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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة قبل ملا العامل الفريق
 والثالثون الثامنة الدورة
٢٠٠٧ يونيه/حزيران ١ - مايو/أيار ١٤

 والثالثون التاسعة الدورة
    ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٠- هيولي/متوز ٢٣

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

 
 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  

أن تــدعو  التاســعة، دورهتـا  يف املــرأة، ضــد التمييـز  علــى بالقــضاء املعنيـة  اللجنــةقـررت   - ١
 أجـل  مـن  ادوراهتـ  مـن  دورة كـل  قبـل  أيـام  مخسة ملدةإىل االجتماع    الدورة قبل ملا عامل فريق

ــوائم عـــدادإ ــئلة بالقـــضايا قـ ــارير املتـــصلة واألسـ ــة بالتقـ ــتنظر الـــيت الدوريـ ــا سـ ــة فيهـ  يف اللجنـ
 .التالية دورهتا

 الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  يتـوىل  أن والـثالثني،  احلادية دورهتا يف اللجنة، وقررت - ٢
تتـضمن   أال أيـضا  اللجنة وقررت. األولية التقاريراملتصلة ب  واألسئلة بالقضايا قوائم إعدادأيضا  
 إعـداد  عنـد  خاصـة،  عنايـة وسـيجري إيـالء     . ومباشـرا  واضـحا  سـؤاال  ٣٠ مـن  أكثر قائمة كل
 للتعليقـات  األطـراف  الـدول  متابعـة لعمليـة    الدوريـة،  بالتقـارير  املتعلقـة  واألسـئلة  القضايا قوائم

 جمموعـات  إعـداد  ارسـة  مم وستـستمر  .االعتبـار  يف الـسابقة  تقاريرها تؤخذسو السابقة، اخلتامية
 .حمددة مواد تناول من بدال األولوية ذات املوضوعات إطار يف األسئلة من
ــررتو - ٣ ــة، ق ــا يف اللجن ــسادسة دورهت ــثالثني، ال ــع أن وال ــق جيتم ــل الفري ــا العام ــل مل  قب

ويف . ٢٠٠٧ فربايـر /شـباط  ٩ إىل ٥ مـن  الفتـرة  يف والثالثني والتاسعة والثالثني الثامنة دورتيها
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 قبــل  ملــا العامــل  الفريــق يتــألف  أن والــثالثني، الــسابعة  دورهتــا يف اللجنــة، وقــررت  - ٤
 :أمساؤهم التالية األعضاء من والثالثني والتاسعة والثالثني الثامنة لدورتنيا

 زرداين - وببلميه مرميالسيدة  
 سايغا فوميكوالسيدة  
 سيلفا دا تافاريس رجيينا مارياالسيدة  
 زو شياوتشياوالسيدة  

ــقوانتخــب  - ٥ ــا العامــل الفري ــل مل ــدورة قب ــا ال ــاريس رجيين ــق لرئاســة ســيلفا دا تاف . الفري
 بالبالغـات  املعـين  العامـل  الفريـق  يف عـضو  وهـي  دومينيغيـز،  أروشـا  ماغـايل  الـسيدة  وشاركت

 املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  على القضاء التفاقية االختياري الربوتوكول مبوجب مةاملقد
 .٢٠٠٧ فرباير/شباط ٨ يف الدورة قبل ملا العامل الفريقاجتماع  يف
 الثامنــة دورهتــا يف تقــارير لتقــدمي اللجنــة اختارهتــا الــيت األطــراف الــدول لقائمــة ووفقــا - ٦

 املقدمـة  بالتقـارير  املتعلقـة  واألسـئلة  بالقـضايا  قوائم الدورة قبل امل العامل الفريق أعد والثالثني،
ــد  .وصــربيا ســرياليون مــن كــل مــن ــّدوق ــق أع ــا العامــل الفري ــل مل ــدورة، قب ــرة يف ال  مــن الفت
ــه/متــوز ٣١  أخــرى بلــدان بــستة املتعلقــة واألســئلة بالقــضايا قــوائم أغــسطس،/آب ٤ إىل يولي

 .والثالثني لثامنةا الدورة يف تقاريرها لتقدمي اختريت
 التاسـعة  دورهتـا  يف تقـارير  لتقـدمي  اللجنـة  اختارهتـا  الـيت  األطـراف  الـدول  لقائمة وفقاو - ٧

 املقدمـة  بالتقـارير  املتعلقـة  واألسـئلة  بالقـضايا  قوائم الدورة قبل ملا العامل الفريق أعد والثالثني،
 وجـزر  وبليـز  والربازيـل  نيـسيا وإندو وإسـتونيا  األردن :التالية عشرة األربع األطراف الدول من

