
CEDAW/C/DOM/Q/6-7  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
2 November 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 

201112    201112    12-57225 (A) 
*1257225* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلامسة واخلمسون

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

    
  اجلمهورية الدومينيكية    

  
الــدوريني الــسادس نظــر الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين      

  ).CEDAW/C/DOM/6-7(والسابع الـمقدمني من اجلمهورية الدومينيكية 
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
ــساواة        - ١ ــق امل ــشري إىل ضــرورة حتقي ــة الطــرف، يف تقريرهــا، أن الدســتور ي ــذكر الدول ت

توازنـة يف التنـافس     والعدل بني املرأة والرجل ويـنص علـى مـشاركة الرجـال والنـساء بطريقـة م                
يرجى بيان ما إذا كانـت الدولـة الطـرف تعتـزم وضـع              ). ٥٦انظر الفقرة   (على شغل املناصب    
 ومفهوم مشاركة الرجال والنـساء بطريقـة متوازنـة          “العدل”  و “املساواة”تعريف ملصطلحي   

 يف القوانني وخطط العمل والربامج، وذلـك يف ضـوء التوصـيات الـسابقة للجنـة الـيت تـشري إىل                    
 ليــسا متــرادفني وأن االتفاقيــة هتــدف إىل القــضاء علــى “العــدل”  و“املــساواة”لحي أن مــصط

  ).A/59/38 من الوثيقة ٢٨٩انظر الفقرة (التمييز ضد املرأة وكفالة املساواة بينها وبني الرجل 
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
ملــساواة  وطنيــة لـــتحقيق ا مــن تقريرهــا إىل خطــٍة٦٧تــشري الدولــة الطــرف يف الفقــرة    - ٢

يرجـى بيـان النتـائج الـيت حتققـت حـىت            . ٢٠١٧-٢٠٠٧ لــلفترة    والعدل بـني اجلنـسني أعـدت      
اآلن من خالل تنفيذ اخلطة، واإلشارة إىل ما إذا كانت الدولة الطرف قد أنـشأت آليـة لرصـد                   
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بري املتخـذة مـن     ويرجى أيضا بيـان التـدا     . تنفيذها، وشرح أوجه امتثال اخلطة ألحكـام االتفاقية      
أجــل ختــصيص مــوارد بــشرية وماليــة كافيــة لآلليــة الوطنيــة وتزويــدها بأنــشطة بنــاء القــدرات    

 من التقرير، إىل قيام وزارة شـؤون املـرأة بـالتوقيع    ٦٦وتشري الدولة الطرف، يف الفقرة     . التقنية
 مـن   ١١ية يف   وتنفيـذها برناجمــاً للــمراجعة الـجنـسان        من البلديات،    ٢٢اتفاقات عمل مع    على  

يرجــى اإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة لــضمان متديــد نطــاق عمــل وزارة   . حكومــات البلــديات
  .شؤون املرأة لـيشمل إقليم اجلمهورية الدومينيكية بأسره

  
  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    

علـى   إجراءات شـىت اختـذهتا الدولـة الطـرف للقـضاء        من التقرير إىل   ١١٠تشري الفقرة     - ٣
. يرجى بيان النتائج اليت أسـفرت عنـها هـذه اإلجـراءات حـىت اآلن              . القوالب النمطية اجلنسانية  

ويرجى أيضا بيان ما إذا كانـت الدولـة الطـرف تتـوخى وضـع سياسـة شـاملة لتغـيري األعـراف                      
االجتماعيـة والثقافيـة الـيت تـؤدي إىل قولبـة األدوار التقليديـة للمـرأة والرجـل يف نطـاق األســرة          

 ان التـدابري املتوخـاة للقـضاء علـى        ويرجـى أيـضا بيـ     . يف اجملتمع عموما أو توارثها أو ترسيخها      و
أشكال التمييز املتعدد اليت تواجهها الفئـات الـضعيفة مـن النـساء، مثـل النـساء املنحـدرات مـن                     
ــها          ــى أســاس دين ــرأة عل ــه امل ــذي تواجه ــز ال ــة، والتميي ــات وذوات اإلعاق ــاييت والريفي أصــلٍ ه

  .بشرهتا ونل أو
  

  العنف ضد املرأة    
يرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن احلالــة الراهنــة واالجتاهــات واألحكــام القانونيــة      - ٤

