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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثانية واخلمسون

     ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧ - ٩نيويورك، 
  قائمة املواضيع واملسائل املتعلقة بالنظر يف التقارير الدورية  

    
  غيانا    

الثـامن  نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني السابع و              
  ).CEDAW/C/GUY/7-8(لغيانا 

  
  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

يــذكر التقريــر أنــه عنــد تفــسري األحكــام املتعلقــة بــاحلقوق األساســية، فــإن الــسلطات     - ١
االعتبـار الواجـب    تـويل   التنفيذية والتشريعية والقضائية وغريها من أجهـزة احلكومـة ووكاالهتـا            

ويرجى تقـدمي معلومـات     . اإلنسان اقيات والعهود واملواثيق املعنية حبقوق    للقانون الدويل واالتف  
عن القضايا اليت احُتج فيها باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة أو أشـري فيهـا                     

  .إىل هذه االتفاقية يف احملاكم الوطنية، وعن نتائج هذه القضايا
يزانيــة لبنــاء حمكمــة لألســرة، يتوقــع أن تبــدأ   صيص مــوارد يف امليــشري التقريــر إىل ختــ و  - ٢

ويرجى تقدمي آخر املعلومات املتعلقـة بالوضـع الـراهن        . ٢٠١٠عملها يف الربع األخري من عام       
  .حملكمة األسرة

، الــذي ٢٠٠٨ لعــام ١١منــع اجلــرائم، وهــو القــانون رقــم  يــشري التقريــر إىل قــانون و  - ٣
ــدان   ــة لألشـــخاص املـ ــة اإللزاميـ ــسمح باملراقبـ ــرض   يـ ــائلي وهتـــك العـ ــضايا العنـــف العـ ني يف قـ

ويرجـى  . واالغتصاب واالستغالل اجلنسي والصور اإلباحية وزنـا احملـارم والبغـاء واالختطـاف            
تقدمي معلومات واضـحة عـن أحكـام هـذا القـانون، ومـا إذا كـان قـد ُنفّـذ علـى أرض الواقـع،                     

  .وأثره على منع العنف ضد املرأة
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  النهوض باملرأةاألجهزة الوطنية املعنية ب    
، ومـن  ٢٠٠٩اللجنة املعنيـة بـاملرأة واملـساواة بـني اجلنـسني عـام              وفقا للتقرير، أُنشئت      - ٤

ويرجــى تقــدمي  . ٢٠١٠املتوقــع أن تــصبح جــاهزة للعمــل بــصورة كاملــة يف منتــصف عــام        
ني معلومات عن املهام املوكلة إىل هذه اللجنة، وعن مواردها البشرية واملالية، وأثرها على متكـ              

وإضـافة إىل ذلـك، يرجـى تقـدمي معلومـات عمـا إذا              . املرأة وتأثريها يف عملية رسم الـسياسات      
  . مت إعداد خطة عمل وطنية بشأن املساواة بني اجلنسني

  
  الصور النمطية واملمارسات الضارة    

 ختلـف ثقـايف مـن حيـث املواقـف والتحيـزات والتقاليـد الثقافيـة           يعترف التقرير بوجـود     - ٥
ويرجى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة لتغـيري املواقـف النمطيـة بـشأن                   . ية واجلهل والدين

دور ومسؤولية كل من املرأة والرجل، بـسبل منـها محـالت التوعيـة والتثقيـف املوجهـة للنـساء                 
  .والرجال، على حد سواء، ووسائط اإلعالم

  
 العنف ضد املرأة    

طين للجهــات املعنيــة، الــذي كُــّرس ملنــع اجلرميــة   إنــشاء املنتــدى الــو يــشري التقريــر إىل   - ٦
ويرجـى تقـدمي    . والعنف، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي ضـد النـساء واألطفـال                   

معلومات عن نشاط هذا املنتدى، بـصفة عامـة، وعـن مـشاوراته، بـصفة خاصـة، وأثرهـا علـى                     
  .عملية القضاء على العنف ضد املرأة

 عــن التــدابري التــشريعية وغريهــا مــن التــدابري املتعلقــة حبظــر    ويرجــى تقــدمي معلومــات   - ٧
ــه،      العقــاب البــدين للفتيــات يف مجيــع األمــاكن، مبــا يف ذلــك املــدارس والبيــوت، والقــضاء علي

العـــاملي عـــن العنـــف األمـــم املتحـــدة تقريـــر جـــاء يف توصـــيات جلنـــة حقـــوق الطفـــل، و كمـــا
  .القضاء على التمييز ضد املرأة للجنة املعنية ب١٩، ويف التوصية رقم األطفال ضد
 

