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 القـضاء  اتفاقية يف األطراف الدول اجتماع
 املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على

 عشر اخلامس االجتماع
 ٢٠٠٨ يوليه/متوز ٣٠ نيويورك،

 ** من جدول األعمال املؤقت ٦البند 
 مسائل أخرى

  
 املـرأة املتعلقـة    بالقـضاء علـى التمييـز ضـد          املبادئ التوجيهية للجنة املعنية     

  اخلاصة باالتفاقيةتقدمي التقاريرب
 مذكرة من األمانة العامة  

 
 اخلـامس عـشر للـدول    االجتمـاع  اهلدف من هذه املذكرة هـو توجيـه انتبـاه    

 التوجيهيـة  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة للمبادئ يف األطراف

 علـى  بالقـضاء  اللجنـة املعنيـة   اتهاعتمـد  باالتفاقية، اليت اخلاصة التقارير دبإعدا املتعلقة

فربايـر  /  شـباط ١ -ينـاير  / كـانون الثـاين  ١٤(ربعني  يف دورهتا األاملرأة  ضد التمييز
ــواردة يف املرفــق)٤٠/١القــرار ( ٢٠٠٨ ــة  وينبغــي أن. ، ال  تطبَّــق املبــادئ التوجيهي

املنـّسقة  ة مـع املبـادئ التوجيهيـ   بـاالقتران   االتفاقيـة املتعلقة بإعـداد التقـارير اخلاصـة ب    
الفـصل  ، HRI/GEN/2/Rev.5( املتعلقة بإعداد التقـارير عـن وثيقـة أساسـية موّحـدة           

 فهذه املبادئ تشكّل معا املبادئ التوجيهية املنّسقة املتعلقـة بإعـداد التقـارير            ).ولاأل
 .أة املرمبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد

 
 

 . أعيد إصدارها ألسباب فنية * 
 ** CEDAW/SP/2008/1 . 
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 املرفق  
 املـرأة املتعلقـة   املبادئ التوجيهية للجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد               

 ) أ( اخلاصة باالتفاقيةتقدمي التقاريرب
 

 مقدمة -ألف  
 ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  اللجنة املعنيـة  أعدهتا اليتاملبادئ التوجيهية هذه جيب تطبيق  - ١

ــةارير اخلاصــة املتعلقــة بإعــداد التقــ و ) ب(املــرأة ــا إىل جنــب مــع   باالتفاقي ــة جنب املبــادئ التوجيهي
املبادئ تشكّل معا املبادئ التوجيهيـة       فهذه. ) ج(املنّسقة املتعلقة بتقدمي الوثائق األساسية املوّحدة     

. املنّسقة املتعلقـة بتقـدمي تقـارير يف إطـار اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                   
يع املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير الصادرة سابقا عن اللجنـة املعنيـة             وهي حتلّ حمل مج   

 .) د(بالقضاء على التمييز ضد املرأة

تنفيـذ االتفاقيـة مــن   املتعلقـة ب تقـارير الـدول األطــراف   كـل تقريــر مـن   تـألف  ي، لـذلك و - ٢
 .ةاالتفاقيتتعلق بوجه خاص بتنفيذ وثيقة أساسية موّحدة ووثيقة : جزأين

 
  األساسية املوّحدةالوثيقة  

الوثيقة األساسية املوّحدة اجلزء األول من أي تقريـر ُيعـّد للجنـة وفقـا للمبـادئ        تشكل   - ٣
 الوثيقــة األساســية املوحــدة معلومــات نتــضموت. ) ه(التوجيهيــة املنــّسقة املتعلقــة بإعــداد التقــارير

 .ذات طابع عام ووقائعي
 يف  تتكـّرر  أن ال ردة يف الوثيقـة األساسـية املوحـدة ينبغـي           وعموما، فإن املعلومات الـوا     - ٤

وتشدد اللجنة على أنه إذا مل تقـدم إحـدى الـدول           . الوثيقة اخلاصة باالتفاقية املقّدمة إىل اللجنة     
مل تكن املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسية املوحـدة        إذا  األطراف وثيقة أساسية موحدة، أو      

