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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   واخلمسونالثالثةالدورة 

  ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩-١
  جدول األعمال املؤقت  من ٢البند 
  وتنظيم األعمالجدول األعمال إقرار 

  ول األعمال املؤقتجد    
  .افتتاح الدورة  -١
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢
 الثالثـة واخلمسني و الثانية  تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا بني دوريت اللجنة            -٣

  .واخلمسني
 من اتفاقية القـضاء     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة            -٤

  .أشكال التمييز ضد املرأةعلى مجيع 
 من اتفاقيـة    ١٨متابعة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة             -٥

  .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢ و٢١تنفيذ املادتني   -٦
  .نةسبل ووسائل التعجيل بأعمال اللج  -٧
أنشطة اللجنة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال               -٨

  .التمييز ضد املرأة
  .واخلمسنيالرابعة جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة   -٩

  .واخلمسنيالثالثة اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -١٠
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  الشروح    

  افتتاح الدورة  -١  
  .واخلمسنيالثالثة نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورة اللجنة ستفتتح رئيسة اللج  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -٢  
 من النظام الداخلي على أن يكون البند املوضوعي األول يف جـدول             ٩تنص املادة     

ألمـني   على أن يعـّد ا ٧وتنص املادة . األعمال املؤقت ألي دورة هو إقرار جدول األعمال     
العام جدول األعمال املؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس اللجنة، وفقـاً لألحكـام ذات               

  .٢٢ إىل ١٧الصلة يف مواد االتفاقية من 
واخلمسني جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا       الثانية  وقد أقرت اللجنة يف دورهتا        

  .واخلمسنيالثالثة 

   واخلمسنيالثالثةواخلمسني والثانية  دوريت اللجنة تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا بني  -٣  
، بإطالع اللجنة على األنشطة اليت اضـطُلع هبـا          ٣ستقوم الرئيسة، يف إطار البند        

  .أعمال اللجنةيف واملستجدات اليت طرأت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان هلا تأثري 

  الوثائق    
  )CEDAW/C/53/1(جدول األعمال املؤقت والشروح   

 من اتفاقية القضاء علـى      ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة            -٤  
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 من االتفاقية على أن تقدم الدول األطراف يف االتفاقية إىل األمـني             ١٨تنص املادة     
أو غريها من التدابري من أجل      العام تقريراً عما اختذته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية            

ويتعني . إنفاذ أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخر حيرز يف هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة              
تقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة للدولة املعنية، وبعـد       

  .ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك
: واخلمسني يف تقارير الـدول التاليـة      الثالثة  ن املقرر أن تنظر اللجنة يف دورهتا        وم  

وشيلي وصربيا  ) يف غياب تقرير  (تركمانستان وتوغو وجزر القمر ومجهورية أفريقيا الوسطى        
  . وغينيا االستوائية

ممثلو الدولة الطرف جلـسات     حيضر   من النظام الداخلي على أن       ٥١وتنص املادة     
  .يف املناقشات واإلجابة عن األسئلة املتعلقة بالتقريرشاركوا يوند دراسة تقريرها اللجنة ع
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 من النظام الداخلي على أن خيطر األمني العام اللجنة يف كل دورة             ٤٩وتنص املادة     
ويقدم األمني  .  من االتفاقية  ١٨بعدم تسلم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املادة           

ة قائمة بالتقارير اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية وقائمة بالتقارير           العام أيضاً إىل اللجن   
  .اليت قدمتها الدول األطراف يف االتفاقية ومل تنظر فيها اللجنة بعد

واخلمسني، التقرير املتعلق حبالة تقدمي الدول      الثالثة  وسيعرض على اللجنة، يف دورهتا        
  . من االتفاقية١٨ادة األطراف التقارير املتأخرة، مبوجب امل

وقبل انعقاد كل دورة، جيتمع فريق عامل ملا قبل الدورة تابع للجنـة إلعـداد قائمـة                   
واألسئلة املتصلة بالتقارير إلحالتها إىل الدول األطراف قبل اجللسات املقـرر مناقـشة             بالقضايا  

 ٥ من واخلمسني يف جنيف يف الفترة    الثالثة  وقد اجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة        . تقاريرها فيها 
) CEDAW/C/PSWG/53/1(وسيعرض على اللجنة تقرير هذا الفريـق       . ٢٠١٢مارس  / آذار ٩إىل  

