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

         ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املثــــارة يف حــــال عــــدم وجــــود تقريــــر أويل     

  دورية وتقارير
  

  سيشيل    
 الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة      قرر الفريق العامل ملا قبل الدورة، وفقا للقرار   

، ونظــرا إىل أن الدولــة الطــرف )٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢-ينــاير/ كــانون الثــاين١٥(والــثالثني 
 وإىل أهنــا مل تقــدم تقاريرهــا ١٩٨٣تقــدم تقريرهــا األويل الــذي كــان يــتعني تقدميــه يف عــام  مل

  .هذهالدورية، أن يباشر يف إعداد قائمة القضايا واألسئلة 
  

  حملة عامة     
يرجى إيضاح سبب عدم موافاة اللجنة بتقرير أويل وتقـارير الحقـة، وفقـا ملـا تقتـضيه                    - ١

فرصـة ُتمـنح    هـو أيـضا     ومبا أن إعداد التقارير ليس واجبا فحـسب بـل           .  من االتفاقية  ١٨املادة  
ن مـن   حـىت اآل  بذلت  جهود  أي  ، يرجى بيان     أجل تقييم حالة املرأة يف البلد      للدولة الطرف من  

وهل نظرت الدولة الطرف يف طلب املـساعدة مـن مفوضـية حقـوق              .  تلك التقارير  أجل إعداد 
اإلنــسان أو شــعبة النــهوض بــاملرأة أو أي هيئــات أخــرى تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة إلجنــاز   

 يف أقـرب     إليهـا  وتقدميـه اخلـاص باللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                 إعداد التقرير   
  ت ممكن؟وق
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ملبـادئ  باقـدر اإلمكـان،     ُيلتزم فيهـا،    ويرجى تقدمي معلومات عامة ووقائعية عن البلد،          - ٢
التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير الــيت تقتــضيها املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، 

  ).HRI/GEN/2/Rev.5(فيها االتفاقية  مبا
  

  مجع البيانات    
 عن حالة مجع البيانـات وحتليلـها يف البلـد بوجـه عـام، وبـشكل       يرجى تقدمي معلومات   - ٣

ــة          ــاطق الريفي ــصنفةً حــسب العمــر واجلــنس واملن ــرأة، م ــة امل ــة حبال ــات املتعلق خــاص عــن البيان
ويرجى إيضاح الطريقة اليت تعتزم هبا احلكومة حتسني عمليـة مجـع وحتليـل البيانـات                . واحلضرية

فاقيــة والتوصــيات العامــة للجنــة مــن أجــل دعــم صــنع        املتعلقــة باجملــاالت الــيت تــشملها االت   
  .السياسات ووضع الربامج وقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية

 
  ا يف القوانني والسياسات احملليةاملركز القانوين لالتفاقية وإدراج أحكامه    

دمي ويرجـى تقـ   . يرجى تقدمي معلومـات عـن مركـز االتفاقيـة يف النظـام القـانوين احمللـي                  - ٤
معلومات عما إذا كانت االتفاقيـة تنطبـق مباشـرة وعمـا إذا كانـت هنـاك حـاالت جـرى فيهـا                    

وهــل نــشرت االتفاقيــة وترمجــت إىل اللغــات احملليــة، وهــل . االحتكــام إىل االتفاقيــة يف احملــاكم
  ي املرأة حبقوقها؟ وعِّسلط الضوء عليها على حنو ُي

 أو بيانات يف جمـال الـسياسة العامـة تعـرِّف            ويرجى بيان ما إذا كانت هناك أي قوانني         - ٥
وإن صح ذلـك، يرجـى إيـضاح مـا إذا كـان التعريـف واسـعا مبـا فيـه           . أعمال التمييز ضد املرأة   

خاصة يـسبب متييـزا ضـد        وأ جهات فاعلة عامة  صادر عن   الكفاية حبيث يشمل حظر أي فعل       
علـى قـدم املـساواة مـع        ، هلـا   ممارسـتها  أوحبقوق اإلنسان   استبعادا هلا أو تقييدا لتمتعها       املرأة أو 

الرجــل، وذلــك يف مجيــع اجملــاالت ومبوجــب كــل حكــم مــن أحكــام االتفاقيــة، أو يفــضي إىل   
  . ذلك
التمييــز ضــد جيــري فرضــها يف حالــة ويرجــى إيــضاح مــا إذا كــان هنــاك أي جــزاءات   - ٦