__________ 

ألمـم املتحـدة    ميكن طلب املساعدة الفنية، يف جمال إعداد التقارير وإنـشاء آليـات مجـع البيانـات، مـن مفوضـية ا                     ) أ( 
 .حلقوق اإلنسان أو الكيانات األخرى التابعة لألمم املتحدة

 .، املرفق)A/63/38 (٣٨ستصدر يف الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم  ) ب( 
قـوق اإلنـسان مبـا يف ذلــك    املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي التقـارير يف إطـار املعاهـدات الدوليـة حل          ) ج( 

ــائق اخلاصــة باملعاهــدات     ــائق األساســية املوحــدة والوث ، HRI/GEN/2/Rev.4(املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالوث
 ).الفصل األول

 .، الفصل اخلامسHRI/GEN/2/Rev.5 ) د( 
 .٥٩-٢٤، الفقرات HRI/GEN/2/Rev.5انظر بوجه خاص  )هـ( 
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باإلضـافة  و. يع املعلومات ذات الصلة يف الوثيقة اخلاصة باالتفاقيـة  مستكملة، فيجب أن ترد مج    
إىل ذلك، تشّجع اللجنة الدول على استعراض املعلومات الواردة يف الوثيقة األساسـية املوّحـدة            

 هـذه املعلومـات     تبـّين أن   وإذا. واجلنـسانية  أبعادهـا اجلنـسية      اليت تقّدمها هذه الدول مـن حيـث       
إدراج املعلومـات ذات الـصلة يف الوثيقـة اخلاصـة           مـدعّوة إىل     األعـضاء    غري كافية، فـإن الـدول     
 . املقبل للوثيقة األساسية املوّحدة باالتفاقية ويف التحديث

 
  اخلاصة باالتفاقيةةقيالوث  

بإعـداد اجلـزء الثـاين مـن التقـارير وتنطبـق علـى التقـارير                 املبـادئ التوجيهيـة   هذه  تتعلق   - ٥
وينبغـي أن حتتـوي الوثيقـة     .  الالحقـة املقدمـة إىل اللجنـة        الدوريـة  قـارير األولية وكذلك على الت   

 .اخلاصة باالتفاقية على مجيع املعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية

ويف حــني ينبغــي أن تكــون املعلومــات الوقائعيــة العامــة املتعلقــة باإلطــار العــام حلمايــة     - ٦
ــوع اجلــنس،      ــّصلة حــسب ن ــا مف ــسان وتعزيزه ــوق اإلن ــر، وأن تكــون   حق ــق األم ــث ينطب  حي

واردة يف الوثيقـة األساسـية     الفعالـة   ومات املتعلقة بعدم التمييز واملـساواة وسـبل االنتـصاف           لاملع
ــدة ــي، )و() و(املوّح ــذ      ينبغ ــات إضــافية خاصــة بتنفي ــة معلوم ــة اخلاصــة باالتفاقي ــشمل الوثيق  أن ت

اإلضــافة إىل معلومــات يغلــب  اللجنــة بناالتفاقيــة والتوصــيات العامــة ذات الــصلة الــصادرة عــ 
 ختلّفـه القـوانني وتفاعـل الـنظم القانونيـة املتعـددة والـسياسات            مـا عليها الطابع التحليلـي بـشأن       

 أيضا توفري معلومات حتليلية بـشأن التقـدم احملـرز يف جمـال              نبغيوي. رأةعلى امل من آثار   والربامج  
دولـة الطـرف أو يف إطـار سـلطتها          كفالة متتع مجيع فئات النساء اللـوايت يعـشن علـى أراضـي ال             

 .القضائية طوال حياهتّن بأحكام االتفاقية
 

 االلتزام بتقدمي التقارير -باء  
انضمامها إليهـا،    من الدول األطراف، عند تصديقها على االتفاقية أو       دولة  تتعهد كل    - ٧

، تقريـرا   ، أن تقـدم، يف غـضون سـنة مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة يف تلـك الدولـة                     ١٨مبوجب املادة   
تدابري أخرى من أجل إنفاذ أحكـام        أوليا عما اختذته من تدابري تشريعية أو قضائية أو إدارية أو          

