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 املرأة وضع جلنة
 واخلمسون الثانية الدورة
 ٢٠٠٨ مارس/آذار ٧ - فرباير/شباط ٢٥
 *املؤقت األعمال جدول من )ج( ٣ البند
 بـاملرأة  املعـين  الرابـع  العـاملي  املـؤمتر  نتـائج  متابعة

 للجمعيـة  والعـشرين  الثالثـة  االسـتثنائية  والدورة
 بـني  املساواة :٢٠٠٠ عام املرأة” املعنونة العامة

 احلـــادي القــرن  يف والـــسالم والتنميــة  اجلنــسني 
 اجلنــساين املنظــور مراعــاة تعمــيم :“والعــشرين
 برناجمية ومسائل املرأة وأوضاع

  
 املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة األربعني الدورة نتائج  

 
 العام األمني من مذكرة  

 

 موجز 
 ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنيـة  للجنـة  األربعـني  الـدورة  جنتـائ  املـذكرة  هذه تعرض 
ــرة يف نيويــورك يف ُعقــدت الــيت املــرأة، ــاير/الثــاين كــانون ١٤ مــن الفت ــر/شــباط ١ إىل ين  فرباي
 .فيها اتُّخذت اليت املقررات ذلك يف مبا ،٢٠٠٨
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 مقدمة -أوال  
 املعنيـة  اللجنـة  لـدورات  زمين جدول بوضع العامة اجلمعية أوصت ،٤٧/٩٤ القرار يف - ١

 إىل حينـها  يف اللجنـة  أعمـال  نتـائج  إحالـة  حةإلتا أمكن، كلما املرأة، ضد التمييز على بالقضاء
  .علما هبا حتيط كي املرأة، وضع جلنة

 والثامنـة  والثالثـون،  الـسابعة  الـدورة ( دورات ثـالث  اللجنـة  عقدت ،٢٠٠٧ عام ويف - ٢
 والـثالثني  والتاسـعة  والـثالثني  الـسابعة  دورتيها أثناء تمعتاجو )والثالثون والتاسعة والثالثون،

 يف العامـة  اجلمعيـة  إىل املقـّدم  اللجنـة  تقريـر  يف الـدورات  تلك نتائج وترد .متوازيني جملسني يف
 .)١(والستني الثانية دورهتا

 إىل ينــــاير/الثــــاين كــــانون ١٤ مــــن الفتــــرة يف األربعــــني دورهتــــا اللجنــــة وعقــــدت - ٣
 ٧ و ٦ و ٥ البنـود  بـشأن  إجـراءات  واختذت مقررين اللجنة واختذت .٢٠٠٨ رفرباي/شباط ١
 ).CEDAW/C/I/2008/1( أعماهلا جدول من
ــر/شــباط ١ ويف - ٤ ــو ،٢٠٠٨ فرباي ــد وه ــام موع ــدورة اختت ــني، ال ــت األربع ــاك كان  هن

 .)٢(املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقيـة  يف األطـراف  الـدول  من دولة ١٨٥
 انـضمت  أو لالتفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكول على األطراف الدول من دولة تسعون ّدقتوص
 االتفاقيـة  مـن  ،٢٠ املـادة  مـن  ١ الفقـرة  علـى  التعـديل  األطـراف  الدول من ٤٩ وقبلت ،)٣(إليه

 األطـرف  الـدول  مـن  ١٢٣ جانـب  مـن  التعـديل  قبـول  وُيـشترط  .اللجنـة  اجتمـاع  موعد بشأن
 .نافذا ليصبح

 
 للجنة األربعني الدورة نتائج - ثانيا 
 

 اللجنة فيها نظرت اليت التقارير - ألف 
 مــن ١٨ املــادة مبوجــب قُــّدمت األطــراف الــدول مــن مثــاٍن تقــارير يف اللجنــة نظــرت - ٥

ــة ــيو االتفاقيـ ــدي :هـ ــا ،)CEDAW/C/BDI/4( بورونـ ــسويد ،)CEDAW/C/BOL/4( بوليفيـ  الـ
)CEDAW/C/SWE/7(، ــسا ــانل ،)CEDAW/C/FRA/6( فرنــــــــ  ،)CEDAW/C/LBN/3( بنــــــــ
 سعوديةالـ  العربيـة  ململكـة ا ،)CEDAW/C/MAR/4( املغرب ،)CEDAW/C/LUX/5( كسمربغل
)CEDAW/C/SAU/2.( وحـضر  .األوىل للمـرة  تقريـرا  تقـدم  الـسعودية  العربيـة  اململكة وكانت 

__________ 
 ).A/62/38 (٣٨ رقم امللحقالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، : نظرا )١( 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد )جمموعة معاهدات األمم املتحدة (United Nations Treaty Series: نظرا )٢( 
 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١ نفسه، اجمللد املرجع )٣( 
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 .احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  املتخصـصة  والوكـاالت  املتحـدة  األمـم  كيانـات  عن ممثلون الدورة
 وردود اللجنـة،  فيهـا  نظـرت  اليت واملسائل القضايا وقوائم الثماين األطراف الدول تقارير وترد
 علـى  اإلنـسان  حقـوق  مفوضـية  موقـع  يف هبا أدلت اليت االستهاللية والبيانات األطراف، الدول
 ).www.ohchr.org( اإلنترنت شبكة

 ختاميـة  تعليقـات  اللجنـة  مـدت اعت ،للتقـارير  املقدمة الدول من دولة بكل يتعلق وفيما - ٦
 .الشبكي املوقع على أيضا متاحة

 
 املقررات - باء 

 :مقررات أربعة اللجنة اختذت - ٧

 الـيت  وثـائق الب املتعلقـة  التوجيهيـة  ئبـاد امل اللجنـة  اعتمدت - أوال/٤٠ املقرر )أ( 
 األساسـية  ثـائق الوب املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  تكّمـل  الـيت  تفاقيـة الا بتنفيـذ  خاصـة  بصفة تتعلق
 ؛)األول املرفق انظر( ةوّحدامل

ــرر )ب(  ــا/٤٠ املق ــة اعتمــدت - ثاني ــا اللجن ــشأن بيان ــها ب ــع عالقت  املؤســسات م
 ؛)الثاين املرفق انظر( اإلنسان حلقوق الوطنية

