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  املرفق الثالث
 عمل جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بعملية           عرض عام ألساليب      

  تقدمي التقارير
  

  مقدمة  - أوال  
 .CEDAW/C/2007/I/4/Add.1 الوثيقـة  يف الوارد العام العرض يستكمل عامال العرض اذه  - ١

 بـرامج  فيهـا  مبـا  االتفاقيـة،  تنفيـذ ب املعنيـة  األخرى واجلهات رافاألط لدولا تزويد منه والغرض
ــم ــا هاوصــناديق املتحــدة األم ــات املتخصــصة ووكاالهت ــع ومنظم ــدين اجملتم ــاتمب امل  عــن علوم

ــة احلاليــة العمــل أســاليب ــ يتعلــق فيمــا للجن  مــن ١٨ املــادة مبوجــب التقــارير تقــدمي اتإجراءب
 .اللجنـة  عمل أساليب على يطرأ تطور أي يعكس مبا بانتظام املعلومات كملستتسو .االتفاقية
 الرسـائل  يف النظـر  يتـوىل  أعضاء ثالثة من يتألف بالرسائل معنيا عامال افريق أن بالذكر وجدير
 يف تثــار الــيت املــسائل يف بــدورها تنظــر الــيت هيئتــها بكامــل اللجنــة إىل بــشأهنا توصــياته ويقــدم

 مبوجــب اللجنــة هبــا تــضطلع الــيت األنــشطة يغطــي ال الفريــق هــذا كــان وإن املغلقــة، اجللــسات
 نفـاذ  بـدء  ومنذ .٢٠٠٠ ديسمرب/األول كانون ١٠ يف نفاذه بدأ الذي االختياري الربوتوكول
 ومخـس  مقبوليتـها  عـدم  عـن  علـن أ رسائل ست بينها من رسالة ٢٠ ورود سجل الربوتوكول،

 ســت وهنــاك رســائل ثثــال يف النظــر وتوقــف .حيثياهتــا علــى بنــاء فيهــا البــت جــرى رســائل
 تابعـة مب يقـضي  إجـراء  واألربعـني  الثانية دورهتا منذ اللجنة نفذت وقد .بعد فيها ينظر مل رسائل
 وتتــوىل .اإلجــراء هــذا مبوجــب معلقــة قــضايا ثــالث اآلن وهنــاك الرســائل بعــض بــشأن آرائهــا
ــة ــها بكامــل اللجن  وتوكــولالرب مــن ٨ املــادة مبوجــب املنــشأة التحقيــق إجــراءات معاجلــة هيئت

   .الربوتوكول نفاذ بدء منذ واحد حتقيق أجرى وقد .االختياري
  

  األطراف الدول من املقدمة التقارير بإعداد املتعلقة التوجيهية املبادئ  - ثانيا  
 بـادئ امل ،٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  يف املعقـودة  األربعـني  هتـا دور يف اللجنة اعتمدت  - ٢
 التوجيهيــة املبــادئ مــع بــاالقتران املبــادئ هــذه تطبــق أن بغــيوين .االتفاقيــةب اخلاصــة توجيهيــةال

 املنـسقة  توجيهيـة ال املبـادئ  يـشكالن  معـا  فهمـا  .)أ(موحـدة  أساسية وثيقة بتقدمي املتعلقة املنسقة
_________________ 

، اجلــزء األول، املرفــق )A/63/38 (٣٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم     )أ(  
املطلـوب  جتميع املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـشكل وحمتـوى التقـارير      وهي متاحة أيضا يف الوثيقة املعنونة      . األول
وعلى ) ، الفصل اخلامسHRI/GEN/2/Rev.5 (من الدول األطراف يف املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان     تقدميها

وتـرد يف هـذا التجميـع أيـضا املبـادئ التوجيهيـة       .http://www.ohchr.orgاملوقع الشبكي ملفوضية حقوق اإلنـسان    
  . لشبكياملتعلقة بوثيقة أساسية مشتركة وهي متاحة على املوقع ا
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 وهكـذا  .املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  مبوجب التقارير بتقدمي املتعلقة
 .االتفاقيـة  بتنفيـذ  خـاص  بوجـه  تتعلـق  ووثيقـة  موحـدة  أساسـية  وثيقـة  :جـزأين  مـن  تتألف فهي

 يف إيرادهــا يــتعني الــيت املعلومــات بــشأن التوجيــه باالتفاقيــة اخلاصــة التوجيهيــة املبــادئ وتــوفر
 الوثـــائق تلـــك إعـــداد يف البـــدء نقطـــة وبـــشأن االتفاقيـــةب اخلاصـــة والالحقـــة األوليـــة وثـــائقال
  .)٢٢-١٣ الفقرات(
ــرد  - ٣ ــة علومــاتامل وت ــ املتعلق ــارير شكلب ــادئ مــن ٢٣ إىل ١٩ مــن الفقــرات يف التق  املب

 عـدد  يزيد أال ينبغي أمكن، وحيثما .املوحدة ساسيةاأل لوثيقةا بتقدمي املتعلقة املنسقة التوجيهية
 يزيـد  أال وينبغـي  صـفحة،  ٨٠و ٦٠ بـني  يتـراوح  مـا  علـى  املوحدة األساسية الوثائق صفحات

 الوثــائق عــدد يقــصر وأن صــفحة ٦٠ علــى باالتفاقيــة اخلاصــة األوليــة التقــارير صــفحات عــدد
ــة ــة الدوري ــارير تقــدمي وينبغــي .صــفحة ٤٠ علــى الالحق ــ صــيغة يف التق  مــصحوبة ،ةإلكتروني
 يف النـسخ  مـن  كـاف  بعـدد  مـصحوبا  التقرير يكون أن ينبغي االقتضاء، وعند .مطبوعة بنسخة
ــيت إحــدى ــم عمــل لغ ــن املتحــدة، األم ــائق وم ــ الوث ــشريعية ةالتكميلي ــضائية الت ــة والق  واإلداري
 النظـر  لتـسهيل  اللجنـة  أعضاء مجيع على تعممها أن التقارير مقدمة الدول تود قد اليت األخرى

 يف احلكوميـة  غـري  الوطنيـة  املنظمـات  تـشرك  بـأن  األطـراف  الـدول  اللجنـة  وتوصـي  .التقرير يف
 الوثيقــة بتقــدمي املتعلقــة قةاملنــس التوجيهيــة املبــادئ مــن ٤٥ الفقــرة وتطلــب .تقاريرهــا إعــداد

