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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

        ٢٠١٣يوليه / متوز٢٦-٨
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

    
  مجهورية الكونغو الدميقراطية    

  
ريــرين الــدوريني الــسادس  نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع للتق    

  )CEDAW/C/COD/6-7(والسابع جلمهورية الكونغو الدميقراطية 
  

  املرأة يف حاالت الرتاع    
يشري التقرير إىل االنتشار الواسع النطاق، نتيجة للصراع الـدائر يف اجلـزء الـشرقي مـن                   - ١

ــذا   ــصاب وامل ــة الطــرف، لالغت ــشويه األعــضاء الت  بالدول ــصاب وت ناســلية، ح، واســتخدام االغت
ــة       ــريوس نقـــص املناعـ ــشي فـ ــرب، وتفـ ــلحة حـ ــسري كأسـ ــل القـ ــسي واحلمـ ــتعباد اجلنـ واالسـ

اإليدز، والرتوح اجلماعي، والتشرد وتفكك األسـر، والتـهميش والـصدمات النفـسية،             /البشرية
ويـدين تقريـر املقـرر اخلـاص املعـين          ). ٢٧  و ٢٦الصفحتان  (واشتداد انتشار الفقر بني اإلناث      

ــدام   ــاالت اإلعـ ــؤرخ    حبـ ــسفا املـ ــوجزة أو تعـ ــإجراءات مـ ــضاء أو بـ ــارج القـ ــران ١٤خـ / حزيـ
ــه ــة     ) A/HRC/14/24/Add.3 (٢٠١٠ يونيـ ــها املروعـ ــسي وطبيعتـ ــف اجلنـ ــائع العنـ ــشار فظـ انتـ

ــد، ســواء العــسكري أو املــدين       ــي للبل ــانوين احملل ــساءلة يف النظــام الق ــادح إىل امل ــار الف . واالفتق
ــدابري الــيت جيــري اختاذهــا   ــوفري ســبل االنتــصاف   ويرجــى توضــيح الت  لوقــف هــذه الفظــائع، وت

ويرجــى أيــضا تقــدمي . وخــدمات الرعايــة الــصحية للنــساء اللــوايت تعرضــن للعنــف أثنــاء الــرتاع 
معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة مــن أجــل اعتمــاد مــشروع القــانون املتعلــق بإنــشاء صــندوق  

  .لتمكني الدول الطرف من دفع التعويضات إىل ضحايا االغتصاب
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، طلبـت اللجنـة أن تقـدم الدولـة الطـرف تقريـرا             ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين  تشرين ١٦يف  و  - ٢
استثنائيا بشأن ادعاءات االغتصاب وغريه من أشـكال العنـف اجلنـسي املرتكـب ضـد املـرأة يف                   

وحـىت يـتم تقـدمي التقريـر املطلـوب دون      . مـن االتفاقيـة   ) ب( ١٨سياق الرتاع، متشيا مع املادة      
  .رجى تقدمي معلومات مستكملة عن املوضوعمزيد من التأخري، ي

ك لـ زال هنا  ، الحظت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أنه مـا          ٢٠٠٨ويف عام     - ٣
ــة الطــرف، ال     ــى االغتــصاب يف الدول ــى   إفــالت شــامل مــن العقــاب عل ســيما االغتــصاب عل

ت عـــن عـــدد ويرجـــى تقـــدمي بيانـــا). A/HRC/7/6/Add.4 (قـــوات األمـــن التابعـــة للدولـــة يـــد
ويرجـى تقـدمي    . األشخاص الذين متت حماكمتهم ومعاقبتهم على العنف ضد املرأة أثناء الـرتاع           

معلومات عـن التـدابري املتخـذة لكفالـة التنفيـذ الفعـال لربنـامج مكافحـة اإلفـالت مـن العقـاب                       
وبيـان التـدابري املتخـذة لـضمان احتكـام       )  من تقرير الدولـة الطـرف      ٣١ الصفحة (٢٠٠٩ لعام
 القضاء وتوجيـه لـوائح االهتـام إىل مقتـريف أعمـال العنـف الـيت ارتكبـت خـالل الـرتاع             إىلملرأة  ا

