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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 أةالتمييز ضد املر

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  السادسة واخلمسونالدورة 

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨ -سبتمرب / أيلول٣٠
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  ١٨ر املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة يف التقاري النظر

  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

التقرير اجلامع للتقارير الدورية األول     القضايا يف سياق النظر يف      قائمة      
  إىل اخلامس لسيشيل

   اللجنةمقدمة منمذكرة     
مع للتقـارير الدوريـة األويل إىل        يف التقرير اجلـا    قبل الدورة  نظر الفريق العامل ملا     

  ).CEDAW/C/SYC/1-5(اخلامس لسيشيل 

   عامةمسائل    
إىل أنه يوجد نقص يف البيانات املوثوق هبا واملنهجيـة املـصنفة             )١(٤٠شري الفقرة   ت  -١

 االقتصاد الكلـي  جماالت  حسب نوع اجلنس يف جماالت املالية واألعمال التجارية والتجارة و         
نطـاق  "وإىل أن أضعف جمـال هـو        "  الفرص نطاق"لقانونية   واجملاالت ا   والزراعة العمالةو

حيث ُسجِّلت بيانات مصنفة حمدودة فيما يتعلق بـالفقر واإلقـصاء االجتمـاعي          " اهلشاشة
ويرجى اإلشارة إىل التدابري املزمع اختاذها لوضع هنج منتظم جلمـع           . والعنف املرتيل واجلرمية  

ع اجلنس املتعلقـة مبجـاالت االتفاقيـة الـيت يعتريهـا            وحتليل البيانات املصنفة حسب نو    
  .فيها لنقصا

__________ 

ما مل يَشر إىل خالف ذلك، تشري أرقام الفقرات إىل التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة األويل إىل اخلـامس                    )١(
 ).CEDAW/C/SYC/1-5(لسيشيل 
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  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
يرجى توضيح ما إذا كانت االتفاقية ُتنفَّذ بشكل مباشر أمـام احملـاكم واهليئـات                 -٢

  بشكل منهجي يفجة يف االتفاقية ُتدَمويرجى توضيح ما إذا كانت األحكام املكرس . القضائية
املناهج الدراسية لتدريب القضاة واملدعني العامني واحملامني والشرطة وغريهم مـن مـوظفي       

  .إنفاذ القوانني

   إىل العدالةاللجوء    
 إىل أن حاالت التأخر الطويل يف البت يف القضايا يف احملاكم من             ٦٤٦تشري الفقرة     -٣

انت الدولة الطرف بصدد    ويرجى توضيح ما إذا ك    . بني مواطن ضعف نظام القضاء الرئيسية     
واهليئات القضائية،  النظر يف مسألة وضع سياسة إلتاحة سبل فعالة للمرأة للجوء إىل احملاكم             

ما يتعلق حباالت العنف القائم على أساس نوع اجلنس والعنف املرتيل وغري ذلك             مبا يف ذلك    
  .من أشكال التمييز ضد املرأة

  رأةلنهوض باملاملعنية با الوطنية األجهزة    
 ٢٠١١-٢٠١٠يشري التقرير يف املرفق اخلامس إىل أن أهداف خطة العمل للفتـرة               -٤

اليت اعتمدها الفريق الوطين إلدارة الشؤون اجلنسانية تشمل وضع سياسة وطنيـة للـشؤون              
ويرجى اإلشارة إىل اإلجراءات املتخذة لتسريع عملية وضع هذه السياسة وحتديد           . اجلنسانية

كما يرجى اإلشارة إىل السبل املتوقعة لتنسيق تنفيذها        . عتمادها وتنفيذها إطار زمين واضح ال   
  .ورصده وتقييمه

.  من التقرير إىل أن أمانة الشؤون اجلنسانية تتألف من مـوظفَني           ١١٦وتشري الفقرة     -٥
ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر يف زيادة املوارد البشرية واملاليـة ألمانـة                

كما يرجى اإلشارة إىل النسبة املئوية املخصصة مـن امليزانيـة الوطنيـة             . نسانيةالشؤون اجل 
لنهوض باملرأة وتقدمي تفاصيل بشأن قدرة أمانة الشؤون اجلنـسانية          املعنية با  الوطنية   لألجهزة

