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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الثالثة واخلمسونالدورة 

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١

ير التقريـر األويل والتقـار    يف غياب   املطروحة  واألسئلة  القضايا  قائمة      
  دوريةال

  مجهورية أفريقيا الوسطى    

   عامةمسائل    

على النحـو الـذي     للجنة،  والتقارير الالحقة   ويل  األتقرير  العدم تقدمي   تربير  يرجى    -١
ويرجى بيان ما بذل من جهود حىت اآلن من أجـل إعـداد             .  من االتفاقية  ١٨ املادة   هتقتضي
قـوق  األمم املتحدة حل  مفوضية  ن  مساعدة  املوهل نظرت الدولة الطرف يف طلب       . التقارير

اإلنسان، أو هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، أو أي هيئات أخـرى               
تابعة ملنظومة األمم املتحدة ليتسىن هلا أن تنتهي يف أقرب وقت ممكن مـن إعـداد وتقـدمي                 

  ضد املرأة؟التمييز مجيع أشكال القضاء على اليت تنص عليها اتفاقية رير االتق

  النساء املتضررات من الرتاعات    
 الذي مينح العفو عن اجلرائم اليت     ٢٠٠٨كيفية تنفيذ قانون العفو لعام      توضيح  يرجى    -٢

، كل القوات املسلحة سواء     ٢٠٠٨عام   و ٢٠٠٣مارس  / آذار ١٥ني  ارتكبتها، يف الفترة ما ب    
أعمال العنف اجلنـسي    ن يشمل   وبيان ما إذا كا   كانت تابعة للدولة أو اجلماعات املتمردة،       

ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة لتـوفري          . العنف األخرى ضد املرأة   وأشكال  
املتخذة لضمان إمكانية اللجوء إىل     ، وتلك   املساعدة لضحايا العنف اجلنسي خالل تلك الفترة      

يما العنـف   القضاء وسبل االنتصاف وخدمات الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف، وال س          
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كفالـة  ول،  )٢٠٠٨منذ عـام    ( وتلك املستمرة    اجلنسي، خالل الرتاعات اليت جرت مؤخراً     
 .توجيه االهتام إىل اجلناة ومقاضاهتم

يف مـشرد    ١٦٠ ٠٠٠ال يزال هناك    ،  ٢٠١١ لعام    لتقديرات األمم املتحدة   وفقاًو  -٣
عدد نوع اجلنس عن    حسب  مصنفة  إحصائية  ريجى تقدمي بيانات    ف .مجهورية أفريقيا الوسطى  

معلومات عن حالتهن االقتصادية واالجتماعية،     وكذلك  النساء والفتيات املشردات يف البلد،      
بيان التدابري املتخـذة    كما يرجى   . يتهن يف التنقل  وحرومستوى تعليمهن وحالتهن الصحية     

 ليـاً تقدمي الدعم هلن، مبا يف ذلك وضع استراتيجية للقضاء على العنف ضد املشردات داخ              ل
ما إذا كانت الربامج أو الـسياسات       بيان   ويرجى أيضاً . وضمان إمكانية جلوئهن إىل القضاء    

 . جنسانياًالرامية إىل حتسني حالة املشردين تشمل منظوراً

، وكيفية  قد أدرجت املساواة بني اجلنسني وأحكام االتفاقية      ما إذا كانت    بيان  يرجى    -٤
 ويف اتفاقات ٢٠٠٣عام ل ويف احلوار الوطين ٢٠٠٨عام لاجلامع  يف احلوار السياسي     إدراجها،

ويرجـى  ). ٢٠٠٨(١٨٢٠و) ٢٠٠٠(١٣٢٥يتماشى مع قراري جملس األمن      ، مبا   سالمال
الدولة الطرف لضمان مشاركة املرأة يف صنع       تتخذها   تقدمي معلومات عن التدابري اليت       أيضاً
. إعادة البناء  عملييت بناء السالم و    ويفالسالم  يف عملية    ، على قدم املساواة مع الرجل     ،القرار

