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

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه / متوز٢٠
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  الفريق العامل ملا قبل الدورةتقرير     
  
قررت اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، يف دورهتـا التاسـعة، عقـد فريـق                       - ١

عامل ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام قبل كل دورة من دوراهتا، من أجل إعداد قائمـة بالقـضايا    
  .ها اللجنة يف دورهتا التاليةواألسئلة املتصلة بالتقارير الدورية اليت يتقرر أن تنظر في

وقررت اللجنـة، يف دورهتـا احلاديـة والـثالثني، أن ُيعـد الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                         - ٢
وقـررت اللجنـة أيـضا أال يتعـدى         . أيضا قائمة بالقضايا واألسـئلة ذات الـصلة بالتقـارير األوليـة           

 عنـد إعـداد القـوائم       وسـيويل اهتمـام خـاص،     .  سـؤاال واضـحا    ٣٠جمموع حمتويات كل قائمـة      
واألسئلة ذات الـصلة بالتقـارير الدوريـة، ملتابعـة الـدول األطـراف للتعليقـات اخلتاميـة الـسابقة،               

وستستمر ممارسة تـصنيف األسـئلة يف جمموعـات حتـت     . وستؤخذ تقاريرها السابقة يف االعتبار   
.  مــواد حمــددةاملوضــوعات ذات األولويــة، فيمــا يتعلــق بالتقــارير الدوريــة، عوضــا عــن معاجلــة 

وقررت اللجنة، يف دورهتا احلاديـة واألربعـني، إدخـال عنـاوين مواضـيع يف مالحظاهتـا اخلتاميـة              
واُتبعت هذه املمارسة فيما يتعلق بقوائم القضايا واألسئلة املتـصلة          . ويف قوائم القضايا واألسئلة   
  .بالتقارير األولية والدورية
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إىل أن النظـر يف التقـارير األوليـة علـى أسـاس كـل       ة ملا قبل الدوروُيشري الفريق العامل     - ٣
 واألسئلة املتصلة هبـذه التقـارير،       القضايااتباع هنج مماثل يف قوائم      سيترتب عليه   مادة على حدة    

  .١٦  و١٥  و٨  و٧  و٢  و١املواد ما يتعلق بباستثناء 
 الـدورة املعـين     وقررت اللجنـة، يف دورهتـا األربعـني، أن جيتمـع الفريـق العامـل ملـا قبـل                    - ٤

، يف ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٤ إىل ١٠ خــالل الفتــرة مــن ،بــدورهتا الرابعــة واألربعــني
تمديـد فتـرة انعقـاد جلـسات اللجنـة          ب،  ٦٢/٢١٨ضوء ما أذنت به اجلمعية العامـة، يف قرارهـا           

  .٢٠٠٩  و٢٠٠٨يف عامي 
ــة،  و  - ٥ ــررت اللجن ــشكل عــض   ق ــني، أن تت ــة واألربع ــا احلادي ــل  يف دورهت ــق العام وية الفري
  :اآلتية أمساؤهماألشخاص قبل الدورة املعين بالدورة الرابعة واألربعني من  ملا

  فردوس آرا بيغوم  
   زيرداين- بمرييام بلميهو  
  براميال باتني  
  غليندا سيمس  
  دوبرافكا سيمونوفيتش  
   تانهأناما  

  .هوانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة باتني لرئاست  - ٦
ووفقا لقائمة الدول األطراف الـيت اختارهتـا اللجنـة مـن أجـل تقـدمي تقـارير يف دورهتـا                     - ٧

ة بتقـارير    واألسـئلة املتعلقـ    بالقـضايا الرابعة واألربعني، أعد الفريق العامل ملا قبـل الـدورة قائمـة             
ريــة الو  ليــشيت، مجهو- األرجنــتني، إســبانيا، توفــالو، تيمــور : التاليــةالــدول األطــراف الثمــاين

واتفــق الفريــق العامــل علــى إعــداد قائمــة  .  واليابــان،الدميقراطيــة الــشعبية، الــدامنرك، سويــسرا 
  .واألسئلة العالقة املتصلة بتقرير أذربيجانمفردة ملا بني الدورات بالقضايا 

 أمــام الفريــق العامــل  معروضــا واألســئلة، كــانالقــضاياوللمــساعدة يف إعــداد قــائميت   - ٨
 املذكورة أعـاله، والوثـائق األساسـية املقدمـة مـن        رة تقارير الدول األطراف الثماين    قبل الدو  ملا

