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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
الفريق العامل ملا قبل الدورة
الدورة الثانية والستون
 13-9آذار/مارس 2015

النظر يف التقـارير املقدممـة مـل الـدول األ ـراط يف ا ـار املـا ة  18مـل
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة
 - 1رجت ممارسة اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علـى عقـد مريـق عامـل
ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام مل أجل اعدا قوائم باملسائل واألسئلة املتصـلة بالتقـارير األومليـة
والتقــارير الدوريــة الــ ســيتم النظــر مي ــا مــل جانــد اللجنــة يف ا ــد وراهتــا املعقــو ة
يف املستقبل.
 - 2وقد قرمرت اللجنة أن جيتمـع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورةج مـل أجـل الـدورة الثانيـة
والستني للجنة يف الفترة مل  9اىل  13آذار/مارس 2015ج بعد انت اء الدورة السـتني مباشـرة
مبا يكفل اتا ة الوقت الكايف للدول األ راط كـ مّ تقـدم ر و ـا ا طّيـة علـى قـوائم املسـائل
واألسئلةج مضالً عل ضمان ترمجت ا يف الوقت املناسد.
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وقد متت تسمية ا بريات التالية أمساؤ ل لعضوية الفريق و ضرن اجتماعاته:
بربارا بايلّ
هنلة يدر
اليا ليناريت
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براميال باتل
باتريشيا شولتز
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واختار الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة شولتز رئيسة له.

 - 5وقد أع مد الفريق املذكور أعاله قـوائم باملسـائل واألسـئلة ميمـا يتعلّـق بتقـارير كـل مـل
اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدةج اسيـــا الروســـّج أولبكســـتانج الاتيـــالج تيمـــورج ســـلوماكياج
سـلومينياج مــالولج لبنــانج ليايـاج مداشــقرج الــيمل .ويف ــذا الصـد استرشــد الفريــق العامــل
ملــا قبــل الــدورة بقــرار اللجنــة الصــا ر يف ورهتــا التاســعة واألربعــنيج ويقضــّ باقتصــار قــوائم
املسائل واألسئلة على  20سـااسً .ولكـل علـى دـعيد املمارسـةج تضـم بعـئ القـوائم بصـورة
استثنائية ما يصل عند ده األقصى اىل  22سااسً.
 - 6وللمساعدة على اعدا القـوائمج كـان معروضـًا علـى الفريـق تقـارير الـدول األ ـراط
املــذكورة أعــالهج باإلضــامة اىل الوألــائق األساســية للــدول األ ــراط باســتثناء اإلمــارات العربيــة
املتحــدةج مضـالً عــل التودــيات العامــة الـ اعتمــدهتا اللجنــة واملعلومــات األساســية ومشــاريع
قوائم املسائل واألسئلة ال أعدهتا األمانة العامة واـري ذلـم مـل معلومـات ذات دـلة مبـا مي ـا
املال ظات ا تامية للجنـة واري ـا مـل يئـات املعا ـدات اذا مـا كانـت متصـلة لـذه املسـ لة.
ولد اعتما قوائم املسائل واألسئلة للتقارير الدوريةج مقد أوىل الفريـق ا تمامـًا خادـاً ملتابعـة
الدول األ راط للمال ظات ا تامية للجنة على تقارير ا السابقة.
 - 7كما أما الفريق العامل ملا قبل الدورات مل املعلومـات ا طّيـة والشـفوية املقدممـة مـل
جانـــد يئـــات األمـــم املتحـــدة ومـــل الوكـــاست املتاصصـــةج واملنظمـــات اـــري ا كوميـــة
واملاسسات الو نية املعنية حبقوق اإلنسان.