  . قد أنشئتآلية للعدالة االنتقالية تكانما إذا بيان يرجى و

  واإلطار التشريعي واملؤسسياملركز القانوين لالتفاقية     
ية تنفيذ املبدأ الدستوري املتعلق باملساواة بني املرأة والرجل يف جمال           كيفبيان  يرجى    -٥

ما إذا كانت هناك أي قوانني أو بيانـات  بيان   يرجىكما  . تع هبا نسان والتم إلمحاية حقوق ا  
فـإن  .  مـن االتفاقيـة    ١السياسات ُتعرِّف التمييز ضد املرأة مبا يتماشى مع املادة          يف جمال   

 مبا يكفي ليشمل أي فعل يـسبب        التعريف واسعاً نطاق  ما إذا كان    توضيح  جدت، يرجى   ُو
ذا مـا إ  بيان   ويرجى أيضاً .  باملقارنة مع الرجل    املرأة  أو ينجم عنه اختالف يف معاملة      اختالفاً
ـ    ،ةخاص وأ ة ارتكبتها جهات فاعلة عام    التعريف يتضمن أفعاالً  ذلك  كان   ز  ويـشمل التميي

  .املباشر وغري املباشر
أن يشمل ذلك    االتفاقية يف النظام القانوين احمللي، و      مركزيرجى تقدمي معلومات عن       -٦

حكام االتفاقية على األحكام الدستورية والقانونية األخـرى يف         ألهي  السيادة  إذا كانت   ما  
واجبـة التطبيـق    ويرجى بيان ما إذا كانت االتفاقية       . بني هاتني الفئتني  تضارب  حال نشوء   

هل ووإن مل يكن األمر كذلك، فما هو اإلطار الزمين العتماد كل القوانني،              مباشر،   بشكل
 ويرجى بيان ما إذا كانـت       ؟االتفاقية احملاكم ب  استشهدت فيها   لقضايا كانت هناك حاالت  

احللقة انعقاد  لنشر االتفاقية وتسليط الضوء عليها منذ       أخرى  الدولة الطرف قد اختذت تدابري      
    االتفاقيـة وحتديـداً  للتعريف ب ١٩٩٦أغسطس /الدولة الطرف يف آب نظمتها  الدراسية اليت   
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العمل باألحكام الرمسيـة  تغليب  املتخذة لضمان  بيان التدابريويرجى أيضاً. يف املناطق الريفية 
  .بني األحكام القانونية الرمسية والقانون العريفتضارب ما ينشأ نحي
الدولة الطرف أو اليت تعتزم اختاذها تتخذها  اليت  اخلطواتيرجى تقدمي معلومات عن       -٧

ويرجـى  .  تلك القوانني  وتعديل لتحديد مجيع القوانني اليت متيز ضد املرأة وال متتثل لالتفاقية         
أعمال التمييز ضـد  مرتكيب أي جزاءات أو عقوبات ُتفرض على  هناك  ما إذا كانت    توضيح  

 تقدمي معلومات عـن أي      ويرجى أيضاً . وتطبيقها الفعلي طابعها  املرأة، وتقدمي معلومات عن     
 املرأة  األعراف واملمارسات اليت تؤدي إىل التمييز ضد      تعديل  تتناول  تشريع أو برامج أخرى     

  .أو إدامة هذا التمييز
 ؛يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املعمول هبا لتعزيز إمكانية جلوء املرأة إىل القضاء              -٨

 ؛وتشجيع املرأة ومساعدهتا، وخاصة املرأة الريفية، على اللجوء إىل احملاكم للمطالبة حبقوقها           
ن فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطـرف       إنفاذ القانو ب واملكلفنيالقضاة واحملامني   توعية  وزيادة  

 كما يرجى تقدمي معلومات عن القضايا الـيت  .مبوجب االتفاقية لتحقيق املساواة بني اجلنسني  
  .متت تسويتها من خالل اآلليات التقليدية لفض املنازعات