ويرجى أيضا بيان حالة تنفيذ أوامر إلقاء القبض على اجلنـرال بوسـكو             . وحماكمتهم ومعاقبتهم 
أنـه  نتاغاندا، الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية، اليت تـرى أن هنـاك أسـبابا كافيـة لالعتقـاد ب                  

ــا    ذلـــك االغتـــصاب  يف مـــسؤول عـــن ارتكـــاب جـــرائم حـــرب وجـــرائم ضـــد اإلنـــسانية، مبـ
  .اجلنسي واالستعباد

وأوصــى ســبعة مــن املكلفــني بواليــات مواضــيعية يف إطــار اإلجــراءات اخلاصــة، بــأن       - ٤
تستبعد احلكومة من صفوفها مرتكيب االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان الـذين مت حتديـدهم،        

األمن إلنشاء آلية فرز يـتم مـن خـالل فحـص كـل موظـف                 دعوة اليت وجهها جملس   وكرروا ال 
للتعـــرف علـــى ســـجله الـــسابق املتعلـــق حبقـــوق اإلنـــسان وذلـــك بالنـــسبة جلميـــع الوظـــائف،   

 ويرجـى تقـدمي معلومـات       ).٩٧ ، الفقـرة  A/HRC/10/59(ذلـك الوظـائف الرمسيـة اهلامـة          يف مبا
  .كيب االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان للمرأةيتعلق مبرت عن تنفيذ هذه التوصية فيما

، يرجى تقـدمي معلومـات عـن        )A/61/38(ويف ضوء املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         - ٥
األمـن   يتعلـق ببنـاء الـسالم، وذلـك متـشيا مـع قـرار جملـس                مشاركة املـرأة يف صـنع القـرار فيمـا         

  .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠( ١٣٢٥
  

  الدستوري والتشريعي واملؤسسياإلطار     
يرجى تقـدمي معلومـات مفـصلة عـن مـضمون مـشروع القـانون بـشأن املـساواة وبيـان                      - ٦

ويرجى أيضا تقدمي معلومات عـن التقـدم احملـرز يف اإلصـالح اجلـاري               . اإلطار الزمين العتماده  
لتــوفري خــدمات ويرجــى بيــان أثــر التــدابري املتخــذة . للنظــام القــضائي، واإلطــار الــزمين إلجنــازه
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سيما لضحايا العنف اجلنسي، وبيان عدد الشكاوى املقدمـة مـن النـساء              املساعدة القانونية، ال  
  .إىل احملاكم، ونوع االنتهاكات املزعومة ونتائج تلك القضايا

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

قـضايا اجلنـسانية،    يرجى تقدمي معلومات عن حمتوى وتنفيذ السياسة الوطنية املتعلقة بال           - ٧
. اتيجية الوطنيــة لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف الــسياسات والــربامج اإلمنائيــة       واالســتر

ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيـز التعـاون بـني الدولـة الطـرف واجملتمـع                   
، أوصـت مفوضـة     ٢٠٠٩ مففي عـا  . يتعلق بتنفيذ التدابري الرامية إىل النهوض باملرأة       املدين فيما 

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بتعزيز كفاءة مجع موارد الدولة وزيادة الشفافية يف هـذا               األمم
. حتديد أولويات ختصيص هذه املـوارد، حبيـث يتـسىن تعزيـز إعمـال حقـوق اإلنـسان                 والصدد،  

ــصدد، وال         ــذا ال ــدابري املتخــذة يف ه ــن الت ــة ع ــصلة ودقيق ــات مف ــدمي معلوم ــيما  ويرجــى تق س
ويرجى أيـضا تقـدمي بيانـات بـشأن     . يتعلق بتخصيص موارد الدولة حلقوق اإلنسان للمرأة       فيما

  .األموال اآلتية من مصادر دوليةوختصيص موارد الدولة 
  

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
ــا لتغــيري األمنــاط االجتماعيــ          - ٨ ــة املتخــذة واملزمــع اختاذه ة يرجــى بيــان التــدابري امللموس