 االجتار  

 ٢٠٠٨إنــشاء وحــدة مكافحــة االجتــار باألشــخاص عــام يقــدم التقريــر معلومــات عــن   - ٨
 وعـن وجـود بيانـات إحـصائية بـشأن االجتـار       بوزارة اخلدمات اإلنسانية والضمان االجتماعي،   

حــدة علـى مكافحــة  ويرجـى تقــدمي مزيـد مــن املعلومـات عــن أثـر الو    . بالبـشر يف هـذه الوحــدة  
  .٢٠١٠االجتار بالنساء والفتيات، والبيانات املتعلقة حباالت االجتار بالبشر املبلغ عنها عام 
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  التوظيف    
 املتعلــق مبنــع التمييــز، فــإن ٢٠٠٧ مــن قــانون عــام ٨ يــرد يف التقريــر أنــه وفقــا للمــادة  - ٩

ضرر أن يلجـأ إىل حمـاكم   التحرش اجلنسي يف مكان العمل غري قانوين، وأنـه ميكـن للطـرف املتـ        
ــة    . الــصلح للنظــر يف املــسألة  ويرجــى حتديــد مــا إذا كانــت هنــاك، يف ضــوء هــذا القــانون، آلي

شكاوى تسمح للنساء، يف القطاعني العام واخلاص، بإبالغ رب العمـل بـسرية حبالـة التحـرش                 
يتلـق مـسؤول    ويرد يف التقرير أيضا أنه حىت وقت إعـداده، مل           . اجلنسي قبل اللجوء إىل احملاكم    

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن مـدى انتـشار       . العمل الرئيسي أي بالغ بشأن التحـرش اجلنـسي   
التحرش اجلنسي يف مكـان العمـل وعـن اخلطـوات املتخـذة حلمايـة املـرأة بعـد تقـدميها شـكوى                      

  .ضد مرتكب التحرش
  

  الصحة    
األســباب الرئيــسية لألمــراض والوفيــات بــني النــساء هــي ارتفــاع  يعتــرف التقريــر بــأن   - ١٠

ويرجى تقدمي معلومات عما اتُّخذ مـن تـدابري         . ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض السكري     
وقائيــة حمــددة يف هــذا الــصدد، مثــل تــوفري مــا يكفــي مــن خــدمات الرعايــة الــصحية األساســية  

عيــة املوضــوعة لــصاحل مجيــع النــساء،  هبــدف إجــراء فحوصــات مبكــرة، وبــرامج التثقيــف والتو 
  .وخباصة أولئك املعرضات أكثر من غريهن خلطر اإلصابة هبذه األمراض

 اخلاصـة بـصحة األم والطفـل الـيت ُنفّـذت يف إطـار اخلطـة              بـادرات ويشري التقريـر إىل امل      - ١١
. ٢٠١٠-٢٠٠٦االســتراتيجية لتخفــيض الوفيــات النفاســية ووفيــات حــديثي الــوالدة للفتــرة    

رجى تقدمي معلومـات عـن نتـائج هـذه اخلطـة االسـتراتيجية وعمـا حتقـق مـن أهـداف، وعـن                        وي
  .التدابري املزمع اختاذها يف إطار هذه اخلطة لتخفيض الوفيات النفاسية

  
  املرأة ذات اإلعاقة    

 املتعلــق باألشــخاص ذوي ٢٠٠٩مــن املتوقــع إصــدار قــانون عــام   ه يــذكر التقريــر أنــ   - ١٢
ويرجـى تقـدمي آخـر املعلومـات املتعلقـة باحلالـة الراهنـة ملـشروع         . ٢٠١٠ليه يو/اإلعاقة يف متوز  
  .القانون املذكور

  
  املرأة الريفية    

يــذكر التقريــر أن ســاكنة الدولــة الطــرف هــي أساســا ســاكنة ريفيــة، إذ ال يعــيش يف      - ١٣
ة ويرجى تقـدمي معلومـات عـن مـدى اسـتفاد          .  يف املائة من السكان    ٢٧املناطق احلضرية سوى    
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املرأة الريفيـة، وخباصـة يف املنـاطق النائيـة، مـن خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا يف ذلـك الـصحة                     
  .اإلجنابية وفرص العمل والتعليم واالخنراط يف احلياة السياسية للمجتمع احمللي والبلد ككل

  
  الزواج والعالقات األسرية    

علــق بــسن الرشــد وقــانون   املت٢٠٠٦قــانون عــام  مــن التقريــر إىل ٣٦٢تــشري الفقــرة   - ١٤
.  املتعلق بالزواج، ومها قانونان حيظـران زواج األطفـال دون سـن الـسادسة عـشرة                ٢٠٠٦ عام

