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

  الدورة السادسة واألربعني 
        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢

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

  
  لعامل ملا قبل الدورةتقرير الفريق ا    

  
عامـل  درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى عقـد اجتمـاع لفريـق              - ١

قبل الدورة ملدة مخسة أيام من أجـل إعـداد قائمـة بالقـضايا واألسـئلة املتـصلة بالتقـارير األوليـة                      
  .ةر أن تنظر فيها اللجنة يف دورة من دوراهتا املقبلقروالدورية اليت يت

وقررت اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني، أن جيتمـع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                     - ٢
ــن      ــرة م ــني يف الفت ــسادسة واألربع ــة ال ــدورة اللجن ــور ٢٠٠٩أغــسطس / آب١٤ إىل ١٠ل ، ف

انعقاد دورهتا الرابعة واألربعني، لضمان توفر وقت كاف للدول األطراف كـي تقـدم ردودهـا                
  .ائم القضايا واألسئلة، ولضمان ترمجتها يف حينهااملكتوبة على قو

وقــد عــني اخلــرباء التاليــة أمســاؤهم أعــضاء يف الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة للــدورة       - ٣
  :السادسة واألربعني

  نيكول أميلني  
   زراداين-مرييام بلميهوب   
  بربارا ايفلني بيلي  
  فيوليتا نويباور   
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  .ل الدورة السيدة نويباور رئيسة لهوانتخب الفريق العامل ملا قب  - ٤
وأعد الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة قـوائم بالقـضايا واألسـئلة املتعلقـة بـالتقرير األويل                       - ٥

وأعـد  . لبابوا غينيا اجلديدة والتقارير الدورية لالحتاد الروسي وأستراليا وألبانيا وتركيـا وفيجـي            
قضايا واألسئلة املتعلقة بتنفيذ االتفاقيـة يف مجهوريـة         الفريق العامل ملا قبل الدورة أيضا قوائم بال       

أفريقيا الوسطى وسيشيل وغرينادا، الـيت كانـت قـد دعيـت إىل تقـدمي مجيـع تقاريرهـا املتـأخرة                     
ونظـرا  . ٢٠١٠، كيما تنظر فيها اللجنة يف مستهل عام         ٢٠٠٨كتقارير موحدة قبل هناية عام      

 يف النظــر يف  املقتــرح، قــررت اللجنــة أن تــشرعينلعـدم ورود التقــارير يف غــضون اإلطــار الــزم 
  .تنفيذ االتفاقية يف تلك الدول األطراف يف غيبة تقاريرها

ان معروضــا علــى الفريــق العامــل  وللمــساعدة يف إعــداد قــوائم القــضايا واألســئلة، كــ    - ٦
مـن  قبل الدورة تقارير الدول األطراف الست املذكورة أعـاله، والوثـائق األساسـية املقدمـة                 ملا

الــدول األطــراف، إذا كانــت متاحــة؛ والتوصــيات العامــة الــيت اعتمــدهتا اللجنــة؛ واملعلومــات     
اســتناداً إىل مقارنــة األساســية ومــشروع قــوائم القــضايا واألســئلة الــذي أعدتــه األمانــة العامــة،  

ر حتليلية بني التقارير احلاليـة للـدول األطـراف، ومناقـشة اللجنـة بـشأن التقـارير الـسابقة؛ وسـائ            
املعلومــات األخــرى ذات الــصلة، مبــا يف ذلــك املالحظــات اخلتاميــة للجنــة واهليئــات األخــرى    

وقــد أوىل الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة عنايــة خاصــة، يف إعــداد قــوائم    . املنــشأة مبعاهــدات
القضايا واألسئلة للتقارير الدورية، إىل مدى تنفيذ الدول األطراف ملالحظـات اللجنـة اخلتاميـة             

  . التقارير السابقةعلى
واستفاد الفريق العامل ملا قبل الدورة مـن املعلومـات التحريريـة والـشفوية املقدمـة مـن                  - ٧

ــة مــن  وتلقــى الفريــق أيــضا م . كيانــات األمــم املتحــدة ووكاالهتــا املتخصــصة   علومــات مكتوب
واستمع الفريق العامل ملا قبل الـدورة كـذلك إىل بيانـات شـفوية مـن           . املنظمات غري احلكومية  

  .املنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بدولة طرف قيد النظر
 األطـراف  اعتمـدها الفريـق العامـل إىل الـدول        وقد أحيلت قوائم القضايا واألسئلة اليت         - ٨

  :منها الوثائق التاليةالتسع املعنية، وتتض
ــا      )أ(   ــالتقرير الـــــدويل الثالـــــث أللبانيـــ ــة بـــ ــئلة املتعلقـــ ــة القـــــضايا واألســـ قائمـــ

)CEDAW/C/ALB/Q/3(؛  
قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بالتقرير املوحد الذي يضم التقريرين الـدوريني            )ب(  

  ؛)CEDAW/C/AUL/Q/7(السادس والسابع ألستراليا 
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ألســــــئلة املتعلقــــــة جبمهوريــــــة أفريقيــــــا الوســــــطى     قائمــــــة القــــــضايا وا   )ج(  
)CEDAW/C/CAF/Q/5(؛  

قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة بـالتقرير املوحـد الـذي يـضم التقـارير الدوريـة             )د(  
  ؛)CEDAW/C/FJI/Q/4(الثاين والثالث والرابع لفيجي 

  ؛)CEDAW/C/GRD/Q/5(قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بغرينادا   )هـ(  
قائمــة القــضايا واألســئلة املتعلقــة بــالتقرير املوحــد الــذي يــضم التقريــر األويل     )و(  

  ؛)CEDAW/C/PNG/Q/3(غينيا اجلديدة  والتقريرين الدوريني الثاين والثالث لبابوا
ن الـدوريني  لتقرير املوحد الذي يضم التقريري    قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة با      )ز(  

  ؛)CEDAW/C/USR/Q/7(سي السادس والسابع لالحتاد الرو
  ؛)CEDAW/C/SYC/Q/5(قائمة القضايا واألسئلة املتعلقة بسيشيل   )ح(  
ــالتقرير      )ط(   ــة بــ ــئلة املتعلقــ ــضايا واألســ ــة القــ ــدوريقائمــ ــا  الــ ــسادس لتركيــ  الــ

)CEDAW/C/TUR/Q/6.(  
ــة  و  - ٩ ــا و /٢٥خامــسا و /٢٢وفقــا ملقــررات اللجن ــوائم   /٣١ثاني ــز ق ــا، انــصب تركي ثالث

وتشمل هذه املواضيع اإلطار الدسـتوري      . على املواضيع اليت تعاجلها االتفاقية    سئلة  القضايا واأل 
والتــشريعي واآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة؛ والقوالــب النمطيــة اجلنــسانية؛ والفقــر والعمالــة؛  
والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي؛ واالجتار باملرأة واستغالهلا يف البغـاء؛ ومـشاركة                
املرأة يف صنع القرار؛ والتعليم والتدريب؛ والـصحة؛ واملنـافع االقتـصادية واالجتماعيـة؛ وحالـة                

ــة؛  الفئـــات الـــضعيفة مـــن النـــساء، مثـــل النـــساء املـــسنات والريف   يـــات والنـــساء ذوات اإلعاقـ
ــزواج      ونــساء ــة؛ والالجئــات واملهــاجرات؛ ومــساواة املــرأة أمــام القــانون؛ وال األقليــات العرقي
  .ت األسريةوالعالقا

  