ــضارة        ــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس، واملمارســات ال ــة والقــضاء علــى القوالــب النمطي والثقافي
).  مــن تقريــر الدولــة الطــرف ٢٦ الــصفحة(والتمييــز بــني الفتيــات والفتيــان يف حمــيط األســرة   

إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم وضــع خطــة شــاملة للقــضاء علــى القوالــب   ويرجــى بيــان مــا
  .تأصلة واملمارسات الضارةالنمطية اجلنسانية امل

  
  العنف ضد املرأة    

يـــشري التقريـــر إىل انتـــشار العنـــف اجلنـــسي أيـــضا خـــارج منـــاطق الـــرتاع، مـــن قبيـــل   - ٩
ذلـك اغتـصاب القُـصر واألطفـال الـصغار يف منـاطق التعـدين ويف املـدارس،                   يف االغتصاب، مبا 

ــاء، واســتغ      ــى البغ ــسي، واإلكــراه عل ــاء،  وســفاح احملــارم، والتحــرش اجلن ــال يف البغ الل األطف
وعالوة على ذلك، فـإن املعلومـات املعروضـة علـى           ). ٢٦ الصحفة(وتشويه األعضاء التناسلية    

ويرجـى بيـان التـدابري املتخـذة واملتوخـاة ملعاجلـة هـذه              . اللجنة تبني مدى انتـشار العنـف املـرتيل        
التنفيذ الفعـال    )أ: ( من أجل  املسائل املثرية للقلق وتقدمي معلومات تفصيلية عن التدابري املتخذة        

 وخطـة عملـها، وكـذلك سياسـة         ٢٠٠٩  لعـام  اينلالستراتيجية الوطنية ملكافحـة العنـف اجلنـس       
ويرجـى أيـضا    . ومكافحة ثقافة اإلفالت من العقاب السائدة حاليا       )ب(عدم التسامح إطالقا،    
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ملـرأة، علـى حنـو    بيان اخلطوات املتخذة العتماد قانون شامل يتعلق جبميع أشكال العنـف ضـد ا   
  ).٣٣٩ ، الفقرةA/61/38(أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة  ما
  

  االجتار بالنساء والفتيات واستغالل البغاء    
يـشكل ظـاهرة شـائعة يف        أشارت الدولـة الطـرف يف تقريرهـا إىل أن االجتـار بـاملرأة ال                - ١٠

ولـة الطـرف تعتـزم إجـراء دراسـة لبحـث            إذا كانـت الد    ويرجى بيـان مـا    ). ١٢ الصفحة(البلد  
ســيما االجتــار بالنــساء والفتيــات وإكــراههن علــى   نطــاق االجتــار بالبــشر والبغــاء القــسري، ال 

البغاء، ومدى انتشارمها وأسباهبما، وذلك بوسائل من بينها مجـع وحتليـل البيانـات عـن االجتـار            
املتخذة أو املتوخـاة ملنـع ومعاقبـة االجتـار          ويرجى أيضا بيان التدابري     . باملرأة واستغالهلا يف البغاء   

إذا كانــت  ويرجــى بيــان مــا.  مــن االتفاقيــة٦ باألشــخاص واســتغالل البغــاء، متــشيا مــع املــادة 
الدولــة الطــرف تعتــزم ســن قــانون ووضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتــصدي لالجتــار بالنــساء 

 املتخــذة لتــوفري بــدائل تعليميــة ويرجــى كــذلك بيــان التــدابري. والفتيــات واســتغالهلن يف البغــاء
واقتصادية للبغـاء، ووضـع بـرامج هلجـر البغـاء فـضال عـن تـدابري إلعـادة تأهيـل وإعـادة إدمـاج                         

  .النساء الالئي تعرضن لالستغالل يف البغاء
  

  املشاركة يف عملية اختاذ القرار والتمثيل على املستوى الدويل    
ــر إىل القــانون رقــم    - ١١ ــران ١٠املــؤرخ  ٠٨/٠٠٥يــشري التقري ــه/حزي  الــذي ٢٠٠٨ يوني

يقــضي بــأن تراعــي األحــزاب الــسياسية املــساواة بــني اجلنــسني لــدى وضــع القــوائم االنتخابيــة   
ملـرأة  ويرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات املتوخاة لتحقيق املساواة يف متثيـل ا         ). ٩ الصفحة(

