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

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ إىليناير / كانون الثاين١٥
 الدورة الثامنة والثالثون

   ٢٠٠٧يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار١٤
 مــن ١٨وجــب املــادة النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مب  

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة  
 عقـد اجتمـاع     ،يف دورـا التاسـعة    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة،         قررت   - ١

إعداد من أجل  للجنة من دورات ا كل دورةعقد  قبل مخسة أيام ملدةلفريق عامل ملا قبل الدورة      
 . التاليةا املتعلقة بالتقارير الدورية اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراألسئلةقوائم بالقضايا و

وقررت اللجنـة، يف دورـا احلاديـة والـثالثني، أن يعـد الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                        - ٢
للجنـة أيـضا أال تـشتمل كـل         وقـررت ا  . من أجل التقارير األولية   األسئلة  قوائم بالقضايا و  أيضا  

ويـتعني أن تـوىل عنايـة خاصـة، عنـد إعـداد           .  سـؤاال واضـحا ومباشـرا      ٣٠قائمة على أكثر من     
 ملتابعـة الـدول األطـراف للتعليقـات اخلتاميـة           ،قوائم القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقـارير الدوريـة       

إعــداد جمموعــات مــن ة ممارســوستــستمر .  وأن تؤخــذ تقاريرهــا الــسابقة يف االعتبــار،الــسابقة
 .األسئلة يف إطار املوضوعات ذات األولوية بدال من تناول مواد حمددة

يت  والثالثني، أن جيتمع الفريـق العامـل ملـا قبـل دور            مسةا يف دورا اخل   ،وقررت اللجنة  - ٣
أغـسطس  / آب٤إىل يوليـه  / متـوز ٣١ يف الفتـرة مـن      والثامنـة والـثالثني    ة والثالثني سابع ال اللجنة
قــوائم  لـضمان مـنح الــدول األطـراف متــسعا مـن الوقـت لتقــدمي ردودهـا اخلطيــة علـى        ٢٠٠٦
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شارك قـررت اللجنـة أن يـ      و. واألسئلة، ولضمان ترمجة هذه الردود يف الوقت املناسـب         املسائل
.  اللجنـة   مـن  أعضاءمثانية    والثامنة والثالثني  ة والثالثني سابعالالفريق العامل ملا قبل الدورتني      يف  

 لظروف مل تكن متوقعة، مل يشارك يف الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة إال أعـضاء اللجنـة            ونظرا  
 :أمساؤهم التاليةمسة اخل

 ايساداغن كهوبك هوغيت 
 آبيا -  كوكرسدوركا 
 ماري شانيت دايريام 
 سيمز. غليندا ب 
 دوبرافكا شيمونوفتش 

 .آبيا رئيسة للفريق -  كوكرسوانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة دوركا - ٤
 سابعةووفقا لقائمة الـدول األطـراف الـيت اختارـا اللجنـة لتقـدمي تقـارير يف دورـا الـ                    - ٥

والثالثني، أعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بالتقـارير املقدمـة                 
ــريو وســورينام وطاجيكــستان وفييــت     كــل مــن  مــن ــدا وب ــام وكازاخــستان  أذربيجــان وبولن ن

 .وكولومبيا وملديف وناميبيا والنمسا ونيكاراغوا واهلند وهولندا واليونان
 ثامنــةووفقــا لقائمــة الــدول األطــراف الــيت اختارــا اللجنــة لتقــدمي تقــارير يف دورــا ال - ٦

املقدمـة  والثالثني، أعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بالتقـارير                
. باكـستان واجلمهوريـة العربيـة الـسورية وفـانواتو وموريتانيـا وموزامبيـق والنيجـر                كل مـن     من

 .وسيتم اختيار تقارير دولتني طرفني إضافيتني يف وقت الحق
وللمساعدة على إعداد هذه القوائم، كان معروضا على الفريق العامل ملا قبـل الـدورة          - ٧

والوثيقــة الرئيــسية املقدمــة مــن   املــذكورة أعــاله،العــشرينحــدى وتقــارير الــدول األطــراف اإل
الدولة الطرف، إن كانت متاحـة، واملبـادئ التوجيهيـة العامـة إلعـداد تقـارير الـدول األطـراف               

