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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  جدول األعمال املؤقت    
  .افتتاح الدورة  -١
  .عمال وتنظيم األإقرار جدول األعمال  -٢
 واحلاديـة  مـسني  هبا بـني دوريت اللجنـة اخل  املضطلعتقرير الرئيسة عن األنشطة       -٣

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

  .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 من اتفاقيـة    ١٨دول األطراف مبوجب املادة     متابعة النظر يف التقارير املقدمة من ال        -٥

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

  .التمييز ضد املرأة
  . الثانية واخلمسنيجدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة  -٩

  .احلادية واخلمسنياعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -١٠
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  الشروح    

  افتتاح الدورة  -١

احلاديـة  ستفتتح رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورة اللجنـة               
  .سنيواخلم

  عمالإقرار جدول األعمال وتنظيم األ  -٢

األول يف جـدول    املوضوعي   من النظام الداخلي على أن يكون البند         ٩تنص املادة     
ألمـني  ا  يعـدّ  على أن٧ملادة تنص او. إقرار جدول األعمالهو  األعمال املؤقت ألي دورة     

ألحكـام ذات   فقـاً ل  والعام جدول األعمال املؤقت لكل دورة بالتشاور مع رئيس اللجنة،           
  .٢٢ إىل ١٧ من  االتفاقيةوادمالصلة يف 
احلاديـة  جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا       اخلمسني  وقد أقرت اللجنة يف دورهتا        
  .واخلمسني

 واحلاديـة   مـسني تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبا بني دوريت اللجنة اخل           -٣
  واخلمسني

ع اللجنة على األنشطة اليت اضـطُلع هبـا         ، بإطال ٣ستقوم الرئيسة، يف إطار البند        
  .واملستجدات اليت طرأت منذ انعقاد الدورة السابقة وكان هلا تأثري على أعمال اللجنة

  الوثائق    

  )CEDAW/C/51/1(جدول األعمال املؤقت والشروح 
 من اتفاقية القضاء ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة   -٤

  يع أشكال التمييز ضد املرأةعلى مج

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

ويتعني . ي تنظر فيه اللجنة   إنفاذ أحكام االتفاقية وعن أي تقدم آخر حيرز يف هذا الصدد، لك           
لدولة املعنية، وبعـد  ل  بالنسبةتقدمي هذه التقارير يف غضون سنة واحدة من بدء نفاذ االتفاقية     
  .ذلك كل أربع سنوات على األقل، وكلما طلبت اللجنة ذلك

: اخلمسني يف تقارير الـدول التاليـة      احلادية و ومن املقرر أن تنظر اللجنة يف دورهتا          
  .ازيل واجلزائر وزمبابوي وغرينادا والكونغو والنرويجاألردن والرب

جلسات حبضور   ممثلو الدولة الطرف     يقوم من النظام الداخلي على أن       ٥١وتنص املادة     
  .األسئلة املتعلقة بالتقريرواإلجابة عن يف املناقشات وباملشاركة اللجنة عند دراسة تقريرها 
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ن خيطر األمني العام اللجنة يف كل دورة         من النظام الداخلي على أ     ٤٩وتنص املادة     
ويقدم األمني  .  من االتفاقية  ١٨بعدم تسلم أي تقرير مطلوب من دولة طرف مبوجب املادة           

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

الـة تقـدمي    املتعلق حب تقرير  ال،  مسنياخلاحلادية و وسيعرض على اللجنة، يف دورهتا        
  . من االتفاقية١٨ مبوجب املادة التقارير املتأخرة،الدول األطراف 

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

يف الفتـرة   نيويورك   يف   مسنياخل احلادية و  وقد اجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة      . تقاريرها فيها 
وســيعرض علــى اللجنــة تقريــر هــذا الفريــق . ٢٠١١أغــسطس / آب٥ إىل ١مــن 

)CEDAW/C/PSWG/51 (عدها الفريقأ طراف على قوائم املسائل واألسئلة اليتوردود الدول األ.  

