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

         واألربعوناخلامسةالدورة 
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة    
  
قررت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، يف دورهتـا التاسـعة، عقـد فريـق                       - ١

عامل ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام قبل كل دورة من دوراهتا، من أجل إعداد قائمـة بالقـضايا    
  .واألسئلة املتصلة بالتقارير الدورية اليت يتقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورهتا التالية

وقررت اللجنـة، يف دورهتـا احلاديـة والـثالثني، أن ُيعـد الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                         - ٢
وقـررت اللجنـة أيـضا أال يتعـدى         . أيضا قائمة بالقضايا واألسـئلة ذات الـصلة بالتقـارير األوليـة           

وسـيويل اهتمـام خـاص، عنـد إعـداد القـوائم            .  سـؤاال واضـحا    ٣٠جمموع حمتويات كل قائمـة      
 الصلة بالتقارير الدورية، ملتابعة الدول األطراف للمالحظـات اخلتاميـة الـسابقة،             واألسئلة ذات 

وستستمر ممارسة تـصنيف األسـئلة يف جمموعـات حتـت     . وستؤخذ تقاريرها السابقة يف االعتبار   
. املوضــوعات ذات األولويــة، فيمــا يتعلــق بالتقــارير الدوريــة، عوضــا عــن معاجلــة مــواد حمــددة  

ورهتا احلاديـة واألربعـني، إدخـال عنـاوين مواضـيع يف مالحظاهتـا اخلتاميـة           وقررت اللجنة، يف د   
واُتبعت هذه املمارسة فيما يتعلق بقوائم القضايا واألسئلة املتـصلة          . ويف قوائم القضايا واألسئلة   
  .بالتقارير األولية والدورية
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ليـة علـى أسـاس كـل     وُيشري الفريق العامل ملا قبل الدورة إىل أن النظـر يف التقـارير األو      - ٣
مادة على حدة سيترتب عليه اتباع هنج مماثل يف قوائم القضايا واألسئلة املتصلة هبـذه التقـارير،                 

  .١٦ و ١٥ و ٨ و ٧ و ٢ و ١باستثناء ما يتعلق باملواد 
وقررت اللجنة، يف دورهتا احلادية واألربعني، أن جيتمع الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة                   - ٤

  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ إىل ٩ اخلامسة واألربعني، خالل الفترة من املعين بدورهتا
قبـل   وقررت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واألربعني، أن تتشكل عضوية الفريق العامـل ملـا       - ٥

  :الدورة املعين بالدورة اخلامسة واألربعني من األشخاص اآلتية أمساؤهم
  فردوس آرا بيغوم  
  يفيولت تسيسيغا أور  
   زيرداين-مرييام بلميهوب   
  زهرة راسخ   
   ابياه -دوركاس كوكر   

  . لرئاسته ابياه-كوكر وانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة   - ٦
ووفقا لقائمة الدول األطراف الـيت اختارهتـا اللجنـة مـن أجـل تقـدمي تقـارير يف دورهتـا                     - ٧

ل الـدورة قائمـة بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بتقـارير        الثانية واألربعني، أعد الفريق العامـل ملـا قبـ         
اإلمارات العربية املتحدة، أوزبكـستان، بنمـا، بوتـسوانا، مـصر،           : الدول األطراف السبع التالية   

واتفق الفريق العامل ملا قبل الدورة على إعداد قائمـة واحـدة يف فتـرة مـا بـني             . مالوي، هولندا 
ة املتــصلة بتقريــر أوكرانيــا، إذ مل تتــوفر صــيغة مترمجــة مــن  الــدورات بالقــضايا واألســئلة العالقــ

  . التقرير لينظر فيها الفريق العامل ملا قبل الدورة
وللمــساعدة يف إعــداد قــائميت القــضايا واألســئلة، كــان معروضــا علــى الفريــق العامــل    - ٨
ألساسـية يف   قبل الدورة تقارير الدول األطراف السبع املذكورة أعـاله، فـضال عـن الوثـائق ا                ملا

