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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة        
      الفريق العامل ملا قبل الدورة

 بشــأن دورتـه اخلامســة واخلمـسني      دورةـا قبل ال  ـل مل ـق العام ـر الفري ـتقري    
  )٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥-٢٢(
  
لفريـق عامـل   درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى عقـد اجتمـاع             - ١

ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجل إعداد قوائم بالقضايا واألسئلة املتصلة بالتقـارير األوليـة                 
  .والدورية اليت ستنظر فيها اللجنة خالل إحدى دوراهتا املقبلة

 خــالل  واخلمــسنيامــسةا اخلهتــوقــررت اللجنــة أن جيتمــع الفريــق العامــل ملــا قبــل دور   - ٢
ة لثــ  مباشــرة بعــد انعقــاد دورهتــا الثا   ،٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٥  إىل٢٢ مــن الفتــرة

وقت للـدول األطـراف كـي تقـدم ردودهـا اخلطيـة علـى              ال  مّتسع من  واخلمسني، لضمان إتاحة  
 وجتـدر اإلشـارة إىل أن االجتمـاع اسـتمر     .قوائم القضايا واألسئلة، ولضمان ترمجتها يف حينـها    

  .أكتوبر عطلة رمسية باألمم املتحدة/تشرين األول ٢٦ إذ كان يوم ،لفترة أربعة أيام
  :وقد ُعّينت اخلبريات التالية أمساؤهن أعضاء يف الفريق العامل ملا قبل الدورة  - ٣

  نيكول آميلني  
   ماغاليس أروتشا دومينغيس  
  فيوليت أووري   
   عصمت جاهان  
  فيكتوريا بوبيسكيو  

  . رئيسة لهآميلنيدة وانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السي  - ٤
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فغانـستان  وأعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم بالقضايا واألسئلة املتعلقـة بتقـارير أ               - ٥
والـرأس األخـضر     الكونغـو الدميقراطيـة   ومجهوريـة   اجلمهورية الدومينيكيـة    و البوسنة واهلرسك و

قبـل   رشد الفريـق العامـل ملـا      واست. اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية      ووكوبا  
الــدورة يف هــذا الــصدد مبقــرر اللجنــة، املتخــذ يف دورهتــا التاســعة واألربعــني، مــن أجــل حــصر  

نظـر الفريـق   و. قـضايا  ثـالث   سؤاال حبيث ال يشمل كل سؤال أكثـر مـن      ٢٠قوائم القضايا يف    
 احلاديـة  ةدورالـ يف لـصربيا  مـن قبـل   قائمة املسائل الـيت اعتمـدت      يف  العامل ملا قبل الدورة أيضا      

  .من الضروري اعتماد نسخة منقحةليس  وقرر أنه ،)CEDAW/C/SRB/Q/2-3(واخلمسني 
وللمــساعدة يف إعــداد قــوائم القــضايا واألســئلة، كــان معروضــاً علــى الفريــق العامــل      - ٦
، وكــذلك الوثــائق األساســية املقدمــة ير الــدول األطــراف املــذكورة أعــالهقبــل الــدورة تقــار ملــا
؛ والتوصـيات العامـة الـيت اعتمـدهتا اللجنـة؛            تقريـرا  ٩٥الـيت يتـوفر منـها       دول األطـراف،    الـ  من

واملعلومات األساسـية ومـشاريع قـوائم القـضايا واألسـئلة الـيت أعـدهتا األمانـة العامـة بنـاًء علـى                       
مقارنة حتليلية بني التقارير احلاليـة للـدول األطـراف، ومناقـشة اللجنـة بـشأن التقـارير الـسابقة؛                    
واملعلومــات األخــرى ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك املالحظــات اخلتاميــة للّجنــة واهليئــات األخــرى 

وقـد أوىل الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة عنايـة خاصـة،                 . املنشأة مبعاهدات، رهناً مبدى أمهيتها    
ــراف       ــدول األطـ ــة الـ ــدى متابعـ ــة، ملـ ــارير الدوريـ ــئلة للتقـ ــضايا واألسـ ــوائم القـ ــداد قـ ــد إعـ عنـ