__________ 

ويـشمل هـذا معلومـات عامـة عـن القـوانني العرفيـة أو الدينيـة            . ٥٩-٤٠ت  ، الفقرا HRI/GEN/2/Rev.5انظر   ) و( 
الــيت تــؤثر علــى مــساواة املــرأة بالرجــل قانونيــا وأمــام القــانون؛ وإدراج حظــر التمييــز علــى أســاس اجلــنس يف 
الدســتور؛ ووجــود تــشريعات حمــددة ملكافحــة التمييــز وتــشريعات لتعزيــز تكــافؤ الفــرص وتــشريعات حلظــر   

رأة؛ وما إذا كان النظام القانوين يتيح اختاذ تدابري خاصة أو ينّص على اختاذها؛ وعـدد القـضايا                  العنف ضد امل  
املرفوعـــة أمـــام احملـــاكم واملتعلقـــة باّدعـــاءات بـــالتعرض إىل التمييـــز علـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس؛ واملؤســـسة  

لمؤسسات الوطنيـة حلقـوق     اليت تضطلع بدور األجهزة الوطنية لشؤون املرأة؛ والبعد اجلنساين ل         ) املؤسسات(
 .اإلنسان؛ ووجود ميزنة جنسانية ونتائجها؛ وتثقيف حبقوق اإلنسان الذي يستهدف املرأة خصوصا
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بعــد ذلــك تقــارير دوريــة كــل أربــع  أن تقــّدم االتفاقيــة وعــن التقــدم احملــرز يف هــذا الــصدد، و 
 .سنوات على األقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك

 
 ت التقاريرحمتويابشأن توجيهات عامة  -جيم  

 توجيهات عامة  - ١ 
 مـن  ٢٩  والفقـرة ٢٦ إىل  ٢٤ ورد يف الفقـرات مـن        مـع مـا    التقريـر    يتماشـى ينبغي أن    - ٨

 . ) ز(املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بوضع التقارير
 

 للجنة توصيات العامةال - ٢ 
 اخلاصــة ةقــيلوثالتوصــيات العامــة الــيت تعتمــدها اللجنــة أثنــاء إعــداد ا راعــى ينبغــي أن ت - ٩

 .باالتفاقية
 

 عالناتاإلتحفظات وال - ٣ 
ــة عـــن التحفظـــات     - ١٠ ــية املوحـــدة معلومـــات عامـ ــة األساسـ ينبغـــي أن ُتـــدرج يف الوثيقـ

ــرة    ــا للفق ــات، وذلــك وفق ــّسقة  ) ب (٤٠واإلعالن ــة املن ــادئ التوجيهي باإلضــافة إىل و. مــن املب
ــدرج يف الوث   ــي أن ُت ــك، ينبغ ــيذل ــة ا ةق ــادئ     اخلاصــة باالتفاقي ــا للمب ــة وفق ــدم إىل اللجن ــيت تق ل

وبيانـات    معلومات حمددة تتعلـق بالتحفظـات واإلعالنـات املتـصلة باالتفاقيـة            ،التوجيهية احلالية 
شـرح  وينبغـي   . حيـث ينطبـق األمـر      ، ومالحظـات اللجنـة اخلتاميـة      ) ح(اللجنة بـشأن التحفظـات    

اقية وينبغي توضـيح أسـباب    أي مادة من االتفبشأن الطرف ةحتفّظ أو إعالن تصدره الدول    أي
ــصدد     ــا يف هــذا ال ــى موقفه ــدول األطــراف عل ــاء ال ــدت   لوينبغــي . بق ــيت أب ــدول األطــراف ال ل

ــها، أو   ــادة بعين ــل إىل م ــاملواد   حتفظــاتحتفّظــات عامــة ال حتي  ،١٦ و ٩ و ٧ أو/ و٢ تتــصل ب
ومـات  وينبغي أن تقدم الدول األطراف معل     . تقدم تقريرا تشرح فيه هذه التحفظات وأثرها       أن

بــشأن أي حتفظــات قــد أبــدهتا أو إعالنــات قــد أصــدرهتا بــشأن التزامــات مماثلــة يف معاهــدات   
 . أخرى حلقوق اإلنسان

 

__________ 

 .، الفصل األولHRI/GEN/Rev.5 ) ز( 
، اجلـزء الثـاين،   )     A/53/38/Rev.1   (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمـسون، امللحـق رقـم           ) ح( 

