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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   ملا قبل الدورةالعاملالفريق 
   واخلمسوناحلاديةالدورة 

  ٢٠١١أغسطس / آب٥-١
    

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      
  ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء عل

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

ائم بالقضايا واألسئلة املتصلة بالتقـارير األوليـة        وملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجل إعداد ق         
  .والدورية اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورة من دوراهتا املقبلة

دورة اللجنـة احلاديـة     اخلـاص بـ   للجنة أن جيتمع الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة            وقررت ا   - ٢
، مباشـرة بعـد انعقـاد دورهتـا التاسـعة           ٢٠١١أغـسطس   / آب ٥ إىل   ١واخلمسني يف الفترة مـن      

 وقت كاف للدول األطراف كي تقدم ردودهـا الكتابيـة علـى قـوائم              إتاحةواألربعني، لضمان   
  .تها يف حينهاالقضايا واألسئلة، ولضمان ترمج

  : الفريق العامل ملا قبل الدورةوقد ُعّينت اخلبريات اآلتية أمساؤهن أعضاء يف  - ٣
  السيدة عائشة فريدي أكار   
  السيدة فيوليت أووري   

  السيدة باربارا بيلي  
  السيدة عصمت جاهان  
  السيدة فيكتوريا بوبيسكو  
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  .يسكو رئيسة لهوانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة بوب  - ٤
بتقـارير   وأعد الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة قـوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بتقـارير                    - ٥

ــلاألردن،  ــابوي،والربازي ــادا، وزمب ــو، وغرين ــرويج وال، والكونغ ــل  استرشــد و. ن ــق العام الفري
عـني، مـن أجـل     املتخـذ يف دورهتـا التاسـعة واألرب   ،قبـل الـدورة يف هـذا الـصدد مبقـرر اللجنـة         ملا

ــضايا يف   ــوائم الق ــر مــن ثــالث    شمل  ســؤاال حبيــث ال يــ ٢٠حــصر ق ــضاياكــل ســؤال أكث . ق
 الفريــــق العامــــل أيــــضا يف قائمــــة القــــضايا املعتمــــدة يف الــــسابق مــــن أجــــل اجلزائــــر ونظــــر

)CEDAW/C/DZA/Q/4(،            ويالحـظ  .  وقرر عدم اعتماد قائمة قـضايا تكميليـة أثنـاء االجتمـاع
مت تقريرها إىل األمانة العامة عند هناية اجتماع الفريـق العامـل ملـا قبـل            أيضا أن جزر القمر قد    

جــزر القمــر، الــيت كــان مــن املقــرر النظــر فيهــا يف غيــاب تقريــر يف  حالــة وســينظر يف . الــدورة
الــدورة احلاديــة واخلمــسني، أثنــاء الــدورة الثالثــة واخلمــسني مــن أجــل الــسماح بــصياغة قائمــة  

وقد سبق اعتمـاد قائمـة القـضايا        . طرف التقرير الذي قدمته الدولة ال     استنادا إىل قضايا تكميلية   
  ).CEDAW/C/COM/Q/4(اخلاصة جبزر القمر يف غياب تقرير 

وللمــساعدة يف إعــداد قــوائم القــضايا واألســئلة، كــان معروضــاً علــى الفريــق العامــل      - ٦
ق األساسـية املقدمـة مـن       قبل الدورة تقارير الدول األطراف املذكورة أعاله، وكذلك الوثـائ          ملا

؛ والتوصيات العامة الـيت اعتمـدهتا اللجنـة؛ واملعلومـات األساسـية             ن وجدت الدول األطراف، إ  
ومشاريع قوائم القضايا واألسئلة اليت أعدهتا األمانة العامة بناًء على مقارنة حتليلية بـني التقـارير           

ابقة؛ واملعلومـات األخـرى ذات      احلالية للدول األطـراف، ومناقـشة اللجنـة بـشأن التقـارير الـس             
 الــصلة، مبــا يف ذلــك املالحظــات اخلتاميــة للّجنــة واهليئــات األخــرى املنــشأة مبوجــب معاهــدات

