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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  اخلمسونو الثالثةالدورة 

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١

  لدوريةقائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة املتعلقة بالنظر يف التقارير ا    

  جزر القمر    
قرر الفريق العامل يف فترة ما قبل الدورة أن يباشر إعداد قائمة القضايا واألسـئلة،                 

وذلك وفقاً للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني اليت عقـدت يف الفتـرة                
مل تقـدم   ، ونظراً إىل أن الدولة الطرف       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٢ إىل   ٤املمتدة من   

  .، إضافة إىل تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع١٩٩٥تقريرها األوَّيل يف موعده يف عام 
  .٢٠١٠مارس / آذار٣٠يف ) CEDAW/C/COM/Q/4(واعتمدت قائمة القضايا واملسائل   
 ١٥ يف) CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1(ووردت األجوبة على قائمة القضايا واملسائل         
  .٢٠١١أبريل /نيسان

ــع      ــن األّويل إىل الراب ــارير م ــامع للتق ــرف اجل ــة الط ــر الدول وورد تقري
)CEDAW/C/COM/1-4 ( ٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١يف.  

القمر اجلامع للتقارير مـن     ونظر الفريق العامل يف فترة ما قبل الدورة يف تقرير جزر              
  .واعتمادها، وقرر إعداد قائمة القضايا هذه )CEDAW/C/COM/1-4( إىل الرابع األّول

   عامةمسائل    
يرجى تقدمي معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطـرف لنـشر مبـادئ                -١

من أجـل     اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف اضطلعت بأنشطة         ويرجى أيضاً . االتفاقية
، ونامتوفري التدريب للمتخصصني يف جمال القانون، مبن فيهم احملامون والقضاة واملدعون الع           

  . عن تنفيذ األحكام املنصوص عليها يف االتفاقيةسؤولنيسائر املإضافة إىل 
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  الوضع القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي    
) ٦، الفقرة   CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1(تشري األجوبة عن قائمة القضايا السابقة         -٢

يرجى تقـدمي   . ٢٠٠٧ة ُعقدت يف عام     إىل أن دراسة مقارنة بني التشريعات احمللية واالتفاقي       
وتشري األجوبة عن قائمـة القـضايا       . معلومات عن مكانة االتفاقية يف النظام القانوين احمللي       

إىل أن احملكمة الدستورية مل تنظر قط يف        ) ٥، الفقرة   CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1(السابقة  
بق مباشرة، وتقدمي معلومات    يرجى بيان ما إذا كانت االتفاقية تط      . دعوى متييز يف حق امرأة    

  .عن أي جهود بذلت لتوعية النساء وتشجيعهن على التماس االنتصاف يف قضايا التمييز
وال يقدم التقرير معلومات عما إذا كانت تشريعاهتا الوطنية تتضمن تعريفا للتمييز يف             -٣

) ٢٠١ الفقرة ،CEDAW/C/COM/1-4 (وجاء يف التقرير أيضاً. حق املرأة يتماشى مع االتفاقية
الرعاية واخلدمات الصحية يف املرافـق      " من مدونة الصحة تنص على أن تكلفة         ٥٣أن املادة   

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلدراج تعريف        ". الصحية العامة يتحملها الشعب   
 قـانون   التمييز يف حق املرأة يف تشريعاهتا الوطنية وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد             

 من  ٥٣ تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملراجعة املادة         يرجى أيضاً . املساواة بني اجلنسني  
مدونة الصحة قصد منح النساء والفتيات احلق يف الصحة متاشيا مع االتفاقية وتوصية اللجنة              

  .٢٤العامة رقم 

  قوق اإلنسانة واملؤسسات الوطنية حللنهوض باملرأاملعنية باالوطنية ألجهزة ا    
أن املفوضية العامة للتـضامن     ) ٤٧، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(جاء يف التقرير      -٤

 بـأن   ويعترف التقرير أيـضاً   . والنهوض باجلنسانية هي اجلهة املكلفة اليوم بقضايا اجلنسانية       
ـ                ااإلطار املؤسسي غري فعال بالكامل ألن تنظيمه الداخلي مل حيدد وألن املفوضـية يعوزه

وجاء يف املعلومات املعروضة على اللجنة أن برملان الدولـة          . افون األكفاء ألداء واليته   املوظ
   / يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أقـره الـرئيس يف آذار            الطرف سن تشريعاً  

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة، مبا فيها املوارد املالية والبـشرية،            . ٢٠١٢مارس  
 يرجـى أيـضاً   . بفاعليةأن تعمل   العامة للتضامن والنهوض باجلنسانية     للمفوضية  حىت يتسىن   

