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

    ٢٠٠٧أغسطس /آب ١٠ -يوليه /متوز ٢٣
 قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير الدورية  

 
 غينيا  

 التقرير اجلـامع للتقـارير الدوريـة الرابـع واخلـامس            نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف       - ١
 ).CEDAW/C/GIN/4-6(والسادس لغينيا 

 
 حملة عامة  

وجيـب أن تـشري هـذه املعلومـات إىل       . يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقارير       - ٢
اإلدارات احلكومية املـشاركة يف إعـداد تقريـر وطبيعـة ونطـاق مـشاركتها، ومـا إذا كانـت قـد                

جريت مـشاورات مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، ومـا إذا كـان التقريـر قـد اعتمدتـه احلكومـة                أ
 . وعرضته على اجلمعية الوطنية

ــة      - ٣ ــارير الدوريـــــ ــشأن التقـــــ ــة بـــــ ــة للجنـــــ ــادئ التوجيهيـــــ ــشري املبـــــ ــر (وتـــــ انظـــــ
HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2بأنــه ينبغــي بــصفة عامــة أن تركــز التقــارير الدوريــة   ) ، الفــرع هــاء

 على الفتـرة الواقعـة بـني النظـر يف التقـارير الـسابقة للـدول األطـراف وعـرض التقـارير                       الالحقة
 كــانونوالتقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس والــسادس لغينيــا، مــؤرخ   . احلاليــة
يرجـى توضـيح سـبب التـأخري يف      . ٢٠٠٥، إال أنـه مل يقـدم إال يف عـام            ٢٠٠٢ديسمرب  /األول

 .تقدمي التقرير
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طلبـت اللجنـة أن ُتنــشر يف غينيـا علـى أوســع نطـاق التعليقـات اخلتاميــة بـشأن التقريــر         - ٤
يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن مـا مت           . )١(اجلامع للتقارير الدورية األويل والثـاين والثالـث لغينيـا         

عملــه لتوعيــة اإلدارات احلكوميــة والــسياسيني بــاخلطوات املتخــذة لتحقيــق املــساواة القانونيــة    
 .علية للمرأة، وما تبقى عملهوالف

يتضمن التقرير بيانات إحصائية حمـدودة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس عـن حالـة املـرأة           - ٥
يرجـى تـوفري معلومـات بـشأن حالـة          . يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية، ومقارنة مع حالة الرجل       

ات علــى أســاس مجــع البيانــات يف البلــد، بــصفة عامــة، واملــدى الــذي يــتم فيــه مجــع تلــك البيانــ
ويرجى اإلشارة إىل الطريقة اليت تعتزم هبا احلكومة حتـسني مجـع        . التصنيف حسب نوع اجلنس   

البيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس، فيمــا يتعلــق باجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، بغيــة تــوفري  
 . الدعم ملقرري السياسات وإعداد الربامج، ومن أجل قياس التقدم صوب تنفيذ االتفاقية

 
 اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي وحالة االتفاقية  

طلـب  ُي”، وأنـه    “أمـام احملـاكم   إمكانية االستناد إىل أحكام االتفاقية      ”يشري التقرير إىل     - ٦
يرجـى تقـدمي   . “ إصدار أحكامهم تطبيق القوانني السائدة اليت تـشمل االتفاقيـة         عندإىل القضاة   

ــشأن القــضايا، إن كــان مثــ    ــة أو    معلومــات ب ــصورة مباشــرة إىل االتفاقي ــا ب ــضايا، أُشــري فيه ة ق
 .استخدمت فيها االتفاقية يف احملاكم احمللية

يرجى وصف واليـات تلـك   . يشري التقرير إىل إنشاء جلان رصد وطنية وإقليمية للمرأة  - ٧
 .اللجان، وأثرها على محاية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة

تقدم احملرز حىت اآلن يف تنفيذ الربنـامج اإلطـاري لنـوع            يرجى تقدمي معلومات بشأن ال     - ٨
ــسية           ــة الرئي ــات الفاعل ــة واجله ــائج احملقق ــوارد املتاحــة، والنت ــك امل ــا يف ذل ــة، مب اجلــنس والتنمي

 .املشتركة يف تنفيذه
 

 العنف ضد املرأة  

 ، احلكومـة إىل جعـل قـضية العنـف ضـد        )٢(دعت اللجنة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة         - ٩
املــرأة ذات أولويــة عاليــة؛ وإىل ســن تــشريع بــشأن العنــف املــرتيل يف أقــرب وقــت ممكــن، وإىل  

وأوصت اللجنـة أيـضاً     . ضمان توفري وسائل انتصاف ومحاية عاجلة لضحايا العنف من اإلناث         