 خالهلـا  مـن  يـتم  الـيت  العمليـة  عـن  معلومـات  تقدمي األطراف الدول من أيضا املوحدة األساسية
 خــارج مــن يانــاتك أي مــشاركة عــن معلومــات ذلــك يف مبــا ،كليهمــا التقريــر جــزأي إعــداد

 ملالحظـات ا متابعـة  أو التقريـر  إعـداد  مراحـل  خمتلـف  يف صـلة  ذات مستقلة هيئات أو احلكومة
   .للجنة السابقة اخلتامية

  
   األطراف الدول تقارير يف اللجنة نظر  - ثاثال  

 مـــن دورة كـــل يف تقاريرهـــا تقـــدمي إىل أطـــراف دول مثـــاين املعتـــاد يف اللجنـــة تـــدعو  - ٤
 الـيت  للتقـارير  االختيار عملية أثناء األفضلية اللجنة وتعطي .أسابيع ثالثة تستغرق اليت الدورات

 بــني التـوازن  حتقيــق وتراعـي  األوليـة  للتقــارير األولويـة  تعطــي كمـا  فتـرة،  ألطــول معلقـة  ظلـت 
 قبـل  التقـارير  اللجنـة  ختتـار  مـا  وعـادة  .العوامـل  مـن  وغـريه  اجلغـرايف  العامـل  حيـث  من التقارير
 دوريـة الو وليـة األ التقـارير  مـن  مـزيج  يف عـام  بـشكل  وتنظر فيها، النظر من األقل على دورتني

   .دورة كل يف
 يف واالسـتمرار  األطـراف  الـدول  مـن  املقدمـة  التقـارير  يف النظر فعالية تعزيز سبيل ويف  - ٥

 أعـضائها  بـني  من اللجنة تعني تقارير، تقدم اليت األطراف الدول بني البّناء احلوار نوعية حتسني
 مبــادئ اللجنــة اعتمــدت وقــد .طــرف دولــة كــل تقــدمها الــيت التقــارير/للتقريــر قطريــا مقــررا
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 باملراحــل القطــري املقــرر مــسؤوليات وتتعلــق .ووظيفتــه القطــري املقــرر بــدور تتعلــق ةتوجيهيــ
 العامـل  للفريـق  واألسـئلة  باملسائل قائمة مسودة إعداد :التقارير يف بالنظر اخلاصة اآلتية الثالث

 حتديــد ســيما ال طــرف، دولــة كــل تقــدمها الــيت التقــارير/التقريــر يف والنظــر الــدورة؛ قبــل ملــا
 .اخلتاميـة  املالحظـات  مشروع وإعداد البّناء؛ احلوار خالل إثارهتا الواجب واألولويات املسائل
 القطـري  املقـرر  يقـوم  بينمـا  تقريـر،  كـل  يف النظـر  مـن  مراحـل  ثـالث  يف اخلـرباء  مجيـع  ويشترك
 مـع  احلـوار  يف أعضائها مجيع مشاركة دون اللجنة حتول ال حني ويف .وتنسيقها العملية بتيسري
 يأخـذون  أعـضاء  سـتة  عـن  أعـضائها  عـدد  يزيد ال عمل فرق تعني أن جيوز فإنه ضو،الع الدولة
   .الطرف الدولة مع احلوار يف املبادرة بزمام

  
   الدورة قبل ملا العامل الفريق  - ألف  

 املقـررون  أعـدها  مـسودات  إىل اسـتنادا  للجنـة،  التابع الدورة قبل ملا العامل الفريق يعد  - ٦
ــون، القطريــون ــدعمو املعني ــة، مــن ب ــوائم األمان  بالتقــارير املتعلقــة واألســئلة باملــسائل قــصرية ق

 يزيـد  ال مـا  عـام  بـشكل  قائمـة  كـل  وتـضم  .املقبلـة  دوراهتـا /دورهتـا  يف اللجنـة  فيهـا  ستنظر اليت
 يتـصل  فيمـا  الرئيـسية  االهتمـام  جمـاالت  علـى  تركـز  ومباشـرا،  واضحا سؤاال ٣٠ على جمموعه
 للتقــارير واألســئلة باملــسائل قــوائم إعــداد ســبيل ويف .لالتفاقيــة ةاملعنيــ األطــراف الــدول بتنفيــذ

 للمالحظـات  الطـرف  الدولـة  ملتابعـة  خاصا اهتماما الدورة قبل ملا العامل الفريق يويل الدورية،
 الطـرف  الدولـة  هتيئـة  تيـسري  هـو  واألسـئلة  املـسائل  قـوائم  مـن  واهلـدف  .للجنـة  السابقة اخلتامية
 هــذه علــى للتقــارير املقدمــة الــدول ممثلــي مــع احلــوار وتركيــز لجنــة،ال مــع بّنــاء حــوار إلجــراء
  .التقارير تقدمي نظام كفاءة وحتسني واألسئلة، املسائل

 الـدورة  قبـل  )مغلقـة  جلسات يف( أيام مخسة ملدة الدورة قبل ملا العامل الفريق وجيتمع  - ٧
 كافيـة  مـدة  قبـل  طـراف األ الـدول  تزويـد  أجـل  مـن  وذلك التقارير، يف النظر فيها سيجري اليت

 أعـضاء  مـن  مخـسة  من املعتاد يف الدورة قبل ملا العامل الفريق ويتألف .واألسئلة املسائل بقوائم
 ذات عوامـل ال مـن  ذلك غريو متوازن جغرايف توزيع حتقيق استصواب ذلك يف ويراعى اللجنة،

 العامــل ريــقالف أعــضاء ضــمن اإلمكــان، قــدر القطريــون، املقــررون ويكــون .باملوضــوع صلةالــ
   .املعين
 وعــادة املعنيــة، األطــراف الــدول إىل الفــور علــى واألســئلة املــسائل قــوائم ترســلو  - ٨
 تـدعى و . أعمالـه  يف الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  انتهاء من   أسبوع غضون يف هذا حيدث ما

 املـسائل  قـوائم  وتتـرجم  .ذلـك  مـن  أسـابيع  سـتة  غـضون  يف ردودهـا  تقدمي إىل األطراف الدول
 ،املتحــدة ألمــمل الرمسيــة الوثــائق مــن هــي الــيت األطــراف، الــدول ردود جانــب إىل واألســئلة،

