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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 اخلمسونالثالثة والدورة 

 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٩-١

 دوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير ال    

 غينيا االستوائية    

نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير الدوري الـسادس لغينيـا االسـتوائية                 
)CEDAW/C/GNQ/6.(  

   عامةمعلومات    
ـ  التقرير بأن عدم وجود طريقة منهجية جلمع البيانات         سلّم    -١ نـوع  سب  وحتليلها حب

، CEDAW/C/GNQ/6( الدولة الطرف    اجلنس يشكل إحدى العقبات األساسية أمام التنمية يف       
يف وضع نظام حمدد جلمع بيانات مـصنفة        أُحرز  ويرجى اإلشارة إىل أي تقدم      ). ١١الفقرة  
ويرجى أيضاً اإلشـارة إىل     .  إىل جانب التعداد السكاين الوطين     ،اجلنس وحتليلها نوع  حسب  

  .املنهجية اليت تستعملها الدولة الطرف لتقييم حالة النساء حبكم الواقع

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
عن حالة مشروع القانون املتعلق باملساواة والعـدل        مستوفاة  يرجى تقدمي معلومات      -٢

يتسق مـع   املرأة  بني الرجل واملرأة واإلشارة إىل إذا ما كان حيتوي على تعريف للتمييز ضد              
ويرجى تقدمي معلومـات    ). ٤٢ و ٣٩الفقرتان  ،  CEDAW/C/GNQ/6( من االتفاقية    ١املادة  

ملـشاورات  واليت ُعرضت علـى ا    عن حالة مشاريع القوانني املشار إليها يف التقرير         مستوفاة  
  ).٤٧الفقرة ، CEDAW/C/GNQ/6(العامة قبل اعتمادها 
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  لنهوض باملرأةلالوطنية اآللية     
 من  يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة،           -٣

قبيل دورها يف تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة، واإلشارة إىل املوارد البـشرية    
ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت      . واملالية املخصصة هلا ألداء مهامها املتعددة على حنو فعال        

ية للدولة  وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة ممثلة على مجيع مستويات اإلدارة السياس          
 هناك آلية قائمة لتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة علـى            ت وما إذا كان   ،الطرف
  . اإلدارة العامةيف الوطين والالمركزي ينالصعيد

  آليات تقدمي الشكاوى    
 لتمييـز ل تعرضنملتاحة أمام النساء اللوايت     يرجى وصف اآلليات وسبل االنتصاف ا       -٤

ويرجى تقدمي معلومات عما إذا     . مبا فيها اآلليات املستقلة لتقدمي الشكاوى     جنسياً وجنسانياً،   
  .إليها أمام احملاكم احملليةشري طبقت بصورة مباشرة أو أُقد كانت االتفاقية 

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يرجى توضيح سبب عدم اعتماد الدولة الطرف ألي تدابري خاصة مؤقتـة لزيـادة                -٥

 مناصب صنع القرار السياسي واهليئة القضائية واخلدمة العامة، على النحو           مشاركة النساء يف  
، )٢٠٢، اجلزء الثاين، الفقرة     A/59/38(الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         

من النساء وتشجيع مشاركتهن يف مجيع اجملـاالت املـشمولة          الضعيفة  أو حلماية اجملموعات    
  .باالتفاقية

  النمطية واملمارسات الضارةب القوال    
يذكر التقرير عدداً من أنشطة التوعية املنفذة للقضاء على املمارسات الضارة ويشري              -٦

ويرجى تقدمي  ). ٥٣ و ٥١، الفقرتان   CEDAW/C/GNQ/6(إىل إحراز تقدم حنو القضاء عليها       
ويرجى .  التقدم معلومات تفصيلية عن طريقة التقييم اليت تستعملها الدولة الطرف لقياس هذا          

أيضاً اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى تصميم وتنفيذ برنامج تعليمي شـامل               
واستراتيجيات توعية وإعالم، مبا يف ذلك من خالل وسائط اإلعالم، للقضاء علـى األدوار              

  .النمطية اجلنسانية املتعلقة بالنساء يف األسرة ويف اجملتمع

  د املرأةالعنف ض    
عن حالة مشروع القانون الشامل املتعلق بالقـضاء        مستوفاة  رجى توفري معلومات    ي  -٧

وفقـاً  ) ٤٠الفقرة  ،  CEDAW/C/GNQ/6(على العنف ضد املرأة، الذي عرض على الربملان         
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات تفصيلية عن حمتوى مشروع القانون، مبا يف           . جاء يف التقرير   ملا

فيه واجلزاءات، فضالً عن سـبل      الواردة  ة وخمتلف أنواع العنف     ذلك تعريف العنف ضد املرأ    
للجنـة  وهل تتسق األحكام مع االتفاقية والتوصية العامة        . للضحايااملزمعة  االنتصاف واجلرب   