  .واألسئلة اليت أعدها الفريقالقضايا وردود الدول األطراف على قوائم 

  الوثائق    

  التقارير    
  ) CEDAW/C/CHL/5-6( ين اخلامس والسادس لشيليالتقرير اجلامع للتقرير  
للتقرير األول والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع جلـزر القمـر           التقرير اجلامع     

)CEDAW/C/COM/1-4(  
  )CEDAW/C/GNQ/6 (التقرير الدوري السادس لغينيا االستوائية  
  )CEDAW/C/SRB/2-3(الثاين والثالث لصربيا التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني   
  )CEDAW/C/TGO/6-7(السادس والسابع لتوغو تقريرين الدوريني التقرير اجلامع لل  
  )CEDAW/C/TKM/3-4(التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع لتركمانستان   

  واألسئلةالقضايا قوائم     
  (CEDAW/C/TKM/Q/3-4) تركمانستان

  (CEDAW/C/TGO/Q/6-7) توغو
  (CEDAW/C/COM/Q/1-4) جزر القمر

قائمة القضايا واألسئلة يف غيـاب تقريـر أويل تقـارير دوريـة          : وسطىمجهورية أفريقيا ال  
)CEDAW/C/CAF/Q/5 (و)CEDAW/C/CAF/Q/1-6((  

  (CEDAW/C/CHL/Q/5-6) شيلي
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  (CEDAW/C/SRB/Q/2-3) صربيا
  (CEDAW/C/GNQ/Q/6) غينيا االستوائية

  واألسئلةالقضايا الردود على قوائم     
  (CEDAW/C/TKM/Q/3-4/Add.1) تركمانستان

  (CEDAW/C/TGO/Q/6-7/Add.1)توغو 
  (CEDAW/C/COM/Q/1-4/Add.1) جزر القمر

  )CEDAW/C/CAF/Q/1-6/Add.1 (مجهورية أفريقيا الوسطى
  (CEDAW/C/CHL/Q/5-6/Add.1) شيلي
  (CEDAW/C/SRB/Q/2-3/Add.1) صربيا

  (CEDAW/C/GNQ/Q/6/Add.1) غينيا االستوائية

 من اتفاقية القضاء    ١٨قدمة من الدول األطراف مبوجب املادة       متابعة النظر يف التقارير امل      -٥  
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

قررت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني أن تضيف إىل جدول أعماهلا بنداً عنوانه               
 من اتفاقية القـضاء     ١٨متابعة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة           "

  ." مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعلى
  .وستناقش اللجنة املسائل املتصلة مبتابعة املالحظات اخلتامية  

   من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢٢ و٢١تنفيذ املادتني   -٦  
 من االتفاقية على أنه جيوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة            ٢١تنص املادة     

وتنص أيضاً على أن تدرج . دراسة التقارير واملعلومات الواردة من الدول األطرافمبنية على  
تلك االقتراحات والتوصيات العامة يف التقرير الذي تقدمه اللجنة إىل اجلمعية العامة، مشفوعة    

  .بتعليقات الدول األطراف، إن وجدت
ن توفد من ميثلها     من االتفاقية على أنه حيق للوكاالت املتخصصة أ        ٢٢وتنص املادة     

لدى النظر يف تنفيذ ما يقع يف نطاق أنشطتها من أحكام االتفاقية، وعلى أنه جيوز للجنة أن                 
وسـتعرض  . تدعو الوكاالت املتخصصة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقية يف تلك اجملاالت  

ير الوكـاالت  واخلمسني، مذكرة من األمني العام بشأن تقـار     الثالثة  على اللجنة، يف دورهتا     
  .املتخصصة عن هذا املوضوع
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  الوثائق    
التقارير املقدمة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة يف             

  .اجملاالت اليت تدخل يف نطاق أنشطتها

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  -٧  
  .ستناقش اللجنة املسائل املتصلة بأساليب عملها  

ة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز            أنشطة اللجن   -٨  
  ضد املرأة
والعشرون للفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب         الرابعة  ستعقد الدورة     

  . يف جنيف٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٨ و٢٦ الربوتوكول االختياري يومي
 من ٨ و٢واخلمسني تنفيذ واليتها مبوجب املادتني الثالثة وستواصل اللجنة يف دورهتا   

  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية

  واخلمسني للجنةالرابعة جدول األعمال املؤقت للدورة   -٩  

  الوثائق    
  )CEDAW/C/54/1(واخلمسني الرابعة جدول األعمال املؤقت للدورة   

  سنيواخلمالثالثة اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -١٠  

        


