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  ) من قائمة املسائل١الفقرة  (حملة عامة    

 إىل ،اجلنس وحتليلـها نوع  يف وضع نظام حمدد جلمع بيانات مصنفة حسب         املُحرز  تقدم  ال    
  جانب التعداد السكاين الوطين

 ،٢٠١٢-٢٠٠٨ الفتـرة    يف جريت حيث أ  صدد يف هذا ال   احلكومة تقدماً أحرزت    -١
 : املختلفة التالية  ستقصائيةاالدراسات   ال ،التعداد السكاين الوطين وتعداد املساكن    باإلضافة إىل   

 املتعلقـة   ستقصائيةالسة ا دراوالأول دراسة استقصائية دميغرافية وصحية يف غينيا االستوائية،         
الة املتعلقة حب باحلالة االجتماعية واالقتصادية للنساء يف غينيا االستوائية، والدراسة االستقصائية          

ليت تراعي بالتحديـد    التقارير النهائية، ا  ومن املقرر أن تكون     . كبار السن يف غينيا االستوائية    
تعاون مع الوكاالت التابعة ملنظومة الطار يف إو. ٢٠١٢عام يف أواخر ، جاهزة اينتغري اجلنسامل

من توحيد البيانات اإلحصائية الوطنية   لاً  حكومة غينيا االستوائية مشروع   بدأت  األمم املتحدة،   
 .ضمان توافر إحصاءات وطنية موثوقة وقابلة للمقارنة تفي باملعايري الدوليةأجل 

  ساء حبكم الواقعاملنهجية اليت تستعملها الدولة الطرف لتقييم حالة الن    
. كـم الواقـع   النساء حب يم حالة   حمددة لتقي منهجية   حكومة غينيا االستوائية  متلك   ال  -٢

وتتكون األساليب املستخدمة حىت اآلن من دراسات وحتليالت ملشاركة املـرأة يف خمتلـف              
 واسـتطالعات الـرأي،     ،القطاعات االجتماعية تستند إىل نتائج الدراسات االستقـصائية       

  . ومناقشات املائدة املستديرة،ات امليدانيةوالزيار

  )٢الفقرة  (اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    

عن حالة مشروع القانون املتعلق باملساواة والعدل بني الرجـل          مستوفاة  تقدمي معلومات       
 ١يتسق مع املـادة  املرأة إذا كان حيتوي على تعريف للتمييز ضد         ماواملرأة واإلشارة إىل    

   االتفاقيةمن
  .يقدم مشروع القانون املذكور حىت اآلن مل  -٣

واليت ُعرضت  عن حالة مشاريع القوانني املشار إليها يف التقرير         مستوفاة  تقدمي معلومات       
  ملشاورات العامة قبل اعتمادهاعلى ا

  . املختصةسلطاتتنتظر موافقة الذكورة مشاريع القوانني املتزال  ال  -٤
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  )٣الفقرة  (لنهوض باملرأةلالوطنية اآللية     

 عن وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة، من قبيل دورها          إضافيةتقدمي معلومات       
يف تصميم وتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة، واإلشارة إىل املوارد البشرية واملاليـة             

  املخصصة هلا
ة احلكومية املركزية املسؤولة     الوكال يوزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة ه       -٥

.  وتنفيـذها  الشؤون االجتماعية والنـهوض بـاملرأة     ب املتعلقةعن تعزيز سياسات احلكومة     
  :يلي مايتعلق بالنهوض باملرأة، وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة مسؤولة ع ماوفي

  هوض باملرأة؛لناملتعلقة باعمل خطط الاقتراح السياسات والربامج واملشاريع و  )أ(  
كوميـة  التعاون مع الوكاالت الوطنية والدولية واملنظمات غري احل       تشجيع    )ب(  

  املعنية بالنهوض باملرأة؛
 نـساء ل وال از املساواة بني الرج   يتعزرامية إىل   اإلجراءات ال عزيز ومواصلة   ت  )ج(  

  عية؛واملشاركة الفعالة للمرأة يف احلياة العامة، الثقافية واالقتصادية واالجتما
 وحتديد دور احلكومة ومـسؤولياهتا      إنشاء مؤسسات الرعاية األسرية   عزيز  ت  )د(  

  ؛إنشاء هذه املؤسساتيتعلق ب مافي
الرامية إىل منع العنف ضد النساء والفتيات وضـمان         تدابري التوعية   تعزيز    )ه(  

   هذا النوع من العنف؛ منشاملة الماية احل
  ك القانونية الوطنية واإلقليمية والدولية؛للصكواً حقوق املرأة، وفقتعزيز   )و(  
 يـة الرصد املنتظم لتنفيذ االتفاقيات وغريها من الصكوك الدوليـة واإلقليم          )ز(  

  .النهوض باملرأة املعنية بودون اإلقليمية

  :هلذه املهام املوارد البشرية واملالية التاليةوقد خصصت   -٦
للشؤون  اأحدمه (ان للرئاسة تشارمسونائب وزير،   ووزير،  : وارد البشرية امل  )أ(  
مدير عـام للنـهوض     وأمني عام،   ومستشار تقين،   و،  )للنهوض باملرأة ، واآلخر   االجتماعية

مفتش عام للخـدمات،    ور،  يالوزكتب  مدير عام مل  و االجتماعية،   للشؤونمدير عام   وباملرأة،  
منـدوبني  سـبعة   ، و )منطقة القارية للرية واآلخر   لمنطقة اجلز أحدمها ل  (انإقليميومفوضان  

خبري واحد يف كـل     (اً  تقنياً  ريخب ١١ و اً،إدارياً  موظف ٥٠و اً،حملياً  مندوب ١٨و،  مقاطعاتلل
، وخـبريان يف     والعالقـات البـشرية    ، والعمل االجتماعي، واهلندسة الزراعية    ،السياسةمن  

  ؛)علم االجتماع، ومخسة خرباء يف القانون
مـن   ١ ٤٦٧ ١٥٤ ٠٠٠رب مـن    يق مالوزارة  خصص ل : ملوارد املالية ا  )ب(  

مـصروفات  سـنوياً لل  )  دوالر أمريكـي   ٢ ٩٣٤ ٣٠٨ (األفريقية فرنكات اجلماعة املالية  
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 األفريقيـة  فرنكـات اجلماعـة املاليـة     مـن    ١٦ ٩٤٤ ٠٠٠ ٠٠٠و،  النفقات العامـة  و
 . التابع للوزارةلربنامج االستثمار)  دوالر أمريكي٣٣ ٨٨٨ ٠٠٠(