ــات، مبــا يف ذلــك حــاالت االغتــصاب        ــساء والفتي ــالعنف ضــد الن ــا فيمــا يتعلــق ب القائمــة حالي
ف واالغتـصاب بـني الــزوجني والعنـف العــائلي، ويرجـى تـوفري بيانــات عـن عــدد حـاالت العنــ       

املوجه ضد املرأة اليت قدمت بشأهنا بالغـاٌت إىل الـشرطة وُعرضـت علـى احملكمـة، وعـن عـدد                     
  .احملاكمات اليت متت وأحكام اإلدانـة والعقوبـة اليت صدرت يف هذا الصدد

ــشري الفقــرة    - ٥ ــر إىل  ٧٧ت ــات    مــن التقري ــانون العقوب ــيح ق ــأخر اســتكمال تنق يرجــى . ت
أو املزمــع اختاذهــا للتعجيــل بتنقــيح قــانون العقوبــات، وتقــدمي اإلشــارة إىل اإلجــراءات املتخــذة 

ويرجـى أيـضا بيـان اإلجـراءات املتخـذة لكفالـة اتـساق              . إطار زمين واضـح مـن أجـل اعتمـاده         
أحكام قانون العقوبات مع االتفاقية، وبيـان مـا إذا كانـت األحكـام التمييزيـة قـد ُحـذفت مـن                      

ت بـه اللجنـة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة            مشروع قانون العقوبات على النحـو الـذي أوصـ         
، مبا يف ذلك التعديالت اليت تسقط تعريـف العنـف املوجـه             )A/59/38 من الوثيقة    ٢٨٤الفقرة  (

ضد املرأة وختفـف مـن العقوبـات املفروضـة علـى مـرتكيب العنـف العـائلي وتــجرم اإلجهـاض،                      
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ضايا االغتـصاب إذا تـزوج اجلـاين     سحب التهم اجلنائية أو وقف تنفيذ العقوبة يف ق     وتنص على 
  .من الضحية القاصر

إجـراءات اختـذت عقـب تقيـيم      مـن التقريـر،   ٢٣٩طـرف، يف الفقـرة   تــصف الدولـة ال    - ٦
يرجـى تقـدمي   . النموذج الوطين ملنع العنف املوجه ضد املـرأة والعنـف العـائلي وختفيـف آثارمهـا          

  . )١(معلومات عن حالة تنفيذ تلك التوصيات
  

   بالبشر واستغالهلم يف البغاء االجتار    
، )A/59/38 من الوثيقـة     ٢٩٧ انظر الفقرة (يف ضوء املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         - ٧

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة من أجـل معاجلـة األسـباب اجلذريـة للطلـب علـى        
ــع اســتغالل األ       ــه، وعــن اإلجــراءات املتخــذة ملن ــى احلــد من ــاء والعمــل عل ــاء  البغ ــال يف البغ طف

ــه    ــضاء عليــ ــسية والقــ ــسياحة اجلنــ ــة     . والــ ــسابقة للجنــ ــة الــ ــات اخلتاميــ ــوء املالحظــ   ويف ضــ
، يرجــى اإلشــارة أيــضا إىل التــدابري املتخــذة لتــوفري  )A/59/38 مــن الوثيقــة ٢٩٧انظــر الفقــرة (

ـــربامج الــيت تــساعد عـلـــى التوقــف عــن       ــهان البغــاء واعتمــاد ال ــة واقتــصادية المت بــدائل تعليمي
إعـادة تأهيـل النـساء اللـوايت جـرى اسـتغالهلن يف البغـاء                ممارسـته، وكـذلك اإلشـارة إىل تـدابري       

  .وإعادة إدماجهن
 مــن التقريــر، معلومــات عــن    ١١٩ إىل ١١٥، يف الفقــرات  قــدمت الدولــة الطــرف    - ٨

ــة عــن هــذه اإلجــراءات     . اإلجــراءات املتخــذة ملكافحــة االجتــار   يرجــى تقــدمي معلومــات حمدث
ــا، ـــ  وآثارهــ ــار بالبــــشر الــــيت انطلقـ ــة مكافحــــة االجتــ ــا يف ذلــــك محلــ ــام  مبــ    ٢٠٠٧ت يف عــ

 والـــخط الـــساخن الــذي جــرى تــشغيله لتبــادل املعلومــات مــع الــضحايا   )١١٩انظــر الفقــرة (
ويرجـى اإلشـارة إىل اخلطـوات املتخـذة لكفالـة التنفيـذ             ). ١٢٢انظـر الفقـرة     (احملتملني لالجتار   