سـيما يف مناصـب صـنع القـرار يف           والرجل يف مجيع جماالت احلياة السياسية واحلياة العامة، وال        
احلكومة على الصعيد املركزي وعلى صـعيد املقاطعـات والـصعيد احمللـي، ويف اهليئـة التـشريعية                  

وطين وعلـى   واهليئة القضائية واهليئات اإلقليمية الالمركزية ويف اخلدمة املدنيـة، علـى الـصعيد الـ              
 ١ صعيد املقاطعات والصعيد احمللي بوسائل من بينها اعتماد تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة                 

وعلـى النحـو املوصـى بـه     ) ٢٠٠٤( ٢٥  من االتفاقية والتوصـية العامـة للجنـة رقـم     ٤ من املادة 
  . من املالحظات اخلتامية السابقة للجنة٣٥٥ يف الفقرة

حمتـوى االسـتراتيجية الوطنيـة املتعلقـة مبـشاركة املـرأة يف        ويرجى تقـدمي معلومـات عـن          - ١٢
  .قراطي، وتنفيذها ومدى تأثريهااحلكم الدمي

وفقــا للمعلومــات الــيت تلقتــها اللجنــة، فــإن معــدل تــسجيل املواليــد مــنخفض جــدا يف    - ١٣
ويرجى بيـان اخلطـوات التـشريعية والعمليـة املتخـذة أو املزمـع اختاذهـا لـضمان             . الدولة الطرف 
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ويرجى تقدمي معلومات مفصلة عن األحكـام القانونيـة الـيت تـنظم حـق       . تسجيل مجيع األطفال  
  .املرأة يف االحتفاظ باجلنسية عند الزواج من رجل أجنيب

  
  التعليم    

يكفــي مــن هياكــل أساســية  ختــصيص مــا )أ (:يرجــى بيــان التــدابري املتخــذة مــن أجــل   - ١٤
زيـادة معـدل التحـاق     )ج(ى األميـة بـني اإلنـاث؛       معاجلـة ارتفـاع مـستو      )ب(ومتويل للتعلـيم؛    

خفـض معـدل تـرك الدراسـة         )د(الفتيات بالتعليم االبتدائي والثـانوي واملهـين والتعلـيم العـايل؛            
التغلـب علـى     )هــ (بني الفتيات، ألسباب من قبيـل احلمـل والـزواج املبكـر والـزواج القـسري؛                 

وعلــى . ل النــساء والفتيــات علــى التعلــيمالعقبــات االقتــصادية والثقافيــة الــيت حتــول دون حــصو
، يرجـى بيـان األحكـام    )٣٥٩ الفقـرة (النحو املوصى به يف املالحظات اخلتامية الـسابقة للجنـة    

ــشريعية ــادتني     الت ــذ امل ــة املعتمــدة لتنفي ــسياسة العام ــدابري ال ــتني  ٤٤  و٤٣وت  مــن الدســتور، الل
القــضاء علــى األميــة، ويرجــى تقــدمي  تنــصان علــى تــوفري التعلــيم األساســي اإللزامــي اجملــاين، و  

 ٢٠١١ أطلقــت عــاممعلومــات عمــا إذا كانــت الدولــة الطــرف قــد رصــدت أثــر احلملــة الــيت  
ويرجــى أيــضا بيــان اخلطــوات املتخــذة . إلحلــاق األطفــال بــالتعليم، واختــذت تــدابري تــصحيحة 

يـة إزاء   للحد من العنـف والتحـرش اجلنـسي بالبنـات يف املـدارس والقـضاء علـى املواقـف النمط                   
  .أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف الكتب املدرسية واملناهج الدراسية وتدريب املعلمني

  
  العمالة    

يرجى تقدمي بيانات عن متثيل املرأة يف القطاع غري الرمسـي، والقطـاعني العـام واخلـاص         - ١٥
لالئـي يعملـن يف     ويف مناصب صنع القرار، ويرجى أيضا بيـان التـدابري املتخـذة حلمايـة النـساء ا                

