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 القضاء على مجيع أشكال اتفاقية
 التمييز ضد املرأة

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

   واألربعونالثامنةالدورة 
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

  ألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريةقائمة القضايا وا    

  بيالروس    
 لبـيالروس الـسابع   الـدوري   نظر الفريق العامل ملا قبل الـدورة يف التقريـر             

(CEDAW/C/BLR/7).  
  حملة عامة    

        الـسابع،  يرجى تقدمي معلومات تفصيلية بشأن عملية إعداد التقريـر الـدوري              -١
.  ومـدى مـشاركتها    واملنظمات النسائية كومية  احلنظمات غري   املعة  طبيال سيما بشأن    و

نظمـات  امل  يرجى بيان التدابري املتخذة لتحسني تعاون السلطات مع        ،وباإلضافة إىل ذلك  
تشجيع وتيسري املشاركة   و ،نشاء منظمات غري حكومية نسائية وتشغيلها     إلاحلكومية،  غري  

  لالتفاقية وتعزيز حقوق اإلنـسان للمـرأة، وفقـاً   الفعلية للمجتمع املدين يف التطبيق التام   
  ).٣٤٤، اجلزء األول، الفقرة A/59/38(لتوصية اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 

يتضمن التقرير بيانات إحصائية حمدودة مفصلة حسب نوع اجلنس بشأن حالـة            و  -٢
بشأن وضع عمليـة مجـع      يرجى تقدمي معلومات    .  االتفاقية تشملهااملرأة يف اجملاالت اليت     

البيانات وحتليلها يف البلد بصفة عامة، وإىل أي مدى تتم عملية مجع البيانات هذه علـى                
، وكذلك السن، واملناطق احلضرية والريفية وغريها مـن  أساس مفصل حسب نوع اجلنس    

 حتسني عملية مجـع     الدولة الطرف ويرجى بيان الكيفية اليت تعتزم هبا       . العناصر ذات الصلة  
  . االتفاقيةتشملهايانات مفصلة حسب نوع اجلنس فيما يتعلق باجملاالت اليت ب
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   واملؤسسيالدستوري والتشريعياإلطار     
املرجع نفسه، اجلزء   (شجعت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة           -٣

 تضمن تعريفاً على اعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني ي       ) ٣٣٦ و ٣٣٤األول، الفقرتان   
يرجى ذكر ما إذا كانـت  .  من االتفاقية  ١ للمادة   للتمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة وفقاً      

. الدولة الطرف تزمع إدراج حكم يف تشريعها على وجه السرعة حيظر التمييز ضـد املـرأة               
اة بني  ويرجى كذلك توضيح العوائق اليت ال تزال حتول دون اعتماد قانون شامل بشأن املساو             

  .اجلنسني والتدابري املتخذة لتخطّي هذه العوائق
يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد صاغت أي تـشريع يتـضمن إنـزال                  -٤

وانني منها قـانون    عقوبات على انتهاك األحكام املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، الواردة يف ق          
يف ذلك ضد املؤسسات اخلاصة واألفراد يف  وقانون العمل والقانون املدين، مبا الزواج واألسرة

وما هي العقوبات اليت أُدرجت     . حالة انتهاك أحكام مناهضة التمييز الواردة يف هذه القوانني        
يف التشريع الوطين من أجل معاقبة أي شخص على القيام بأي ممارسة متييزية، سواء أكانـت         

فرضـتها  ريجى ذكر القضايا اليت     ف،  ُوجدت هذه العقوبات  يف احلياة اخلاصة أم العامة؟ وإذا       
  . فيها احملاكم

رفعت أمـام احملـاكم أو     يرجى بيان عدد الشكاوى اليت قُدمت وعدد القضايا اليت            -٥
سـبل  أي  وكيف مت البت فيها؟ وهل مت وضع        .  منذ النظر يف التقرير السابق     اهليئات األخرى 

أو كيـان آخـر شـبه    انتصاف خاصة أو وسائل للتعويض، كمحكمة متخصصة، أو جلنة          
  لتمكني املرأة من املطالبة حبقوقها؟ وإذا كان األمر كذلك، ما مدى فعالية ذلـك؟             قضائي،  

 إزاء  لالنتـصاف املرأة وتشجيعها علـى الـسعي       اختاذها لتوعية   وما هي التدابري اليت جيري      
كوهلـا  تدريب على االتفاقية وعلى بروتو    ما إذا كانت هناك أية أنشطة        يرجى بيان    التمييز؟

  .هبذه القضايالتوعيتهم املهن القانونية أصحاب االختياري لصاحل 
القوانني والسياسات املعتمدة من أجل حتقيـق       تأثري  يرجى بيان عملية رصد وتقييم        -٦

