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

  الدورة الثامنة واألربعون
        ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
 أة  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املر

  
 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة    

درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى عقـد اجتمـاع لفريـق عامـل               - ١
قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجل إعداد قائمة بالقضايا واألسئلة املتصلة بالتقـارير األوليـة                ملا  

 .من دوراهتا املقبلةتنظر فيها اللجنة يف دورة سوالدورية اليت 

ع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة           وقررت اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعـني، أن جيتمـ           - ٢
، مباشـرة   ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٦ إىل   ٢ الثامنة واألربعني يف الفترة مـن        دورة اللجنة من أجل   

 تقـدم   بعد انعقاد دورهتا السادسة واألربعني، لضمان توفر وقـت كـاف للـدول األطـراف كـي                
 . على قوائم القضايا واألسئلة، ولضمان ترمجتها يف حينهاالكتابيةردودها 

أعـضاء يف الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة للـدورة               كوقد ُعـّين اخلـرباء التاليـة أمسـاؤهم            - ٣
 :  الثامنة واألربعني

 السيدة باربرا بايلي

 السيدة فردوس آرا بيجوم

 أبياه - السيدة دوركاس كوكر
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 سيس فلينترمانالسيد 

 السيدة فيوليتا نويباور

 .وانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة نويباور رئيسة له  - ٤

رير الدوريـة  وأعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بالتقـا             - ٥
 .   وليختنشتايننيا ائر وجنوب أفريقيا وسري النكا وكيواجلزإلسرائيل وبنغالديش وبيالروس 

علــى الفريــق العامــل    إعــداد قــوائم القــضايا واألســئلة، كــان معروضــاً  يفوللمــساعدة   - ٦
الوثــائق األساســية كــذلك قبــل الــدورة تقــارير الــدول األطــراف الثمــاين املــذكورة أعــاله، و ملــا

جنــة؛ املقدمــة مــن الــدول األطــراف، إذا كانــت متاحــة؛ والتوصــيات العامــة الــيت اعتمــدهتا الل   
 بنـاًء علـى    واملعلومات األساسـية ومـشاريع قـوائم القـضايا واألسـئلة الـيت أعـدهتا األمانـة العامـة                  

مقارنة حتليلية بني التقارير احلاليـة للـدول األطـراف، ومناقـشة اللجنـة بـشأن التقـارير الـسابقة؛                    
 األخــرى  املالحظــات اخلتاميــة للّجنــة واهليئــاتمبــا يف ذلــكصلة، الــخــرى ذات األعلومــات املو

وقد أوىل الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة عنايـة خاصـة، عنـد إعـداد          . معاهداتوجب املنشأة مب 
دى تنفيــذ الــدول األطــراف ملالحظــات اللجنــة  ملــقــوائم القــضايا واألســئلة للتقــارير الدوريــة،  

 . اخلتامية على التقارير السابقة

ات الكتابيـة والـشفوية املقدمـة مـن     واستفاد الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة مـن املعلومـ           - ٧
إحــدى كوميــة، ومــن احلنظمــات غــري املمــن وكيانــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة،  

 . عنية حبقوق اإلنساناملوطنية ال اتؤسسامل

وقد أحيلت قوائم القـضايا واألسـئلة الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة إىل                        - ٨
 : املعنية، وتتضمنها الوثائق التاليةالدول األطراف الثماين 

 الـدوريني   املوحد الذي يضم التقريرين    ايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير   قائمة القض   )أ(  
 ؛)CEDAW/C/ISR/Q/5(الرابع واخلامس إلسرائيل 

 الذي يضم التقريرين الـدوريني     املوحدقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير        )ب(  
 ؛)CEDAW/C/BDG/Q/7(لبنغالديش السادس والسابع 

قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املتعلقــــة بــــالتقرير الــــدوري الــــسابع لبــــيالروس    )ج(  
)CEDAW/C/BLR/Q/7(؛ 

الذي يضم التقريرين الـدوريني      املوحدقائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير        )د(  
 ؛)CEDAW/C/DZA/Q/4(الثالث والرابع للجزائر 
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الـذي يـضم التقـارير الدوريـة      املوحـد ايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير     قائمة القض   )هـ(  
 ؛)CEDAW/C/ZAF/Q/4(الثاين والثالث والرابع جلنوب أفريقيا 

الـذي يـضم التقـارير الدوريـة      املوحـد قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير        )و(  
 ؛)CEDAW/C/LKA/Q/7(اخلامس والسادس والسابع لسري النكا 

قائمـــــة القـــــضايا واألســـــئلة املتعلقـــــة بـــــالتقرير الـــــدوري الـــــسابع لكينيـــــا    )ز(  
)CEDAW/C/KEN/Q/7( ؛ 

ــشتاين        )ح(   ــع لليختنـ ــدوري الرابـ ــالتقرير الـ ــة بـ ــئلة املتعلقـ ــضايا واألسـ ــة القـ  قائمـ
)CEDAW/C/LIE/Q/4(؛ 

ــة     - ٩ ــررات اللجن ــا ملق ــساً/٢٢ووفق ــاً/٢٥  وخام ــاً/٣١  وثاني ــوائم  ثالث ــز يف ق ، مت التركي
وتشمل هذه املواضيع اإلطار الدسـتوري      . قضايا واألسئلة على املواضيع اليت تعاجلها االتفاقية      ال

والتــشريعي واآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة؛ والقوالــب النمطيــة اجلنــسانية؛ والفقــر والعمالــة؛  
 ومـشاركة   والعنف ضد املرأة؛ مبا يف ذلك العنف العائلي؛ واالجتار باملرأة واستغالهلا يف البغـاء؛             

ــيم والتـــدريب؛   ــرارات؛ والتعلـ ــنع القـ ــرأة يف صـ ــةاملـ ــافع االقتـــصادية  والعمالـ ؛ والـــصحة؛ واملنـ
 والنـساء ذوات    ؛ والريفيـات  ؛ مـن النـساء، مثـل املـسنات        احملرومـة واالجتماعية؛ وحالـة الفئـات      

أة أمـام    األقليات العرقية؛ والالجئات واملهاجرات؛ ومـساواة املـر        املنتميات إىل اإلعاقة؛ والنساء   
  .القانون؛ والزواج والعالقات األسرية

  


