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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   واخلمسونالرابعةالدورة 

  ٢٠١٣ مارس/ آذار١ -فرباير / شباط١١

يل التقريـر األو   عـدم وجـود   يف  املطروحة  واألسئلة  القضايا  قائمة      
  دوريةوالتقارير ال

  جزر سليمان    
، وذلك وفقاً للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتـا          ا قبل الدورة  ملقرر الفريق العامل      

         الدولة الطـرف  ىل أن   ونظراً إ ،  )٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١ - مايو/ أيار ١٤(الثامنة والثالثني   
، أن يعّد قائمة    افة إىل تقاريرها الدورية   ، إض ٢٠٠٣مل تقدم تقريرها األوَّيل يف موعده يف عام         

  .القضايا واألسئلة التالية

  مسائل عامة    
علـى  جنة،  للوالتقارير الالحقة إىل ا   ويل  األتقرير  العدم تقدمي   توضيح سبب   يرجى    -١

ويرجى بيان ما بذل من جهود حىت اآلن مـن          .  من االتفاقية  ١٨ املادة   هتقتضيالنحو الذي   
 املعلنة أثنـاء استعراضـها يف إطـار آليـة           ،وفقاً لرغبة الدولة الطرف   ،  أجل إعداد التقارير  

تقـدمي هـذه    يف  ) ٨٣، الفقرة   A/HRC/18/8 (٢٠١١االستعراض الدوري الشامل يف عام      
الـسامية  األمم املتحدة   مفوضية  من  ساعدة  املوهل نظرت الدولة الطرف يف طلب       . التقارير

ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، أو أي هيئـات         قوق اإلنسان، أو هيئة األمم املتحدة للم      حل
   ؟ يف أقرب وقت ممكنهارير وتقدما التقتعدلكي أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة 

  يف حاالت ما بعد الرتاعالنساء     
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لضمان مشاركة النساء              -٢

اطهن اخنراطاً كامالً يف عملييت بناء السالم واإلعمار، وال سـيما يف            واخنرعلى قدم املساواة    
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         واملصاحلة اليت بـدأت إجراءاهتـا يف      احلقيقة   ويف جلنة    ٢٠٠٨جلنة األراضي املنشأة يف عام      
 .٢٠١٠عام 

 اللذين يقـضيان    ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ويرجى توضيح كيفية تنفيذ قانوين العفو لعامي          -٣
 يف البلد، وبيان ما إذا كانا يغطيـان العنـف           األهلياملرتكبة أثناء الرتاع    بالعفو على اجلرائم    

ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املتخـذة        . املرأةاجلنسي وغريه من أشكال العنف ضد       
 على أساس نوع اجلنس اليت ارتكبت أثناء االضـطرابات        القائم  جرائم العنف   على  لمقاضاة  ل

  . النساء الضحايا إىل العدالة ووضع نظام تعويض هلنلكفالة وصول و، مقاضاة فعالة

  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
يرجى تقدمي معلومات عن مركز االتفاقية يف النظام القانوين الداخلي، مبا يف ذلك ما                -٤

 األحكـام    الدستورية وغريها مـن    حكاماألإذا كانت أحكام االتفاقية حتظى باألسبقية على        
ويرجى بيان ما إذا كانت االتفاقية تنطبق مباشرة وما إذا كانت هنـاك حـاالت               . القانونية

ويرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت تـدابري           . استشهدت فيها احملاكم هبا   
  .لنشر االتفاقية وإبراز دورها

، ٢٠١١الحتادي لعام   ويرجى تقدمي معلومات عن املركز القانوين ملشروع الدستور ا          -٥
ويرجى بيان ما إذا كان املشروع يتضمن مبادئ املساواة         . مبا يف ذلك اإلطار الزمين العتماده     