جتماعية والنهوض باملرأة ممثلة على مجيع مستويات اإلدارة إذا كانت وزارة الشؤون اال ما    
 هناك آلية قائمة لتنسيق تنفيذ السياسة الوطنيـة         تإذا كان  ما و ،السياسية للدولة الطرف  

   اإلدارة العامةيفزي ك الوطين والالمرينللنهوض باملرأة على الصعيد
يـع مـستويات اإلدارة      مج ممثلة علـى  وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة        -٧

رئيـسية  يئـة ال  وهـي اهل   املركزية،   اإلدارة) أ: (يلي اممهيكلها التنظيمي   ويتكون  . السياسية
ستشارية اليئات ا واهل،  للرئاسةواهليئات االستشارية   التنفيذية،   الوكاالت   اليت تتضمن ،  للوزارة

قـسم  و،  كتب الوزير مولخدمات،  لمفتشية عامة   و عامة،   وإداراتعامة،  المانة  واألوزارة،  لل
 ان، وسـبعة  إقليميوهناك فرعان   ،  املكاتب اخلارجية ) ب(و ووحدة تقنية؛    ،قانونيةالشؤون  ال

 ةريصغال رئيسيةميع اهليئات ال  جل و .اًستقلة إداري مهيئة   اً أو حملياً  ع فر ١٨و،  للمقاطعاتفروع  
   .لشؤون االجتماعية والنهوض باملرأةلمكاتب استشارية 

تعـددة   امل وطنيـة العمـل   الالوطنية للنهوض باملرأة من خالل خطة       نفذ السياسة   تو  -٨
 ةتعـدد اللجنة املوهناك ). ٢٠١٥-٢٠٠٥(القطاعات للنهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني      

تنفيـذ  مسؤولة عن ضـمان      وهي   ،تابعة هلا الفرعية  اليئات  واهلالتقييم،  للتنسيق و القطاعات  
  .ة فعالةاخلطة وإدارهتا ورصدها وتقييمها بصور

  )٤الفقرة  (آليات تقدمي الشكاوى    

لتمييز جنسياً وجنـسانياً،    ل تعرضناآلليات وسبل االنتصاف املتاحة أمام النساء اللوايت            
  فيها اآلليات املستقلة لتقدمي الشكاوى امب
انياً جنـس  أو ياً لتقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز جنس     ةصصخموجد آليات رمسية    ت ال  -٩

  .ةضد املرأ
ـ  فروع ا المجيع  توجد يف   رمسية،  الليات غري   اآليتعلق ب  ماوفي  -١٠ وزارة الـشؤون   حمللية ل

 القانونيـة   يف ذلك املـشورة    ا للنساء، مب   املشورة ميتقدلوحدات   االجتماعية والنهوض باملرأة  
والتمييز بانتظام لتلقي   ضحايا العنف   خدمات الوساطة اجملتمعية والزوجية، واستقبال النساء       و
  .اجلنساين أوشكاوى املتعلقة بالعنف املرتيل ال
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إليهـا أمـام    شري  أُ أوطبقت بصورة مباشرة    قد  إذا كانت االتفاقية     ماتقدمي معلومات ع      
  احملاكم احمللية

 الـيت تقـدم     باملرأة وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض   يشار يف الوحدات التابعة ل      -١١
بصورة ،  اجملتمعية والزوجية   الوساطة انونية وخدمات املشورة الق يف ذلك    امباملشورة للنساء،   

  .كل حالة على حدةيف اً يكون مناسب ماروتينية إىل االتفاقية، حسب

  )٥الفقرة  (التدابري اخلاصة املؤقتة    
زيادة مشاركة املرأة يف مواقـع      لخاصة   أوالدولة الطرف أي تدابري مؤقتة      تعتمد   مل  -١٢

اً تدرجيي بيد أن النساء يشغلن. لطة القضائية واخلدمة املدنيةصنع القرار السياسي ومناصب الس    
إجـراءات  اً  وعالوة على ذلك، تتخذ الدولة الطرف حالي      . املزيد من هذه املواقع واملناصب    

 من الدستور ١٣يف املادة ) ٣ و٢الفقرتان  (جت فقرتان جديدتان    رأدو. لزيادة مشاركة املرأة  
  :يلي ماتنصان على ، املعدل مؤخراً

تقـوم  أمـام القـانون،     بني الرجال والنساء    ساواة  املبدأ  مب  عمالً: ٢، الفقرة   ١٣املادة  
املرأة ومشاركة  لتعزيز متثيل   القانونية واآلليات الالزمة    التغيريات  بإدخال  السلطات العامة   
  .األخرى يف مجيع مؤسسات الدولةهام يف الوظائف العامة ويف أداء املبشكل مناسب 

 .هذه احلقوق واحلرياتممارسة حيدد القانون شروط : ٣فقرة ، ال١٣املادة 

  )٦الفقرة  (القوالب النمطية واملمارسات الضارة    

يف تقدمي معلومات تفصيلية عن طريقة التقييم اليت تستعملها الدولة الطرف لقياس التقدم                 
  لقضاء على املمارسات الضارةا

تقييم أثر أنشطة التوعية املـضطلع هبـا        األساليب التالية ل   الدولة الطرف استعملت    -١٣
ستطالعات الدراسات االستقصائية، وا  : للقضاء على املمارسات الضارة، وقياس التقدم احملرز      

  . والتقارير القطاعية، وحتليل اإلحصاءات القطاعية العام،الرأي

مل إذا كانت الدولة الطرف تتوخى تصميم وتنفيذ برنامج تعليمي شا          ماتقدمي معلومات ع      
يف ذلك من خالل وسائط اإلعالم، للقضاء على األدوار   اواستراتيجيات توعية وإعالم، مب   

  النمطية اجلنسانية املتعلقة بالنساء يف األسرة ويف اجملتمع
 مواضيع مثل العالقات داخل     "رتلالثقافة يف امل  "سمى  ينامج إذاعي أسبوعي    يتناول بر  -١٤
وزارة الـشؤون االجتماعيـة   وتعتزم . سرة واملرتل واجملتمعيف األتها  وأمهي املرأة ودوررتل،  امل

مـن  بالقضايا اجلنسانية بشكل عـام  مهور توعية اجل لتثقيف و برنامج  تقدمي  والنهوض باملرأة   
  .دور املرأة يف األسرة واجملتمعلالتغلب على الصور النمطية السلبية القائمة أجل 
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  )٨ و٧الفقرتان  (العنف ضد املرأة    

