

وااري املقاررون   ”ليصبح نصها كما يلا :   2تعدل اجلملة األوىل من الفقرة  )ب( 
القطريااون مشاااورات ثنائيااة غاا  رمسيااة مااع األعضاااء، وحذا اقتضااى األماار، يعقاادون اجتماعااا     

للشااواغل الرئيسااية يف البلااد  التاملااة التاطيااة كفالااةتنساايقيا لفرقااة العماال القطريااة، ماان أجاال  
مال  وجتنب أي تداخل يف التاطية، ويقدمون مقتر اا بشاأن توزياع املاواد باني أعضااء فرقاة الع       

 ؛“يتعلق بالدولة الطرق املعنية  فيماالقطرية قبل اإل اطة اخلاةة املقدمة يف فترة الاداء 
ويتاوىل املقاررون   ”ليصبح نصها كما يلا :   4تعدل اجلملة األوىل من الفقرة  ج() 

ة يف أقارب وقات  تان، ويف موعاد     القطريون أيضاا  تزوياد األماناة مبا كرات اإل اطاة القطريا      
وينبااا  أن تتضاامن   عا  وا اادا  قباال انعقاااد احلااوار مااع الدولااة الطاارق املعنيااة يتجاااوز أساابو ال

املاا كرات قائمااة باااملراجع وح اااالت حىل الفقاارات ذات الصاالة ماان تقرياار الدولااة الطاارق،         
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 وضااعتهاواألساائلة الاايت   سااائلووثيقتااها األساسااية املو اادة، وردودزااا اخلطيااة علااى قائمااة امل   
  “علوماتاللجنة، وغ  ذلك من مصادر امل

 
 /رابعا62املقرر   

  كلمة 6 000قررت اللجنة أن طول امل  ظات اخلتامية اب أال يتجاوز  
 

 /خامسا62املقرر   
يتعلااق  فيماااقااررت اللجنااة أن طااول املعلومااات اخلطيااة املقدمااة ماان الاادول األطااراق    

 كلمة  4 000مبتابعة امل  ظات اخلتامية اب أال يتجاوز 
 

 /سادسا62املقرر   
/ثامنا ليصبح نصه كما يلا  )وزا  با لك تعادل أيضاا      52قررت اللجنة تعديل املقرر  

قطريااة ماان تسااعة الل فاار  العماال تشااّت”: /أوال(50ماان املقاارر  3ماان الفقاارة اجلملااة األوىل 
  “خب ا 12 ئهاخرباء كحد أدىن )مبن فيهم املقرر القطري( وال يتجاوز عدد أعضا

 
 /سابعا62املقرر   

ت اللجنااة أن تطلااب مان شااعبة حدارة املااؤمترات مبتتاب األماام املتحاادة يف جنيااف   قارر  
حعداد حماضر موجزة علاى أن ُيحصار توزياع حماضار اجللساات العاماة املالقاة للجناة الايت ُينظار           

    (حقيقالت ات)حجراء من الربوتوكول االختياري 8خ ملا يف األنشطة مبوجب املادة 
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 الفصل الثاين
 التنظيمية ومسائل أخرىاملسائل   

 
 الدول األطراق يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري -ألف  

ثانياااااة ، وزاااااو تااااااري  اختتااااااين الااااادورة ال   2015تشااااارين الثااااااين/نوفمرب   20يف  - 1
دولااة طرفااا( وعاادد الاادول   189)  الااة التصااديق علااى االتفاقيااة  كاال ، بقاا للجنااة والسااتني

ماان االتفاقيااة فيمااا يتعلااق بوقاات اجتماااع  ( 1) 20ملااادة ( الاايت قبلاات تعااديل ا70األطااراق )
اديااااة ، وزااااو تاااااري  اختتاااااين الاااادورة احل   2015متوز/يوليااااه  24 كمااااا كااااان يف  اللجنااااة
 للجنة  والستني

دول  106وظلاات أيضاااا  الااة التصاااديق علااى الربوتوكاااول االختياااري ل تفاقياااة )     - 2
    أطراق( دون تاي 

 
 افتتاح الدورة - باء 

يف متتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفتارة مان    ثانية والستنياللجنة دورهتا العقدت  - 3
جلساة   26  وعقادت اللجناة   2015تشارين الثااين/نوفمرب    20تشرين األول/أكتوبر حىل  26

املرفاق   مان جادول األعماال  وتارد يف     8 حىل 5جلسة ملناقشاة البناود    14عامة وعقدت أيضا 
 تقرير قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنة لجزء الثاين من ز ا الول لاأل
افتتحاااات ، 2015تشاااارين األول/أكتااااوبر   26 املعقااااودة يف ،1333ويف اجللسااااة  - 4
  الدورة رئيسةال
 

 حقرار جدول األعمال - جيم 
، 2015تشاارين األول/أكتااوبر   26 املعقااودة يف ،1333أقاارت اللجنااة يف جلسااتها    - 5

  (CEDAW/C/62/1)جدول األعمال املؤقت 
 

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة - دال 
عرضااااات ، 2015تشااااارين األول/أكتاااااوبر  26 املعقاااااودة يف ،1333يف اجللساااااة  - 6

الا ي اجتماع    ،(CEDAW/C/PSWG/62/1) تقرير الفريق العامل ملاا قبال الادورة    شولتز باتريسيا
  2015آذار/مارس  13حىل  9يف الفترة من 

 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/62/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSWG/62/1
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 تنظيم األعمال - زااء 
، عقادت اللجناة   2015تشارين الثااين/نوفمرب    9و  2و تشرين األول/أكتوبر  26يف  - 7

نظومااة األماام التابعااة مل ربام الااو صااناديقالوكاااالت املت صصااة والجلسااات مالقااة مااع  ثلاا   
، ومع منظمات  تومية دولية أخرى، قادمت خ ملاا تلاك امليئاات معلوماات خاةاة       املتحدة

   تنفي  االتفاقية زا املب ولة لدعم بتل بلد ومعلومات عن جهود
ة غاا  رمسيااة مااع  ثلاا  منظمااات عقاادت اللجنااة جلسااات علنياا ،باإلضااافة حىل ذلااكو - 8
  اإلنسان قدموا معلوماات عان تنفيا  االتفاقياة يف      تومية ومؤسسات وطنية معنية اقو غ 

 الدول األطراق اليت نظرت اللجنة يف تقاريرزا يف دورهتا 
، اجتمعااات اللجناااة باللجناااة املعنياااة اقاااو    2015تشااارين األول/أكتاااوبر  29ويف  - 9

 وواةلت كلتا اللجنتني املناقشات اليت كانتا قاد شارعتا   اإلنسان إلجراء مشاورات غ  رمسية 
متوز/يوليااه   16يف  الاا ي عقااد   بإجرائهااا بشااأن اإلجهااات يف اجتماعهمااا املشااترك السااابق      

اإلنساااين و قااو  اإلنسااان  الاادويل واستضااافت االجتماااع أكادمييااة جنيااف للقااانون  2014
  رعايته منرب جنيف مليئات املعازدات وتوىل
ح اطاة حىل اللجناة بشاأن     ، قدمت بارامي  بااتن  2015تشرين األول/أكتوبر  30ويف  - 10

يف  (2000) 1325ار جملاااس األمااان الشاااروع يف حجاااراء الدراساااة العاملياااة بشاااأن تنفيااا  قااار 
أثناء االستعرات الرفيع املستوى الا ي عقاد  املاس لتقيايم      2015تشرين األول/أكتوبر  14
وأجريات   ز يف تنفيا  القارار علاى الصاعد العاامل  واإلقليما  والاوط         سنة من التقدين احملر 15

الدراسة العاملية بقيادة راديتا كوماراسوام ، بدعم من فريق استشاري رفياع املساتوى كانات    
   السيدة باتن عضوة فيه 

كا روس، مادير جمموعاة     -، قدين أوغوستو لوبيز 2015تشرين الثاين/نوفمرب  9ويف  - 11
عاملية القتصادات التنمية يف البنك الدويل، ح اطة حىل اللجنة بشأن جمموعاة بياناات   املؤشرات ال

   املرأة واألعمال التجارية والقوانني واملؤشرات املتصلة هبا بالبنك الدويل 
، عقدت اللجنة مؤمترات عرب الفيديو ماع  2015تشرين الثاين/نوفمرب  19و  12ويف  - 12

