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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

      ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-٨
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

  
  الرأس األخضر    

  
سابع والثـامن   نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني ال             

  ).CEDAW/C/CPV/7-8(للرأس األخضر 
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ــصدد اســتعراض        - ١ ــر ب ــَت إعــداد التقري ــة الطــرف كانــت وق ــر إىل أن الدول يــشري التقري

ــة تعميــق مبــادئ املــساواة بــني اجلنــسني    ُيرجــى تقــدمي معلومــات  ). ٨٩الفقــرة (دســتورها بغي
  .الستعراض الدستوريمستكملة بشأن عملية ا

 اخلطة الوطنية ملكافحـة العنـف       ٢٠٠٧ويشري التقرير إىل أن جملس الوزراء أقر يف عام            - ٢
يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن تقيــيم حالــة . ٢٠١١-٢٠٠٧القــائم علــى نــوع اجلــنس للفتــرة 

 ويرجـى أيـضاً   . تنفيذ اخلطة الوطنية املذكورة، مبا يف ذلـك كيفيـة تغطيـة مجيـع أشـكال العنـف                 
  .٢٠١١تقدمي معلومات عما إذا مت متديد اخلطة إىل ما بعد عام 

ويشري التقرير إىل أن الدولة الطرف كانت وقـَت إعـداد التقريـر بـصدد تنفيـذ املرحلـة                     - ٣
ــروف باســم مــشروع    ــشروع املع ــاة   Gender  +Project األوىل مــن امل ــذي يهــدف إىل مراع  ال
ــة االعتبــارات اجلنــسانية يف أنــشطة التخطــيط وا  يرجــى تقــدمي معلومــات  ). ١٣٠الفقــرة (مليزن

  .مستكملة عن تنفيذ املشروع
ــرة    - ٤ ــرد يف الفق ــة ل   ٩٣وي ــة الوطني ــر أن اخلط ــن التقري ــرة     م ــسني للفت ــني اجلن ــساواة ب لم
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يرجى تقدمي معلومات عـن النتـائج الـيت حتققـت والتحـديات الـيت               .  قد ُنفِّذت  ٢٠١١-٢٠٠٥
  . ٢٠١١ هذه اخلطة قد مت متديدها إىل ما بعد عام ووجَِهت أثناء التنفيذ وما إذا كانت

  
  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     

يرجى إبالغ اللجنة ما إذا كانت الدولة الطـرف تعتـزم إنـشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق            - ٥
ويرجــى . اإلنـسان تتمتـع بواليــة لتعزيـز مجيـع حقــوق اإلنـسان ومحايتـها، وفقــاً ملبـادئ بـاريس        

اللجنــة الوطنيـة حلقـوق اإلنــسان   ”ومــات عـن اخلطـط الراميــة إىل تعزيـز واليـة     أيـضاً تقـدمي معل  
  . وقدرهتا الوظيفية“واملواطنة

  
  العنف ضد املرأة    

يشري التقرير إىل أن املشروع املتعلق بالطب النفسي الشرعي، الـذي يهـدف إىل تعزيـز       - ٦
س، قـــد ُنفِّـــذ قـــدرات القـــضاة لـــدى تعاملـــهم مـــع حـــاالت العنـــف القـــائم علـــى نـــوع اجلـــن  

قاضـياً تلقـوا التـدريب يف جمـال الطـب النفـسي          ٥٠ويذكر التقرير كـذلك أن      ). ١٥٥ الفقرة(
. أخصائياً يف الطب النفسي الشرعي قد اعُتمدوا للعمـل مباشـرة مـع احملـاكم               ٢٦الشرعي وأن   

يرجى تقدمي معلومات عن عدد املالحقات القـضائية واإلدانـات واألحكـام الـصادرة يف قـضايا            
العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس الــيت مت تناوهلــا منــذ بــدء تنفيــذ هــذا املــشروع، وعــن أشــكال  

  .املكتشفة العنف
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
يشري التقرير إىل املـشروع اإلقليمـي ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة              - ٧

