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 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
 األربعون الدورة
   ٢٠٠٨ فرباير/شباط ١-يناير/الثاين كانون ١٤

 الربوتوكــول  مبوجــب املقدمــة بالبالغــات املعــين العامــل الفريــق تقريــر  
 عــن املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء التفاقيــة االختيــاري

 عشرة احلادية دورته
 التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  مبوجـب  املقدمـة  بالبالغات املعين العامل الفريق دعق - ١

ــضاء ــى الق ــع عل ــز أشــكال مجي ــرأة ضــد التميي ــه امل ــة دورت ــشرة احلادي ــرة يف ع ــن الفت  إىل ٩ م
 .الدورة األعضاء مجيع وحضر .٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ١١

 .املرفق يف دةالوار بصيغته أعماله جدول العامل الفريق وأقر - ٢

 واسـتعرض  العاشـرة  دورتـه  انعقاد منذ األمانة إىل وردت رسائل العامل الفريق وناقش - ٣
ــة ــتم مل بالغــات ســتة حال ــراميال تعــيني الفريــق وقــرر .بعــد فيهــا البــت ي ــاتن ب ــة مقــررة ب  حال
 .١٦/٢٠٠٧ للبالغ

 اللجنـة،  إىل املوجهـة  الرسـائل  مـع  بالتعامل يتعلق فيما عمله أساليب العامل الفريق وناقش -٤
 املتحــدة األمــم مفوضــية إىل العامــل والفريــق جنــةلال إىل اخلــدمات تقــدمي مهمــة نقــل ضــوء يف

 رسـائل  بتوجيـه  االقتـضاء،  حـسب  األمانـة،  قيـام  أمهيـة  علـى  وشدد .جنيف يف اإلنسان حلقوق
 مـن  املزيـد  اللتمـاس  اتالـشاكي  مـن  كـل  إىل ،لشكوىل منوذجية استمارةب مصحوبة ،شخصية

  .نشكاواه عن واملعلومات اإليضاحات

 بـشأن  تـان،  وأناماه باتن براميال املتابعة، مقرريت من إحاطة إىل العامل الفريق واستمع - ٥
  .هنغاريا ضد .س.أ ،٤/٢٠٠٤ بالبالغ يتعلق فيما اللجنة آراء متابعة
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 الـيت  راءاآلو للقـرارات  املؤيـدة و املعارضـة  اآلراء وشـكل  صـيغة  العامـل  الفريـق  وناقش - ٦
ــة، تعتمــدها ــة أعــدهتا مــذكرة إىل اســتنادا وذلــك اللجن  مــن غريهــا بتجــارب مــسترشدة األمان
 ملواصـلة  اللجنـة  علـى  املـذكرة  عـرض  علـى  الفريـق  ووافـق  .معاهـدات  مبوجـب  املنـشأة  اهليئات
 .مناقشتها

 يف النظـر  عمليـة  علـى  وأثرهـا  االتفاقيـة  علـى  التحفظـات  مـسألة  العامـل  الفريق وناقش - ٧
 .االختياري بالربوتوكول عمال املقدمة لبالغاتا

 الـبالغ  يف النظـر  جتربـة  مـن  استخالصـها  ميكـن  اليت الدروس العامل الفريق ناقش كما - ٨
 .إسبانيا ضد كونيافي دي وسايرت ارغاسف ‐ مونيوز كريستينا ،٧/٢٠٠٥
 

 املتخذة اإلجراءات  
  :العامل الفريق إن - ٩

ــرر )أ(  ــد قـ ــه عقـ ــة دورتـ ــشرة الثانيـ ــرة يف عـ ــن الفتـ ــران ]   [ إىل ]   [ مـ  /حزيـ
 الدورة؛ لتلك املؤقت األعمال جدول وأقر ٢٠٠٨ يونيه

 لــدى هلنغاريــا الدائمــة للبعثــة ممثــل بــني اجتمــاع عقــد تيــسري أمانتــه إىل طلــب )ب( 
 آراء متابعـة  فيـه  ريجيـ  تـان،  والـسيدة  بـاتن  الـسيدة  املتابعـة،  ومقـرريت  جنيـف  يف املتحدة األمم
 ،األربعـني  دورهتـا  يف ،اللجنـة  إحاطـة  بغية هنغاريا، ضد .س.أ ،٤/٢٠٠٤ البالغ بشأن نةاللج

  ؛االجتماع هذا عن املنبثقة بالنتائج

 األخـرى  اهليئـات  تتبعهـا  الـيت  املمارسـات  عن معلومات توفري أمانته إىل طلب )ج( 
 بـشأن  اآلراء تمـاد واع القـرار  اختـاذ  مرحلـة  يف بالتـصويت  يتعلـق  فيما معاهدات مبوجب املنشأة