   .اإلنسان حقوق فوضيةمل الشبكي وقعامل على تتاحو ،املتحدة األمم لغات إىل
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ــة رد يكــون أن وينبغــي  - ٩ ــ مقتــضبا واألســئلة املــسائل قائمــة علــى الطــرف الدول  اودقيق
 صـفحة  ٣٠و ٢٥ بني ما أي ،به املسموح األقصى احلد تجاوزي أالو باملوضوع الصلة وشديد

ــة( ــاخلط مكتوب ــالبنط Times New Roman احلاســويب ب ــع ١٢ ب ــرك م ــسافة ت ــني واحــدة م  ب
 إحلـاق  أن األطـراف  للـدول  جيـوز و .ةإلكتروني نسخة يف األمانة إىل قدمي أن وينبغي ،)السطور
 للجنـة  املرفقـات  وتتـاح  .اإلحـصائية  البيانـات  علـى  تقتصر اإلضافية الصفحات من حمدود   عدد

   .هبا وردت اليت باللغات
  

   البناء احلوار  - باء  
 تخـذ ُي أن اللجنـة  تعتـزم  االتفاقيـة،  من ١٨ املادة يفا  عليه املنصوص اللجنة لواليةوفقا    - ١٠

 احلـوار  هـذا  مـن  واهلدف للتقرير، املقدمة الدولة ممثلي مع بّناء حوار شكل تقرير أي يف نظرها
 الـدول  ممثلـي  فـإن  ولذا، .املعنية الدولة يف االتفاقية يف عليها املنصوص احلقوق حالة حتسني هو

 حـضورهم  مـن  بد ال بل اللجنة، جلسات حيضروا أن فحسب حقهم من ليس للتقارير املقدمة
   .بلداهنم تقارير حبث عند جلساهتا يف ومشاركتهم

 التقـارير  يف للنظـر  )ساعات ثالث امنهم كل مدة( مفتوحتني جلستني اللجنة وتكرس  - ١١
 .دقيقــة ٣٠ تتجــاوز ال اســتهاللية بتعليقــات اإلدالء إىل الطــرف الدولــة ممثلــو وُيــدعى .األوليــة
 ٧ و ،٢ و ١ املـواد  باسـتثناء  حـدة،  علـى  مـادة  كـل  أساس على األولية التقارير يف النظر ويبدأ
 الـــيت األســـئلة جمموعـــة وتعقـــب .جمموعـــات شـــكل يف فيهـــا نظـــرُي الـــيت ،١٦ و ١٥ و ،٨ و

 إىل واألجوبــة األســئلة مــن أخــرى جمموعــة تليهــا مث األطــراف، الــدول أجوبــة اخلــرباء يطرحهــا
 ٢ و ١ املـــادتني بـــشأن أســـئلتهم يـــضّمنوا أن اخلـــرباء وباســـتطاعة .مجيعـــا املـــواد تـــستوىف أن
 يكـون  الـيت  احلاالت يف أيضا األولية التقارير يف النظر أسلوب وُيستخدم .عامة مالحظات أي
  .الالحقة الدورية التقارير من أكثر أو واحد مع مدجماً األويل التقرير فيها
 يف للنظـر  )سـاعات  ثـالث  منهما كل مدة( عامتني مفتوحتني جلستني اللجنة وتكرس  - ١٢

 بتعليقـات  اإلدالء إىل دوريـة  تقـارير  تقـدم  الـيت  األطـراف  الدول ممثلو وُيدعى .الدورية التقارير
 يف اخلــرباء أســئلة ُتجمــع الدوريــة، التقــارير يف النظــر وعنــد .دقيقــة ٣٠ تتجــاوز ال ةاســتهاللي
 ؛٦ إىل ١ مـن  املـواد  :األول البـاب  وهي لالتفاقية، األربعة املوضوعية لألبواب وفقا جمموعات
 :الرابــع والبــاب ؛١٤ إىل ١٠ مــن املــواد :الثالــث والبــاب ؛٩ إىل ٧ مــن املــواد :الثــاين والبــاب
 يفـسح  اجملموعـات،  مـن  جمموعة إطار يف بأسئلة خرباء عدة يديل أن وبعد .١٦ و ١٥ املادتان
 تغطيـة  تـتم  أن إىل والـردود،  األسـئلة  مـن  تاليـة  جولـة  ذلـك  وتعقب للرد؛ الطرف للدولة اجملال

ــار       . كــل اجملموعــات  ــداخالهتم يف إط ــن م ــادي تكــرار األســئلة واحلــد م ــسعى اخلــرباء إىل تف وي
تتجاوز يف املعتاد مداخلتني لكل دولة طرف، أو ثالث مداخالت عنـدما            جمموعة، حبيث ال     كل
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حـددها   ويـسعى اخلـرباء أيـضا إىل التركيـز علـى املـسائل الـيت           . جتتمع اللجنة يف جملسني متـوازيني     
  .بذلك وقد يطرحون أسئلة على سبيل املتابعة إن مسح الوقت. الفريق العامل ملا قبل الدورة

 علـى  ردهـا  و الوقـت  بـإدارة  عنايتـها  الطـرف  للدولة اللجنة تقدر اء،البّن احلوار وخالل  - ١٣
ــة املطروحــة األســئلة ــة بطريق ــضبة دقيق ــع .ومباشــرة ومقت ــوتتوق ــة ن م ــأن الطــرف الدول  بني ت
 األجوبـة  غيـاب  عن ينتج وقد .مطروح سؤال على اإلجابة املمكن غري من يكون مىت  بوضوح

 علـى  احلـوار  هناية يف أخرى أسئلة طرح وافية غري إجابات تقدمي عن أو املطروحة األسئلة على
  .اخلتامية املالحظات يف إليها يشار وقد املتابعة، سبيل
 دقـائق  مخـس  أو دقـائق،  ثالث على البّناء احلوار خالل اخلرباء مداخالت مدة وتقتصر  - ١٤

 مــع ،ميقاتيــة بــساعة باالســتعانة الوقــت رصــد ويــتم .متوازيــة جمــالس يف اللجنــة جتتمــع عنــدما
 ملتابعـة  اختـذهتا  الـيت  اخلطـوات  عن األطراف الدول عادة اللجنة وتسأل .ذلك يف املرونة مراعاة