ة يف ضـوء اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة       الذي يهـدف إىل حتـديث التـشريعات الوطنيـ      
يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن نتـــائج هـــذا ). ١٧٥  و١٧٤ الفقرتـــان(املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة 

ــذ     ــاء تنفيـ ــت أثنـ ــيت ووجَِهـ ــديات الـ ــن التحـ ــشروع، وعـ ــة   . هاملـ ــالغ اللجنـ ــضاً إبـ ــى أيـ ويرجـ
شر، مبــن فــيهم  كانــت قــد صــيغت تــشريعات متعلقــة باالجتــار غــري املــشروع بالبــ         إذا عمــا

املهاجرون، تكون مراعية للمنظور اجلنـساين، وعمـا إذا كـان قـد ُنفـذ بنـاء قـدرات املـسؤولني                     
  .ذات الصلة، على النحو املتوخى يف املشروع

  
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

املائـة يف   يف ٢٢,٢  يف املائـة يف الربملـان، و      ١٥,٢يشري التقرير إىل أن متثيـل املـرأة بلـغ             - ٨
املائــة  يف ٢٠,٨  يف املائــة يف هيئــات إدارة األحــزاب الــسياسية، و٢١,٧ الــسلطات البلديــة، و

ويعترف التقريـر كـذلك بـأن متثيـل املـرأة يف      ). ٤٧  و٤٦ الفقرتان(يف منظمات أرباب العمل     
رجـى  ي). ١٩٠ الفقـرة (أعلى مستويات السلك الدبلوماسي بالدولة الطـرف مـا زال منخفـضاً             
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تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة، مبــا يف ذلــك التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، لزيــادة مــشاركة    
ــاة الــسياسية واحليــاة العامــة، مبــا يف ذلــك مــشاركتها يف الــشؤون      املــرأة يف مجيــع جمــاالت احلي

  .والدولية الدبلوماسية
  

  التعليم    
 والكتابــة متدنيــة جــداً بــني النــساء  وفقــاً للتقريــر، مــا زالــت معــدالت اإلملــام بــالقراءة    - ٩

). ٣٣ الفقـرة ( يف املائة، رغـم حتـسن تلـك املعـدالت علـى نطـاق البلـد                  ٦٤,١ الريفيات بنسبة 
ــة، ملعاجلــة         ــدابري اخلاصــة املؤقت ــا يف ذلــك الت ــدابري املتخــذة، مب يرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت

  . املسألة هذه
سانية يف جمـال التعلـيم، مبـا يف ذلـك التعلـيم      ويعترف التقرير بأن القوالـب النمطيـة اجلنـ       - ١٠

ــصلة باحملاســبة وإدارة        ــات عــادة بالدراســات املت ــا زالــت قائمــة، حيــث تلتحــق الفتي املهــين، م
ــشؤون اإلداريــ   ــال وال ــر إىل أن      األعم ــان أكث ــل الفتي ــصويرية، يف حــني ميي ــون الرســوم الت ة وفن

ــة وامليكانيكــا     ــشاءات املدني ــة واإلن يرجــى تقــدمي  ). ٢١٥ الفقــرة(يدرســوا األجهــزة الكهربائي
معلومات عن التدابري املتخـذة لتنفيـذ توصـية اللجنـة بالتـشجيع علـى تنويـع اخليـارات التعليميـة            

 عدد أكرب من النساء إىل جمال العلوم والتكنولوجيا، بطـرق           للفتيان والفتيات من أجل اجتذاب    
  .من بينها اختاذ تدابري خاصة مؤقتة

 املتعلقـة بتحـسني التعامـل مـع مـسألة           ٢٠٠١ويذكر التقرير أن املبادئ التوجيهية لعام         - ١١
 تقــرر تطبيــق ٢٠١٠/٢٠١١احلمــل يف املــدارس قــد ألغيــت، وأنــه منــذ بدايــة الــسنة الدراســية  

