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ــشملها       ــيت يــ ــشة الــ ــدأت املناقــ ــوجز  بــ ــضر املــ احملــ
    .٥٠/١٢  الساعة

  نة بشأن دورهتا الثانية واخلمسنياعتماد تقرير اللج
)CEDAW/C/2012/II/L.1 و CEDAW/C/BHS/CO/1-5 
 CEDAW/C/GUY/CO/7-8   وCEDAW/C/BGR/CO/4-7 و
 CEDAW/C/JAM/CO/6-7  و         CEDAW/C/IDN/CO/6-7 و
 CEDAW/C/NZL/CO/7   وCEDAW/C/MEX/CO/7-8 و
 )CEDAW/C/2012/II/CRP و CEDAW/C/WSM/CO/4-5 و

ــر مــشروع  تَضــعَر :)املقــررة(الــسيدة أووري   - ١ تقري
 والوثيقـة   CEDAW/C/2012/II/CRP.1 اللجنة الوارد يف الوثيقة   

CEDAW/C/2012/II/L.1 .ــشروَع    و ــع مـ ــصلُ الرابـ ــاول الفـ تنـ
املالحظات اخلتامية بشأن تقارير الدول األطراف الـيت نظـرت          

ــسني     ــة واخلمــ ــا الثانيــ ــالل دورهتــ ــة خــ ــا اللجنــ ــي ،فيهــ  وهــ
)CEDAW/C/BHS/CO/1-5        و  CEDAW/C/BGR/CO/4-7 
 CEDAW/C/IDN/CO/6-7  و      CEDAW/C/GUY/CO/7-8 و
 CEDAW/C/MEX/CO/7-8  و     CEDAW/C/JAM/CO/6-7 و
  .)CEDAW/C/WSM/CO/4-5  وCEDAW/C/NZL/CO/7 و
 قالت إهنا تعترب أن اللجنة ترغـب يف اعتمـاد         : الرئيسة  - ٢

تلــك الفــصول مــن مــشروع التقريــر ومــشروع املالحظــات       
ــا       ــيت نظــرت فيه ــدول األطــراف ال ــارير ال ــة بتق ــة املتعلق اخلتامي

  .ل الدورةاللجنة خال
  .تقرر ذلك  - ٣
ــسيدة أووريا  - ٤ ــر  ): املقــررة (ل عرضــت مــشروع تقري

ــق العامــــــــــل اجلــــــــــامع الــــــــــوارد يف الوثيقــــــــــة      الفريــــــــ
CEDAW/C/2012/II/CRP     والذي سيكون موضوع الفصلني ،

ــصف      ــة وسيـ ــر اللجنـ ــشروع تقريـ ــن مـ ــسابع مـ ــسادس والـ الـ
ــة يف إطــار البنــدين     مــن ٧ و ٦اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجن

  .(CEDAW/C/52/1)ول األعمال املؤقت جد

  جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة
اســــترعت االنتبــــاه إىل ): املقــــررة (الــــسيدة أووري  - ٥

جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الثالثـــة واخلمـــسني الـــذي  
  .توزيعه على األعضاء مت
اعُتمـــــــد جـــــــدول األعمـــــــال املؤقـــــــت للـــــــدورة    - ٦

  .نيواخلمس الثالثة
ــة        - ٧ ــا الثالث ــشأن دورهت ــة ب ــر اللجن ــشروع تقري اعُتمــد م

ــسني يف جمم ــعه    واخلمـــ ــررة وضـــ ــوىل املقـــ ــى أن تتـــ ــه علـــ لـــ
  .النهائية صيغته يف

  
  الرئيسةبيان 
ــسة  – ٨ ــيت    :الرئي ــارير ال ــة نظــرت يف التق ــت إن اللجن  قال

اف، وعقــدت اجتماعــات غــري رمسيــة   دول أطــرقدمتــها مثــاين
ــع ــس    مـ ــة ومؤسـ ــري حكوميـ ــات غـ ــوق  منظمـ ــة حلقـ ات وطنيـ

وشــجعت كيانــات األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري  . اإلنــسان
ــوق      ــة حقـ ــز ومحايـ ــا لتعزيـ ــى تكثيـــف جهودهـ ــة علـ احلكوميـ

  .اإلنسان للمرأة وتنفيذ االتفاقية
لقــد حقــق االحتفــال املــنظم ختليــداً للــذكرى الــثالثني    - ٩

إلنشاء اللجنة جناحا كبرياً، إذ شاركت فيه شخـصيات رفيعـة           
، وألقيـــت فيـــه كلمـــات منـــها كلمـــة الـــسيد جـــان  املـــستوى

ألياســن، نائــب األمــني العــام لألمــم املتحــدة؛ وكلمــة الــسيدة    
 لمـساواة ل املتحـدة  األمـم هليئـة   ميشيل باشلي، املديرة التنفيذيـة      