  لنهوض باملرأةاملعنية بااألجهزة الوطنية     
قوق اإلنـسان   أفريقيا الوسطى حل  ة  ومهام مفوضي مركز  تقدمي معلومات عن    يرجى    -٩

لمفوضية واليـة حمـددة   لما إذا كان كما يرجى على وجه اخلصوص بيان  ،  واحلكم الرشيد 
ويرجى شرح التدابري الـيت     . يف االتفاقية املكرسة  مسألة املساواة بني اجلنسني واحلقوق      لتناول  

صـنع  يف جمـال     من قدرات    مبا يكفي املفوضية  تعتزم اختاذها لتزويد     تتخذها الدولة الطرف أو   
 تقدمي معلومات مستكملة عن اللجنة الوطنيـة        ويرجى أيضاً . من موارد مالية وبشرية   والقرار،  

 تدابري  اختذت أي قد  الدولة الطرف   كانت  ما إذا   يرجى حتديد   خاص،  بوجه  حلقوق اإلنسان، و  
  ومحاية حقوق اإلنسان    للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز      امتثاالً اللجنة   لتنشيط

ويرجى تقدمي معلومات إضافية عن اللجنة املنشأة ملراقبة تنفيذ االتفاقيـة،           . )مبادئ باريس (
كيف تعمل هاتان   . املساواة بني اجلنسني واحلد من الفقر     املعنية ب اللجنة القطاعية   وكذلك عن   

هل هناك أية   و ييز ضدها؟ ماية املرأة وعدم التم   الفعال حل تحقيق  الاللجنتان وما هو دورمها يف      
واحمللـي مـن    الداخلي  آلية لتنسيق ورصد اإلجراءات املتخذة على الصعد الوطين واإلقليمي          

أجل النهوض باملرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني؟ ويف حال وجود تلك اآلليات، يرجى تقدمي 
   .ملذكورة أعالهاملوارد البشرية واملالية املتاحة لكل الكيانات ابيان ويرجى . وصف هلا

  الربامج وخطط العمل    
، وورقـة   ٢٠١١-٢٠٠٧لفتـرة   ليرجى تقدمي معلومات عن خطة العمل الوطنية          -١٠
 ، وخطة العمل حلماية األطفال    ٢٠٠٥ وبيان السياسة العامة لعام      ،ستراتيجية احلد من الفقر   ا

نت تلك  ما إذا كا  ويرجى بيان   . أخرىأو استراتيجيات   خطط عمل   وعن أي   ،  ٢٠١١لعام  
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مـشاركة املـرأة    وما إذا كانت    ،   وكيفية ذلك   جنسانياً منظوراًتتضمن  السياسات والربامج   
ويرجـى  .  فيهـا  أحكام االتفاقية ورود   يةشرح كيف مع  وكيفية ذلك،   تصميمها  يف  مكفولة  

سياسة الوطنية لتعزيز املساواة    وأهداف واستراتيجيات ال  غايات  حتدد  تفصيلية  تقدمي معلومات   
الـيت  العقبات  ومعلومات عن    وأية خطط أخرى،     ٢٠٠٥لعام   بني املرأة والرجل     واإلنصاف

يرجى كما . لتجاوز تلك العقباتالتدابري العالجية املتخذة وتعترض إجنازها وتنفيذها بفعالية، 
  .للنهوض باملرأة يةاملستقبلوطنية السياسات الوضع تقدمي معلومات عن خطط 

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 من ١ للفقرة تدابري خاصة مؤقتة، وفقاًتتخذ الدولة الطرف كانت يرجى بيان ما إذا   -١١

حتقيق املساواة بـني    من أجل    للجنة،   )٢٠٠٤(٢٥لتوصية العامة رقم    ا من االتفاقية و   ٤املادة  
 ، وفقـاً  يف احليـاة الـسياسية    وكافة ويف مجيع املؤسسات العامة      الصعد  املرأة والرجل على    