__________ 
، اجلزء الثـاين،    )A/56/38 (٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم            )١( 

 .١٤٤الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرة 
 .١٣٥املرجع نفسه، الفقرة  )٢( 
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بتـدريب مجيــع املــسؤولني العمــوميني فيمــا يتعلــق بنـوع اجلــنس، وخباصــة املــسؤولني عــن إنفــاذ   
سؤولني القضائيني، فضالً عن العـاملني الـصحيني، وتثقـيفهم بـشأن مجيـع أشـكال                القانون، وامل 

يرجـى تقـدمي    . ويلتزم التقرير الـصمت إزاء مـسألة العنـف ضـد املـرأة            . العنف ضد املرأة والفتاة   
 .معلومات بشأن التدابري املتخذة رداً على طلبات اللجنة، مبا يف ذلك النتائج احملققة

 
 االجتار باملرأة  

ويشري املقرر اخلـاص    . ال يقدم التقرير أي إشارة إىل مدى انتشار االجتار باملرأة والفتاة           - ١٠
يـتم االجتـار بالفتيـات داخـل البلـد، وعلـى           ”املعين بالعنف ضد املرأة، وأسبابه ونتائجه، إىل أنه         

جيــري االعتــراف ”وأنــه “ دويل، مــن أجــل جتــارة اجلــنس، والعمالــة غــري القانونيــة  الــصعيد الــ
االجتار باألشخاص مـن املنـاطق الريفيـة إىل املراكـز احلـضرية باعتبـاره مـشكلة                 ببصورة متزايدة   

فمـــا هـــي التـــدابري الـــيت اختـــذهتا  ). ٣٠٣، الفقـــرة E/CN.4/2003/75/Add.1انظـــر (“ يف البلـــد
احلكومة لتقييم نطاق مشكلة االجتار بـاملرأة والفتـاة، واالجتاهـات علـى مـر الـزمن، فـضالً عـن                     

  مكافحة هذه الظاهرة؟كيفية
 

 املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة واختاذ القرارات  

يرجــى تقــدمي معلومــات إحــصائية عــن مــشاركة املــرأة، مقارنــة بالرجــل، علــى مجيــع     - ١١
مــستويات احلكومــة، فــضالً عــن املــشاركة يف الربملــان ويف اجلهــاز القــضائي، وعــن االجتاهــات  

 .لزمناملوجودة على مدى ا

، بـأن تـستخدم احلكومـة تـدابري خاصـة      )٣(أوصت اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة     - ١٢
مؤقتة لزيادة عـدد النـساء يف جمـال اختـاذ القـرارات علـى مجيـع املـستويات ويف مجيـع اجملـاالت،                
وأن تقوم بتعزيز جهودهـا لتـشجيع املـرأة علـى الوصـول إىل مراكـز الـسلطة مـن خـالل تنظـيم                  

ج تدريبية خاصة للمرأة ومحالت لزيادة الوعي، بشأن أمهية مـشاركة املـرأة يف جمـال اختـاذ                  برام
 مـن االتفاقيـة، والتوصـيتني       ٤ مـن املـادة      ١ويف ضـوء الفقـرة      . القرارات على مجيـع املـستويات     

، يرجى اإلشارة إىل التدابري املتخـذة اسـتجابة هلـذا الطلـب، والنتـائج              ٢٥  و ٢٣العامتني للجنة   
 .ققةاحمل

 
 القوالب النمطية؛ والتعليم  

يرجى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات بـشأن تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة                      - ١٣
تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى وخطــة العمــل التــشغيلية ملكافحــة تــشويه األعــضاء التناســلية  

__________ 
 .١٣٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 



CEDAW/C/GIN/Q/6

 

4 07-25020 
 

 اخنفـاض يف مـدى تـشويه        ومـا إذا كـان هنـاك أي       . لألنثى، مبـا يف ذلـك كيفيـة رصـد تنفيـذمها           
األعضاء التناسلية لألنثى، منذ بدأت احلكومة يف جهودها ملنعه؟ يرجى تـوفري بيانـات إن كـان                 

 .مثة بيانات يف هذا الصدد

يــشري التقريــر إىل اخنفــاض معــدالت أميــة اإلنــاث، ومعــدالت تــسرب البنــات مــن           - ١٤
يرجـى  . أو االجتاهات علـى مـدى الـزمن   املدارس، إال أنه ال يتضمن البيانات اإلحصائية احلالية   

