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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة        
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

  الدورة الرابعة واخلمسون
        ٢٠١٢أغسطس / آب٣ -يوليه / متوز٣٠نيويورك، 

 ١٨النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة       
  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من
  

  تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة    
درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى عقـد اجتمـاع لفريـق عامـل               - ١

ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجل إعداد قوائم بالقضايا واألسئلة املتصلة بالتقـارير األوليـة                 
  .اهتا املقبلةوالدورية اليت ستنظر فيها اللجنة خالل إحدى دور

  خـالل الفتـرة    ا الرابعة واخلمـسني   هتوقررت اللجنة أن جيتمع الفريق العامل ملا قبل دور          - ٢
، مباشرة بعد انعقاد دورهتا الثانيـة واخلمـسني،         ٢٠١٢أغسطس  / آب ٣يوليه إىل   / متوز ٣٠من  

ايا وقت للدول األطراف كي تقدم ردودها اخلطية علـى قـوائم القـض   ال  مّتسع من لضمان إتاحة 
  .واألسئلة، ولضمان ترمجتها يف حينها

  : وقد ُعّينت اخلبريات التالية أمساؤهن أعضاء يف الفريق العامل ملا قبل الدورة  - ٣
  فيوليت أووري 

  باربارا بيلي 
  سوليداد موريو دي ال بيغا 

  فيوليت نويباور 
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  .شياوكياو زو
  .يسة لهوانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة بيلي رئ  - ٤
وأعد الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة قـوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بتقـارير أنغـوال                       - ٥

ــان      ــا واليون ــسابقة وقــربص والنمــسا وهنغاري ــة مقــدونيا اليوغوســالفية ال . وباكــستان ومجهوري
. ف الدولـة الطـر   هـذه أعد قوائم بالقضايا واألسئلة املتعلقة جبزر سليمان بدون تقريـر مـن          كما

قبل الدورة يف هذا الصدد مبقرر اللجنـة، املتخـذ يف دورهتـا التاسـعة                واسترشد الفريق العامل ملا   
 ســؤاال حبيــث ال يــشمل كــل ســؤال أكثــر  ٢٠واألربعــني، مــن أجــل حــصر قــوائم القــضايا يف  

وقرر الفريق العامـل أيـضاً، مبـا أنـه كـان مـن املقـرر النظـر يف موضـوع جـزر                      . قضايا ثالث من
  . سؤاال٢٠دون تقرير منها، فإن قائمة املسائل ميكن أن تتجاوز بشكل استثنائي سليمان ب

وللمــساعدة يف إعــداد قــوائم القــضايا واألســئلة، كــان معروضــاً علــى الفريــق العامــل      - ٦
، وكــذلك )باســتثناء جــزر ســليمان(قبــل الــدورة تقــارير الــدول األطــراف املــذكورة أعــاله  ملــا

الـدول األطـراف، إن وجـدت؛ والتوصـيات العامـة الـيت اعتمـدهتا                نالوثائق األساسية املقدمة م   
اللجنة؛ واملعلومات األساسية ومشاريع قوائم القضايا واألسئلة الـيت أعـدهتا األمانـة العامـة بنـاًء                 
علــى مقارنــة حتليليــة بــني التقــارير احلاليــة للــدول األطــراف، ومناقــشة اللجنــة بــشأن التقــارير     

خـرى ذات الــصلة، مبـا يف ذلـك املالحظــات اخلتاميـة للّجنـة واهليئــات      الـسابقة؛ واملعلومـات األ  
وقـد أوىل الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة عنايـة        . األخرى املنشأة مبعاهدات، رهناً مبدى أمهيتها     

خاصة، عنـد إعـداد قـوائم القـضايا واألسـئلة للتقـارير الدوريـة، ملـدى متابعـة الـدول األطـراف                       
  .ة على التقارير السابقةللمالحظات اخلتامية للجن

