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

 الدورة الثانية واألربعون
    ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -بر أكتو/ تشرين األول٢٠

 لدوريةافيما يتعلق بالنظر يف التقارير املطروحة قائمة القضايا واألسئلة   
 

 مدغشقر  
 الثـاين والثالـث      اجلـامع للتقـارير الدوريـة      ا قبـل الـدورة يف التقريـر       ر الفريق العامل ملـ    نظ 
 ).CEDAW/C/MDG/5(اخلامس ملدغشقر ووالرابع 

 
 حملة عامة  

 الثاين والثالـث     اجلامع للتقارير الدورية    التقرير إعداديرجى تقدمي معلومات عن عملية       - ١
ــع واخلــامس   ــرازدغــشقر ملوالراب ــشارة  مــدى أي إىل وإب ــةاحلنظمــات غــري  امل متــت است ، كومي

 . التقريرإعداد عندنسائية، النظمات املسيما  وال
 ،A/49/38(الـسابقة    اخلتاميـة يف مالحظاهتـا    جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة       أعربت   - ٢

 الواقعيـة للمـرأة     احلالـة  إىل تـشري    أن ميكـن    إحـصاءات  عدم وجود    إزاء اعن قلقه ) ١٩٢ الفقرة
 عــام بــشكل معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة لتحــسني مجــع البيانــات مييرجــى تقــد. البلــديف 
ــات علــى    أي إيــضاح إىلو ــتم مجــع هــذه البيان ــصنيفها أســاس مــدى ي ــوع اجلــنس  ت  حــسب ن

 بـني   الفعليـة  يف وضع السياسات والربامج ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق املـساواة             واستخدامها
 .والرجلاملرأة و 
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 يعي واملؤسسيالتشرواإلطار الدستوري   
 ســيما ، الصــالحإيف مرحلــة  قــانون األســرة ميــر إىل أن ١٠١ الفقــرةيــشري التقريــر يف  - ٣

احلــايل  يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن الوضــع  . الطــالقو اجلنــسية قــانوين إىل باإلشــارة
 . الزمين احملدد العتماد القانوناإلطار باإلضافة إىل لإلصالح،

 إصـــالحات إلدخـــالطـــط خت الدولـــة الطـــرف  إىل أن١٤٥ الفقـــرةيـــشري التقريـــر يف  - ٤
.  بالنــسبة للجنــسني ســنة١٨إىل  هبــدف رفعــهسن الــزواج للفتيــات والفتيــان بــ تتعلــق تــشريعية

 . يرجى تقدمي معلومات مستكمله يف هذا الشأن
يف مقابـل  القـانوين  و االتفاقيـة احلـايل  عـن وضـع   قليلـة  يقدم التقرير سوى معلومـات   ال   - ٥

 بــشكل منطبقــة االتفاقيــةيرجــى توضــيح مــا إذا كانــت . والقــوانني الوطنيــة األخــرىالدســتور 
  إىل االحتكــاممت فيهــايرجــى تقــدمي معلومــات عــن احلــاالت الــيت    . التقاضــيجمــال مباشــر يف 

 . االتفاقية مباشرة يف احملاكم احمللية
اسات  القـــوانني والـــسيتنفيـــذ لكفالـــةيرجــى وصـــف الطريقـــة الـــيت تتبعهـــا احلكومــة    - ٦
 . اكمظام احملن من خالل بفعاليةحتظر التمييز  اليت
مفـسرا   أو الكفايـة  مبـا فيـه      ا كـان تعريـف التمييـز يف الدسـتور واسـع           إذايرجى بيان ما     - ٧

ــا علــى حنــو واســع  ــه مــع  يكفــي مب ــة التعريــف ملقارنت ــوارد يف االتفاقي تعريــف يغطــي الهــل .  ال
  ، مع أهنا ال تنطوي على التمييز عمدا؟الواقع ضد املرأة يف متييزية اليت تعترباملمارسات 

  والتعليميةلنمطاالقوالب   
مــسألة  معاجلــة ت كانــت الدولــة الطــرف قــد حاولــ إذايرجــى تقــدمي معلومــات عمــا   - ٨

مـن خـالل     هـذا التمييـز  إدامـة  أو التمييز ضـد املـرأة      إىلتعديل العادات واملمارسات اليت تؤدي      
 .جربامال من ا غريهأو اتالتشريع

