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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ٣

  املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةملسائلقائمة القضايا وا    

امع للتقريرين الدوريني الـسادس     ظر الفريق العامل ملـا قبل الدورة يف التقرير اجل        ن  
 ).Corr.1 وCEDAW/C/MAR/6-7(والسابع ملوريشيوس 

  قضايا وأسئلة عامة    
 من التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والـسابع للدولـة           ٦تعرض الفقرة     -١

ويف هذا الصدد،   . املعنينيإشراك أصحاب املصلحة    الطرف عملية صياغة التقرير، مبا يف ذلك        
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن طابع ونطاق املشاورات اليت أجريت مع املنظمات غـري              

ويرجى توضيح ما إذا كانت احلكومة قد اعتمـدت  . احلكومية، وال سيما املنظمات النسائية   
  .التقرير وعرضته على الربملان

  ي واملؤسسياإلطار الدستوري والتشريع    
يرجى بيان ما إذا كانت مجيع أحكام االتفاقية قد أُدرجت يف القوانني الوطنية، علـى                 -٢

 مــن مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة ١١حنــو مــا أوصــت بــه اللجنــة يف الفقــرة 
)CEDAW/C/MAR/CO/5 .(           وملا كان النظام القانوين املزدوج يف الدولة الطرف يتطلب دمـج

 يف النظام القانوين الداخلي، فريجى بيان ما إذا كانت مجيـع             تاماً بق انطباقاً االتفاقية جلعلها تنط  
قد )  من تقرير الدولة الطرف    ١٥٦الفقرة   (٢٠٠١القوانني املذكورة يف تقرير فرقة العمل لعام        

 توضيح ما إذا كانت مجيع األحكام املتعلقة        أيضاًويرجى  . ُعدلت اآلن إللغاء األحكام التمييزية    
تمييز واملساواة بني اجلنسني مبوجب االتفاقية تسري اآلن يف حماكم موريشيوس، وتقدُمي            بعدم ال 

  .أمثلة، حيثما توفرت، على ما أصدرته احملاكم من قرارات تطبق تلك األحكام
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ويرجى تقدمي تفاصيل عما إذا كانت االتفاقية والتشريعات الداخليـة ذات الـصلة               -٣
لقانون ومن تدريب القضاة واحملامني واملدعني العامني، على         ال يتجزأ من تعليم ا     تشكل جزءاً 

ويف هـذا الـصدد،     .  من مالحظاهتا اخلتامية السابقة    ١١حنو ما أوصت به اللجنة يف الفقرة        
يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف قد اختذت أي خطوات، باإلضـافة إىل برنـامج                

إىل تعزيز قدرات كبار موظفي اآلليـة       تدريب املدربني على صكوك حقوق اإلنسان اهلادف        
 مـن تقريـر    ١٦الفقرة  (الوطنية املعنية بالشؤون اجلنسانية وهيئاهتا املكلفة بتنفيذ السياسات         

حبقوق املـرأة مبوجـب     السلطات القضائية   اختاذها لتعزيز معرفة    نوي  ، أو ت  )الدولة الطرف 
  .االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري

 إزاء وجود ها من مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عن قلق   ١٢لفقرة  وأعربت اللجنة، يف ا     -٤
من الدستور بشأن قانون األحوال الشخصية،      ) ج)(٤(١٦استثناء من حظر التمييز يف الباب       

وبـالنظر إىل املعلومـات     . لكية عند الوفاة  وأيلولة امل يتعلق بالتبين والزواج والطالق والدفن      
ل إىل توافق يف اآلراء مع اجلماعة املسلمة والتوفيـق بـني            املتعلقة بوجود صعوبات يف التوص    

، ) من تقرير الدولـة الطـرف      ١٤١-١٣٧الفقرات  (قوانني مجهورية موريشيوس والشريعة     
اعتمادها إللغاء استثناء قانون    عتزم  يرجى تقدمي أحدث املعلومات عن أي تدابري اعُتمدت أو يُ         

 مـن  ١٦و) أ(٢ للمـادتني  وفقاً الدستور، األحوال الشخصية من أحكام مناهضة التمييز يف  
  . من مالحظاهتا اخلتامية السابقة١٣االتفاقية، على حنو ما أوصت به اللجنة يف الفقرة 