سني املشاركة السياسية للمرأة الذي أعربت عنه خالل النظر يف حالتـها يف             الستعدادها لتح 
. )٢٣-٧٤، الفقـرة    A/HRC/12/2 (٢٠٠٩االستعراض الدوري الـشامل عـام       آلية  إطار  

ساواة اليت تسعى هذه التدابري إىل تقوميها، وعما إذا أوجه عدم املويرجى إدراج معلومات عن    
  .وترصدهذه التدابري تنفذ كانت 

  النمطية واملمارسات الثقافية القوالب     
الثقافية والتقليدية اليت تعوق أو أساليب العيش يرجى تقدمي معلومات عن املمارسات    -١٢

 لتغيري األمناط االجتماعية والثقافيـة الـيت   املتخذةعن التدابري كذلك  و ،تقدم املرأة يف اجملتمع   
الـاليت  لنـساء  ا عن مسألة ، فضالًاملرأةونية دتعزز فكرة اليت أو  التنميط اجلنساين   تؤدي إىل   

  . "ساحرات"يعتربن 

  العنف ضد املرأة     
فيما يتعلق  يرجى تقدمي معلومات مستكملة وتفصيلية عن احلالة واالجتاهات الراهنة            -١٣

بالعنف ضد النساء والفتيات، مثل االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي، واألشـكال             
 عن عدد احملاكمات واإلدانات يف قضايا       اجلنسي والعنف املرتيل، فضالً   األخرى من االنتهاك    

  . العنف ضد املرأة
 / كـانون األول   ٢٧ الصادر يف    ٣٢-٠٦يرجى تقدمي معلومات عن القانون رقم       و  -١٤

 عن محاية املرأة من العنف يف مجهورية أفريقيا الوسـطى وأحكـام قـانون            ٢٠٠٦ديسمرب  
 .عن مدى امتثاهلا ألحكام االتفاقيـة     والعنف ضد املرأة    بشأن   ٢٠١٠العقوبات املنقح لعام    

ـ           هذين  ويرجى بيان كيفية تطبيق       تالقانونني وما إذا كان يعزز أحدمها اآلخر أو ما إذا كان
  .عوق تنفيذمهاتبينهما ميكن أن تناقضات هناك أي 
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سيما  رأة، وال رتكيب العنف ضد امل   لضمان توجيه االهتام مل   يرجى بيان التدابري املتخذة       -١٥
ويرجى بيان ما إذا كانت خطوات قد اختذت من أجل ضمان           . ، ومقاضاهتم العنف اجلنسي 

تلقي النساء والفتيات ضحايا العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب، الدعم واملساعدة مثل             
  . التعويضإمكانية استفادهتن من خدمات املالجئ وإعادة التأهيل وكذلك سبل االنتصاف مبا فيها

 الدولة الطرف ملعاجلة ظاهرة العنف    تتخذها  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت         -١٦
ويرجى بيان ما إذا كان قانون محاية       .  يعتربن ساحرات  الاليتوالفتيات   ضد النساء    املرتكب

هذا الشكل من وقانون العقوبات املنقح يشمالن املرأة من العنف يف مجهورية أفريقيا الوسطى     
  .العنفأشكال 

 ومعلومات  ،والتدابري املتخذة لتجرميه  املرتيل  العنف  نطاق  يرجى تقدمي معلومات عن       -١٧
 ويرجى بيان ما إذا كان قانون     . عن مدى توفر خدمات صحية واجتماعية ومالجئ للضحايا       

سـبل  وينـصان علـى تـوفري       وقانون العقوبات املنقح يشمالن العنف املرتيل        ٢٠٠٦ عام
 كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف         .لنساء والفتيات لعنف من ا  لضحايا ا نتصاف  اال

متلبس وهو   أحد الزوجني  من قانون العقوبات اليت تنص على أن قتل          ٤٦تعتزم تعديل املادة    
  ". قتل ميكن العفو عنه"هو بارتكاب الزنا 