ويذكر التقريـر أيـضا أنـه يف سـن الثامنـة عـشرة تـصبح للـذكور واإلنـاث حريـة الـزواج بـدون                          
  .ويرجى حتديد سن الزواج القانونية لكل من املرأة والرجل. موافقة اآلباء

، ٢٠٠٩شري التقرير إىل برنامج مساعدة األسـر الوحيـدة الوالـد الـذي اسـتهل عـام                  وي  - ١٥
ــدة الوالــد    علــى دفــع  ) وال ســيما األمهــات العازبــات (وميــنح عــالوات ملــساعدة األســر الوحي

تكاليف الرعاية النهارية وتوفري التدريب على املهارات الالزمة جلعل األشـخاص املعنـيني أكثـر               
  .ويرجى تقدمي آخر املعلومات املتاحة عن نتائج هذا الربنامج. وق العملقابلية للتسويق يف س

 مـن قـانون امللكيـة اخلـاص         ٤-٤٥مـن الفـصل     ) ٩ (١٦ويشري التقرير أيضا إىل املادة        - ١٦
باألشخاص املتـزوجني، املتعلقـة بتوزيـع املمتلكـات، والـيت تـنص علـى أنـه جيـوز للقاضـي عنـد                       

ضـوع الـرتاع أن يـضع يف اعتبـاره مـسامهة الـزوج يف احليـاة                 إصدار حكم يتعلق باملمتلكات مو    
الزوجية ويف رفاه األسرة على أساس عدد سنوات الزواج وما إذا كان الطـرف املـدعي يعمـل                   

ويرجـــى تقـــدمي . “حمايـــدا جنـــسانيا”وتقـــول الدولـــة الطـــرف إن هـــذا القـــانون لـــيس  . أم ال
  .لرجل واملرأة يف املسائل األسريةمعلومات عن التدابري املتخذة لكفالة املساواة بني ا

  
  الكوارث الطبيعية    

ــة الطــرف،       - ١٧ يرجــى تقــدمي معلومــات عــن أثــر الكــوارث الطبيعيــة علــى املــرأة يف الدول
إذا كانــت االســتراتيجيات الوطنيــة لإلغاثــة يف حــاالت الكــوارث والــسياسات الوطنيــة    وعمــا

 األســر، وخباصــة علــى النــساء واألطفــال،  الراميــة إىل مكافحــة األثــر الــسليب لــتغري املنــاخ علــى 
  .جنسانيا تتضمن منظورا

  
  ٢٠الربوتوكول االختياري وتعديل املادة     

يرجى تقـدمي معلومـات عـن أي تقـدم أُحـرز فيمـا يتعلـق بالتـصديق علـى الربوتوكـول                 - ١٨
ديل ويرجى أيضا وصف التقدم احملرز صـوب قبـول التعـ        . االختياري لالتفاقية أو االنضمام إليه    

  .من االتفاقية) ١ (٢٠الذي أُدخل على املادة 
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	الصور النمطية والممارسات الضارة

	5 - يعترف التقرير بوجود تخلف ثقافي من حيث المواقف والتحيزات والتقاليد الثقافية والدينية والجهل. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتغيير المواقف النمطية بشأن دور ومسؤولية كل من المرأة والرجل، بسبل منها حملات التوعية والتثقيف الموجهة للنساء والرجال، على حد سواء، ووسائط الإعلام.
	العنف ضد المرأة

	6 - يشير التقرير إلى إنشاء المنتدى الوطني للجهات المعنية، الذي كُرّس لمنع الجريمة والعنف، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال. ويرجى تقديم معلومات عن نشاط هذا المنتدى، بصفة عامة، وعن مشاوراته، بصفة خاصة، وأثرها على عملية القضاء على العنف ضد المرأة.
	7 - ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتعلقة بحظر العقاب البدني للفتيات في جميع الأماكن، بما في ذلك المدارس والبيوت، والقضاء عليه، كما جاء في توصيات لجنة حقوق الطفل، وتقرير الأمم المتحدة العالمي عن العنف ضد الأطفال، وفي التوصية رقم 19 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
	الاتجار

	8 - يقدم التقرير معلومات عن إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2008 بوزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي، وعن وجود بيانات إحصائية بشأن الاتجار بالبشر في هذه الوحدة. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن أثر الوحدة على مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات، والبيانات المتعلقة بحالات الاتجار بالبشر المبلغ عنها عام 2010.
	التوظيف