؛ )هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة    (املــرأة ومتكــني اجلنــسني بــني
 الـيت   وكلمة فخامـة الـسيدة ديلمـا روسـيف، رئيـسة الربازيـل،            

ــيفريا،     ــورا مينيكوشــي دي أول ــسيدة إليون ــها ال ــة عن ــها نياب ألقت
وزيرة الـسياسات املعنيـة بـاملرأة وكلمـة الـسيدة شـانيت ديريـام               

ــرأة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ     ــدويل حلقــوق امل . عــن املرصــد ال
جــرت نقاشــات بنــاءة حــول املــشاركة الــسياسية للمــرأة  كمــا

ليتـواال كاداجـا، رئيـسة      ودورها القيـادي مـع الـسيدة ريبيكـا أ         
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ــة       ــضو اجلمعي ــرادان، ع ــبانا ب ــسيدة س ــدي؛ وال ــان األوغن الربمل
نيبــال؛ والــسيدة ســعاد تريكــي، ناشــطة تونــسية  يف التأسيــسية 

يفان سيمونوفيتش، مساعد األمـني     إمن اجملتمع املدين؛ والسيد     
. العام مبكتـب املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان يف نيويـورك             

ــالتمييز  ة مـــع اكمـــا اجتمعـــت اللجنـــ  لفريـــق العامـــل املعـــين بـ
 ؛القـــانون واملمارســـة ملناقـــشة ســـبل تعزيـــز أوجـــه التعـــاون يف

وحــضرت جلــسة إحاطــة بــشأن االجتــار الــيت قــدمها األســتاذ    
 وناقــشت ســبل تعزيــز ؛حممـد مطــر مــن جامعــة جـون هــوبكرت  

 مـع الـسيد إبـراهيم سـالمة         اتمبوجـب معاهـد   اهليئات املنـشأة    
السيد باولو دافيد مـن مكتـب املفوضـية    والسيدة وان هي يل و    
  .السامية حلقوق اإلنسان

أعمالــه واصــل الفريــق العامــل املعــين بأســاليب العمــل    - ١٠
اللجنـة  إجـراءات    األولويات مـن أجـل ترشـيد وتعزيـز           حديدلت

ووافقـــت اللجنـــة علـــى منـــوذج لتـــسهيل إعـــداد   . وممارســـاهتا
شت مـسألة   مذكرات اإلحاطة من قبل املقررين القُطريني وناقـ       

واختـذت  القـضايا   كمـا استعرضـت     . تبسيط إجراءات اإلبـالغ   
قــراراً بــشأن الــشكاوى الفرديــة، واختــذت أيــضا قــرارا بــشـأن  

وكانـت اللجنـة    . إجراء حتقيق مبوجب الربوتوكول االختياري    
قد نظرت يف معلومـات املتابعـة الـيت قدمتـها الـدول خبـصوص               

ــة ــذها لالتفاقيـ ــة استعرا. تنفيـ ــها ملـــشروع وواصـــلت اللجنـ ضـ
التوصية العامـة بـشأن فـسخ عقـد الـزواج وآثـاره االقتـصادية،               

وأخـريا،  . كما اطلعـت علـى حـال التوصـيات العامـة األخـرى        
قررت اللجنة إنشاء فريقني عـاملني لـصياغة التوصـيات العامـة            

  .وارث الطبيعية واحلق يف التعليماملتعلقة بتغري املناخ والك
  

  اختتام الدورة
  .ل اجملامالت أعلنت الرئيسة اختتام الدورةبعد تباد  - ١١

  .٠٥/١٣رفعت اجللسة الساعة   
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	10 - واصل الفريق العامل المعني بأساليب العمل أعماله لتحديد الأولويات من أجل ترشيد وتعزيز إجراءات اللجنة وممارساتها. ووافقت اللجنة على نموذج لتسهيل إعداد مذكرات الإحاطة من قبل المقررين القُطريين وناقشت مسألة تبسيط إجراءات الإبلاغ. كما استعرضت القضايا واتخذت قراراً بشأن الشكاوى الفردية، واتخذت أيضا قرارا بشـأن إجراء تحقيق بموجب البروتوكول الاختياري. وكانت اللجنة قد نظرت في معلومات المتابعة التي قدمتها الدول بخصوص تنفيذها للاتفاقية. وواصلت اللجنة استعراضها لمشروع التوصية العامة بشأن فسخ عقد الزواج وآثاره الاقتصادية، كما اطلعت على حال التوصيات العامة الأخرى. وأخيرا، قررت اللجنة إنشاء فريقين عاملين لصياغة التوصيات العامة المتعلقة بتغير المناخ والكوارث الطبيعية والحق في التعليم.
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