ـ     ٢٠٠٦عن إنفاذ قانون عام     ويرجى تقدمي معلومات      -١٨ ن العنـف    املعين حبماية املرأة م
ناث تشويه األعضاء التناسلية لإل    من قانون العقوبات املنقح بشأن حظر        ١١٥ و ١١٤واملادتني  

  ويرجـى أيـضاً  . واملعاقبة عليه، وحتديد أثر ذلك يف املناطق الريفية ويف اجلزء الشرقي من البلد       
املعنية  ٢٠١١-٢٠٠٧لفترة  لالدولة الطرف لتنفيذ خطة العمل الوطنية       تتخذها  دابري اليت   بيان الت 

تـشويه األعـضاء    يف ذلك مبا  ،كافحة املمارسات الضارة والعنف اجلنساين والعنف اجلنسي      مب
  .لإلناثالتناسلية 

  البغاءباملرأة واستغالها يف االجتار     
انتشار االجتار بالنساء والفتيات يف مدى تقدمي معلومات وبيانات تفصيلية عن      يرجى    -١٩

دمي معلومات وبيانات عن مقاضاة ومعاقبة مـرتكيب جـرائم          قكما يرجى ت  . الدولة الطرف 
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إجراء          .  واجلزاءات املفروضة عليهم   ،االجتار

هبدف وضع سياسات واستراتيجيات ملكافحة     وعواقبه  حبوث عن طابع االجتار ومداه وأسبابه       
ا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون شامل عن االجتار          ويرجى بيان ما إذ   . هذه الظاهرة 

 وما إذا كانت قد وضعت آليات للتحقيـق مـع           ، من االتفاقية  ٦لمادة  لميتثل بشكل كامل    
    .لتقدمي املساعدة والـدعم للـضحايا     آليات  مرتكيب جرمية االجتار ومقاضاهتم ومعاقبتهم، و     
والفتيـات  النـساء   مايـة   املعنيـة حب  احلالية  كما يرجى تقدمي معلومات عن أثر التشريعات        

ويرجى . الصغريات من االستغالل االقتصادي واجلنسي ومحاية املرأة من االستغالل يف البغاء          
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 توفري إحصاءات، إن كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات الصغريات الاليت ميارسن             أيضاً
  . سيما يف املناطق احلضرية البغاء وال

 التدابري اليت تتخذها الدولة الطـرف حلمايـة الفتيـات الـصغريات             يرجى بيان و  -٢٠
املشردات، وال سيما من االستغالل االقتصادي، وتوفري معلومات عن عدد الفتيات املشردات            

كما يرجى بيان التدابري القانونية والتدابري األخرى اليت تتخـذها          . الاليت يواجهن هذه احلالة   
ماية النساء والفتيات الـصغريات املنتميـات   حلاستعباد األقزام و  الدولة الطرف إلهناء ممارسة     

  . للشعوب األصلية من هذا االستعباد

  احلياة العامة واحلياة السياسيةاملشاركة يف     
ضـمان  التدابري امللموسة املتخذة أو املتوخاة من أجـل         يرجى تقدمي معلومات عن       -٢١

على كافـة الـصعد يف      مع الرجل   املساواة  مشاركة املرأة ومتثيلها بشكل كامل وعلى قدم        
مع األخذ يف االعتبار    احلكومة والسلطتني التشريعية والقضائية، وكذلك على الصعيد الدويل،         

) ١٩٩٧(٢٣التدابري اخلاصة املؤقتة ورقـم      بشأن  ) ٢٠٠٤(٢٥امتني رقم   توصييت اللجنة الع  
  . بشأن احلياة السياسية والعامة

  التـشريعية شاركن يف االنتخابات    الاليت  ن نسبة النساء    ويرجى تقدمي معلومات ع     -٢٢
، مبن فيهن   ويف احلكومة يف الربملان    يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء     كما   .٢٠١١عام  ل

