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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة

   واألربعونالثامنةالدورة 
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

   بالنظر يف التقارير الدوريةسئلة املطروحة املتعلقةايا واألقائمة القض    

  بنغالديش    
ين بنغالديش الدوريني السادس والـسابع      نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف تقرير         

  .)CEDAW/C/BGD/6-7 (اجملمعني يف وثيقة واحدة

  اإلطار التشريعي وتعريف التمييز والتحفظات    
ـ      -١ من االتفاقية رغم   ) ج)(أ(١٦ واملـادة   ٢ى املادة   ال تزال بنغالديش تتحفـظ عل

 حاثّةً إياها علـى أن    ) ٢٣٦، اجلزء الثاين، الفقرة     A/59/38انظر  (ما أوصتها به اللجنة سابقاً      
وجـاء يف   . تسرع يف اختاذ قرار بسحب التحفظات املتبقية على االتفاقية يف إطار زمين حمدد            

يرجى اإلشارة إىل الوقـت الـذي       . د النظر  من التقرير أن سحب التحفظات قي      ٦٨الفقرة  
  .سيتخذ فيه القرار

جتعل تعريفهـا   وطلبت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة إىل الدولة الطرف أن             -٢
 وأن تكفل توسـيع نطـاق مـسؤوليتها        من االتفاقية    ١املادة  للتمييز متوافقاً مع تعريفه يف      

املرأة ليشمل التمييز الذي متارسه جهـات يف   القضاء على مجيع أشكال التمييز حبق      خبصوص
). ٢٣٨، اجلزء الثـاين، الفقـرة       A/59/38انظر  ( من االتفاقية    ٢ للمادة    طبقاً القطاع اخلاص 

  .يرجى بيان التدابري اليت اختذت لتنفيذ هذه التوصية

 
 CEDAW/C/BGD/Q/7  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

6 September 2010 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/BGD/Q/7 

GE.10-44827 2 

  القضاءااللتجاء إىل     
تراعـي    آليـة   من التقرير أن من الضروري إجيـاد نظـام أو          ٢٩٤جاء يف الفقرة      -٣

فما هـي   . املرأة وتوفري سبل فعالة لاللتجاء إىل القضاء      ضد  ملنع العنف   االعتبارات اجلنسانية   
النظم أو اآلليات املتاحة اليت تسمح للنساء بااللتجاء إىل القضاء ليس يف حـاالت العنـف                

  ؟فحسب بل يف مجيع اجملاالت اليت تتناوهلا االتفاقية أيضاً

  ظور اجلنساينتعميم مراعاة املن    
أخذت بتعميم امليزنة اجلنسانية يف قد  من التقرير أن وزارة املالية ١٧٥جاء يف الفقرة      -٤

فماذا كان تأثري امليزنة .  إلشراك وزارات أخرى مستقبالًأربع وزارات مهمة وأن هناك خططاً
  اجلنسانية يف الوزارات األربع ومىت ستعمَّم على الوزارات األخرى؟

  املرأةضد مارس املالعنف     
 يف املائة من النـساء اللـوايت سـبق أن    ٤٩ أن تبني الدراسات اليت أجريت مؤخراً   -٥

 عنـد   تزوجن تعرضن للعنف اجلسدي على أيدي أزواجهن وأن النساء الالئي يدفعن مهـراً            
ومـع أن هنـاك     . الزواج أشد عرضة للعنف اجلسدي مقارنة بالنساء اللوايت مل يدفعن مهراً          

، وقانون منع القـسوة     ١٩٨٠وطنية يف هذا الصدد، مثل قانون حظر املهور لعام          تشريعات  
، وقانون مكافحـة جرميـة احلـرق        )٢٠٠٣، معدَّالً يف عام     ٢٠٠٠(جتاه النساء واألطفال    

ـ  ، ما هي التدابري املتخذة لـضمان تنفيـذ        )٢٠٠٦، معدَّالً يف عام     ٢٠٠٢(باحلمض    ذهه
 علم بأحكام تلك القوانني وأين ميكنهن تقدمي شكاوى         بفعالية؟ وهل لدى النساء   التشريعات  

