
   CEDAW/C/WGCOP/45/L.1

  
Distr.: Limited 
5 February 2010 
Arabic 
Original: English 

 

 

110210    110210    10-23119 (A) 
*1023119* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة اخلامسة واألربعون

         ٢٠١٠فرباير / شباط٥ - يناير/ كانون الثاين١٨
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول            

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
   عشرةةالسادسدورته 

  
عقد الفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 - ١

 إىل ١٢مــن يف الفتــرة  عــشرة الــسادسةالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه  
 . مجيع األعضاءوحضر الدورةَ .٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١٥

 .اله على النحو املبني يف مرفق هذا التقريروأقر الفريق العامل جدول أعم  - ٢

 . عـشرة  امـسة  منـذ دورتـه اخل     اللجنـة  اليت تلقتها أمانة     املراسالتوناقش الفريق العامل      - ٣
دول سـت مراسـالت بـ     وتتـصل   . مـن أفـراد ومنظمـات     رسـالة    ت اثنتـا عـشرة    وكانت قـد ورد   

راســلَتني  مل املقــدِّمَتنياجلهــتنيوالتمــست األمانــة مــن . فــا يف الربوتوكــول االختيــاريرليــست ط
والتمست أيضا معلومـات إضـافية تتعلـق بـأربع مراسـالت سـبق              . اممزيدا من املعلومات بشأهن   

 . مزيدا من املعلومات بشأهناأن التمست األمانة

وناقش أيضا التعليقات الواردة مـن      . واستعرض الفريق العامل حالة مثانية بالغات معلّقة        - ٤
 .للجنة ا يتصل بقضية سبق أن أُعلن عن عدم مقبوليتها يف الدورة األخريةاجلهات املقدِّمة فيم

  .وناقش الفريق العامل مشروع توصية تتعلق بقضية مسجلة  - ٥
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وقــدمت األمانــة إىل الفريــق العامــل إحاطــة بــشأن آخــر التطــورات الــيت حــدثت منــذ      - ٦
، ضـد هنغاريـا  . س.  أ،٤/٢٠٠٤الدورة األخرية فيمـا يتعلـق مبتابعـة اآلراء بـشأن الـبالغ رقـم              

، ٦/٢٠٠٥رقــم الــبالغ ، وضــد النمــسا) متوفــاة(شــهيدة غوكــسه ، ٥/٢٠٠٥رقــم والــبالغ 
 .ضد النمسا) متوفاة(فاطمة يلديرمي 

وأحاط الفريق العامل علمـا مبقـالني أكـادميَيني حيـيالن، يف مجلـة أمـور، إىل اجتـهادات                     - ٧
 انتهاكات التزاماهتا مبوجب معاهدات حقـوق       اللجنة؛ حيث يتناول األول مسؤولية الدولة عن      

اإلنــسان ويتعلــق املقــال الثــاين بقــضية مــن قــضايا العنــف اجلنــساين كانــت احملكمــة األوروبيــة     
 .حلقوق اإلنسان قد بتت فيها

وأجــرى الفريــق العامــل مناقــشة أوليــة مــع أحــد مــوظفي األمانــة املكلفــة بــدعم واليــة    - ٨
ــة مبــسألة   ــه، وذلــك لتحديــد جمــاالت    املقــررة اخلاصــة املعني العنــف ضــد املــرأة وأســبابه وعواقب

  .ع يف تقدمي البالغات من األفرادالتعاون احملتملة لزيادة الوعي باإلجراء املتب
 “صـديق احملكمـة   ”وناقش الفريق العامل املسألة اإلجرائية املتمثلة يف ما يـسمى بـرأي               - ٩

  .الوارد من أطراف ثالثة فيما يتعلق بقضايا مسجلة
وعقد الفريق العامل اجتماعا غري رمسي مـع خـبري استـشاري يعمـل حلـساب مفوضـية                    - ١٠

حقــوق اإلنــسان مكلّــف بــتفحص حجــم العمــل عمومــا يف شــعبة معاهــدات حقــوق اإلنــسان  
  . فيهاالتابعة للمفوضية، وتسلسل سري األعمال

ــة خــرباء دراســ       - ١١ ــق مبــشاركته يف حلق ــة تتعل ــرئيس إحاطــة إىل اللجن ــدم ال ــها وق ية نظمت
ــصادية         ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــاري للعه ــذ الربوتوكــول االختي ــشأن تنفي املفوضــية ب

  .واالجتماعية والثقافية
وناقش الفريق العامـل سـبل زيـادة أنـشطة الـدعوة املتعلقـة بـالترويج لإلجـراء املتبـع يف                       - ١٢