 طرائــق بــني االتــساق لتحقيــق املبذولــة اجلهــود مــع متــشيا - ثالثــا/٤٠ املقــرر )ج( 
ــات عمــل ــشأة اهليئ ــسان، حقــوق تمبعاهــدا املن ــررت اإلن ــة ق ــوان تغــيري اللجن  تعليقــات” العن
 ؛“ختامية مالحظات” إىل “ختامية

 قـدمت  الـيت  األطراف الدول إىل تطلب أن اللجنة ررتق - رابعا/٤٠ املقرر )د( 
 .جامع كتقرير التاليني تقريريها تقدم أن األربعني ةدورال يف تقارير

 
ــدبا يتعلــق فيمــا املتخــذة اإلجــراءات - جيم  ــذ األعمــال، جــدول مــن ٥ لبن ــادة تنفي  امل

 االتفاقية من ٢١
 

 املهاجرات بشأن عامة توصية  
 الــصيغة وضــع يف املهــاجرين بالعمــال املعنيــة اللجنــة مــع التعــاون علــى اللجنــة وافقــت - ٨

 مـشترك  اجتمـاع  تنظـيم  األمانـة  إىل وطلبـت  .املهاجرين بالعمال املتعلقة العامة للتوصية النهائية
 املهـاجرين،  بالعمـال  املعنية اللجنة وبني العامة التوصية مبشروع املعين العامل الفريق ضاءأع بني
 الفريـق  ويتـألف  .٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  - يونيـه /حزيـران  يف واألربعـني  احلادية دورهتا انعقاد قبل

 جـرب  نائلـة و ،)الرئيـسة ( ديريـام  شـانيت  مـاري و ،بيغوم آرا فردوسو ،أروشا مغاليس من العامل
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 تافـاريس  رجيينـا  ماريـا و ،شـني  وهايـسو  ،بيمنتيـل  سيلفياو ،غاسبار وفرانسواز علي، جرب مدحم
 .داسيلفا

 
 االتفاقية من ٢ املادة بشأن عامة توصية  

 بــشأن عامــة توصــية بوضــع املعــين العامــل الفريــق رئــيس فلينترمــان، كــورنيليس وافــق - ٩
 أعــضاء مبــساعدة ،٢ املــادة بــشأن عامــة توصــية مــشروع إعــداد علــى ،االتفاقيــة مــن ٢ املــادة
 الـدورات  بـني  اجتماع تنظيم إمكانية تستكشف أن العامة األمانة إىل وطُلب .اآلخرين قـالفري

 الـدورة  انعقـاد  قبـل  ٢٠٠٨ عام من الثاين ربعال يف للمشروع هنائية صيغة لوضع العامل للفريق
 هبـدف  باملـشروع  املعنـيني  يـع مج حيـضره  اجتمـاع  انعقـاد  ستـشهد  الـيت  للجنـة  واألربعني احلادية
 الـسيد  إىل وباإلضـافة  .واألربعـني  احلاديـة  الـدورة  أثنـاء  العامـة  للتوصية هنائية صيغة إىل التوصل

 - كـوكر  فرميـا  آمـا  دوركـاس و زرداين - بلميهـوب  مـرمي  من العامل الفريق تألفي فلينترمان،
 شـوب  هانابيـت و ،بيمنتيـل  سـيلفيا و ،كاداري - هالبريين روثو ،ديريام شانثي ماريو ،أبياه

 .سيمونوفيتش دوربافاكاو ،شيلينغ -
 

 ووســائل ســبل األعمــال، جــدول مــن ٦ بالبنــد يتعلــق فيمــا املتخــذة اإلجــراءات - دال 
 اللجنة بعمل التعجيل

 
 املقبلة الدورات  

 اجتمــاع فتــرة متديــد مــن ٦٢/٢١٨ قرارهــا يف العامــة اجلمعيــة بــه أذنــت مــا ضــوء يف - ١٠
 علـى  ٢٠٠٨ عـام ل ادوراهتـ  انعقـاد  مواعيـد  اللجنـة  أكـدت  ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ اميع يف اللجنة
 :التايل النحو

ــة الـــدورة )أ(  ــه/حزيـــران ٣٠ مـــن :واألربعـــون احلاديـ ــه/متـــوز ١٨ إىل يونيـ  يوليـ
 نيويورك؛ ،٢٠٠٨

 مبوجـــب الـــواردة بالبالغـــات املعـــين العامـــل للفريـــق عـــشرة الثانيـــة الـــدورة )ب( 
 نيويورك؛ ،٢٠٠٨ يوليه/متوز ٢٣ إىل ٢١ من :االختياري الربوتوكول

 يوليـه /متـوز  ٢٥ إىل ٢١ مـن  :واألربعـني  الثالثـة  الـدورة  قبـل  ملـا  العامل الفريق )ج( 
 نيويورك؛ ،٢٠٠٨

ــة الـــدورة )د(   تـــشرين ٧ إىل أكتـــوبر/األول تـــشرين ٢٠ مـــن :واألربعـــون الثانيـ
 متوازيني؛ جملسني يف جنيف، ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين
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 مبوجـــب الـــواردة بالبالغـــات املعـــين العامـــل للفريـــق عـــشرة الثالثـــة الـــدورة )هـ( 
 جنيف؛ ،٢٠٠٨ أكتوبر/األول تشرين ١٧ إىل ١٤ من :االختياري الربوتوكول

ــا العامــل الفريــق )و(   تــشرين ١٤ إىل ١٠ مــن :واألربعــني الرابعــة الــدورة قبــل مل
 .جنيف ،٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين

 
  املقبلة دوراهتا يف اللجنة فيها ستنظر اليت التقارير  

 األطـراف  الـدول  تقـارير  يف واألربعـني،  احلاديـة  دورهتـا  يف سـتنظر،  أهنا اللجنة أكّدت - ١١
 :التالية

 يسلنداأ 
 املتحدة ترتانيا مجهورية 
 سلوفاكيا 
 فنلندا 
 ليتوانيا 
 الشمالية يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة 
 نيجرييا 
 اليمن 