 خطـة عمـل     مت اعتمـاد   الطـرف،  مـن تقريـر الدولـة        ١٢٨ إىل ١٢٦ ات مـن  وفقا للفقر  - ٩
 حــول املــساواة بــني اجلنــسني إقليميــة وســت خطــط عمــل تطــوير قــدرات املــرأةوطنيــة بــشأن 

 وتقـدمي    قـد أجـري أي تقيـيم،        كان إذاما  إىل   اإلشارةيرجى  . ٢٠٠٨-٢٠٠٤والتنمية للفترة   
ــأثري    ــرأة والرجــل   ط اخلطــهــذه معلومــات عــن ت ــني امل ــساواة ب ــى امل ــدمي  . عل ــضا تق  ويرجــى أي

 . هلذه اخلططبشأن اعتماد خمصصات من امليزانية  اجلارية األنشطةمعلومات عن 
 املـذكورة يف  الفتيـات يرجى تقدمي معلومات مفـصلة عـن خطـة العمـل الوطنيـة لتعلـيم             - ١٠

ازات الــيت حتققــت يف تنفيــذ جنــ، واإل١٩٩٥ يف عــام مــدت، الــيت اعُت مــن التقريــر١٢٣ الفقــرة
 إذايرجــى بيــان مــا . اأيــة عقبــات حتــول دون تنفيــذهو املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة، األحكــام
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 جمــال التعلــيم لزيــادة فــرص حــصول  يفكانــت احلكومــة تتــوخى اعتمــاد تــدابري خاصــة مؤقتــة  
 .الفتيات على التعليم الثانوي والعايل

 العنف ضد املرأة  
خمتلف القوانني الوطنيـة الـيت حتظـر العنـف اجلنـسي ضـد النـساء، يـشري            على الرغم من     - ١١

النـساء الـضحايا    تتقـدم    أن العملية، من النادر جدا      املمارسة، يف   إىل أنه  ١٥٩ الفقرةالتقرير يف   
ــ ــنشكاوى ضــد ب ــق  أزواجه ــا يتعل ــ فيم ــزوجني،  ب ــني ال ــاالعنف ب ــانون   إم ــل بالق ــسبب اجله  ب
ــدابري  يرجــى. اخلــوف مــن االنتقــام بــسبب  أو ــة املتخــذة تقــدمي معلومــات عــن الت  املــرأة لتوعي

 الـاليت يتقـدمن بـشكوى عـن        ضـحايا االنتقـام      حلمايـة حبقوقها القانونية واخلطوات اليت اختذت      
 . معاملتهنسوء 
، وحاجتـها   واإلساءة إليها  الريفية ضد املرأة    العنف املستخدم  وطبيعةيرجى بيان مدى     - ١٢
 . وفعالية التدابري الالزمة للتغلب على العنف،مات األخرى احلصول على الدعم واخلدإىل

 بالنساءاستغالل البغاء واالجتار   
ــر يف   - ١٣ ــة الــيت عمــل ال خطــة إىل ٢٢٧ الفقــرةيــشري التقري  عــام إىل تارخيهــا يعــود الوطني

يرجــى تقــدمي معلومــات  .  نوســي يب يفاجلنــسية مكافحــة الــسياحة إىل والــيت هتــدف ،٢٠٠٢
 .  هذه اخلطواتوتأثري اجلنسيةلسياحة ل لوضع حدطوات املتخذة  اخلعنمفصلة 

هـل يـتم رصـد      . البلـد وإليـه   يرجى تقدمي معلومات عن االجتـار بالنـساء والفتيـات مـن              - ١٤
يـشاركون   كـان املهـاجرون      إذا نظـام لرصـد مـا        يوجـد  البلـدان اجملـاورة وهـل        إىل اهلجرةأمناط  
 حد كبري يف العمل يف جمال اجلنس؟ إىل
يرجى بيان ما إذا كانت خطط الدولة الطرف لتوفري التدريب علـى املهـارات وتقـدمي                 - ١٥

 .  البغاءالاليت يرغنب يف اعتزاللبغايا ل االجتماعي اإلدماج وإعادة التأهيل إلعادةالدعم 
  املمتلكات واحلصول على الريفية واملرأة العمالة  

رتب املرأة العاملة يف القطاع اخلـاص       موسط   مت أن ٤٣ و   ٤١ الفقرتني التقرير يف    يفيد - ١٦
 بأنـه  ، الـسابقة  اخلتاميـة يف مالحظاهتـا      اللجنـة  ،أوصـت و. والقطاع غـري الرمسـي مـنخفض جـدا        