قطاع التعدين من العمال االستغاللية، واخلطوات املتخذة لكفالة أن تقتصر تـدابري محايـة املـرأة            
اقتــصارا تامــا علــى محايــة األمومــة وأال تكــون مــستندة إىل تــصورات منطيــة عــن قــدرات املــرأة 

د أحكــام إذا كانــت الدولــة الطــرف تعتــزم اعتمــا  ويرجــى أيــضا بيــان مــا . ودورهــا يف اجملتمــع
  .قانونية توفر املزيد من سبل االنتصاف لضحايا التحرش اجلنسي

  
  الصحة    

ــة ملكافحــة        - ١٦ ــذ االســتراتيجية الوطني ــدابري املتخــذة لتنفي يرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت
ويرجـى  . الوفيات النفاسية ووفيات الرضـع والتـدابري املتوخـاة لتعزيـز تنفيـذ هـذه االسـتراتيجية                

اسـتمرار ارتفـاع معـدالت       )أ: (يلـي  ن التدابري املتخذة واملتوخاة للتصدي ملا     تقدمي معلومات ع  
العــدد الكــبري مــن حــاالت الناســور املثــاين املهبلــي؛  )ب(الوفيــات النفاســية ومحــل املراهقــات؛ 

ــية،     )ج( ــة الـــصحية األساسـ ــدمات الرعايـ ــة احلـــصول علـــى خـ ــار إىل إمكانيـ ــتمرار االفتقـ اسـ
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ــا ــة التوليد  يف مب ــك الرعاي ــة األساســية؛  ذل ــة حتــول دون     )د(ي ــة وثقافي ــل اجتماعي وجــود عوام
ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن التـدابري املتخـذة مـن                . حصول النساء على هـذه اخلـدمات      

حتقيــق زيــادة ملموسـة يف تــوافر خــدمات التثقيــف الـشامل بــشأن الــصحة واحلقــوق    )أ (:أجـل 
وزيــادة معــدل  )ب(احلــصول عليهــا؛  وإمكانيــة اجلنــسية واإلجنابيــة وخــدمات تنظــيم األســرة  

  .استخدام وسائل منع احلمل
ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن تـــأثري اإلجهـــاض غـــري املـــأمون علـــى صـــحة املـــرأة،     - ١٧
إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إضـفاء الطـابع    ذلك معدالت الوفيات النفاسية، وبيان ما      يف مبا

ح احملارم أو عندما يشكل احلمـل خطـرا      القانوين على اإلجهاض يف حاالت االغتصاب أو سفا       
  .أو صحتها/على حياة األم و

اإليـدز  /وأشارت الدولة الطرف إىل ارتفاع معدل انتشار فريوس نقص املناعة البـشرية             - ١٨
ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري املزمـع        ).  من التقرير  ٢٩ الصفحة(سيما نتيجة للرتاع     وال

ذلـك انتقالـه     يف اإليـدز، مبـا   /نتشار فريوس نقص املناعة البشرية    احلد من ا   )أ: (اختاذها من أجل  
اإليـدز،  /حتسني توافر خدمات مكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية    )ب(من األم إىل الطفل؛     

ذلــك احلــصول علــى العــالج املــضاد للفريوســات العكوســة،    يف وإمكانيــة احلــصول عليهــا مبــا 
  .سيما يف املناطق الريفية والنائية وال

  
  الفئات احملرومة من النساء    

يرجى بيان ما إذا كانت الدولـة الطـرف قامـت بتقيـيم ورصـد تـأثري الـسياسة اإلمنائيـة                   - ١٩
الريفيــة املتكاملــة واالســتراتيجية الوطنيــة املعنيــة بالتمويــل البــالغ الــصغر علــى املــرأة الريفيــة          

قـدمي معلومـات عـن      ويرجـى ت  . اختذت تدابري تـصحيحية    إذا كانت قد   وما) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
التــدابري املتــوخى اختاذهــا لــضمان اســتفادة املــرأة الريفيــة بــصورة فعالــة مــن اخلــدمات الــصحية  

ــدخل     ــدرة للـ ــشاريع املـ ــان، واملـ ــكان واالئتمـ ــذاء، واإلسـ ــاه والغـ ــي، وامليـ ــيم واألراضـ . والتعلـ
ن النـساء،   يرجى بيان التدابري املتخذة ملنع أعمال العنف املرتكبـة ضـد الفئـات الـضعيفة مـ                 كما