ــةال وقــررت - ١٢ ــة دورهتــا يف تنظــر، أن لجن ــدول تقــارير يف واألربعــني، الثاني  األطــراف ال
 :التالية

 إكوادور 
 أوروغواي 
 الربتغال 
 بلجيكا 
 السلفادور 
 سلوفينيا 
 قريغيزستان 
 الكامريون 
 كندا 
 منغوليا 
 ميامنار 
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  .الدورة تلك يف ومدغشقر البحرين تقريري يف النظر على أيضا اللجنة ووافقت
 

 يف تقاريرهـا  لتقـدمي  سـُتدعى  الـيت  التاليـة  األطـراف  للـدول  أّويل باختيار اللجنة وقامت - ١٣
 :واألربعني الثالثة دورهتا

 أرمينيا 
 إسرائيل 
 بوتان 
 الليبية العربية اجلماهريية 
 دومينيكا 
 رواندا 
 غواتيماال 
 بيساو - غينيا 
 ليربيا 
 هاييت 

 
 مـن  الفتـرة  يف سـُتعقد  الـيت  للجنـة  واألربعني الثانية ورةالد يف املتوازيني اجمللسني تشكيل  

 ٢٠٠٨ نوفمرب/الثاين تشرين ٧ إىل أكتوبر/األول تشرين ٢٠
 وتوزيـع  واألربعـني  الثانية الدورة يف املتوازيني جملسيها تشكيل يكون أن اللجنة قررت - ١٤

 :التايل النحو على اجمللسني على األطراف الدول تقارير
 

 باء جمللسا ألف اجمللس

  ومغبي آرا فردوس دومينغيز أروشا ماغاليس
 باتن براميال  داسيلفا تافاريس رجيينا ماريا
  زرداين - بلميهوب مرمي تان أناماه

 بيمنتيل سيلفيا  تشوتيكول سايسوري
  علي جرب حممد جرب نائلة  زو كسياوكياو

 ديريام شانثي ماري سيمز غليندا
  شيلينغ - شوب بيت َهنا شسيمونوفيت دوبرافكا
 غاسبار فرانسواز شني هيسو
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 باء جمللسا ألف اجمللس

 مايولو تيزيانا آبياه - كوكر فرميا أما دوركاس
 نيوباور فيوليتا  فلينترمان كورنيليس

 هاياشي يوكو  كاداري - هالبريين روث
  

 تقارير الدول األطراف اليت سينظر فيها  
 

 باء اجمللس ألف اجمللس

 )CEDAW/C/ECU/7( إكوادور )CEDAW/C/URY/7( أوروغواي
 )CEDAW/C/PRT/7( الربتغال )CEDAW/C/BEL/6( بلجيكا

 )CEDAW/C/KGZ/3( قريغيزستان )CEDAW/C/SLV/7( السلفادور
 )CEDAW/C/CMR/3( الكامريون )CEDAW/C/SVN/4( سلوفينيا
 )CEDAW/C/MDG/5( مدغشقر )CEDAW/C/CAN/7( كندا
   )CEDAW/C/MDG/7( منغوليا )CEDAW/C/MMR/3( ميامنار

  
 والثــاين األول التقريــرين يــضم الــذي البحــرين مــن املقــدم اجلــامع الــدوري التقريــر يف وســُينظر

)CEDAW/C/BHR/1-2( عامة جلسات يف.  
 

 الربوتوكـول  إطـار  يف اللجنـة  أنـشطة  ،٧ بالبنـد  يتعلـق  فيمـا  املتخـذة  اإلجراءات - هاء 
 يةقلالتفا االختياري

 الربوتوكـول  مـن  ٢ املادة عن الناشئة باملسائل يتعلق فيما اللجنة اختذهتا اليت ءاتاإلجرا  
 االختياري

 مــذكرة واعتمــاد مبناقــشة وقامــت .9/2005 رقــم الــبالغ دراســة وقــف اللجنــة قــررت - ١٥
 الــدورة تقــارير علــى وصــّدقت اللجنــة، مقــررات بــشأن الفرديــة اآلراء وشــكل صــياغة حــول
 .االختياري الربوتوكول مبوجب املقدمة بالبالغات املعين العامل قللفري عشرة احلادية
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 األول املرفق
 املتعلقـة  املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنية للجنة التوجيهية املبادئ  

)التقارير بتقدمي  ( أ
 

 مقدمة - ألف 
 باملعاهـدات  صـة اخلا التقـارير  بإعـداد  املتعلقـة  التوجيهية املبادئ هذه تطبيق جيب - ١ - ألف
 .) ب(املوّحــدة األساســية الوثــائق بتقــدمي املتعلقــة املنــّسقة التوجيهيــة املبــادئ مــع جنــب إىل جنبــا
 اتفاقيــة إطــار يف تقــارير بتقــدمي املتعلقــة املنــّسقة التوجيهيــة املبــادئ معــا تــشكّل املبــادئ فهــذه
 املتعلقـة  التوجيهيـة  دئاملبـا  مجيـع  حمـل  حتـلّ  وهـي  .املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء
  .) ج(املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة عن سابقا الصادرة التقارير بإعداد

 االتفاقيـة  تنفيـذ ب املتعلقـة  األطـراف  الـدول  تقـارير  من تقرير كل تألفي وبالتايل، - ٢ - ألف
 .ةاالتفاقيتتصل بالتحديد بتنفيذ  ووثيقة موّحدة أساسية وثيقة :جزأين من

 
 املوّحدة األساسية الوثيقة - ٣ - ألف

 للجنــة ُيعــّد تقريــر أي مــن األول اجلــزء املوّحــدة األساســية الوثيقــة تــشكّل  - ١ - ٣ - ألــف
 املوحـدة  األساسـية  الوثيقـة  نتـضم وت. ( د)التقارير بإعداد املتعلقة املنّسقة التوجيهية للمبادئ وفقا

 .ووقائعي عام طابع ذات معلومات
 أن ينبغــي املوحـدة  األساسـية  الوثيقــة يف الـواردة  املعلومـات  فــإن وعمومـا،   - ٢ - ٣ - ألـف 
 تقـدم  مل إذا أنـه  علـى  اللجنـة  وتـشدد  .اللجنـة  إىل املقّدمة باالتفاقية اخلاصة الوثيقة يف تتكّرر ال