  بشأن االنتهاكات؟
العنـف  ) منع( من التقرير أن من املقرر عرض مشروع قانون          ٨٩وجاء يف الفقرة      -٦

يرجـى  . ٢٠١٠ينـاير   /أمام الربملان يف دورة كانون الثاين     ) ٢٠٠٩) (واحلماية منه (العائلي  
 تقدمي معلومات عـن األحكـام       ويرجى أيضاً . وعتقدمي معلومات عن الوضع احلايل للمشر     

  .األساسية للمشروع
 إىل حكم احملكمة العليا البارز بشأن التحرش اجلنـسي          ٩٠ويشري التقرير يف الفقرة       -٧

يرجـى  . ومبادئ العمل التوجيهية اليت وضعتها احملكمة للتعامل مع قضايا التحرش اجلنـسي          
وما هي التدابري اليت اختذهتا وزارة شؤون       . توجيهيةالتفضل بإيراد تفاصيل عن هذه املبادئ ال      

  احملكمة؟ما طلبته ن التحرش اجلنسي بناء على بشأاملرأة والطفل لوضع قانون 

  القوالب النمطية واملمارسات التقليدية املضرة    
أعربت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة عن قلقهـا إزاء بعـض املمارسـات                -٨

 اليت تضر بتمتع النـساء حبقـوقهن        ، مثل تعدد الزوجات وزواج األطفال     ،فيةالتقليدية والثقا 
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وأشارت جلنة حقوق الطفل بدورها،     ). ٢٥٧ و ٢٤٥، اجلزء الثاين، الفقرتان     A/59/38انظر  (
، إىل املمارسات التقليدية الـضارة      )٦٧، الفقرة   CRC/C/BGD/CO/4(يف مالحظاهتا اخلتامية    

.  الزواج املبكر، األمر الذي ينجم عنه عنف جنساين يف الغالب          املرتبطة بإرغام الفتيات على   
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتغيري هذه املمارسات أو القضاء عليهـا وتبديـد          

  .شواغل كلتا اللجنتني
 مـن   ١١٠وما هي السبل اليت تلزِم هبا أنشطةُ وبرامج التنمية املشار إليها يف الفقرة                -٩

تغيري مواقفهم ومعايريهم النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات الرجال والنساء يف          بجالَ  التقرير الر 
مـن   و من استعراضات التقدم احملرز شهرياً    مستقاة  األسرة واجملتمع؟ وهل هناك أي تقييمات       

  ؟أو فشلهانظام اإلبالغ الفصلي لقياس النجاح األويل لتلك املشاريع 

  ءاالجتار واالستغالل اجلنسي للبغا    
الوكاالت وجلنة التنسيق الوطنية بني     /ما هي تأثريات اللجنة املشتركة بني الوزارات        -١٠

    املنظمات احلكومية واملنظمات غري احلكومية ملكافحة االجتار؟
لبعثات بـنغالديش يف اخلـارج      توجيهي  ال دأباملمشروع  "يرجى تقدمي تفاصيل عن       -١١

 مـن   وردوعلى غرار ما    .  من التقرير  ٩٩ الفقرة   املشار إليه يف  " ملكافحة االجتار باألشخاص  
منظمـة األمـم    التنسيق مع   تقدمي شرح أكثر تفصيالً بشأن      ، يرجى   ١٠٠نقاش يف الفقرة    
 واملنظمة الدولية للهجرة وسفارة الواليات املتحدة بشأن أفضل         )اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

  .َنهج حلل مشكلة االجتار

  التعليم    
الصرف الصحي وبـشأن مـسألة حقـوق       خدمات  شترك بشأن املاء و   يف البيان امل    -١٢

اخلبري املـستقل  الصادر عن ) ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول ١٠دكا،  (اإلنسان والفقر املدقع    
املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات          

اخلـبريان  ألة حقوق اإلنسان والفقر املدقع، أعرب      الصرف الصحي واخلبري املستقل املعين مبس     
عن قلقهما إزاء املعدل املرتفع لتسرب الفتيات من املدرسة، وشجعا على حتـسني             املستقالن  

فكيف عاجلت الدولة   .  يف التعليم العايل   اإلناثمستوى تدريب املعلمني ورفع نسبة مشاركة       
  الطرف هذه القضايا؟