ــة            - ٧ ــشفوية املقدم ــة وال ــات اخلطي ــن املعلوم ــدورة م ــل ال ــا قب ــل مل ــق العام ــتفاد الفري واس
  .كيانات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ومن املنظمات غري احلكومية من
ايا واألسئلة اليت اعتمدها الفريق العامل ملا قبل الـدورة إىل الـدول             وأحيلت قوائم القض    - ٨

  :األطراف املعنية، وهي ترد يف الوثائق التالية
ــدوري الــــسادس ألنغــــوال      )أ(   ــالتقرير الــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ قائمــ

)CEDAW/C/AGO/Q/6(؛  
 الذي يـضم التقريـرين      قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري املوحد        )ب(  

  ؛)CEDAW/C/AUT/Q/7-8(السابع والثامن للنمسا 
قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري املوحد الذي يـضم التقريـرين               )ج(  

  ؛)CEDAW/C/CYP/Q/6-7( لقربص بعاس والدسالسا
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ــالتقرير       )د(   ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ ــدوريقائمــ ــسابع لليونــــان  الــ  الــ
)CEDAW/C/GRC/Q/7(؛  

قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري املوحد الذي يـضم التقريـرين               )هـ(  
  ؛)CEDAW/C/HUN/Q/7-8(السابع والثامن هلنغاريا 

ــالتقرير    )و(   ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ ــدوريقائمــ ــستان  الــ ــع لباكــ  الرابــ
)CEDAW/C/PAK/Q/4(؛  

املتعلقة بالتقرير الدوري املوحد الذي يـضم التقريـرين         قائمة القضايا واألسئلة      )ز(  
  ؛)CEDAW/C/MKD/Q/4-5(الرابع واخلامس جلمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

قائمـــــــة القـــــــضايا واألســـــــئلة بـــــــدون تقريـــــــر مـــــــن جـــــــزر ســـــــليمان    )ح(  
)CEDAW/C/SLB/Q/1-3.(  
ث، جـــرى التركيـــز الثالـــ/٣١الثـــاين و /٢٥اخلـــامس و /٢٢ووفقـــا ملقـــررات اللجنـــة   - ٩
وتـشمل هـذه املواضـيع اإلطـار        . قوائم القضايا واألسئلة على املواضيع اليت تعاجلها االتفاقيـة         يف

الدستوري والتشريعي واآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة؛ والقوالـب النمطيـة اجلنـسانية؛ والعنـف                
 البغاء؛ ومـشاركة املـرأة يف   ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي؛ واالجتار باملرأة واستغالهلا يف   

ــة؛ والــــصحة؛ واال   ــدريب؛ والعمالــ ــيم والتــ ــرارات؛ والتعلــ ــنع القــ ــمصــ ــة زاتاتيــ  االجتماعيــ
واالقتــصادية؛ ونــساء األريــاف؛ وحالــة الفئــات الــضعيفة مــن النــساء، مثــل املــسنات والنــساء     

 بالرجـل أمـام    ذوات اإلعاقة، ونساء األقليات العرقية، والالجئات واملهاجرات؛ ومساواة املـرأة         
   .القانون؛ والزواج والعالقات األسرية

  


	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة الفريق العامل لما قبل الدورة
	الدورة الرابعة والخمسون