املساااعدة ونائبااة املااديرة التنفي يااة لشااؤون متتااب الاادعم       الكشاام  بااوري، األمينااة العامااة   
احلتوم  الدويل والشراكات االستراتيجية التابع مليئة األمم للمارأة، ملناقشاة حمتانياة مشااركة     

 من أزداق التنمية املستدامة  1-5 الاايةاللجنة يف متابعة واستعرات 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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جتماعاااا غااا  رمسااا  ماااع   ، عقااادت اللجناااة ا 2015تشااارين الثااااين/نوفمرب  13ويف  - 13
دوبرافتا سيمونوفيتش، املقررة اخلاةة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، املعيناة  

  ديثا، لتبادل املعلومات بشأن عمل كلتا اآلليتني يف التصدي للعنف ضد املرأة 
مفوضااية ، استضااافت اللجنااة مناساابة نظمتااها   2015تشاارين الثاااين/نوفمرب   17ويف  - 14

 ةادور  لإلعا ن يف جنياف عان    املشتركة بني الوكاالت  قو  اإلنسان وأمانة اللجنة الدائمة
املبااادئ التوجيهيااة املتعلقااة بإدماااج التاادخ ت يف جمااال التصاادي للعنااف اجلنساااين يف العماال     

 اإلنساين، اليت أعدهتا اللجنة الدائمة 
 

 عضوية اللجنة - واو 
  ومل حيضار األعضااء   لاويزا شا ل  ، باستثناء ثانية والستنية الضر أيع األعضاء الدور  - 15

حىل تشاارين األول/أكتااوبر   26ماان  فرياادة أجااار، عائشااة : التااواري  املبينااة التاليااة أمساااؤزم يف  
حىل  26، ماان ونيتااول أملااني؛ تشاارين الثاااين/نوفمرب 20حىل  17وماان تشاارين الثاااين/نوفمرب  2
؛ تشارين الثااين/نوفمرب   20حىل  16ومان   الثااين/نوفمرب تشارين   6ويف  تشرين األول/أكتوبر 30

كاااداري، مااان  - وروه زاااالربين؛ تشااارين الثااااين/نوفمرب 20و  6و  5ونااايت س بااارون، يف 
؛ وعصامت  تشارين الثااين/نوفمرب   20ويف  تشرين الثااين/نوفمرب  6حىل تشرين األول/أكتوبر  30

؛ تشاارين الثاااين/نوفمرب  10و  9، يف داليااا لينااارل و؛ تشاارين الثاااين/نوفمرب  6و  5جازااان، يف 
لجازء الثااين مان    ل ين  وترد يف املرفاق الثاا  تشرين األول/أكتوبر 30حىل  26، من وسيلفيا بيمنتيل

 ز ا التقرير قائمة بأعضاء اللجنة تبني مدة عضوية كل منهم 
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 الفصل الثالث
 نيدورتالتقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة بني   

قاادمت الرئيسااة  ،2015تشاارين األول/أكتااوبر  26 املعقااودة يف ،1333يف اجللسااة  - 16
  احلادية والستنيتقريرا عن األنشطة اليت اضطلعت هبا من  الدورة 
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 الفصل الرابع
 االتفاقية من 18 النظر يف التقارير اليت قدمتها الدول األطراق مبوجب املادة  

مااان الااادول األطاااراق مبوجاااب  ةدولااا 11قدمتاااها  يف التقاااارير الااايت نظااارت اللجناااة - 17
 :ابشأ  التالية تاميةاخل  ظات املواعتمدت  من االتفاقية 18 املادة
 

 (CEDAW/C/RUS/CO/8) االحتاد الروس 
 (CEDAW/C/ARE/CO/2-3) اإلمارات العربية املتحدة

 (CEDAW/C/UZB/CO/5) أوزبتستان
 (CEDAW/C/PRT/CO/8-9) الربتاال
 (CEDAW/C/TLS/CO/2-3) ليشيت - تيمور

 (CEDAW/C/SVK/CO/5-6) سلوفاكيا
 (CEDAW/C/SVN/CO/5-6) سلوفينيا
 (CEDAW/C/LBN/CO/4-5) لبنان
 (CEDAW/C/LBR/CO/7-8) ليربيا

 (CEDAW/C/MDG/CO/6-7) مدغشقر
 (CEDAW/C/MWI/CO/7) م وي

  
 املتابعة املتعلقة بامل  ظات اخلتامية حجراءات  

 نظرت اللجنة يف تقارير املتابعة الواردة من الدول األطراق التالية: - 18
 

 (CEDAW/C/AGO/CO/6/Add.1) أناوال
 (CEDAW/C/TGO/CO/6-7/Add.1) توغو
 (CEDAW/C/DZA/CO/3-4/Add.1) اجلزائر
 (CEDAW/C/AUT/CO/7-8/Add.1) النمسا
 (CEDAW/C/NPL/CO/4-5/Add.1) نيبال

  
وأهورياااة أفريقياااا   ،أفاانساااتان حىل اللجناااة أيضاااا رساااائل ت ك ياااة أوىل   أرسااالتو - 19

وأهورياااة التونااااو   ،واجلمهورياااة العربياااة الساااورية  ،واجلمهورياااة الدومينيتياااة  ،الوساااطى

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/RUS/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ARE/CO/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/UZB/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PRT/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TLS/CO/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SVK/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SVN/CO/5
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LBN/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LBR/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MDG/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/MWI/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AGO/CO/6/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TGO/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/DZA/CO/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/AUT/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/NPL/CO/4
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وغينياااا  ،جااازر القمااار رساااائل ت ك ياااة ثانياااة حىل ، ووكاااابو فااا دي ،وةاااربيا ،الدميقراطياااة
  اخلاةة هبا تقدمي تقارير املتابعة يفتأخرت ، وز  دول االستوائية

تاأخر تقادمي تقريار    نظارا ل ن جناوب أفريقياا،   عا  واجتمعت املقرِّرة املعنية باملتابعة مبمثل - 20
 املتابعة اخلاص هبا 
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 الفصل اخلامس
 مبوجب الربوتوكول االختياري   املنف ةاألنشطة   

على أن تدرج اللجنة يف تقريرزاا السانوي    من الربوتوكول االختياري 12تنص املادة  - 21
 الربوتوكول االختياري  مبوجب نف هتاألنشطة اليت لموجزا 

 
مان   2اإلجراءات اليت اخت هتا اللجنة فيما يتعلق باملساائل الناشائة يف حطاار املاادة      -ألف  

 الربوتوكول االختياري
الربوتوكااول االختياااري ماان  2املااادة  ناقشاات اللجنااة األنشااطة املضااطلع هبااا يف حطااار  - 22
  2015تشرين الثاين/نوفمرب  9و  2 يف
عماا  بااالربوتوكول   ةل املعاا  بالرسااائل املقدماا  وأقاارت اللجنااة تقرياار الفريااق العاماا     - 23

 ( http://goo.gl/6L6fUKالث ثني )انظر الثالثة و االختياري عن أعمال دورته
 2مبوجاب املاادة    مان أفاراد  واخت ت اللجنة قرارات  ائية بشأن ث ه رساائل مقدماة    - 24

هاك فيماا يتعلاق   واعتمادت اللجناة آراء خلصات حىل  ادوه انتا     من الربوتوكاول االختيااري    
واعتماادت أيضااا   (CEDAW/C/62/D/53/2013)( ا   ضاا  الاا  .أ) 53/2013رقاام  بالرسااالة

س.  . ضا  امللةاة اماحا      ) 55/2013بعادين املقبولياة فيماا يتعلاق بالرساالتني رقام        ينقرار
 56/2013ورقااااام  (CEDAW/C/62/D/55/2013( )الشااااالدلية لربيطدنياااااد العظلااااا  وأي ل ااااا ا

    واختُّ ت أيع القرارات بتوافق اآلراء  (CEDAW/C/62/D/56/2013( )س. ض  ال ا    م.)
 