جديـــد، وأن هـــذه القواعـــد تتـــيح املزاوجـــة بـــني احلمـــل واألمومـــة ومتابعـــة الدراســـة  قواعـــد 
يرجى تقدمي معلومات مفـصلة عـن هـذه القواعـد اجلديـدة واألثـر النـاجم عـن                  ). ٢٢٣ الفقرة(

  .تطبيقها على تعليم الفتيات احلوامل
  

  التوظيف    
 العمــال احلــق يف  مــن قــانون العمــل اجلديــد تــنص علــى أن جلميــع ١٦رغــم أن املــادة   - ١٢

األجر العادل وفقاً لطبيعة العمل وكميته ونوعيتـه، مل ُيـَنص علـى مبـدأ املـساواة يف األجـر عـن                      
يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت  . العمــل املتــساوي يف القيمــة يف هــذا القــانون اجلديــد 

ــة إدراج مبــدأ املــساواة يف األجــر عــن      ــانون العمــل بغي ــزم تعــديل ق ــة الطــرف تعت  العمــل الدول
  .املتساوي يف القيمة

  الصحة    
يشري التقرير إىل أن املـرأة مـا زالـت أكثـر عرضـة مـن الرجـل لإلصـابة بـاألمراض الـيت                          - ١٣

تنتقل باالتصال اجلنسي، وذلك بـسبب القوالـب النمطيـة املتجـذرة الـيت تـؤدي إىل عـدم قـدرة                   



CEDAW/C/CPV/Q/7-8
 

4 12-57356 
 

يرجى تقـدمي معلومـات   ). ٢٦٥الفقرة (املرأة على التفاوض لتكون املمارسات اجلنسية مأمونة      
عــن التــدابري القائمــة لتوعيــة النــساء والرجــال حبقــوق الــصحة اإلجنابيــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق  

  .باستخدام وسائل منع احلمل وإمكانية احلصول عليها
حالـة لكـل     ٦٠حـوايل   (ويسلم التقرير بوجود معدالت مرتفعة نسبياً لإلصابة بالـسل            - ١٤

هــــذا األمــــر يعــــزى أساســــاً إىل وبــــاء فــــريوس نقــــص املناعــــة ، وبــــأن )نــــسمة ١٠٠ ٠٠٠
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ملكافحــة الــسل    ). ٣٨ الفقــرة(اإليــدز /البــشرية

  . اإليدز/وفريوس نقص املناعة البشرية
  

  املرأة الريفية     
اعاً كبرياً مـن    قط”،  ٢٠٠٤، وفقاً للتعداد الزراعي لعام      “املرأة متثل ”يذكر التقرير أن      - ١٥

قــوى األســر العاملــة بــدون أجــر، وال ســيما يف املمتلكــات مــن األراضــي اجلافــة، يف حــني أن    
ويـشري  ). ٢٩٨ الفقـرة  (“القوى العاملة املأجورة الدائمة يف املزارع املروية أغلبها من الـذكور          

ملنـاطق احلـضرية   التقرير أيضاً إىل أن تغطية اخلـدمات الـصحية يف املنـاطق الريفيـة أقـل منـها يف ا       
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتحـسني وضـع املـرأة الريفيـة يف                     ). ٢٥٩ الفقرة(

مجيع اجملاالت، وال سيما فيما يتعلـق باملـساواة يف فـرص احلـصول علـى عمـل مـدفوع األجـر،                      
  .ولتعزيز استقالهلن االقتصادي واستفادهتن من املرافق الصحية

  
  ألسريةالزواج والعالقات ا    

طلبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة إىل الدولة الطرف أن تتخذ تـدابري هتـدف                 - ١٦
ــشأن هــذه   ). ٣٤ الفقــرة(إىل القــضاء علــى تعــدد الزوجــات    ــر أي إشــارة ب ــرد يف التقري ومل ي

يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن التـــدابري املتخـــذة ملعاجلـــة مـــسألة تعـــدد الزوجـــات يف . املـــسألة
  . طرفال الدولة
ويشري التقرير إىل أن الدولـة الطـرف كانـت وقـَت إعـداد التقريـر بـصدد وضـع خطـة                        - ١٧