	نيويورك، 30 تموز/يوليه - 3 آب/أغسطس 2012
	النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة
	1 - درجت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على عقد اجتماع لفريق عامل لما قبل الدورة لمدة خمسة أيام من أجل إعداد قوائم بالقضايا والأسئلة المتصلة بالتقارير الأولية والدورية التي ستنظر فيها اللجنة خلال إحدى دوراتها المقبلة.
	2 - وقررت اللجنة أن يجتمع الفريق العامل لما قبل دورتها الرابعة والخمسين خلال الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 3 آب/أغسطس 2012، مباشرة بعد انعقاد دورتها الثانية والخمسين، لضمان إتاحة متّسع من الوقت للدول الأطراف كي تقدم ردودها الخطية على قوائم القضايا والأسئلة، ولضمان ترجمتها في حينها.
	3 - وقد عُيّنت الخبيرات التالية أسماؤهن أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة: 
	فيوليت أووري 
	باربارا بيلي 
	سوليداد موريو دي لا بيغا 
	فيوليت نويباور 
	شياوكياو زو.
	4 - وانتخب الفريق العامل لما قبل الدورة السيدة بيلي رئيسة له.
	5 - وأعد الفريق العامل لما قبل الدورة قوائم بالقضايا والأسئلة المتعلقة بتقارير أنغولا وباكستان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وقبرص والنمسا وهنغاريا واليونان. كما أعد قوائم بالقضايا والأسئلة المتعلقة بجزر سليمان بدون تقرير من هذه الدولة الطرف. واسترشد الفريق العامل لما قبل الدورة في هذا الصدد بمقرر اللجنة، المتخذ في دورتها التاسعة والأربعين، من أجل حصر قوائم القضايا في 20 سؤالا بحيث لا يشمل كل سؤال أكثر من ثلاث قضايا. وقرر الفريق العامل أيضاً، بما أنه كان من المقرر النظر في موضوع جزر سليمان بدون تقرير منها، فإن قائمة المسائل يمكن أن تتجاوز بشكل استثنائي 20 سؤالا.
	6 - وللمساعدة في إعداد قوائم القضايا والأسئلة، كان معروضاً على الفريق العامل لما قبل الدورة تقارير الدول الأطراف المذكورة أعلاه (باستثناء جزر سليمان)، وكذلك الوثائق الأساسية المقدمة من الدول الأطراف، إن وجدت؛ والتوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة؛ والمعلومات الأساسية ومشاريع قوائم القضايا والأسئلة التي أعدتها الأمانة العامة بناءً على مقارنة تحليلية بين التقارير الحالية للدول الأطراف، ومناقشة اللجنة بشأن التقارير السابقة؛ والمعلومات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الملاحظات الختامية للّجنة والهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات، رهناً بمدى أهميتها. وقد أولى الفريق العامل لما قبل الدورة عناية خاصة، عند إعداد قوائم القضايا والأسئلة للتقارير الدورية، لمدى متابعة الدول الأطراف للملاحظات الختامية للجنة على التقارير السابقة.
	7 - واستفاد الفريق العامل لما قبل الدورة من المعلومات الخطية والشفوية المقدمة من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن المنظمات غير الحكومية.
	8 - وأحيلت قوائم القضايا والأسئلة التي اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة إلى الدول الأطراف المعنية، وهي ترد في الوثائق التالية:
	(أ) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس لأنغولا (CEDAW/C/AGO/Q/6)؛
	(ب) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الذي يضم التقريرين السابع والثامن للنمسا (CEDAW/C/AUT/Q/7-8)؛
	(ج) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الذي يضم التقريرين السادس والسابع لقبرص (CEDAW/C/CYP/Q/6-7)؛
	(د) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السابع لليونان (CEDAW/C/GRC/Q/7)؛
	(هـ) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الذي يضم التقريرين السابع والثامن لهنغاريا (CEDAW/C/HUN/Q/7-8)؛
	(و) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الرابع لباكستان (CEDAW/C/PAK/Q/4)؛
	(ز) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الذي يضم التقريرين الرابع والخامس لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة (CEDAW/C/MKD/Q/4-5)؛
	(ح) قائمة القضايا والأسئلة بدون تقرير من جزر سليمان (CEDAW/C/SLB/Q/1-3).
	9 - ووفقا لمقررات اللجنة 22/الخامس و 25/الثاني و 31/الثالث، جرى التركيز في قوائم القضايا والأسئلة على المواضيع التي تعالجها الاتفاقية. وتشمل هذه المواضيع الإطار الدستوري والتشريعي والآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ والقوالب النمطية الجنسانية؛ والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي؛ والاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء؛ ومشاركة المرأة في صنع القرارات؛ والتعليم والتدريب؛ والعمالة؛ والصحة؛ والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية؛ ونساء الأرياف؛ وحالة الفئات الضعيفة من النساء، مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية، واللاجئات والمهاجرات؛ ومساواة المرأة بالرجل أمام القانون؛ والزواج والعلاقات الأسرية. 