عن حالة مشروع القانون الشامل املتعلق بالقضاء على العنـف          مستوفاة  لومات  معقدمي  ت    
  ضد املرأة، الذي عرض على الربملان

  . املختصةسلطاتنتظر موافقة الين وع القانومشرزال ي ال  -١٥

يف ذلك تعريف العنف ضد املرأة       اتقدمي معلومات تفصيلية عن حمتوى مشروع القانون، مب           
املزمعـة  فيه واجلزاءات، فضالً عن سبل االنتصاف واجلرب        الواردة  ف  وخمتلف أنواع العن  

) ١٩٩٢(١٩ للجنة رقـم  وهل تتسق األحكام مع االتفاقية والتوصية العامة        . للضحايا
  بشأن العنف ضد املرأة 

 من الدستور اللتني تنصان على      ١٥ جيم و  -١٣يستند مشروع القانون إىل املادتني        -١٦
  :يلي ما

 ، النـساء مجيـع ع تتمّت. املساواة بني الرجال والنساء أمام القانون     : م جي -١٣املادة  
ـ دنية، بنفس احلقـوق والفـرص       بصرف النظر عن حالتهن امل      ة والـسياسي  ةاملدني

يف مجيع جوانـب احليـاة     اليت يتمتع هبا الرجال،      ة والثقافي ة واالجتماعي ةواالقتصادي
  .العامة واخلاصة واألسرية

...  
 اجلـنس،  أو،  اإلثنية أومتييز على أساس األصل القبلي،       أوي حتّيز   أحيظر   :١٥املادة  
املمارسـات الفاسـدة،     أواالنتماء السياسي،    أوالوضع االجتماعي،    أوالدين،   أو
  .عاقب عليه القانونويألسباب أخرى مشاهبة  أو

لعنف مستوى ا إزاء  يف األمم املتحدة،    ويساور غينيا االستوائية القلق، بوصفها عضواً         -١٧
حلقـوق  اً  م وانتـهاك  للمساواة والتنمية والس  لعقبة  يشكل  قر بأن هذا العنف     ت و ،ضد املرأة 

اً تارخييكافئة   غري املت  ةعالقالالعنف ضد املرأة مظهر من مظاهر       و. اإلنسان واحلريات األساسية  
 تشكل الفـوارق بـني   ثقافية اليت   والجتماعية  العوامل ا نساء اليت نتجت عن ال    ل وال ابني الرج 

ـ   الختالل  ايتجلى  و. لارجاجلنسني واليت تضع النساء يف مرتبة أدىن من ال          يف  ةيف هذه العالق
ـ  يف نطاق    سوء املعاملة  هي   ثالثة جماالت رئيسية للعالقات الشخصية     ، واالعتـداء   ةالزوجي

  . والتحرش يف مكان العمل،اجلنسي يف احلياة االجتماعية
 ٢٧الصادر يف    ٧٩/٢٠٠٢املرسوم رقم   برأة  لنهوض بامل لالسياسة الوطنية   واعتمدت    -١٨
للنـهوض بـاملرأة     املتعددة القطاعات    خطة العمل الوطنية  ، وتنفذ من خالل     ٢٠٠٢مايو  /أيار

توصيات املؤمتر  اليت تعززها   ،  ٢٠٠٤املعتمدة يف عام     )٢٠١٥-٢٠٠٥(بني اجلنسني   واملساواة  
اليت تتمتع مبكانة عاليـة  ، و٢٠٠٥يف عام يف باتا نساء والفتيات الذي عقد     الة ال حبالوطين املعين   

، اليت متـت    "٢٠٢٠رؤية عام   " استراتيجيات اخلطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية        يف
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 /املؤمتر االقتصادي الوطين الثاين الـذي عقـد يف باتـا يف تـشرين الثـاين               املوافقة عليها يف    
عـادة بنـاء األمـة       عقدت العزم على إ    اليتمجهورية غينيا االستوائية،    وتنفذ  . ٢٠٠٧ نوفمرب

ـ السـتجابة   ل تنفيذ سلسلة من الصكوك القانونيـة         متاماً، على  واستعادة سيادة القانون    تغريل
  .العمليةهذه جزء من اجلنساين شامل للقضاء على العنف ومشروع القانون ال. األوضاع يف البلد

  :العناصر الرئيسية ملشروع القانونيلي  ماوفي -١٩
مظـاهر عـدم     أوأبشع عالمات   من  يف غينيا االستوائية    اجلنساين  عنف  لا  )أ(  

ألن املعتدين  ورأة جملرد كوهنا امرأة،     ملضد ا هذا العنف   يرتكب  و. املساواة بني الرجال والنساء   
 واحلـق   ،قوق أساسية، مثل احلق يف احلياة واحلرية واالحترام       يتمتعن حب  اليعتقدون أن النساء    
  ؛نخلاصة هبيف اختاذ القرارات ا

عمـل   أو،  العنف ضد املرأة بأنـه أي سـلوك         مشروع القانون  ويعّرف  )ب(  
 ةمباشرويقوم على عدم تكافؤ الفرص، ويؤثر بصورة         ،ستهدف النساء  عن عمل، ي   امتناع أو
 البدنيـة   نسالمته أو تهن،كرام أو تهن،حري أون،  حياهت على   ،سرية أوعلنية  غري مباشر،    أو
   الشخصية؛نسالمته أو ن،ثروهت أو املالية، نحالته أو ،ةاجلنسي أوالنفسية  أو

عمـل   أو،  أي سـلوك  بأنـه   العنف غري املباشر    عّرف مشروع القانون    يو  )ج(  
غـري مـوات    ملرأة يف وضع    تضع ا  ةمتييزيممارسة   أوقاعدة   أوحكم   أوامتناع عن عمل،     أو

  ل؛ابالنسبة للرج
 ،اجلنـسي و ، والنفـسي  ،املـادي  هي العنـف     أنواع العنف ضد املرأة   و  )د(  

   ؛ايل، واملعنويامل، وواالقتصادي
 مبـالغ    على يف ذلك  ااجلزاءات والعقوبات، مب  وينص القانون اجلنائي على       )ه(  
هـذه اجلـزاءات    وختتلـف   ،  العنف ضد املـرأة   حيكم هبا نظري ارتكاب      اليت قد    ،الغرامات

  ؛ شديد للغاية أوشديد  أوخفيف واقع بأنه الضرر الوالعقوبات باختالف تصنيف 
  وسـرعتها، جـراءات اإلجمانيـة  بشأن اً القانون أحكام مشروع  يتضمن  و  )و(  