 - 8وقــد أ يلــت قــوائم املســائل واألســئلة املعتمــدة مــل جانــد الفريــق العامــل ملــا قبــل
الدورات على الدول األ راط املعنيةج و ّ تَرِ يف الوألائق التالية:
(أ) قائمــة باملســائل واألســئلة ميمــا يتعّلــق بــالتقريريل الــدوريني الرابــع وا ــام
للبنان ()CEDAW/C/LBN/Q/4-5؛
(ب) قائمة باملسـائل واألسـئلة املتصـلة بـالتقرير ا ـامع للتقريـريل الـدوريني السـابع
والثامل لليايا ()CEDAW/C/LBR/Q/7-8؛
(ج) قائمة باملسائل واألسئلة املتصلة بـالتقرير ا ـامع للتقريـريل الـدوريني السـا س
والسابع ملداشقر ()CEDAW/C/MDG/Q/6-7؛
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( ) قائمــــة باملســــائل واألســــئلة املتصــــلة بــــالتقرير الــــدورل الســــابع ملــــالول
()CEDAW/C/MWI/Q/7؛
( ـ) قائمــة باملســائل واألســئلة املتصــلة بــالتقرير ا ــامع للتقريــريل الــدوريني الثــامل
والتاسع للاتيال ()CEDAW/C/PRT/Q/8-9؛
(و) قائمــة باملســائل واألســئلة املتصــلة بــالتقرير الــدورل الثــامل لاليــا الروســّ
()CEDAW/C/RUS/Q/8؛
(ل) قائمة باملسائل واألسئلة املتصـلة بـالتقرير ا ـامع للتقريـريل الـدوريني ا ـام
والسا س لسلوماكيا ()CEDAW/C/SVK/Q/5-6؛
(ح) قائمة باملسائل واألسئلة املتصـلة بـالتقرير ا ـامع للتقريـريل الـدوريني ا ـام
والسا س لسلومينيا ()CEDAW/C/SVN/Q/5-6؛
(ط) قائمــة باملســائل واألســئلة املتصــلة بــالتقرير ا ــامع للتقريــريل الــدوريني الثــا
والثالث لتيمور  -ليش ()CEDAW/C/TLS/Q/2-3؛
(ل) قائمــة باملســائل واألســئلة املتصــلة بــالتقرير ا ــامع للتقريــريل الــدوريني الثــا
والثالث لإلمارات العربية املتحدة ()CEDAW/C/ARE/Q/2-3؛
(ك) قائمــة باملســائل واألســئلة املتصــلة بــالتقرير الــدورل ا ــام ألولبكســتان
()CEDAW/C/UZB/Q/5؛
(ل) قائمة باملسـائل واألسـئلة املتصـلة بـالتقرير ا ـامع للتقريـريل الـدوريني السـابع
والثامل لليمل (.)CEDAW/C/YEM/Q/7-8
 - 9و بقـــًا لقـــرارات اللجنــــة  ‘4’/22و  ‘2’/25و ‘3’/31ج مقـــد ركـــزت املســــائل
واألسئلة على املوضوعات ال تعا ا استفاقية .و ذه املواضيع تشـمل أمـوراً شـتمى مـل بينـ ا
اإل ــار الدســتورل والتشــريعّج والليــة الو نيــة للن ـ ومل بــاملرأةج والصــور النمطيــة الثابتــةج
واملمارســات الضــارة والعنــمل ضــد املــرأة مبــا يف ذلــم العنــمل األاســرلج واستمجــار بالنســاء
دــنع القــراراتج وا نســية والتعلــيم والتــدريد
واســتيالل املــرأة يف البيــاء ومشــاركة املــرأة يف ا
والعمالــة والصــحة واسســتحقاقات اسجتماعيــة واسقتصــا يةج واملــرأة الريفيــةج و الــة الفئــات
احملرومة مل النساء ومن ل مثالً املسنمات والنساء ذوات اإلعاقةج والنسـاء املنتميـات اىل أقليـات
عِرقيــة والنســاء الالجئــات والنســاء امل ــاجراتج اضــامة اىل املســاواة أمــام القــانون والــزواج
والعالقات األسرية.
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