ؤ الفرص الذي سنه الربملان يف      ـد بدأ نفاذ قانون تكاف    ـويرجى بيان ما إذا كان ق       -٥
ومـا هـي    . ل يف احلقوق  ، وتوضيح أحكامه املتعلقة باملساواة بني املرأة والرج       ٢٠٠٨عام  

التدابري اليت اتُّخذت لتوعية عامة الناس هبذا القانون؟ وما هي اآلليات القائمة لتنسيق ورصد              
  تنفيذه؟

 األنشطة املضطلع هبا يف سياق استعراض نظام املعونة   ١٥٧ويعرض التقرير يف الفقرة       -٦
تعراض قـانون املعونـة     فريجى تقدمي أحدث املعلومات عن اس     . القانونية يف الدولة الطرف   

  .القانونية وتوضيُح الكيفية اليت تسعى هبا األحكام اجلديدة إىل تعزيز وصول املرأة إىل العدالة
ونظرا إىل اتساع نطاق والية ومهام وزارة حقوق املرأة وتنمية الطفل ورعاية األسرة،               -٧

، ٢٠٠٨ؤون اجلنسانية لعـام     مبا يف ذلك ما يتعلق باإلطار الوطين للسياسة العامة املتعلقة بالش          
يرجى تقدمي معلومات عن املوارد البشرية واملالية اليت ُخصصت للوزارة لتعزيز املـساواة بـني               

 عن عدد موظفي الوحدة املعنيـة بـشؤون         اجلنسني على مدى السنوات األربع املاضية، فضالً      
.  بالـشؤون اجلنـسانية     لتصبح الوحدة املعنيـة    ٢٠٠٨يوليه  /املرأة، اليت أعيد تنظيمها يف متوز     

 بيان اإلجنازات الكربى اليت حققتها الوزارات وسائر الوحدات املشار إليهـا يف             أيضاًويرجى  
اإلطار الوطين للسياسة العامة املتعلقة بالشؤون اجلنسانية يف تصميم السياسات اجلنسانية اخلاصة            

 تقـدمي أحـدث     ، ويرجى ) من تقرير الدولة الطرف    ١٦٥-١٦٣ و ١٥١الفقرات  (بكل منها   
  ).١٥٩الفقرة (املعلومات عن إنشاء جهات تنسيق الشؤون اجلنسانية يف الوزارات املعنية 
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  التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    
 من التقرير عن وضـع وتوزيـع   ١٣ و١٢إضافة إىل املعلومات الواردة يف الفقرتني     -٨

 تقدمي معلومات عن كيفية نشر الدولة       أيضاًرجى  كُتّيبني إعالميني يتناوالن أحكام االتفاقية، ي     
الطرف معلومات عن التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وعن إجراءات اإلبالغ والتحقيق            
اليت يتيحها الربوتوكول االختياري من أجل ضمان استخدام االتفاقية كأساس قانوين الختاذ            

ز ضد املرأة، وحتقيق املساواة بني اجلنـسني  التدابري الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التميي     
يف الدولة الطرف، ومن أجل زيادة وعي املـرأة ومعرفتـها حبقوقهـا مبوجـب االتفاقيـة             

  .وبروتوكوهلا االختياري

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
             بالنظر إىل موقف الدولة الطرف إزاء التدابري اخلاصـة املؤقتـة املـشار إليهـا يف                  -٩
 من التقرير، يرجى توضيح اجلهود املبذولة لتسريع وترية إعمال املـساواة            ٢٩-٢٣لفقرات  ا

  .الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية
  قانونيـاً  ان قانون تكافؤ الفرص يتيح أساسـاً      ـويرجى تقدمي معلومات عما إذا ك       -١٠

ة وللتوصية العامة   ـ من االتفاقي  ٤ من املادة    ١ للفقرة   اًوفقة  ـة املؤقت ـلتطبيق التدابري اخلاص  
عملية صـنع   الصادرة عن اللجنة، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف           ) ٢٠٠٤(٢٥رقم  