 وهنـــدوراس ونيوزيلنـــدا وليختنـــشتاين وكينيـــا وغينيـــا وســـنغافورة كوريـــا ومجهوريـــة كـــوك
واحـدة باملـسائل الـيت مل ُيبـّت      قائمـة  إعـداد  على الدورة قبل ملا العامل الفريقووافق   .وهنغاريا
 .الدورات بني ما فترة يف فيها بعد،

 الـدورة  قبـل  ملا العامل الفريق على معروضا كان قوائم،ال هذه إعداد على للمساعدةو - ٨
 الدولـة  مـن  املقدمـة  الرئيـسية  والوثيقـة  أعـاله،  املـذكورة  عـشرة  الـست  األطـراف  الدول تقارير

2 07-33793 
 



CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1  
 

CEDAW/C/7/Rev.3(، األساســـية واملعلومـــات اللجنـــة، هتااعتمـــد الـــيت العامـــة والتوصـــيات 
 ثالثـا، /١٩ اللجنـة  ملقرر وفقا باملرأة النهوض شعبة أعدهتا اليت واألسئلة القضايا قوائم ومشاريع
 ومناقــشات الــسابقة التقــارير مــع األطــراف للــدول احلاليــة للتقــارير حتليليــة مقارنــة إىل اســتنادا
 التعليقــات  ذلــك  يف مبــا  الــصلة، تذا األخــرى  املعلومــات  مــن  ذلــك وغــري  بــشأهنا،  اللجنــة

 الفريــقواســتفاد  .معاهــدات مبوجــب املنــشأة األخــرى واهليئــات للجنــة اخلتاميــة واملالحظــات
 .الدورة قبل القطريون املقررون وفرها اليت املسامهات من الدورة قبل ملا العامل

ــقواســتفاد  - ٩ ــا العامــل الفري ــدورة قبــل مل ــة املعلومــات مــن اأيــض ال ــ املكتوب ــها يتال  قدمت
 .تقاريرها يف النظر جيري اليت األطرف الدول من ١٢ بشأن حكومية غري منظمات

ومبا أن التقـارير األوليـة سـينظر فيهـا، حـسبما يالحـظ الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                         - ١٠
فقـد اتبـع     ،١٦ و ١٥ و ،٨ و ٧ و ،٢ و ١ املـواد  باسـتثناء  حـدة،  علـى  مادة كل أساس على
 .نفسه النهج، واألسئلة القضايا قائمةيف 
 العامــل الفريــق أوىل الدوريــة، بالتقــارير املتعلقــة واألســئلة القــضايا قائمــة إعــداد وعنــد - ١١
 يف أخـذ  كمـا  الـسابقة،  اخلتامية للتعليقات األطراف الدول ملتابعة خاصا اهتماما الدورة قبل ملا

 عوضـا  املواضـيعية  القضايا إطار يف ألسئلةا بتجميع الفريقوقام   .السابقة تقاريرها أيضا اعتباره
 .حمددة مواد تناول عن
 الختيـارات  املنطقـي  باألسـاس  سـُتبلغ  اللجنة أن الدورة قبل ملا العامل الفريقويالحظ   - ١٢

ــات ترتيــب ــضايا أولوي ــارة الق ــا املث ــق فيم ــارير يتعل ــة، بالتق ــك الدوري ــيت اإلحاطــات يف وذل  ال
 .اللجنة إىل القطريون املقررون سيقدمها

 الـدول  إىل الـدورة  قبـل  ملـا  العامـل  الفريـق  أعدها اليت واألسئلة القضايا قوائموأُحيلت   - ١٣
 :التالية الوثائق يف أدرجت كما املعنية، عشرة الست األطراف

ــة )أ(   ــضاياقائمـ ــئلة القـ ــة واألسـ ــق بـــ   املطروحـ ــا يتعلـ ــصريبا األويل التقريرفيمـ  لـ
CEDAW/C/SCG/Q/1  ؛)(

 الدوريـة  للتقـارير  اجلـامع  التقريرفيما يتعلق ب   املطروحة واألسئلة ضاياالققائمة  )ب(  
CEDAW/C/SLE/Q/5 ؛) (لسرياليون واخلامس والرابع والثالث والثاين األول

 كــوك جلــزر األويل التقريرفيمــا يتعلــق بــ  املطروحــة واألســئلة القــضاياقائمــة )ج(  
CEDAW/C/COK/Q/1 ؛)(