 للمـساواة بـني اجلنـسني      العمل الوطنية    طاملساواة بني الرجل واملرأة، وبصفة خاصة خط      
طة اإلطارية للتربية املـستمرة لألطفـال       اخلو،  ٢٠١٠-٢٠٠٨ و ٢٠٠٥-٢٠٠١ تنيللفتر

يرجى تقدمي معلومات عـن     .  والتعديالت املدخلة على قانون األسرة وقانون العمل       والشباب
                   التغيريات الكمية والنوعية امللموسة النامجة عن هذه القوانني واخلطـط يف اجملـاالت الـيت               

   .تغطيها االتفاقية
، اجلـزء   A/59/38(لدولة الطرف يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة        وأوصت اللجنة ا    -٧

بضمان اتباع هنج مشويل يف مجيع السياسات والربامج املخصصة لتحقيق          ) ٣٣٨األول، الفقرة   
 عن اعتماد التدريب اجلنساين وإنشاء مراكـز تنـسيق يف           املساواة بني املرأة والرجل فضالً    

  .تنفيذ هذه التوصيةلت عن اخلطوات املتخذة يرجى تقدمي معلوما. املؤسسات العامة
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  اآللية الوطنية     
ـ يرجى وصف التدابري املتخذة من أجل تعزيز اجمللس الـوطين املعـين ب              -٨ سياسات ال

 وختويله ما يكفي من سلطة اختاذ القرار واملوارد املالية والبـشرية            جلعله أكثر بروزاً  اجلنسانية  
للمجلـس   ما هو التكوين اجلنـساين احلـايل      ). ٣٤٦ املرجع نفسه، اجلزء األول، الفقرة    (

ومسؤولياته الرئيسية ودوره يف تعزيز التنسيق بني اآلليات القائمة على الـصعيدين الـوطين              
واحمللي للنهوض باملرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني؟ يرجى بيان وضع ممثالت املنظمـات             

  .نسانية اجلسياساتالالنسائية داخل اجمللس الوطين املعين ب
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

ــاً  -٩ ــادة وفق ــر  ٤ للم ــشري التقري ــة، ي ــن االتفاقي               ،CEDAW/C/BLR/7( م
خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بـني اجلنـسني للفتـرة           إىل أن    )١٢١-١٠٨الفقرات  
 أن   بيد ."كفالة تكافؤ الفرص للجنسني كليهما يف بيالروس      ت على   ساعد" ٢٠٠٥-٢٠٠١

) الفعلية(املساواة اجلوهرية  املعتمدة من أجل حتقيق التدابري اخلاصة املؤقتة التقرير ال يتطّرق إىل     
 تدابري خاصة مؤقتة  يرجى بيان ما إذا كان هناك أساس قانوين العتماد          . بني النساء والرجال  

قد اختذت أو إذا  وما إذا كانت هذه التدابري   عن اللجنة  ة الصادر ٢٥ رقم   ة العام  للتوصية وفقاً
  . كان من املزمع اختاذها، وإذا كان األمر كذلك، تقدمي معلومات عن وقعها

  القوالب النمطية    
 اجلهـود اجلبـارة     إىل )١٤٩-١٣٧، الفقرات   CEDAW/C/BLR/7(يشري التقرير     -١٠

النمطية فيما يتعلق بدور النساء والرجـال       القوالب  اليت بذلتها الدولة الطرف للقضاء على       
يرجى بيان ما إذا أجري تقييم لوقع خمتلف املبـادرات املتخـذة   .  احلياة اخلاصة والعامة  يف

وما هي اجلهود املبذولة للتصدي للقوالب النمطية       . للتعريف بأشد العقبات يف هذا الصدد     
جتاه النساء املعرضات ألشكال متعددة من التمييز على أساس االنتماء العرقي أو الـسن أو         

غريها من الصفات؟ وهل اختذت أي تدابري خاصة مؤقتة أو يعتزم اختاذهـا يف              اإلعاقة أو   
  هذا الصدد؟

املرجع نفـسه،   " (القوالب النمطية اإلجيابية  "هل ميكنكم توضيح املقصود بعبارة        -١١
تقـدمي  و عنية باألمومـة  املتاحف  وكذلك توضيح مدى إسهام امل     )٢٥٨ و ١٤٥الفقرتان  

املرجع نفسه، اجلزء األول، الفقرتـان      (كثر من مخسة أطفال   ربني أ لألمهات الالئي   ائز  وج
التقاسم املتكافئ للمـسؤوليات    النمطية وتشجيع   القوالب  يف القضاء على    ) ١٦٢ و ١٦١