 من أفراداملقدمة  رسائلمتابعة آراء اللجنة بشأن ال - باء 
تابعاة يف كال   املالث ثني  الة الثالثة وبلات اللجنة أن الفريق العامل ناقش أثناء دورته أُ - 25

اتفااا  بشااأن حىل وأنااه توةاال ، مسااتمرااحلااوار بشااأن متابعتااها  كااانماان القضااايا الاايت قضااية 
 الياا، تتعلاق وا ادة    ة جتارى دراساة متابعاة بشاأ ا     قضي 11 ومن أةل اإلجراء ال زين اختاذ  

 ،املتحاادة تزنانياااأهوريااة و ،وباا و ،حساابانيا تاال ماانببلااريااا، ووا اادة ب اثنتااانبالربازياال، و
، 32/2011ويف قضاية أخارى )رقام      وزولنادا  ،وكنادا  ،وكازاخساتان  ،والفلبني ،وجورجيا

توةال حىل تساوية   جارى ال (، قاررت اللجناة أن توقاف  اوار املتابعاة بعاد أن       جدلو ض  بلغدريد
ليااف، أي مااا يعااادل   7 000تفاا  بتوةااياهتا يف ضااوء التعااوي  املاادفوع حىل مقاادين الطلااب )  

 يورو(  3 500
 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/62/D/53/2013
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/62/D/55/2013
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/62/D/56/2013
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ماان  8اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتعلااق باملسااائل الناشاائة عاان املااادة    - جيم 
 الربوتوكول االختياري

مان الربوتوكاول االختيااري يف     8ناقشت اللجنة األنشطة املضطلع هبا يف حطاار املاادة    - 26
 وأقرت تقرير الفريق العامل عن دورتاه الثانياة )انظار     2015تشرين الثاين/نوفمرب  18و  13

http://goo.gl/6L6fUK   ) 
يتعلاق باإجراءات   واعتمدت اللجنة التوةايات التالياة الايت قادمها الفرياق العامال فيماا         - 27

 :ال ي مل يبت فيه بعدالتحقيق 
  ، عدين حجراء حتقيق2011/3يتعلق بالطلب رقم  فيما ()أ 
، حرجاااء نظاار الفريااق العاماال حىل دورتااه  2014/3يتعلااق بالطلااب رقاام  فيمااا ()ب 
 حذا كان سيوة  بأن جتري اللجنة حتقيقا؛ فيماالثالثة 
 :اليت اخت زا الفريق العاملةدقت اللجنة على القرارات التالية و - 28

الفلاابني، أن تعهااد حىل الفريااق    بشااأن 2010/1يتعلااق بااالتحقيق رقاام    فيمااا )أ( 
درج يف قائمة املسائل واألسائلة ذات الصالة   يأن بالعامل ملا قبل الدورة للدورة الرابعة والستني 

يا  التوةايات الاايت   والثااامن للفلابني أسائلة عاان تنف   الساابع  الادوريني  باالتقرير اجلاامع للتقرياارين  
 قدمتها اللجنة يف تقريرزا عن التحقيق؛

بشااأن كناادا، أن تنتظاار تقرياار الدولااة    2011/1يتعلااق بااالتحقيق رقاام   فيمااا )ب( 
 شااباط/ 1كااان ماان املقاارر تقدميااه يف  وقااد الطاارق عاان التااداب  املت اا ة اسااتجابة للتحقيااق،   

 ؛2016 فرباير
عملهم ماع   املعينونواةل األعضاء ، أن ي2011/2يتعلق بالتحقيق رقم  فيما )ج( 

الدولة الطرق بشأن الزيارة املقتر اة حىل حقلايم الدولاة الطارق املعنياة، بعاد عقاد اجتمااع ماع          
  ثل  البعثة الدائمة؛

، الطلااب حىل مصااادر املعلومااات تقاادمي   2011/4يتعلااق بالطلااب رقاام   فيمااا )د( 
ت الرمسياة لألمام املتحادة، إل الاة     ترأة لطلبااهتم حىل لااة الدولاة الطارق، وزا  ح ادى اللااا       

الوثااائق املترأااة حىل الدولااة الطاارق والطلااب حليهااا تقاادمي م  ظاهتااا يف غضااون شااهرين ماان    
 تاري  االست ين؛

، منح مهلة حضاافية حىل مصاادر املعلوماات    2012/1يتعلق بالطلب رقم  فيما )زا( 
 لتقدمي معلومات حضافية حىل اللجنة؛
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، حرجاااء اختاااذ قاارار بشااأن اإلجااراءات  2013/1يتعلااق بااالتحقيق رقاام  فيمااا )و( 
 اليت يتعني اختاذزا حىل الدورة الثالثة للفريق العامل؛

، الطلااب حىل األعضاااء املعياانني اقتااراح  2014/1يتعلااق بااالتحقيق رقاام   فيمااا )ز( 
 ؛2016مواعيد جديدة للقياين بزيارة حىل حقليم الدولة الطرق املعنية يف عاين 

، ترتيب اجتماع أثناء دورة الفريق العامال  2014/2يتعلق بالطلب رقم  فيما )ح( 
ملاا قباال الاادورة للاادورة الرابعااة والسااتني مااع  ثلاا  البعثااة الدائمااة للدولااة الطاارق املعنيااة لاادى  
 متتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف ملتابعة طلب اللجنة وم  ظاهتا؛

ق برسااالة أ املااا حليااه الفريااق العاماال املعاا  بالرسااائل، حعادهتااا حىل    يتعلاا فيمااا )ط( 
 الفريق العامل املع  بالرسائل 
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

أطلعت األمانُة اللجنَة على  الة تقدمي الدول األطراق التقارير املتاأخرة عان موعادزا     - 29
 ة   من االتفاقي 18مبوجب املادة 

، قدمت الرئيسة ح اطة حىل اللجنة عان عرضاها   2015تشرين األول/أكتوبر  26ويف  - 30
تشارين   13حىل اللجناة الثالثاة يف    املقادين  لتقرير اللجنة عن دوراهتا الثامنة واخلمسني حىل الستني

  2015األول/أكتوبر 
 

 من جدول األعمال 7البند  يف حطاراللجنة  ااخت هت ات اليتاإلجراء  
 مواعيد انعقاد الدورات املقبلة  

السااتني الثالثااة و وفقااا جلاادول املااؤمترات، ت تأكيااد التااواري  التاليااة لاادورل اللجنااة       - 31
 والستني واالجتماعات ذات الصلة هبما:   لرابعةوا

 الستون )جنيف(الثالثة و الدورة
 التقرير؛ ل من ز ااألو اجلزء من 30الفقرة  على النحو املبني يف )أ( 
 والستون )جنيف( الرابعةالدورة 
عمااا  املقدماااة  رساااائلوالث ثاااون للفرياااق العامااال املعااا  بال  ثالثاااةالااادورة ال )ب( 

 ؛2016متوز/يوليه  1 - زيران/يونيه  29الربوتوكول االختياري: ب
الربوتوكول بااا عمااا  للفرياااق العامااال املعااا  بالتحقيقاااات    لرابعاااةالااادورة ا )ج( 

 ؛2016متوز/يوليه  1 و  زيران/يونيه 30االختياري: 
 ؛2016متوز/يوليه  22-4والستون:  الرابعةالدورة  )د( 
  2016 متوز/يوليه 29-25الثالثة والستني:  للدورة لدورةاالفريق العامل ملا قبل  )زا( 

 
 دورات املقبلة اليف  نظر فيهايالتقارير اليت س  

يف تقااارير الاادول األطااراق    السااتنيالثالثااة ويف دورهتااا  أكاادت اللجنااة أ ااا سااتنظر    - 32
يف  سااتنظروأ ااا  ماان اجلاازء األول ماان زاا ا التقرياار 31الااواردة يف الفقاارة املدرجااة يف القائمااة 

وترينيااداد  ،وتركيااا ،وأوروغااواي ،ألبانياااالتاليااة:  السااتني يف تقااارير الاادول  و رابعااةدورهتااا ال
    وميااار ،ومايل ،والفلبني ،وفرنسا ،وتوباغو



 

 

 40/62 

 

 الفصل السابع
 من االتفاقية 21تنفي  املادة   

 
 فرقة العمل املعنية باملرأة يف سيا  منع نشوب الزناعات ويف  االت الزناع وما بعد الزناع  

، عقاادت اللجنااة  لقااة نقااال بشااأن الااربط بااني  2015تشاارين الثاااين/نوفمرب  19يف  - 33
االتفاقية واخلطة املتعلقة باملرأة والس ين واألمن، نظمتها مفوضية  قو  اإلنسان بالتعااون ماع   
وزارة اخلارجيااة االحتاديااة السويساارية وأكادمييااة جنيااف للقااانون الاادويل اإلنساااين و قااو         