 يرجـى   ذلك كـ  .ويرجى تقدمي معلومات عن طبيعة هذه اجلزاءات وعن تطبيقهـا الفعلـي           . املرأة
  . للنساء اللوايت انتهكت حقوقهنتقدمي معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة

ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــشريعات والــسياسات والــربامج الــيت تتنــاول تعــديل      - ٧
العادات واملمارسات اليت تؤدي إىل التمييز املباشر أو غري املباشـر ضـد املـرأة أو إىل إدامـة هـذا                     

  . التمييز
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  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة      
يرجى بيـان مركـز ووظـائف شـعبة التنميـة االجتماعيـة يف وزارة الـشؤون االجتماعيـة                     - ٨

ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن  .  واملــستوى احلــايل لتمويلــها ومالكهــا مــن املــوظفني  ،والعمــل
نـشأة لتعزيـز ومحايـة حقـوق        املؤسسات األخرى، من قبيـل اللجـان أو مكاتـب أمنـاء املظـامل امل              

ويرجـى بيـان التـدابري الـيت     . أو لإلشراف على تنفيذ االتفاقية/اإلنسان، مبا فيها حقوق املرأة، و 
تتخذها احلكومة أو تعتزم اختاذها لتزويد األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة مبا يكفي مـن               

 وإيـضاح آليـات     ،املاليـة والبـشرية   قدرات متكنها مـن صـنع القـرارات، ومبـا يكفـي مـن املـوارد                 
  .  القائمةالتنسيق والرصد

  
  الربامج وخطط العمل     

يرجى تقدمي معلومات عن الـربامج وخطـط العمـل الـيت اعُتمـدت وُنفـذت، أو املزمـع                     - ٩
ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات        .  من أجل كفالة تنفيذ االتفاقية أو مواد حمـددة منـها           ،اعتمادها

ل بـيجني واجلوانـب املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني الـواردة يف األهـداف            عن تنفيذ منهاج عمـ    
اللجنة التوجيهية الوطنية املعنيـة بالقـضايا اجلنـسانية      يف أن   سبب  الويرجى بيان   . اإلمنائية لأللفية 

منــذ قــد تعطــل نــشاطها  لتنفيــذ توصــيات مرحلــة مــا بعــد بــيجني ١٩٩٣الــيت شــكلت يف عــام 
  .١٩٩٨ عام
  

   اخلاصة املؤقتة التدابري    
 مـن االتفاقيـة وللتوصـية       ٤ من املـادة     ١جرى، وفقا للفقرة    كان قد   يرجى بيان ما إذا       - ١٠

شـكل إجـراءات إجيابيـة أو غـري ذلـك،        يف   سـواء    ،، اعتمـاد أي تـدابري خاصـة مؤقتـة         ٢٥ العامة
ــق لإلســراع خبطــى   ــحتقي ــني ساواة امل ــرأة ب ــه    .الرجــلوامل ــن أوج ــات ع  ويرجــى إدراج معلوم

ــداب       ال ــاذ هــذه الت ــا إذا كــان جيــري إنف ــها، وعم ــدابري إىل إزالت ــيت ترمــي هــذه الت ــساواة ال ري الم
  .ورصدها، وعن النتائج احملرزة

  
  املواقف النمطية واملمارسات الثقافية     

يرجى تقدمي معلومات عن املمارسات الثقافية والتقليدية أو أساليب العيش اليت تعـوق               - ١١
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري، إن وجدت، اليت اختذت مـن أجـل             . تقدم املرأة يف اجملتمع   

تغيري األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـة الـيت تـؤدي إىل تنمـيط األدوار التقليديـة للمـرأة والرجـل يف               
أو ترسـيخها، ومـن أجـل القـضاء علـى التقاليـد             اإلبقـاء عليهـا     األسرة واجملتمـع بـشكل عـام أو         

  .يت تنطوي على متييز ضد املرأةواملمارسات الثقافية ال
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  العنف ضد املرأة     
ــام       - ١٢ ــانون العنــف األســري لع ــوانني  وعــن ٢٠٠٠يرجــى تقــدمي معلومــات عــن ق أي ق
مـدى إمكانيـة اسـتعانة      أيـضا بيـان     يرجـى   و. اختذت ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة        تدابري غريه    أو