  .على التنسيق مع الوزارات املختلفة

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
تدابري اخلاصة املؤقتة دون وضع بـرامج مناسـبة         إىل أن اعتماد ال    ١٥٢تشري الفقرة     -٦

 ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر         .اًللدعوة والتوعية قد ُيحدث رد فعل سلبي      
يف مسألة إجناز برامج للتوعية باعتماد تدابري خاصة مؤقتة لتسريع وترية حتقيق املساواة الفعلية              

  .بني املرأة والرجل
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   النمطيةالقوالب    
.  النمطيةالقوالب إىل أن احلكومة أخذت زمام املبادرة يف مكافحة ١٧٥تشري الفقرة    -٧

أثرهـا  ما هـو    تنفيذ هذه التدابري و   قد رصدت    الدولة الطرف    كانتويرجى توضيح ما إذا     
 النمطية املتعلقـة    القوالبوتوضيح ما إذا كانت تعتزم تعزيز التدابري الرامية إىل القضاء على            

  .والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمعبأدوار املرأة 

  العنف ضد املرأة    
تشري املعلومات املعروضة على اللجنة إىل ضعف معدل أحكام اإلدانـة يف قـضايا                -٨

دة ويرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن الوضع الـراهن واالجتاهـات الـسائ           . االغتصاب
غتصاب واالعتداءات اجلنسية والعنـف     ، مبا يف ذلك اال    والفتاةيتعلق بالعنف ضد املرأة      فيما

املرتيل، وتقدمي بيانات بشأن عدد حاالت العنف ضد املرأة اليت ُبلِّغت هبا الشرطة وُعرِضـت               
على احملاكم وعدد املالحقات القضائية وأحكام اإلدانة الصادرة يف هذا الـصدد، ونتـائج              

كر يف إنشاء نظام جلمـع      ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تف       . القرارات املتخذة 
. املعلومات والبيانات املتعلقة جبميع أشكال العنف ضد املرأة وحتليلها بشكل منهجي ومنتظم           

 ملكافحة  ٢٠١١-٢٠١٠كما يرجى تقدمي معلومات بشأن تنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة           
ـ                 ة العنف القائم على أساس نوع اجلنس وتوضيح ما إذا كان جيري التفكري يف وضـع خط

 مـن   زمعةويرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن التدابري املتَخذة وامل       . أخرى للسنوات القادمة  
تشجيع املرأة على اإلبالغ عـن      ) ب(سن قوانني بشأن العنف ضد املرأة؛       ) أ: (أجل ما يلي  

توفري احلماية وسبل االنتصاف وإعـادة      ) د(كفالة مالحقة وإدانة اجلناة؛     ) ج(أفعال العنف؛   
 تنفيـذ ) و( وصم الـضحايا؛     مكافحة ظاهرة ) ه( والدعم الطيب والنفسي للضحايا؛      التأهيل

في إنفـاذ  برامج لبناء القدرات وزيادة الوعي خاصة بالقضاة والشرطة وغريهم مـن مـوظ           
  .روهاالجتماعيني وعموم اجلماملرشدين خصائيني الصحيني والقوانني واحملامني واأل

ويرجى توضـيح  .  خمالفة جنائيةن ال يعترب العنف املرتيل إىل أن القانو   ٦٩١وتشري الفقرة     -٩
كما يرجـى تقـدمي     . ما إذا كانت الدولة الطرف تفكر يف تعديل قوانينها لتجرمي العنف املرتيل           

 ٢٠١٢-٢٠٠٨ معلومات بشأن رصد وتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة العنف املرتيل للفتـرة         
ويرجى كذلك اإلشارة   ). ٧١ الفقرة(لة وتعزيز تنفيذها الفعال     واإلشارة إىل التدابري املتَخذة لكفا    

إىل اخلطوات املتخذة لتوفري سبل االنتصاف واملساعدة، مبا يف ذلك مراكز اإليـواء، وكـذلك               
  .خدمات اإلرشاد وإعادة التأهيل جلميع ضحايا العنف املرتيل

  االجتار واالستغالل يف الدعارة    
االحتجاز القـسري،   : اجلرائم التالية لقانون يعاقب على    ا إىل أن    ١٩٦تشري الفقرة     -١٠

. واختطاف النساء، وإقامة بيت للدعارة وكسب الرزق من استغالل شخص آخر يف الدعارة          
ويرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة لبحـث نطـاق االجتـار                