احلماية وتقدمي املساعدة هلن، مثل املشردات داخليا، واملنتميـات إىل جمتمعـات األقـزام              وضمان  
والنــساء واألطفــال املتــهمني مبمارســة الــسحر، والنــساء والفتيــات املــصابات بــاملهق والفتيــات   

املتخـذة  ويرجى بيان اخلطوات    . الالئي يعشن يف الشوارع والنساء احملتجزات، وذوات اإلعاقة       
ويرجـى أيـضا   . لضمان حماكمة ومعاقبة مرتكيب العنف والتمييز ضد الفئات احملرومة من النساء   

إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية االحتاد األفريقي حلمايـة املـشردين               بيان ما 
  ).كمباال اتفاقية(داخليا يف أفريقيا ومساعدهتم 
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  الزواج والعالقات األسرية    
 مـن التقريـر، تـشري الدولـة الطـرف إىل أنـه جيـري حاليـا تنقـيح قـانون                   ٢٥يف الصفحة     - ٢٠

ويرجى بيان التدابري املتخذة للتعجيل بتنقيحه وحتديد إطـار زمـين واضـح             . ١٩٨٧ األسرة لعام 
كانت الدولة الطرف تتـوخى سـحب مجيـع األحكـام التمييزيـة،              إذا ويرجى بيان ما  . العتماده

 ٤٤٩  و٤٤٨ املــواد(لقــة باحلاجــة إىل إذن مــن الــزوج للقيــام بــأي إجــراء قــانوين فيهــا املتع مبــا
؛ )٤٥٤ املـادة (؛ اختيـار الـزوج ملكـان اإلقامـة      )٣٥٣ املادة(؛ الزوج هو رب األسرة      )٤٥٠ و

؛ واجـب املـرأة   )٤٦٧ املـادة (تقدمي تعريف جلرمية زنا املرأة أوسع نطاقا من تعريف زنا الرجـل           
ويرجـــى أيـــضا تقـــدمي معلومـــات عـــن األحكـــام القانونيـــة  ). ٤٤٤ ادةاملـــ(أن تطيـــع زوجهـــا 

  .يتعلق حبق املرأة يف املرياث واملمارسات الفعلية فيما
  

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
يـة  يرجى بيان أي تقدم حمرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختيـاري لالتفاق         - ٢١

  . من االتفاقية٢٠  من املادة١ وقبول التعديل املدخل على الفقرة
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	7 - يرجى تقديم معلومات عن محتوى وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالقضايا الجنسانية، والاستراتيجية الوطنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الإنمائية. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز التعاون بين الدولة الطرف والمجتمع المدني فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الرامية إلى النهوض بالمرأة. ففي عام 2009، أوصت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتعزيز كفاءة جمع موارد الدولة وزيادة الشفافية في هذا الصدد، وتحديد أولويات تخصيص هذه الموارد، بحيث يتسنى تعزيز إعمال حقوق الإنسان. ويرجى تقديم معلومات مفصلة ودقيقة عن التدابير المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق بتخصيص موارد الدولة لحقوق الإنسان للمرأة. ويرجى أيضا تقديم بيانات بشأن تخصيص موارد الدولة والأموال الآتية من مصادر دولية.
	القوالب النمطية والممارسات الضارة

	8 - يرجى بيان التدابير الملموسة المتخذة والمزمع اتخاذها لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، والممارسات الضارة والتمييز بين الفتيات والفتيان في محيط الأسرة (الصفحة 26 من تقرير الدولة الطرف). ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم وضع خطة شاملة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية المتأصلة والممارسات الضارة.
	العنف ضد المرأة