ــى املهــن     ” ــز عل ــى عــدم التركي ــةجيــب احلــرص عل ــاث التقليدي ــة  األفكــار لتجنــب لإلن النمطي
 اختـذت تـدابري    إذايرجـى بيـان مـا       . “أجرا أفضل للحصول على مهن   الفرصة   ملنحهنوكذلك  
 . عمل متساوقاء  متساو لأجر حصول املرأة على لكفالةجديدة 

 بـدوام   الـدائم العمـل   أو  ، مثل تقاسم الوظـائف      مرنة عمل   أمناط توجد أحكام عن  هل   - ١٧
 كانـت هنـاك     وإذا؟  األسـرية املـسؤوليات   وجزئي، للسماح للمرأة أو الرجل اجلمع بني العمـل          
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 بالعمـل،  املتـصلة  العمل على االسـتحقاقات      أثر هذا األسلوب من    ما   ،للمرونة يف العمل  فرصة  
 ؟ والترقية األقدميةوعلى 
؟ إذا كان األمر كذلك، فهـل تلـيب         األطفال رعاية شبكة من مرافق     توجد يف البلد  هل   - ١٨

؟ بـسبل أخـرى    أو ا، ماليـ  األطفال رعاية احلكومة    تدعم االحتياجات القائمة؟ هل  تلك الشبكة   
 ؟ األطفال خدمات لرعاية العمل يف القطاع اخلاص أصحابيوفر هل 
 وراثــةيرجــى تقــدمي معلومــات عــن الوضــع القــانوين احلــايل فيمــا يتعلــق حبــق املــرأة يف   - ١٩

علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل يف ظــل القــانون رمسيــا عامــل  كانــت املــرأة ُتإذامــا واملمتلكــات 
 إحـصائية يرجـى تقـدمي بيانـات       .  املمتلكات وإدارةقود   الع إبراميتعلق بأهليتها القانونية يف      فيما

 .  املشاركة احلالية يف قطاع الزراعةعنمفصلة حسب نوع اجلنس 
 الصحة  

 أربـع ( الصحية   الرعاية معظم الوالدات خارج مرافق      تتم التقرير، من   ٥٩وفقا للفقرة    - ٢٠
 مراكـز   إىلة مـن الوصـول       العوامل الـيت متنـع املـرأ       إىل اإلشارةيرجى  ).  والدات  مخس أصلمن  

 . إليها وصوهلا واخلطوات املتخذة حىت اآلن لتيسري األساسيةالصحة 
يرجــى تقــدمي . األســرةتنظــيم ل مراكــز أنــه متــت إقامــة ٣٦٢ الفقــرة التقريــر يف ويفيــد - ٢١

 مراكــز إىل املــرأة إمكانيــة وصــول بــرامج للتوعيــة لتعزيــز أي كانــت هنــاك إذامعلومــات عمــا 
إلمكانيـة   يرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة              ذلـك، عالوة علـى    .  هذه األسرةتنظيم  

ــرأة علــى   ــع احلمــل  حــصول امل ــة وســائل من ــة اإلجهــاضاحلــد مــن عمليــات  بغي .  غــري القانوني
اإلجهــاض  اإلصــابة بــأمراض بــسبب أو/وحــدوث وفيــات  عــن متاحــة إحــصاءات توجــد هــل
النـساء الـاليت أجهـضن إجهاضـا غـري       لرعايـة  املتخـذة  األحكـام ؟ ومـا هـي   ألسباب تتعلق به  أو

 ؟ مكتمل
ــر يف   - ٢٢ ــة الطــرف مل تنفــذ  إىل أن ٣٧٨ الفقــرةويــشري التقري  للــضمان ا نظامــبعــد الدول

يرجـى  .  االجتماعيـة قيـد النظـر      لحمايـة ل ابرناجمـ هنـاك    أن تالحـظ كـذلك      إال أهنا . االجتماعي
 .  تتأثر بهأنيف ميكن للمرأة لربنامج وكثل هذا ا ملاحلايلتقدمي معلومات عن الوضع 

 /البـشرية  املناعـة  بفريوس نقص    املصاباتالنساء  عدد   أن ٦٣ الفقرةويذكر التقرير يف     - ٢٣
 ،اإليـدز /البـشرية  املناعـة فـريوس نقـص     ب اإلصـابات عـدد   أن   و ،الرجـال يزيـد علـى عـدد        اإليدز