  بشأن العنف ضد املرأة؟ ) ١٩٩٢(١٩ رقم



CEDAW/C/GNQ/Q/6 

3 GE.12-41524 

 بشأن العنـف املـرتيل      ويرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسة الوطنية         -٨
). )أ(٥٣الفقرة  ،  CEDAW/C/GNQ/6(أنواع اإلجراءات املتوخاة ملعاجلة نتائج الدراسة        انبيو

وما هي الصلة بني هذه الدراسة والربنامج املتعدد القطاعات ملكافحة العنف القـائم علـى               
؟ ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن أثر الربنامج        )١٣٨الفقرة  ،  CEDAW/C/GNQ/6(اجلنس  

  .يف عملية مكافحة العنف القائم على اجلنس والعنف اجلنسايناملتعدد القطاعات 

  اء واستغالهلن يف البغاءاالجتار بالنس    
ُيقر التقرير بعدم وجود إطار تنظيمي وموارد بشرية للقضاء على ظاهرة اسـتغالل               -٩

، CEDAW/C/GNQ/6(النساء يف البغاء، وهو ما يسهم يف انتشار الظاهرة يف الدولة الطرف             
سن تـشريع   تفكر يف   ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف         ). ٦٥ و ٦٤تان  الفقر

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن التدابري      . ملنع استغالل النساء يف البغاء ومعاقبة من يستغلهن       
املتخذة لزيادة قدرات املوظفني املعنيني هبذه املسألة ورفع الوعي بني اجلمهور بـصفة عامـة            

ويرجى أيضاً اإلشارة إىل التدابري املتخذة لتثبيط       .  استغالل النساء يف البغاء ومنعه     للقضاء على 
الطلب على البغاء، مبا يف ذلك السياحة اجلنسية، فضالً عن برامج اإلنقاذ وإعـادة التأهيـل                

  .يف هجر البغاءيرغنب املقدمة إىل النساء والفتيات اللوايت 
أن حاالت االجتار بيف حالة الدولة الطرف  فيها النظر  متويف حني أُبلغ أثناء آخر مرة         -١٠

، فإن النمو االقتصادي السريع احلايل يف الدولة الطرف يهيئ          منعزلةباألشخاص متثل حاالت    
ويرجى . الظروف املواتية إلقامة شبكات من التجار يف الدولة الطرف ألغراض العمالة والبغاء 

النساء والفتيات وجذورها ومـا يترتـب       بتفصيلية عن مدى ظاهرة االجتار      تقدمي معلومات   
  .عليهعاقبة املالنساء والفتيات ومنعه وبالتدابري الرامية إىل كبح االجتار ومن آثار عليها 

  اجلنسية    
عن التعديالت املدخلة على قانون اجلنسية، مبـا يف         مستوفاة  يرجى تقدمي معلومات      -١١

الزواج مـن أحـد     عند  ول دون احتفاظ األجنبيات جبنسيتهن األصلية       ذلك احلكم الذي حي   
  ).٧٨الفقرة ، CEDAW/C/GNQ/6(مواطين الدولة الطرف 

  كة يف احلياة السياسيةاملشار    
 زيادة كبرية وفقاً ملا جاء يف التقرير،        ٢٠٠٩-٢٠٠٧زاد عدد القاضيات يف الفترة        -١٢

نسبة النساء يف الربملان اخنفاضاً هائالً يف نفـس          يف املائة، واخنفضت     ١٨ إىل   ٨من   إذ ارتفع 
ويرجى ). ٧٠الفقرة ، CEDAW/C/GNQ/6( يف املائة ١٠ يف املائة إىل ٢٣ من  فهبطتالفترة،

وتقدمي معلومات بشأن التدابري املتخـذة للنـهوض        املفارقات  توضيح األسباب احملتملة هلذه     
. حلصص أو التدابري اخلاصة املؤقتة األخـرى      مبشاركة املرأة يف اجملال السياسي، مبا يف ذلك ا        

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن تدابري النهوض مبشاركة املرأة يف مناصب صنع القـرار يف               
  .جماالت القطاع العام األخرى
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  عليمالت    
يرجى تقدمي معلومات عن برنامج حمو األمية الوطين للنساء والفتيات القـائم منـذ                -١٣
ويرجى أيضاً تقدمي معلومـات     . النتائج اليت حتققت حىت اآلن    عن  ك  ، مبا يف ذل   ٢٠٠٨ عام

التقرير، يف اخنفاض معـدل تـرك   يف ائمة اليت أسهمت، وفقاً ملا جاء تفصيلية عن التدابري الق 
عن مستوفاة ويرجى أيضاً تقدمي بيانات ). ٨٤الفقرة ، CEDAW/C/GNQ/6(الفتيات للدراسة 