افحـة االجتـار باألشـخاص وهتريـب املهـاجرين، والختـاذ تـدابري              الفعال خلطة العمـل الوطنيـة ملك      
ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد          . فعالة من أجـل إعـادة تأهيـل ضـحايا االجتـار واالسـتغالل             

النساء والفتيات الاليت وقعن ضحايا لالجتار ألغـراض االسـتغالل اجلنـسي واالقتـصادي، وعـن                
  .يب جرائم االجتارعدد احملاكمات والعقوبات املفروضة على مرتك

  

__________ 
ومـع  .  مـن االتفاقيـة  ١٧تدرج الدولة الطرف يف تقريرها العنف املوجه ضـد املـرأة باعتبـاره جـزءا مـن املـادة               )١(  

  .رأةذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه ليس هناك يف املادة املذكورة ما ميت بصلة إىل العنف ضد امل
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  املشاركة يف اختاذ القرار والتمثيل على املستوى الدويل    
 يف املائـة مـن      ٣٣ الـذي خيـصص حـصة نـسبتها          ٢٠٠٠-١٢يشري التقرير إىل القانون       - ٩

يرجـى  ). ١٠٠الفقـرة   (املقاعد للنساء املرشحات لعضوية جمـالس املقاطعـات واجملـالس البلديـة             
. ا الدولــة الطــرف لكفالــة متثيــل املــرأة بفعاليــة يف جمــالس املقاطعــات بيــان التــدابري الــيت تتوخاهــ

ويرجى أيضا تقدمي معلومـات عـن اإلجـراءات املزمـع اختاذهـا لتحقيـق املـساواة يف متثيـل املـرأة                      
والرجــل يف جمــاالت أخــرى مــن احليــاة الــسياسية واحليــاة العامــة، وال ســيما يف مناصــب اختــاذ   

وجملـــس الـــشيوخ واجلمعيـــة الوطنيـــة، ويف اخلدمـــة املدنيـــة علـــى القـــرار يف الـــسلطة التنفيذيـــة 
 ١مبا يف ذلك مـن خـالل اعتمـاد تـدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة         (املستويني الوطين واحمللي    

وعلى النحـو املوصـى     ) ٢٠٠٤ (٢٥ من مواد االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم         ٤من املادة   
  )). A/59/38 من الوثيقة ٢٩٩انظر الفقرة (للجنة به يف املالحظات اخلتامية السابقة 

  
  اجلنسية واملواطنة    

 مـــن الوثيقـــة ٣٠٠انظـــر الفقـــرة (أعربـــت اللجنـــة، يف مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الـــسابقة    - ١٠
A/59/38(               عن قلقها إزاء األحكام التمييزية املتعلقة بـتعريف اجلنسية الـيت تـؤثر بـشكل مباشـر ،

علـــى واحـــدة مـــن أشـــد اجملموعـــات ضـــعفا يف البلـــد، أي النـــساء والفتيـــات الدومينيكـيــــات  
املنحدرات من أصل هاييت، وإزاء القيود املفروضة علـى نقـل اجلنـسية مـن الــمرأة الدومينيكيـة                   

ــزال ســارية بعــد تعــديل      . يبإىل زوجهــا األجــن  ــان مــا إذا كانــت هــذه األحكــام ال ت يرجــى بي
ــد     ــسية يف الدســتور اجلدي ــة باجلن ــرة  (األحكــام املتعلق ــدمي   ). ١٤٠انظــر الفق ــضا تق ويرجــى أي

 الـذين أفيـد أهنـم ال حيـق هلـم احلـصول علـى                “العـابرين ”معلومات عـن تعريـف عبـارة األفـراد          
  .ر هذا على املهاجرين اهلايتيني، مبا يف ذلك املهاجراتاجلنسية الدومينيكية، وبيان كيف يؤث

  
  التعليم    

 الفتيـات بـسبب احلمـل       عن معدل االنقطـاع عـن الدراسـة بـني         يرجى تقدمي معلومات      - ١١
يف فتــرة املراهقــة، وعــن اخلطــوات املتخــذة لتــشجيع الــشابات علــى العــودة إىل املدرســة بعــد     