 وتدابري وقائية يتعني تطبيقها أثناء احملاكمات املتعلقة بقضايا العنـف  عامةقواعد  يتضمن   ماك
   ؛ وبعدهاضد املرأة
) ١٩٩٢(١٩رقم  للجنة   مةالتوصية العا مع   و ،االتفاقيةمع   هذه األحكام    فقتتو  )ز(  

  . من دستور غينيا االستوائية٨ واملادة ،العنف ضد املرأةبشأن 
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أنـواع   بيـان تقدمي معلومات تفصيلية عن نتائج الدراسة الوطنية بشأن العنف املرتيل و              
  اإلجراءات املتوخاة ملعاجلة نتائج الدراسة

.  املنطقة القارية  يتم تنفيذها يف   ملاملعنية يف املنطقة اجلزرية من البلد و      بدأت الدراسة     -٢٠
لذلك أدجمت هذه الدراسة يف الدراسة االستقصائية اليت تقوم هبا احلكومة بـشأن الـصحة         و

  .٢٠١٢ االستقصائية يف هناية عام السكان، ومن املتوقع احلصول على النتائج النهائية للدراسة

   اينالصلة بني هذه الدراسة والربنامج املتعدد القطاعات ملكافحة العنف اجلنس    
تصميم الربنامج املتعـدد  كمدخالت يف الدراسة املنتهي من نتائج اجلزء  استخدمت  -٢١

   . اجلنساينلعنفكافحة االقطاعات مل

تقدمي معلومات عن أثر الربنامج املتعدد القطاعات يف عملية مكافحة العنف القائم علـى                  
  اجلنس والعنف اجلنساين

  .ت حىت اآلنينفذ الربنامج املتعدد القطاعا مل  -٢٢

  )١٠ و٩الفقرتان  (االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    

سن تشريع ملنع استغالل النساء يف      يف   فكرتإذا كانت الدولة الطرف      ماعتقدمي معلومات       
  البغاء ومعاقبة من يستغلهن

 ١٤أصدرت احلكومـة يف     ولذلك  . الدولة الطرف الدعارة مشكلة اجتماعية    تعترب    -٢٣
ذي االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين، ال    بشأن   ١/٢٠٠٤قانون رقم   ال ٢٠٠٤بتمرب  س/أيلول

تعاجل بالتـايل مـشكلة      الو. كافح الدعارة بوصفها شكالً من أشكال االستغالل اجلنسي       ي
من أجل  بشأن الدعارة   خاصة  احلكومة تدرس إمكانية إجراء دراسة      أن  بيد  . الدعارة وحدها 

  . تشريعات حمددة بشأن هذه املسألةاحلصول على مدخالت لصياغة 
 دراسات حمددة للتعرف على     رجت مل بشأن البغاء، و   حمددتشريع  حىت اآلن   يوجد   الو  -٢٤

  .حتديد حجم املشكلة أو ،يف غينيا االستوائيةخصائصه  أو ه وأسباب للبغاءاجملاالت الرئيسية

 إذكـاء ملعنيني هبذه املسألة و   تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لزيادة قدرات املوظفني ا            
  الوعي بني اجلمهور بصفة عامة للقضاء على استغالل النساء يف البغاء ومنعه

 /أيلـول  ١٤الصادر يف    ١/٢٠٠٤لقانون رقم   اإطار  ، يف   جيري تدريب املسؤولني    -٢٥
،  بني اجلمهـور   الوعي، على إذكاء    بشأن االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين     ٢٠٠٤سبتمرب  

 .ياوإعادة تأهيل الضحا هذه اجلرائم،  ومقاضاة مرتكيب، عن احلاالتالكشفو
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يف ذلك السياحة اجلنسية، فضالً عن برامج        االتدابري املتخذة لتثبيط الطلب على البغاء، مب          
  يف هجر البغاءيرغنب اإلنقاذ وإعادة التأهيل املقدمة إىل النساء والفتيات اللوايت 

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      مبوجب  اء والفتيات   حقوق النس تنشر باستمرار     -٢٦
قوق املرأة يف   املعنية حب التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك الدولية           

 مسألة البغاء وأسبابه وآثاره الضارة، فضالً     اليت تعاجل   واحللقات الدراسية   املقابالت  املؤمترات و 
  .يهوالطلب عل البغاء كن اختاذها للحد من ممارسةالوقائية اليت ميالتدابري عن 

يترتب  ماالنساء والفتيات وجذورها و   بتقدمي معلومات تفصيلية عن مدى ظاهرة االجتار            
  عليهعاقبة املالنساء والفتيات ومنعه وبالتدابري الرامية إىل كبح االجتار من آثار وعليها 
ـ       جتر   مل  -٢٧  وأسـبابه  ار بالنـساء والفتيـات  حىت اآلن أي دراسة لتحديد حجم االجت

منع االجتار بالبشر،    أو/والقضاء على   يتعلق بالتدابري الرامية إىل      ماوفي. والعواقب املترتبة عليه  
االجتار بالبشر  بشأن   ١/٢٠٠٤قانون رقم   ال ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول ١٤أصدرت احلكومة يف    

مباشـرة يف   املـشاركني   لني  ملسؤواتدريب  وجيري يف إطار هذا القانون      وهتريب املهاجرين،   
ويف هذا الصدد، نظمت وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة،         . مكافحة االجتار بالبشر  

مبساعدة تقنية من املنظمة الدولية للهجرة وبدعم من سفارة الواليات املتحـدة األمريكيـة،              
لني العاملني يف جماالت     تدريبيتني حول االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين لكبار املسؤو        نيدورت

   .اإلدارة العامة واألمن القومي وأمن احلدود
نتبـاه  ايف اآلونة األخرية حلقة دراسـية السـترعاء         اً  وزارة الداخلية أيض  ونظمت    -٢٨

  .١/٢٠٠٤ القانون رقمإىل مضمون املسؤولني احلكوميني احملليني 

  )١١الفقرة  (اجلنسية    
 / متـوز ١٤الـصادر يف   ٣/٢٠١١لقـانون رقـم   ا(قانون اجلنسية اجلديد    يسمح    -٢٩
غـب يف   إذا كنـت تر    مابأن ختتار حبرية    ) لزوجةليف هذه احلالة    (للزوجني  ) ٢٠١١ يوليه

جيـوز  " أنه   القانون على هذا   من   ٦املادة  وتنص  .  ال مجنسية غينيا االستوائية أ   احلصول على   
سنوات من الزواج واملعاشرة يف     عشر  هذا اخليار بعد    ممارسة  مواطين غينيا االستوائية    ألزواج  

