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

      ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  يق العامل ملا قبل الدورةتقرير الفر    
  
درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى عقـد اجتمـاع لفريـق عامـل               - ١

قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجـل إعـداد قائمـة بالقـضايا واألسـئلة املتـصلة بالتقـارير األوليـة                      
  .قبلةوالدورية اليت يتقرر أن تنظر فيها اللجنة يف دورة من دوراهتا امل

وقررت اللجنة يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، أن جيتمـع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                      - ٢
، مباشـرة بعـد   ٢٠١٠فربايـر  / شـباط ١٢ إىل ٨لدورة اللجنة الـسابعة واألربعـني يف الفتـرة مـن        

انعقــاد دورهتــا اخلامــسة واألربعــني، لــضمان تــوفر وقــت كــاف للــدول األطــراف كــي تقــدم      
  .كتوبة على قوائم القضايا واألسئلة، ولضمان ترمجتها يف حينهاردودها امل

وقــد ُعــّين اخلــرباء التاليــة أمســاؤهم أعــضاء يف الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة للــدورة       - ٣
  :السابعة واألربعني

  فيوليت أووري  
  فيوليتا نيوباور  
  سيلفيا بيمنتيل  
  زهرة راسخ  
   زرداين-مرمي بلميهوب   
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  .فريق العامل ملا قبل الدورة السيدة فيوليت أووري رئيسة لهوانتخب ال  - ٤
وأعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم بالقضايا واألسئلة املتعلقة بـالتقرير األويل جلـزر               - ٥

وأعـد  . البهاما والتقارير الدورية ألوغندا وبوركينا فاسـو وتـونس واجلمهوريـة التـشيكية ومالطـة            
ل الدورة أيـضاً قـوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بتنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى                    الفريق العامل ملا قب   

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف تشاد وجزر القمر وليسوتو، اليت كانـت قـد دعيـت إىل تقـدمي                    
، كـي تنظـر فيهـا اللجنـة     ٢٠٠٨مجيع تقاريرها املتأخرة على شكل تقارير موحدة قبل هناية عـام    

ونظـراً لعـدم ورود التقـارير يف غـضون اإلطـار الـزمين املقتـرح، قـررت                  . ٢٠١٠يف مستهل عـام     
  .اللجنة أن تشرع يف النظر يف تنفيذ االتفاقية يف تلك الدول األطراف اليت مل تقدم تقاريرها

وللمساعدة على إعـداد قـوائم القـضايا واألسـئلة، كـان معروضـا علـى الفريـق العامـل                      - ٦
دول األطراف الست املذكورة أعـاله، والوثـائق األساسـية املقدمـة مـن              قبل الدورة تقارير ال    ملا

الــدول األطــراف، إذا كانــت متاحــة؛ والتوصــيات العامــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة؛ واملعلومــات     
ئم القضايا واألسئلة اليت أعدهتا األمانة العامة، استناداً إىل مقارنة حتليليـة            األساسية ومشاريع قوا  

لية للدول األطراف، ومناقشة اللجنة بشأن التقارير السابقة؛ وسائر املعلومـات           بني التقارير احلا  
األخـــرى ذات الـــصلة، مبـــا يف ذلـــك املالحظـــات اخلتاميـــة للجنـــة واهليئـــات األخـــرى املنـــشأة 

وقد أوىل الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة عنايـة خاصـة، عنـد إعـداد قـوائم القـضايا                        . مبعاهدات
وريـة، إىل مـدى تنفيـذ الـدول األطـراف ملالحظـات اللجنـة اخلتاميـة علـى                واألسئلة للتقارير الد  

  .التقارير السابقة
 واستفاد الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة مـن املعلومـات الكتابيـة والـشفوية املقدمـة مـن               - ٧

ــا املتخصــصة    ــم املتحــدة ووكاالهت ــات األم ــن     . كيان ــة م ــات كتابي ــضاً معلوم ــق أي ــى الفري وتلق
  .املنظمات غري احلكومية

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

يا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير املوحـد الـذي يـضم التقريـر الـدوري                قائمة القضا   )أ(  
  ؛(CEDAW/C/BHS/Q/4)األويل والثاين والثالث والرابع جلزر البهاما 

ــا فاســو      )ب(   ــالتقرير الــدوري الــسادس لبوركين قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة ب
(CEDAW/C/BFA/Q/6)؛  

شاد يف ظل عدم وجود تقارير أولية ودوريـة         قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بت      )ج(  
(CEDAW/C/TCD/Q/1)؛  
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قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة جبـزر القمـر يف ظـل عـدم وجـود تقـارير أوليـة                     )د(  
  ؛(CEDW/C/COM/Q/1)ودورية 
قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير املوحد الذي يضم التقريرين الـدوريني            )هـ(  

  .(CEDAW/C/CZE/Q/5)للجمهورية التشيكية الرابع واخلامس 
قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بليــسوتو يف ظــل عــدم وجــود تقــارير أوليــة      )و(  
  ؛(CEDAW/C/LSO/Q/1)ودورية 
ــة      )ز(   ــع ملالطـــ ــدوري الرابـــ ــالتقرير الـــ ــة بـــ ــئلة املتعلقـــ ــضايا واألســـ ــة القـــ قائمـــ

(CEDAW/C/MLT/Q/4)؛  
لقة بالتقرير املوحد الذي يضم التقريرين الـدوريني       قائمة القضايا واألسئلة املتع     )ح(  

  ؛(CEDAW/C/TUN/Q/6)اخلامس والسادس لتونس 
قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير املوحـد الـذي يـضم التقـارير الدوريـة             )ط(  

  .(CEDAW/C/UGA/Q/7)الرابع واخلامس والسادس والسابع ألوغندا 
  
ــة     - ٩ ــررات اللجن ــا ملق ــسا و خا/٢٢ووفق ــا و /٢٥م ــوائم   /٣١ثاني ــز يف ق ــا، مت التركي ثالث

وتشمل هذه املواضيع اإلطار الدسـتوري      . القضايا واألسئلة على املواضيع اليت تعاجلها االتفاقية      
والتــشريعي واآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة؛ والقوالــب النمطيــة اجلنــسانية؛ والفقــر والعمالــة؛  

ف العائلي؛ واالجتار باملرأة واستغالهلا يف البغـاء؛ ومـشاركة          والعنف ضد املرأة؛ مبا يف ذلك العن      
ــصادية       ــافع االقتـ ــصحة؛ واملنـ ــل؛ والـ ــدريب؛ والعمـ ــيم والتـ ــرارات؛ والتعلـ ــنع القـ ــرأة يف صـ املـ
واالجتماعيــة؛ وحالــة الفئــات الــضعيفة مــن النــساء، مثــل النــساء املــسنات والريفيــات والنــساء  

رقيـة؛ والالجئـات واملهـاجرات؛ ومـساواة املـرأة أمـام           ذوات اإلعاقة؛ والنـساء مـن األقليـات الع        
  .القانون؛ والزواج والعالقات األسرية

  