  .الطرف للدولة السابق التقرير يف النظر أعقاب يف املعتمدة اخلتامية املالحظات
ــة تنظــر ال املرحلــة، هــذه ويف  - ١٥ ــة تقريــر أي يف اللجن  ممــثلني حــضور دون الطــرف لدول
 ذلـك  يكـون  أال علـى  تقريـر،  وجـود  دون لالتفاقيـة  طـرف  دولـة  تنفيـذ  يف ستنظر لكنها .عنها
 وقبــل .حـدة  علـى  حالـة  كـل  أسـاس  علـى  املعنيــة الدولـة  عـن  وفـد  وحبـضور  أخـري،  كمـالذ  إال
 الطــرف الدولــة ختطــر تقريــر، وجــود دون االتفاقيــة تنفيــذ يف النظــر يف املــضي اللجنــة تقــرر أن

 التقريــر تقــدمي إىل وتــدعوها حمــددة مقبلــة دورة يف االتفاقيــة فيــذتن يف النظــر تعتــزم أهنــا املعنيــة
  .الدورة تلك عقد تاريخ قبل املطلوب

 بـالفقرة  عمـال  األطـراف  الـدول  مـن  اسـتثنائية  تقارير احلاالت بعض يف اللجنة وتطلب  - ١٦
 ئومبـاد  معـايري  أوالً/٢١ مقررهـا  يف اللجنة اعتمدت وقد .االتفاقية من ١٨ املادة من )ب( ١

 تـشري  وكافيـة  موثوقـة  معلومـات  تـوافر  ذلـك  ويقتضي .االستثنائية التقارير هبذه تتصل توجيهية
 علـى  القائمـة  كاالنتـهاكات  ،للمرأة اإلنسان حلقوق منتظمة أو جسيمة انتهاكات حدوث إىل
 علـى  التقـارير  تركـز  أن وينبغـي  أنثـى؛  لكوهنـا  إال لـشيء  ال املـرأة  ضـد  املوجهة أو اجلنس نوع
  .)ب(اللجنة حددهتا اليت املسائل من بعينها مسائل أو مسألة
 جانـب  أي يف املـشاركة  عـن  اللجنـة  أعضاء فرادى ميتنع ثالثا،/١٨ اللجنة ملقرر ووفقاً  - ١٧
 مـستويات  أعلـى  علـى  احملافظـة  بغيـة  رعاياهـا  مـن  هم الذين الدول تقارير يف النظر جوانب من

   .)ج(ومضمونا شكال احلياد
_________________ 

 .، اجلزء األول)A/54/38/Rev.1 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون امللحق رقم   )ب(  

 .، اجلزء األول)A/53/38/Rev.1 (٣٨الدورة الثالثة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )ج(  



CEDAW/C/2009/II/4  
 

09-35953 17 
 

  اخلتامية املالحظات  - جيم  
 وهلـذا  .فيهـا  تنظـر  الـيت  األطـراف  الـدول  تقـارير  علـى  ختامية مالحظات اللجنة تعتمد  - ١٨

 يف للنظــر ،طــرف دولــة كــل مــع جتريــه الــذي البنــاء احلــوار بعــد مغلقــة جلــسة تعقــد الغــرض،
 كوذلـ  املعنيـة،  للدولـة  تبـديها  الـيت  اخلتاميـة  املالحظـات  يف تناوهلـا  نبغـي ي الـيت  الرئيـسية  املسائل
 الرئيـسية  االهتمـام  جمـاالت  وحول اإلجيابية اجلوانب حول القطري املقرر اقتراحات إىل استنادا

 األمانــة مــن بــدعم ،اخلتاميــة للمالحظــات األول املــشروع القطــري املقــرر وُيعــد .والتوصــيات
 صـيغة  وضـع  قبـل  اللجنـة  خـرباء  يقـدمها  إضافية ومدخالت تعليقات أي بتنسيق ويقوم العامة،
ــة ــاقش .للمــشروع هنائي ــة وتن ــة املالحظــات مــشروع اللجن ــضع اخلتامي ــة صــيغتها وت  يف النهائي

 تعكـس  وال اللجنـة،  عليهـا  تتفـق  الـيت  املـسائل  اخلتاميـة  املالحظات وتعكس .مغلقة اجتماعات
ــرر آراء ــري املقـ ــد القطـ ــ وال .للبلـ ــافي درجتُُـ ــسائل إال هـ ــشواغل املـ ــيت والـ ــريت الـ ــالل أثـ  خـ

  .اءالبّن احلوار
 .أدنـاه  إليهـا  املـشار  العنـاوين  حتـت  موحـدا  شـكال  اخلتاميـة  املالحظـات  تتبـع  ما عادةو  - ١٩

 التوجيهيــة باملبــادئ التــزم قــد التقريــر كــان إذا مــا ، منــهاأمــور مجلــة إىل عــادة املقدمــة وتــشري
 حتفظـات  أي أبدت قد الطرف الدولة كانت إذا وما التقارير؛ تقدمي بشأن اللجنة وضعتها اليت
ــى ــة؛االتفا عل ــد مــستوى وإىل قي ــذي احلــوار وجــودة الوف ــه أجــري ال ــا .مع ــرع أم ــقامل الف  تعل
 املخـصص  األخـري  الفـرع  ويـنظم  .االتفاقيـة  مواد لتسلسل وفقا عادة فينظم ة،اإلجيابي وانبباجل

 مهيـة أ ترتيـب  حبـسب  ،والتوصـيات  الرئيـسية  االهتمـام  مبجـاالت  املتعلـق  ،اخلتاميـة  للمالحظات
 بـشأن  اللجنـة  تقـدمها  حمـددة    مقترحـات  ويتضمن تقريره، يف النظر اجلاري لبلدل املعينة املسائل
   .أثريت اليت الشواغل

 نطـاق  علـى  اخلتاميـة  املالحظـات  نشر تطلب توصية اخلتامية املالحظات مجيع يف وترد  - ٢٠
ــة يف واســع ــة التــايل الــدوري التقريــر يف تــدرج أن تطلــب وفقــرة املعنيــة، الطــرف الدول  للدول
 وتــدعو .االتفاقيــة تنفيــذ يف بــيجني عمــل ومنــهاج بــإعالن االســتعانة بــشأن ومــاتمعل الطــرف