تـنص   من نفس القانون     ٢٣ أن املادة    بيد أن من اجلدير بالذكر    . "مجهورية غينيا االستوائية  
إذا مت التوصل إىل     الازدواج اجلنسية إ  بتعترف حكومة مجهورية غينيا االستوائية       ال"على أنه   

  ".ىخرأاتفاقات يف هذا الشأن مع دول 
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  )١٢الفقرة  (املشاركة يف احلياة السياسية    

وعدد النساء الاليت يشغلن مقاعد يف      عدد القاضيات    بني   رقتوضيح األسباب احملتملة للف       
 وتقدمي معلومات بشأن التدابري املتخـذة للنـهوض         ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف الفترة   الربملان  

   اخلاصة املؤقتة األخرىالتدابري أويف ذلك احلصص  امبشاركة املرأة يف اجملال السياسي، مب
 وظـائف الالتدريب القانوين للمرشحني وتوفر  ا عاملني مه  علىتعيني القضاة   يتوقف    -٣٠

وينتخب أعضاء الربملان عن طريق     . االنتخاب للربملان على التصويت الشعيب    يف حني يتوقف    
القوانني االنتخابية  متيز   الإذ  الخنفاض عدد النساء يف الربملان      يوجد تفسري    الو. االقتراع العام 

  .بني الرجال والنساء
زيادة مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية       لالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف      وتشمل    -٣١
يف ) ٣ و ٢ فقرتانال(فقرتني جديدتني   دراج  إبالتحديد  التعديالت األخرية للدستور، و   اً  أساس
  .) أعاله١٢انظر الفقرة ( من الدستور ١٣املادة 

تقدمي معلومات عن تدابري النهوض مبشاركة املرأة يف مناصب صنع القـرار يف جمـاالت                   
  القطاع العام األخرى

مناصب صـنع   ومع ذلك، زادت نسبة     . مؤقتة حىت اآلن   أوخاصة  تتخذ تدابري    مل  -٣٢
غري . يف القطاعني العام واخلاص دون مساعدة تدابري خاصة       اً  القرار اليت تشغلها املرأة تدرجيي    

 أكثر من ذلك وأدرجت كجزء من       الدولة الطرف اختذت إجراءات لزيادة مشاركة املرأة      أن  
يف ) ٣ و ٢فقرتـان   ال(  ني جديـدت  نيفقرتعملية اإلصالح الدستوري اليت قامت هبا مؤخراً        

  .) أعاله١٢انظر الفقرة ( من الدستور ١٣ املادة

  )١٤ و١٣الفقرتان  (التعليم    

، ٢٠٠٨ و األمية الوطين للنساء والفتيات القائم منذ عـام        تقدمي معلومات عن برنامج حم        
  النتائج اليت حتققت حىت اآلنعن يف ذلك  امب

من النـساء هـو      ات واملراهق لغات والشابات باالربنامج الوطين لتعليم ال   من  دف  اهل  -٣٣
مـة  جزء من سياسة احلكو   وهذا الربنامج   . لقضاء على األمية بني النساء يف غينيا االستوائية       ا

 لـاليت امن النـساء     اتواملراهقالبالغات والشابات   تدريب وحمو أمية     وال عليمللتاالجتماعية  
النظام التعليمي الرمسي والنساء األميات،     ابات غري امللتحقات ب   عن الش   املدارس، فضالً ركن  ت
ءة معرفة القرا ، من خالل    تمكينهنللغات   غري رمسي للبا   يظام تعليم لتحاق بن  اال نتيح هل ت  يتال

يف من املشاركة بصورة فعالة ومنتجـة       مدرة للدخل،   على أنشطة   والتدريب املهين   والكتابة  
 .لبالدلالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
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لي النتائج  ي ماوفي. وقد شرع يف تنفيذ هذا الربنامج وهو اآلن يف مرحلته التحضريية            -٣٤
  :اليت حتققت حىت اآلن

  من خالل محلة على الصعيد الوطين؛الشروع يف تنفيذ الربنامج   )أ(  
الدفعـة  جتهيز الفصول الدراسية، واختيـار    و،  يةميلتعلحتديد االحتياجات ا    )ب(  

  ملوظفني؛األوىل من ا
  ؛والتصديق عليهااملتعلقة مبحو األمية والتعليم والتدريب االحتياجات تصميم   )ج(  
   األوىل؛ستخدامها يف املرحلة اليت سيتم ا١٧٧ل ا الفصول عينيت  )د(  
 األويلواالختيـار   حمو األميـة والتعلـيم والتـدريب،        احتياجات  حتديد    )ه(  

اختيار املوظفني املعنيني بالتوعية واملعلمني املعنـيني        (هيئات التدريس للمؤسسات التعليمية و  
  ؛) يف البلدياتحو األميةمب

الكاتبـة،  اآلالت  ( الالزمة للمرحلة األوىل من الربنـامج        داقتناء بعض املوا    )و(  
  ؛)املواد االستهالكية، إخلو، احلواسيبواأللواح الشمسية، و

  ؛املوظفني املعنيني بالتوعية واملنسقني احمللينيتدريب   )ز(  
وضع املناهج الدراسية والنماذج التعليمية الوطنية حملـو األميـة والتعلـيم              )ح(  

  للبالغات والشابات واملراهقات من النساء والتصديق عليها؛
 الطبعة األوىل من املناهج الدراسية والنمـاذج التعليميـة الوطنيـة            طباعة  )ط(  

 .للبالغات والشابات واملراهقات من النساء

التقريـر، يف  يف جـاء   اتقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري القائمة اليت أسهمت، وفقاً مل          
  اخنفاض معدل ترك الفتيات للدراسة

  :يلي ما ترك الدراسةمن معدل لتدابري املتخذة للحد تشمل ا  -٣٥
  زيد من املوارد لتعليم البنات؛املتعبئة   )أ(  
ي نـهج إضفاء الطـابع امل   مبادرة التعليم قبل املدرسي، و    الشروع يف تنفيذ      )ب(  

  ؛ علقها األسر عليهاألمهية اليت تإىل اظر بالنأجزاء أخرى من البلد، عليها، وتطبيقها يف 
البات الاليت يتجاوزن سن االلتحاق     االبو وباتا للط  فتح مركزين للتعليم يف م      )ج(  
   عن الدراسة بسبب احلمل؛نمفيد بشكل خاص للفتيات الاليت توقفوهذا . باملدرسة
مـاالبو وباتـا    (بناء مراكز جديدة للتدريب املتكامـل يف املـدن الكـربى              )د(  