 .لفصل األول، الفرع ألفا
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 املصاعبعوامل وال - ٤ 
الـيت   أن تـرد يف الوثيقـة اخلاصـة باالتفاقيـة معلومـات بـشأن العوامـل واملـصاعب                    نبغيي - ١١

تـرد يف الوثيقـة األساسـية املوّحـدة، وفقـا      بتنفيذ أحكـام االتفاقيـة والـيت مل         تتصل بشكل خاص    
 مــن املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير، مبــا يف ذلــك تفاصــيل          ٤٤للفقــرة 

 .اخلطوات املّتخذة لتجاوز هذه املصاعب
 

 حصاءاتاإلبيانات وال - ٥ 
ــات إحــصائية ووقا      - ١٢ ــة األساســية املوحــدة معلوم ــشمل الوثيق ــي أن ت ــة يف حــني ينبغ ئعي
 بيانـات وإحـصاءات حمـددة ومفـصلة         تـضمن ، فإن الوثيقة اخلاصة باالتفاقيـة ينبغـي أن ت         ) ط(عامة

 تتعلق بتنفيذ كل مادة مـن مـواد االتفاقيـة وبالتوصـيات العامـة الـصادرة                 ) ي(حبسب نوع اجلنس  
 . عن اللجنة بغية متكني اللجنة من تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية

 
 ير األويلالتقر -دال  

، التقريـر   املوحـدة إىل جانب الوثيقة األساسية     اخلاصة باالتفاقية،   تشكل الوثيقة األولية     - ١٣
 الفرصـة األوىل الــساحنة أمـام الدولــة الطـرف ملوافــاة اللجنــة    وتعـد مبثابــة األويل للدولـة الطــرف  

 .هتا لالتفاقيةامبدى امتثال قوانينها وممارس
تعامل علـى حنـو دقيـق مـع كـل مـادة علـى حـدة يف األجـزاء          ينبغي للدولة الطرف أن ت   - ١٤

ــع   ــن األول إىل الراب ــة؛  م ــن االتفاقي ــية    وباإلم ــة األساس ــواردة يف الوثيق ــات ال ضــافة إىل املعلوم
علــى ملــا يترتــب حتليــل مفــصل وشــرح اخلاصــة باالتفاقيــة  ينبغــي أن يــوَرد يف الوثيقــة وحــدة،امل

 ومـدى تـوافر سـبل االنتـصاف علـى املـستوى              للمـرأة  قائعيـة حلالـة الو  من تأثري ا  املعايري القانونية   
 .العملي وتنفيذها وتأثريها يف حالة وقوع انتهاكات ألحكام االتفاقية

ســتثناءات االفــروق أو اخلاصــة باالتفاقيــة بيانــا لل  لوثيقــة األوليــة  أن تتــضمن اينبغــي  - ١٥
قيـة، علـى أسـاس اجلـنس        تفـرض علـى متتـع املـرأة بكـل حكـم مـن أحكـام االتفا                الـيت   قيود  ال أو

، أو بـأي    التقاليدونوع اجلنس، وإن كانت ذات طابع مؤقت، مبوجب القانون أو املمارسة أو             
طريقـــــة أخـــــرى وذلـــــك مـــــا دامـــــت هـــــذه املعلومـــــات غـــــري واردة بالفعـــــل يف الوثيقـــــة  

 .املشتركة األساسية

__________ 

 .٣٢، الفقرة HRI/GEN/2/Rev.5انظر  ) ط( 
 ).، الفصل األولHRI/GEN/2/Rev.5( من الوثيقة ٣باستخدام املؤشرات املناسبة الواردة يف التذييل  ) ي( 
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مــن النــصوص  اقتباســات كافيــة اخلاصــة باالتفاقيــةينبغــي أن تتــضمن الوثيقــة األوليــة   - ١٦
الدســـتورية والتـــشريعية والقـــضائية ذات الـــصلة أو خمتـــصرات لتلـــك النـــصوص وغريهـــا مـــن  
النــصوص الــيت تــضمن وتــوفر ســبل انتــصاف تتعلــق بــاحلقوق واألحكــام الــواردة يف االتفاقيــة،  