القطاع العام  ب وعن عدد النساء يف مراكز صنع القرار         ،لشعوب األصلية واملعوقات  املنتميات ل 
  . واملؤسسات العامة

  اجلنسية    
 تقدمي معلومات عن قانون اجلنسية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وعن قـانون             يرجى  -٢٣
عدم إبرام  م من أفريقيا الوسطى يف حال       أل الذي حيدد جنسية األطفال املولودين       ١٩٦٣عام  

حقوق متساوية مـع     ويرجى إيضاح ما إذا كانت للنساء     .  قانوين مدينالوالدين عقد زواج    
حالتـهن  ألجانب وأوالدهن جنسياهتن بغض النظر عـن        أزواجهن ا يف أن يكتسب    الرجال  

هذه مدى احترام   ويرجى حتديد   . أن يكتسنب جنسية أفريقيا الوسطى بالزواج     ويف  الزوجية،  
  .، حبكم القانون وحبكم الواقعاحلقوق

  التعليم    
 ،٢٠١٥-٢٠٠٣فترة  للتوفري التعليم للجميعاملعنية ب عمل  اليرجى تقدمي معلومات عن خطة        -٢٤
كفـل   ت ما إذا كانـت   شرح، و ٢٠٢٠-٢٠٠٨الستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم للفترة      وا

 بيان أثر   ويرجى حتديداً . املساواة بني الذكور واإلناث يف احلصول على التعليم وكيفية ذلك         
، وأولئك املنتميـات    يف املناطق الريفية  والفتيات  على النساء   اخلطة واالستراتيجية املذكورتني    

الدولـة الطـرف    تتخـذها   ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت       . األصلية للمجتمعات
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لحـد مـن    ل، و املدارس وحمو األمية لدى الفتيات والـشابات      االلتحاق ب معدالت   نيلتحس
 ،املبكر واحلمل املعدالت العالية النقطاع الفتيات عن الدراسة، مبا يف ذلك يف حاالت الزواج             

 ويف الطريـق مـن املدرسـة     يف املدارسنياجلنسيوالتحرش ل من االستغال الفتيات  حلماية  و
 ١٩٦٦عـام   مرسـوم   ويف هذا السياق، يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن تنفيذ          . وإليها

ويرجى تقدمي بيانات إحصائية حديثة مصنفة حسب نوع اجلنس         . الفتياتتعليم  الذي حيمي   
املدارس والتحاقهن ب  الفتياتو أمية   حملالعامة  عدالت  املاملناطق الريفية واحلضرية تظهر     حسب  و

  .االجتاهات مبرور الوقتوتبني وخترجهن منها واستمرارهن فيها يف مجيع املراحل الدراسية، 

  العمالة    
     بـني املـرأة والرجـل،   والعمالة  االستقدامممارسات  إيضاح االختالفات يف    يرجى    -٢٥

ويرجـى تقـدمي   . العمالةجمال املرأة يف  للقضاء على التمييز ضد أحكامهناك وما إذا كانت   
معلومات عن اإلنفاذ الفعلي للبند الوارد يف قانون العمل والذي ينص على األجر املتـساوي               
عن العمل املتساوي، واإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف ختطط لتعديله من أجل ضمان        

املساواة املوضوعية للمرأة مـع     كفالة  املتساوية هبدف    القيمةذي  عن العمل   املتساوي  األجر  
ويرجى تقدمي معلومات عن وجود فصل مهين من عدمه، وعن أنواع           . الرجل يف جمال العمالة   

قانون  من ٢٥ و٥ تقدمي معلومات عن تنفيذ املادتني ويرجى أيضاً . العمالة املمنوعة على املرأة   
تتـصدى  لعقوبـات الـيت      من قانون ا   ٩٦ واملادة   من العنف املرأة  ماية  املعين حب  ٢٠٠٦عام  