 خطـة عمـل     تمـاد إىل أنـه مت اع     أيـضا يـشري   و.  مـستوى ينـذر بـاخلطر      إىل قد وصـل   ،بشكل عام 
يرجـى  . يرجى وصف أثر هذه اخلطة، وال سيما بالنسبة الحتياجـات النـساء والفتيـات             . وطنية

عـن   الـيت تنتقـل      األمـراض ثـار   آخـاطر و  مبتقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة لزيادة الوعي العـام          
نـساء  ستهدف ال تـ لـيت  وااإليـدز، /البـشرية  املناعةخاصة فريوس نقص    و اجلنسي،االتصال  طريق  
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 اإلجنــايبلــدور ل اهتمامــا كافيــاخطــة العمــل الوطنيـة  تــويل هـل  . والفتيـات علــى وجــه التحديــد 
عـن طريـق    تنتقـل     الـيت  لألمـراض  النساء والفتيات عرضة     كعاملني جيعالن  وتبعية اإلناث للمرأة  

 ؟اإليدز/البشرية املناعةخاصة فريوس نقص واالتصال اجلنسي، 
 واحلياة العامة وصنع القرار املشاركة يف احلياة السياسية   

نعها مـن املـشاركة يف      مي متييز قانوين ضد املرأة      ال يوجد  التقرير، من   ٢٤٩وفقا للفقرة    - ٢٤
 .مـشاركة الرجـل   أقـل مـن     هـي    مشاركة املرأة    أن إىل تشري   واألرقام لكن احلقائق    االنتخابات،

 يف هـذا الـصدد       النـساء  يف صـفوف  يرجى تقدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لزيـادة الـوعي               
 .  بصورة عامةاملسألةوملعاجلة هذه 

وصــوهلن  بــشأنلنــساء ا حــصص إىل أنــه مل تؤخــذ  ٢٧٠ الفقــرةويــشري التقريــر يف   - ٢٥
 إلزالــة ى اعتمادهــايرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتــوخ. االعتبــاريف  القطــاع العــام إىل

، وعمــا إذا كــان  املطلوبــةض تنفيــذ احلــصص وغريهــا مــن العقبــات الــيت تعتــراهليكليــةالعوائــق 
ثـل  تقبـل الرجـل مل    يف جمـال القيـادة و      علـى املـستوى الـوطين         برنـامج تـدرييب للمـرأة      جيري تنفيذ 

 .الدور القيادي هذا
 يف ٥٠ ختـصيص نـسبة    يف الدولة الطرف فشلت     إىل أن  ١٣٧ الفقرةويشري التقرير يف     - ٢٦

.  الربملــانيف املائــة مــن املقاعــد يف ٢٥ نــسبةالقــرار وقاعــد للمــرأة يف أجهــزة صــنع املاملائــة مــن 
يرجـى توضـيح ذلـك وتقـدمي     . األخـري  عـدد الربملانيـات منـذ التقريـر     اخنفـض  ذلك،عالوة على  

 األهـداف  الـزمين املتوقـع لتحقيـق        واإلطـار معلومات عن اخلطوات املتخذة ملعاجلة هذه القضية        
 . األخرياملنصوص عليها يف التقرير 

  من النساء الضعيفةالفئات   
 وعواقبــــــه أســــــبابه املــــــرأة، املقــــــررة اخلاصــــــة املعنيــــــة بــــــالعنف ضــــــد  أثــــــارت - ٢٧

)E/CN.4/2003/75/Add.1 (النـــساء يف بعـــض  بـــأن  تفيـــداملعلومـــات الـــيت” بـــشأن املخـــاوف
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن عــدد   . “لتعــذيب، مبــا يف ذلــك االغتــصاب ل  يتعرضــنالــسجون

 العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف اجلنـسي ضـد       حـدوث التقارير عـن  السجينات يف مدغشقر وعدد    
 . املاضية١٠ ــاملرأة على مدى السنوات ال

 االختياريالربوتوكول   
يرجــى . ٢٠٠٠ســبتمرب /أيلــول ٧وقعــت مدغــشقر علــى الربوتوكــول االختيــاري يف   - ٢٨

 .االنضمامب يتعلق تقدم أي إىل إحراز اإلشارة