 واألسـئلة الـيت   القـضايا  قائمـة  مشروع و ،الدول األطراف، حال إتاحتها، واملعلومات األساسية     
، اسـتنادا إىل مقارنـات حتليليـة    )مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان      (هتا األمانة العامـة     أعد

بني التقارير احلالية والتقـارير الـسابقة للـدول األطـراف، جبانـب مناقـشات اللجنـة بـشأن تلـك                     
  .التقارير، مبا يف ذلك مالحظات اللجنة واهليئات األخرى املنشأة مبعاهدات
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 والـشفوية املقدمـة     التحريريةق العامل ملا قبل الدورة أيضا من املعلومات         واستفاد الفري   - ٩
 فيمـا يتعلـق بـثالث دول أطـراف مـن بـني الـدول الـيت سـيجري                    ،من املنظمـات غـري احلكوميـة      

  .النظر يف تقاريرها
أن اللجنة سـتبلغ، يف اإلحاطـات الـيت سـيقدمها            الفريق العامل ملا قبل الدورة       ويالحظ  - ١٠

ــررو ال ــات     مق ــد أولوي ــة بتحدي ــارات املتعلق ــدان، باألســاس املنطقــي للخي ــار  القــضايا بل ــيت تث ال
  .يتعلق بالتقارير الدورية فيما
وقـدمت إىل   واألسئلة الـيت أعـدها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة،                ترد قوائم القضايا    و  - ١١

  : املعنية، يف الوثائق التاليةالدول األطراف الثماين
ــة   )أ(   ــضايقائمـ ــتني     االقـ ــسادس لألرجنـ ــدوري الـ ــالتقرير الـ ــة بـ ــئلة املتعلقـ  واألسـ

(CEDAW/C/ARG/Q/6)؛  
ــة   )ب(   ــضاياقائمــ ــالتقرير  القــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــدوري  واألســ ــدامنرك  الــ ــسابع للــ الــ

(CEDAW/C/DEN/Q/7)؛  
ــضايا   )ج(   ــة القــ ــالتقرير  قائمــ ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــسادس  واألســ ــدوري الــ ــان الــ  لليابــ

(CEDAW/C/JPN/Q/6)؛  
التقريرين الـدوريني  بالتقرير املوحد الذي يضم      واألسئلة املتعلقة    ة القضايا قائم  )د(  

  ؛(CEDAW/C/LAO/Q/7)السادس والسابع جلمهورية الو الدميقراطية الشعبية 
 واألســــئلة املتعلقــــة بــــالتقرير الــــدوري الــــسادس إلســــبانيا  قائمــــة القــــضايا  )هـ(  

(CEDAW/C/ESP/Q/6)؛  
ــة القــــضايا  )و(   ــئلة قائمــ ــالتقرير الــــدوري الثالــــث لسويــــسرا    واألســ ــة بــ املتعلقــ

(CEDAW/C/CHE/Q/3)؛  
ــضايا  )ز(   ــة القـــ ــور  قائمـــ ــالتقرير األويل لتيمـــ ــة بـــ ــئلة املتعلقـــ  ليـــــشيت - واألســـ

(CEDAW/C/TLS/Q/1)؛  
بــالتقرير املوحــد الــذي يــضم التقريــر األويل   واألســئلة املتعلقــة قائمــة القــضايا  )ح(  
  .(CEDAW/C/TUV/Q/2)الدوري الثاين لتوفالو والتقرير 
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 انــصب تركيــز قــائميت ثالثــا،/٣١ ثانيــا و/٢٥ خامــسا و/٢٢قــررات اللجنــة ووفقــا مل  - ١٢
اإلطار الدسـتوري   وتشمل هذه املواضيع    .  على املواضيع اليت تعاجلها االتفاقية     القضايا واألسئلة 

والتعلـــيم لنـــهوض بـــاملرأة؛ ومـــشاركة املـــرأة يف صـــنع القـــرار؛  ل الوطنيـــة اآلليـــة ووالتـــشريعي
والتــدريب؛ والقوالــب النمطيــة اجلنــسانية؛ والفقــر والعمالــة؛ والعنــف ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك 
ــسية           ــصحة اجلن ــك ال ــا يف ذل ــصحة، مب ــاء؛ وال ــتغالل البغ ــاملرأة واس ــار ب ــائلي واالجت ــف الع العن

قليـات  واإلجنابية؛ وحالة الفئات الضعيفة من النساء، مثل النساء املسنات والريفيـات ونـساء األ    
رية والنتـائج   العرقية والالجئات واملهاجرات؛ واملساواة أمام القانون؛ والزواج والعالقـات األسـ          

  .االقتصادية للطالق
  