           لقرار، والتعليم، واالستفادة من الفرص االقتصادية، على حنو ما أوصـت بـه اللجنـة يف                ا
  .السابقة من مالحظاهتا اخلتامية ١٥الفقرة 

  القوالب النمطية واملمارسات التقليدية الضارة    
يشري التقرير إىل جهود عدة تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة القوالب النمطية اجلنسانية              -١١

 ٣٧-٣٢الفقـرات   (السائدة إزاء أدوار املرأة والرجل يف األسرة واجلماعة واجملتمع ككـل            
اة املالحظات اخلتامية السابقة الـصادرة عـن        ومع مراع ).  من تقرير الدولة الطرف    ١٩٤و

، يرجى تقدمي معلومات عن رصد تأثري التدابري       )١٧، الفقرة   CEDAW/C/MAR/CO/5(اللجنة  
املتخذة، وال سيما فيما يتعلق بالدور اهلام الذي تؤديه وسائط اإلعالم يف تسريع وترية التغيري               

سؤوليات بني املرأة والرجل يف األسـرة،       اهليكلي من أجل املساواة بني اجلنسني، وتقاسم امل       
  .واملساواة بينهما يف سوق العمل

  العنف ضد املرأة    
 وميكن املقاضـاة     إجرامياً  باعتباره فعالً  يرجى بيان ما إذا كان العنف املرتيل مصنفاً         -١٢

ويرجى تقدمي بيانات مصنفة حسب السن عن عدد ما ُيبلَّغ عنه مـن حـاالت               . عليه تلقائياً 
ف املرتيل ضد املرأة، وعمليات مقاضاة مرتكبيه والعقوبات املفروضة علـيهم، وتقـدمي             العن

، حيثما توفرت، عن النساء الاليت قتلهن أزواجهن أو قرنـاؤهن أو أزواجهـن              أيضاًبيانات  
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الدراسة املتعلقة بطابع   وما هي استنتاجات كل من      . السابقون خالل السنوات األربع املاضية    
العنف املرتيل ونطاقه وتقرير مراجعة ما هو قائم من اخلدمات والرعاية املقدمة يف مكاتـب               

 ١٤٥دعم األسرة واملآوي اخلاصة بالنساء الاليت يتعرضن للضرب، املشار إليهما يف الفقـرة              
 بغيـة   ٢٠٠٧ عام   من التقرير؟ وهل بدأ نفاذ قانون احلماية من العنف املرتيل الذي ُعدل يف            

 ١٣٢-١٣٠الفقـرات   (تقدمي خدمات أفضل إىل ضحايا العنف املرتيل وتعزيز إنفاذ القانون           
  ؟)من تقرير الدولة الطرف

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة اليت اختذهتا اللجنة الوطنية املعنية بالعنف     -١٣
 تقـدمي   أيـضاً ويرجى  .  من التقرير  ٤٦ة   الرئيسية املعروضة يف الفقر    ااملرتيل لتحقيق أهدافه  

معلومات مفصلة عن تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل وعما حتقق من نتـائج               
ويرجى تقدمي معلومات عن أي آليات ).  من تقرير الدولة الطرف٢٠٦ و٤٧ و٤١الفقرات (

ل العنف ضد املرأة، على حنو   للتقييم من أجل كفالة فعالية التدابري املتخذة ملواجهة مجيع أشكا         
 من مالحظاهتا اخلتاميـة     ١٩ما طلبته اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف الفقرة            

السابقة، مبا يف ذلك ما يتعلق بإصدار أوامر للحماية هبدف توفري احلماية الفوريـة للنـساء                
  .ضحايا العنف

 من مالحظاهتا اخلتامية السابقة، أن      ١٩ة  وطلبت اللجنة إىل الدولة الطرف، يف الفقر        -١٤
 تُسن تشريعات تنص على جترمي االغتصاب يف إطار الزواج وتعريف هذا االغتصاب استناداً            

ويرجى بيان ما إذا كان قانون اجلرائم اجلنسية ُيجّرم االغتصاب يف           . إىل عدم موافقة الزوجة   
ومىت سيبدأ نفـاذ    ). ر الدولة الطرف   من تقري  ١٤٤الفقرة  ( لذلك   وفقاًفه  إطار الزواج ويعرِّ  
  التشريع اجلديد؟