بني الرجال والنساء؟ وكانت اللجنة قد أعربت عن القلق يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة              
)A/59/38     ار القوالب النمطية اليت ترتع إىل إلقـاء        ، إزاء استمر  )٣٣٩، اجلزء األول، الفقرة

مسؤولية تنشئة األطفال بالدرجة األوىل على عاتق املرأة، وأشارت اللجنـة إىل أن هـذه               
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القوالب النمطية تقّوض الوضع االجتماعي للمرأة وتشكل عقبة تعترض التطبيق الكامـل            
  .املسؤوليات األسريةيرجى بيان اخلطوات املتخذة لتشجيع الرجال على تقاسم . لالتفاقية

ـ  املعهد الوطين للتعليم   إعداديرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن         -١٢   مدرسـية  اًكتب
يرجـى تقـدمي    ). ١٥٦، الفقرة   CEDAW/C/BLR/7(جلنس  نوع ا ومواد تعليمية مراعية ل   

   ،٢٠١٠-٢٠٠٦الربنامج املعين بتطوير نظام التعليم الـوطين للفتـرة          تفاصيل عن حمتوى    
املرجـع  . (حتديث حمتوى التعليم والدعم التعليمي واملنهجي      عن التقدم احملرز يف      وال سيما 

  ).٢٤٢نفسه، الفقرة 

  العنف ضد املرأة    
دعت اللجنة الدولة الطرف يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة إىل سن مشروع قانون              -١٣

د املرأة واملعاقبة   العنف ض ملرتكيب  بشأن منع وقمع العنف املرتيل وضمان املالحقة القضائية         
يرجى تقدمي  ). ٣٤٨، اجلزء األول، الفقرة     A/59/38(عليه بكل ما يلزم من صرامة وسرعة        

ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي معلومات      . معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذه التوصية      
اب يف  واالغتـص املـرتيل   عن التدابري املتخذة لتجرمي العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف            

  .إطار الزواج، كجرمية حمددة ينص عليها القانون الوطين
تتـصل  أن القضايا اجلنائية الـيت  ) ٥٢٩، الفقرة  CEDAW/C/BLR/7(ويبني التقرير     -١٤

 يرجـى بيـان     . ضحية اجلرمية  تقّدمهاال ُيشَرع فيها إال على أساس شكوى         بالعنف املرتيل 
 يف التحقيق واملالحقة دون وجود شـكوى        الظروف اليت ميكن فيها للمدعي العام أن يشرع       

  ، حتمي املرأة اليت ترفع شكوى ضد اجلاين؟مايةاحلمر واأهل هناك أي آليات، مثل . رمسية
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة اليت تتخذها الدولة الطرف للتحقيق يف              -١٥

 حيدث يف البيت، أم يف مكان العمل، أم يف اجملتمع           مجيع وقائع العنف ضد املرأة، سواء أكان      
 ومعاقبتـهم؛   احمللي، أم يف اجملتمع ككل؛ وكذلك التدابري املتخذة ملالحقة مرتكبيها قـضائياً           

 عن ذلك، يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن        وفضالً. وتقدمي تعويض ودعم كافيني للضحايا    
ل هبا من حتقيقات ومالحقات وعقوبـات       الشكاوى اليت تتعلق بالعنف ضد املرأة وعما يتص       

  .جنائية وتقدمي بيانات كذلك عن أي جرب مينح للضحايا
يرجـى  . وال يتطّرق التقرير إىل برامج إعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وتعافيهن            -١٦

وما هي اجلهـود    . تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها للتصدي هلذه املسألة          
ة لكفالة ختصيص موارد كافية يف إطار امليزانية احلكومية لألنشطة املتصلة بالقضاء على             املبذول

العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك موارد لتنفيذ خمتلف املبادرات وخطط العمل بصيغتها الـواردة               
 لتوصية اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية  ؟ ووفقاً )٥٥٠-٥٣٢املرجع نفسه، الفقرات    (يف التقرير   

، يرجى تقدمي مزيد من التفاصيل عن التدريب        )٣٤٨، اجلزء األول، الفقرة     A/59/38(بقة  السا
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ومحالت التوعية اليت تستهدف الشرطة وموظفي إنفاذ القانون اآلخرين واجلهـاز القـضائي    
ومقدمي الرعاية الصحية ووسائط اإلعالم واملربني يف القطاع العام واملتخصصني االجتماعيني           