 من االتفاقيـة، الـيت      ١ يتسق مع املادة     املرأة، وكذلك تعريفاً للتمييز ضد      الرجل واملرأة بني  
تمييز املباشـر وغـري     تشمل األعمال اليت ترتكبها اجلهات الفاعلة العامة واخلاصة وتغطي ال         

وبالنظر إىل استمرار تعديل الدستور، يرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع      . املباشر
 يف  املرأة من الدستور اللتني متيزان ضد       ١٥من املادة   ) ه(و) ب(٥حذف الفقرتني الفرعيتني    

 تقدمي معلومـات    ويرجى. جماالت عدة تغطيها االتفاقية، وخباصة فيما يتعلق حبيازة األراضي        
         عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف أو تزمع اختاذها لتحديد وتعديل مجيـع القـوانني،               

بيان ما إذا كان يتم ويرجى .  وال تتسق مع االتفاقيةاملرأةمبا فيها القانون العريف، اليت متيز ضد 
لومات عـن طبيعـة هـذه       عقوبات أو جزاءات بسبب التمييز ضد املرأة، وتقدمي مع        إنزال  

وفيما يتعلق باستعراض التشريعات اجلارية     . العقوبات أو اجلزاءات وتطبيقها على أرض الواقع      
 قـانون  إصـالح يف إطار جلنة إصالح القانون، يرجى تقدمي معلومات عن مركز وحمتـوى         

  . العقوبات وقانون اإلجراءات اجلنائية، وكذلك القوانني املتعلقة بالزواج والطالق
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري القائمة اليت تعزز وصول املـرأة إىل العدالـة،                -٦

وفضالً . وخباصة التدابري اليت تشجع املرأة وتساعدها على اللجوء إىل احملاكم للمطالبة حبقوقها        
عن ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولة لتوعية القضاة واحملـامني واملـوظفني              

ويرجـى كـذلك تقـدمي      .  بإنفاذ القانون بالتزامات الدولة الطرف جتاه االتفاقية       املكلفني
. معلومات عن احلاالت اليت متت تسويتها عن طريق اآلليات التقليديـة لتـسوية الرتاعـات      
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ويرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان               
ت بذلك الدولة الطرف أثناء استعراضها الدوري الـشامل         تتسق مع مبادئ باريس، كما قبل     

  ).A/HRC/18/8 (٢٠١١يف عام 

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
يرجى تقدمي معلومات عن املوارد البشرية واملالية املخصصة لشعبة النهوض بأوضاع             -٧

 واليتها ومهامها وسلطتها    املرأة التابعة لوزارة شؤون املرأة والشباب والطفولة، وكذلك عن        
ويرجى كذلك تقدمي معلومات . وإسهامها يف وضع السياسات ويف اإلصالح التشريعي احلايل

  . يف اجمللس الوطين للمرأةاملرأةعن مركز ممثالت منظمات 

  الربامج وخطط العمل    
يرجى تقدمي معلومات عن املركز احلايل للسياسة الوطنية للمساواة بـني اجلنـسني               -٨
 هذه  تأثري، ومعلومات عن أي مؤشرات لقياس وتقييم        ٢٠١٠النهوض بأوضاع املرأة لعام     و

  . من نتائج السياسة ومعلومات عما حققه تنفيذ هذه السياسة

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
بالنظر إىل اإلصالح التشريعي اجلاري حالياً يف الدولة الطرف، يرجى وصف اجلهود              -٩

، مبا يف ذلك عن طريق اللجوء إىل        الرجل واملرأة مال املساواة الفعلية بني     املبذولة لإلسراع بإع  
 منها والتوصـية  ٤التدابري اخلاصة املؤقتة، يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، وفقاً للمادة    

  . الصادرة عن اللجنة٢٥العامة رقم 

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
سياساتية أو محالت توعية اختذهتا     تشريعية أو   عن أي تدابري    يرجى تقدمي معلومات      -١٠

الدولة الطرف لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل التنميط اجلنساين بشأن دور             
ويرجى بيـان التـدابري     .  ككل اجملتمعوكل من املرأة والرجل داخل األسرة واجملتمع احمللي         

