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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة واألربعني

        ٢٠٠٨فرباير / شباط٦ -يناير/ كانون الثاين١٩
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  رير الفريق العامل ملا قبل الدورةتق    
ــق عامــل إىل         - ١ ــرأة علــى دعــوة فري ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــة املعني دأبــت اللجن

االجتماع ملـدة مخـسة أيـام قبـل انعقـاد كـل دورة مـن دوراهتـا مـن أجـل إعـداد قـوائم القـضايا                       
هـا اللجنـة يف إحـدى دوراهتـا         واألسئلة املتصلة بالتقارير األولية والدورية اليت يـتعني أن تنظـر في           

  .املقبلة
وقررت اللجنة، يف دورهتا األربعني، أن ينعقد اجتماع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                    - ٢

، بعـد الـدورة احلاديـة واألربعـني         ٢٠٠٨يوليـه   / متوز ٢٥ إىل   ٢١الثالثة واألربعني يف الفترة من      
تقـدم ردودا مكتوبـة علـى    مباشرة، وذلك لـضمان إتاحـة وقـت كـاف للـدول األطـراف لكـي           

  .قوائم القضايا واألسئلة املطروحة، وكذلك لضمان ترمجتها يف الوقت احملدد
وعينت اللجنة اخلرباء التالية أمسـاؤهم أعـضاء يف الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة الثالثـة                - ٣

  :واألربعني
  فردوس آرا بيغوم  
   زرداين-مرمي بلميهوب   
  فيوليتا نيوباور  
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  يمنتلسيلفيا ب  
  غلندا سيمز  
  دوبرافكا سيمونوفيتش  
  ماريا رخيينا تفاريس دا سيلفا  

  .وانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة فيوليتا نيوباور رئيسة له  - ٤
وأعــد الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة قــوائم القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق      - ٥

يــا، وبوتــان، واجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، وروانــدا،  بالتقــارير الدوريــة لكــل مــن أرمينيــا، وأملان 
وأعد الفريق العامل أيـضا قـوائم القـضايا واألسـئلة املتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة                 . وغواتيماال، وهاييت 

بيساو، اللتني دعيتـا     - القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف كل من دومينيكا وغينيا           
، ليتـسىن  ٢٠٠٨مـارس  /تأخرة يف شكل تقارير جامعة، حبلـول آذار    إىل تقدمي مجيع تقاريرمها امل    

ومـا مل تقـدم هـذه التقـارير يف غـضون            . ٢٠٠٩النظر فيها خالل الدورة الثالثة واألربعني لعام        
اإلطار الزمين املقترح، فإن اللجنة قـررت أن متـضي قُـُدما يف النظـر يف حالـة تنفيـذ االتفاقيـة يف                      

ووافق الفريق العامل أيضا على إعداد قائمـة القـضايا    .  تقاريرها تلك الدول األطراف يف غياب    
، والـيت   ليربيـا واملسائل املتصلة بالتقارير اجلامعة للتقارير الدورية األويل والثاين إىل السادس عن            

. ، فيمـا بـني الـدورات   ٢٠٠٨سـبتمرب  /أشارت الدولة الطرف املعنية إىل أهنا ستقدمها يف أيلول  
ايا واألسـئلة عــن تقريــر ليربيـا إىل الدولــة الطــرف يف أقـرب وقــت ممكــن    وسـتحال قائمــة القــض 

  .عقب تقدمي تقريرها من أجل إتاحة الوقت لترمجتها يف الوقت املناسب
وملــساعدة الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورات يف إعــداد قــوائم القــضايا واألســئلة، كــان    - ٦

أعــاله، وكــذلك الوثــائق األساســية  معروضــاً عليــه تقــارير الــدول األطــراف الــسبع املــذكورة   
املقدمــة مــن الدولــة الطــرف، إن كانــت متاحــة؛ واملبــادئ التوجيهيــة إلعــداد الــدول األطــراف  

