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شكال اتفاقية القضاء على مجيع أ
 التمييز ضد املرأة

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

اخلمـسني  الثالثة و تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة عن أعمال دورته              
  )٢٠١٢مارس /آذار ٩-٥(
درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على عقد اجتماع لفريق عامل               -١

ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجل إعداد قائمة بالقضايا واألسئلة املتصلة بالتقارير األولية               
  .والدورية اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورة من دوراهتا املقبلة

مع الفريق العامل ملا قبل الدورة من أجل دورة اللجنة الثالثـة            وقررت اللجنة أن جيت     -٢
، مباشرة بعد انعقاد دورهتـا احلاديـة        ٢٠١٢مارس  / آذار ٩ إىل   ٥واخلمسني يف الفترة من     

واخلمسني لضمان إتاحة الوقت الكايف للدول األطراف كي تقدم ردودها اخلطية على قوائم             
  .وقت املناسبالقضايا واألسئلة، ولضمان ترمجتها يف ال

  : يف الفريق العامل ملا قبل الدورةن اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاءوقد ُعّي  -٣
  السيدة فيوليت أووري  
  السيدة ماغاليس أروشا دومنغيز  
  السيدة فيوليتا نويباور  
  السيدة زهرة راسخ  
  السيدة باتريشيا شولتز  

  .ور رئيسة لهوانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة نويبا  -٤
وأعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم بالقضايا واألسئلة املتعلقة بالتقـارير األوليـة                -٥

واسترشد  .تركمانستان وتوغو وجزر القمر وشيلي وغينيا االستوائية وصربيا       من  والدورية لكل   
ا لتاسعة واألربعـني،    الفريق العامل ملا قبل الدورة يف هذا الصدد مبقرر اللجنة، املتخذ يف دورهت            

.  سؤاالً حبيث ال يشمل كل سؤال أكثر من ثالث قضايا          ٢٠من أجل حصر قوائم القضايا يف       
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ونظر الفريق العامل أيضاً يف قائمة القضايا املعتمدة يف السابق من أجل مجهورية أفريقيا الوسطى               
(CEDAW/C/CAF/Q/1-6)  يق العامل أيـضاً،  وقرر الفر.  واعتمد نسخة معّدلة من قائمة القضايا

يف هذا الصدد، أنه مراعاة لكونه من املقرر أن ُينظر يف حالة مجهورية أفريقيا الوسطى يف غياب                 
  .تقرير، فإنه ميكن السماح لقائمة القضايا بتجاوز العشرين سؤاالً بصورة استثنائية

امـل         وللمساعدة يف إعداد قوائم القضايا واألسئلة، كان معروضاً على الفريـق الع             -٦
ملا قبل الدورة تقارير الدول األطراف املذكورة أعاله، وكذلك الوثائق األساسية املقدمة من             
الدول األطراف، إن وجدت؛ والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة؛ واملعلومات األساسية           

ليلية بني التقارير   ومشاريع قوائم القضايا واألسئلة اليت أعدهتا األمانة العامة بناًء على مقارنة حت           
احلالية للدول األطراف، ومناقشة اللجنة بشأن التقارير السابقة؛ واملعلومات األخـرى ذات            

األخرى املنشأة مبوجـب معاهـدات      الصلة، مبا يف ذلك املالحظات اخلتامية للجنة واهليئات         
، عند إعـداد قـوائم      أوىل الفريق العامل ملا قبل الدورة عناية خاصة       وقد  . رهناً مبدى أمهيتها  

الدول األطراف ملالحظات اللجنة اخلتامية على تنفيذ  ملدى القضايا واألسئلة للتقارير الدورية،   
  .التقارير السابقة

واستفاد الفريق العامل ملا قبل الدورة من املعلومات الكتابية والشفوية املقدمة مـن               -٧
  .ظمات غري احلكوميةكيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومن املن

وقد أُحيلت قوائم القضايا واألسئلة اليت اعتمدها الفريق العامل ملا قبل الـدورة إىل                -٨
  :الدول األطراف املعنية، وترد يف الوثائق التالية

ــا الوســطى قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة جب  )أ(   ــة أفريقي مهوري
)CEDAW/C/CAF/Q/1-6(؛  

ين الدوريني اخلـامس    ئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقرير    قائمة القضايا واألس    )ب(  
  ؛)CEDAW/C/CHL/Q/5-6(والسادس لشيلي 

لتقارير الدورية األول والثاين   لقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع         )ج(  
  ؛)CEDAW/C/COM/Q/1-4(والرابع جلزر القمر والثالث 
الدوري السادس لغينيا االسـتوائية     قة بالتقرير   قائمة القضايا واألسئلة املتعل     )د(  

)CEDAW/C/GNQ/Q/6(؛  
ثـاين  قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني ال           )ه(  

  ؛)CEDAW/C/SRB/Q/2-3 (والثالث لصربيا
 اجلامع للتقريرين الدوريني السادس   قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير        )و(  

  ؛)CEDAW/C/TGO/Q/6-7(والسابع لتوغو 
اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث     قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير        )ز(  

  .)CEDAW/C/TKM/Q/3-4(والرابع لتركمانستان 
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ثالثاً، ركزت قـوائم القـضايا      /٣١ثانياً و /٢٥خامساً و /٢٢ووفقاً ملقررات اللجنة      -٩
ومشلت هذه املواضـيع اإلطـار الدسـتوري        . ليت تتناوهلا االتفاقية  واألسئلة على املواضيع ا   

والتشريعي واألجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة؛ والقوالب النمطية القائمة على أسـاس            
نوع اجلنس؛ والفقر والعمالة؛ والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل؛ واالجتار بـاملرأة               

ومشاركة املرأة يف صنع القرار؛ والتعليم والتدريب؛ والعمالة؛ والصحة؛         واستغالهلا يف البغاء؛    
وحالة الفئات املستضعفة من النساء،     واملرأة الريفية؛   واالستحقاقات االجتماعية واالقتصادية؛    

ذوات اإلعاقة واملنتميات إىل أقليات عرقية والالجئـات واملهـاجرات؛          النساء  كاملسنات و 
  .لقانون؛ والزواج والعالقات األسريةومساواة املرأة أمام ا

        
  