CEDAW/C/SYC/Q/1-5 

GE.13-42051 4 

 بوسائل منها مجع وحتليـل  باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات، وحجمه وأسبابه، وذلك 
كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سن          . البيانات املتعلقة باالجتار بالنساء   

  .قانون ووضع استراتيجية ملعاجلة مسألة االجتار باألشخاص واستغالهلم
 املتعلقـة بالعلـل     ٢٠٠٩ من التقرير إىل خطة العمـل لعـام          ١٩٤وتشري الفقرة     -١١

االجتماعية اليت تشمل إجراء دراسة بشأن الدعارة ومراجعة للقوانني وتدريب ملوظفي إنفاذ            
ويرجى تقدمي معلومات بشأن حالة تنفيذ      . القوانني وبرامج تثقيفية وخدمات إلعادة التأهيل     

. ا إذا كانت الدراسة تتناول نطـاق الـدعارة وحجمـه وأسـبابه            هذه اخلطة وتوضيح م   
يرجى تقدمي معلومات مفصلة بشأن التدابري املتخذة لكبح الطلب على الدعارة، مبـا يف               كما

ذلك السياحة اجلنسية، والستحداث برامج لترك مهنة الدعارة واعتماد تدابري إلعادة تأهيـل             
  .وإدماج النساء الالئي يتعاطينها

يرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة لتقييم خطر وقوع النساء والفتيـات الالئـي         و  -١٢
كما يرجى اإلشارة   . يتعاطني أنشطة هلا صلة بالسياحة يف شَرك االستغالل اجلنسي التجاري         

إىل اخلطوات املتخذة ملنع ومكافحة االستغالل اجلنسي للنساء والفتيات ولزيادة وعي الفاعلني 
  ).وكاالت األسفار والفنادق واحلانات واملطاعم(باشرة بقطاع السياحة الذين هلم صلة م

  املشاركة السياسية وصنع القرار    
 معظم البيانات املقدمة بشأن مشاركة املرأة يف احليـاة          ٢٠٠٩يعود إىل ما قبل عام        -١٣

ثة يف  ويرجى تقدمي بيانات حمدَّ   . السياسية والعامة وبشأن وصول املرأة إىل مواقع صنع القرار        
  .هذا الصدد على الصعيدين الوطين واحمللي

  التعليم    
 إىل أن الفتيات ال يزلن يتجمعن يف املدارس ذات التوجهات األنثوية            ٣٢٠تشري الفقرة     -١٤

ويرجـى  . التقليدية وال يزلن بالتايل ميارسن جمموعة حمدودة من املهن املرتبطة بأنشطة الرعايـة           
 لتشجيع املرأة والرجل علـى اختيـار ميـادين          املزمعةاملتَخذة و تقدمي معلومات بشأن التدابري     
قد رصـدت    الدولة الطرف    كانتكما يرجى توضيح ما إذا      . التدريب والتعليم غري التقليدية   

تنفيذ سياسة معاجلة حاالت محل املراهقات اليت ترمي إىل إعادة إدماج األمهات املراهقـات يف         
كما يرجى تقدمي   ). ٣٥٦الفقرة  (يحية حسب االقتضاء    املدارس الثانوية ووضعت تدابري تصح    

معلومات حمدَّثة بشأن التدابري املتخذة للقضاء يف الكتب املدرسية واملناهج الدراسية ومنـاهج             
  .تدريب املدرسني على املواقف النمطية خبصوص أدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما

  مالةالع    
جود تعريف للتحرش اجلنـسي يف قـوانني         إىل عدم و   ٣٧٧ و ٣٧٦تشري الفقرتان     -١٥

 تنظر يف مسألة اعتماد أحكـام        الدولة الطرف  ويرجى توضيح ما إذا كانت    . الدولة الطرف 
ُتلزِم أرباب العمـل    ) ب(تعرِّف وحتظر التحرش اجلنسي يف أماكن العمل؛         )أ(قانونية حمددة   
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 كما يرجى توضيح    سبةتنص على عقوبات منا   ) ج(ذوا تدابري ملنع التحرش اجلنسي؛      بأن يتخ 
ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد أحكام قانونية تشمل عكـس عـبء اإلثبـات                