	9 - يشير التقرير إلى انتشار العنف الجنسي أيضا خارج مناطق النزاع، من قبيل الاغتصاب، بما في ذلك اغتصاب القُصر والأطفال الصغار في مناطق التعدين وفي المدارس، وسفاح المحارم، والتحرش الجنسي، والإكراه على البغاء، واستغلال الأطفال في البغاء، وتشويه الأعضاء التناسلية (الصحفة 26). وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات المعروضة على اللجنة تبين مدى انتشار العنف المنزلي. ويرجى بيان التدابير المتخذة والمتوخاة لمعالجة هذه المسائل المثيرة للقلق وتقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الجنساني لعام 2009 وخطة عملها، وكذلك سياسة عدم التسامح إطلاقا، (ب) ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب السائدة حاليا. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لاعتماد قانون شامل يتعلق بجميع أشكال العنف ضد المرأة، على نحو ما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/61/38، الفقرة 339).
	الاتجار بالنساء والفتيات واستغلال البغاء

	10 - أشارت الدولة الطرف في تقريرها إلى أن الاتجار بالمرأة لا يشكل ظاهرة شائعة في البلد (الصفحة 12). ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة لبحث نطاق الاتجار بالبشر والبغاء القسري، لا سيما الاتجار بالنساء والفتيات وإكراههن على البغاء، ومدى انتشارهما وأسبابهما، وذلك بوسائل من بينها جمع وتحليل البيانات عن الاتجار بالمرأة واستغلالها في البغاء. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة أو المتوخاة لمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء، تمشيا مع المادة 6 من الاتفاقية. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سن قانون ووضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء. ويرجى كذلك بيان التدابير المتخذة لتوفير بدائل تعليمية واقتصادية للبغاء، ووضع برامج لهجر البغاء فضلا عن تدابير لإعادة تأهيل وإعادة إدماج النساء اللائي تعرضن للاستغلال في البغاء.
	المشاركة في عملية اتخاذ القرار والتمثيل على المستوى الدولي

	11 - يشير التقرير إلى القانون رقم 08/005 المؤرخ 10 حزيران/يونيه 2008 الذي يقضي بأن تراعي الأحزاب السياسية المساواة بين الجنسين لدى وضع القوائم الانتخابية (الصفحة 9). ويرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المتوخاة لتحقيق المساواة في تمثيل المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة، ولا سيما في مناصب صنع القرار في الحكومة على الصعيد المركزي وعلى صعيد المقاطعات والصعيد المحلي، وفي الهيئة التشريعية والهيئة القضائية والهيئات الإقليمية اللامركزية وفي الخدمة المدنية، على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات والصعيد المحلي بوسائل من بينها اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) وعلى النحو الموصى به في الفقرة 355 من الملاحظات الختامية السابقة للجنة.
	12 - ويرجى تقديم معلومات عن محتوى الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحكم الديمقراطي، وتنفيذها ومدى تأثيرها.
	13 - وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، فإن معدل تسجيل المواليد منخفض جدا في الدولة الطرف. ويرجى بيان الخطوات التشريعية والعملية المتخذة أو المزمع اتخاذها لضمان تسجيل جميع الأطفال. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية التي تنظم حق المرأة في الاحتفاظ بالجنسية عند الزواج من رجل أجنبي.
	التعليم

	14 - يرجى بيان التدابير المتخذة من أجل: (أ) تخصيص ما يكفي من هياكل أساسية وتمويل للتعليم؛ (ب) معالجة ارتفاع مستوى الأمية بين الإناث؛ (ج) زيادة معدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي والثانوي والمهني والتعليم العالي؛ (د) خفض معدل ترك الدراسة بين الفتيات، لأسباب من قبيل الحمل والزواج المبكر والزواج القسري؛ (هـ) التغلب على العقبات الاقتصادية والثقافية التي تحول دون حصول النساء والفتيات على التعليم. وعلى النحو الموصى به في الملاحظات الختامية السابقة للجنة (الفقرة 359)، يرجى بيان الأحكام التشريعية وتدابير السياسة العامة المعتمدة لتنفيذ المادتين 43 و 44 من الدستور، اللتين تنصان على توفير التعليم الأساسي الإلزامي المجاني، والقضاء على الأمية، ويرجى تقديم معلومات عما إذا كانت الدولة الطرف قد رصدت أثر الحملة التي أطلقت عام 2011 لإلحاق الأطفال بالتعليم، واتخذت تدابير تصحيحة. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة للحد من العنف والتحرش الجنسي بالبنات في المدارس والقضاء على المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية وتدريب المعلمين.
	العمالة