ويرجـى تـوفري بيانـات     . عدة القانونيـة  النساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف خبدمات احملاماة واملسا       
مبوجــب الــصادرة  والعقوبــات ،قــضائيةالمالحقــة اختــذت فيهــا إجــراءات للعــن احلــاالت الــيت 

 مبا يف ذلك حاالت االغتصاب يف إطار الزواج الـيت يعاقـب   ٢٠٠٠قانون العنف األسري لعام    
  . من قانون العقوبات١٥٣ إىل ١٣٠ نعليها اآلن مبوجب املواد م

، األســريويرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن وســائل االنتــصاف املتاحــة لــضحايا العنــف   - ١٣
تـوفري املـأوى   لويرجـى بيـان مـا إذا كانـت هنـاك خـدمات       . يف ذلك خدمات إعادة التأهيـل   مبا

متاحة للنساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف داخل األسـرة، ومـا إذا كانـت هنـاك وحـدات إنفـاذ              
هــل هنــاك قاعــدة بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس عــن     و.  األســريللتعامــل مــع العنــف 

العنـف ضـد املـرأة؟      لتوعيـة مبـشكلة     حوادث العنف ضد املرأة؟ وهـل هنـاك أي محـالت عامـة ل             
  وهل حيظر العقاب البدين يف بيئيت املدرسة والبيت على حد سواء؟ 

  
  االجتار بالنساء والفتيات    

واســتغالهلن  بالنــساء والفتيــات  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــدى انتــشار االجتــار        - ١٤
ويرجــى بيــان التــشريعات الــيت هتــدف إىل منــع االجتــار بالنــساء   . لبغــاء يف البلــداشــتغاهلن با أو

 وعلى وجه اخلصوص، ما إذا كانت هذه التشريعات تفرض عقوبـات علـى االجتـار                ،والفتيات
مـي النـساء    ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن أي تـشريعات حت           . وما إذا كانت تنفـذ بـشكل فعـال        

والفتيات من وكاالت العمـل الـضالعة أساسـا يف االجتـار، وكـذلك معلومـات عـن الـسياسات                  
  . والربامج اليت تتناول مسائل محاية ضحايا االجتار ومساعدهتن وتوفري الدعم القانوين هلن

  
  الصعيد الدويلاملشاركة يف صنع القرارات والتمثيل على     

ني النساء لـشغل مناصـب رئيـسية يف احلكومـة واجلمعيـة             عمليات انتخاب وتعي  شكل  ت  - ١٥
الوطنية واحلكومات احمللية  تطورا مشجعا يدل علـى إدراك الـسلطات الوطنيـة املتزايـد  للـدور           

ويرجى تقدمي معلومات عن النسبة املئويـة ألعـضاء   . ي تؤديه املرأة يف العملية السياسية     ذاهلام ال 
. لنــسبة املئويــة للمناصــب العامــة الــيت تــشغلها النــساء   وعــن ا،األحــزاب الــسياسية مــن النــساء 

 لتحقيـق مـشاركة ومتثيـل    ، أو املتـوخى اختاذهـا    ،ويرجى إيـضاح التـدابري امللموسـة الـيت اختـذت          
املرأة على حنو كامل وعلى قدم املساواة يف مجيع مستويات احلكومـة واهليئـة التـشريعية واهليئـة                  
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الـصعيد   يف القطاعـات واملؤسـسات العامـة وعلـى       مستوى صنع القرار  على  القضائية، وكذلك   
  .  للجنة٢٣  و٢٥قية، والتوصيتني العامتني  من االتفا٤ من املادة ١الدويل، مع مراعاة الفقرة 

  
  اجلنسية     

يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت التــشريعات تــنص علــى املــساواة بــني املــرأة        - ١٦
ا أو االحتفـاظ هبـا يف ضـوء وضـعهما العــائلي     والرجـل مـن حيـث اكتـساب اجلنـسية أو تغيريهـ      

  .  من االتفاقية٩من حيث نقل اجلنسية إىل أطفاهلما، وفقا للمادة وكذلك 
  

  التعليم    
، يرجـى   بعـني االعتبـار   الدولـة الطـرف لـسياسة التعلـيم         الـذي أجرتـه     لتنقـيح   امع أخـذ      - ١٧