  ؛)مونغوموو
   النائية؛ يف البلديات واجملتمعات احملليةيةتشييد مراكز تعليم  )ه(  
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  بأمهية التعليم املدرسي للفتيات؛أولياء األمور،  بني سيما ال،  املستمرإذكاء الوعي  )و(  
  حاالت الزواج املبكر؛التخفيض الكبري يف عدد   )ز(  
  .تعليم الفتياتللوالدين جتاه تغيري املواقف التمييزية   )ح(  

صنفة حسب اجلنس واملناطق    عن األمية ومعدالت ترك الدراسة، م     مستوفاة  تقدمي بيانات       
  احلضرية والريفية

، كان  ٢٠٠١ويف عام   . ٢٠٠١تستوف البيانات املتعلقة هبذه املؤشرات منذ عام         مل  -٣٦
 للنـساء، وبعبـارة أخـرى،       ٨٦,٧ يف املائة للرجال و    ٩٠,٨معدل معرفة القراءة والكتابة     

وكان معدل تـرك    . ميني يف املائة من الرجال من األ      ٩,٢ يف املائة من النساء و     ٢٣,٣ كان
   .٢٠٠٨ يف املائة يف عام ١٦,٦، مقابل ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٢٢,٢الدراسة للفتيات 

يف الفتيات والنـساء    تساوي  اخلطط والربامج واالستراتيجيات األخرى املتوخاة لكفالة           
 يتعلق بالوصـول إىل التعلـيم الـتقين    ماقوق مع الرجال يف جمال التعليم، وخاصة في     احل

  والتعليم العايل
  .استراتيجيات إضافية من هذا النوع أوبرامج اً توجد حالي ال  -٣٧

  )١٥الفقرة  (العمالة    

  بشأن مشاركة النساء يف العمالة يف القطاعني العام واخلاصبيانات تقدمي     
 يف  ٤٠,٤ موظفاً،   ٩ ٧٨٨من جمموع املوظفني املدنيني يف البلد الذين يبلغ عددهم            -٣٨

توجد  الو). وزارة اخلدمة املدنية  : املصدر( يف املائة من الرجال      ٥٩,٦من النساء و  منهم  املائة  
   .بيانات متاحة عن نسبة النساء العامالت يف القطاع اخلاص

تقدمي معلومات عن حالة النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي، وخاصة عـن أنـواع                   
  خرى واحلماية املتاحة للنساءاخلدمات القانونية واالجتماعية واخلدمات األ

  . حىت اآلناملسائلهذه بشأن إجراء دراسات لعدم معلومات توجد  ال  -٣٩

يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، لكفالة مشاركة النساء يف          ااإلشارة إىل التدابري املتخذة، مب        
 يف جمـال    النساءقطاعات االقتصاد الناشئة وأيضاً للقضاء على املمارسات التمييزية ضد          

  العمالة، مثل عدم مرونة ظروف العمل واالختالف يف األجور
. ةتخذ تدابري خاصة مؤقتة لضمان مشاركة املرأة يف قطاعات االقتصاد الناشـئ           ت مل  -٤٠
يف األجور على أساس اجلنس     الختالف  ظروف العمل وا  جمال للحديث عن عدم مرونة       الو
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علـى  و ،قانون اخلدمة املدنية ضد املـرأة      العمل و قانون ال مييز   الحيث  يف غينيا االستوائية    
  . خاصةاً حقوقاهنانحمي املرأة وانميحيا مالعكس من ذلك، أهن

هـارات  يتعلـق مب  مافيلتدابري اليت اختذت تشمل رفع مستوى الوعي بني السكان       وا  -٤١
منح قـروض للمجموعـات النـسائية    ووتوعية النساء أنفسهن،    ، وتدريب إمكاناهتااملرأة و 

العمل والعمال  صاحبات املشاريع، وتعديل قانون العمل، الذي ينظم العالقات بني صاحب           و
  .دون متييز بني اجلنسني

تقدمي معلومات عن آليات تقدمي الشكاوى املتاحة للنساء اللوايت تعرضـن لالغتـصاب                 
  لتحرش اجلنسي يف مكان العمللضحايا وضعن  أو
لرجال والنـساء   ول.  هذه احلاالت   الشكاوى يف  توجد آلية خمصصة للنساء لتقدمي     ال  -٤٢

الوصول إىل نفس آليات تقدمي الـشكاوى؛  احلق يف ن العمل   االذين انتهكت حقوقهم يف مك    
  .نتهاكاتالسلطات املختصة هبذه االإبالغ جيوز هلم وبعبارة أخرى، 

  )١٧ و١٦الفقرتان  (الصحة    

 الرعايـة   وعيـادات  النساء مبرافـق     تقدمي معلومات عن التدابري القائمة لتحسني توعية          
رعاية قبل الـوالدة    اليف ذلك    االصحية وخدمات رعاية األمومة وسبل الوصول إليها، مب       

   ومعلومات عن تنظيم األسرةهابعدو
  :تشمل التدابري  -٤٣

  ؛نشرات الدعايةاملعلومات وتوزيع   )أ(  
  ؛)"الصحة للجميع"(الربامج اإلذاعية والتلفزيونية   )ب(  
نفيذ أنشطة اإلعالم والتثقيف واالتصال اليت تتنـاول قـضايا الـسكان            ت  )ج(  

، مع التركيز خاصة علـى القـضايا   )كاناخلاص بالس صالاإلعالم والتثقيف واالت مشروع(
  ملرأة والطفل؛ اصحة املتعلقة ب
تقدمي معلومات  ل وعيادات األمومة    يةراكز التعليم امللتوعية يف   تنظيم أنشطة ا    )د(  

،  املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي    وتنظيم األسرة، واألمراض   ،لصحة اإلجنابية عن خدمات ا  
  .واجلوانب األخرى للصحة اجلنسية للمرأة

  تقدمي معلومات عن نسبة وفيات األمهات نتيجة عمليات اإلجهاض غري املشروعة وغري اآلمنة    
  . توجد بيانات إحصائية بشأن هذا املوضوع ال  -٤٤
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 تفصيلية عن نتائج أنشطة صندوق التنمية االجتماعية الرامية إىل خفـض            تقدمي معلومات     
  معدل وفيات األمهات يف الدولة الطرف

 برنامج عالج ناسور  الالزمني لتنفيذ   ) مرضاتاملطباء و األ(طبيني  الوظفني  امل تدريب   مت  -٤٥
  .كانلس لاألمم املتحدةمن صندوق احلكومة بدعم تقين ومايل الوالدة الذي تضطلع به 