بالاااا كرى الساااانوية اخلامسااااة عشاااارة الختاااااذ قاااارار جملااااس األماااان     اإلنسااااان، ل  تفااااال  
وكاان ماان باني املشاااركني يف  لقاة النقااال     بشاأن املاارأة والسا ين واألماان    (2000) 1325

تنفيا  قارار   تعلقاة ب امليف اللجنة ويف الفريق االستشاري الرفيع املستوى للدراساة العاملياة    ةعضوال
باارامي  باااتن؛ واملمثلااة اخلاةااة لألمااني العاااين املعنيااة بااالعنف    ،(2000) 1325جملااس األماان 

باااناورا؛ واملقااررة اخلاةااة املعنيااة اقااو  اإلنسااان      ااوازينااب  ،اجلنساا  يف  اااالت الاازناع 
 وأدىل ساارة أباو عسال      ،رابطة املارأة الساورية  ة يف عضوالا بياين؛ وشالوك ،للمشردين داخليا

ونائبة املادير يف حدارة القاانون الادويل باوزارة      ،يوكو زاياش ، تر يب كل من الرئيسةة بتلم
 املناقشاااة نائباااة مفاااوت   افتتحاااتو باساااتال ب يسااافيل  ، اخلارجياااة االحتادياااة يف سويسااارا  

  ، ف فيا بانسي يآن اك السام  حلقو  اإلنسان املتحدة األمم
دولاة مان الاادول األطاراق يف االتفاقيااة     28 ماا جمموعااه  املناسابة  زاا  وكاان  اث  يف    - 34
 ،والربازياال ،وباكسااتان ،وحيطاليااا ،وأوكرانيااا ،وأوروغااواي ،وحساارائيل ،وحساابانيا ،أذربيجااان)

 ،وفيجا   ،وفنلنادا  ،وسا اليون  ،وسويسارا  ،والساويد  ،والداارك ،واجلزائر ،وتايلند ،والربتاال
واململتااة املتحاادة لربيطانيااا العظمااى    ،واملااارب ،وليتوانيااا ،ولتساامرب  ،وكولومبيااا ،وكناادا

ودولاااة وا ااادة ( واليوناااان ،والياباااان ،ونيوزيلنااادا ،ونيج ياااا ،والناااروي  ،وأيرلنااادا الشااامالية
تسااعة ماان ىل ذلااك،  ضاارت املناساابة  (  وباإلضااافة حطاارق )أهوريااة حيااران اإلساا مية  غاا 

التيانات والوكاالت املت صصة التابعة لألمام املتحادة واملنظماات الدولياة واإلقليمياة )االحتااد       
املنظمة الدولية لقاانون التنمياة، واملنظماة    و، منظمة األغ ية والزراعة لألمم املتحدةواألورو ، 

، مفوضاية األمام املتحادة لشاؤون ال جائني     و نياة، فوالدولية للهجرة، واملنظماة الدولياة للفرنتو  
ومنظمااة األماام املتحاادة للتربيااة والعلاام والثقافااة، وةااندو    ،ومنظمااة األماام املتحاادة للطفولااة

الرابطاة النساائية الدولياة    ) تومياة احل  غا  اتنظما ى املح اد  وكا لك ، (األمم املتحادة للساتان  
 للس ين واحلرية( 

 

http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ar/S/RES/1325(2000)
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  الريفيةالفريق العامل املع  باملرأة   
عاماة  ال اجتمع الفرياق العامال أثنااء الادورة، وبادأت اللجناة باعتمااد مشاروع توةايته          - 35  

 بشأن  قو  املرأة الريفية 
 الفريق العامل املع  باألبعاد اجلنسانية للحد من خماطر التواره وتا  املناخ   

 بإقرارزا  قامت اللجنة ،مفازيميةوقدين مشروع م كرة  اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة  - 36
 

 الفريق العامل املع  باحلق يف التعليم  
  اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 37

 
 ريق العامل املع  بأساليب العملالف  

فقاارة وضااع بشااأن  مقاارراتاجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة ونظاار يف مشاااريع     - 38
، ودور املقااررين القطااريني، 2030لعاااين  التنميااة املسااتدامةخبطااة فيمااا يتعلااق جدياادة مو اادة 

وعضوية أفرقة العمل القطرياة، واحلاد األقصاى لطاول امل  ظاات اخلتامياة ومعلوماات املتابعاة         
/ثانيااا حىل 62املقدمااة ماان الاادول األطااراق، وقاادين تلااك املشاااريع حىل اللجنااة )انظاار املقااررات  

ة املرجعياة اإلرشاادية املتعلقاة مبساؤوليات املقاررين      /سابعا(  وأ اطت اللجنة علما بالقائما 62
 القطريني اليت أعدزا الفريق العامل 

 
 ملع  باالحتاد الربملاين الدويلالفريق العامل ا  

    اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 39
 

 الفريق العامل املع  باالتفاقية وزيئة األمم للمرأة وأزداق التنمية املستدامة  
اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة ونظاار يف مقتاارح مقاادين ماان زيئااة األماام املتحاادة    - 40

ماان أزااداق  1-5للماارأة بشااأن مشاااركة اللجنااة يف متابعااة واسااتعرات مؤشاار مقتاارح للاايااة 
  التنمية املستدامة

 
 الفريق العامل املع  بالعنف اجلنساين ضد املرأة  

الاادورة وناااقش مسااودة أوىل للتوةااية العامااة الاايت حتاادِّه اجتماع الفريااق العاماال أثناااء   - 41
التااابع مركااز املارأة والسا ين واألمان     يف وقاارر عقاد اجتمااع لل ارباء    19قام  التوةاية العاماة ر  

 لتحسني املسودة  2016شباط/فرباير  درسة لندن ل قتصاد والعلوين السياسية يفمل
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 الفصل الثامن
 الستنيالثالثة وجدول األعمال املؤقت للدورة   

، يف 2015تشارين الثااين/نوفمرب    20يف  ، املعقاودة 1372نظرت اللجنة يف جلستها  - 42
 مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثالثة والستني وأقرته 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

يف  ،2015تشارين الثااين/نوفمرب    20، املعقاودة يف  1372نظرت اللجنة يف جلستها  - 43
 مشروع التقرير عن دورهتا الثانية والستني واعتمدته بصياته املعدلة شفويا 
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   ولاملرفق األ
 الثانية والستنيالوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا   

 
 الع وا  أو الوصف رقم الوثيقة  

  
CEDAW/C/62/1  املؤقت والشروحجدول األعمال 
CEDAW/C/62/2 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  تقارير الدول األطراق
CEDAW/C/LBN/4-5  الرابع واخلامس للبنانالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني   
CEDAW/C/LBR/7-8 لليربيا التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع والثامن   

CEDAW/C/MDG/6-7 السادس والسابع ملدغشقر التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
CEDAW/C/MWI/7  الدوري السابع مل ويالتقرير 

CEDAW/C/PRT/8-9  الثامن والتاسع للربتاالالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
CEDAW/C/RUS/8  الدوري الثامن ل حتاد الروس التقرير  

CEDAW/C/SVK/5-6 لسلوفاكيا والسادس اخلامس التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
CEDAW/C/SVN/5-6 اخلامس والسادس لسلوفينيا التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
CEDAW/C/TLS/2-3 ليشيت -الثاين والثالث لتيمور  التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
CEDAW/C/ARE/2-3 الثااين والثالاث لإلماارات العربياة      التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني

 املتحدة
CEDAW/C/UZB/5  الدوري اخلامس ألوزبتستانالتقرير 

 

http://undocs.org/CEDAW/C/56/1
http://undocs.org/CEDAW/C/56/1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/62/2
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/62/2
http://undocs.org/CEDAW/C/AND/2
http://undocs.org/CEDAW/C/AND/2
http://undocs.org/CEDAW/C/BEN/4
http://undocs.org/CEDAW/C/BEN/4
http://undocs.org/CEDAW/C/KHM/4
http://undocs.org/CEDAW/C/KHM/4
http://undocs.org/CEDAW/C/COL/7
http://undocs.org/CEDAW/C/COL/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PRT/8-9
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PRT/8-9
http://undocs.org/CEDAW/C/SYC/1
http://undocs.org/CEDAW/C/SYC/1
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
http://undocs.org/CEDAW/C/TJK/4
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 ينالثااملرفق 
 2015تشرين الثاين/نوفمرب  20 يفأعضاء اللجنة   