التفاوتـات  متابعـة تعلـيمهن و   إبالغ اللجنة باألسباب اليت ُحددت لتفسري انقطـاع الفتيـات عـن             
ويرجـى بيـان    . مـستوى املـدارس االبتدائيـة     علـى   بني اجلنسني فيما يتعلـق بـأداء البـنني والبنـات            

التــدابري املعتمــدة ملعاجلــة هــذه املــشاكل والتــدابري املتخــذة لتــوفري فــرص متــساوية للدراســة يف     
فـال، ومعظمهـم مـن الفتيـات،        مرحلة ما بعـد التعلـيم الثـانوي ومعاجلـة املـشكلة املتفاقمـة لألط              

 اإللزامية من التعليم وجيـدون أنفـسهم مـع ذلـك دون مهـارات      ١٠الذين يكملون السنوات الـ  
  . متكنهم من دخول سوق العمل

ويرجى ذكـر التـدابري املتخـذة ملكافحـة التنمـيط اجلنـساين يف نظـام التعلـيم مـن خـالل                        - ١٨
  . هذه التدابري تفصيالب على املترتتنقيح املناهج الدراسية ووصف التأثري 

  
  العمالة والفقر    

يرجى تقدمي معلومات إحصائية مستكملة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس عـن مـشاركة                   - ١٩
املــرأة يف القــوة العاملــة، مبــا يف ذلــك عــن وجــود أي فــوارق بــني مــا حتــصل عليــه مــن أجــور      

  .وما حيصل عليه الرجلاستحقاقات و
يف مهـــن يتركـــزن يــزلن يعملـــن يف وظـــائف أدىن مرتلــة، و  وبــالنظر إىل أن النـــساء ال    - ٢٠
 يرجـى  ، يف املائة من البـاحثني عـن عمـل    ٦٠ وميثلن   ،تتطلب مهارات وتدر أجورا منخفضة     ال

بيان األحكام القانونية القائمة والتدابري امللموسة اليت تتخـذها الدولـة الطـرف ملكافحـة التمييـز                 
تلك اليت تتناول التحرش اجلنسي والعنف ضد املـرأة يف          ضد املرأة يف جمال العمالة، مبا يف ذلك         

ــى         ــيت أحــرزت يف جمــال القــضاء عل ــائج ال ــدابري والنت مكــان العمــل؟ ويرجــى وصــف تلــك الت
  . التحرش اجلنسي يف مكان العمل
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وبالنظر إىل تأنيث الفقر يف الدولة الطرف، وال سيما يف ما يتعلق باألسر الـيت ترأسـها                   - ٢١
املـاهرات، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن           ظمهن من األمهات املراهقات غري    نساء عازبات، ومع  

عمـل وبـرامج    الكمـا يرجـى بيـان التـدابري الـيت اعتمـدت إلجيـاد فـرص                 .كيفية معاجلة فقر املـرأة    
  . التعليم والتدريب التقين والتمكني املوجهة للنساء غري املاهرات

  
  الصحة     

ــق صــحية      - ٢٢ ــساء مــن مراف ــوافر للن ــاذا يت ــة احتياجــاهتن  مــن أخــصائيني  وم صــحيني لتلبي
الــصحية اخلاصــة، مبــا فيهــا تنظــيم األســرة؟ ومــا املرافــق الــصحية وجمموعــات الــربامج الــصحية  

  .  مع إيالء اهتمام خاص بالنساء املسنات واملعوقات،املتاحة للفئات الضعيفة من النساء
رأة باخلــدمات ويرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة ومــستكملة عــن فــرص انتفــاع املــ          - ٢٣

ى تلـك   والربامج التعليمية امليسورة التكلفة يف جمال الصحة اإلجنابية واجلنسية، مبا يف ذلك حمتو            
ذلك كـ . توافرهـا لفئـات معينـة، مثـل املراهقـات والنـساء الريفيـات             اخلدمات والـربامج ومـدى      

اخلطـوات  يرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتعزيـز خـدمات الـصحة العقليـة، وعـن             
املتخذة ملعاجلة األمـراض غـري املعديـة مثـل التـهابات عـضلة القلـب والـسرطان والـسكري الـيت                      