  . اخلتامية للجنة على التقارير السابقةللمالحظات
ــة            - ٧ ــشفوية املقدم ــة وال ــات اخلطي ــن املعلوم ــدورة م ــل ال ــا قب ــل مل ــق العام ــتفاد الفري واس
، ومـن هيئـة     كيانات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا املتخصـصة، ومـن املنظمـات غـري احلكوميـة                 من

  .وطنية معنية حبقوق اإلنسان
ايا واألسئلة اليت اعتمدها الفريق العامل ملا قبل الـدورة إىل الـدول             وأحيلت قوائم القض    - ٨

  :األطراف املعنية، وهي ترد يف الوثائق التالية
لتقريـر  الـدوري املوحـد الـذي يـضم ا        بـالتقرير   قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة        )أ(  

  ؛)CEDAW/C/AFG/Q/1-2 (ألفغانستاناألول والتقرير الثاين 
لتقريـر  الـدوري املوحـد الـذي يـضم ا        ايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير       قائمة القض   )ب(  

  ؛)CEDAW/C/BIH/Q/4-5(الرابع والتقرير اخلامس للبوسنة واهلرسك 
لتقريـر  الـدوري املوحـد الـذي يـضم ا        قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير          )ج(  
  ؛)CEDAW/C/CPV/Q/7-8(والتقرير الثامن للرأس األخضر السابع 
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الـدوري املوحـد الـذي يـضم التقريـر          قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير          )د(  
  ؛)CEDAW/C/CUB/Q/7-8 (كوبالوالتقرير الثامن السابع 

قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير الدوري املوحد الذي يـضم التقريـرين               )هـ(  
  ؛)CEDAW/C/COD/Q/6-7(جلمهورية الكونغو الدميقراطية السابع السادس و
املوحد الذي يـضم التقريـرين        الدوري قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير      )و(  

  ؛)CEDAW/C/DOM/Q/6-7 (لجمهورية الدومينيكيةالسادس والسابع ل
 الــدوري الــسابع للمملكــة املتحــدة قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بــالتقرير    )ز(  

)CEDAW/C/GBR/Q/7(؛  
الثالـــث، جـــرى التركيـــز /٣١الثـــاين و /٢٥اخلـــامس و /٢٢ا ملقـــررات اللجنـــة ووفقـــ  - ٩
، يف وتــشمل هــذه املواضــيع. قــوائم القــضايا واألســئلة علــى املواضــيع الــيت تعاجلهــا االتفاقيــة يف

 اإلطار الدستوري والتـشريعي واآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة؛ والقوالـب النمطيـة          مجلة أمور، 
 املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي؛ واالجتار باملرأة واستغالهلا يف البغـاء؛             اجلنسانية؛ والعنف ضد  

 زاتاتيــمومــشاركة املــرأة يف صــنع القــرارات؛ والتعلــيم والتــدريب؛ والعمالــة؛ والــصحة؛ واال   
االجتماعية واالقتصادية؛ ونساء األريـاف؛ وحالـة الفئـات الـضعيفة مـن النـساء، مثـل املـسنات                  

قــة، ونــساء األقليــات العرقيــة، والالجئــات واملهــاجرات؛ ومــساواة املــرأة    والنــساء ذوات اإلعا
   .بالرجل أمام القانون؛ والزواج والعالقات األسرية
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	7 - واستفاد الفريق العامل لما قبل الدورة من المعلومات الخطية والشفوية المقدمة من كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، ومن المنظمات غير الحكومية، ومن هيئة وطنية معنية بحقوق الإنسان.
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	(ز) قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الدوري السابع للمملكة المتحدة (CEDAW/C/GBR/Q/7)؛
	9 - ووفقا لمقررات اللجنة 22/الخامس و 25/الثاني و 31/الثالث، جرى 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؛ والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي؛ والاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء؛ ومشاركة المرأة في صنع القرارات؛ والتعليم والتدريب؛ والعمالة؛ والصحة؛ والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية؛ ونساء الأرياف؛ وحالة الفئات الضعيفة من النساء، مثل المسنات والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الأقليات العرقية، واللاجئات والمهاجرات؛ ومساواة المرأة بالرجل أمام القانون؛ والزواج والعلاقات الأسرية. 