الســتبعاد املواقــف النمطيــة الــسائدة إزاء أدوار ة ويرجــى أيــضا بيــان اخلطــوات املتخــذ. احلمــل
. ومسؤوليات كـل مـن املـرأة والرجـل حبـذفها مـن املنـاهج الدراسـية وبـرامج تـدريب املعلمـني                      

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املتوخاة لتشجيع املرأة على توسيع نطاق املـواد               
ــا       انوي، حبيــث تــشمل مــواد دراســية    بعــد الثــ الــيت تدرســها يف مــدارس املرحلــة الثانويــة وم

ــة غــري ويرجــى اإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة لــضمان قــدرة الفتيــات مــن أصــل هــاييت     . تقليدي
  .والفتيات الالجئات على الوصول الفعال إىل خدمات التعليم 
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  العمالة    
ني اجلنـسني   إىل اخلطة الوطنية لتحقيق املـساواة والعـدل بـ     ١٧٦يشري التقرير يف الفقرة       - ١٢

، واخلطة االستراتيجية الوطنيـة للقـضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل األطفـال يف                  ٢٠١٧-٢٠٠٧
، وخارطـة الطريـق للقـضاء علـى أسـوأ أشـكال عمـل               ٢٠١٦-٢٠٠٦اجلمهورية الدومينيكيـة    

 لنــضع -لــنعط البنــات فرصــة ”، ومحلــة ٢٠١٢-٢٠١٠األطفــال يف اجلمهوريــة الدومينيكيــة 
يرجـى  . وخطـة العمـل اجلنـسانية لتـوفري وظـائف يف مقاطعـة سـانتياغو              ،  “هناية لعمـل األطفـال    

  .تقدمي معلومات عن أثر هذه اخلطط
، )A/59/38 من الوثيقـة     ٣٠٧انظر الفقرة   (يف ضوء املالحظات اخلتامية السابقة للجنة         - ١٣

يرجــى اإلشــارة إىل التــدابري املتخــذة حلظــر الفــصل مــن العمــل بــسبب احلمــل، وكفالــة التنفيــذ  
لفعال لقانون الضمان االجتماعي وقانون العمل والقانون املتعلق بالتحرش اجلنسي وغريه مـن             ا

ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن        . أشكال العنف ضد املـرأة، وال سـيما يف منـاطق التجـارة احلـرة              
. اخلطــوات املتخــذة حلظــر شــرط إجــراء اختبــار احلمــل للحــصول علــى عمــل أو االحتفــاظ بــه 

علومات عن التدابري املتخذة لـسد الفجـوة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل                 ويرجى أيضا تقدمي م   
  .ومعـاجلة الفصل املهين للمرأة يف القطاعني العام واخلاص

يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لكـي تتـوافر خلـدم املنـازل الـذين تـشكل                    - ١٤
ويرجى أيـضا تقـدمي معلومـات    . رونخالعمال اآل النساء غالبيتهم، احلماية نفسها اليت يتمتع هبا    

  . عما إذا كانـت آليات للـتفتيش قد أنشئت لرصد الـظروف اليت يـعمل يف ظلها خدم املنازل
  

  الصحة    
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التـدابري املتخـذة للتـصدي الرتفـاع معـدل حـاالت                   - ١٥

 مفصلة عن مـدى تـوافر خـدمات         احلمل املبكر، وال سيما يف املناطق الريفية، وتقدمي معلومات        
التثقيف الشامل بشأن الصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اجلنسية واإلجنابيـة وخـدمات تنظـيم              
األسرة وإمكانية احلصول علـى تلـك اخلـدمات، وذلـك يف ضـوء املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة                    

  ).A/59/38 من الوثيقة ٣٠٩الفقرة  انظر(للجنة 
 مـن الدسـتور، الـيت تـنص         ٣٧لتقرير، تقر الدولة الطرف بأن املادة        من ا  ٦٢يف الفقرة     - ١٦

على أن احلق يف احلياة من حلظة احلمل إىل حني الوفاة هو حق غري قابـل للتـصرف، متثـل قيـدا                      
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن معـدالت          . يهدد املمارسة الكاملة حلقوق املرأة اجلنسية واإلجنابيـة       

ويرجــى بيــان مــا إذا كانــت  .  عــن اإلجهــاض غــري املــأمون اإلجهــاض وعــدد الوفيــات النامجــة 
الدولة الطرف تنظـر يف تعـديل الدسـتور وإباحـة اإلجهـاض عنـدما يـشكل احلمـل خطـرا علـى              
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أو صــحتها وكــذلك يف حــاالت زنــا احملــارم واالغتــصاب، يف ضــوء املالحظــات   /حيــاة األم و
  ).A/59/38 من الوثيقة ٣٠٩انظر الفقرة (اخلتامية السابقة للجنة 