تقدمي معلومات عن إعمال املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان، ومواردها املالية والبشرية ألداء            
  .واليتها القاضية بتعزيز حقوق الشعب اإلنسانية ومحايتها، مبا فيها حقوق املرأة

  تةالتدابري اخلاصة املؤق    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اخلاصة املؤقتة املتخذة أو املقرر اختاذها لتـسريع               -٥

سيما يف جمال تسجيل الفتيـات يف        حتقيق املساواة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، ال        
  .املدارس وإبقائهن فيها، ويف ميدان توظيف النساء
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  ية التمييزيةالقوالب النمطية واملمارسات الثقاف    
أن بعض املمارسات الثقافية،    ) ٩٢، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(جاء يف التقرير      -٦

والقوالب النمطية املتأصلة بشأن أدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف مجيع منـاحي احليـاة             
ابري  عن التـد   لكن التقرير ال يذكر شيئاً    . تفضي إىل التمييز يف حق املرأة وتدمي تبعيتها للرجل        

يرجى تقدمي معلومـات عـن      . املتخذة ملكافحة هذه املمارسات والقوالب النمطية التمييزية      
ومحالت التوعية الـيت    الدولة الطرف   اليت وضعتها   التدابري امللموسة، منها األحكام القانونية      

ـ  والتخلص من   لتغيري مواقف الناس واألمناط االجتماعية والثقافية،       نظمتها   د األعراف والتقالي
  .والقوالب النمطية اجلنسانية التمييزية

  العنف املمارس على املرأة    
 بشأن العنف املمارس على املـرأة يف  ١٩يرجى، مع وضع توصية اللجنة العامة رقم        -٧

بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد تشريعات حتظر صـراحة العنـف                االعتبار،
مقاضاة : املة ملكافحة مجيع أشكال العنف هبا، تتضمن     املسلط على املرأة ورسم استراتيجية ش     

اجلناة؛ وتقدمي املساعدة إىل الضحايا، مبا يف ذلك إعادة التأهيل وتوفري املأوى، وتيسري سـبل               
تلقي املساعدة القانونية؛ وتنفيذ برامج بناء القدرات والتوعية لفائدة فئات شىت مثل الشرطة              

  .اء والعاملني يف امليادين الصحية واالجتماعية، وعامة الناسواحملامني والعاملني يف جمال القض
 أن حاالت االغتصاب غالباً   ) ٢١٩، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(وجاء يف التقرير      -٨

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتشجيع النساء ضـحايا العنـف            ". اًودّي"ما حتل   
النظام القانوين الرمسي عوضا عن اآلليـات  طريق عن املرتيل واجلنسي على اللجوء إىل العدالة       

 تقدمي معلومات عن اإلجراءات املعتزم اختاذها العتماد        يرجى أيضاً . التقليدية لفض الرتاعات  
  . قانون عن اجلرائم اجلنسية

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
للبغـاء املـنظم    أنه ال جمال    ) ٢١٥، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(جاء يف التقرير      -٩

واالجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء يف الدولة الطرف، لكن الدولة الطـرف ال تقـدم أي                
بيـد أن   . معلومات عن البيانات والتشريعات احملددة بشأن االجتار واالسـتغالل اجلنـسي          

يرجى . معلومات بديلة تلقتها اللجنة تشري إىل أن االجتار ال يزال معموال به يف الدولة الطرف              
بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم مجع بيانات مصنفة حسب اجلنس عن عدد النـساء                

، وعن عدد األشـخاص الـذين     واقتصادياً والفتيات ضحايا االجتار بغرض استغالهلن جنسياً     
 بيان مـا إذا كانـت       يرجى أيضاً . قبض عليهم وحوكموا وأدينوا نتيجة تورطهم يف االجتار       

  .هأو النظر يف سّن  أي تشريع حمدد ملكافحة االجتار بالنساء والفتياتعتزم سّنالدولة الطرف ت
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  احلياة السياسية والعامة    
 يف مجيع مستويات احليـاة الـسياسية         ناقصاً جاء يف التقرير أن النساء ممثَّالت متثيالً        -١٠

، CEDAW/C/COM/1-4(ويضيف التقريـر    ). ٧٢، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(والعامة  
املناصب العليا يف الدولة اليت تتبوؤها نساء ذات أمهية اسـتراتيجية قليلـة،             "أن  ) ٧٥الفقرة  

". ، الوزارات املعنية باجلنسانية، والتضامن، والصحة، وهلم جراومكان تلك املناصب، عموماً  
القيـود  : ويعترف التقرير بأن مشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامـة مقيـدة بـاآليت             