ويرجى بيان نسبة النساء العامالت يف القطاع غري النظامي         . لتحرش اجلنسي يف مكان العمل    ل
وأنواع اخلدمات القانونية   املرأة يف القطاع املذكور     ويف الزراعة، وتقدمي معلومات عن محاية       

   .القطاعذلك  اخلدمات األخرى املتاحة أو املتوخى توفريها للمرأة يف وأأو االجتماعية 

  الصحة    
، ٢٠١٥-٢٠٠٦لفتـرة   ل الصحية   الوطنية للتنمية يرجى تقدمي معلومات عن اخلطة        -٢٦
 تقدمي معلومات عن خطة     ويرجى أيضاً .  جنسانياً بيان ما إذا كانت تتضمن منظوراً      حتديداًو

عـن قـانون   وكـذلك  ، ٢٠١٥-٢٠٠٤فترة ل لاملواليدالنفاسية ووفيات وفيات الاحلد من   
  . ٢٠٠٦يونيه /حزيران الصادر يف حة اإلجنابيةالص
فـريوس نقـص املناعـة      العدوى ب ويرجى تقدمي معلومات عن برنامج منع انتقال          -٢٧

، وتوضيح التدابري  إىل الطفلاألبوينأحد من  ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /البشري
عـن طريـق    األمراض املنقولة   لزيادة محالت التوعية العامة بشأن      اسُتحدثت  والربامج اليت   

تقدمي معلومات عن   ويرجى  . اإليدز/فريوس نقص املناعة البشري   ال سيما   ، و االتصال اجلنسي 
فـريوس  التدابري املتخذة أو املتوخاة للحد من معدل االنتشار املرتفع بشكل غري متناسـب ل             

لتدابري املتخـذة   ا تقدمي معلومات عن     ويرجى أيضاً .  لدى النساء  اإليدز/نقص املناعة البشري  
  . والفتيات املتضرراتملكافحة التمييز ضد النساء 
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يرجى تقدمي معلومات عن معدل شيوع وسائل منع احلمل وعن مدى توفر وإتاحة               -٢٨
ويرجى  .وخدمات تنظيم األسرة  الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية     التثقيف الشامل يف جمال     

 من قانون العقوبات، وبيانات عـن عـدد         ٨٠   إىل ٧٨تقدمي معلومات عن تنفيذ املواد من       
ويرجى تقدمي معلومات عن .  يف املناطق الريفية واحلضرية   اإلجهاض اليت جترى سنوياً   عمليات  

  وبيان ما إذا كان االلتزام بإجراء عمليـات ، من قانون العقوبات  ٨٢ إىل   ٧٨تنفيذ املواد من    
يع الثمانية األوىل من احلمل مينعـان        على األساب  اإلجهاض يف املستشفيات واقتصار إجرائها    

   .النساء الاليت يستوفني معايري اإلجهاض األخرى من إجراء عمليات إجهاض عالجي

  املرأة الريفية    
يرجى تقدمي معلومات عن أي استراتيجية أو برنامج جتريه الدولة الطرف لتحـسني               -٢٩

ن على الرعاية الصحية والتعلـيم     حالة النساء والفتيات الريفيات، مبا يف ذلك إمكانية حصوهل        
ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي     . والعمالة واألرض واالئتمان ووصوهلن إىل مراكز صنع القرار       

املزيد من التفاصيل عن كيفية استفادة الريفيات، وال سيما الاليت يعشن يف فقر مدقع، مـن                
  .ورقة استراتيجية احلد من الفقر

   من النساء احملرومةالفئات     
يرجى توفري معلومات عن التقدم احملرز حنو إمتام مشروع قانون محايـة الـشعوب                -٣٠

خطـة العمـل الوطنيـة    كذلك ، واملسنني، ومشروع قانون محاية  وتعزيز أوضاعها األصلية
 ، جنسانياً تتضمن منظوراً ت تلك الوثائق    ويرجى بيان ما إذا كان    . ومحايتهمباملسنني  للنهوض  