يرجــى بيــان التــدابري املتوخــاة لـــخفض معــدل الوفيــات النفاســية بقــدر أكــرب وحتــسني     - ١٧
ويرجــى أيــضا بيــان التــدابري املتخــذة ملنــع  . فــرص حــصول املــرأة علــى الرعايــة الــصحية اجليــدة 

كما يرجى تقدمي معلومات عن اآلثار املترتبة علـى تنفيـذ          . سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم    
 بــشأن االختبــار اإلجبــاري لكــشف اإلصــابة بـــفريوس ١١-١٣٥مــن القــانون ) ٣( ٥٠املــادة 

 اللـتني حتظـران النقـل       ٧٩ و   ٧٨اإليـدز لــدى النـساء احلوامـل، واملـادتني           /نقص املناعة البشرية  
  .اإليدز/املتعمد لفريوس نقص املناعة البشرية

  
  املرأة الريفية    

وإىل ) ٢٢١انظـر الفقـرة     ( املـرأة الريفيـة      تشري الدولة الطرف إىل وجود برنـامج لـدعم          - ١٨
، إال أهنــا تعتــرف باســتمرار حرمــان )٢٣٠الفقــرة (أثــر اإلصــالح الزراعــي علــى املــرأة الريفيــة 

ــل          ــيم والعم ــصحية والتعل ــة ال ــاه واألراضــي والرعاي ــرص الوصــول إىل املي ــن ف ــة م ــرأة الريفي   امل
لكفالة حصول املرأة الريفية الفعـال      يرجى بيان التدابري املتوخاة     ). ٢٢٧-٢٢٣انظر الفقرات   (

على الرعاية الصحية والتعليم واألراضي واملياه والغذاء واإلسـكان واالئتمـان ووصـوهلا الفعـال               
  .إىل املشاريع املدرة للدخل

  
  الزواج والعالقات األسرية    

يرجـى بيـان    .  مـن التقريـر إىل عمليـة جاريـة إلصـالح القـانون املـدين               ٧٣تشري الفقـرة      - ١٩
اإلجراءات املتخذة أو املتوخاة للتعجيل بإقرار القانون املدين اجلديد وتقدمي إطـار زمـين واضـح             

 مــن التقريــر إىل اعتمــاد أحكــام قانونيــة تتعلــق حبــاالت  ٧٥وتــشري الفقــرة . مــن أجــل اعتمــاده
يرجى تقدمي تفاصيل عن حمتوى هذه األحكـام، وبيـان مـا إذا كانـت قـد                 . الزواج حبكم الواقع  

 مـن   ٧٤وتـورد الفقـرة     . دت بالفعـل أم أهنـا ال تـزال جـزءا مـن اإلصـالح القـانوين احلـايل                  اعُتم
يرجـى بيـان مـا إذا كانـت     . التقرير شـروط حـصول املـرأة علـى الــطالق وزواجهـا مـن جديـد               

  . الدولة الطرف تعتزم سحب هذه الشروط
  

  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 مــن ١ل املــدخل علــى الفقــرة علــق بقبــول الـــتعدييرجــى بيــان أي تقــدم أحــرز فيمــا يت  - ٢٠
  . من مواد االتفاقية٢٠ املادة
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	التعليم

	11 - يرجى تقديم معلومات عن معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات بسبب الحمل في فترة المراهقة، وعن الخطوات المتخذة لتشجيع الشابات على العودة إلى المدرسة بعد الحمل. ويرجى أيضا بيان الخطوات المتخذة لاستبعاد المواقف النمطية السائدة إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل بحذفها من المناهج الدراسية وبرامج تدريب المعلمين. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لتشجيع المرأة على توسيع نطاق المواد التي تدرسها في مدارس المرحلة الثانوية وما بعد الثانوي، بحيث تشمل مواد دراسية غير تقليدية. ويرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لضمان قدرة الفتيات من أصل هايتي والفتيات اللاجئات على الوصول الفعال إلى خدمات التعليم .
	العمالة