تقدمي أحدث البيانات اإلحصائية، مصنفة حسب اجلنس، وحبسب املنـاطق الريفيـة واحلـضرية،              
يف مجيــع باملــدارس مبــا يــبني مــدى حمــو األميــة عامــة، ومعــدالت تــسجيل البنــات واســتبقائهن    

 .مستويات التعليم، فضال عن االجتاهات على مدى الزمن

 تستهدف حتقيق املـساواة بـني اجلنـسني         ترير إىل خطط وبرامج واستراتيجيا    يشري التق  - ١٥
 .يرجى توفري معلومات مستكملة بشأن تنفيذها، والنتائج احملققة. يف جماالت التعليم

 
 الصحة  

يقدم التقرير معلومـات تفـصيلية بـشأن سياسـات الدولـة الطـرف وخططهـا وبراجمهـا،              - ١٦
بيد أن هذه املعلومـات ليـست دائمـا مـصنفة حـسب نـوع            . فضال عن أهدافها يف جمال الصحة     

اجلنس، كما أهنا ال تعطي دليال واضـحا عمـا إذا كـان جيـري حتقيـق األهـداف بالنـسبة للمـرأة                       
يرجى تقدمي معلومات حمددة، مصنفة حبسب املنـاطق احلـضرية        . تنفيذوالرجل، وكيفية رصد ال   

ويرجـى  . والريفية، بـشأن النتـائج احملققـة لتحـسني صـحة املـرأة يف اجملـاالت الـواردة يف التقريـر                    
 .أيضا تقدمي بيانات بشأن استفادة املرأة من املرافق الصحية

ة وبــاء فــريوس نقــص املناعــة  يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن التــدابري املتخــذة ملكافحــ   - ١٧
ــسب ــة   /املكت ــدابري الوقائي ــدز وال ســيما الت ــة   (اإلي ــسابقة للجن ــة ال ــات اخلتامي . )٤()انظــر التعليق

ويرجى اإلشارة إىل نوع العالج املتاح للمرأة اليت تعـيش مبـرض فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                    
 .ر ذلك الدعماإليدز، مع وصف الدعم املايل املتاح لتلك اجلهود، ومصاد/املكتسب

 
 التوظيف، املرأة الريفية، التمتع بامللكية، واحلد من الفقر  

يرجــى اإلشــارة إىل الكيفيــة الــيت . يــشري التقريــر إىل ورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر - ١٨
يق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،       قيؤدي هبا هذا الصك، إىل جانب اجلهود احلكومية املبذولة لتح         

يرجــى أيــضا تــوفري تقيــيم للنتــائج . نظــور اجلنــساين، واملــسامهة يف تنفيــذ االتفاقيــةإىل إدمــاج امل
 .احملققة حىت اآلن، بالنسبة للمرأة، فيما يتعلق بتنفيذ هذه االستراتيجية

__________ 
 .١٣١ و ١٣٠املرجع نفسه، الفقرتان  )٤( 
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ــرأة        - ١٩ ــرأة يف القطــاع غــري الرمســي، وامل ــدعم امل ــدابري املوجــودة ل يرجــى اإلشــارة إىل الت
رية، وال ســـيما يف املنـــاطق الريفيـــة، مـــن أجـــل الوصـــول إىل املنخفـــضة الـــدخلِ، واملـــرأة الفقـــ

وما هي السياسات املوجودة لدعم مجاعات املساعدة الذاتية للمـرأة،          . األسواق، والتكنولوجيا 
 اليت توفر خدمات ملُنظِمات املشاريع، يف املناطق الريفية واحلضرية؟

 قلقهـا بـشأن حالـة املـرأة الريفيـة      ، عـن  )٥(أعربت اللجنة يف التعليقات اخلتاميـة الـسابقة        - ٢٠
وحثت احلكومة على كفالة اسـتفادة املـرأة الريفيـة مـن الـسياسات والـربامج املعتمـدة يف مجيـع                   
اجملاالت، وأن تكون املـرأة الريفيـة مـشاركة علـى قـدم املـساواة يف اختـاذ القـرار، ويف االنتفـاع                      

التــدابري املتخــذة أو املزمــع  يرجــى التفــضل بوصــف  . باخلــدمات الــصحية ومرافــق االئتمانــات 
اختاذهــا مــن جانــب احلكومــة، وتــوفري جــدول زمــين تفــصيلي لتنفيــذ التوصــيات الــيت اعتمــدهتا  

 .اللجنة يف هذا الصدد

ومــع أن القــانون يعتــرف بــاحلقوق املتــساوية للمــرأة فيمــا يتعلــق بــاملرياث واملمتلكــات  - ٢١
ة األرملـة ألمـالك زوجهـا، وهـي مـشكلة           يعترف التقرير بأنه توجد عمليا مشاكل تتعلق خبالفـ        