ــا  ــات   )CEDAW/C/7/Rev.3(لتقاريرهـ ــة؛ ومعلومـ ــدهتا اللجنـ ــة الـــيت اعتمـ ــيات العامـ ؛ والتوصـ
ضـية األمـم املتحـدة    مفو(أساسية ومشاريع قـوائم القـضايا واألسـئلة الـيت أعـدهتا األمانـة العامـة               

على أساس مقارنة حتليلية بـني التقـارير احلاليـة للـدول األطـراف، ومناقـشات                ) حلقوق اإلنسان 
اللجنة للتقارير السابقة؛ واملعلومات األخرى ذات الصلة، مبـا فيهـا املالحظـات اخلتاميـة للجنـة                 

وعنـد إعـداد قـوائم القـضايا واألسـئلة املطروحـة            . واهليئات األخرى املنشأة مبوجـب معاهـدات      
فيما يتعلق بالتقارير الدورية، أوىل الفريق العامل اهتماما خاصا ملـدى متابعـة الـدول األطـراف                 

ــسابقة     ــارير ال ــى التق ــة عل ــة للجن ــى اســتخدام    . للمالحظــات اخلتامي ــل عل ــق العام ــق الفري وواف
ــ) عنـــاوين املواضـــيع(العنـــاوين  القـــرار (ة يف دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني الـــيت اعتمـــدهتا اللجنـ

وطُبقــت العنــاوين علــى الدولــة الطــرف املعنيــة علــى حنــو مــرن وحــسب مقتــضى    ). ثانيــا/٤١
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وأوصى الفريق العامل بأن تستعرض اللجنة قرارها بشأن اسـتخدام العنـاوين يف إحـدى               . احلال
  .دوراهتا القادمة

املعلومـات املكتوبـة والـشفوية املقدمـة مـن          واستفاد الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة مـن              - ٧
وتلقـى أيـضا معلومـات مكتوبـة مـن منظمـات          . كيانات األمم املتحدة والوكـاالت املتخصـصة      

واستمع الفريق العامل أيضا إىل بيان شفوي أدلت به شـبكة مـن املنظمـات غـري                 . غري حكومية 
  .احلكومية بشأن إحدى الدول األطراف اليت جيري النظر يف تقريرها

وتـرد يف الوثــائق التاليــة قــوائم القــضايا واألســئلة الــيت اعتمــدها الفريــق العامــل ملــا قبــل    - ٨
  :الدورة، واليت أحيلت إىل الدول األطراف التسع املعنية

قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع      
  ؛)CEDAW/C/ARM/Q/4(ألرمينيا 

قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املطروحــــة فيمــــا يتعلــــق بــــالتقرير الــــدوري الــــسابع لبوتــــان          
)CEDAW/C/BTN/Q/7(؛  

  ؛)CEDAW/C/DMA/Q/7(قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بدومينيكا 
ــا        ــسادس ألملانيــ ــدوري الــ ــالتقرير الــ ــق بــ ــا يتعلــ ــة فيمــ ــئلة املطروحــ ــضايا واألســ ــة القــ قائمــ

)CEDAW/C/DEU/Q/6(؛  
ــاال        ــسابع لغواتيمــــ ــدوري الــــ ــالتقرير الــــ ــق بــــ ــا يتعلــــ ــة فيمــــ ــضايا املطروحــــ ــة القــــ قائمــــ

)CEDAW/C/GUA/Q/7(؛  
  ؛)CEDAW/C/GNB/Q/6( بيساو -قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بتقرير غينيا 

الـسابع هلـاييت   قائمة القضايا املطروحة فيمـا يتعلـق بـالتقرير اجلـامع للتقـارير الدوريـة األويل إىل                  
)CEDAW/C/HTI/Q/7(؛  

قائمـــــة القـــــضايا املطروحـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بـــــالتقرير الثـــــاين للجماهرييـــــة العربيـــــة الليبيـــــة  
)CEDAW/C/LBY/Q/2(؛  

قائمة القضايا املطروحة فيما يتعلق بالتقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابـع واخلـامس والـسادس               
  ).CEDAW/C/RWA/Q/6(لرواندا 

  