  . العنف ضد املرأة ومنعهمن أجل مكافحة

  االجتار بالبغاء واستغالله    
املرجع نفسه، اجلـزء األول،     ( لتوصية اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة        وفقاً  -١٧

االقتصادية اليت ُوضـعت     - ، يرجى تقدمي معلومات عن الربامج االجتماعية      )٣٥٠الفقرة  
هل توجـد   .  إعالتها على النحو الوايف    من أجل إزالة أسباب تعرض املرأة لالجتار، وضمان       

قوانني وسياسات قائمة حلماية النساء وصغار الفتيات من وكاالت التشغيل الـيت تعمـل              
 يف االجتار؟ وهل توجد قوانني وسياسات معمول هبا فيما يتعلق بوكاالت التزويج،             أساساً

  وال سيما تلك اليت تعمل يف ترتيب الزجيات مبواطنني أجانب؟ 
جى تقدمي مزيد من املعلومات عن تدابري التعايف وإعادة التأهيل املقدمة إىل ضحايا             ير  -١٨

ويرجى بيان موقف اجملتمع من هؤالء الضحايا وذكر الربامج اليت وضعت لتيـسري             . االجتار
      ووفقاً ملقترح املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشـخاص،       . إعادة إدماجهن وتفادي وصمهن   

لنـساء واألطفـال، الـذي قدمتـه يف تقريرهـا عـن بعثتـها إىل بـيالروس                  ال سيما ا  
(A/HRC/14/32/Add.2)             يرجى بيان اخلطوات املتخذة من أجل إنـشاء صـندوق خـاص ،
  .بتعويض ضحايا االجتار

وأوصت اللجنة الدولة الطرف، يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة، بكفالـة إنـزال               -١٩
 عن تدريب شرطة احلدود ومـسؤويل إنفـاذ القـوانني          عقوبات أشد على املتجرين، فضالً    

  .يرجى ذكر التدابري املتخذة يف هذا الصدد). ٣٥٠املرجع نفسه، اجلزء األول، الفقرة (
هل توجد أي برامج قائمة إلعادة إدماج ضحايا االستغالل اجلنسي التجـاري يف                -٢٠

الرعاية توفري  ساعدة القانونية، و  اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق التدريب على العمل، وتقدمي امل          
، وإذا كان األمر كذلك، ما هي املوارد اليت ُتخّصص هلذا           السريةاملشورة النفسية و  والصحية  

الغرض؟ وهل توجد برامج اجتماعية حمددة هلؤالء النساء املشتغالت بالبغاء والالئي يرغنب يف             
كِّز على رعاية املصابني بفريوس     تركه؟ وهل توجد برامج صحية حمددة، مبا يف ذلك برامج تر          

  والوقاية منه؟اإليدز /نقص املناعة البشرية

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
يف متثيل النساء، وال سـيما يف       حتققت   اليت   أوجه التحسن رغم أن التقرير يشري إىل        -٢١

ـ  اجلهاز القضائي واجملالس احمللية، فإنه يشري، رغم ذلك، إىل أن النـساء    شغلن يف عـام  مل ي
 يف املائـة مـن املناصـب القياديـة يف اهليكـل اإلداري اجلمهـوري                ١٨  سوى ٢٠٠٧

(CEDAW/C/BLR/7, para. 49) املرجع نفسه، (فقط كن يعملن مبرتبة سفري ، وأن أربع نساء
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وأن متثيل نساء بيالروس يف املنظمات الدولية املشتركة بني احلكومات ال يزال            ) ٢٣١الفقرة  
يرجى بيان التدابري امللموسة املعتمدة لزيادة متثيل املرأة ). ٢٣٢املرجع نفسه، الفقرة  (اً  منخفض

يف مجيع جماالت احلياة العامة، وال سيما يف املراتب العليا الختاذ القرار عن طريق أمور منـها                 
 ٢٥العامة رقم  من االتفاقية والتوصية ٤ من املادة   ١تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقاً للفقرة       

، اجلـزء   (A/59/38الصادرة عن اللجنة ووفقاً لتوصية اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة            
  ).٣٥٨األول، الفقرة 

يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلزالة التقييدات املفروضة على أنـشطة              -٢٢
  ). النسائية(املنظمات غري احلكومية 

  العمالة    
املرجع نفسه، اجلـزء    (إىل التوصية الواردة يف املالحظات اخلتامية السابقة        باإلشارة    -٢٣

 أعلى كثرياً من متوسـط      تعليموبيان الدولة الطرف أن للنساء متوسط       ) ٣٥٢األول، الفقرة   
 األدىنالرجــال ومــع ذلــك يعملــن يف املهــن وقطاعــات الــصناعة ذات األجــور 