  ٠٠٧-٠٠ويرجى تقدمي معلومات عـن القـانون رقـم          .  العتمادها وحتديد اإلطار الزمين  
األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتـهم     مركز   بشأن   ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  

، وبيـان   ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٦ املؤرخ   ٢٠٥-٠٢املرسوم رقم   تنفيذ  والنهوض هبم، وعن    
 تقـدمي بيانـات     يرجى أيـضاً  و. ذوات اإلعاقة والفتيات  التمييز ضد النساء    مواجهته   يةكيف

يف عـشرة   نسبتها  استفدن من ختصيص حصة     الاليت  إحصائية عن عدد النساء ذوات اإلعاقة       
   .هاراهتموفقا ملاملائة لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة يف اخلدمة املدنية، 

 يف مرافـق    ويرجى تقدمي معلومات عن عدد وحالة النـساء املوجـودات حاليـاً             -٣١
وما إذا كن حيـصلن     إذا كانت احملتجزات يفصلن عن احملتجزين،        يان ما ويرجى ب . االحتجاز

هناك وما إذا كانت    على التغذية السليمة وعلى احتياجاهتن الطبية ذات اخلصوصية اجلنسانية،          
  . ويرجى بيان نسبة احملتجزات املتهمات بالسحر.حارسات مسؤوالت عن اإلشراف عليهن

  العالقات األسرية الزواج و    
 مـزيج   مالعريف أ  مالقانون املدين أ  (العالقات األسرية   تنظم  القوانني  بيان أي   يرجى    -٣٢

     .القـوانني تلـك    وما إذا كانت املرأة تعامل على قدم املساواة مع الرجل مبوجب             ،)بينهما
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ت الدولة الطرف تعتزم تعديل األحكـام التمييزيـة         ما إذا كان  بيان  ويف هذا السياق، يرجى     
ارسة سلطة اختاذ القرار والسلطة األبوية واختيار مكان اإلقامة وحقوق املـرأة يف             ماملتعلقة مب 
 من قانون العقوبات املنقح متنع املرأة من مغادرة         ٩٣ويرجى بيان ما إذا كانت املادة       . املرياث

   .البيئة األسرية العدوانية
مارسـة العرفيـة     امل  تقدمي معلومات عن التدابري املعتمدة للقضاء على       ويرجى أيضاً   -٣٣

 ، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إلغاء تعدد           القسرياملبكر والزواج   للزواج  
القانونيـة الـدنيا    الزواج   بيان سن    ويرجى أيضاً . ملكافحتهالفعالة  تدابري  واختاذ ال الزوجات  

والـزواج عـرب   حاالت الوالدة عن التدابري املتوخاة لكفالة تسجيل   ، فضالً لإلناث والذكور 
   .وإلزامينظام شامل 

  مجع وحتليل البيانات    
 مـا وحتليلها يف البلد بوجه عام، وفي     يرجى تقدمي معلومات عن حالة مجع البيانات          -٣٤

حسب السن ونوع اجلنس واملنـاطق احلـضرية        وتصنيفها   ،يتعلق بوضع املرأة بوجه خاص    
البيانـات املتعلقـة    تلك  ع وحتليل   احلكومة حتسني مج  اعتزام   يةويرجى إيضاح كيف  . والريفية

وضع دعم عملية   هبدف   ،التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة    باالتفاقية و املشمولة ب باجملاالت  
   .الربامج وقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيةوالسياسات 

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية       يرجى بيان أي تقدم حمرز        -٣٥

، الذي وافقت عليه الدولة الطرف خالل عمليـة         القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
 بيـان    ويرجى أيـضاً   ).٧٤، الفقرة   A/HRC/12/2(االستعراض الدوري الشامل اخلاصة هبا      

فيمـا خيـص     من االتفاقية    ٢٠ من املادة    ١الدولة الطرف قبول تعديل الفقرة      توقيت اعتزام   
  . اللجنةاجتماعاتانعقاد مواعيد 

        