  . متثل حتديات متزايدة يف  البلد
ويرجــى بيــان التــدابري امللموســة الــيت تتخــذ للحــد مــن ارتفــاع نــسبة حــاالت احلمــل       - ٢٤

  . الشاباتساط يف أوواإلجهاض لدى املراهقات، مبا يف ذلك اإلجهاض غري اآلمن 
ويرجى إيضاح التدابري اليت اختـذت يف البلـد لزيـادة وعـي اجلمهـور مبخـاطر األمـراض                     - ٢٥
ويرجـى بيـان مـا إذا    . وتبعاهتـا  يـدز، إلا/نقولة جنسياً، وال سيما فريوس نقـص املناعـة البـشرية      امل

  . كان أي من هذه التدابري يستهدف النساء والفتيات على وجه التحديد
  

  اقات االجتماعية واالقتصاديةتحقاالس    
 مبــا يف ذلــك إمكانيــة ،يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مــدى وجــود اســتحقاقات أســرية   - ٢٦

احلصول على قروض مصرفية ورهون عقارية وتأمني صحي، وبيان ما إذا كانـت املـرأة تتمتـع                 
  . حبقوق متساوية يف تلك االستحقاقات

  
  لريفيةاملرأة ا    

ويرجـى تقـدمي معلومـات      . ئوية للنساء املقيمات يف املناطق الريفية     يرجى بيان النسبة امل     - ٢٧
عـــن أي اســـتراتيجية إمنائيـــة خاصـــة بـــالريف، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات عمـــا إذا كانـــت هـــذه 
االســتراتيجية تتــضمن منظــورا جنــسانيا وتــنص علــى تقــدمي دعــم حمــدد األهــداف إىل النــساء     
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التنميـة  لـيم والقـضاء وفـرص العمـل ومـشاريع           الريفيات لزيادة انتفاعهن خبدمات الـصحة والتع      
ويرجـى  . ، ولتعزيـز مـشاركتهن يف عمليـة صـنع القـرار           يضـ ااالقتصادية والقروض وملكية األر   

إيضاح ما إذا كانت النساء الريفيات مـدركات ملـا هلـن مـن حقـوق مبوجـب االتفاقيـة ومـا إذا                       
تقــدمي معلومــات أيــضا  يرجــىو. كانــت هنــاك اســتراتيجيات إعالميــة لتعــريفهن هبــذه احلقــوق 

جــرى إدمــاج منظــور جنــساين يف االســتراتيجيات الوطنيــة لإلغاثــة مــن كــان قــد بــشأن مــا إذا 
  . الكوارث والسياسات الوطنية اهلادفة إىل مكافحة التأثريات السلبية لتغري املناخ

  
  املساواة أمام القانون    

ــة  يرجــى إيــضاح مــا إذا كــان القــانون يــساوي بــني املــرأة وال     - ٢٨ رجــل مــن حيــث األهلي
ويرجـى بيـان   .  أمـام احملـاكم  القانونيـة األهلية القانونية إلبرام العقود وإدارة املمتلكات وكذلك     

مــن ) ٣ (١٥مــا إذا كانــت الدولــة الطــرف قــد أوفــت مبــا عليهــا مــن التزامــات مبقتــضى املــادة 
ف إىل تقييـد األهليـة      الصكوك الـيت هتـد    سائر  االتفاقية، اليت تستدعي منها اعتبار مجيع العقود و       

  . القانونية للمرأة باطلة والغية
  

  لعالقات األسريةا    
نون املـدين أو القـانون العـريف        القـا (القانون الذي حيكـم العالقـات األسـرية         بيان  يرجى    - ٢٩
ويرجــى إيــضاح مــا إذا كانــت املــرأة تعامــل علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل  ). مــزيج منــهما أو

  .ك ما يتعلق حبقوقها يف املرياثا يف ذلمبوجب هذه القوانني، مب
ويرجى بيان ما إذا كانت املرأة تتمتع، عند فـسخ الـزواج، بـنفس احلقـوق الـيت يتمتـع            - ٣٠

  .هبا الرجل فيما يتعلق بامللكية
  

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
 علــى الربوتوكــول االختيــاري فيمــا يتعلــق بالتــصديقمت إحــرازه تقــدم أي يرجــى بيــان   - ٣١

  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١لالتفاقية أو االنضمام إليه وبقبول تعديل الفقرة 
  