وطنيــة تتعلــق باألســرة، وإجــراء أحبــاث عــن أوضــاع األســر يف الــرأس األخــضر هبــدف صــوغ   
يرجى تقدمي معلومات عن احلالـة الراهنـة هلـذه اخلطـة        ). ٣٣٤ الفقرة(أهداف وتدابري لتنفيذها    

  .ا وحالة تنفيذهاالوطنية وحمتواه
  

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 مـن االتفاقيـة،   ٢٠ مـن املـادة   ١يرجى اإلشارة إىل أي تقدم حنـو قبـول تعـديل الفقـرة               - ١٨

  .املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة
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	2 - ويشير التقرير إلى أن مجلس الوزراء أقر في عام 2007 الخطة الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس للفترة 2007-2011. يرجى تقديم معلومات بشأن تقييم حالة تنفيذ الخطة الوطنية المذكورة، بما في ذلك كيفية تغطية جميع أشكال العنف. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عما إذا تم تمديد الخطة إلى ما بعد عام 2011.
	3 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع المعروف باسم مشروع Gender + Project الذي يهدف إلى مراعاة الاعتبارات الجنسانية في أنشطة التخطيط والميزنة (الفقرة 130). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ المشروع.
	4 - ويرد في الفقرة 93 من التقرير أن الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2005-2011 قد نُفِّذت. يرجى تقديم معلومات عن النتائج التي تحققت والتحديات التي ووجِهَت أثناء التنفيذ وما إذا كانت هذه الخطة قد تم تمديدها إلى ما بعد عام 2011. 
	المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

	5 - يرجى إبلاغ اللجنة ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها، وفقاً لمبادئ باريس. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الخطط الرامية إلى تعزيز ولاية ”اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنة“ وقدرتها الوظيفية.
	العنف ضد المرأة

	6 - يشير التقرير إلى أن المشروع المتعلق بالطب النفسي الشرعي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة لدى تعاملهم مع حالات العنف القائم على نوع الجنس، قد نُفِّذ (الفقرة 155). ويذكر التقرير كذلك أن 50 قاضياً تلقوا التدريب في مجال الطب النفسي الشرعي وأن 26 أخصائياً في الطب النفسي الشرعي قد اعتُمدوا للعمل مباشرة مع المحاكم. يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاحقات القضائية والإدانات والأحكام الصادرة في قضايا العنف القائم على نوع الجنس التي تم تناولها منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، وعن أشكال العنف المكتشفة.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

	7 - يشير التقرير إلى المشروع الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الوطنية في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (الفقرتان 174 و 175). يرجى تقديم معلومات عن نتائج هذا المشروع، وعن التحديات التي ووجِهَت أثناء تنفيذه. ويرجى أيضاً إبلاغ اللجنة عما إذا كانت قد صيغت تشريعات متعلقة بالاتجار غير المشروع بالبشر، بمن فيهم المهاجرون، تكون مراعية للمنظور الجنساني، وعما إذا كان قد نُفذ بناء قدرات المسؤولين ذات الصلة، على النحو المتوخى في المشروع.
	المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

	8 - يشير التقرير إلى أن تمثيل المرأة بلغ 15.2 في المائة في البرلمان، و 22.2 في المائة في السلطات البلدية، و 21.7 في المائة في هيئات إدارة الأحزاب السياسية، و 20.8 في المائة في منظمات أرباب العمل (الفقرتان 46 و 47). ويعترف التقرير كذلك بأن تمثيل المرأة في أعلى مستويات السلك الدبلوماسي بالدولة الطرف ما زال منخفضاً (الفقرة 190). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لزيادة مشاركة المرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة، بما في ذلك مشاركتها في الشؤون الدبلوماسية والدولية.
	التعليم