عمال الرعايـة    من   ٥٠٠تدريب  ومت   ،تشغيل برنامج الرعاية الصحية األولية    وأعيد    -٤٦
كمية كبرية من األدوية    ووزعت  ؛  ةشهريمنهم برواتب    ٣٠٠، ومت التعاقد مع     الصحية األولية 

 خطة  ووضعت؛  على الصعيد الوطين  األساسية جلميع مستشفيات املقاطعات واملراكز الصحية       
ـ  املرحلة األوىل من     تانتهو؛  يف مجيع أحناء البلد   ت التقليديات   لتدريب القابال  ه اخلطـة   ذه

 يف املائة من العيادات     ٦٠يزيد على    ماجتديد  مت  ؛ و باملنطقة القارية القابالت   من   ٨٥بتدريب  
وقد جنحت اجلهود الرامية إىل زيادة الوعي يف املنـاطق          . اليت كانت مغلقة من قبل    الصحية  
  .الصحيةوالعيادات خدمات املراكز سكان على استخدام لتشجيع الالريفية 
صورة  ، اليت ستوفرغينيا االستوائيةالدراسة االستقصائية األوىل للسكان واجملتمع يف       و  -٤٧
نظمه صندوق  ي آخر   ، نشاط معدل وفيات األمهات أثناء النفاس    و لصحة املرأة كثر وضوحاً   أ

  .التنمية االجتماعية

ابري القائمة اليت هتدف إىل خفض معدل محل املراهقات املرتفـع           تقدمي معلومات عن التد       
يف ذلك تعليم الصحة واحلقـوق       اومنع األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مب       

اإلجنابية واجلنسية يف املناهج الدراسية والوصول حبكم الواقع إىل مجيع خدمات وأجهـزة             
  تنظيم األسرة، مثل وسائل منع احلمل

  :التدابريمل هذه تش  -٤٨
ـ إذاعبرامج  ، يف شكل    التوعيةأنشطة  زيادة    )أ(   ، ومقـابالت ،  يـة ة وتلفزيون ي

نـشر  و ومناقشات املائدة املستديرة يف املناسبات اخلاصـة؛         ، وحماضرات ،عروض مسرحية و
توفري املعلومات وزيادة الوعي؛ وتوزيع وسائل منع احلمل على السكان          لنشورات  املوتوزيع  

محـالت  واالستشارات الطبية، واملناسبات العامة،     واً يف احللقات الدراسية،     النشطني جنسي 
  التوعية، إخل؛

  ؛البلداملستشفيات يف مجيع تنظيم األسرة يف مكاتب لإنشاء وفتح   )ب(  
لتشمل مواضيع مثـل    دراج موضوع حقوق اإلنسان يف املناهج املدرسية        إ  )ج(  

 واملـساواة بـني     ،اإليدز/البشريقص املناعة    وفريوس ن  ،التعليم من أجل السالم، والسكان    
اجلنسني يف املناهج الدراسية والكتب املدرسية املستخدمة يف الصف السادس مـن املدرسـة          

  االبتدائية ويف املدارس اإلعدادية؛
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مـع   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ طالب وطالبة يف الفترة      ٥٠٠يزيد على    ماتدريب    )د(  
  ؛) تنفيذهجاري(يدز اإل/فريوس نقص املناعة البشرياألقران على 

فـريوس   ملكافحة   الوطينالربنامج  تنفيذ الربنامج الوطين للصحة اإلجنابية و       )ه(  
، الذي يتناول أيضاً األمراض األخرى املنقولة عن طريق االتصال          اإليدز/نقص املناعة البشري  

  .اجلنسي

صال اجلنـسي،   تقدمي معلومات حول الربامج القائمة ملنع األمراض املنقولة عن طريق االت              
  اإليدز/يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري امب

نقولة عن طريق االتصال     ملكافحة األمراض امل   اً كبري اًها جهد ؤاحلكومة وشركا تبذل    -٤٩
لألحكام القانونية اً خاص، وفقبوجه اإليدز /البشري، وفريوس نقص املناعة اجلنسي بوجه عام

 ٢الصادر يف  ٣/١٩٩٦رقم (قانون تنظيم األسرة   و  من الدستور؛  ٢٢ و ١٣ و ٥اد  وامل: التالية
اإليـدز  /البشريقانون املتعلق مبنع ومكافحة فريوس نقص املناعة        وال؛  )١٩٩٦فرباير  /شباط

 ١٠٧/٢٠٠٦؛ واملرسـوم رقـم      )٢٠٠٥مايو  /أيار ٩الصادر يف    ٣/٢٠٠٥القانون رقم   (
وقـف  لاءات عاجلـة    إجرالذي اختذت مبوجبه     ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠الصادر يف   

  :هذه اإلجراءاتوتشمل . اإليدز يف غينيا االستوائية/البشريانتشار فريوس نقص املناعة 
ربنامج والاإليدز،  /البشريتنفيذ الربنامج الوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة          )أ(  

اإليدز، والربنـامج الـوطين للـصحة       /البشريتعدد القطاعات ملكافحة فريوس نقص املناعة       امل
  ؛لطفلإىل ا األم  مناإليدز/البشري وبرنامج الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة ،اإلجنابية

 ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة        ٢٠١٠-٢٠٠٩تنفيذ خطة الطوارئ      )ب(  
  اإليدز؛/البشري

ملرضى فريوس نقـص املناعـة      عكوسة  العالج املضاد للفريوسات ال   توفري    )ج(  
  ؛ باجملاناإليدز/البشري

   باجملان؛توزيع وسائل منع احلمل على السكان النشطني جنسياً  )د(  
الوقاية من فريوس نقـص   ألنشطة اإلعالم والتوعية املتعلقة ب  املستمرالتنظيم    )ه(  

 واإلسهال واألمراض ذات الصلة، يف اجملتمعات احملليـة ويف          ،اإليدز، واملالريا /البشرياملناعة  
  اإلذاعة والتلفزيون؛

 كيفية جتنـب    بشأنلدراسية للطالب واملعلمني يف مراكز التعليم       احللقات ا   )و(  
  .اإليدز/البشريفريوس نقص املناعة 
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  )١٨الفقرة  (النساء الريفيات    

تقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري احملددة للقضاء على التمييز ضد النساء الريفيـات                 
لة، فضالً عن معلومات تفصيلية يتعلق بوصوهلن إىل التعليم واخلدمات الصحية والعما    مافي