ــة أحكــام ومراعــاة جنــساين منظــور إدراج إىل التعليقــات ــة اجلهــود يف االتفاقي ــق املبذول  لتحقي
ــة األهــداف ــة، اإلمنائي ــة ىلإ وتطلــب لأللفي ــضمِّن أن الطــرف الدول ــا ت ــدوري تقريره ــل ال  املقب
 الـصكوك ب الطـرف  الدولـة  التـزام  أن إىل إشـارة  أيضا املالحظات يف وترد .ذلك عن معلومات
 مجيـع  يف اإلنـسان  حبقـوق  املـرأة  متتـع  يعزز أن شأنه من   ناإلنسا قوقحل التسعة الرئيسية الدولية
 طرفـاً  هـي  ليـست  الـيت  الـصكوك  علـى  التـصديق  يف النظـر  علـى  الدولـة  ويشجع ،احلياة ميادين
ــا ــرد .بعـــد فيهـ ــ املالحظـــات يف وتـ ــة تـــدعو أيـــضا ارةإشـ  علـــى التـــصديق إىل الطـــرف الدولـ

 التعـديل  قبـول  إىل وتـدعوها  بعـد،  فيه طرفاً الدولة تكن مل إذا لالتفاقية االختياري الربوتوكول
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 وحتــدد .بعـد  ذلـك  فعلـت  قــد تكـن  مل إذا االتفاقيـة  مـن  ٢٠ املــادة مـن  ١ الفقـرة  علـى  املـدخل 
 الـدوري  هـا تقرير تقـدمي  الطـرف  لدولـة ا علـى  يهف يتعني الذي التاريخ أيضا اخلتامية املالحظات

 يكـون  الـيت  احلـاالت  يف واحد تقرير يف املقبلني تقريريها دمج إىل الطرف الدولة وتدعو ،التايل
  .املقبلتني تنيالسن غضون يف سيحل أو ،فات بالفعل قد التايل التقرير تقدمي موعد فيها
 اللجنــة استعرضــت ،٢٠٠٨ عــام يف ودةاملعقــ للجنــة، واألربعــني احلاديــة الــدورة يفو  - ٢١

 يف األطـراف  الدول مساعدة أجل من أنه إىل وخلصت .اخلتامية املالحظاتب املتعلقة ممارساهتا
 مـــشفوعة مفـــصلة ختاميـــة مالحظـــات لوضـــع جاهـــدة فـــستعمل ،االتفاقيـــة تنفيـــذب تعجيـــلال

 أيـضا  اخلتاميـة  املالحظـات  تـشمل  وأن .ملزمـة  تكـون  أن دون للتحقيق، قابلة حمددة بتوصيات
 يف احلاجـة  حـسب و مبرونـة  هبـا  االسـتعانة  املعنيـة  الطرف للدولة ميكن موضوعية عناوين إدراج
  .)د(لتقريرها مرفق يف وأدرجتها املوضوعية العناوين على اللجنة اتفقت وقد تقريرها، إعداد
 علـى  تـاح وُت .املعنيـة  الطرف الدولة إىل اخلتامية املالحظات حالُت ،اجللسة انتهاء فورو  - ٢٢
 املتعلقـة  اإللكتـروين  الربيـد  قائمـة  خـالل  مـن  وتـوزَّع  اإلنـسان،  حقوق ملفوضية اإلنترنت موقع

   .اإلنسان حقوق مفوضية تديرها واليت عاهداتمب املنشأة اهليئات توصياتب
  

   املتابعة إجراءات  - رابعا  
 األخــذ اللجنــة قـررت  ،٢٠٠٨ عــام يف املعقــودة للجنـة،  واألربعــني احلاديــة ةدورالـ  يف  - ٢٣
 األطــراف، الــدول فــرادى تقــارير علــى اخلتاميــة املالحظــات يف مبوجبــه، ُيــدرج ملتابعــة إجراءبــ

 الـواردة  احملـددة  التوصـيات  لتنفيذ املتخذة اخلطوات عن مبعلومات اللجنة مد إىل يدعوها طلب
 بتلـك  اللجنـة  موافـاة  إىل الطلب ذلك يف األطراف الدول وتدعى .اخلتامية املالحظات تلك يف

   .سنتني غضون يف املعلومات
 )هــ (٢٠١١ عـام  يف ،اللجنـة  وسـتقّيم  تابعةامل تقارير أول موعد ٢٠٠٩ عام يف وسيحل  - ٢٤

   .اإلجراء هذا تطبيق يف جتربتها
  
   هاتقارير تقدمي على األطراف الدول تشجيعل استراتيجيات  - خامسا 

 عمليـة  علـى  املفروضة التحديات مواجهة إىل الرامية التدابري من عددا اللجنة اعتمدت  - ٢٥
 .تقـدميها  موعـد  فـات  الـيت  أو فيهـا  يبـت  مل الـيت  لتقـارير ا  من الكبري للعدد نتيجة املعاهدة رصد

_________________ 
؛ ٤١٨ثانيــا؛ الفقــرة  /٤١رر  اجلــزء الثــاين، املقــ  ،٣٨الــدورة الثالثــة والــستون، امللحــق رقــم     ، نفــسهاملرجــع   )د(  

  .العاشر املرفق
 .ثالثا/٤١املرجع نفسه، اجلزء الثاين، املقرر   )هـ(  
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ــى ــدبري االســتثناء، ســبيل وعل ــت، وكت ــن مؤق ــشجيع أجــل م ــدول ت ــى األطــرف ال ــاء عل  الوف
ــة مــن ١٨ املــادة مبوجــب التقــارير بتقــدمي بالتزاماهتــا  التقــارير مــشكلة حلــل وكــذلك ،االتفاقي
 يف املتـأخرة  هـا تقارير كـل  جتمـع  أن إىل األطـراف  الدول دعيت فيها، النظر تنتظر اليت املتأخرة
 الـدول  لـدعم  التقنية املساعدة تقدمي على األخرى واهليئات املتحدة األمم وحتُث .واحدة وثيقة

 .االتفاقيـة  مبوجـب  التقـارير  بتقـدمي  لقـة املتع التزاماهتـا  تنفيـذ  يف طلبها، على بناء تلبية األطراف،
  .االقتضاء حسب وتعدهلا االستعراض قيد التدابري هذه اللجنة وُتبقي