الثقافية، وتكرار احلمل والوالدة، وعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري اسـتباقية،            - جتماعيةاال
 ويعتـرف التقريـر أيـضاً     . والصمت الذي حيوم حول العنف املرتيل واإلفالت من العقاب        

)CEDAW/C/COM/1-4   بأن نساء كثريات يف الدولة الطرف يعتدي أزواجهن        ) ٩٦، الفقرة
ة دون موافقـة    ارب أزواجهن عندما يـزاولن الـسياس      ف على يد أق   عليهن أو يتعرضن للعن   

 تعـوق يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتخطي تلك احلـواجز الـيت             . أزواجهن
مشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامة، ومن ذلك تدابري مكافحة العنف بالنساء الالئـي              

  .عامةيرغنب يف املشاركة يف احلياة السياسية وال

  التعليم    
بوجود فجوة جنسانية كـبرية     ) ١١٥، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(يعترف التقرير     -١١

 بأن معدل حمو األمية لدى النساء أقل         يف املائة، علماً   ١٣,٤يف البلد يف جمال حمو األمية تبلغ حنو         
فؤ اجلنسني   بأن الوضع خطري من حيث تكا      ويعترف التقرير أيضاً  . بكثري من نظريه لدى الرجال    

. يف التعليم االبتدائي والثانوي، وبأن عدد الفتيات يتناقص، األمر الذي يوسع الفجوة اجلنسانية            
 أن منهاج الدولة الطرف الدراسي ال يتضمن وحدات خاصـة بالتربيـة             وجاء يف التقرير أيضاً   

عزيز حمو األمية   يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لت      . األسرية والتعليم يف جمال السكان    
  . القوالب النمطيةالتخلّص منبني الفتيات والنساء، ومراجعة املنهاج الدراسي قصد 

  العمالة    
 جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية علماً بتعهد احلكومة          أحاطت،  ٢٠٠٨يف عام     -١٢

   ١٠٠دوليـة رقـم      من قانون العمل تتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة العمل ال          ٩٧جبعل املادة   
 التقريـر   ويعترف.  عمل ذي قيمة متساوية     أداء بشأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن      

)CEDAW/C/COM/1-4   يف سياق التحليل بأن سوق العمل يف الدولة الطرف،    ) ١٨٥، الفقرة 
قتصادية، يتميز بتأنيث العمـل     اجلنساين حسب القطاع، من حيث التوظيف والنشاطات اال       

ضي وغري الرمسي والبطالة، وأن من يعملون يف القطاع غري الرمسي ال يـستفيدون مـن                العَر
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملراجعة التشريعات الوطنيـة          . الضمان االجتماعي 

 تقدمي معلومـات عـن التـدابري    يرجى أيضاً. تتوافق مع املعايري الدولية املتعلقة بالعمل حّتى  
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افحة التفرقة بني النساء والرجال يف جمال العمل، وأخرى عن التدابري املتخـذة أو              املتخذة ملك 
  .النظامياملعتزم اختاذها لتوفري الضمان االجتماعي للعامالت يف القطاع غري 

  الصحة    
" سياسة الصحة الوطنيـة   "إىل  ) ١٥٥، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(يشري التقرير     -١٣

لومات إضافية عن هذه السياسة، منها معلومات مفصلة عن         يرجى تقدمي مع  . وخطة تنفيذها 
  .املوارد املالية والبشرية املخصصة هلا

وفيات األمومـة   إىل معدالت   ) ٩، اجلدول   CEDAW/C/COM/1-4(ويشري التقرير     -١٤
يرجى ذكر أي تدابري اختذهتا الدولة الطرف أو تعتـزم اختاذهـا            . ووفيات األطفال املرتفعة  

على أيـدي   ووفيات األطفال، مثل برامج الوالدات املأمونة       يات األمومة   وفمعدالت   خلفض
 يرجى أيـضاً  . يف مرحلة احلمل والفترة الالحقة للوالدة     ، إضافة إىل الرعاية     عاملني متمّرسني 

ذكر التدابري املتخذة أو املعتزم اختاذها لتيسري سبل تلقي النساء خـدمات تنظـيم األسـرة                
  .ووسائل منع احلمل

إىل مشروع قانون عن محاية     ) ١٦٨، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(يشري التقرير   و  -١٥
وكان املشروع، وقت إعداد التقرير، قد صيغ وأقر وقدم   . املصابني باإليدز والعدوى بفريوسه   