 
 األول/ يسلرب كدنو  ٣١ ت اهي م   العضوية يف بل  اجل سية اسم العضو) (

 2018 تركيا أجار فريدة عائشة   
 2018 ب و غ ديس أكوستا فارغاس

 2016 قطر )أ(الدوسري خبيتة
 2016 فرنسا أملني نيتول

 2018 كوبا ماغاليس أروشا دومينايز
 2016 جامايتا بيل حيفيلني بربارا 

 2016 فنلندا نيت س برون
 2018 مصر جربحممد  نائلة

 2016 غانا زي ري غبيدميا 
 2016 لبنان  لة  يدر

 2018 حسرائيل كداري -روه زالب ين 
 2018 اليابان يوكو زاياش 

 2018 النمسا ليليان زوفمايستر
 2018 بنا ديش عصمت جازان

 2016 ليتوانيا داليا لينارل
 2018 جورجيا ليا نادارايا

 2016 نيج يا ثيودورا أو  نوانتوو
 2018 اجلزائر لويزا ش ل  
 2018 موريشيوس برامي  باتن

 2016 الربازيل سيلفيا بيمانتل
 2016 حيطاليا بيانتاماريا بوم انزي

 2018 سويسرا باتريسيا شولتز
 2016 الصني شياوكياو زو

 
، عينت خبيتة حممد الدوسري عضوة يف اللجنة للفتارة املتبقياة مان    2014تشرين الثاين/نوفمرب  4يف  )أ( 

  2014أيلول/سبتمرب  2نور اجلهاين، اليت استقالت من اللجنة يف عضوية مدة 
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 اجلزء الثالث  
 الستنيالثالثة وتقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن دورهتا   

 
 2016آذار/مارس  4 - شباط/فرباير 15  
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 الفصل األول
 املقررات اليت اخت هتا اللجنة  

 
 /أوال63املقرر   

( بشاأن  2016) 34، اعتمدت اللجنة التوةاية العاماة رقام    2016آذار/مارس  4يف  
  (CEDAW/C/GC/34املرأة الريفية، بتوافق اآلراء ) قو  

 
 /ثانيا63املقرر   

، أةااادرت اللجناااة بياناااا مبناسااابة الياااوين الااادويل للمااارأة       2016آذار/ماااارس  4يف  
  (www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Statements.aspx)انظر  2016 عاينل
 

 /ثالثا63املقرر   
قااررت اللجنااة تعااديل الوقاات امل صااص للتلمااات أثناااء احلااوار البناااء كمااا يلاا ،           
ختصاااص مخاااس دقاااائق للتلماااات  ”/أوال: 50مااان مقررزاااا  4ل الفقااارة بااا لك تعااادِّ وزااا 
مان االتفاقياة مباشارة بعاد      5بالعنف اجلنساين ضد املرأة، الايت يادىل هباا مبوجاب املاادة       املتعلقة

  “‘النمطيةالنماذج ’
 

 /رابعا63املقرر   
بصافة منتظماة يف التوةايات الاواردة يف      “توةا  ”قررت اللجنة أن تسات دين كلماة    

 م  ظاهتا اخلتامية 
 

 /خامسا63املقرر   
يف م  ظاهتاا اخلتامياة علاى    ‘‘ التعمايم ”قررت اللجنة تقص  الفقارة املو ادة املعنوناة     

الطارق أن حتارص علاى أن ياتم، يف الوقات املناساب        تطلب اللجناة حىل الدولاة  ”النحو التايل: 
وبلاتها )لااهتا( الرمسية، تعميم ز   امل  ظاات اخلتامياة علاى املؤسساات احلتومياة املعنياة يف       
أيااع املسااتويات )الااوط  واإلقليماا  واحمللاا (، وخباةااة علااى احلتومااة والااوزارات والربملااان     

    “لوسلك القضاء، وذلك  ىت يتسىن تنفي زا بالتام

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
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 /سادسا63املقرر   
يف م  ظاهتااا  “العنااف ضااد املاارأة”قااررت اللجنااة االستعاضااة عاان العنااوان الفرعاا    
  “العنف اجلنساين ضد املرأة” اخلتامية با

 /سابعا63املقرر   
قررت اللجنة حدراج ح االت حىل أزداق التنمية املساتدامة يف قاوائم املساائل واألسائلة      

ا اخلتامياااة، عناااد االقتضااااء ودون املسااااس بالطاااابع امللااازين قانوناااا الااايت تضاااعها ويف م  ظاهتااا
السااابقة  األساائلةو سااائلاللتزامااات الاادول األطااراق مبوجااب االتفاقيااة، وكاا لك يف قااوائم امل 

 لتقدمي التقارير، اليت تعتمد يف حطار اإلجراء املبسط لتقدمي التقارير، عند االقتضاء 
 

 /ثامنا63املقرر   
تسااتعرت وتبسااط عمليااة تقياايم تقااارير املتابعااة الاايت تقاادمها الاادول  قاررت اللجنااة أن  

األطراق من خ ل حنشاء نظاين يتمتن املقررون القطريون من خ له من تقدمي تعليقااهتم علاى   
مشاريع التقييمات حلتترونيا حىل املقررة املعنياة باملتابعاة واملقاررة املناوباة املعنياة باملتابعاة وجهاة        

 باملتابعة باألمانة العامة بدال من تنظيم اجتماعات منتظمة بينهم  االتصال املعنية
 

 /تاسعا63املقرر   
والتحقيقاات( أن تنشار علاى     قررت اللجنة أن تطلاب مان أمانتاها )قسام االلتماساات      

الصاافحة الشاابتية العامااة للجنااة علااى املوقااع الشاابت  ملفوضااية  قااو  اإلنسااان قائمااة  ميااع   
الرسااائل املقدمااة ماان أفااراد واملسااجلة مبوجااب الربوتوكااول االختياااري، مرتبااة  سااب رقاام      

 ه زا   ملوضوع كال قضاية، وأن حتادِّ    اخمتصر اوةف ايث تتضمنالتسجيل والدولة الطرق، 
 القائمة بانتظاين باية تيس  تقدمي املداخ ت من أطراق ثالثة 

 
 /عاشرا63املقرر   

قررت اللجنة أن تطلب من أمانتها حرسال رسائل ت ك ية حىل أياع الادول األطاراق     
 اليت تأخرت يف تقدمي تقاريرزا ألكثر من مخس سنوات عن موعدزا املقرر 
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 الثاين الفصل
 ومسائل أخرىاملسائل التنظيمية   

 
 الدول األطراق يف االتفاقية ويف الربوتوكول االختياري -ألف  

كال   بقا  الستني للجناة،  الثالثة و ، وزو تاري  اختتاين الدورة2016آذار/مارس  4يف  - 1
( الايت قبلات   70دولة طرفا( وعادد الادول األطاراق )    189تفاقية )اال الة التصديق على  من

تشارين   20 يف كماا كاان   االتفاقية فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنةمن ( 1) 20تعديل املادة 
  للجنة الثانية والستني، وزو تاري  اختتاين الدورة 2015الثاين/نوفمرب 

دول  106ظلاات أيضاااا  الااة التصاااديق علااى الربوتوكاااول االختياااري ل تفاقياااة )    و - 2
  أطراق( دون تاي 

 
 افتتاح الدورة - اءاب 

يف متتب األمم املتحدة يف جنيف يف الفتارة مان    والستني الثالثةورهتا عقدت اللجنة د - 3
جلساة عاماة وعقادت أيضاا      21  وعقدت اللجنة 2016آذار/مارس  4شباط/فرباير حىل  15
لجازء الثالاث   لمن جادول األعماال  وتارد يف املرفاق األول      8حىل  5ملناقشة البنود  اتجلس 9

 املعروضة على اللجنة من ز ا التقرير قائمة بالوثائق 
 ، افتتحت الرئيسة الدورة 2016شباط/فرباير  15، املعقودة يف 1373ويف اجللسة  - 4
 

 حقرار جدول األعمال - جيم 
، 1373يف جلساااتها  (CEDAW/C/63/1)أقااارت اللجناااة جااادول األعماااال املؤقااات      - 5

  2016شباط/فرباير  15املعقودة يف 
 

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة - دال 
، 2016شااباط/فرباير  15، املعقااودة يف 1373قاادمت عصاامت جازااان يف اجللسااة   - 6