وقـد أوىل الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة عنايـة خاصـة، عنـد إعـداد قـوائم                       . رهنا مبدى أمهيتها  
الحظــات اللجنـة اخلتاميــة  القـضايا واألسـئلة للتقــارير الدوريـة، ملــدى تنفيـذ الــدول األطـراف مل     

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

كيانــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة، ومــن املنظمــات غــري احلكوميــة، ومــن إحــدى   
  .املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان

وقد أحيلت قوائم القـضايا واألسـئلة الـيت اعتمـدها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة إىل                        - ٨
  :الوثائق التاليةرد يف الدول األطراف املعنية، وت

ــل        )أ(   ــسابع للربازيــ ــدوري الــ ــالتقرير الــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ قائمــ
)CEDAW/C/BRA/Q/7(؛  
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لتقرير الــــدوري الــــسادس للكونغــــو قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املتعلقــــة بــــا  )ب(  
)CEDAW/C/COG/Q/6()؛)١  

املوحـد الـذي يـضم التقـارير      الـدوري   قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بـالتقرير         )ج(  
  ؛)CEDAW/C/GRD/Q/1-5(األول إىل اخلامس لغرينادا 

ــألردن       )د(   ــامس لــ ــدوري اخلــ ــالتقرير الــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ قائمــ
)CEDAW/C/JOR/Q/5(؛  

ــرويج         )ـه(   ــامن للنــ ــدوري الثــ ــالتقرير الــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ قائمــ
)CEDAW/C/NOR/Q/8(؛  

املوحـد الـذي يـضم التقـارير      الـدوري   قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بـالتقرير         )و(  
  .)CEDAW/C/ZWE/Q/2-5( إىل اخلامس لزمبابوي الثاين
ــة     - ٩ ــررات اللجن ــا ملق ــساً و/٢٢ووفق ــاً و /٢٥ خام ــوائم   /٣١ثاني ــز يف ق ــاً، مت التركي ثالث

 مجلـة أمـور،   يفوتـشمل هـذه املواضـيع،      . القضايا واألسئلة على املواضيع اليت تعاجلها االتفاقيـة       
اإلطار الدسـتوري والتـشريعي واآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة؛ والقوالـب النمطيـة اجلنـسانية؛                 

 يف ذلك العنف العائلي؛ واالجتـار بـاملرأة واسـتغالهلا يف             مبا ،والفقر والعمالة؛ والعنف ضد املرأة    
البغاء؛ ومشاركة املـرأة يف صـنع القـرارات؛ والتعلـيم والتـدريب؛ والعمالـة؛ والـصحة؛ واملنـافع                

ــة و ــات  االجتماعي ــة الفئ ــصادية؛ وحال ــضعيفةاالقت ــسنات  ال ــل امل ــساء، مث ــات، مــن الن  ، والريفي
ــة  ــساء ذوات اإلعاق ــساء املنتم،والن ــة  والن ــات العرقي ــات إىل األقلي ــات واملهــاجرات؛  ،ي  والالجئ

  .ومساواة املرأة أمام القانون؛ والزواج والعالقات األسرية
  

__________ 
. نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير الدوري السادس جلمهورية الكونغو املقـدم مـن الدولـة الطـرف                     )١(  

موحـدا   ا دوريـ اتقـدم تقريـر  أن ابقة إىل الدولـة الطـرف   وكانت اللجنة قد طلبـت يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـس      
لفتـرة  اتفاقيـة  الدولـة الطـرف لال    اء بـشأن تنفيـذ      التايل سيغطي احلوار البنَّـ    ب و ؛سابعالسادس و بضم التقريرين ال  