)CEDAW/C/BLR/7   الفجوة يف األجور بني النساء والرجال       ، وكذلك استمرار  )٥٣، الفقرة 
، يرجى بيان اخلطوات املتخذة لكفالة تساوي الفرص بني النساء )٣١٥املرجع نفسه، الفقرة   (

والرجال يف سوق العمالة وال سيما للحد من فجوة األجور وتقليصها والقضاء على التمييـز    
 مـن  ٤ من املـادة  ١ة، وفقاً للفقرة املهين، عن طريق أمور منها اعتماد التدابري اخلاصة املؤقت 

  . الصادرة عن اللجنة٢٥االتفاقية والتوصية العامة رقم 

  الصحة    
 العدد املطلق حلاالت اإلجهاض، ما يزال اإلجهاض الطريقـة           تراجع بالرغم من يف    -٢٤

يرجى بيان اإلجراءات الـيت  ). ٣٧٣ و٣٧٢املرجع نفسه، الفقرتان   (الرئيسية لتحديد النسل    
           احلكومة للتوعية بأساليب منع احلمل وتوفري االستفادة منها علـى نطـاق واسـع،        تتخذها

وال سيما يف املناطق الريفية، وعما إذا كانت مجيع وسائل منع احلمل تقدَّم جماناً ويـستفيد                
  .منها كل من النساء والرجال، مبا يشمل املراهقات واملراهقني

 األخذ هبا يف البلد لزيادة الوعي العام خبطـر وآثـار            ويرجى إيضاح التدابري اليت مت      -٢٥
اإليدز؟ ويرجـى   /األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، وخاصة فريوس نقص املناعة البشرية        
  تبيان ما إذا كان أي من هذه التدابري موجهة حتديداً إىل النساء والفتيات؟

 املشاكل الدميغرافية الرئيسية    ، فإن إحدى  )٢٣املرجع نفسه، الفقرة    (ووفقاً للتقرير،     -٢٦
. وفيـات المعـدل   ارتفاع  اليت تواجه بيالروس، وال سيما يف سن فئة السكان العاملة، هي            

. يرجى تقدمي بيانات إحصائية مفصلة حسب نوع اجلنس عن األسباب الرئيـسية للوفيـات       
          خنيوالتـد  إدمان الكحـول     خلفض معدالت ويرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة       

  .بني النساء
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  نساء األقليات والفئات الضعيفة من النساء    
 يتطرقبالرغم من أن التقرير يقدم معلومات وبيانات مفصلة عن املهاجرات، فإنه ال               -٢٧

إىل نساء األقليات والريفيات والنساء ذوات اإلعاقة واملسنات، مبا يف ذلك حالتهن االقتصادية 
يرجى تقدمي املعلومات السالفة الذكر، وفقـاً لطلـب         . الة عمالتهن والصحية والتعليمية وح  

  ).٣٦٠، اجلزء األول، الفقرة A/59/38(اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة 
االضـطهاد  كون  يتضمن أن   تاللجوء يف بيالروس    قوانني   تيرجى بيان ما إذا كان      -٢٨

ويرجى كذلك تقدمي معلومات    . لالجئاملتعلق بنوع اجلنس أساساً شرعياً لالعتراف مبركز ا       
عما إذا كان القانون اخلاص باجلنسية ميكِّن املرأة الالجئة املتزوجة من احلصول على جنـسية          

  . بيالروس دون محلها على التخلي عن جنسيتها السابقة

  السجينات     
ثته إىل   من تقريره عن بع    ٧٢أشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف الفقرة           -٢٩

، إىل أن النساء حيتجزن يف نفس       (E/CN.4/2005/6/Add.3) ٢٠٠٤أغسطس  /بيالروس يف آب  
مرافق االحتجاز السابق للمحاكمة اليت حيتجز فيها الذكور، يف زنزانات منفصلة، لكن حتت             

. إشراف حراس ذكور، األمر الذي ينتهك حقوقهن يف احلياة اخلاصة وغريها من احلقـوق              
 جداً فيما يتعلـق باالتـصال بالعـامل         تقييدية فإن مراكز احتجاز اإلناث      وفضالً عن ذلك،  

يرجى بيان التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها إلجيـاد  . اخلارجي، مبا يف ذلك أطفال احملتجزات  
  .حل هلذا الوضع

  ٢٠ من املادة ١ الفقرة لتعدي    
 من  ٢٠ من املادة    ١فقرة  يرجى تقدمي وصف للتقدم احملرز حنو قبول التعديل على ال           -٣٠

  .االتفاقية، بشأن وقت اجتماع اللجنة

        


