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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠يوليه إىل / متوز٢٣
تقريـــر الفريـــق العامـــل املعـــين بالرســـائل املقدمـــة مبوجـــب الربوتوكـــول     

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
 دورته التاسعة

  
د الفريق العامـل املعـين بالرسـائل املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                  عق - ١

 / شـباط  ٧ إىل   ٥القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دورته التاسـعة خـالل الفتـرة مـن                 
وحضر الدورة كل من ماغاليس أروتشا دومينغيـز، وسـيز فلينترمـان، وبـراميال              . ٢٠٠٧فرباير  

 .  أبياه-وغاب عن الدورة دوركاس كوكر . نباتن، وأناماه تا

 .وانتخب السيد فلينترمان نائبا للرئيسة. وانتخبت السيدة تان رئيسة للفريق العامل - ٢

 .وأقر الفريق العامل جدول أعماله على النحو الوارد يف املرفق - ٣

 واسـتعرض    الثامنـة  تـه دورانعقـاد   وناقش الفريق العامل رسائل وردت إىل األمانـة منـذ            - ٤
ــة مخــس رســائل مل يبــت فيهــا بعــد    ــق رســالة واردة مــن   . حال ــاقش الفري إحــدى مقــدمات  ون

 إعادة النظر يف احلالة املتعلقة ا، وقـرر أن مـربرات عـدم املقبوليـة ال تـزال          فيها  تطلب الرسائل
كما رفض الفريق العامل طلبا واحـدا قُـدم مـن           . قائمة وأنه ينبغي إخطار مقدمة الرسالة بذلك      

 . أجل اختاذ تدابري مؤقتة
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وواصل الفريق العامل استعراض أسـاليب عملـه، حيـث ينبغـي هلـا أن تراعـي مـن اآلن           - ٥
. فصاعدا العمل الذي تنفذه اهليئات املنشأة مبعاهدات  حقوق اإلنسان ملواءمة أسـاليب عملـها              

 . اليت قد تقتضي تنقيحامواد النظام الداخليوأجرى الفريق مناقشة لعدد من 

ــائل         - ٦ ــرادى الرس ــصلة بف ــشأن التحفظــات املت ــة ب ــشة أولي ــل مناق ــق العام وأجــرى الفري
نقطـة  بوصـفه   ) HRI/MC/2007/5(واستخدم تقرير اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين بالتحفظـات             

 .  لهمرجعية

حلقـــــوق اإلنـــــسان  والحـــــظ الفريـــــق العامـــــل أن قواعـــــد بيانـــــات معهـــــد هولنـــــدا - ٧
)http://sim.law.uu.nl (ؤشر حقوق اإلنـسان     وم)http://www.universalhumanrightsindex.org (

الــذي وضــعه معهــد القــانون العــام يف جامعــة بــرين، بسويــسرا، يــسرت الوصــول إىل جمموعــات  
قوق اإلنسان، مبا يشمل قرارات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان               حب متعلقةمعلومات  

 . يف إطار إجراءات الشكاوى الفردية
 

 اإلجراءات املتخذة  

 : اإلجراءات التاليةالفريق العاملاختذ  - ٨

يوليـه  / متـوز  ٢٠ إىل   ١٨قرر الفريق العامل عقد دورته العاشرة يف الفتـرة مـن             )أ( 
  وأقر جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة؛٢٠٠٧

ــةالرســـــائلســـــجل الفريـــــق العامـــــل   )ب(  ، ١٣/٢٠٠٧، و ١٢/٢٠٠٧  املرقمـــ
 ؛١٤/٢٠٠٧ و

لب الفريق العامل إىل أمانته وضع ترتيبات له ليعقد دورة غـري رمسيـة تـدوم                 ط )ج( 
يومني، مع ختصيص يوم واحد للتفسري، للعمل على مشاريع التوصيات بـشأن الرسـائل، تعقـد                

 فورا عقب الدورة الثامنة والثالثني للجنة؛ 

 شـهرية   اسـتكماالت طلب الفريق العامل إىل أمانته أن توفر، حسب األمهيـة،            )د( 
وينبغـي لألمانـة    . الرسائل اجلديدة الواردة وكذلك عن احلـاالت الـيت مل يبـت فيهـا بعـد               تتعلق ب 

ــواردة        ــه العاشــرة معلومــات إحــصائية عــن الرســائل ال ــق العامــل يف دورت ــضا للفري ــوفر أي أن ت
 واحلاالت املسجلة، حسب املنطقة والقطر؛
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ــسيدة تــ     )هـ(  ــة بتعــيني ال ــق العامــل اللجن ــصفتهما  أوصــى الفري ــاتن ب ــسيدة ب ان وال
 ؛ ضد هنغاريا. س. السيدة أ، ٤/٢٠٠٤مقررتني معنيتني مبتابعة اآلراء املتعلقة بالرسالة رقم 

أوصى الفريق العامل بأن تطلب اللجنة إىل األمانة العامة لألمـم املتحـدة بـذل                )و( 
دريبيـة بـشأنه،    ضع مـواد ت   وجهود متصلة لزيادة نشر املعلومات عن الربوتوكول االختياري، و        

تشمل املنـشورات والقـوائم املرجعيـة، بالتعـاون مـع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا                       
 اللجان اإلقليمية وأفرقة األمم املتحدة القطرية؛ 

أوصى الفريق العامل بأن تنظر اللجنة يف تعديل نظامهـا الـداخلي علـى النحـو           )ز( 
 :التايل

 ؛)تعديل على النص العريبال ينطبق ال: (٦٠املادة  ‘١’ 

، ٤، ويف الفقـرة     “أو مقـرر  ”، حتـذف عبـارة      ٣، و   ٢يف الفقرتني   : ٦٣املادة   ‘٢’ 
 ؛“أو أحد املقررين”حتذف عبارة 

شـريطة أن يكـون مؤلفـا مـن         ”، يستعاض عـن عبـارة       ٢يف الفقرة   : ٦٤املادة   ‘٣’ 
 شـريطة أن يقـرر ذلـك      ”بعبـارة   “ مخسة أعضاء وأن يقرر كل األعضاء ذلـك       

 ؛“كل األعضاء املؤهلني لالشتراك

ــادة  ‘٤’  ــارة     :٦٩امل ــستعاض عــن عب ــه، ي ــادة بأكمل ــان  ” يف نــص امل ــسري أو بي تف
، بغية جعل املادة متجانـسة مـع        “تفسريات أو بيانات كتابية   ”بعبارة  “ كتايب

 . من الربوتوكول االختياري٦ من املادة ٢الفقرة 
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 املرفق
 ريق العاملجدول أعمال الدورة التاسعة للف  

  
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٢

 .استعراض اخلطوات واألنشطة اليت مت االضطالع ا منذ آخر دورة - ٣

 .استعراض أساليب العمل ومناقشتها - ٤

 .استكمال الرسائل - ٥

 .أي مسائل أخرى - ٦

شــرة للفريــق العامــل ومواعيــد انعقادهــا،   إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة العا   - ٧
 .وتقرير الفريق العامل عن دورته التاسعة

 