  
   وثائقال  - سادسا 

 الرمسـي  التقريـر  ذلـك  يف مبـا  التقرير، مقدمة الطرف الدولة بشأن وثائق اللجنة إىل ترد  - ٢٦
 الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريق يعّدها اليت واألسئلة املسائل وقائمة الطرف، الدولة تقدمه الذي
  .الصلة ذات الوثائق من ذلك وغري الطرف، الدولة تقدمه الذي والرد ،للجنة التابع
 املقّدمــة األطــراف الــدول مــن دولــة بكــل املتعلقــة املعلومــات علــى الــضوء إلقــاء وبغيــة  - ٢٧

 )تقـارير ( تقريـر  :اإلنـسان  حقـوق  ملفوضـية  الـشبكي  املوقـع  علـى  التاليـة  الوثـائق  تتاح للتقارير،
 الدولـة  تقـدمها  مرفقـات  وأي الطـرف؛  الدولـة  ورد واألسـئلة؛  املـسائل  وقائمة الطرف؛ الدولة

 متاحـا؛  كـان  إذا اللجنـة،  أمـام  الطـرف  للدولـة  االسـتهاليل  والبيـان  متاحة؛ كانت إذا الطرف،
 أعـضاء  وأمسـاء  متاحـة؛  انـت ك إذا ،)التقـارير ( التقريـر  يف اللجنة بنظر املتعلقة املوجزة واحملاضر
  .للجنة اخلتامية واملالحظات متاحة؛ كانت إذا الوفد،

  
   املتحدة لألمم التابعة واهليئات املتخصصة الوكاالت مع التفاعل  - سابعا  

 إىل الـدعوة  الثانيـة،  دورهتـا  منـذ  املرأة، ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة وجهت  - ٢٨
ــ املتخصــصة الوكــاالت ــم ةملنظوم ــاون املتحــدة األم ــا للتع ــها يف معه ــة وتؤكــد .عمل  أن اللجن
 دورا الكيانـات  مـن  وغريهـا  وبراجمهـا  املتحـدة  األمم وصناديق املتخصصة الوكاالت ملسامهات

 قبـل  ملـا  العامـل  والفريق اللجنة وتدعو .الوطين املستوى على لالتفاقية الكامل التنفيذ يف حامسا
 الـدول  عـن  قطريـة  معلومـات  تقـدمي  إىل املتحـدة  األمـم  اتوهيئـ  املتخصـصة  الوكـاالت  الدورة

ــه تقــوم الــذي العمــل عــن وكــذلك عليهــا، معروضــة تقاريرهــا تكــون الــيت األطــراف  هــذه ب
 يف اللجنـة  أمـام  كلمة إلقاء إىل اهليئات تلك ممثلو ويدعى .االتفاقية تنفيذ يف لإلسهام الكيانات
 العامـل  الفريق ملخاطبة أيضا الدعوة إليهم وجهوت .دوراهتا من دورة كل بداية يف مغلقة جلسة

 يلقـي  مكتوبـة،  تقـارير  تتلقـى  أن درجـة  أقـصى  إىل املفيـد  مـن  أن اللجنـة  وترى .الدورة قبل ملا
ــو ــة ممثل ــة أو املتخصــصة الوكال ــة اهليئ ــة املعني ــم التابع ــضوء املتحــدة لألم ــى ال ــا عل ــاء حمتواه  أثن

 توجيهيـة  مبـادئ  اللجنـة  أصـدرت  وقـد  .العامـل  ريـق الف أو اللجنة تعقدها اليت املغلقة اجللسات
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 املتحـدة  األمـم  وهيئـات  املتخصـصة  الوكـاالت  مـن  للجنـة  املقدمـة  التقـارير  إعداد طريقة بشأن
 اللجنـة  تعـاون  يعزز مما اللجنة، على عرضها وطريقة وشكلها التقارير تلك حمتوى توضيح بغية
  .)و(الكيانات تلك مع
 جهـود  يف تـساهم  أن املتحـدة  األمـم  وهيئات املتخصصة التالوكا إىل اللجنة وتطلب  - ٢٩

 وتـشجع  االتفاقيـة،  تنفيذ إىل الرامية الوطين املستوى على احلكومية غري واملنظمات احلكومات
ــات ــيت الكيان ــسهم مل ال ــة عمــل يف اآلن حــىت ت ــه أســهمت أو اللجن ــشكل في ــى متقطــع، ب  عل

   .مشاركتها زيادة
  

 اإلنـسان  حلقـوق  الوطنيـة  واملؤسـسات  احلكوميـة  غـري  املنظمات مشاركة  - ثامنا  
   اللجنة أنشطة يف
ــة وجهــت  - ٣٠ ــدعوة، اللجن ــذ ال ــا من ــري املنظمــات إىل األوىل، دوراهت ــة غ ــة احلكومي  ملتابع

 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  ممثلـي  تـدعو  فإهنـا  اإلمكـان،  قـدر  مطلعـة  تكون أن ولضمان .أعماهلا
 معروضـة  تقاريرهـا  تكون اليت األطراف الدول عن قطرية معلومات تقدمي إىل والدولية الوطنية
 معلومـات  تقـدمي  إىل أيضا والدولية الوطنية احلكومية غري املنظمات اللجنة وتدعو .اللجنة على
 معروضـة  تقاريرهـا  تكـون  الـيت  األطـراف  الـدول  عـن  الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريق إىل قطرية
 انعقـاد  قبل اإلنسان حقوق مفوضية إىل إلكترونية غةصي يف املعلومات هذه تقدمي وينبغي .عليه
 ذلـك،  علـى  عـالوة  اللجنـة،  وختـصص  .ذلـك  أثنـاء  أو العامـل  الفريـق  اجتمـاع  أو اللجنة دورة
 مـن  والثـاين  األول األسـبوعني  بدايـة  يف ذلـك  يكـون  مـا  وعـادة  دوراهتـا،  من دورة كل يف وقتا

 الفريــق ويتــيح .شــفوية معلومــات قــدميت مــن احلكوميــة غــري املنظمــات ممثلــي لــتمكني الــدورة،
 ويكـون  شـفوية،  معلومات لتقدمي احلكومية غري للمنظمات أيضا الفرصة الدورة قبل ملا العامل
 املنظمـات  اللجنـة  وتـشجع  .الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريق الجتماع األول اليوم يف عادة ذلك
 ممثلـي  حـضور  تيـسري  علـى  راجمهـا وب وصناديقها املتحدة األمم ومنظمات الدولية احلكومية غري