 خطة استراتيجية متعـددة   معلومات عن  ويقدم التقرير أيضاً  . إىل اجلمعية الوطنية كي تعتمده    
يرجى تقدمي معلومات حمّدثة عما إذا كـان        . س نقص املناعة البشري   القطاعات معنية بفريو  

 منظور جنساين لإليدز والعدوى بفريوسه وعما إذا كان قد اعتمد، وعـن             ملشروع القانون 
اخلطـة   تقدمي معلومات وبيانات مفصلة عن أثر مجيع التدابري الواردة يف            يرجى أيضاً . تنفيذه

ملناعة البشري بشأن الوقاية من اإليدز والعدوى بفريوسه        االستراتيجية املعنية بفريوس نقص ا    
  .على النساء

أنه ال يوجد نظام للضمان     ) ١٦٩، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(وجاء يف التقرير      -١٦
 للتأمني الصحي كان قيد الوضـع وقـت          تعاونياً خمططاً االجتماعي يف الدولة الطرف، وأن    

ة عن إنشاء نظام الضمان االجتمـاعي، وأنـواع         يرجى تقدمي معلومات حمدث   . إعداد التقرير 
  .التكاليف اليت يغطيها، وأثره على سبل استفادة النساء منه

  املرأة الريفية    
أن نسبة النساء يف جممـوع      ) ١٧٣، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(جاء يف التقرير      -١٧

.  يف املائـة ٧٢  يف املائة، ويف جمموع سكان املناطق الريفية     ٥٠,٤سكان الدولة الطرف تبلغ     
ويعتـرف  . لكن تشريعات الدولة الطرف احمللية ال تنص على أي تدابري خاصة باملرأة الريفية            

صعوبة احلصول علـى    ل ، وذلك  حقوقهن لكن معلومات كافية عن   ميلريفيات ال   االتقرير بأن   
 تقـدمي   يرجى . مث لعدم وجود آلية دائمة للتدريب      ،، يف املقام األّول    وتلقي التعليم  املعلومات
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، وخاصـة يف    ةمعلومات مفصلة عن أي برامج ُوضعت لتلبية احتياجات املرأة والفتاة الريفي          
  .جماالت التعليم والتدريب املهين واحلصول على اخلدمات الصحية والعمالة

 يف املائة من سكان     ٩٠بأن  ) ١٩٦، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(ويعترف التقرير     -١٨
؛ وال تبلغ نسبة األسر اليت لديها الكهرباء        "مأمونة" مياه شرب    البلد ال ميكنهم احلصول على    

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتيسري حصول املرأة الريفية          .  يف املائة  ٣٧,٨سوى  
  .على مياه الشرب والكهرباء وغريمها من املرافق

  الزواج واحلياة األسرية    
النساء ال يتمتعن بنفس احلقـوق الـيت   أن ) CEDAW/C/COM/1-4(جاء يف التقرير    -١٩

يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتـزم         . للرجال يف نواحي شىت من عالقات الزواج      
 حّتـى إجراء استعراض شامل لألحكام التمييزية الواردة يف تشريعات الزواج واحلياة األسرية            

مل، عدم املساواة يف احلق     وتشمل تلك األحكام، يف مجلة ما تش      . تتوافق مع أحكام االتفاقية   
يف اختيار الزوج، وعدم املساواة خبصوص السلطة األبوية، والوصاية علـى األطفـال بعـد         

يرجى . الزوجية، والتطليق من جانب واحد، وتعدد الزوجات، واإلرث       انفصام ُعرى العالقة    
نة األسرة بفاعلية،   اإلشارة إىل التدابر املتخذة، منها أنشطة التوعية، الكفيلة بتنفيذ أحكام مدو          

  . سنة١٨سيما حتديد سن الزواج الدنيا يف  ال
إىل أن القانون جييـز تعـدد       ) ٢٦١، الفقرة   CEDAW/C/COM/1-4(ويشري التقرير     -٢٠

الزوجات، لكن الرجال، خبالف ما ينص القانون بشأن شرط املوافقة املسبقة مـن الزوجـة          
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري     . فسهماألوىل، يتخذون قرار الزواج بأخريات من عند أن       

املعتزم اختاذها، مثل توعية الرجال والنساء على السواء بأن ممارسة تعدد الزوجات متييزيـة،              
  .ومعلومات عن اإلجراءات املتخذة إلبطال تعدد الزوجات يف القانون ويف الواقع

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
 أو  الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة   التصديق على ى بيان التقدم املُحرز صوب      ُيرج  -٢١

 ، خبصوص موعـد    من االتفاقية  ٢٠ من املادة    ١تعديل الفقرة   ، وصوب قبول    االنضمام إليه 
  .اجتماع اللجنة

        