وكانت معروضة أيضا على الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة املعلومـات األساسـية           . حال إتاحتها 
ومــشروع قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت أعــدهتا األمانــة العامــة، اســتنادا إىل مقارنــة حتليليــة بــني 

ة بـشأن تلـك التقـارير،       مناقـشات اللجنـ   والتقارير احلاليـة والتقـارير الـسابقة للـدول األطـراف،            
واملالحظات اخلتامية للجنـة واهليئـات األخـرى املنـشأة مبعاهـدات، فـضال عـن املعلومـات ذات                   

  . الصلة املتاحة يف آليات األمم املتحدة األخرى حلقوق اإلنسان
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مــن كيانــات مقدمــة مكتوبــة واســتفاد الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة مــن معلومــات     - ٩
ــة مــن   . عــة لألمــم املتحــدة ووكــاالت متخصــصة تاب ونظــر يف معلومــات مقدمــة شــفويا وكتاب

مؤسستني وطنيتني حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق بـدولتني طـرف قيـد االسـتعراض، وتلقـى أيـضا                   
 منظمات غـري حكوميـة واسـتمع إىل عـرض        منالفريق العامل ملا قبل الدورة معلومات مكتوبة        

  . فيما يتعلق بدولة طرف قيد االستعراض املنظمات غري احلكومية منشفوي قدمته شبكة 
وترد قوائم القضايا واألسئلة الـيت أعـدها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وقـدمت إىل                       - ١٠

  :املعنية، يف الوثائق التاليةالسبع الدول األطراف 
ــالتقرير    )أ(   ــة ب ــرين  قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلق ــر األويل والتقري  اجلــامع للتقري
  ؛)CEDAW/C/BOT/Q/3( الثاين والثالث لبوتسوانا الدوريني
اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس     قائمة القضايا واألسـئلة املتعلقـة بـالتقرير         )ب(  

  ؛)CEDAW/C/EGY/Q/7(والسابع ملصر 
ــسادس      )ج(   ــدوري الــ ــالتقرير الــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ ــالويقائمــ  ملــ

(CEDAW/C/MWI/Q/6)؛  
ــة ال  )د(   ــالتقرير  قائمــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــدا   قــ ــامس هلولنــ ــدوري اخلــ  الــ

)CEDAW/C/NLD/Q/5(؛  
قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بــالتقرير اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابـــع           )هـ(  

  ؛)CEDAW/C/PAN/Q/7(واخلامس والسادس والسابع لبنما 
ــالتقرير األويل     )و(   ــة ب ــضايا واألســئلة املتعلق ــة الق ــة املتحــدة   لإلقائم ــارات العربي  م

(CEDAW/C/UAE/Q/1)؛  
ــالتقرير     )ز(   ــة بـ ــئلة املتعلقـ ــضايا واألسـ ــة القـ ــستان  قائمـ ــع ألوزبكـ ــدوري الرابـ   الـ

(CEDAW/C/UZB/Q/4).  
ــة     - ١١ ــررات اللجن ــا ملق ــ/٢٢ووفق ــا و /٢٥ا و رابع ــائميت    /٣١ثاني ــز ق ــصب تركي ــا، ان ثالث

وتشمل هذه املواضيع اإلطار الدسـتوري      . فاقيةالقضايا واألسئلة على املواضيع اليت تعاجلها االت      
للنـــهوض بـــاملرأة؛ ومـــشاركة املـــرأة يف صـــنع القـــرار؛ والتعلـــيم واجلهـــاز الـــوطين والتـــشريعي 

والتــدريب؛ والقوالــب النمطيــة اجلنــسانية؛ والفقــر والعمالــة؛ والعنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك 
ــاء؛ وا     ــتغالل البغ ــاملرأة واس ــار ب ــائلي واالجت ــف الع ــسية     العن ــصحة اجلن ــك ال ــا يف ذل ــصحة، مب ل

واإلجنابية؛ وحالة الفئات الضعيفة من النساء، مثل النساء املسنات والريفيـات ونـساء األقليـات      
العرقية والالجئات واملهاجرات؛ واملساواة أمام القانون؛ والزواج والعالقـات األسـرية والنتـائج             

  .االقتصادية للطالق