  البالغات؛

 اجللــسة مــن الثالــث األســبوع يف الوقــت مــن فتــرة ختــصيص أمانتــه إىل طلــب )د( 
 يف النظـر  عمليـة  علـى  أثرهـا  سـيما  وال االتفاقيـة،  علـى  التحفظـات  مـسألة  ملناقـشة  للجنة العامة

  البالغات؛

 يف مــةالعا جلــساهتا يف للنظــر الوقــت مــن املزيــد اللجنــة ختــصص بــأن أوصــى )هـ( 
 تنظـر  بـأن  حتديـدا  العامـل  الفريـق  وأوصـى  .االختيـاري  الربوتوكـول  مبوجـب  املقدمـة  البالغات
 وسـايرت  ارغـاس ف ‐ مونيـوز  كريـستينا  ،٧/٢٠٠٥ البالغ يف النظر يف جتربتها على بناء اللجنة،
 إن الـبالغ  هـذا  يف النظـر  ملواصـلة  العامـل  الفريـق  إىل توصية إحالة يف ،إسبانيا ضد يكونياف دي
  ؛اآلراء يف توافق عن العامة اجللسات يف املناقشات تسفر مل
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ــرر )و(  ــسجيل ق ــدتني حــالتني ت ــل ضــد إحــدامها جدي ــم حتــت( الربازي ــبالغ رق  ال
ــز أروشــا ماغــاليس وعــني )١٧/٢٠٠٨ ــة، مقــررة دومينغي ــة للحال  حتــت( الفلــبني ضــد والثاني
  للحالة؛ مقررا فلينترمان كيس وعني )١٨/٢٠٠٨ البالغ رقم

 الــيت اآلراءو للقــرارات املؤيــدة اآلراء وشــكل صــيغة اللجنــة تنــاقش أن اقتــرح )ز( 
ــدها ــة تعتم ــا، واملخالف ــسترشدة هل ــك يف م ــا بتجــارب ذل ــن غريه ــات م ــشأة اهليئ  مبوجــب املن
  العامل؛ الفريق عليها ووافق األمانة أعدهتا مذكرة إىل استنادا و معاهدات

ــأن أوصــى )ح(  ــر ب ــة تنظ ــرار يف اللجن ــشروع إق ــصني يم ــرفقني الن ــا امل  العتمادمه
 ١٣/٢٠٠٧ و ]فرنــسا ضــد .ف.وس .د.ج[ ١٢/٢٠٠٧ الــبالغني مقبوليــة بــشأن كقــرارين

 ؛]فرنسا ضد وآخرون .د.م[

ــأن أوصــى )ط(  ــة تنظــر ب ــبالغ دراســة وقــف يف اللجن ـــ.ل[ ٩/٢٠٠٥ ال  ضــد .ه
 أن منـه  ستخلصيُـ  حيـث  الـشاكية  وحمـامي  الطـرف  الدولة من كل هقدمت ما ضوء يف ،]هولندا

  منطبقة؛ غري أصبحت املعاهدة خرق بشأن قُدمت اليت اإلدعاءات

 تناولـت  الـيت  والبحثيـة  األكادمييـة  باملقـاالت  األمانة أعدهتا اليت بالقائمة رحب )ى( 
  املمارسة؛ هذه اتباع مبواصلة ىوأوص اللجنة عمل

 راجإد نـسان اإل حلقـوق  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  إىل تطلـب  بأن اللجنة أوصى )ك( 
 االختيـاري،  الربوتوكـول  إجـراء  تتنـاول  الـيت  والتـدريب  التوعيـة  ألنـشطة  امليزانيـة  يف اعتمادات

 ذوي املـصلحة  أصـحاب  قـدرات  بنـاء ل بأنـشطة  للقيام الكافية واملالية البشرية املوارد صيوختص
 مــن ذلــك وغـري  احملــامني ورابطــات النـسائية  املنظمــات فـيهم  مبــا البالغــات، تقـدمي  علــى الـصلة 
 اهلـادئ،  واحملـيط  وآسـيا  أفريقيـا،  منـاطق  يف سـيما  ال املـدين،  اجملتمـع  يف املهتمة الفاعلة اجلهات
 .الكارييب والبحر الالتينية وأمريكا
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 املرفق 
 العامل للفريق عشرة احلادية الدورة أعمال جدول  

 
 .األعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار - ١

 .دورة آخر منذ هبا االضطالع مت اليت ةواألنشط اخلطوات استعراض - ٢

 .العمل ساليبأ مناقشة - ٣

 .التوصيات مشاريع استعراض - ٤

 .البالغات عن املعلومات استكمال - ٥

 .أخرى مسائل أي - ٦

 انعقادهـا،  ومواعيـد  العامـل  للفريـق  عـشرة  الثانية للدورة املؤقت األعمال جدول إقرار - ٧
 .عشرة احلادية دورته نع العامل الفريق تقرير واعتماد

 