)CEDAW/C/7/Rev.3(    ــة، ومــشاريع قــوائم القــضايا ، والتوصــيات العامــة الــيت اعتمــدا اللجن
ثالثـا، اسـتنادا    /١٩ وفقا ملقرر اللجنـة      )ة النهوض باملرأة  شعب(  األمانة العامة  واألسئلة اليت أعدا  

إىل مقارنــة حتليليــة للتقــارير احلاليــة للــدول األطــراف مــع التقــارير الــسابقة ومناقــشات اللجنــة   
بشأا، وغري ذلـك مـن املعلومـات األخـرى ذات الـصلة، مبـا يف ذلـك التعليقـات واملالحظـات                   

العامـل ملـا قبـل    واسـتفاد الفريـق   . أة مبوجـب معاهـدات    اخلتامية للجنـة واهليئـات األخـرى املنـش        
 . اليت قدمها املقررون القطريون قبل الدورةقوائم القضايا واألسئلةمن املسامهات يف الدورة 
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أوال، عقد الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة اجتماعـا مغلقـا مـع                  /١٨ووفقا ملقرر اللجنة     - ٨
وتلقــى أيــضا .  معلومــات عــن الدولــة الطــرفمنظمــتني غــري حكــوميتني قــدموا لــه  ني عــنممــثل
 . غري حكوميةةمنظم ٣٠ من مكتوبةمات علوم
 سينظر يف التقـارير األوليـة علـى         هويالحظ الفريق العامل ملا قبل الدورة أنه نظرا إىل أن          - ٩

ــواد      ــادة علــى حــدة، باســتثناء امل ــإن قائمــة  ١٦ و ١٥ و ،٨ و ٧ و ،٢ و ١أســاس كــل م ، ف
 .تبع النهج نفسهالقضايا واألسئلة ت

وعنــد إعــداد قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بالتقــارير الدوريــة، أوىل الفريــق العامــل   - ١٠
قبل الدورة اهتماما خاصا ملتابعة الدول األطراف للتعليقات اخلتامية الـسابقة، كمـا أخـذ يف        ملا

عوضـا   قـضايا مواضـيعية      قام الفريق بتجميـع األسـئلة يف إطـار        و. اعتباره أيضا تقاريرها السابقة   
 . مواد حمددةعن تناول

وســيبلغ الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة اللجنــة باألســاس املنطقــي الختيــارات ترتيــب    - ١١
 .ما يتعلق بالتقارير الدورية  القضايا املثارة يفاتأولوي
قبـل الـدورة إىل الـدول       حيلت قوائم القضايا واألسئلة اليت أعدها الفريـق العامـل ملـا             وأُ - ١٢

 :يف الوثائق التاليةوأُدرجت  املعنية حدى والعشريناألطراف اإل
 

 الدورة السابعة والثالثون  
اجلـامع للتقـارير الدوريــة   قائمـة القـضايا واألسـئلة املطروحـة للنظــر يف التقريـر       )أ( 

 ؛)CEDAW/C/TAJ/Q/3 (تانسلطاجيكاألول والثاين والثالث 
  للنمـسا   الـسادس  الـدوري يـر   رالتق ا واألسئلة املطروحـة للنظـر يف      قائمة القضاي  )ب( 

)CEDAW/C/AUT/Q/6(؛ 
اجلـامع للتقريـرين الـدوريني     التقرير   قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )ج( 

 ؛)CEDAW/C/AZE/Q/3(  ألذربيجانالثاين والثالث
 ني الـدوري جلـامع للتقريـرين    ا التقرير قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )د( 

 ؛)CEDAW/C/COL/Q/6 (لومبياولكاخلامس والسادس 
لليونـان  الـدوري والـسادس     التقرير   قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )هـ( 

)CEDAW/C/GRC/Q/6(؛ 
ني  الـدوري ينالتقرير اجلـامع للتقريـر     قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )و( 

