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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

الفريق العامل ملا قبل الدورة
الدورة الستون
 12-12متوز/يوليه 1122

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة  21من اتفاقية
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة
 - 2درجت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى عقـد اجتمـا للفريـق العامـل
ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام ،من أجل إعداد قائمة باملسائل واألسـللة املتصـلة بالتقـارير األوليـة
والدورية اليت ستنظر فيها اللجنة يف دورة من دوراهتا املقبلة.
 - 1وقررت اللجنة أن جيتمع الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة للـدورة السـت للجنـة يف الفتـرة
من  12إىل  12متوز/يوليه  ،1122مباشرة بعد عقـد الـدورة الثامنـة واخلمسـ  .لكفالـة إتاحـة
الوقت الكايف للدول األطراف كي تقدم ردودها اخلطية على قـوائم املسـائل واألسـللة ،ولكفالـة
ترمجتها يف الوقت املناسب.
 - 3وقد ُعيّنت اخلبريات التالية أمساؤهن أعضاء يف الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة ،وحضـرن
هذه الدورة:
السيدة أوليندا باريريو-بوباديا
السيدة هيالري اغبيدمياه
السيدة بيانكاماريا بومرانزي
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السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش
السيدة شياوتشياو زو.
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وانتخب الفريق العامل ملا قبل الدورة السيدة زو رئيسة له.

 - 2وأعد الفريق العامل ملا قبل الدورة قوائم باملسائل واألسللة املثارة يف مـا يتعلـق بالتقـارير
املقدمــة مــن أذربيجــان ،وأســتراليا ،وإســرائيل ،وإكــوادور ،وإريتريــا ،وغــابون ،وقريغيزســتان،
وملــدي  ،وتوفــالو .ويف هــذا الصــدد ،استرشــد مبقــرر اللجنــة /24تاســعا ،الــذي قــررت اللجنــة
مبوجبه أن تقتصر يف هذه القوائم على  11سؤاال .ويف املمارسة العملية ،ويف حـاالت اسـتثنائية،
فإن بعض القوائم يتضمن ما ال يتجاوز  12سؤاال.
 - 6وللمساعدة يف إعداد قوائم املسائل واألسللة ،كان معروضا على الفريق العامـل ملـا قبـل
الدورة التقارير املقدمة من الدول األطراف املذكورة أعاله ،إضـافة إىل الوثـائق األساسـية ملعظـم
هذه الدول األطراف؛ والتوصيات العامة اليت اعتمـدهتا اللجنـة؛ واملعلومـات األساسـية ومشـاريع
قــوائم املســائل واألســللة الــيت أعــدهتا األمانــة؛ واملعلومــات األخــر ذات الص ـلة ،مبــا يف ذل ـ
املالحظات اخلتامية للجنة واهليلات األخـر املنشـةة مبوجـب معاهـدات ،عنـد االقتضـاء .ولـد
إعداد القوائم ،أوىل الفريق العامل ملا قبـل الـدورة اهتمامـا خاصـا ملـد متابعـة الـدول األطـراف
املالحظــــات اخلتاميــــة للجنــــة بشــــةن تقاريرهــــا الســــابقة .رهنــــا بانطباقهــــا (ال يتعلــــق األمــــر
بالتقارير األولية).
 - 7واســتفاد الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة مــن املعلومــات اخلطيــة والشــفوية املقدمــة مــن
الكيانــات والوكــاالت املتخصصــة التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة ،واملؤسســات الوطنيــة حلقــو
اإلنسان ،واملنظمات غري احلكومية.
 - 1وقــد أحيلــت قــوائم املســائل واألســللة الــيت اعتمــدها الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة إىل
الدول األطراف املعنية ،وترد يف الوثائق التالية؛
(أ) قائمـــة املســــائل واألســـللة املتعلقــــة بــــالتقرير الـــدوري اخلــــام ألذربيجــــان
()CEDAW/C/AZE/Q/5؛
(ب) قائمـــــة املســـــائل واألســـــللة املتعلقـــــة بـــــالتقرير الـــــدوري الثـــــامن للـــــدامنرك
()CEDAW/C/DNK/Q/8؛
(ج) قائمــة املســائل واألســللة املتعلقــة بــالتقرير اجلــامع للتقريــرين الثــامن والتاســع
إلكوادور ()CEDAW/C/ECU/Q/8-9؛
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(د) قائمة املسـائل واألسـللة املتعلقـة بـالتقريرين الـدوري الرابـع واخلـام إلريتريـا
()CEDAW/C/ERI/Q/5؛
(هـ) قائمــــة املســــائل واألســــللة املتعلقــــة بــــالتقرير الــــدوري الســــاد لغــــابون
()CEDAW/C/GAB/Q/6؛
(و) قائمــــة املســــائل واألســــللة املتعلقــــة بــــالتقرير الــــدوري الرابــــع لقريغيزســــتان
()CEDAW/C/KGZ/Q/4؛
(ز) قائمــة املســائل واألســللة املتعلقــة بــالتقرير اجلــامع للتقريــرين الــدوري الرابــع
واخلام مللدي ()CEDAW/C/MDV/Q/4-5؛
(ح) قائمــة املســائل واألســللة املتعلقــة بــالتقرير اجلــامع للتقريــرين الــدوري الثال ـ
والرابع لتوفالو (.)CEDAW/C/TUV/Q/3-4
 - 4ووفقــا ملقــررات اللجنــة /11رابعــا و /12ثانيــا و/ 32ثالثــا ،ركــزت قــوائم املســائل
واألســللة علــى املواضــيع الــيت تعاجلهــا االتفاقيــة .وتشــمل هــذه املواضــيع اإلطــار الدســتوري
والتشريعي؛ واآلليـة الوطنيـة للنـهو بـاملرأة؛ والقوالـب النمطيـة واملمارسـات الضـارة؛ والعنـ
ضد املرأة ،مبا يف ذل العن املـيل؛؛ واالجتـار بـاملرأة واسـتغالهلا يف البغـاء؛ ومشـاركة املـرأة يف
صنع القرار؛ والتثقي والتدريب؛ والعمالة؛ والصحة؛ واالستحقاقات االجتماعية واالقتصـادية؛
ونساء األرياف؛ وحالة الفلات احملرومة من النساء ،كاملسـنات والنسـاء ذوات اإلعاقـة ،والنسـاء
املنتميــات إىل أقليــات عرقيــة ،والالجلــات واملهــاجرات؛ ومســاواة املــرأة أمــام القــانون؛ والــزواج
والعالقات األسرية.
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