  الوثائق    

  التقارير    

  CEDAW/C/DZA/3-4)(التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع للجزائر 
  (CEDAW/C/BRA/7)التقرير الدوري السابع للربازيل 

  (CEDAW/C/COG/6)التقرير الدوري السادس للكونغو 
 والتقـارير الدوريـة مـن الثـاين إىل اخلـامس لغرينـادا              للتقريـر األويل  التقرير اجلامع   

(CEDAW/C/GRD/1-5)  
  (CEDAW/C/JOR/5)التقرير الدوري اخلامس لألردن 
  (CEDAW/C/NOR/8)التقرير الدوري الثامن للنرويج 

  (CEDAW/C/ZWE/2-5)التقرير اجلامع للتقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس لزمبابوي 

  ائم املسائل واألسئلةقو    
  (CEDAW/C/DZA/Q/4)اجلزائر 

  (CEDAW/C/BRA/Q/7)الربازيل 
  (CEDAW/C/COG/Q/6)الكونغو 
  (CEDAW/C/GRD/Q/1-5)غرينادا 
  (CEDAW/C/JOR/Q/5)األردن 
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  (CEDAW/C/NOR/Q/8)النرويج 
  (CEDAW/C/ZWE/Q/2-5 and Corr.1) زمبابوي

  الردود على قوائم املسائل واألسئلة    
 (CEDAW/C/DZA/Q/4/Add.1)زائر اجل

 (CEDAW/C/BRA/Q/7/Add.1)الربازيل 

 (CEDAW/C/COG/Q/6/Add.1)الكونغو 

 (CEDAW/C/GRD/Q/1-5/Add.1)غرينادا 

 (CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1)األردن 

 (CEDAW/C/NOR/Q/8/Add.1)النرويج 

 (CEDAW/C/ZWE/Q/2-5/Add.1)زمبابوي 

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

 عنوانه  قررت اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني أن تضيف إىل جدول أعماهلا بنداً             
 من اتفاقية القـضاء     ١٨متابعة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة           "
  ."ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعل

  . املالحظات اخلتاميةوستناقش اللجنة املسائل املتصلة مبتابعة  

   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     
 على أن تدرج وتنص أيضاً. 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 جيـوز للجنـة                  

. تدعو الوكاالت املتخصصة إىل تقدمي تقارير عن تنفيذ االتفاقيـة يف تلـك اجملـاالت               أن
ير ، مذكرة من األمني العام بشأن تقـار       احلادية واخلمسني وستعرض على اللجنة، يف دورهتا      

  .لوكاالت املتخصصة عن هذا املوضوعا
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  الوثائق    

التقارير املقدمة من وكاالت األمم املتحدة املتخصصة بـشأن تنفيـذ االتفاقيـة يف             
  .يف نطاق أنشطتهااليت تدخل اجملاالت 

  سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  -٧

  .ستناقش اللجنة املسائل املتصلة بأساليب عملها  
ة يف إطار الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال          أنشطة اللجن   -٨

  التمييز ضد املرأة

العشرون للفريق العامل املعين بالبالغات املقدمـة مبوجـب         والثانية   الدورة   ستعقد  
  .٢٠١٢فرباير / شباط١٠ إىل ٧ الربوتوكول االختياري، يف الفترة من

 ٨و ٢  تنفيذ واليتها مبوجب املـادتني اخلمسنياحلادية وا  دورهتيف  وستواصل اللجنة     
  .من الربوتوكول االختياري لالتفاقية

   للجنة واخلمسنيالثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة   -٩
  الوثائق    

  ).CEDAW/C/52/1(خلمسني واالثانية جدول األعمال املؤقت للدورة   
  مسنياخلاحلادية واعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا   -١٠
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  رفقامل

  تنظيم األعمال املقترح    

 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٢فرباير / شباط١٣ ،االثنني

   ١٠١٩اجللسة 

 افتتاح الدورة ١ ٣٠/١١- ٠٠/١٠الساعة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال ٢ 

 بـني دوريت  تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع هبـا         ٣ 
  واحلادية واخلمسنياخلمسني لجنةال

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب    ٤ 
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        ١٨  املادة

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة :ضد املرأة

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطـراف         متابعة  ٥ 
  تفاقيةاال   من١٨مبوجب املادة 

من اتفاقية القضاء على مجيع      ٢٢ و ٢١ تنيتنفيذ املاد  ٦ 
 املرأة  أشكال التمييز ضد

 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٧ 

مع هيئات األمـم املتحـدة      ) مغلقة(جلسة غري رمسية      ٠٠/١٣- ٣٠/١١الساعة 
 ووكاالهتا املتخصصة

 غري احلكوميةجلسة غري رمسية مع املنظمات   ٣٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

 جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ٣٠/١٧- ٣٠/١٦الساعة 

  )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٨ و٧ و٦ و٥  ٠٠/١٨- ٣٠/١٧الساعة 
      

    ٢٠١٢ فرباير/ شباط١٤ ،الثالثاء

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب     ١٠٢٠اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

  عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف   ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 
  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ١٠٢١اجللسة 

 )تابع ( اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة( العامل اجلامع الفريق )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ٢٠١٢فرباير / شباط١٥ ،ربعاءاأل

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب     ١٠٢٢اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 اء وحوار مع اللجنة اخلربيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ١٠٢٣اجللسة 

 )تابع( اخلرباء وحوار مع اللجنة يطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
      
   ٢٠١٢فرباير / شباط١٦ ،ميساخل

ألطراف مبوجـب  النظر يف التقارير املقدمة من الدول ا   ١٠٢٤اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ١٠٢٥اجللسة 

 )تابع ( اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
      
   ٢٠١٢فرباير / شباط١٧ ،معةاجل

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب       ١٠٢٦اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

 )تابع ( اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

      ١٠٢٧اجللسة 
 )تابع ( اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧-٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
      

     ٢٠١٢فرباير / شباط٢٠ ،االثنني
 ) جلسة مغلقة(شطة اللجنة يف إطار الربوتوكول االختياري أن  ٨        ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 جلسة غري رمسية مع املنظمات غري احلكومية  ٠٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

  جلسة غري رمسية مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان  ٠٠/١٧- ٠٠/١٦الساعة 
       )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع  ٨ و٧ و٦ و٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
   ٢٠١٢فرباير / شباط٢١ ،الثالثاء

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب     ١٠٢٨اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤  ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 
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 الربنامج/الوثائق بند جدول األعمال الوقت/التاريخ

   ١٠٢٩اجللسة 

 )تابع( أسئلة يطرحها اخلرباء وحوار مع اللجنة )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥عة السا

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع )تابع (٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
      

   ٢٠١٢فرباير / شباط٢٢ ،األربعاء

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب     ١٠٣٠اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف ٤  ٣٠/١٠- ٠٠/١٠لساعة ا

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ١٠٣١اجللسة 

 )تابع(  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )سة مغلقةجل(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤ ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 

      
  ٢٠١٢فرباير / شباط٢٣ ،اخلميس

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجـب     ١٠٣٢اجللسة 
 االتفاقية   من١٨  املادة

 عرض يقدمه ممثل الدولة الطرف  ٤ ٣٠/١٠- ٠٠/١٠الساعة 

  اخلرباء وحوار مع اللجنةيطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٣- ٣٠/١٠الساعة 

   ١٠٣٣اجللسة 

 )تابع( اخلرباء وحوار مع اللجنة يطرحهاأسئلة  )تابع (٤ ٠٠/١٧- ٠٠/١٥الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  )تابع (٤  ٠٠/١٨- ٠٠/١٧الساعة 
      

   ٢٠١٢فرباير / شباط٢٤ ،اجلمعة

  )جلسة مغلقة(أنشطة اللجنة يف إطار الربوتوكول االختياري    ٨  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 
  )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع   ٨ و٧ و٦ و٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
     ٢٠١٢فرباير / شباط٢٧ ،االثنني

 )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٨و ٧ و٦ و٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع  ٨ و٧ و٦ و٥   ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
      

   ٢٠١٢ير فربا/ شباط٢٨ ،الثالثاء

 )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٨ و٧ و٦ و٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

  )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامع ٨ و٧ و٦ و٥  ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
      

   ٢٠١٢فرباير / شباط٢٩ ،األربعاء

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٨ و٧ و٦ و٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة (الفريق العامل اجلامع ٨ و٧ و٦ و٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
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   ٢٠١٢مارس / آذار١ ،اخلميس

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٨ و٧ و٦ و٥  ٠٠/١٣- ٠٠/١٠الساعة 

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٨ و٧ و٦ و٥ ٠٠/١٨- ٠٠/١٥الساعة 
      

    ٢٠١٢مارس / آذار٢ ،اجلمعة

 )جلسة مغلقة(الفريق العامل اجلامع  ٨ و٧ و٦ و٥ ٠٠/١٣- ٠٠/١٠ الساعة

  )جلسة مغلقة( الفريق العامل اجلامعاعتماد تقرير  ٨ و٧ و٦ و٥ ٠٠/١٦- ٠٠/١٥الساعة 

   ١٠٣٤اجللسة 

 نياخلمسو الثانية جدول األعمال املؤقت للدورة ٩ ٣٠/١٦- ٠٠/١٦الساعة 

ـ     ١٠  احلاديـة  ا اعتماد تقرير اللجنة عـن أعمـال دورهت
 واخلمسني

        