 ؛)CEDAW/C/IND/Q/3(هند ثالث للالو الثاين
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ــر يف   )ز(  ــة للنظــ ــئلة املطروحــ ــضايا واألســ ــة القــ ــا  قائمــ ــدوري الثــ ــر الــ  ينالتقريــ
 ؛)CEDAW/C/KAZ/Q/2 (ازاخستانلك

التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني       قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )ح( 
 ؛)CEDAW/C/MDV/Q/3 (ف مللديلثاث واليناثال

التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني       ئمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف     قا )ط( 
 ؛)CEDAW/C/NAM/Q/3(يبيا ما لنلثاث واليناثال

 التقريــر الــدوري الرابــع هلولنــدا  قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة للنظــر يف  )ي( 
)CEDAW/C/NLD/Q/4(؛ 

ــر يف    )ك(  ــة للنظـ ــئلة املطروحـ ــضايا واألسـ ــة القـ ــسادس   قائمـ ــدوري الـ ــر الـ  التقريـ
 ؛)CEDAW/C/NIC/Q/6(لنيكاراغوا 

و بريالتقريــر الــدوري الــسادس لــ قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة للنظــر يف )ل( 
)CEDAW/C/PER/Q/6(؛ 

اجلـامع للتقـارير الدوريــة   التقريـر   قائمـة القـضايا واألسـئلة املطروحـة للنظــر يف     )م( 
 ؛)CEDAW/C/POL/Q/6 (ابولند ل والسادساخلامسو ابعالر

نام يرسولـ  الثالـث    الـدوري  التقريـر  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظـر يف       )ن( 
)CEDAW/C/SUR/Q/3(؛ 

  الـدوريني للتقريـرين امع  التقرير اجلـ   قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )س( 
 ).CEDAW/C/VNM/Q/6(م ات نييف لدساس والامساخل
 

 والثالثونالدورة الثامنة   
ــر يف    )أ(  ــة للنظــ ــئلة املطروحــ ــضايا واألســ ــة القــ ــر األ قائمــ ــايورول ملالتقريــ  تانيــ

)CEDAW/C/MRT/Q/1(؛ 
 التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني      قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف      )ب( 

 ؛)CEDAW/C/MOZ/Q/2(األول والثاين ملوزامبيق 
 التقرير اجلـامع للتقريـرين الـدوريني      وحة للنظر يف  قائمة القضايا واألسئلة املطر    )ج( 

 ؛)CEDAW/C/NER/2(األول والثاين للنيجر 
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 الدوريــة ريراالتقريـر اجلـامع للتقـ    قائمـة القـضايا واألسـئلة املطروحـة للنظــر يف     )د( 
 ؛)CEDAW/C/PAK/Q/3(كستان ابالثاين والثالث لو األول

 التقرير الـدوري األول للجمهوريـة    يفقائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر     )هـ( 
 ؛)CEDAW/C/SYR/Q/1(العربية السورية 

لتقـارير الدوريــة  ل جلـامع التقريـر ا  قائمـة القـضايا واألسـئلة املطروحـة للنظــر يف     )و( 
 ).CEDAW/C/VUT/Q/3 (توواانفاألول والثاين والثالث ل

ركز قـوائم القـضايا واألسـئلة    ت ،ثالثا/٣١ثانيا و  /٢٥رابعا و   /٢٢ووفقا ملقررات اللجنة     - ١٣
ومشلـــت هـــذه املوضـــوعات اإلطـــارين الدســـتوري . علـــى املوضـــوعات الـــيت تعاجلهـــا االتفاقيـــة

والتــشريعي واآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة؛ واملــشاركة يف صــنع القــرار؛ والتعلــيم والتــدريب؛    
رأة واسـتغالهلا يف البغـاء؛      ؛ والعنـف ضـد املـرأة؛ واالجتـار بـامل          العمالـة  النمطيـة؛ والفقـر و     فكارواأل

  الــضعيفة مــنفئــاتالوالــصحة؛ واملــساواة أمــام القــانون؛ والــزواج والعالقــات األســرية؛ وحالــة  
 .املسنات والريفيات والالئي ينتمني إىل أقليات عرقية والالجئات واملهاجراتكالنساء، 

 