الا ي اجتماع يف الفتارة مان      ،(CEDAW/C/PSWG/63/1تقرير الفرياق العامال ملاا قبال الادورة )     
  2015متوز/يوليه  30حىل  27
 

https://cms.unov.org/documentrepositoryindexer/MultiLanguageAlignment.bitext?Symbol=CEDAW/C/63/1&language1=English&language2=Arabic&location=New%20York
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/PSWG/63/1
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 تنظيم األعمال - زاء 
مااع  ثلاا  الوكاااالت   تنيمالقاا تنيشااباط/فرباير، عقاادت اللجنااة جلساا  22و  15يف  - 7

ألمام املتحادة وماع منظماات  تومياة دولياة       نظوماة ا املت صِّصة والصناديق والاربام  التابعاة مل  
جهودزااا يئااات معلومااات خاةااة بتاال بلااد، ومعلومااات عاان  تلااك املخ ملااا  أخاارى، قاادمت

 لدعم تنفي  االتفاقية  املب ولة
ة غاا  رمسيااة مااع  ثلاا  منظمااات ، عقاادت اللجنااة جلسااات علنيااباإلضااافة حىل ذلااكو - 8
قدموا معلومات عن تنفيا  االتفاقياة يف الادول األطاراق الايت نظارت اللجناة يف         ، تومية غ 

 الستني ثة والثال تقاريرزا يف دورهتا
عقدت اللجنة جلسة خاةاة ماع مااري زنيباول، وزا  عضاوة        شباط/فرباير، 24ويف  - 9

يف جمموعاااة التحاااالف التقااادم  ل شاااتراكيني والااادميقراطيني يف الربملاااان األورو  ويف  ااازب 
العماال يف اململتااة املتحاادة، وباتريااك حبااا، املستشااار يف جمااايل  قااو  اإلنسااان والقااانون، يف     

ماام املتحاادة املشااترك املعاا  بفاا وس نقااص املناعااة البشاارية/اإليدز، ملناقشااة النااه      برنااام  األ
واستضااافت االجتماااع   الواجااب اتباعهااا حزاء االجتااار بالبشاار واالسااتا ل يف البااااء والبااااء     

رعايتاااه منااارب جنياااف  و قاااو  اإلنساااان وتاااوىل اإلنسااااينالااادويل أكادميياااة جنياااف للقاااانون 
 املعازدات  مليئات

 
 عضوية اللجنة - واو 

مل حيضار األعضااء التالياة أمسااؤزم يف       والساتني الثالثاة و  ضر أيع األعضااء الادورة    - 10
 آذار/ماارس؛  4حىل  2شاباط/فرباير ومان    19حىل  15من  : عائشة فريدة أجار،التواري  املبينة

 -زاالربين   وروه آذار/ماارس؛  1يف ونايت س بارون،    شاباط/فرباير؛  15يف ونيتول أملني، 
 وبااارامي  بااااتن، مااان آذار/ماااارس؛ 4 يفشاااباط/فرباير و 26حىل  22مااان و 19يف  كاااداري،

وترد يف املرفق الثاين للجزء الثاين من زا ا التقريار قائماة بأعضااء اللجناة       آذار/مارس  4 حىل 2
   تبني مدة عضوية كل منهم 
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 الفصل الثالث
 هبا يف الفترة بني الدورتني تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع  

، قدمت الرئيسة تقريرا 2016شباط/فرباير  15، املعقودة يف 1373 يف اجللسة - 11
 عن األنشطة اليت اضطلعت هبا من  الدورة الثانية والستني 
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 الفصل الرابع
 من االتفاقية 18تقارير املقدَّمة من الدول األطراق مبوجب املادة الالنظر يف   

ماان  18اللجنااة يف التقااارير الاايت قدمتااها مثاااين دول أطااراق مبوجااب املااادة       نظاارت - 12
 بشأ ا:التالية تامية اخل  ظات املواعتمدت  االتفاقية

 
 (CEDAW/C/ISL/CO/7-8) يسلنداأ

 (CEDAW/C/CZE/CO/6) اجلمهورية التشيتية
 (CEDAW/C/TZA/CO/7-8) أهورية تزنانيا املتحدة

 (CEDAW/C/SWE/CO/8-9) السويد

 (CEDAW/C/VUT/CO/4-5) فانواتو

 (CEDAW/C/MNG/CO/8-9) مناوليا

 (CEDAW/C/HTI/CO/8-9) زاييت

 (CEDAW/C/JPN/CO/7-8) اليابان
  

 حجراءات املتابعة املتعلقة بامل  ظات اخلتامية  
 نظرت اللجنة يف تقارير املتابعة الواردة من الدول األطراق التالية: - ١3

 (CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1) بنما

 (CEDAW/C/BIH/CO/4-5/Add.1) البوسنة واملرسك

 (CEDAW/C/ZAF/CO/4/Add.1) جنوب أفريقيا

 (CEDAW/C/WSM/CO/4-5/Add.1) ساموا

 (CEDAW/C/TJK/CO/4-5/Add.1) طاجيتستان

 (CEDAW/C/CUB/CO/7-8/Add.1) كوبا

 (CEDAW/C/GRC/CO/7/Add.1) اليونان
  
 ليسااااوتو ماااان الااااواردةاإلضااااافية  املتابعااااة يف معلوماااااتأيضااااا ونظاااارت اللجنااااة   - 14
(CEDAW/C/LSO/CO/1-4/Add.2)  

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ISL/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CZE/CO/6
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TZA/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/SWE/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/VUT/CO/4
http://undocs.org/CEDAW/C/KAZ/CO/3
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/HTI/CO/8
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/JPN/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/NZL/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/BIH/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/ZAF/CO/4/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/WSM/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/TJK/CO/4
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/CUB/CO/7
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GRC/CO/7/Add.1
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/LSO/CO/1
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تقادمي تقاارير    يف اتأخرتا  لتنياللجنة رسائل ت ك ية أوىل حىل أندورا وبنن، الأرسلت و - 15
  اخلاةة هبما املتابعة
تقادمي تقريار    يفت تاأخر الايت   ثلا  حندونيسايا،   واجتمعت املقاررة املعنياة باملتابعاة ماع      - 16

 املتابعة اخلاص هبا 



 

 

 54/62 

 

 الفصل اخلامس
 األنشطة املنفَّ ة مبوجب الربوتوكول االختياري    

 من الربوتوكول االختياري على أن تدرج اللجنة يف تقريرزاا السانوي   12تنص املادة  - 17
 الربوتوكول االختياري  مبوجبا نف هتألنشطة اليت لموجزا  

 
ماان  2اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشاائة عاان املااادة  اإلجااراءات الاايت  - ألف 

 الربوتوكول االختياري
مان الربوتوكاول االختيااري يف     2ناقشت اللجنة األنشطة املضطلع هبا يف حطاار املاادة    - 18
    2016 شباط/فرباير 25 شباط/فرباير و 22
 والااااث ثني )انظاااار وأقاااارت اللجنااااة تقرياااار الفريااااق العاماااال عاااان دورتااااه الرابعااااة      - 19

http://goo.gl/XNcxZF ) 
مان   2رسائل مقدمة من أفراد مبوجب املاادة  ث ه بشأن  ة ائي اتواخت ت اللجنة قرار - 20

حىل  اادوه انتااهاك، يتعلااق   ت فيهماااواعتماادت اللجنااة رأيااني خلصاا الربوتوكااول االختياااري  
وقااد  ،(CEDAW/C/63/D/46/2012( )م. و. ضاا  الاا ا   ) 46/2012أ ااد ا بالرسااالة رقاام 

مي فيا يفد ضا    ) 60/2013 اد األعضااء، واآلخار بالرساالة رقام      م ي  برأي خمالف أل اعتمد
واعتماادت اللجنااة  اعتمااد بتوافااق اآلراء وقااد  ،(CEDAW/C/63/D/60/2013( )  ال وسااياالحتااد

 62/2013أيضااا، وماارة أخاارى بتوافااق اآلراء، قاارارا بعاادين املقبوليااة فيمااا يتعلااق بالرسااالة رقاام  
  (CEDAW/C/63/D/62/2013) ( . ض  امللةة اماح   لربيطدنيد العظل  وأي ل  ا الشلدلية  .)
 