  .اللجنة دورات احلكومية غري الوطنية املنظمات
 حقـوق  ملفوضـية  الـشبكي  املوقـع  على احلكومية غري للمنظمات إعالمية مذكرة وتتاح  - ٣٥

 اللجنــة دورات وحــضور املعلومــات تقــدمي إجــراءات عــن عامــة حملــة املــذكرة وتــوفر .اإلنــسان
  .الدورة قبل ملا العامل الفريق واجتماعات

_________________ 
اعتمدت اللجنة مبادئ توجيهية منقحة بشأن تقدمي الوكاالت املتخصصة وهيئات األمم املتحدة التقارير إليهـا،         )و(  

الوثـائق الرمسيـة    انظـر    (٢٠٠٦فربايـر   /  شباط -يناير/  كانون الثاين  وذلك يف دورهتا الرابعة والستني املعقودة يف      
  )).A/61/38 (٣٨للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 
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 لتقـــدمي اإلنـــسان حلقـــوق الوطنيـــة املؤســـسات ملمثلـــي اوقتـــ أيـــضا اللجنـــة وختـــصص  - ٣٦
 ينــاير/الثــاين كــانون يف املعقــودة األربعــني ادورهتــ يف اللجنــة واعتمــدت .اللجنــة إىل معلومــات
 أمــور مجلــة يف فيــه ورد اإلنــسان حلقــوق الوطنيــة املؤســسات مــع عالقتــها بــشأن بيانــا ٢٠٠٨

 ذلـك،  يف اللجنـة  ومـسامهة  االختيـاري  وبروتوكوهلـا  االتفاقيـة  وتعمـيم  نـشر  علـى  شجعهات أهنا
 عليهــا تقاريرهــا املعروضــة األطــراف الــدول بــشأن قطريــة مبعلومــات إياهــا مبوافاهتــا ورحبــت

  .)ز(الدورة قبل ملا العامل الفريق على أو
  
  العامة توصيات  - تاسعا  

 عامـة  وتوصـيات  مقترحـات  تقـدمي  للجنـة  ميكـن  أنـه  علـى  االتفاقية من ٢١ املادة تنص  - ٣٧
 يف العامـة  التوصـيات  وتوّجه .األطراف الدول من الواردة واملعلومات التقارير دراسة على بناء

 االلتزامـات  حمتـوى  يف اللجنـة  رأي بالتفـصيل  تـبني  مـا  عـادة  وهـي  األطـراف،  الدول إىل العادة
 مـواد  بـشأن  عامة توصيات اللجنة وُتعد .)ح(اقيةاالتف يف أطرافاً بوصفها الدول هبا تعهدت اليت

 جيـري  أن اللجنـة  تـود  الـيت  املـسائل  معظمهـا  وحيـدد  .الـصلة  ذات املـسائل /املواضيع أو االتفاقية
 مفــصلة بتوجيهــات األطــراف الــدول تزويــد إىل وتــسعى األطــراف، الــدول تقــارير يف تناوهلــا
   .هلا لالمتثال الالزمة طواتواخل االتفاقية مبوجب هبا املنوطة االلتزامات بشأن
 يف املعتمـدة  التوصـيات  وكانـت  .)ط(عامـة  توصية ٢٦ اآلن حىت اللجنة اعتمدت وقد   - ٣٨

 والتحفظـات  التقـارير،  حمتـوى  قبيـل  مـن  قـضايا  وتتناول مقتضبة، للجنة األوىل العشر الدورات
 ١٩٩١ عــام يف دةاملعقــو العاشــرة دورهتــا يف اللجنــة وقــررت .اللجنــة ومــوارد االتفاقيــة، علــى
 بـني  العالقـة  وبـشأن  االتفاقيـة،  مـن  بعينـها  أحكـام  بـشأن  عامة توصيات إصدار ممارسة تتبع أن

ــواد ــة م ــضايا/واملواضــيع االتفاقي ــصلة ذات الق ــة وأصــدرت .ال ــاب يف اللجن ــك أعق ــرار ذل  الق
 تطبيـق  بـشأن  واضـحة  بتوجيهـات  األطراف الدول زودت ومشوال تفصيالً أكثر عامة توصيات

ــةاال ــة حــاالت يف تفاقي  املــرأة ضــد العنــف بــشأن شــاملة عامــة توصــيات اعتمــدت وقــد .معين
ــم( ــساواة ،)١٩ رق ــزواج يف وامل ــات ال ــم( األســرية والعالق ــرأة ،)٢١ رق ــاة يف وامل ــة احلي  العام
   ).٢٥ رقم( املؤقتة اخلاصة والتدابري ،)٢٤ رقم( الصحية الرعاية على واحلصول ،)٢٣ رقم(

_________________ 
 اجلزء األول، املرفق الثاين، ،)A/63/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم        )ز(  

 .اًثاني/٤٠املقرر 

 .توجه االقتراحات يف العادة إىل كيانات األمم املتحدة  )ح(  

نصوص التوصيات العامة متاحة على املوقع الشبكي ملفوضية حقـوق اإلنـسان وتـرد يف اجمللـد الثـاين مـن جتميـع              )ط(  
  ).HRI/GEN/Rev.9 (vol.II(التعليقات العامة والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات 
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 .العامـة  التوصـيات  إلعـداد  مراحـل  ثـالث  من عملية ١٩٩٧ عام يف نةاللج واعتمدت  - ٣٩
 مــن وغريهــا احلكوميــة غــري واملنظمــات اللجنــة بــني مفتــوح حــوار مــن األوىل املرحلــة وتتــألف
 مــن وغريهــا املتخصــصة الوكــاالت اللجنــة وتــشّجع .العامــة التوصــية موضــوع بــشأن اجلهــات
 هــذه يف املـشاركة  علـى  احلكوميـة،  غـري  ظمـات املن عــن فـضالً  املتحـدة،  األمـم  منظومـة  هيئـات 
 صـياغة  اللجنـة  أعـضاء  أحد إىل ُيطلب مث .رمسية غري أساسية معلومات ورقات وتقدمي املناقشة
ــة، التوصــية ــيت العام ــشتها جتــري ال ــدورة يف مناق ــة ال ــة التالي ــة دورة يف أو للجن  وميكــن .الحق

 الحقــة  دورة يف اللجنــة  وتعتمــد  .املناقــشة  يف للمــشاركة  الــرأي  أهــل  إىل الــدعوة  توجــه أن
  .املنقحة الصياغة