املـشار إليهـا يف     ) ٢٠٠٩(سياسة التعلـيم اجلديـدة       كانت   ما إذا ويرجى بيان     -١٣
ح القوالـب النمطيـة     ـ توضي ويرجى أيضاً . ر قد استكملت أم ال    ـ من التقري  ١١١ الفقرة

واملواقف جتاه املرأة وإن كان سُيعتمد منهاج دراسي حمدد يف إطار سياسة التعليم اجلديـدة               
  .حلل هذه املشكالت
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 من التقرير إىل وجود فوارق يف نوعية التعليم بني املناطق الريفيـة             ١٨وتشري الفقرة     -١٤
 والتعليم  املهين/ يف مستويات التعليم التقين    بني اجلنسني أن هناك فجوة    إىل  واملناطق احلضرية و  

ية فما هي التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني نوعية التعليم يف املناطق الريف            . اجلامعي
  ؟ والتعليم اجلامعياملهين/ على مستويات التعليم التقينبني اجلنسنيوسد الفجوة 

  العمالة    
 من التقرير،   ٤٣املشار إليه يف الفقرة     ) ٢٠٠٦(خبصوص قانون العمل البنغالديشي       -١٥

  .يرجى حتديد ما حيمي النساء من التحرش اجلنسي
ي رد على املالحظات اخلتامية السابقة       من التقرير اليت ه    ١٢٤وباإلشارة إىل الفقرة      -١٦

للجنة، يرجى تقدمي معلومات عن اآلليات املوجودة املعنية برصـد تنفيـذ قـانون العمـل                
وهل تستفيد النساء يف القطاع اخلاص من نفس إجازة األمومة الـيت     ). ٢٠٠٦(البنغالديشي  

   أسبوعا؟١٦تبلغ مدهتا 
 يف املائة فقط مـن      ٥٨,٢ النساء تبلغ     من التقرير أن أجور    ١٠٨وجاء يف الصفحة      -١٧

أجور الرجال وأن هذا التفاوت يعزى أساساً إىل املواقف االجتماعية والفـوارق يف التعلـيم    
   هذه القضية؟كيف ُتعاجلف. واملهارات

  الصحة    
 مـن  من املالحظات اخلتامية اليت أبدهتا جلنة حقوق الطفـل أن            ٦٣جاء يف الفقرة      -١٨

علـى  املمارس   العنف عن الناشئة املسائلما يشمل    املراهقني حةرتبطة بص امل امللحة اهلواجس
 واالستفادة مـن    التوعية الصحية  وسبل   التغذية نقص إضافة إىل  املبكرة، والزجيات ،الفتيات
ويساور اللجنة قلق   . املدارس يف الئمةاملو نفصلةامل ةصحيال رافقامل ذلك يف مبا الصحية، املرافق
 .اإلجنابيـة و النفسية  املراهقني صحةاخلاصة ب  االستشارية واخلدمات املرافق رداءة إزاءأيضاً  

يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اجلهود املبذولة لتبديد هذه اهلواجس ورسـم سياسـات              
وهل ُوفرت اآلن مرافـق صـحية       . املراهقات مراعاة شديدة  ظروف  صحية تدرجيية تراعي    
  منفصلة للمراهقات؟

كانت اخلدمات الصحية اليت ما إذا  من التقرير، يرجى بيان ٢٠الفقرة وباإلشارة إىل   -١٩
وهل توجـد هـذه     . تقدمها عيادات اجملتمعات احمللية مناسبة ويف املتناول وميسورة التكلفة        

العيادات يف املناطق الريفية؟ يرجى تقدمي معلومات عن أنشطة اللجان الصحية الريفية وتأثريها 
  .اء على اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية سبل حصول النسيسرييف ت
 ٣,٦٥أن معدل الوفيات النفاسية اخنفض من       إىل    شري من التقرير ت   ١٩ومع أن الفقرة      -٢٠

، فإنه ال توجد معلومات     ٢٠٠٧ يف عام    ٣,٥١ إىل   ٢٠٠٤ والدة حية يف عام      ١ ٠٠٠يف كل   
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يات النفاسية مصنفةً حسب    يرجى تقدمي معلومات عن معدالت الوف     . إضافية عن الوضع الراهن   
  . والشعوب األصليةاجملموعات من األقلياتاملناطق الريفية واحلضرية وحسب 