 .ذه املعلوماتهبالدولة الطرف ُتَبلَّغ وس. املطابقة للتقرير الدوري السادس والسابع


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

	1-5 آب/أغسطس 2011
	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 في دورة من دوراتها المقبلة.
	2 - وقررت اللجنة أن يجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الخاص بدورة اللجنة الحادية والخمسين في الفترة من 1 إلى 5 آب/أغسطس 2011، مباشرة بعد انعقاد دورتها التاسعة والأربعين، لضمان إتاحة وقت كاف للدول الأطراف كي تقدم ردودها الكتابية على قوائم القضايا والأسئلة، ولضمان ترجمتها في حينها.
	3 - وقد عُيّنت الخبيرات الآتية أسماؤهن أعضاء في الفريق العامل لما قبل الدورة:
	السيدة عائشة فريدي أكار
	السيدة فيوليت أووري
	السيدة باربارا بيلي
	السيدة عصمت جاهان
	السيدة فيكتوريا بوبيسكو
	4 - وانتخب الفريق العامل لما قبل الدورة السيدة بوبيسكو رئيسة له.
	5 - وأعد الفريق العامل لما قبل الدورة قوائم بالقضايا والأسئلة المتعلقة بتقارير بتقارير الأردن، والبرازيل، وزمبابوي، وغرينادا، والكونغو، والنرويج. 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. ونظر الفريق العامل أيضا في قائمة القضايا المعتمدة في السابق من أجل الجزائر (CEDAW/C/DZA/Q/4)، وقرر عدم اعتماد قائمة قضايا تكميلية أثناء الاجتماع. ويلاحظ أيضا أن جزر القمر قدمت تقريرها إلى الأمانة العامة عند نهاية اجتماع الفريق العامل لما قبل الدورة. وسينظر في حالة جزر القمر، التي كان من المقرر النظر فيها في غياب تقرير في الدورة الحادية والخمسين، أثناء الدورة الثالثة والخمسين من أجل السماح بصياغة قائمة قضايا تكميلية استنادا إلى التقرير الذي قدمته الدولة الطرف. وقد سبق اعتماد قائمة القضايا الخاصة بجزر القمر في غياب تقرير (CEDAW/C/COM/Q/4).
	6 - وللمساعدة في إعداد قوائم القضايا والأسئلة، كان معروضاً على الفريق العامل لما قبل الدورة تقارير الدول الأطراف المذكورة أعلاه، 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 بموجب معاهدات رهنا بمدى أهميتها. وقد أولى الفريق العامل لما قبل الدورة عناية خاصة، عند إعداد قوائم القضايا والأسئلة للتقارير الدورية، لمدى تنفيذ الدول الأطراف لملاحظات اللجنة الختامية على التقارير السابقة.
	7 - واستفاد الفريق العامل لما قبل الدورة من المعلومات الكتابية والشفوية المقدمة من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن المنظمات غير الحكومية، ومن إحدى المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
	8 - وقد أحيلت قوائم القضايا والأسئلة التي اعتمدها الفريق العامل لما قبل الدورة إلى الدول الأطراف المعنية، وترد في الوثائق التالية:
	(أ) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السابع للبرازيل (CEDAW/C/BRA/Q/7)؛
	(ب) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السادس للكونغو (CEDAW/C/COG/Q/6)()؛
	(ج) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الذي يضم التقارير الأول إلى الخامس لغرينادا (CEDAW/C/GRD/Q/1-5)؛
	(د) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس للأردن (CEDAW/C/JOR/Q/5)؛
	(هـ) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الثامن للنرويج (CEDAW/C/NOR/Q/8)؛
	(و) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري الموحد الذي يضم التقارير الثاني إلى الخامس لزمبابوي (CEDAW/C/ZWE/Q/2-5).
	9 - ووفقا لمقررات اللجنة 22/خامساً و 25/ثانياً و 31/ثالثاً، تم التركيز في قوائم القضايا والأسئلة على المواضيع التي تعالجها الاتفاقية. وتشمل هذه المواضيع، في جملة أمور، الإطار الدستوري والتشريعي والآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ والقوالب النمطية الجنسانية؛ والفقر والعمالة؛ والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي؛ والاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء؛ ومشاركة المرأة في صنع القرارات؛ والتعليم والتدريب؛ والعمالة؛ والصحة؛ والمنافع الاجتماعية والاقتصادية؛ وحالة الفئات الضعيفة من النساء، مثل المسنات، والريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، والنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية، واللاجئات والمهاجرات؛ ومساواة المرأة أمام القانون؛ والزواج والعلاقات الأسرية.