فحينمـا يتعلـق األمـر باملمتلكـات        . ملحوظة على وجه اخلصوص يف حالة األرملة عدمية الذريـة         
فكيـف  . العقارية على سبيل املثال، توجد فكـرة خاطئـة مفادهـا أهنـا تـؤول قانونـا إىل الـذكور                   

ــشأن حقــوق املــ      ــرأة واجلمهــور عامــة ب ــادة وعــي امل ــزم احلكومــة زي ــة  تعت رأة يف مــسائل اخلالف
واملرياث، حبيث تكفل عمليا متكُّن املرأة من املطالبة حبقوقها وفقا لالتفاقية، الـيت قامـت الدولـة        

 الطرف بالتصديق عليها دون حتفظات؟
 

 الزواج والعالقات األسرية  

لئن كـان التقريـر يـشري إىل إدخـال تنقيحـات وتعـديالت علـى القـانون املـدين، وعلـى                       - ٢٢
. حيِّـز النفـاذ  نون األفراد واألسرة، فليس من الواضح ما هي التعـديالت الـيت دخلـت بالفعـل              قا

 ن التعديالت اليت دخلت حيز النفـاذ، منـذ النظـر يف التقريـر      عن املعلومات   ُيرجى تقدمي مزيد م   
 ُيرجى أيضا تـوفري تقيـيم  . لقوانني املعدلة ألحكام االتفاقية ومدى االمتثال ل٢٠٠١السابق عام  

وُيرجــى بــصفة خاصــة توضــيح مــا إذا كــان الــزوج يف ظــل  . عــن فعاليــة هــذه القــوانني املعدَّلــة
القانون السائد، ال يزال يعترب رأس األسرة، وهو الذي بإمكانه أن يقرر موقع السكن العـائلي،            
وما إذا كان األب هو الذي ال يزال يتعني أن يعلن والدة الطفـل إن مل يقـم بـذلك الطبيـب أو              

وما إذا كان الطفـل يظـل       . رضة أو األشخاص اآلخرون الذين كانوا حاضرين أثناء الوالدة        املم
ُيرجـى  . يف حضانة األب بعد بلوغه سن السابعة، ما مل يكن هنـاك اتفـاق خـاص بـني الطـرفني                  

__________ 
 .١٣٩ و ١٣٨رجع نفسه، الفقرتان امل )٥( 
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أيضا اإلشارة إىل ما إذا كانت األرامـل الـيت ال أطفـال هلـن، ال يـزلن خيـضعن للتمييـز، ومـا إذا                      
فــل يفــضل علــى األم إذا أصــبح األب عــاجزا أو غــري قــادر علــى ممارســة ســلطته   كــان عــم الط

 .األبوية

هل تتوخى حكومة غينيا جعل احلد األدىن للزواج متمشيا مع اتفاقية حقـوق الطفـل،                - ٢٣
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة؟

 
 اجلنسية  

تضمن أحكاما معينة من شـأهنا التمييـز ضـد املـرأة،     يشري التقرير إىل أن القانون املدين ي      - ٢٤
ُيرجـى  . وخباصة ما يتعلق حبصول الطفل الشرعي املولود ألب غـيين علـى جنـسية األب تلقائيـا      

تقدمي معلومات مستكملة بشأن ما إذا كان مشروع التعديالت على القانون املـدين الـيت ُتلغـي                 
 .الفعلتلك األحكام التمييزية قد دخلت حيِّز النفاذ ب

 
 الالجئات واملشردات داخليا  

ُيرجــى تقـــدمي معلومـــات بـــشأن الالجئـــات واملـــشردات داخليـــا يف البلـــد، وحالتـــهن   - ٢٥
ــدعم هلــن    ــدابري املوجــودة لتقــدمي ال ــة، والت ــصادية واالجتماعي وهــل تلقــت احلكومــة أي  . االقت

 آخرين؟مساعدة خمصصة ألولئك النساء، من منظومة األمم املتحدة أو من ماحنني 
 

 ٢٠، املادة ١الربوتوكول االختياري والتعديل على الفقرة   

ــصديق علـــى       - ٢٦ ــا يتعلـــق بالتـ ــدم حمـــرز فيمـ ــى اإلشـــارة إىل أي تقـ االنـــضمام إىل /ُيرجـ
ُيرجى أيضا وصـف التقـدم احملـرز جتـاه قبـول التعـديل علـى                و. الربوتوكول االختياري لالتفاقية  

 .، من االتفاقية٢٠، املادة ١الفقرة 

 
 

 

 

 
 