 من أفرادمتابعة آراء اللجنة بشأن الرسائل املقدمة  - باء 
 الاة املتابعاة يف   والاث ثني،   الرابعاة ُأبلات اللجنة بأن الفريق العامل نااقش، أثنااء دورتاه     - 21

كل قضية من القضاايا الايت كاان احلاوار بشاأن متابعتاها مساتمرا، وأناه توةال حىل اتفاا  بشاأن            
املتابعاة  الياا، تتعلاق قضاية      الايت تادرس يف حطاار   ومن بني القضايا العشار    اإلجراء ال زين اختاذ 

 ،والفلابني  ،والاداارك  ،وجورجياا  ،ياا املتحادة  وأهورية تزنان ،وب و ،والربازيل ،حسبانياتل من ب
، ف.  . ضا  بلغدرياد  ، 20/2008ويف قضيتني أخريني )رقم   وزولندا ،وكندا ،وكازاخستان

(، قااررت اللجنااة أن توقااف  ااوار املتابعااة بعااد أن     ف. ب. ضاا  بلغدريااد  ،31/2011ورقاام 
 5 000بتوةاياهتا يف ضاوء التعويضاات املدفوعاة حىل مقادم  الطلابني )        توةلت حىل تسوية تف

ياااورو،  5 000لياااف، أي ماااا يعاااادل    10 000ياااورو، و  2 500لياااف، أي ماااا يعاااادل   
 التوايل(  على

http://goo.gl/XNcxZF
http://goo.gl/XNcxZF
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/46/2012
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/46/2012
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/60/2013
http://undocs.org/ar/CEDAW/C/63/D/62/2013
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ماان  8اإلجااراءات الاايت اختاا هتا اللجنااة فيمااا يتصاال باملسااائل الناشاائة عاان املااادة   - جيم 
 الربوتوكول االختياري

 آذار/ 2و  1من الربوتوكول االختيااري يف   8يف حطار املادة  تهالجنة أنشطناقشت ال - 22
 ( http://goo.gl/XNcxZF وأقرت تقرير الفريق العامل عن دورته الثالثة )انظر  2016مارس 
يتعلاق باإجراءات   واعتمدت اللجنة التوةايات التالياة الايت قادمها الفرياق العامال فيماا         - 23

 :ال ي مل يبت فيه بعدالتحقيق 
، االسااتجابة لطلااب مقاادين ماان مصااادر   2011/3يتعلااق بالطلااب رقاام   فيمااا )أ( 

باألسباب اليت استندت حليها اللجناة يف قرارزاا عادين تعايني أعضااء إلجاراء        ااملعلومات إلب غه
 حتقيق ومبا حذا كان ذلك القرار سريا؛

الفريااق العاماال حىل دورتااه  باات، حرجاااء 2014/3 يتعلااق بالطلااب رقاام فيمااا )ب( 
 حذا كان سيوة  بأن تعني اللجنة أعضاء إلجراء حتقيق؛ فيماالسابعة 

 :ةدقت اللجنة على القرارات التالية اليت اخت زا الفريق العاملو - 24
بشاأن كنادا، ماانح مهلاة حضاافية ماادهتا      2011/1يتعلاق باالتحقيق رقاام    فيماا  )أ( 

 شهران للدولة الطرق املعنية لتقدمي معلومات عن التداب  املت  ة استجابة للتحقيق؛
ألعضاء املعينني ماع  ل، حضافة حىل اجتماع 2011/2يتعلق بالتحقيق رقم  فيما ب() 

ناقشة طرائاق القيااين بزياارة حىل حقليمهاا، ضارورة أن       ثل  البعثة الدائمة للدولة الطرق املعنية مل
   يتعلق بتلك الطرائق؛ فيمايواةل األعضاء املعينون العمل مع الدولة الطرق 

، ماانح مهلااة حضااافية ماادهتا شااهر وا ااد  2011/4يتعلااق بالطلااب رقاام  فيمااا )ج( 
 8ة مبوجاب املاادة   للدولة الطرق املعنية لتقادمي م  ظاهتاا بشاأن املعلوماات الايت تلقتاها اللجنا       

 من الربوتوكول االختياري؛
، مااانح مهلاااة حضاااافية  ائياااة  اااىت     2012/1يتعلاااق بالطلاااب رقااام    فيماااا )د( 

ملصادر املعلومات لتقدمي معلومات حضاافية، وحال فاإن الفرياق العامال      2016نيسان/أبريل  30
 سيمض  على أساس املعلومات املتا ة له؛

، حرجااء البات بشاأن القيااين بزياارة حقلايم       2013/1يتعلق بالتحقيق رقم  فيما )زا( 
الدولة الطرق املعنية حىل الدورة الرابعة للفريق العامال وذلاك لاتمتني الفرياق العامال أوال مان       

مبساألة العناف ضاد املارأة وأسابابه وعواقباه، املقارر أن         ةاملعنيا  ةاخلاة ةحتليل تقرير زيارة املقرر
 ؛2016ينشر يف  زيران/يونيه 

http://goo.gl/XNcxZF
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، الطلااب حىل األعضاااء املعياانني اقتااراح  2014/1يتعلااق بااالتحقيق رقاام   افيماا )و( 
 ؛2016مواعيد جديدة للقياين بزيارة حىل حقليم الدولة الطرق املعنية يف أيلول/سبتمرب عاين 

، ماانح مهلاة حضااافية مادهتا شااهر وا ااد،   2014/2يتعلااق بالطلاب رقاام   فيماا  )ز( 
علااى ساابيل االسااتثناء، للدولااة الطاارق املعنيااة لتقاادمي م  ظاهتااا بشااأن املعلومااات الاايت تلقتااها  

 من الربوتوكول االختياري  8اللجنة مبوجب املادة 
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

نُة اللجنَة على  الة تقدمي الدول األطراق التقارير املتاأخرة عان موعادزا    أطلعت األما - 25
 من االتفاقية  18مبوجب املادة 

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

 الرابعااةوفقااا للجاادول الاازم  للمااؤمترات، ت تأكيااد املواعيااد التاليااة لاادورل اللجنااة       - 26
 والستني وما يتصل هبما من اجتماعات: اخلامسةوالستني و
 والستون )جنيف( الرابعةالدورة 
 التقرير؛ اجلزء الثاين من ز امن  31على النحو املبني يف الفقرة  )أ( 
 والستون )جنيف( اخلامسةالدورة 
والث ثااون للفريااق العاماال املعاا  بالرسااائل املقدَّمااة عماا        السادسااةالاادورة  )ب( 

 ؛2016تشرين األول/أكتوبر  21-19بالربوتوكول االختياري: 
للفرياااق العامااال املعااا  بالتحقيقاااات عمااا  باااالربوتوكول    امساااةالااادورة اخل )ج( 

 ؛2016تشرين األول/أكتوبر  21 و 20االختياري: 
 تشارين الثااين/   18 -تشارين األول/أكتاوبر    24والساتون:   خلامساة االادورة   )د( 

 ؛2016نوفمرب 
تشاارين  25-21والسااتني:  سااابعةالللاادورة  الفريااق العاماال ملااا قباال الاادورة   )زا( 

  2016الثاين/نوفمرب 
 

 دورات املقبلةالنظر فيها يف يالتقارير اليت س  
 والسااتني يف تقااارير الاادول األطااراق  أكاادت اللجنااة أ ااا سااتنظر يف دورهتااا الرابعااة      - 27

ماان اجلاازء الثاااين ماان زاا ا التقرياار وأ ااا سااتنظر يف دورهتااا اخلامسااة      32يف الفقاارة  املاا كورة
 ،وبورونااادي ،وبوتاااان ،وبااانا ديش ،وحساااتونيا ،وأرمينياااا ،والساااتني يف تقاااارير األرجناااتني 

وباإلضاافة حىل ذلاك، ساتنظر يف أنتيااوا       وزولندا ،وزندوراس ،وكندا ،وسويسرا ،وبي روس
 وبربودا دون االستناد حىل تقرير 
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 الفصل السابع
 من االتفاقية 21تنفي  املادة   
 الفريق العامل املع  باملرأة الريفية  

، اعتماادت اللجنااة  2016آذار/مااارس  4ويف   اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة    - 28
بتوافاق   ،(CEDAW/C/GC/34( بشاأن  قاو  املارأة الريفياة )    2016) 34التوةية العاماة رقام   

  من النظاين الداخل  للجنة 31وذلك وفقا للمادة  ،(2)اآلراء
 

 التواره وتا  املناخ خماطر الفريق العامل املع  باألبعاد اجلنسانية للحد من  
، عقاادت اللجنااة 2016شااباط/فرباير  29ويف   أثناااء الاادورة الفريااق العاماالاجتمااع  - 29