 حبيث يـتعني    للموظفاتملنح موقف األفضلية    اً  ختفيفه يف قضايا التمييز باعتبار ذلك تدبري       أو
أقـل  على أرباب العمل أن يربروا ملاذا تشغل النساء مناصب أدىن رتبةً ويتولني مسؤوليات              

  . أدىنويتلقني أجوراً
 حيظر إهناء عقد عمـل امـرأة      ١٩٩٥ إىل أن قانون العمل لعام       ٣٨٦وتشري الفقرة     -١٦

غري أن املعلومات املعروضة على اللجنة تشري إىل أن أرباب العمل ال حيترمون هـذا               . حامل
 ملراقبـة   ملزمعـة اويرجى اإلشارة إىل التدابري املتَخذة أو       . النص القانوين يف كثري من األحيان     

تنفيذه وتقدمي بيانات بشأن عدد القضايا املعروضة على احملاكم يف هذا الصدد وبشأن مـآل               
كما يرجى اإلشارة إىل التدابري املزمع اختاذها لزيادة عدد دور احلـضانة            . القرارات الصادرة 
خـذة  ويرجى كذلك تقدمي معلومات بـشأن التـدابري املت        ). ٤٠٤الفقرة  (النهارية وسعتها   

  .العمل املتساوي القيمةعن يف األجر بني املرأة والرجل لضمان تنفيذ مبدأ املساواة 

  الصحة    
 إىل أن معدالت محل املراهقات ال تزال مرتفعة للغايـة           ٤٧٤ و ٤٥٩تشري الفقرتان     -١٧

 سنة حيتجن ملوافقة آبائهن للحصول على       ١٧ و ١٥وأن الفتيات اللوايت تتراوح أعمارهن بني       
 من  ٤٧٥كما تشري الفقرة    . منع احلمل وإجراء اختبارات فريوس نقص املناعة البشرية       وسائل  

ويرجـى  . التقرير إىل أنه جيري وضع مشروع سياسة وطنية بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية           
هـذه  كما يرجى توضيح ما إذا كانت       . توضيح ما إذا مت وضع الصيغة النهائية هلذه السياسة        

 حصص تعليمية   ميسورة وتدرج صول على وسائل منع احلمل بأسعار       تنص على احل  السياسة  
متعلقة بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف مناهج الدراسة وتضمن حصول مجيع النـساء            
والفتيات على ما يكفي من خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية وتسمح حبصول املراهقـات             

  .س نقص املناعة البشرية دون موافقة اآلباءعلى وسائل منع احلمل واخلضوع الختبارات فريو

  الكوارث الطبيعية    
 إىل أن حتليل آثار تغري املناخ على كل جنس مـن اجلنـسني يف               ٦٠٣تشري الفقرة     -١٨

ويرجـى  . جماالت الطاقة واملياه واألمن الغذائي وإدارة الكوارث غري موجود أو غري كـافٍ     
تعتزم إدماج منظـور جنـساين يف الـسياسة    تقدمي معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف      

  .الوطنية إلدارة الكوارث ويف استراتيجيات اإلغاثة والتخلص من اآلثار

  الزواج والعالقات األسرية    
يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب مجيع األحكـام القانونيـة             -١٩

حلد األدىن لسن الزواج بني البنات      تنص على الفرق يف ا    ) أ: (التمييزية، مبا يف ذلك تلك اليت     
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جتعل األزواج املسؤولني الرئيسيني عـن      ) ب (؛) من قانون احلالة املدنية    ٤٠املادة  (واألوالد  
متنح األفضلية ) ج(؛ ) من قانون اإلجراءات املدنية    ٢١٤ من املادة    ٢الفقرة  (مصاريف األسرة   

 من قـانون اإلجـراءات      ٣٨٩ادة  امل( إدارة ممتلكات الطفل     ‘١‘: لألب فيما يتعلق مبا يلي    
؛ )من قانون احلالة املدنية   ) ١(٤٧و) ١(٤٦املادتان   (الطفل املوافقة على زواج     ‘٢‘ ؛)املدنية

كما يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتمـاد قـوانني             . سكن الطفل و ‘٣‘
  .رأة يف حالة االنفصال بغية توفري احلماية وسبل االنتصاف للمحياة العشرة حبكم الواقعتنظم 

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املـادة     ١يرجى اإلشارة إىل أي تقدم أُحرِز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة              -٢٠

  .من االتفاقية

        