لزواج املبكر ودفع مثن العروس، وخباصة أثناء     لمارسات الضارة   املتخذة ملنع ومعاجلة وحظر امل    
  .صيد األمساك ويف خميمات قطع األشجار اليت تباع فيها الفتيات الشابات ألغراض الزواج

  العنف ضد املرأة     
يرجى تقدمي معلومات مفصلة تبّين أهداف السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد              -١١

املضطلع  التقدم احملرز واألنشطة     وتبيانهذه السياسة واستراتيجياهتا،    وأغراض  ) ٢٠١٠(املرأة  
  .لتنفيذ هذه السياسةهبا 
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قانون العقوبات املعـدَّل العنـف      لتضمني  ويرجى إبالغ اللجنة باخلطوات املتخذة        -١٢
  . حمددةاجلنسي واالغتصاب يف إطار الزواج والتحرش اجلنسي بصفتها جرائم جنائية

 معلومات حمّدثة ومفّصلة عن الوضع احلايل واالجتاهات املتعلقة بالعنف          ويرجى تقدمي   -١٣
ضد النساء والفتيات، مثل العنف املرتيل واالغتصاب، مبا يف ذلك هتك العرض وسفاح احملارم 

ويرجى تقدمي معلومات عن    . واالغتصاب يف إطار الزواج وغريها من أشكال اإليذاء اجلنسي        
. اإلدانات والعقوبات املرتلة يف مجيع قضايا العنـف ضـد املـرأة    و املالحقات القانونية عدد  

ويرجى ذكر التدابري املتخذة لضمان عدم اإلفالت من العقاب على أعمال العنف ضد املرأة،              
وال سيما على مستوى اجملتمع احمللي، حيث ينتشر اللجوء إىل أشـكال التـسوية اجملتمعيـة          

  . للرتاعات
 النساء والفتيات ضحايا العنف، مبـا يف        محايةويرجى بيان اخلطوات املتخذة لكفالة        -١٤

 مثـل الوصـول إىل      ،وتلقي الدعم واملساعدة  احلماية الكافية   ذلك العنف اجلنسي واملرتيل،     
املالجئ وخدمات إعادة االعتبار وكذلك سبل االنتصاف، مثـل أوامـر احلمايـة ودفـع               

  .التعويضات

  استغالل البغاءاالجتار و    
انتشار االجتار بالنساء والفتيات    مدى  تقدمي معلومات وبيانات تفصيلية عن      يرجى  و  -١٥

، مبا يف ذلك معلومات وبيانات عن االستغالل املبلغ عنه يف جمايل اجلـنس              يف الدولة الطرف  
ى ويرج. والعمل الذي تواجهه النساء والفتيات عند صيد األمساك ويف خميمات قطع األشجار           

بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إجراء حبوث عن طابع االجتـار ومـداه وأسـبابه      
  .هبدف وضع سياسات واستراتيجيات ملكافحة هذه الظاهرةوعواقبه 

 االجتار  بشأنويرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع اعتماد قانون شامل              -١٦
ية وما إذا كانت قد وضعت آليات للتحقيق مع مرتكيب           من االتفاق  ٦لمادة  لميتثل امتثاالً تاماً    

 .االجتار بالنساء ومقاضاهتم ومعاقبتهم وتقدمي املساعدة والدعم للضحايا

 التشريعات القائمة املتعلقة حبماية النساء والفتيات       تأثريويرجى تقدمي معلومات عن       -١٧
 إحصاءات، إن وجـدت،     ويرجى أيضاً تقدمي  . الشابات من االستغالل االقتصادي واجلنسي    