مناقشة عامة ملدة نصف يوين بشأن األبعاد اجلنسانية للحد مان خمااطر التاواره وتاا  املنااخ،      
بادعم مان متتاب األمام املتحادة املعا  باحلاد مان خمااطر التاواره ومتتاب جنياف ملؤسساة              

وقاد   ألوىل مان وضاع توةاية عاماة بشاأن زا ا املوضاوع        فريدريش حيربت، يف حطار املر لاة ا 
وألقى كلماات افتتا ياة كال مان حبارازيم سا مة، مادير         قامت رئيسة اللجنة بافتتاح املناقشة 

وروباارت غ ساا ، املمثاال   شااعبة معازاادات  قااو  اإلنسااان، يف مفوضااية  قااو  اإلنسااان؛  
مادير متتاب جنياف    ، شايلينار  وأوبا  رينياه   اخلاص لألمني العاين للحاد مان خمااطر التاواره؛    

 وعرضت  لة  يدر، رئيسة الفريق العامل، التوةية العامة املتوخى حقرارزا   لمؤسسةل
واستتشااف املتتلمااون اخلاارباء اخلمسااة التاليااة أمساااؤزم األبعاااد اجلنسااانية للحااد ماان    - 30

خمااااطر التاااواره وتاااا  املنااااخ، مباااا يف ذلاااك مااان خمتلاااف املنظاااورات اإلقليمياااة: مارغريتاااا   
حيليناا ماناينتوفاا،   و والستروين، املمثلة اخلاةة السابقة لألمني العاين للحد من أخطار التواره؛

وكيتاو حيتيادا، أساتاذة وخاب ة يف      املساعدة، املنظماة العاملياة لألرةااد اجلوياة؛     األمينة العامة
أشاا كمباون، خاب ة يف    و جمال كواره الزلزال والشؤون اجلنسانية، جامعة شايزوكا، الياباان؛  

السياسااات العامااة املتعلقااة باحلااد ماان خماااطر التااواره والتتيااف مااع تااا  املناااخ، ترينيااداد       
  بنا ديشفرع ، تعاونية املساعدة واإلغاثة يف كل متانلندال،  ثل وباالل مو وتوباغو؛

__________ 

كااان أعضاااء اللجنااة التاليااة أمساااؤزم  اضاارين أثناااء اعتماااد التوةااية: غ ديااس أكوسااتا فارغاااس، وخبيتااة            (2) 
أروشا دومينايز، وباربرا بايل ، ونايت س بارون، ولاويزا شا ل، ونائلاة       الدوسري، ونيتول أملني، وماغاليس

كااداري، ويوكااو زاياشاا ، وليليااان زوفمايسااتر،    - جاارب، زااي ري غبياادميا ، و لااة  ياادر، وروه زااالربين   
بيانتاماريااا ووعصاامت جازااان، وداليااا لينااارل، وليااا ناداريااا، وثيااودورا أو  نوانتااوو، وساايلفيا بيمنتياال،        

 وشياوكياو زو  ،باتريسيا شولتزو انزي،بوم 

http://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/34
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مث أدلت ببيانات الدول األطراق التالية: األرجناتني، والربازيال، وشايل ، وكولومبياا،      - 31
منظماات امتماع املادين     مثاان مان   خارى وأدلات ببياناات أ   وفرنسا، وغابون، والياباان، وبا و   

واملباادرة   ،دى آسيا واحمليط املادئ املعا  بااملرأة والقاانون والتنمياة    منتو )منظمة العفو الدولية؛
ومركاز النديساا حلقاو  املارأة يف      ،العاملية من أجل احلقو  االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة   

شاابتة العماال الاادويل ماان أجاال أغ يااة  ؛ وزيااومن رايااتس ووتااشو األراضاا  )بيااان مشااترك(؛
و ضاار  ثلااو (  منظمااة منقاا ي البصاار؛ واملعاا  بقضااايا اإلعاقااةالتحااالف الاادويل و ؛األطفااال
، وأملانياااا، وألبانياااا، وأساااتراليا، التاليااة املناقشاااة العاماااة: األرجنااتني   18طاااراق الاااا الاادول األ 
، وشااايل ، وسويسااارا، وزامبياااا، واجلمهورياااة الدومينيتياااة، وبااا و، والربازيااال، وحندونيسااايا

 واليابان ، وزنااريا، وزاييت، كواملتسي، وكولومبيا، وفرنسا، وغابون
 

 الفريق العامل املع  باحلق يف التعليم  
 اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة  - 32

 الفريق العامل املع  بأساليب العمل  
اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة وقادين حىل اللجناة مشااريع مقاررات بشاأن حاااد زيتال         - 33

مو ادة وعناوان    ةياغة مو دة للشاواغل والتوةايات، وكا لك فقارة    وضع حمسن للحوار البناء و
 /سادسا( 63/ثالثا حىل 63فرع  منقحني يف امل  ظات اخلتامية )انظر القرارات 

 
 الفريق العامل املع  باالحتاد الربملاين الدويل  

  اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 34
 

 للمرأة وأزداق التنمية املستدامة املتحدة وزيئة األممالفريق العامل املع  باالتفاقية   
وواةل النظر يف السبل والوسائل املمتناة الايت تتايح      اجتمع الفريق العامل أثناء الدورة - 35

 الصلة  ملستدامة وغاياهتا ومؤشراهتا ذاتللجنة املشاركة يف متابعة واستعرات أزداق التنمية ا
 

 الفريق العامل املع  بالعنف اجلنساين ضد املرأة  
ح اطااة عاان الناادوة العامااة عاان  تهقاادمت رئيسااو اجتمااع الفريااق العاماال أثناااء الاادورة  - 36

النه  الدولية واإلقليمية يف التصدي للعنف ضد املرأة واالجتماع اخلاص لفرياق اخلارباء بشاأن    
درساة  التاابع مل كاز املارأة والسا ين واألمان     ، اللا ين نظمهماا مر  19حتديث التوةية العامة رقم 

، علااى التااوايل، و ضاار ا 2016شااباط/فرباير  5و  4لناادن ل قتصاااد والعلااوين السياسااية يف  
ونااقش    كل من عائشة فريدة أجار، وباربرا بيل ، ونائلة جرب، و لاة  يادر، ويوكاو زياشا     

 أثناء اجتماع فريق اخلرباء الفريق العامل مسودة أولية للتوةية العامة بصياتها املنقحة 
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 الفصل الثامن

 والستني رابعةجدول األعمال املؤقت للدورة ال  
، يف مشااروع 2016آذار/مااارس  4، املعقااودة يف 1402نظاارت اللجنااة يف جلسااتها  - 37

 جدول األعمال املؤقت لدورهتا الرابعة والستني وأقرته 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

، يف مشااروع 2016آذار/مااارس  4، املعقااودة يف 1402اللجنااة يف جلسااتها نظاارت  - 42
 التقرير عن دورهتا الثالثة والستني واعتمدته بصياته املعدلة شفويا 
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 املرفق األول
 الستنيالثالثة و قائمة الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورهتا  

 
 الع وا  أو الوصف رقم الوثيقة

  
CEDAW/C/63/1 جدول األعمال املؤقت والشروح 
CEDAW/C/63/2 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
CEDAW/C/63/3  العمل الدويل متتبتقرير 

  تقارير الدول األطراق
CEDAW/C/CZE/6  لجمهورية التشيتيةالسادس لالتقرير الدوري 

CEDAW/C/HTI/8-9  ملاييت للتقريرين الدوريني الثامن والتاسعالتقرير اجلامع 
CEDAW/C/ISL/7-8 أليسلنداالثامن السابع و التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني 
CEDAW/C/JPN/7-8 لليابان الثامنالسابع و ين الدورينيلتقرير اجلامع للتقريرا 

CEDAW/C/MNG/8-9 ملناوليا لتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثامن والتاسعا 
CEDAW/C/SWE/8-9 للسويد الثامن والتاسع لتقرير اجلامع للتقريرين الدورينيا 
CEDAW/C/TZA/7-8 مهورياة  جل الثامنالسابع و لتقرير اجلامع للتقريرين الدورينيا

 تزنانيا املتحدة
CEDAW/C/VUT/4-5 لفانواتوريني الرابع واخلامس التقرير اجلامع للتقريرين الدو 
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