ــات عمـــل      وال ــة بإحـــدى لغـ ــالتقرير أو مل تكـــن متاحـ ــق تلـــك النـــصوص بـ ــيما إذا مل ترفـ سـ
 .املتحدة األمم

 
 التقارير الدورية -هاء  

، الـيت تـشكل إىل جانـب      اخلاصـة باالتفاقيـة    لوثيقـة الدوريـة الالحقـة     التركيز يف ا  ينبغي   - ١٧
 تقريـرا دوريـا الحقـا، علـى الفتـرة مـا بـني النظـر يف التقريـر الـسابق                      وحـدة الوثيقة األساسـية امل   

 .للدولة الطرف وعرض التقرير احلايل
األجـزاء  ( حبـسب اجملموعـات الرئيـسية        اخلاصـة باالتفاقيـة    ينبغي تنظيم الوثائق الدوريـة     - ١٨
ويف حال عدم توفر ما هو جديد لإلبالغ عنـه يف إطـار أيـة       .التفاقيةمن ا ) األول إىل الرابع  من  

 .التقريرذلك يف مادة من املواد، ينبغي أن يذكر 
ق الالحقـة   مثـل هـذه الوثـائ     يف  ينبغي أن يكون هناك ثالث نقاط لالنطالق على األقل           - ١٩

 :اخلاصة باالتفاقية
ــة     )أ(  ــات اخلتاميـ ــذ املالحظـ ــة بتنفيـ ــات املتعلقـ ــيما (املعلومـ ــشواغل”وال سـ  “الـ

علـــى التقريـــر الـــسابق والـــشروح اخلاصـــة بعـــدم التنفيـــذ أو الـــصعوبات        ) “التوصـــيات”و
 ؛) ك(صودفت اليت

ري ركــز علــى النتــائج للخطــوات والتــدابدراســة حتليليــة تقيــام الدولــة الطــرف ب )ب( 
 ؛القانونية اإلضافية وغريها من اخلطوات والتدابري املناسبة املضطلع هبا بغرض تنفيذ االتفاقية

عترض ممارسة املرأة ملا هلـا مـن        تاملعلومات املتعلقة بأية عقبات متبقية أو ناشئة         )ج( 
ــسان و  ــوق اإلن ــات احلحق ــات يف اجملــاال    األري ــوق واحلري ــك احلق ــا بتل ــدين تساســية ومتتعه  امل

ــع       وا ــساواة م ــى أســاس امل ــايف أو أي جمــال آخــر عل ــصادي واالجتمــاعي والثق ــسياسي واالقت ل
 . لتجاوز هذه العقباتاملتوخاهالرجل، فضال عن املعلومات املتعلقة بالتدابري 

__________ 

 مـع  قد تقرر الدول األطراف تقـدمي هـذه املعلومـات يف بدايـة التقريـر أو دجمهـا يف أجـزاء معنيـة مـن التقريـر،               ) ك( 
 .اإلحالة بشكل حمدد إىل املالحظة اخلتامية اخلاصة



CEDAW/SP/2008/INF/1  
 

08-37535 7 
 

أن تتصدى على وجه اخلصوص لألثـر النـاجم         اخلاصة باالتفاقية   ينبغي للوثائق الدورية     - ٢٠
لل االجتاهات على مر الزمن فيما خيـص القـضاء علـى التمييـز ضـد                وأن حت  عن التدابري املتخذة،  

 .املرأة وكفالة متتع املرأة متتعا كامال مبا هلا من حقوق اإلنسان
مبختلـف  يتعلـق   تنفيـذ االتفاقيـة فيمـا   اخلاصـة باالتفاقيـة   لوثائق الدوريـة  أن تعاجل اينبغي   - ٢١
 .التمييز كال متعددة من، وخباصة اجملموعات اخلاضعة ألشئيةموعات النسااجمل
طرأ تغيري أساسي يف النـهج الـسياسي والقـانوين للدولـة الطـرف مبـا يـؤثر علـى              عندما ي  - ٢٢

 الدولة الطرف تدابري قانونيـة أو إداريـة جديـدة تـستدعي إرفـاق               عندما تتخذ تنفيذ االتفاقية أو    
خـرى، ينبغـي    نصوصها بـالتقرير وكـذلك إرفـاق نـصوص القـرارات القـضائية أو القـرارات األ                