	9 - وفقاً للتقرير، ما زالت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة متدنية جداً بين النساء الريفيات بنسبة 64.1 في المائة، رغم تحسن تلك المعدلات على نطاق البلد (الفقرة 33). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لمعالجة هذه المسألة. 
	10 - ويعترف التقرير بأن القوالب النمطية الجنسانية في مجال التعليم، بما في ذلك التعليم المهني، ما زالت قائمة، حيث تلتحق الفتيات عادة بالدراسات المتصلة بالمحاسبة وإدارة الأعمال والشؤون الإدارية وفنون الرسوم التصويرية، في حين يميل الفتيان أكثر إلى أن يدرسوا الأجهزة الكهربائية والإنشاءات المدنية والميكانيكا (الفقرة 215). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة بالتشجيع على تنويع الخيارات التعليمية للفتيان والفتيات من أجل اجتذاب عدد أكبر من النساء إلى مجال العلوم والتكنولوجيا، بطرق من بينها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة.
	11 - ويذكر التقرير أن المبادئ التوجيهية لعام 2001 المتعلقة بتحسين التعامل مع مسألة الحمل في المدارس قد ألغيت، وأنه منذ بداية السنة الدراسية 2010/2011 تقرر تطبيق قواعد جديد، وأن هذه القواعد تتيح المزاوجة بين الحمل والأمومة ومتابعة الدراسة (الفقرة 223). يرجى تقديم معلومات مفصلة عن هذه القواعد الجديدة والأثر الناجم عن تطبيقها على تعليم الفتيات الحوامل.
	التوظيف

	12 - رغم أن المادة 16 من قانون العمل الجديد تنص على أن لجميع العمال الحق في الأجر العادل وفقاً لطبيعة العمل وكميته ونوعيته، لم يُنَص على مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة في هذا القانون الجديد. يرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل قانون العمل بغية إدراج مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة.
	الصحة

	13 - يشير التقرير إلى أن المرأة ما زالت أكثر عرضة من الرجل للإصابة بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وذلك بسبب القوالب النمطية المتجذرة التي تؤدي إلى عدم قدرة المرأة على التفاوض لتكون الممارسات الجنسية مأمونة (الفقرة 265). يرجى تقديم معلومات عن التدابير القائمة لتوعية النساء والرجال بحقوق الصحة الإنجابية، ولا سيما فيما يتعلق باستخدام وسائل منع الحمل وإمكانية الحصول عليها.
	14 - ويسلم التقرير بوجود معدلات مرتفعة نسبياً للإصابة بالسل (حوالي 60 حالة لكل 000 100 نسمة)، وبأن هذا الأمر يعزى أساساً إلى وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (الفقرة 38). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
	المرأة الريفية 

	15 - يذكر التقرير أن ”المرأة تمثل“، وفقاً للتعداد الزراعي لعام 2004، ”قطاعاً كبيراً من قوى الأسر العاملة بدون أجر، ولا سيما في الممتلكات من الأراضي الجافة، في حين أن القوى العاملة المأجورة الدائمة في المزارع المروية أغلبها من الذكور“ (الفقرة 298). ويشير التقرير أيضاً إلى أن تغطية الخدمات الصحية في المناطق الريفية أقل منها في المناطق الحضرية (الفقرة 259). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتحسين وضع المرأة الريفية في جميع المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالمساواة في فرص الحصول على عمل مدفوع الأجر، ولتعزيز استقلالهن الاقتصادي واستفادتهن من المرافق الصحية.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	16 - طلبت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير تهدف إلى القضاء على تعدد الزوجات (الفقرة 34). ولم يرد في التقرير أي إشارة بشأن هذه المسألة. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة تعدد الزوجات في الدولة الطرف. 
	17 - ويشير التقرير إلى أن الدولة الطرف كانت وقتَ إعداد التقرير بصدد وضع خطة وطنية تتعلق بالأسرة، وإجراء أبحاث عن أوضاع الأسر في الرأس الأخضر بهدف صوغ أهداف وتدابير لتنفيذها (الفقرة 334). يرجى تقديم معلومات عن الحالة الراهنة لهذه الخطة الوطنية ومحتواها وحالة تنفيذها.
	تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	18 - يرجى الإشارة إلى أي تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة.