 الوثيقـة  يف الـواردة  املعلومـات  تكـن  مل إذا أو موحـدة،  أساسـية  وثيقـة  األطـراف  الـدول  إحدى
 اخلاصـة  الوثيقـة  يف الـصلة  ذات املعلومـات  مجيـع  تـرد  أن فيجـب  مـستكملة،  املوحدة األساسية
 يف الــواردة املعلومــات اســتعراض علــى الــدول اللجنــة تــشّجع ذلــك، إىل باإلضــافةو .باالتفاقيــة
 .واجلنــسانية اجلنــسية أبعادهــا مــن حيــث الــدول هــذه تقــّدمها الــيت املوّحــدة األساســية الوثيقــة

__________ 
األمـم املتحـدة     آليات مجع البيانات، من مفوضـية        إنشاء التقارير و  إعدادميكن طلب املساعدة الفنية، يف جمال        ( أ) 

 .قوق اإلنسان أو الكيانات األخرى التابعة لألمم املتحدةحل
ر املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان مبـا يف ذلــك      املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي التقـارير يف إطـا        ) ب( 

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

 .، الفصل الرابعHRI/GEN/2/Rev.4 ) ج( 
 .قارير العام واألول من التأيننظر على حنو خاص اجلزء الثالث واجلزا ( د) 
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 املعلومــات إدراج إىل مــدعّوة األعــضاء الــدول فــإن كافيــة، غــري املعلومــات ههــذ أن تبــّين وإذا
  .املوّحدة األساسية للوثيقة املقبل التحديث ويف باالتفاقية اخلاصة الوثيقة يف الصلة ذات

 
 باالتفاقية اخلاصة ةقيالوث - ٤ - ألف

 علـى  وتنطبـق  التقـارير  نم الثاين اجلزء بإعداد التوجيهية املبادئ هذه تتعلق  - ١ - ٤ - ألف
 حتتـوي  أن وينبغـي  .اللجنـة  إىل املقدمـة  الالحقـة  الدوريـة  التقارير على وكذلك األولية التقارير
 .االتفاقية بتنفيذ املتعلقة املعلومات مجيع على باالتفاقية اخلاصة الوثيقة
 العـام  اإلطـار ب املتعلقـة  العامـة  الوقائعية املعلومات تكون أن ينبغي حني ويف  - ٢ - ٤ - ألف

 تكـون  وأن األمـر،  ينطبـق  حيـث  اجلنس، نوع حسب مفّصلة وتعزيزها اإلنسان حقوق حلماية
 األساسـية  الوثيقـة  يف واردةالفعالـة    االنتـصاف  وسـبل  واملـساواة  التمييز بعدم املتعلقة وماتلاملع

 االتفاقيـة  فيـذ بتن خاصـة  إضافية معلومات باالتفاقية اخلاصة الوثيقة تشمل أن ينبغي ،)ه(املوّحدة
 الطـابع  عليهـا  يغلـب  معلومات إىل باإلضافة اللجنة نع الصادرة الصلة ذات العامة والتوصيات
مـن   والـربامج  والـسياسات  املتعـددة  القانونيـة  الـنظم  وتفاعـل  القـوانني  ختلّفـه  مـا  بشأن التحليلي

 متتـع  كفالـة  جمـال  يف احملـرز  التقـدم  بـشأن  حتليليـة  معلومـات  توفري أيضا نبغيوي .رأةامل علىآثار  
 القــضائية ســلطتها إطــار يف أو الطــرف الدولــة أراضــي علــى يعــشن اللــوايت النــساء فئــات مجيــع
 .االتفاقية بأحكام حياهتّن طوال

 
 التقارير بتقدمي االلتزام - باء 

 انـضمامها  أو االتفاقيـة  علـى  تصديقها عند األطراف، الدول من دولة كل تتعهد - ١ - باء
 الدولـة،  تلـك  يف االتفاقيـة  نفـاذ  بـدء  مـن  سـنة  غـضون  يف تقـدم،  أن ،١٨ ملـادة ا مبوجـب  إليها،
 إنفـاذ  أجـل  مـن  أخرى تدابري أو إدارية أو قضائية أو تشريعية تدابري من اختذته عما أوليا تقريرا
 كـل  دوريـة  تقـارير  ذلـك  بعـد  تقـّدم  أنو الـصدد،  هـذا  يف احملـرز  التقـدم  وعـن  االتفاقيـة  أحكام
 .ذلك اللجنة طلبت كلما وكذلك ألقل،ا على سنوات أربع

__________ 
، الفـصل  HRI/GEN/2/Rev.4( من املبادئ التوجيهية املوّحـدة املتعلقـة بتقـدمي التقـارير     ٥٩-٤٠نظر الفقرات  ا )ه( 

ويشمل هذا معلومات عامـة عـن القـوانني العرفيـة أو الدينيـة الـيت تـؤثر علـى مـساواة املـرأة بالرجـل                          ). األول
س اجلــنس يف الدســتور؛ ووجــود تــشريعات حمــددة  قانونيــا وأمــام القــانون؛ وإدراج حظــر التمييــز علــى أســا  

ملكافحة التمييز وتعزيز تكافؤ الفرص وحظر العنف ضد املرأة؛ وما إذا كان النظام القانوين يتيح اختاذ تـدابري               
خاصة أو ينّص على اختاذها؛ وعدد القـضايا املرفوعـة أمـام احملـاكم واملتعلقـة باّدعـاءات بـالتعرض إىل التمييـز                 

اليت تضطلع بـدور األجهـزة الوطنيـة لـشؤون املـرأة؛ والبعـد         ) املؤسسات( اجلنس؛ واملؤسسة    على أساس نوع  
اجلنساين للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان؛ ووجود ميزنة جنسانية ونتائجهـا؛ والتثقيـف حبقـوق اإلنـسان        

 .الذي يستهدف املرأة خصوصا
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 التقارير حمتوياتبشأن  عامة توجيهات - جيم 
 

  عامة توجيهات - ١ - جيم
 ٢٩ والفقـرة  ٢٦ إىل ٢٤ مـن  الفقـرات  يف ورد ما مع التقرير يتماشى أن ينبغي - ١ - جيم
  .)و(التقارير بوضع املتعلقة املنسقة التوجيهية املبادئ من
 