  االجتار بالبشر واستغالهلم يف الدعارة    
 بشأن مكافحة االجتار باألشخاص مـن       ٢٠٠٩يرجى بيان ما ينص عليه قانون عام          -١٥

تدابري هتدف إىل محاية ومساعدة النساء ضحايا االجتار، وتقدُمي بيانات إحصائية عـن عـدد               
وما هو الـدعم الـذي      .  وإدانة املتجرين واألشخاص الذين يستغلون الدعارة      عمليات مقاضاة 

ُيقدم إىل النساء والفتيات ضحايا االجتار، وكم عدد النساء العامالت يف اجلنس التجاري الاليت              
  ؟) من تقرير الدولة الطرف٢٥٢-٢٤٨الفقرات " (اخلادرة"استفدن من املشروع املسمى 

عن التدابري املتخذة ملعاجلة الصلة القائمـة بـني الـسياحة           ويرجى تقدمي معلومات      -١٦
 مـن   ٢١والدعارة، مبا يشمل الطلب على الدعارة، على حنو ما أوصت به اللجنة يف الفقرة               

  مالحظاهتا اخلتامية السابقة؟

  املشاركة السياسية واختاذ القرار    
.  يف اجملال السياسي    ناقصاً  من التقرير أن املرأة ال تزال ممثلة متثيالً        ٢٦٣تورد الفقرة     -١٧

 من االتفاقيـة    ٤ من املادة    ١ للفقرة   وفقاًفما هي التدابري، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة          
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 من قانون التمييز اجلنسي، اليت اختذهتا الدولة الطرف للتعجيل بزيادة متثيل املرأة يف              ٩والباب  
  لقرى؟اجلمعية الوطنية ويف اجملالس البلدية وجمالس ا

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيز مشاركة املرأة على الصعيد الدويل       -١٨
 من  ٢٣ويف عمليات اختاذ القرار يف القطاع اخلاص، على حنو ما أوصت به اللجنة يف الفقرة                

  .مالحظاهتا اخلتامية السابقة

  التعليم    
 إزاء ارتفاع   هاتامية السابقة، عن قلق    من مالحظاهتا اخل   ٢٤أعربت اللجنة، يف الفقرة       -١٩

معدالت األمية يف أوساط النساء وإزاء أوجه التفاوت يف هذا الصدد بني النساء احلـضريات            
فريجى تقدمي بيانات مصنفة حسب اجلنس عن معدالت األمية يف أوساط           . والنساء الريفيات 

 ٦٧الفقرة  ( برنامج تعليم الكبار      بيان نتائج  أيضاًويرجى  . النساء يف املناطق احلضرية والريفية    
  ).من تقرير الدولة الطرف

 من التقرير إىل زيـادة تدرجييـة يف         ٣٠٣-٢٩٨وتشري البيانات الواردة يف الفقرات        -٢٠
 ٣٠٣غري أن الدولة الطرف ُتقّر، يف الفقرة        . مشاركة املرأة يف الدورات التدريبية املهنية والتقنية      

 على ما يبدو يف التدريب ما قبل املهين والتدريب  ناقصاًالت متثيالًمن التقرير، بأن الفتيات ممثَّ    
فريجى تقدمي معلومات عن النساء الاليت أجرين االمتحان النهائي املقـرر يف            . املهين والتقين 

  .الربامج املهنية بالدوام الكامل اليت يقدمها املعهد العايل للتكنولوجيا

  العمالة    
     ن أثر الربنامج اخلاص بالنساء العـاطالت عـن العمـل           يرجى تقدمي معلومات ع     -٢١

وعن أي تدابري أخرى اختذهتا الدولة الطرف لـضمان         )  من تقرير الدولة الطرف    ٧٣الفقرة  (
  .تكافؤ الفرص الفعلي بني املرأة والرجل يف سوق العمل

ويرجى تقدمي معلومات إحصائية مصنفة حسب اجلنس عن مستويات األجـور يف              -٢٢
وبصرف النظر عن املعلومات اليت تفيد بالتخلي تدرجييا        . ف القطاعات والفئات الوظيفية   خمتل