  ةالريفياملرأة حلساهبا اخلاص يف املناطق عن نتائج املرحلة الثانية من مشروع عمل 
  .التدابريذه يلي وصف هل ماوفي. دماج املرأة الريفية إلدابرياختذت عدة ت  -٥٠
ت والـشابات  بالغابالتعليم هو تنفيذ الربنامج الوطين لتعليم اليتعلق  ما التدابري في  أهم  -٥١
  . من النساءاملراهقاتو

يتعلق بالعمالة، بدأت املرحلة الثانية من مشروع عمل املرأة حلـساهبا اخلـاص يف               ماوفي  -٥٢
  .ةاملناطق الريفية، ومت تنفيذ مشروع التنمية الريفية لدعم مبادرات النساء والرجال يف املناطق الريفي

مشروع عمل املرأة حلساهبا    رحلة الثانية من    اإلجراءات التالية يف امل   /نشطةنفذت األ و  -٥٣
  :اخلاص يف املناطق الريفية

من بلديات البلـد    يف كل بلدية    الزراعية النسائية   لمجموعات  لتعداد عام     )أ(  
  ؛)حمددةة  جمموع٣٤٥(

  ؛شمولة يف الدراسةاملللمجموعات احلقيقية واملشاكل حتديد االحتياجات   )ب(  
  ؛ةجمموع ٢٤ مشروع جترييب يشمل  شكليفشروع تنظيم املإعادة   )ج(  
الداخلي  على اجلوانب املختلفة للتنظيم      تدريب أعضاء اجملموعات التجريبية     )د(  

   ؛)اختيار القادة صياغة القوانني،(
  ؛ ختارة امل٢٤ل اسجالت اجملموعات التجريبية يف توثيق ساعدة امل  )ه(  
رة الـشؤون االجتماعيـة     تدريب ممثلي اجملموعات التجريبية ومندويب وزا       )و(  

والتـسويق  إلنتـاج   على التقنيات احلديثـة ل    ) لمشروعني احملليني ل  نسقامل(والنهوض باملرأة   
  ملشروع؛ا؛ ورصد وتقييم موعاتإدارة وتنظيم وتشغيل اجملوالزراعي؛ 
  .ني ملساعدة اجملموعات الزراعية النسائيةالزراعيالتعاقد مع اخلرباء   )ز(  

  الستراتيجيات القائمة لضمان إمكانية جلوء النساء إىل العدالةتقدمي معلومات عن ا    
  .توجد استراتيجيات خاصة للنساء الريفيات ال  -٥٤
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  )٢٠ و١٩الفقرتان  (الزواج والعالقات األسرية    

   وتفصيلية عن مشروع قانون األسرة ومشروع قانون الزواج العريفمستوفاةتقدمي معلومات     
  . انتظار موافقة السلطات املختصةيزال املشروعان يف ال  -٥٥

مع النظام القانوين املدين والعـريف املـزدوج   مشروع هذين القانونني  توافق أحكام    يةيفك    
  القائم يف الدولة الطرف ومع االتفاقية

األسـرة ومـشروع    األحوال الشخصية و  مشروع قانون   (تعتمد أحكام املشروعني      -٥٦
ويتوافـق  . اواة بني الرجل واملرأة يف العالقات األسـرية       على مبدأ املس  ) قانون الزواج العريف  

  .يتعلق بالعالقات الزوجية ما فيسيما المع النظام القائم يف معظم النواحي، املشروعان 
  :  املسائل الرئيسية التاليةأهنما يغطيانويتبني من النظر يف مضمون كال املشروعني   -٥٧

  تعريف الزواج؛  )أ(  
   الزواج؛احلد األدىن لسن  )ب(  
  موافقة الزوجني؛  )ج(  
  املتطلبات واإلجراءات الالزمة لعقد الزواج؛  )د(  
  اآلثار القانونية املترتبة على الزواج؛  )ه(  
   حقوق وواجبات الزوجني؛  )و(  
  جني؛احلقوق الشخصية للزو  )ز(  
  وآثاره؛الفسخ فسخ الزواج، أسباب   )ح(  
  .السلطة األبوية  )ط(  

  . ذلكمعاجلةحياول املشروعان ميزة كبرية على النساء، و ذه املسائلمجيع هوللرجال يف   -٥٨
بنسبة مئوية عالية جـداً     يفيان  بالنظر إىل أهنما     مع االتفاقية    ويتوافق املشروعان أيضاً    -٥٩
   .متطلبات االتفاقيةمن 
على التمييز ضد املرأة يف الـزواج،       تقضي  إذا كانت هذه األحكام      ايتعلق مب  ماوفي  -٦٠
  .االتفاقيةمع األحكام هذه  يالعالقات األسرية نظراً لتماشيتعلق ب مافي" نعم" هو الرد
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 على التمييز ضد املرأة ي يقضقانوننيهذين المشروع حمتوى إذا كان   ماعتقدمي معلومات       
  ية قيامه بذلكيتسق مع أحكام االتفاقية وكيف ايف جمال الزواج والعالقات األسرية مب

الشخصية قانون األحوال   شروع  ملاً  فوفق. ني أثر ونالقانهذين  ع  وشرسيكون مل ،  نعم  -٦١
وسـتعتمد  ألسـرة؛   كان إقامة ا  زواج على م  ال، سيتعني على الزوجني االتفاق قبل       ألسرةوا

كل مـن الـزوجني     سيتعني على   ألصول، ولكن   لنفصلة  امللكية  على نظام امل  امللكية الزوجية   
زواج تلقائياً عند وفاة أحـد    سيحل ال  لكل منها؛ و   ةاملالي حالةللاً  يف صيانة املرتل وفق   املسامهة  

الزواج ب ة تلزم األرمل  اليت عرقيةال "فانغ"موعة  التقليدية جمل مارسة  املبذلك  ستنتهي  والزوجني،  
  .من أحد أقارب زوجها املتوىف

  مشروع هذين القانونني ةتقدمي معلومات عن املشاورات العامة اليت جرت أثناء مناقش    
وزارة الشؤون االجتماعية والنهوض باملرأة أي معلومات عن املشاورات اليت          تتلق   مل  -٦٢

  .بشأن مشروع هذين القانوننيجرت بني السلطات املختصة 

املتخذة حلظر وتثبيط تعدد الزوجات عمليـاً       احملددة  تقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري          
  سائل املتعلقة باإلرث وحضانة األطفالملرأة املساواة يف احلقوق مع الرجل يف املمنح او

  .تتخذ تدابري حمددة يف هذا الصدد مل  -٦٣

        