 للجنة العامة اتتوصيال - ٢ - جيم
ــة تعتمــدها الــيت العامــة التوصــياتراعــى ت أن ينبغــي - ٢ - جيم ــاء اللجن ــيالوث إعــداد أثن  ةق

 .باالتفاقية اخلاصة
 

 وإعالنات حتفظات - ٣ - جيم
 

 التحفظـات  عـن  عامـة  معلومـات  املوحـدة  األساسـية  الوثيقـة  يف ُتـدرج  أن ينبغي - ٣ - جيم
ــات، ــا وذلــك واإلعالن ــرة وفق ــادئ مــن )ب( ٤٠ للفق ــة املب ــّسقة التوجيهي  إىل باإلضــافةو .املن

ــك، ــي ذل ــدرج أن ينبغ ــيالوث يف ُت ــة اخلاصــة ةق ــيت باالتفاقي ــدم ال ــة إىل تق ــا اللجن ــادئ وفق  للمب
 وبيانـات  باالتفاقيـة  املتـصلة  واإلعالنـات  بالتحفظـات  تتعلـق  حمددة معلومات ،احلالية التوجيهية

شــرح  وينبغــي .األمــر ينطبــق حيــث اخلتاميـة  نــةاللج ومالحظــات ،)ز(التحفظــات بــشأن اللجنـة 
 أسـباب  توضـيح  وينبغي االتفاقية من مادة أي بشأن الطرف ةالدول تصدره إعالن أو حتفّظ أي
ــاء ــدول بق ــى األطــراف ال ــا عل ــصدد هــذا يف موقفه ــدولل وينبغــي .ال ــيت األطــراف ل ــدت ال  أب

 أن ،١٦ و ٩ و ٧ أو/و ٢ دبـاملوا  تتـصل  حتفظـات  أو بعينـها،  مـادة  إىل حتيل ال عامة حتفّظات
 معلومـات  األطـراف  الـدول  تقـدم  أن وينبغـي  .وأثرهـا  التحفظـات  هـذه  فيه تشرح تقريرا تقدم
 معاهــدات يف مماثلــة التزامــات بــشأن أصــدرهتا قــد إعالنــات أو أبــدهتا قــد حتفظــات أي بــشأن
  .اإلنسان حلقوق أخرى

 
 صاعباملو عواملال - ٤ - جيم

 واملـصاعب  العوامـل  بـشأن  معلومـات  باالتفاقيـة  اخلاصة الوثيقة يف ترد أن نبغيي - ٤ - جيم
 املوّحـدة،  األساسـية  الوثيقـة  يف تـرد  مل والـيت  االتفاقيـة  أحكـام  بتنفيـذ اليت تتصل بـشكل خـاص    

__________ 
 .، الفصل األولHRI/GEN/Rev.4 )و( 
، اجلـزء الثـاين،   )     A/53/38/Rev.1   (٣٨لجمعية العامة، الدورة الثالثة واخلمـسون، امللحـق رقـم        الوثائق الرمسية ل   )ز( 

 .الفصل األول، الفرع ألف
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 تفاصـيل  ذلـك  يف مبـا  التقـارير،  بتقـدمي  املتعلقـة  املنـسقة  التوجيهيـة  املبـادئ  مـن  ٤٤ للفقرة وفقا
 .املصاعب ذهه لتجاوز املّتخذة اخلطوات

 
 حصاءاتاإلو بياناتال - ٥ - جيم

 ووقائعيـة  إحـصائية  معلومات املوحدة األساسية الوثيقة تشمل أن ينبغي حني يف - ٥ - جيم
 ومفـصلة  حمـددة  وإحـصاءات  بيانـات  تـضمن ت أن ينبغـي  باالتفاقيـة  اخلاصة الوثيقة فإن ،)ح(عامة

 الـصادرة  العامـة  وبالتوصـيات  التفاقيـة ا مـواد  مـن  مـادة  كل بتنفيذ تتعلق )ط(اجلنس نوع حبسب
  .االتفاقية تنفيذ يف احملرز التقدم تقييم من اللجنة متكني بغية اللجنة عن
 

 التقرير األويل -دال  
، املوحـدة إىل جانـب الوثيقـة األساسـية    اخلاصة باالتفاقية، تشكل الوثيقة األولية    - ١ -دال 

 الفرصـة األوىل الـساحنة أمـام الدولـة الطـرف ملوافـاة              وتعـد مبثابـة   التقرير األويل للدولـة الطـرف       
 .هتا لالتفاقيةااللجنة مبدى امتثال قوانينها وممارس

ينبغــي للدولــة الطــرف أن تتعامــل علــى حنــو دقيــق مــع كــل مــادة علــى حــدة يف  - ٢ - دال
ة ضـــافة إىل املعلومـــات الـــواردة يف الوثيقـــباإلومـــن االتفاقيـــة؛ مـــن األول إىل الرابـــع األجـــزاء 

ملـا يترتـب    حتليل مفصل وشـرح     اخلاصة باالتفاقية    ينبغي أن يوَرد يف الوثيقة       وحدة،األساسية امل 
 ومــدى تــوافر ســبل االنتــصاف علــى   للمــرأةحلالــة الوقائعيــةمــن تــأثري اعلــى املعــايري القانونيــة  

 .املستوى العملي وتنفيذها وتأثريها يف حالة وقوع انتهاكات ألحكام االتفاقية
ــة   - ٣ -دال  ــة األوليـ ــي للوثيقـ ــبني ال ينبغـ ــة أن تـ ــة باالتفاقيـ ــروق أو اخلاصـ ــتثناءات االفـ سـ
تفـرض علـى متتـع املـرأة بكـل حكـم مـن أحكـام االتفاقيـة، علـى أسـاس اجلـنس                        الـيت   قيود  ال أو

، أو بـأي    التقاليدونوع اجلنس، وإن كانت ذات طابع مؤقت، مبوجب القانون أو املمارسة أو             
هـــذه املعلومــات غــري واردة بالفعــل يف الوثيقــة األساســـية     طريقــة أخــرى وذلــك مــا دامــت      