  احلياة االقتصادية واالجتماعية    
عرب تقدمي الدعم   " الفقر املؤنَّث "خفض مستوى   وردت يف مقدمة التقرير إشارة إىل         -٢١

فهل هناك أي بيانـات     . ئتمانيةإىل مبادرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتسهيالت اال      
ها؟ وهل هذه املبادرات متاحة لنساء األرياف ونساء        فشلتظهر جناح هذه املبادرات املالية أو       

األقليات اإلثنية وغريهن من نساء األقليات؟ يرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء الالئـي              
وحسب خمتلف األقليـات    استفدن من هذا الربنامج مصنفةً حسب املناطق الريفية واحلضرية          

 التعليق على معدالت النجاح يف إنشاء التعاونيات والتدريب         يرجى أيضاً .  اإلثنية ماعاتواجل
  .على تنمية املهارات

بـدل الترّمـل وبـدل      :  جناح الربامج التاليـة     مدى وهل هناك أي بيانات لقياس      -٢٢
  ؟إعانات األشخاص ذوي اإلعاقة وبدل األمومة والرضاعة والشيخوخة

 من التقرير، كيف تراعي املعلومات والتسهيالت السوقية        ٢٢وباإلشارة إىل الفقرة      -٢٣
  غري الزراعية؟أو املتاحة للنساء اجلانب اجلنساين سواء تعلق األمر باألنشطة الزراعية 

  املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية    
 مـن التقريـر،     ٨٥يه يف الفقرة    املشار إل ) ٢٠٠٩) (املعدل(يف إطار قانون اجلنسية       -٢٤

  .كان حيق للمرأة أن تنقل جنسيتها إىل زوجها األجنيبما إذا يرجى بيان 
هـو  ) ٢٠٠٢( من التقرير أن َسن قانون تقييد زواج األطفال ١٤٣وجاء يف الفقرة    -٢٥

  . هذايرجى توضيح سبب تأخر الدولة الطرف يف اعتماد مشروع القانون. قيد النظر
علق بقوانني امللكية، يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان حيق للمـرأة إدارة             وفيما يت   -٢٦

ممتلكاهتا دون تدخل رجل أو موافقته بصرف النظر عما إذا كانا قد حازا هذه املمتلكـات                
 يرجـى أيـضاً  . أثناء الزواج أو أدرجاها ضمن املمتلكات قبل الزواج أو كانا غري متزوجني   

فروضة على حق املرأة يف إدارة ممتلكاهتا والطريقة اليت عاجلت          تقدمي معلومات عن أي قيود م     
  .هبا الدولة الطرف هذه املسائل

  الريفيات واملسنات وغريهن من احملرومات    
تنقص التقريَر معلومات عن وضع الريفيات وغريهن مـن احملرومـات، ومنـهن               -٢٧

ت الصحية والتعلـيم    يرجى تقدمي معلومات عن وضعهن من حيث تلقيهن اخلدما        . املسّنات
  .واالستحقاقات االجتماعية، إضافة إىل مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية
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  نساء األقليات والشعوب األصلية    
ال يقدم التقرير أي معلومات عن وضع نساء األقليات والشعوب األصلية، سيما من               -٢٨

ن على األراضي وتلقيهن    يرجى تقدمي معلومات عن حصوهل    . يف تالل شيّتاغونغ  منهن  يعشن  
  .اخلدمات االجتماعية

  الزواج والعالقات األسرية    
املرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية للتعجيل       من التقرير أن     ١١٤ورد يف الفقرة      -٢٩

.  احلايل ايتأدرجت اعتماد قانون األسرة املوحد يف جدول أعماهلا السياس        قد  باحلد من الفقر    
قانون حماكم  زيادة توضيح    يت اختذت لوضع مشروع القانون؟ يرجى أيضاً      فما هي التدابري ال   

  .وعناصره وملاذا ال يشمل مجيع املواطنني يف أحناء البالد كافة) ١٩٨٥(األسرة 

        