 .تقدمي هذه املعلومات يف الوثيقة اليت ختتص هبا اللجنة
 

 ستثنائيةاالتقارير ال -واو  
ــارير          - ٢٣ ــة تق ــصل بأي ــا يت ــة فيم ــى إجــراءات اللجن ــة عل ــة احلالي ــادئ التوجيهي ــؤثر املب ال ت

يهـا   من النظام الداخلي للجنة ومقرر     ٥-٤٨املادة  تنص عليها   استثنائية قد تكون مطلوبة واليت      
 .بشأن التقارير االستثنائية) ح(ثالثا /٣١أوال و /٢١
 

 مرفقات التقارير -زاي  
ينبغــي، عنــد االقتــضاء، أن يرفــق بــالتقرير، بإحــدى لغــات عمــل األمــم املتحــدة، عــدد  - ٢٤

كاف من نسخ الوثائق التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها من الوثائق اإلضافية اليت قد تـود               
وميكـن   .ريرهـا التقـارير تعميمهـا علـى مجيـع أعـضاء اللجنـة لتيـسري النظـر يف تق            لة  الدول املقدم 

 . من املبادئ التوجيهية املوحدة املتعلقة بتقدمي التقارير٢٠تقدمي هذه النصوص وفقا للفقرة 
 

 الربوتوكول االختياري -حاء  
وأصـدرت  إذا صّدقت الدولـة الطـرف علـى الربوتوكـول االختيـاري أو انـضمت إليـه                   - ٢٥

رد بالغ يـ نتصاف أو تعرب عـن أي قلـق آخـر فيمـا يتـصل بـ      لالل  ياللجنة آراء تستتبع توفري سب    
أن تتـضمن معلومـات إضـافية       اخلاصـة باالتفاقيـة     يف إطار ذلك الربوتوكول، فإنه ينبغي للوثيقة        

عن اخلطوات املتخذة لتـوفري سـبيل االنتـصاف فـضال عـن اخلطـوات األخـرى املتخـذة لـضمان                
 .البالغكرر أي ظرف يدفع إىل تقدمي يت أال
ــه وقامــت       - ٢٦ ــاري أو انــضمت إلي ــة الطــرف علــى الربوتوكــول االختي إذا صــّدقت الدول

 اخلاصـة باالتفاقيـة    من هذا الربوتوكول، فإنه ينبغي للوثيقة        ٨اللجنة بإجراء حتقيق عمال باملادة      
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تتكــرر  تحقيــق، وكفالــة أالّاختــذت اســتجابة هلــذا الالــيت خــرى األتــدابري الأن تتــضمن تفاصــيل 
 .االنتهاكات اليت دفعت إىل إجراء ذلك التحقيق

 
التــدابري الراميــة إىل تنفيــذ نتــائج مــا تعقــده األمــم املتحــدة مــن مــؤمترات    -طاء  

 واجتماعات قمة واستعراضات
، ومـن مث    ) ل(لالتفاقية ومنـهاج عمـل بـيجني      احملتوى املوضوعي   هناك تآزر ملموس بني      - ٢٧

وتـشتمل االتفاقيـة علـى التزامـات ملزمـة قانونـا وتبـّين حـق املـرأة يف                    . منـهما اآلخـر    يعزز كـل  
 . املــدين والــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي والثقــايف أو أي جمــال آخــرتاملــساواة يف اجملــاال

 عـشر سياسـة عامـة وجـدول         اإلثـين ويوفر منـهاج العمـل مـن خـالل جمـاالت اهتمامـه احلامسـة                
اخلاصـة  لوثيقـة   أن تتـضمن ا   ينبغـي    كمـا    . اسـتخدامهما يف تنفيـذ االتفاقيـة       أعمال برناجمي ميكن  

ــة ــذ اجملــاالت احلامســة    باالتفاقي ــة إدمــاج تنفي  عــشر ملنــهاج العمــل،  اإلثــين معلومــات عــن كيفي
 للمـساواة   الفينباعتبارها تتصل مبواد حمددة من االتفاقية، يف تنفيذ الدولة الطرف إلطار العمل             

  .يف االتفاقية
معلومـــات عــن تنفيـــذ العناصـــر  أيــضا   نتـــضمت أن اخلاصــة باالتفاقيـــة ينبغــي للوثيقـــة   - ٢٨