 .املشتركة
 اقتباســـات كافيـــة مـــن اخلاصـــة باالتفاقيـــةينبغـــي أن تتـــضمن الوثيقـــة األوليـــة   - ٤ -دال 

النصوص الدستورية والتـشريعية والقـضائية ذات الـصلة أو خمتـصرات لتلـك النـصوص وغريهـا                  

__________ 
، HRI/GEN/2/Rev.4(مـن املبـادئ التوجيهيـة املنـّسقة املتعلقـة بتقـدمي التقـارير               ...   من الفرع  ٣٢نظر الفقرة   ا )ح( 

 ).الفصل األول
ــر  )ط(  ــتخدام املؤشـ ــذييل   باسـ ــواردة يف التـ ــبة الـ ــارير     ٣ات املناسـ ــدمي التقـ ــسقة لتقـ ــة املنـ ــادئ التوجيهيـ ــن املبـ  مـ

)HRI/GEN/2/Rev.4الفصل األول ،.( 
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لق بـاحلقوق واألحكـام الـواردة يف االتفاقيـة،          من النصوص اليت تضمن وتوفر سبل انتصاف تتع       
وال ســيما إذا مل ترفــق تلــك النــصوص بــالتقرير أو مل تكــن متاحــة بإحــدى لغــات عمــل األمــم  

 .املتحدة
 

 التقارير الدورية -هاء  
، اليت تشكل إىل جانـب الوثيقـة     اخلاصة باالتفاقية  غي للوثيقة الدورية الالحقة   ينب - ١ -هاء 

 تقريرا دوريا الحقا، أن تركـز علـى الفتـرة مـا بـني النظـر يف التقريـر الـسابق                      وحدةاألساسية امل 
 .للدولة الطرف وعرض التقرير احلايل

ــة   - ٢ -هاء  ــائق الدوري ــةينبغــي تنظــيم الوث  حبــسب اجملموعــات الرئيــسية  اخلاصــة باالتفاقي
 لإلبـالغ عنـه يف   ويف حال عدم توفر ما هو جديد  .التفاقيةمن ا ) األول إىل الرابع  األجزاء من   (

 .التقريرذلك يف إطار أية مادة من املواد، ينبغي أن يذكر 
مثـل هـذه الوثـائق      يف  ينبغي أن يكون هناك ثـالث نقـاط لالنطـالق علـى األقـل                - ٣ -هاء 

 :اخلاصة باالتفاقيةالالحقة 
 “الــــشواغل”وال ســــيما (املعلومــــات املتعلقــــة بتنفيــــذ املالحظــــات اخلتاميــــة   )أ( 

ــصعوبات الــيت      ) “التوصــيات” و ــذ أو ال ــشروح اخلاصــة بعــدم التنفي ــسابق وال ــر ال علــى التقري
 ؛) ه(صودفت

ــة الطــرف ب  )ب(  ــام الدول ــة تقي ــدابري   دراســة حتليلي ــائج للخطــوات والت ركــز علــى النت
 ؛القانونية اإلضافية وغريها من اخلطوات والتدابري املناسبة املضطلع هبا بغرض تنفيذ االتفاقية

عتـرض ممارسـة املـرأة ملـا هلـا مـن            تملتعلقة بأية عقبات متبقية أو ناشئة       املعلومات ا  )ج( 
ــسان و  ــوق اإلن ــات احلحق ــات يف اجملــاال    األري ــوق واحلري ــك احلق ــا بتل ــدين تساســية ومتتعه  امل

ــع        ــساواة م ــى أســاس امل ــايف أو أي جمــال آخــر عل ــصادي واالجتمــاعي والثق ــسياسي واالقت وال
 .التدابري املتوخاة لتجاوز هذه العقباتالرجل، فضال عن املعلومات املتعلقة ب

أن تتصدى على وجـه اخلـصوص لألثـر         اخلاصة باالتفاقية   ينبغي للوثائق الدورية     - ٤ -هاء 
النــاجم عــن التــدابري املتخــذة، وأن حتلــل االجتاهــات علــى مــر الــزمن فيمــا خيــص القــضاء علــى   

 .ن حقوق اإلنسانالتمييز ضد املرأة وكفالة متتع املرأة متتعا كامال مبا هلا م

__________ 
قد تقرر الدول األطراف تقـدمي هـذه املعلومـات يف بدايـة التقريـر أو دجمهـا يف أجـزاء معنيـة مـن التقريـر، مـع                 ) ه( 

 .اصةاإلحالة بشكل حمدد إىل املالحظة اخلتامية اخل
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ــة    - ٥ -هاء  ــائق الدوري ــي للوث ــة  ينبغ ــصدى اخلاصــة باالتفاقي ــضا أن تت ــة  أي ــذ االتفاقي لتنفي
، وخباصــة اجملموعــات اخلاضــعة ألشــكال متعــددة     ئيةموعــات النــسا مبختلــف اجمليتعلــق  فيمــا
 .التمييز من

رف مبـا يـؤثر     طرأ تغيري أساسي يف النهج السياسي والقـانوين للدولـة الطـ           عندما ي  - ٦ -هاء 
 الدولـة الطـرف تـدابري قانونيـة أو إداريـة جديـدة تـستدعي                عندما تتخـذ  على تنفيذ االتفاقية أو     

إرفاق نصوصها بـالتقرير وكـذلك إرفـاق نـصوص القـرارات القـضائية أو القـرارات األخـرى،                    
 .ينبغي تقدمي هذه املعلومات يف الوثيقة اليت ختتص هبا اللجنة

 
 نائيةستثاالتقارير ال -واو  

ال تؤثر املبادئ التوجيهية احلالية على إجـراءات اللجنـة فيمـا يتـصل بأيـة تقـارير              - ١ -واو 
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة ٥-٤٨اســتثنائية قــد تكــون مطلوبــة والــيت تكــون حمكومــة باملــادة  

 .بشأن التقارير االستثنائية) ح(ثالثا /٣١أوال و /٢١ومقرريها 
 

 مرفقات التقارير -زاي  
ينبغي، عند االقتـضاء، أن يرفـق بـالتقرير، بإحـدى لغـات عمـل األمـم املتحـدة،                    - ١ -ي زا