	15 - يرجى تقديم بيانات عن تمثيل المرأة في القطاع غير الرسمي، والقطاعين العام والخاص وفي مناصب صنع القرار، ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لحماية النساء اللائي يعملن في قطاع التعدين من العمال الاستغلالية، والخطوات المتخذة لكفالة أن تقتصر تدابير حماية المرأة اقتصارا تاما على حماية الأمومة وألا تكون مستندة إلى تصورات نمطية عن قدرات المرأة ودورها في المجتمع. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد أحكام قانونية توفر المزيد من سبل الانتصاف لضحايا التحرش الجنسي.
	الصحة

	16 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الوفيات النفاسية ووفيات الرضع والتدابير المتوخاة لتعزيز تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمتوخاة للتصدي لما يلي: (أ) استمرار ارتفاع معدلات الوفيات النفاسية وحمل المراهقات؛ (ب) العدد الكبير من حالات الناسور المثاني المهبلي؛ (ج) استمرار الافتقار إلى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية التوليدية الأساسية؛ (د) وجود عوامل اجتماعية وثقافية تحول دون حصول النساء على هذه الخدمات. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من أجل: (أ) تحقيق زيادة ملموسة في توافر خدمات التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الحصول عليها؛ (ب) وزيادة معدل استخدام وسائل منع الحمل.
	17 - ويرجى تقديم معلومات عن تأثير الإجهاض غير المأمون على صحة المرأة، بما في ذلك معدلات الوفيات النفاسية، وبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إضفاء الطابع القانوني على الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم و/أو صحتها.
	18 - وأشارت الدولة الطرف إلى ارتفاع معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ولا سيما نتيجة للنزاع (الصفحة 29 من التقرير). ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل: (أ) الحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك انتقاله من الأم إلى الطفل؛ (ب) تحسين توافر خدمات مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وإمكانية الحصول عليها بما في ذلك الحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية.
	الفئات المحرومة من النساء

	19 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قامت بتقييم ورصد تأثير السياسة الإنمائية الريفية المتكاملة والاستراتيجية الوطنية المعنية بالتمويل البالغ الصغر على المرأة الريفية (2008-2012) وما إذا كانت قد اتخذت تدابير تصحيحية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتوخى اتخاذها لضمان استفادة المرأة الريفية بصورة فعالة من الخدمات الصحية والتعليم والأراضي، والمياه والغذاء، والإسكان والائتمان، والمشاريع المدرة للدخل. كما يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع أعمال العنف المرتكبة ضد الفئات الضعيفة من النساء، وضمان الحماية وتقديم المساعدة لهن، مثل المشردات داخليا، والمنتميات إلى مجتمعات الأقزام والنساء والأطفال المتهمين بممارسة السحر، والنساء والفتيات المصابات بالمهق والفتيات اللائي يعشن في الشوارع والنساء المحتجزات، وذوات الإعاقة. ويرجى بيان الخطوات المتخذة لضمان محاكمة ومعاقبة مرتكبي العنف والتمييز ضد الفئات المحرومة من النساء. ويرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا).
	الزواج والعلاقات الأسرية

	20 - في الصفحة 25 من التقرير، تشير الدولة الطرف إلى أنه يجري حاليا تنقيح قانون الأسرة لعام 1987. ويرجى بيان التدابير المتخذة للتعجيل بتنقيحه وتحديد إطار زمني واضح لاعتماده. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى سحب جميع الأحكام التمييزية، بما فيها المتعلقة بالحاجة إلى إذن من الزوج للقيام بأي إجراء قانوني (المواد 448 و 449 و 450)؛ الزوج هو رب الأسرة (المادة 353)؛ اختيار الزوج لمكان الإقامة (المادة 454)؛ تقديم تعريف لجريمة زنا المرأة أوسع نطاقا من تعريف زنا الرجل (المادة 467)؛ واجب المرأة أن تطيع زوجها (المادة 444). ويرجى أيضا تقديم معلومات عن الأحكام القانونية والممارسات الفعلية فيما يتعلق بحق المرأة في الميراث.
	البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

	21 - يرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

