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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  
 العاشرةدورته 

لفريق العامـل املعـين بالرسـائل املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                 عقد ا  - ١
 ٢٠ إىل ١٨ خــالل الفتــرة مــن العاشــرةالقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه 

 .مجيع األعضاءوحضر الدورة . ٢٠٠٧يوليه /متوز
 . يف املرفقة الواردبصيغتهوأقر الفريق العامل جدول أعماله  - ٢
 واسـتعرض  التاسـعة  تـه دورانعقـاد  وناقش الفريق العامل رسائل وردت إىل األمانة منذ       - ٣

 . بعديتم البت فيها رسائل مل مثاينحالة 
 اخلــدمات إىل اللجنــة نقــل تقــدمي يف مــا يتعلــق ب الفريــق العامــل أســاليب عملــهونــاقش - ٤

 . عملية انتقال مرنوالفريق العامل إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف من أجل تسهيل
وشــدَّد الفريــق العامــل علــى أمهيــة عملــه يف تــوفري خــدمات الترمجــة والترمجــة الفوريــة   - ٥

 .جبميع لغات عمل أعضائه حبيث يتمكن من االشتغال بالشكل املالئم
وناقش الفريق العامل احلاجة إىل النظر يف صـيغة وشـكل اآلراء املوافقـة واملخالفـة، يف                  - ٦

مقــررات ووجهــات النظــر الــيت تتخــذها اللجنــة، لــضمان أن تعكــس هــذه اآلراء    املــستقبل، لل
 .وجهات نظر األعضاء فرادى وليس وجهة نظر اللجنة

ــسيدة وقامــت  - ٧ ــان وأنامــاه ال ــاتن ت ــراميال ب ــسيدة ب ــان مبتابعــة  ال ــان املعنيت اآلراء ، املقررت
طـة الفريـق العامـل علمـا     بإحا ،ضـد هنغاريـا  . س. الـسيدة أ ،  ٤/٢٠٠٤املتعلقة بالرسـالة رقـم    

 .بآخر رسالة أحالتها الدولة الطرف ردا على طلب اللجنة املزيد من املعلومات
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 اإلجراءات املتخذة  
 :الفريق العامل إن - ٨

ينـاير  /كـانون الثـاين    ١١ إىل   ٩ يف الفتـرة مـن       احلاديـة عـشرة   قرر عقـد دورتـه       )أ( 
  وأقر جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة؛٢٠٠٨

طلب إىل األمانة أن تـضيف إىل مـذكرهتا املوجهـة إىل الفريـق العامـل يف كـل                    )ب( 
دورة فرعا يغطي اجلوانب األكادمييـة وغريهـا مـن التعليقـات علـى مقـررات اللجنـة ووجهـات                    

 نظرها يف ما يتعلق بالرسائل؛
طلب إىل األمانـة أن تـذكر، يف اجلـزء املتعلـق بالرسـائل الـواردة مـن مـذكرهتا                     )ج( 

 لفريق العامل، إذا كانت الرسائل الواردة صادرة عن أفراد أو عن منظمات؛إىل ا
 :ر األمانة بتنفيذ طليب الفريق العامل السابقني على النحو التايلذكَّ )د( 
الرســائل تتعلــق ب شــهرية اســتكماالت، حــسب األمهيــة،  لــهأن تــوفر ‘١’  

 ؛بعدفيها  تبُياحلاالت اليت مل باجلديدة الواردة وكذلك 
معلومـــات إحـــصائية عـــن الرســـائل الـــواردة واحلـــاالت لـــه أن تـــوفر  ‘٢’  

 ؛املسجلة، حسب املنطقة والقطر
اقترح أن تناقش اللجنة صياغة وشكل اآلراء املوافقة واملخالفـة، يف املـستقبل،         )هـ( 

ــدات          ــات املعاه ــن خــربة هيئ ــستفيدة م ــة، م ــيت تتخــذها اللجن ــر ال ــات النظ ــررات ووجه للمق
وشدد على أنّ اآلراء املوافقة واملخالفة ينبغي أن تصدر يف وقت واحد مـع مقـررات                . األخرى

 ووجهات نظر اللجنة؛
طلب إىل شعبة النـهوض بـاملرأة أن تنقـل إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان طلـب            )و( 

ــه وعــن تقــدمي        الفريــق العامــل احلــصول مــن فريــق االلتماســات علــى إحاطــة شــاملة عــن عمل
معاهـدات يف مـا يتعلـق بالرسـائل وعـن إجـراءات إحالـة               املنـشأة مبوجـب      يئاتاهلاخلدمات إىل   

املراسالت إىل شىت موظفي مفوضية حقوق اإلنـسان العـاملني يف جمـال الرسـائل وااللتماسـات                 
 ويود الفريق العامل أن ُتقدَّم له هذه اإلحاطة خالل جلسته األوىل يف جنيف؛. واالستئنافات

 مفوضـية حقـوق اإلنـسان رصـد ميزانيـة ألنـشطة             أوصى اللجنة أن تطلب إىل     )ز( 
التوعيــة والتــدريب بــشأن إجــراءات الربوتوكــول االختيــاري، وختــصيص مــوارد بــشرية وماليــة 
كافية لالضطالع بأنشطة بناء القدرات املتعلقة بإحالة الرسائل إىل أصحاب املـصلحة املعنـيني،           

 مـن اجلهـات الفاعلـة املهتمـة يف اجملتمـع            مبا فيهم املنظمات النـسائية ورابطـات احملـامني وغريهـا          
كما أوصى أن تطلب اللجنة إىل شـعبة النـهوض بـاملرأة مواصـلة تعمـيم املعلومـات عـن                    . املدين

 .االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري
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 املرفق 
  للفريق العاملالعاشرةجدول أعمال الدورة   

 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١
 .طوات واألنشطة اليت مت االضطالع هبا منذ آخر دورةاستعراض اخل - ٢
 .استعراض أساليب العمل ومناقشتها - ٣
 .استكمال الرسائل - ٤
 .أي مسائل أخرى - ٥
 للفريق العامل ومواعيـد انعقادهـا،       احلادية عشرة إقرار جدول األعمال املؤقت للدورة       - ٦

 .العاشرةوتقرير الفريق العامل عن دورته 
 
 