عدد كاف من نسخ الوثائق التشريعية والقضائية واإلداريـة وغريهـا مـن الوثـائق اإلضـافية الـيت                   
 .ريرهـا التقارير تعميمها علـى مجيـع أعـضاء اللجنـة لتيـسري النظـر يف تق      لقد تود الدول املقدمة 

 مـن املبـادئ التوجيهيـة املوحـدة املتعلقـة بتقـدمي             ٢٠دمي هـذه النـصوص وفقـا للفقـرة          وميكن تقـ  
 .التقارير

 
 الربوتوكول االختياري -حاء  

إذا صـــّدقت الدولـــة الطـــرف علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري أو انـــضمت إليـــه   - ١ -حاء 
مـا يتـصل    نتصاف أو تعـرب عـن أي قلـق آخـر في           لالل  يوأصدرت اللجنة آراء تستتبع توفري سب     

ــ ــب ــول، فإنــ   بالغ ي ــك الربوتوك ــار ذل ــة  رد يف إط ــي للوثيق ــة  ه ينبغ ــضمن اخلاصــة باالتفاقي أن تت
معلومات إضافية عن اخلطوات املتخذة لتوفري سبيل االنتـصاف فـضال عـن اخلطـوات األخـرى                 

 .البالغاملتخذة لضمان أال يتكرر أي ظرف يدفع إىل تقدمي 
 الربوتوكـــول االختيـــاري أو انـــضمت إليـــه إذا صـــّدقت الدولـــة الطـــرف علـــى - ٢ -حاء 

اخلاصـة  ه ينبغـي للوثيقـة    من هـذا الربوتوكـول، فإنـ       ٨املادة  وقامت اللجنة بإجراء حتقيق عمال ب     
اختــذت اســتجابة هلــذا التحقيــق، وكفالــة الــيت خــرى األتــدابري ال أن تتــضمن تفاصــيل باالتفاقيــة

 .يقتتكرر االنتهاكات اليت دفعت إىل إجراء ذلك التحق أالّ
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التدابري الرامية إىل تنفيذ نتائج ما تعقده األمم املتحدة من مؤمترات واجتماعات             -طاء  

 قمة واستعراضات
لالتفاقية ومنهاج عمل بـيجني، ومـن    احملتوى املوضوعي   هناك تآزر ملموس بني      - ١ -طاء 

 حـق املـرأة يف      وتشتمل االتفاقية علـى التزامـات ملزمـة قانونـا وتبـّين            .مث يعزز كل منهما اآلخر    
 . املــدين والــسياسي واالقتــصادي واالجتمــاعي والثقــايف أو أي جمــال آخــرتاملــساواة يف اجملــاال

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

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

   .يف االتفاقية
ن تنفيـذ العناصـر   معلومـات عـ  أيـضا   نتـضم ت أن اخلاصة باالتفاقيـة ينبغي للوثيقة    - ٢ -طاء 

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

 معلومـات عـن تنفيـذ    اخلاصة باالتفاقيةلوثيقة أن تتضمن ا  ينبغي، حسب احلالة،     - ٣ -طاء 
 .ونتائجه )٢٠٠١( ١٣٢٥قرار جملس األمن 

 
 اخلاصة باالتفاقيةشكل الوثيقة  -ياء  

 منــسجما مــع الفقــرات مــن  اخلاصــة باالتفاقيــةينبغــي أن يكــون شــكل الوثيقــة   - ١ -ياء 
ــة املوحــدة لتقــدمي التقــارير   ٢٣إىل  ١٩ ــادئ التوجيهي ــر  ال وينبغــي أن  . مــن املب يتجــاوز التقري

 . صـفحة ٤٠ يف اخلاصـة باالتفاقيـة  قـة   صفحة، فيما ينبغي أن تنحصر الوثـائق الالح ٦٠األويل  
 .على حنو تسلسليوينبغي ترقيم الفقرات 

 
 نظر اللجنة يف التقارير -كاف  

  
  عامةحملة - ١ -كاف 

إىل اللجنـة شـكل مناقـشة بنـاءة      املقـدم   تقريـر   الاللجنة أن يتخذ نظرها يف      عتزم  ت  - ١ -كاف  
 .ف لالتفاقيةمع وفد الدولة الطرف هبدف حتسني تنفيذ الدولة الطر
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 قائمة بالقضايا واألسئلة اليت تتعلق بالتقارير األولية والدورية - ٢ -كاف 
اللجنة مسبقاً، بناًء على مجيع املعلومـات املوجـودة حتـت تـصرفها، قائمـة               تقدم    - ٢ -كاف  

ة وحـد املعلومات الـواردة يف الوثيقـة األساسـية امل        إكمال  بالقضايا واألسئلة املراد منها توضيح و     
الدولة الطرف أن تقوم، مسبقا وقبل ثالثـة أشـهر علـى     يطلب إىل   و .اخلاصة باالتفاقية والوثيقة  

وينبغـي   . التقريـر، بإعـداد ردود حتريريـة علـى القائمـة           يهـا نظر ف ياألقل من انعقاد الدورة اليت س     
 .يوجهها خرباء اللجنةاليت ضافية اإلسئلة األللوفد أن يأيت مستعدا لإلجابة على 

 
 وفد الدولة الطرف - ٣ -ف كا

 لوفــد الدولــة الطــرف أن يــضم أشخاصــاً قــادرين، مــن خــالل معــارفهم   ينبغــي- ٣ -كــاف 
 أو املساءلة اليت خيضعون هلا، علـى شـرح كافـة جوانـب              حيتلونهوأهليتهم وموقع السلطة الذي     

ــرد علــى أســئلة     للمــرأة حقــوق اإلنــسان   ــادرين علــى ال ــر، وق ــة املقدمــة للتقري ــة يف الدول اللجن
 .وتعليقاهتا بشأن تنفيذ االتفاقية

 
 املالحظات اخلتامية - ٤ -كاف 

بعد النظر يف التقرير، تعتمد اللجنة مالحظاهتا اخلتامية بـشأن التقريـر واملناقـشة                - ٤ -كاف  
درج هــذه املالحظـات اخلتاميــة يف التقريـر الــسنوي   تـ و .البنـاءة مــع الوفـد وتعمــل علـى نــشرها   