اجلنــسانية يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وعــن نتــائج مــا تعقــده األمــم املتحــدة مــن مــؤمترات     
 .واجتماعات قمة واستعراضات أخرى ذات صلة باملوضوع

 معلومـات عـن تنفيـذ قـرار     تفاقيـة اخلاصـة باال  لوثيقة  أن تتضمن ا  ينبغي، حسب احلالة،     - ٢٩
 .ونتائجه) ٢٠٠١( ١٣٢٥جملس األمن 

 
 اخلاصة باالتفاقيةشكل الوثيقة  -ياء  

ــة    - ٣٠ ــكل الوثيقـ ــون شـ ــي أن يكـ ــة ينبغـ ــة باالتفاقيـ ــن   اخلاصـ ــرات مـ ــع الفقـ ــسجما مـ   منـ
ــة املوحــدة لتقــدمي التقــارير   ٢٣إىل  ١٩ ــادئ التوجيهي ــر  ال وينبغــي أن  . مــن املب يتجــاوز التقري
 . صـفحة ٤٠ يف اخلاصـة باالتفاقيـة   صفحة، فيما ينبغي أن تنحصر الوثـائق الالحقـة   ٦٠ألويل  ا

 .على حنو تسلسليوينبغي ترقيم الفقرات 
 

__________ 

منـشورات األمـم املتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة، بـيجني،            ) ل( 
 .، املرفق الثاين١الفصل األول، القرار ) A/96/IV/13رقم املبيع 
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 نظر اللجنة يف التقارير -كاف  
  عامةحملة - ١ 

إىل اللجنة شكل مناقشة بنـاءة مـع وفـد          املقدم  تقرير  الاللجنة أن يتخذ نظرها يف      عتزم  ت - ٣١
 .الطرف هبدف حتسني تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقيةالدولة 

 
 قائمة بالقضايا واألسئلة اليت تتعلق بالتقارير األولية والدورية - ٢ 

اللجنة مسبقاً، بناًء على مجيع املعلومات املوجودة حتت تصرفها، قائمة بالقـضايا            تقدم   - ٣٢
والوثيقـة  وحـدة  الوثيقـة األساسـية امل  املعلومات الـواردة يف  إكمال  واألسئلة املراد منها توضيح و    

الدولة الطـرف أن تقـوم، مـسبقا وقبـل ثالثـة أشـهر علـى األقـل                  يطلب إىل   و .اخلاصة باالتفاقية 
وينبغـي للوفـد    . التقريـر، بإعـداد ردود حتريريـة علـى القائمـة       يهانظر ف يمن انعقاد الدورة اليت س    

 .جهها خرباء اللجنةيواليت ضافية اإلسئلة األأن يأيت مستعدا لإلجابة على 
 

 وفد الدولة الطرف - ٣ 
 لوفد الدولة الطرف أن يضم أشخاصـاً قـادرين، مـن خـالل معـارفهم وأهليتـهم                  ينبغي - ٣٣

 أو املساءلة الـيت خيـضعون هلـا، علـى شـرح كافـة جوانـب حقـوق                   حيتلونهوموقع السلطة الذي    
 علــى أســئلة اللجنــة وتعليقاهتــا يف الدولــة املقدمــة للتقريــر، وقــادرين علــى الــردللمــرأة اإلنــسان 

 .بشأن تنفيذ االتفاقية
 

 املالحظات اخلتامية - ٤ 
بعد النظر يف التقرير، تعتمد اللجنة مالحظاهتا اخلتاميـة بـشأن التقريـر واملناقـشة البنـاءة           - ٣٤

درج هــذه املالحظــات اخلتاميــة يف التقريــر الــسنوي الــذي تــو .مــع الوفــد وتعمــل علــى نــشرها
هــذه املالحظــات أن تنــشر الدولــة الطــرف  اللجنــة أمــل وت . إىل اجلمعيــة العامــةتقدمــه اللجنــة

ــبة، هبـــدف اإلعـــالم واملناقـــشة العـــامني      ــة علـــى نطـــاق واســـع، جبميـــع اللغـــات املناسـ اخلتاميـ
 .التنفيذ لغرض

 
 