	9 - يرد في التقرير أنه وفقا للمادة 8 من قانون عام 2007 المتعلق بمنع التمييز، فإن التحرش الجنسي في مكان العمل غير قانوني، وأنه يمكن للطرف المتضرر أن يلجأ إلى محاكم الصلح للنظر في المسألة. ويرجى تحديد ما إذا كانت هناك، في ضوء هذا القانون، آلية شكاوى تسمح للنساء، في القطاعين العام والخاص، بإبلاغ رب العمل بسرية بحالة التحرش الجنسي قبل اللجوء إلى المحاكم. ويرد في التقرير أيضا أنه حتى وقت إعداده، لم يتلق مسؤول العمل الرئيسي أي بلاغ بشأن التحرش الجنسي. ويرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل وعن الخطوات المتخذة لحماية المرأة بعد تقديمها شكوى ضد مرتكب التحرش.
	الصحة

	10 - يعترف التقرير بأن الأسباب الرئيسية للأمراض والوفيات بين النساء هي ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض السكري. ويرجى تقديم معلومات عما اتُّخذ من تدابير وقائية محددة في هذا الصدد، مثل توفير ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية الأساسية بهدف إجراء فحوصات مبكرة، وبرامج التثقيف والتوعية الموضوعة لصالح جميع النساء، وبخاصة أولئك المعرضات أكثر من غيرهن لخطر الإصابة بهذه الأمراض.
	11 - ويشير التقرير إلى المبادرات الخاصة بصحة الأم والطفل التي نُفّذت في إطار الخطة الاستراتيجية لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات حديثي الولادة للفترة 2006-2010. ويرجى تقديم معلومات عن نتائج هذه الخطة الاستراتيجية وعما تحقق من أهداف، وعن التدابير المزمع اتخاذها في إطار هذه الخطة لتخفيض الوفيات النفاسية.
	المرأة ذات الإعاقة

	12 - يذكر التقرير أنه من المتوقع إصدار قانون عام 2009 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في تموز/يوليه 2010. ويرجى تقديم آخر المعلومات المتعلقة بالحالة الراهنة لمشروع القانون المذكور.
	المرأة الريفية

	13 - يذكر التقرير أن ساكنة الدولة الطرف هي أساسا ساكنة ريفية، إذ لا يعيش في المناطق الحضرية سوى 27 في المائة من السكان. ويرجى تقديم معلومات عن مدى استفادة المرأة الريفية، وبخاصة في المناطق النائية، من خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وفرص العمل والتعليم والانخراط في الحياة السياسية للمجتمع المحلي والبلد ككل.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	14 - تشير الفقرة 362 من التقرير إلى قانون عام 2006 المتعلق بسن الرشد وقانون عام 2006 المتعلق بالزواج، وهما قانونان يحظران زواج الأطفال دون سن السادسة عشرة. ويذكر التقرير أيضا أنه في سن الثامنة عشرة تصبح للذكور والإناث حرية الزواج بدون موافقة الآباء. ويرجى تحديد سن الزواج القانونية لكل من المرأة والرجل.
	15 - ويشير التقرير إلى برنامج مساعدة الأسر الوحيدة الوالد الذي استهل عام 2009، ويمنح علاوات لمساعدة الأسر الوحيدة الوالد (ولا سيما الأمهات العازبات) على دفع تكاليف الرعاية النهارية وتوفير التدريب على المهارات اللازمة لجعل الأشخاص المعنيين أكثر قابلية للتسويق في سوق العمل. ويرجى تقديم آخر المعلومات المتاحة عن نتائج هذا البرنامج.
	16 - ويشير التقرير أيضا إلى المادة 16 (9) من الفصل 45-4 من قانون الملكية الخاص بالأشخاص المتزوجين، المتعلقة بتوزيع الممتلكات، والتي تنص على أنه يجوز للقاضي عند إصدار حكم يتعلق بالممتلكات موضوع النزاع أن يضع في اعتباره مساهمة الزوج في الحياة الزوجية وفي رفاه الأسرة على أساس عدد سنوات الزواج وما إذا كان الطرف المدعي يعمل أم لا. وتقول الدولة الطرف إن هذا القانون ليس ”محايدا جنسانيا“. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة في المسائل الأسرية.
	الكوارث الطبيعية

	17 - يرجى تقديم معلومات عن أثر الكوارث الطبيعية على المرأة في الدولة الطرف، وعما إذا كانت الاستراتيجيات الوطنية للإغاثة في حالات الكوارث والسياسات الوطنية الرامية إلى مكافحة الأثر السلبي لتغير المناخ على الأسر، وبخاصة على النساء والأطفال، تتضمن منظورا جنسانيا.
	البروتوكول الاختياري وتعديل المادة 20

	18 - يرجى تقديم معلومات عن أي تقدم أُحرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه. ويرجى أيضا وصف التقدم المحرز صوب قبول التعديل الذي أُدخل على المادة 20 (1) من الاتفاقية.