ــة العامــةالــذي تقدمــه اللجنــ  ــة الطــرف أن تنــشر هــذه     .ة إىل اجلمعي ــة مــن الدول وتتوقــع اللجن
املالحظات اخلتامية على نطاق واسع، جبميع اللغات املناسبة، هبدف اإلعالم واملناقـشة العـامني           

 . التنفيذبغية
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 املرفق الثاين
بيان اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة بـشأن عالقتـها مـع                       

 قوق اإلنسان  حلت الوطنيةؤسساامل
ؤسـسات الوطنيـة املـستقلة      املمـع   املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة         تتقاسم اللجنة    - ١
للمـرأة والفتـاة وتعزيزهـا    حقـوق اإلنـسان   قوق اإلنسان األهداف املشتركة املتمثلة يف محايـة         حل

وعليـه، فهـي تبحـث     . حامسـا وترى اللجنـة أن التعـاون الوثيـق بـني االثـنني يعـد أمـرا        .وإعماهلا
  .قوق اإلنسان حلؤسسات الوطنيةاملسبل إجياد املزيد من التفاعل والروابط مع 

 امتثــاال إنــشاؤهاوتــشدد اللجنــة علــى أن املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان ينبغــي   - ٢
مبـــادئ ”(تعزيـــز حقـــوق اإلنـــسان ومحايتـــها ل مبركـــز املؤســـسات الوطنيـــة علقـــةللمبـــادئ املت

 والـيت اعتمـدهتا   ١٩٩٣عـام  ) ، املرفـق ٤٨/١٣٤القرار (اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة    ) “باريس
مبــادئ تــوفر و .حــسب األصــول اللجنــة الدوليــة لتنــسيق املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان 

بــاريس التوجيــه بــشأن إنــشاء هــذه اهليئــات الوطنيــة وأهليتــها واملــسؤوليات الــيت تــضطلع هبــا     
  .لك تعدديتها واستقالهلا وأساليب عملها وأنشطتها شبه القضائية، مبا يف ذوينهاوتك
وترى اللجنة أن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان تقوم بدور هام يف الترويج لتنفيـذ               - ٣

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة علــى الــصعيد الــوطين، ومحايــة حقــوق    
يف ويف هذا الصدد، تشري اللجنـة   .جلمهور هبذه احلقوقفضال عن إذكاء وعي اللمرأة اإلنسان 

لـــدور الـــذي إىل املؤســـسات الوطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان واأنـــشطة الرصـــد الـــيت تـــضطلع هبـــا  
 .به تضطلع

وتتوقع اللجنة أن تكفل املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان أن تكـون أعماهلـا املتعلقـة                - ٤
ة وصـياغة توصـيات بـشأن القـوانني والـسياسات      جبملة أمور، منـها النظـر يف الـشكاوى الفرديـ     

ــسان، قائمــة علــى مبــدأ املــساواة الرمسيــة           ــشطتها املتــصلة بــالتثقيف يف جمــال حقــوق اإلن وأن
رأة تـتمكن املـ  أن واملوضوعية بني املرأة والرجل وعدم التمييز على النحو الـوارد يف االتفاقيـة، و          

املؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنــسان    بـسهولة مـن احلـصول علـى مجيـع اخلـدمات الـيت تقـدمها         
ــة حقوقهــ  ــة أيــضا أن   .ابغــرض محاي ــة  تكــوين عــضوية  تــسم يوتتوقــع اللجن املؤســسات الوطني

  .حلقوق اإلنسان وموظفيها بالتوازن بني اجلنسني على كافة األصعدة
ــة         - ٥ ــيم االتفاقي ــشر وتعم ــى ن ــسان عل ــوق اإلن ــة حلق ــة املؤســسات الوطني ــشجع اللجن وت

ختيــاري، ومالحظاهتــا اخلتاميــة، وتوصــياهتا العامــة وقراراهتــا وآرائهــا املتعلقــة    وبروتوكوهلــا اال
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الفرديــة والتحقيقــات الــيت جتــرى يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري، وكــذلك علــى  بالغــات بال
   .رصد تنفيذ الدولة الطرف لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

نسان قـد تـسهم بطـرق شـىت يف أعمـال            وتقر اللجنة بأن املؤسسات الوطنية حلقوق اإل       - ٦
وميكـن للمؤسـسات الوطنيـة       .اللجنة يف إطار إجراءات رصد االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري       

 تقـارير الدولـة الطـرف بأيـة طريقـة تراهـا             بـشأن حلقوق اإلنسان أن تقدم تعليقات ومقترحات       
ــسان أن تــساعد الــض     .مناســبة ــة حلقــوق اإلن ــزعم  كمــا ميكــن للمؤســسات الوطني حايا الــيت ي

 فرديـة،   بالغـات تعرضهم النتـهاكات حقـوق اإلنـسان مبوجـب االتفاقيـة علـى موافـاة اللجنـة ب                 
 .القيام عند االقتضاء بتقدمي معلومات موثوقة فيما يتصل بوالية اللجنة إلجراء حتقيق أو
وترحــب اللجنــة بتقــدمي املؤســسات الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان معلومــات تتعلــق ببلــدان  - ٧
 .نها عن تقـارير الـدول األطـراف املعروضـة علـى الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة أو اللجنـة           بعي

وميكن تقدمي هذه املعلومات كتابة قبل أو أثناء انعقاد االجتمـاع املعـين للفريـق العامـل ملـا قبـل                     
وميكـن أيـضا للمؤسـسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان أن        .الدورة أو انعقاد الدورة املعنيـة للجنـة  

علومــات شــفويا أثنــاء االجتماعــات املخصــصة هلــا يف األفرقــة العاملــة املضر فعليــا وأن تقــدم حتــ
ــا   .قبــل الــدورة ودورات اللجنــة  ملــا ــة حيــزا زمني ــة  إلوســتدرج اللجن ســهام املؤســسات الوطني

حلقوق اإلنسان يف جدول األعمال املؤقت لالجتماع أو الـدورة املعنيـة للفريـق العامـل وذلـك                  
 .املدخالت اليت تقدمها املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانبغرض إبراز 

 