  .فة حسب اجلنس واملناطق احلضرية والريفيةاألمية ومعدالت ترك الدراسة، مصن
ويرجى اإلشارة إىل اخلطط والربامج واالستراتيجيات األخرى املتوخـاة لكفالـة              -١٤

قوق مع الرجال يف جمال التعليم، وخاصة فيما يتعلق بالوصول          يف احل الفتيات والنساء   تساوي  
  . إىل التعليم التقين والتعليم العايل

  العمالة    
مكن، حسب اجملموعـة    أاجلنس، وحيثما   نوع  مصنفة حسب   (قدمي بيانات   يرجي ت   -١٥

بشأن مشاركة النساء يف العمالـة يف القطـاعني العـام           ) اإلثنية واملناطق احلضرية والريفية   
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن حالة النساء العامالت يف القطاع غري الرمسـي،             . واخلاص

واالجتماعية واخلدمات األخـرى واحلمايـة املتاحـة        وخاصة عن أنواع اخلدمات القانونية      
ويرجى اإلشارة إىل التدابري املتخذة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصـة املؤقتـة، لكفالـة           . للنساء

مشاركة النساء يف قطاعات االقتصاد الناشئة وأيضاً للقضاء على املمارسات التمييزية ضـد             
ويرجى أيـضاً   .  العمل واالختالف يف األجور    النساء يف جمال العمالة، مثل عدم مرونة ظروف       

 وضعنتقدمي معلومات عن آليات تقدمي الشكاوى املتاحة للنساء اللوايت تعرضن لالغتصاب أو             
  .لتحرش اجلنسي يف مكان العمللضحايا 

  الصحة    
يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري القائمة لتحسني توعية النـساء مبرافـق               -١٦

رعايـة  الاية الصحية وخدمات رعاية األمومة وسبل الوصول إليها، مبا يف ذلك     الرع وعيادات
ويرجى تقدمي معلومات عن نسبة وفيـات  . ومعلومات عن تنظيم األسرة هابعدوقبل الوالدة  

معلومات تقدمي  ويرجى أيضاً   . األمهات نتيجة عمليات اإلجهاض غري املشروعة وغري اآلمنة       
وق التنمية االجتماعية الرامية إىل خفـض معـدل وفيـات           تفصيلية عن نتائج أنشطة صند    

  ).١٠٥ و٣٤الفقرتان ، CEDAW/C/GNQ/6(األمهات يف الدولة الطرف 
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري القائمة اليت هتدف إىل خفـض معـدل محـل                 -١٧

ليم الصحة املراهقات املرتفع ومنع األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك تع 
واحلقوق اإلجنابية واجلنسية يف املناهج الدراسية والوصول حبكم الواقع إىل مجيـع خـدمات              

ويرجى أيضاً تقدمي معلومات حول الـربامج       . وأجهزة تنظيم األسرة، مثل وسائل منع احلمل      
القائمة ملنع األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقـص املناعـة     

  .اإليدز/لبشريا
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  النساء الريفيات    
يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري احملددة للقضاء على التمييز ضد النـساء               -١٨

الريفيات فيما يتعلق بوصوهلن إىل التعليم واخلدمات الصحية والعمالة، فضالً عن معلومـات             
لريفيـات  تفصيلية عن نتائج املرحلـة الثانيـة مـن مـشروع العمـل احلـر للنـساء ا                 

)CEDAW/C/GNQ/6  ،  ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن االسـتراتيجيات        ). ١١٨الفقرة
  .القائمة لضمان إمكانية جلوء النساء إىل العدالة

  الزواج والعالقات األسرية    
 وتفصيلية عن مشروع قانون األسرة ومشروع قانون     مستوفاةيرجى تقدمي معلومات      -١٩

أحكام مشروعي القرارين مع النظام القانوين املـدين والعـريف     وكيف تتوافق   . الزواج العريف 
املزدوج القائم يف الدولة الطرف ومع االتفاقية؟ ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كان حمتوى قراري            
هذين املشروعني يقضى على التمييز ضد املرأة يف جمال الزواج والعالقات األسرية مبا يتـسق               

جى أيضاً تقدمي معلومات عن املشاورات العامة اليت جرت         وير. مع أحكام االتفاقية وكيف؟   
  ). ٤٧الفقرة ، CEDAW/C/GNQ/6(مشروع هذين القانونني أثناء مناقشات 

املتخذة حلظـر   احملددة  ويرجى، بصفة خاصة، تقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري           -٢٠
قـة  ل يف املسائل املتعل   رجرأة املساواة يف احلقوق مع ال     ملمنح ا جات عملياً و  وتثبيط تعدد الزو  

أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة         ما  حنو  باإلرث وحضانة األطفال، على     
)A/59/38 ١٩٢، اجلزء الثاين، الفقرة.(  

        