 من تقرير الدولة    ٣٥الفقرة  (التسميات املهنية القائمة على أساس نوع اجلنس        /عن التصنيفات 
، ما هي التدابري األخرى اليت اتُّخذت لتضييق الفجوة يف األجور بني النساء والرجال              )الطرف

ـ             وسدها   ة يف  ـوالقضاء على التمييز الوظيفي، أفقيا ورأسيا، على حنو ما أوصت بـه اللجن
 بيان ما إذا كان مبدأ املـساواة يف         أيضاً من مالحظاهتا اخلتامية السابقة؟ ويرجى       ٢٧الفقرة  

  . املتعلق حبقوق العمال٢٠٠٨ يف قانون عام  مكرساًاألجر لقاء العمل املتساوي القيمة مبدأً
 إزاء ضعف ها من مالحظاهتا اخلتامية السابقة، عن قلق٢٨اللجنة، يف الفقرة وأعربت   -٢٣

إنفاذ قوانني العمل من جانب الشعبة املعنية بالتمييز اجلنسي التابعة للجنة الوطنيـة حلقـوق               
 من التقرير، يرجى تقدمي معلومـات عـن   ٨٤ويف ضوء التوضيح الوارد يف الفقرة  . اإلنسان
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ل لقانون حظر التمييز القائم على أساس اجلنس اليت حتال إىل مـدير     عدد حاالت عدم االمتثا   
 تقدمي معلومات عن إنفاذ حظر التحرش اجلنسي يف العمل، تشمل           أيضاًويرجى  . النيابة العامة 

عدد ما تتلقاه الشعبة املعنية بالتمييز اجلنسي ودوائر تفتيش العمل من شكاوى تتعلق بادعـاء               
 يف العمل، وتقدُمي معلومات عن التدابري الرامية إىل توعية املرأة           وقوع حترش جنسي ضد املرأة    

  .حبقوقها املنصوص عليها يف القانون املتعلق حبقوق العمال
 لعدد العمال املهاجرين املوجودين يف البلـد،        نظراً"ورغم أن الدولة الطرف تؤكد أنه         -٢٤

ـ التنظيمية من جانب أ   حتتاج احلكومة إىل املوارد الكافية لضمان إنفاذ اللوائح          " اب العمـل  رب
، ال يتحدث التقرير عن وضع العامالت املهاجرات يف         ) من تقرير الدولة الطرف    ١٢١الفقرة  (

  .فريجى تقدمي معلومات مفصلة عن إدماجهن ومشاركتهن يف سوق العمل. الدولة الطرف

  الصحة    
جنابية وتنظيم األسـرة    يرجى تقدمي معلومات عن تدابري التوعية املتعلقة بالصحة اإل          -٢٥

ويرجى بيان ما إذا كانت برامج      ).  من تقرير الدولة الطرف    ٨٩-٨٨الفقرتان  (وعن نتائجها   
التوعية يف املدارس تنفَّذ بانتظام وما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف إدراج التوعية بالصحة               

  .واحلقوق اإلجنابية واجلنسية يف املناهج التعليمية
 من مالحظاهتا اخلتامية السابقة، بإزالة األحكام اليت        ٣١، يف الفقرة    وأوصت اللجنة   -٢٦

) ١٩٩٩(٢٤ مع توصيتها العامة     تعاقب النساء على إجراء عمليات اإلجهاض، وذلك متشياً       
فريجى تقدمي معلومات مفصلة عن نتائج االجتماع االستشاري . وإعالن ومنهاج عمل بيجني  

  . من التقرير٣٤٢ و٣٤١ و٩٢ الفقرات بشأن وقف جترمي اإلجهاض، املعروض يف

  الزواج واألسرة    
إضافة إىل التوصية املتعلقة بإنشاء حمكمة األسرة، يرجى بيان ما إذا كانت التوصيات             -٢٧

ويرجـى تقـدمي    . األخرى الواردة يف التقرير عن نظام العدالة األسرية قد ُنفذت بالفعـل           
  .كمة األسرةمعلومات عن عدد وطابع القضايا احملالة إىل حم

        