  
  اللجنة اعتمدهتا اليت البيانات  - عاشرا  

 وتأكيــد لتوضــيح بيانــات اللجنــة تعتمــد االتفاقيــة، يف األطــراف الــدول مــساعدة بغيــة  - ٤٠
 تناولــت وقـد  .االتفاقيــة تنفيـذ  يف تـؤثر  الــيت الرئيـسية  الدوليـة  واملــسائل التطـورات  إزاء موقفهـا 
 ؛)٢٠٠١( والعنـصري  اجلنـساين  والتمييز ؛)١٩٩٨( التحفظات قبيل من مسائل البيانات تلك

ــة املــرأة مــع والتــضامن ــة اجلنــسانية والــشؤون ؛)٢٠٠٢( األفغاني  ؛)٢٠٠٢( املــستدامة والتنمي
 وتقيـيم  استعراض ومناسبة ؛)٢٠٠٤( العراق يف املرأة وحالة ؛)٢٠٠٢( املسّنات ضد والتمييز
 واجلوانــب ؛)٢٠٠٥( اعتمادهــا علــى ســنوات ١٠ مــضي بعــد بــيجني لعمــ ومنــهاج إعــالن

 شــهر يف آســيا شــرق جنــوب مبنطقــة حلّــت الــيت )يتــسونام( البحــري املــد لكارثــة اجلنــسانية
 ).٢٠٠٩( وغـزة  ؛)٢٠٠٩( الدوليـة  املاليـة  واألزمـة  ؛)٢٠٠٥( ٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون
 اهليئـات  منظومـة  بإصـالح  اخلاصـة  للمقترحـات  بالنـسبة  نظرهـا  وجهـة  كـذلك  اللجنـة  وقدمت
 املنـشأة  للهيئات ومتكامل متوائم نظام حنو” عنوانه بيان يف اإلنسان، حقوق مبعاهدات املنشأة

   ).٢٠٠٦( “اإلنسان حقوق مبعاهدات
  

  أخرى مسائل - عشر حادي
ــة تواصــل  - ٤١ ــسيق التحــاور اللجن ــشطتها وتن ــع أن ــات م ــات اهليئ ــشأة األخــرى واآللي  املن

 مــشروع بــشأن األخــرى املعاهــدات هيئــات تعليقــات وتلــتمس .اإلنــسان حقــوق مبعاهــدات
 هــذه تعـدها  الـيت  التعليقـات /العامـة  التوصـيات  مـشروع  علـى  تعليقـات  وتقـدم  العامـة  توصـياهتا 
ــات ــت إذا اهليئ ــك إىل دعي ــشارك .ذل ــضاء وي ــة، أع ــا اللجن ــام يف أمكــن، كلم  املخصــصة األي
 وتبــادالً مناقــشات اللجنــة وجتــري .األخــرى ملعاهــداتا هيئــات تعقــدها الــيت العامــة للمناقــشة
 املناقـشات  يف أيـضاً  نـشط  بـشكل  اللجنـة  وتـشارك  .األخرى اإلنسان حقوق آليات مع لآلراء
   .اإلنسان حقوق مبعاهدات املنشأة اهليئات منظومة بإصالح اخلاصة احلالية
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 بينــها مــن اعــات،االجتم مــن عــدد يف اللجنــة، عــن بالنيابــة اللجنــة، رئــيس ويــشارك  - ٤٢
 اهليئــات رؤســاء اجتماعــات عــن فــضالً املــرأة وضــع وجلنــة العامــة للجمعيــة الــسنوية الــدورات
ــشأة ــدات املن ــوق مبعاه ــسان حق ــشارك .اإلن ــرئيس وي ــريه ال ــن وغ ــضاء م ــة أع ــضا اللجن  يف أي

   .باملعاهدات املنشأة للهيئات التابعة اللجان مع املشتركة االجتماعات
ــ عقــدت وقــد  - ٤٣  بلجنــة اخلاصــني املقــررين مــن عــدد مــع مناقــشات املاضــي، يف ة،اللجن

 اللجنـة  وتتطلـع  .للجنة السنوية االجتماعات يف اللجنة رئيس وشارك السابقة، اإلنسان حقوق
ــسيق إىل ــع التن ــات م ــشأة األخــرى اهليئ ــداتاملب املن ــابع إلضــفاء مقترحــات وضــع يف عاه  الط

   .اإلنسان حقوق وجملس عاهداتاملب املنشأة اهليئات بني العالقة على املؤسسي
 آخــر، إىل وقــت مــن املتحــدة، األمــم مبقــر الــسنوية االجتماعــات جانــب إىل وتعقــد،  - ٤٤

 اللجنـة  أعـضاء  ويركـز  .امليزانية عن خارجة موارد متوهلا اللجنة، ألعضاء رمسية غري اجتماعات
 تنقـيح  ذلـك  يف مبـا  ة،اللجنـ  عمـل  أسـاليب  تعزيـز  على األول املقام يف االجتماعات هذه خالل

ــة املبـــادئ ــارير لتقـــدمي التوجيهيـ ــداد التقـ ــام وإعـ ــة الـــداخلي النظـ ــول مبوجـــب للجنـ  الربوتوكـ
 ،٢٠٠٩ مـايو /أيـار  ٣٠ وحـىت  .املتوازيـة  باجملـالس  يتعلـق  مـا  يف اللجنة عمل وطرق االختياري
   .القبيل هذا من اجتماعات ستة انعقدت

 أعــضاء يــشارك ودعمــه، االتفاقيــة تنفيــذ تــشجيعل املبذولــة الكــثرية اجلهــود إطــار ويف  - ٤٥
 شـعبة  تنظيمهـا  تتـوىل  الـيت  الـدول،  طلـب  علـى  بنـاء  التقنيـة،  املـساعدة  تقـدمي  أنـشطة  يف اللجنة

 العاملـة  ذلك يف مبا .األخرى املتحدة األمم وكيانات اإلنسان حقوق ومفوضية باملرأة النهوض
 املـستوى  علـى  االتفاقيـة  تنفيـذ  تعزيـز  ىعلـ  األنـشطة  تلـك  وتركـز  .اإلقليمـي  الصعيد على منها

ــوطين ــالربوتوكول واالســتعانة ال ــاري، ب ــا االختي ــارير تقــدمي ذلــك يف مب ــة مبوجــب التق  االتفاقي
  .للجنة اخلتامية املالحظات ومتابعة

  