	12 - يشير التقرير في الفقرة 176 إلى الخطة الوطنية لتحقيق المساواة والعدل بين الجنسين 2007-2017، والخطة الاستراتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الجمهورية الدومينيكية 2006-2016، وخارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في الجمهورية الدومينيكية 2010-2012، وحملة ”لنعط البنات فرصة - لنضع نهاية لعمل الأطفال“، وخطة العمل الجنسانية لتوفير وظائف في مقاطعة سانتياغو. يرجى تقديم معلومات عن أثر هذه الخطط.
	13 - في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الفقرة 307 من الوثيقة A/59/38)، يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لحظر الفصل من العمل بسبب الحمل، وكفالة التنفيذ الفعال لقانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل والقانون المتعلق بالتحرش الجنسي وغيره من أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما في مناطق التجارة الحرة. ويرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لحظر شرط إجراء اختبار الحمل للحصول على عمل أو الاحتفاظ به. ويرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل ومعـالجة الفصل المهني للمرأة في القطاعين العام والخاص.
	14 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لكي تتوافر لخدم المنازل الذين تشكل النساء غالبيتهم، الحماية نفسها التي يتمتع بها العمال الآخرون. ويرجى أيضا تقديم معلومات عما إذا كانـت آليات للـتفتيش قد أنشئت لرصد الـظروف التي يـعمل في ظلها خدم المنازل. 
	الصحة

	15 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة للتصدي لارتفاع معدل حالات الحمل المبكر، ولا سيما في المناطق الريفية، وتقديم معلومات مفصلة عن مدى توافر خدمات التثقيف الشامل بشأن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الحصول على تلك الخدمات، وذلك في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الفقرة 309 من الوثيقة A/59/38).
	16 - في الفقرة 62 من التقرير، تقر الدولة الطرف بأن المادة 37 من الدستور، التي تنص على أن الحق في الحياة من لحظة الحمل إلى حين الوفاة هو حق غير قابل للتصرف، تمثل قيدا يهدد الممارسة الكاملة لحقوق المرأة الجنسية والإنجابية. يرجى تقديم معلومات عن معدلات الإجهاض وعدد الوفيات الناجمة عن الإجهاض غير المأمون. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل الدستور وإباحة الإجهاض عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم و/أو صحتها وكذلك في حالات زنا المحارم والاغتصاب، في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (انظر الفقرة 309 من الوثيقة A/59/38).
	17 - يرجى بيان التدابير المتوخاة لـخفض معدل الوفيات النفاسية بقدر أكبر وتحسين فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية الجيدة. ويرجى أيضا بيان التدابير المتخذة لمنع سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. كما يرجى تقديم معلومات عن الآثار المترتبة على تنفيذ المادة 50 (3) من القانون 135-11 بشأن الاختبار الإجباري لكشف الإصابة بـفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لـدى النساء الحوامل، والمادتين 78 و 79 اللتين تحظران النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	المرأة الريفية

	18 - تشير الدولة الطرف إلى وجود برنامج لدعم المرأة الريفية (انظر الفقرة 221) وإلى أثر الإصلاح الزراعي على المرأة الريفية (الفقرة 230)، إلا أنها تعترف باستمرار حرمان المرأة الريفية من فرص الوصول إلى المياه والأراضي والرعاية الصحية والتعليم والعمل (انظر الفقرات 223-227). يرجى بيان التدابير المتوخاة لكفالة حصول المرأة الريفية الفعال على الرعاية الصحية والتعليم والأراضي والمياه والغذاء والإسكان والائتمان ووصولها الفعال إلى المشاريع المدرة للدخل.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	19 - تشير الفقرة 73 من التقرير إلى عملية جارية لإصلاح القانون المدني. يرجى بيان الإجراءات المتخذة أو المتوخاة للتعجيل بإقرار القانون المدني الجديد وتقديم إطار زمني واضح من أجل اعتماده. وتشير الفقرة 75 من التقرير إلى اعتماد أحكام قانونية تتعلق بحالات الزواج بحكم الواقع. يرجى تقديم تفاصيل عن محتوى هذه الأحكام، وبيان ما إذا كانت قد اعتُمدت بالفعل أم أنها لا تزال جزءا من الإصلاح القانوني الحالي. وتورد الفقرة 74 من التقرير شروط حصول المرأة على الـطلاق وزواجها من جديد. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب هذه الشروط. 
	تعديل الفقرة 1 من المادة 20

	20 - يرجى بيان أي تقدم أحرز فيما يتعلق بقبول الـتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من مواد الاتفاقية.