  .عن عدد النساء والشابات ضحايا االستغالل يف البغاء، وال سيما يف املناطق احلضرية

   واحلياة العامةاملشاركة يف احلياة السياسية    
 يف  الـيت جـرت   بالنظر إىل خلّو الربملان من نائبات عقب االنتخابات التـشريعية             -١٨
يف جمالس املقاطعـات ويف اجمللـس البلـدي    تدين متثيل النساء   وشدة   ٢٠١٠أغسطس  /آب

هونيارا، يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املتخذة أو املزمع اختاذها لضمان متثيـل              
 عـن   بيانـات ويرجى تقدمي   . املرأة يف الربملان، مبا يف ذلك اللجوء إىل التدابري اخلاصة املؤقتة          
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 يف ذلك يف مناصب اختاذ القرار ويف السلطة         مجيع مستويات احلكومة، مبا   على  مشاركة املرأة   
  .القضائية، فضالً عن السلك الدبلوماسي

  اجلنسية واملواطنة    
الرجـل  يرجى تقدمي معلومات عن األحكام التشريعية احلالية املتعلقة باملساواة بني             -١٩

دهتـم  يف احلصول على اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا ويف حصول األطفال عند وال           واملرأة  
  .على اجلنسية، وعما إذا كانت هذه األحكام تتسق مع أحكام االتفاقية

  التعليم    
يرجى تقدمي بيانات مفصلة ومبوبة حسب اجلنس عن معدالت االلتحـاق جبميـع               -٢٠

وحيث . مستويات نظام التعليم، وكذلك عن معدالت التسرب من التعليم االبتدائي والثانوي        
أن األسر تويل األولوية لألطفال الذكور يف التعليم،        باللجنة تفيد   إن املعلومات املوجودة لدى     

يرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتخذة لتجاوز املواقف النمطية اليت متيز ضد الفتيات             
ويرجى كذلك إدراج معلومات عن اجلهود املبذولة للتوعية بأمهية تعلـيم           . تعليمهنجمال  يف  

وصوهلن إىل التعليم وحتسني نسب االلتحاق بالتعليم       ص يف   الفرالفتيات قصد ضمان تساوي     
من واإلملام بالقراءة والكتابة لدى الفتيات والشابات، وال سيما يف املناطق الريفية، مبا يف ذلك 

ويرجى تقدمي معلومات عـن  . عتماد إجراءات إجيابية الوإلزامياً  التعليم االبتدائي   خالل جعل   
، مبا يف ارتفاع معدالت ختلي الفتيات عن الدراسةلة الطرف للحد من  التدابري اليت اختذهتا الدو   

ويرجى تقدمي معلومات عن نتائج تنفيذ خطة العمل        . حاالت الزواج املبكر واحلمل   يف  ذلك  
خالل السنوات السبع األوىل     واعتماد سياسة جمانية التعليم   ) ٢٠١٢-٢٠١٠(الوطنية للتعليم   
  .٢٠٠٩عام من املدرسة يف 

  الةالعم    
هل تزمع الدولة الطرف تعديل قانون العمل حبيث يشمل أحكاماً تقضي على التمييز            -٢١

ضد املرأة يف العمالة، وحتظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل وتكرس ضمان مبدأ املـساواة               
يف األجر لقاء العمل املتساوي القيمة لكفالة املساواة الفعلية للنـساء يف العمالـة؟ ويرجـى     

، وتقدمي معلومـات عـن      املرأة والرجل  والعمالة بني    التوظيففوارق يف ممارسات    توضيح ال 
التمييز املهين العمودي واألفقي وبيان نسبة النساء العامالت يف القطاع غـري النظـامي ويف               

  .الزراعة

  الصحة    
يرجى تقدمي معلومات عن مركز مشروع االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابيـة يف              -٢٢

، وعن التدابري املتخذة لتنفيذ اخلطة الوطنية الستراتيجية        ٢٠١٣-٢٠١١مان للفترة   جزر سلي 
ويرجى تقدمي معلومات عن تدابري التوعية املتعلقة بالـصحة         . ٢٠١٥-٢٠١١الصحة للفترة   
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ويرجى إيضاح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت خطوات          . واحلقوق اإلجنابية واجلنسية  
لصحة اإلجنابية واجلنسية يف املناهج الدراسية، كما قبلـت بـذلك           إلدماج التثقيف حبقوق ا   