07-33793 3 
 



CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1
 

 الثالـث  للتقريـرين  اجلامع التقريرفيما يتعلق ب   طروحةامل واألسئلة القضاياقائمة  )د(  
CEDAW/C/BLZ/Q/4 ؛)( لبليز والرابع

ــة )هـ(   ــضاياقائم ــق بــ   املطروحــة واألســئلة الق ــا يتعل ــدوري التقريرفيم ــسادس ال  ال
CEDAW/C/BRA/Q/6 ؛) (للربازيل

 سـتونيا إل الرابـع  الدوري التقريرفيما يتعلق ب   املطروحة واألسئلة القضاياقائمة  )و(  
CEDAW/C/EST/Q/4 ؛)(

 الدوريـة  للتقـارير  اجلـامع  التقريرفيما يتعلق ب   املطروحة واألسئلة القضاياقائمة  )ز(  
CEDAW/C/GIN/Q/6 ؛) (لغينيا والسادس واخلامس الرابع

 الدوريـة  للتقـارير  اجلـامع  التقريرفيما يتعلق ب   املطروحة واألسئلة القضاياقائمة  )ح(  
CEDAW/C/HON/Q/6 ؛) (هلندوراس سادسوال واخلامس الرابع

 الدوريـة  للتقارير اجلامع التقريرفيما يتعلق ب   املطروحة واألسئلة القضايا قائمة )ط(  
CEDAW/C/HUN/Q/6 ؛) (هلنغاريا والسادس واخلامس الرابع

ــق بــ  املطروحــة واألســئلة القــضايا قائمــة )ي(   ــرين اجلــامع التقريرفيمــا يتعل  للتقري
CEDAW/C/IDN/Q/5 ؛) (إلندونيسيا واخلامس الرابع الدوريني

ــة )ك(   ــضاياقائم ــئلة الق ــة واألس ــق بــ   املطروح ــامع التقريرفيمــا يتعل  للتقريــرين اجل
CEDAW/C/JOR/Q/4 ؛)(لألردن والرابع الثالث الدوريني

ــضاياقائمــة  )ل(  ــق بــ   املطروحــة واألســئلة بالق ــا يتعل ــرين اجلــامع التقريرفيم  للتقري
(CEDAW/C/KEN/Q/6) ؛ كينيال سادسوال اخلامس الدوريني

ــة )م(  ــضايا قائم ــق بــ   املطروحــة واألســئلة الق ــا يتعل ــدوريني التقريرينفيم ــاين ال  الث
CEDAW/C/LIE/Q/3 ؛) (لليختنشتاين والثالث

ــدوري تقريرالفيمــا يتعلــق بــ طروحــة امل واألســئلة بالقــضاياقائمــة )ن(   ــسادس ال  ال
CEDAW/C/NZL/6 ؛)( نيوزيلندال

 للتقريــرين اجلــامع التقريرفيمــا يتعلــق بــ طروحــة امل واألســئلة بالقــضايا قائمــة )س(  
CEDAW/C/ KOR/Q/6 ؛) (كوريا جلمهورية والسادس اخلامس الدوريني

 الثالــث الــدوري التقريرفيمــا يتعلــق بــ   املطروحــة واألســئلة القــضايا قائمــة )ع(  
(CEDAW/C/SGP/Q/3) ؛ لسنغافورة
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ــة ملقــررات وفقــاو - ١٤  القــضايا قــوائم ركــزت، ٣-د/٣١ و ٢-د/٢٥ و ٤-د/٢٢ اللجن
 اإلطـــارين املوضـــوعات هـــذهومشلـــت . االتفاقيـــة تعاجلهـــا الـــيت املوضـــوعات علـــى واألســـئلة

 والتعلــيم القـرار؛  صـنع  يف واملـشاركة  بـاملرأة؛  للنـهوض  الوطنيـة  واآلليـة  والتـشريعي  الدسـتوري 
 بـــاملرأة واالجتــار  املــرأة؛  ضــد  والعنــف  والتوظيــف؛  والفقــر  النمطيــة؛  والقوالــب  والتــدريب؛ 
 وحالـة  األسـرية؛  والعالقـات  والـزواج  القـانون؛  أمـام  واملـساواة  والصحة؛ البغاء؛ يف واستغالهلا
 عرقيـة  أقليـات  إىل ينـتمني  والالئـي  والريفيـات  املـسنات  كالنـساء  النـساء،  مـن  الـضعيفة  الفئات

 .واملهاجرات والالجئات
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