  .تقدمي الشكاوى من األفراد مبوجب الربوتوكول االختياري
  

 ات املتخذةراءاإلج    

  :قرر الفريق العامل ما يلي  - ١٣
ــه الــ   )أ(   ــرة  عــشرة سابعةأن يعقــد دورت ــه/ متــوز٩ إىل ٧مــن يف الفت  ٢٠١٠ يولي

  ؛نيويورك يف
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  بـاتن  ، والسيدة ٢٣/٢٠٠٩عني السيدة هاياشي مقررة قضية للبالغ رقم        يأن    )ب(  
كلتيهمـا خـالل الفتـرة      ، حيـث جـرى تـسجيل القـضيتني          ٢٤/٢٠٠٩للبالغ رقم   مقررة قضية   
 بني الدورتني؛

أن ُيؤّجل اعتماد مشروع توصية تتعلق بقضية مـسجلة، يف ضـوء مـا يـرد مـن          )ج(  
اجلهة املُقدِّمة خالل انعقاد الـدورة الـسادسة عـشرة، مـن معلومـات تـذكر فيهـا اإلطـار الـزمين                      

 ن مسألة املقبولية؛الذي سُتقّدم فيه تعليقاهتا على ما تبديه الدولة الطرف من مالحظات بشأ

أن يطلب إىل األمانة أن تدرج يف الفصل األول من املذكرة الـيت ُتعـدها لكـل              )د(  
دورة مــن دورات الفريــق العامــل، فقــرة عــن املراســلة الــيت التمــست األمانــة فيهــا إىل اجلهــات   

 املُقدِّمة مزيدا من املعلومات واليت مل ترد بشأهنا أي إجابة؛

مانة تنقيح منوذج االستمارة الذي أعدته اللجنة بـشأن تقـدمي           أن يطلب إىل األ     )هـ(  
ــك         ــسىن إدراج تعليمــات واضــحة يف ذل ــراد، لكــي يت ــن األف ــشكاوى م ــة بال البالغــات املتعلق
ــة، مبــا يف ذلــك        ــة معلومــات مــن اخلــرباء ُتقــدم إىل اللجن ــر أي النمــوذج خبــصوص ضــرورة متري

ة للـبالغ، وتقـدمي تلـك املعلومـات         قدمـ ، من خالل اجلهـة امل     “صديق احملكمة ”يسمى برأي    ما
يف غضون فترة زمنيـة معقولـة بعـد تقـدمي الـبالغ األصـلي أو يف غـضون املوعـد النـهائي الـذي                         
ُيعطى إىل اجلهة املقّدمة هلذا الغرض، وذلك من أجـل جتنـب أي حـاالت تـأخر يف قيـام اللجنـة              

 .يف البالغبت الب

 :على اللجنة لكي تنظر وتبت فيهاوعرض الفريق العامل املسألة التالية   - ١٤

، ٥/٢٠٠٥توصية بإغالق إجراء املتابعة الذي وضعته اللجنة فيما يتعلق بـالبالغ رقـم                
ــاة(شــهيدة غوكــسه   ــم   ضــد النمــسا ) متوف ــبالغ رق ــديرمي  ، ٦/٢٠٠٥وال ــة يل ــاة(فاطم ) متوف

  .النمسا ضد
  



CEDAW/C/WGCOP/45/L.1
 

4 10-23119 
 

  املرفق
   عشرة للفريق العاملسادسةجدول أعمال الدورة ال    

  
  .لاعمقرار جدول األعمال وتنظيم األإ  - ١
 .املاضيةاستعراض اخلطوات واألنشطة املضطلع هبا منذ الدورة   - ٢

 .١٩/٢٠٠٨مناقشة القضية رقم   - ٣

 .حتديث البالغات  - ٤

 .حتديث بشأن متابعة اآلراء  - ٥

جلسة السـتخالص معلومـات تعقـدها مفوضـية حقـوق اإلنـسان بـشأن حلقـة اخلـرباء                     - ٦
املتعلقة بـالربوتوكول االختيـاري للعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية          الدراسية  

 .واالجتماعية والثقافية

اجتماع غري رمسي مع األمانة املكلفة بدعم والية املقررة اخلاصة املعنيـة مبـسألة العنـف                  - ٧
 .ضد املرأة وأسبابه وعواقبه

 .اجتماع غري رمسي مع اخلبري االستشاري  - ٨

 .١٢/٢٠٠٧ التالية للقضية رقم الفترة  - ٩

 .أنشطة التوعية بالربوتوكول االختياري والترويج له  - ١٠

  .اعتماد تقرير الفريق العامل عن دورته السادسة عشرة  - ١١
  