  ).A/HRC/18/8 (٢٠١١الدولة الطرف أثناء استعراضها الدوري الشامل يف عام 
ويرجى تقدمي معلومات عن نسبة انتشار أساليب منع احلمل وإتاحة هذه األساليب              -٢٣

ان التدابري املعتمدة لزيادة توعية     ويرجى بي . والوصول إليها، فضالً عن خدمات تنظيم األسرة      
. اإليدز/ وخباصة فريوس نقص املناعة البشري     ،اجلمهور خبطر األمراض املنقولة جنسياً وآثارها     

ويرجى تقدمي  . ويرجى ذكر ما إذا كان أحد هذه التدابري يستهدف خصيصاً النساء والفتيات           
  .معلومات عن حالة اإلجهاض يف الدولة الطرف

  يةاملرأة الريف    
لتحسني من استراتيجيات أو برامج      الدولة الطرف    عما تنفذه يرجى تقدمي معلومات      -٢٤

، مبا يف ذلك إمكانية حصوهلن على الرعاية الصحية والتعليم    الريفيات أوضاع النساء والفتيات  
، يرجـى تقـدمي     وبوجه خـاص  .  واألراضي واالئتمان ومشاركتهن يف صنع القرار      والعمل

          الريفيات من الربامج واخلطـط ذات الـصلة بـصناديق         النساء  ستفادة  تفاصيل عن كيفية ا   
  .التنمية الريفية

  الفئات احملرومة من النساء    
يرجى تقدمي معلومات عن أوضاع املعوقات واملسنات، وال سيما يف املناطق الريفية،              -٢٥

. احلمايـة االجتماعيـة   فيما يتعلق باستفادهتن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتدابري          
  .ويرجى إبالغ اللجنة مبآل مشروع القانون املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة

  الزواج والعالقات األسرية    
يف ضوء تعايش القانون املدين والقانون العريف، يرجى توضيح القوانني اليت حتكـم               -٢٦

. مبوجب هـذه القـوانني    العالقات األسرية وما إذا كانت املرأة تعاَمل بالتساوي مع الرجل           
ويرجى بيان اخلطوات املتخذة لاللتزام باحلد األدىن للسن القانونية للزواج بالنسبة إىل النساء             
والرجال، وكذلك التدابري املزمع اختاذها لكفالة تسجيل الوالدات وعقود الزواج عن طريـق   

 حبـضانة األطفـال     ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن األحكام املتعلقة      . نظام شامل وإلزامي  
وبامللكية عند حل الروابط الزوجية، وحبقوق املرياث، وكذلك معلومات مفصلة عن نظـم             

  .حيازة األراضي وفقاً للنظام األبوي واألمومي وأثرها يف حصول املرأة على األرض

  مجع وحتليل البيانات    
 مـا ه عام، وفي  وحتليلها يف البلد بوج   يرجى تقدمي معلومات عن حالة مجع البيانات          -٢٧

. اجلنس واملناطق احلضرية والريفيةوحسب السن وتصنيفها  ،ع املرأة بوجه خاصاوضأيتعلق ب
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املشمولة احلكومة حتسني مجع وحتليل البيانات املتعلقة باجملاالت        اعتزام   يةويرجى إيضاح كيف  
ت الـسياسا وضـع   دعم عمليـة    هبدف   ،التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة    باالتفاقية و ب
   .الربامج وقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيةو

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املـادة     ١الدولة الطرف قبول تعديل الفقرة      توقيت اعتزام    بيان   يرجى أيضاً   -٢٨

  . اللجنةاجتماعاتانعقاد مواعيد فيما خيص من االتفاقية 

        


