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لقضاء على مجيـعافاقية  تا
 ضد املرأةأشكال التمييز 

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

  ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

 حال عدم وجـود تقريـر أويل        قائمـة القضايـا واألسئلة املُثارة يف        
  وتقارير دورية

  جزر القمر    
قرر الفريق العامل ملا قبل الدورة، وفقاً للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا السابعة                

، ونظراً إىل ٢٠٠٧فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين١٥والثالثني، املعقودة يف الفترة من 
 وأهنا مل تقدم أيضاً     ١٩٩٥ها األويل الذي كان مقرراً يف عام        أن الدولة الطرف مل تقدم تقرير     

  .تقاريرها الدورية الثاين والثالث والرابع، أن يشرع يف إعداد قائمة القضايا واألسئلة هذه

  مسائل عامة    
ُيرجى إيضاح سبب عدم موافاة اللجنة بالتقرير األويل والتقارير التاليـة، على حنو              -١

 من االتفاقية، وشرح اجلهود املبذولة حىت اآلن من أجـل إعــداد             ١٨ ما تنص عليه املادة   
وُيرجى إحاطة اللجنة هل حتتاج الدولة الطرف إىل مـساعدة تقنيـة            . وتقدمي هذه التقارير  

  .إلعداد تقاريرها
إىل جانب املعلومات اخلاصة باالتفاقية واملطلوبة يف قائمة القضايا هذه، ُيرجى تقدمي              -٢

ووقائعية حمدَّثة عن البلد وفقاً للشروط املتعلقة بتقدمي وثيقة أساسية موحَّـدة            معلومات عامة   
والواردة يف املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير اليت أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني             

  ).HRI/MC/2006/3الوثيقة  (٢٠٠٦يونيه /جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران
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  بياناتمجع ال    
ُيرجى تقدمي معلومات عن حالة توافر البيانات ومجعها وحتليلها يف البلد بوجه عام،               -٣

وعن البيانات املتعلقة بوضع املرأة بوجه خاص، على أن تكون هذه البيانات مصنفة حـسب      
  .العمر واجلنس واملنطقة الريفية واحلضرية

  وانني والسياسات احملليةاملركز القانوين لالتفاقية وإدراج أحكامها يف الق    
ُيرجى إحاطة اللجنة مبعلومات عن املركز الذي تتبوؤه االتفاقية وعمـا إذا كانـت                -٤

  .االتفاقية تطبق مباشرة، وعن أية حاالت اسُتشهد فيها بأحكام االتفاقية أمام احملاكم احمللية
ل قـوانني   ُيرجى تقدمي معلومات عن قرارات احملكمة الدستورية اليت تقضي بإبطـا            -٥

بسبب التمييز ضد املرأة أو بسبب تضارب تلك القوانني مع أحكـام معاهـدات حقـوق                
  .اإلنسان الدولية اليت صدَّقت عليها الدولة الطرف

ُيرجى ِذكر األنشطة اليت تضطلع هبا احلكومة من أجل نشر االتفاقيـة والتعريـف                -٦
  .بأحكامها بغية توعية اجلمهور العام حبقوق املرأة

رجى تقدمي معلومات عن أية قوانني أو بيانات تتعلق بالسياسة العامة ُتعرِّف أعمال             ُي  -٧
التمييز ضد املرأة، وُيرجى بيان ما إذا كان نطاق التعريف يشمل حظر أي فعل، صادر عـن                
جهات فاِعلة عامة أو خاصة، يسّبب متييزاً ضد املرأة أو استبعاداً هلا أو يقّيد متتعها مبا هلا من                  

ق إنسانية أو مينعها من ممارسة تلك احلقوق على قدم املساواة مع الرجل، وذلك يف مجيع حقو
  .اجملاالت ومبوجب كل حكم من أحكام االتفاقية

ُيرجى موافاة اللجنة مبعلومات عن أية قوانني قائمة حتظر التمييز ضد املرأة وتعاقـب            -٨
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن ُسُبل      . االًعليه، وعما إذا كانت هذه القوانني تنفَّذ تنفيذاً فع        

  .التظلم املتاحة للمرأة اليت ُتنتهك حقوقها بسبب التمييز
ُيرجى تقدمي معلومات عن القوانني املعتمدة خالل السنوات القليلة املاضـية والـيت               -٩

  .أُدرجت فيها أحكام تتعلق بالبعد اجلنساين

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
 الدولة الطرف يف ردها على االستبيان القطري بشأن استعراض وتقييم مـدى             تشري  -١٠

املقـدَّم إىل   ") ١٥+استبيان بيجني   (" عاماً   ١٥تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور        
اإلدارة الوطنيـة للنـهوض     "اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة، إىل كل مـن           

ُيرجى إيضاح وظائف . )١("فوضية العامة للنهوض بالشؤون اجلنسانيةامل"و" بالشؤون اجلنسانية
وُيرجى تقدمي معلومات   . كل من اهليئتني ومستوى تزويد كل منهما باملوارد ومبالك املوظفني         

__________ 

)١( http://www.uneca.org/acgs/beijingplus15/Questionnaire/French/Comoros.pdf. 
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 حلماية حقوق املرأة    أنشئتاللجان ودواوين أمناء املظامل،     كعن أية مؤسسات قائمة أخرى،      
  .فعال لالتفاقيةوتعزيزها وملراقبة التنفيذ ال

  الربامج وخطط العمل    
ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة بني اجلنـسني،              -١١

ـ     " ١٥+االستبيان القطري بيجني    "املشار إليها يف الرد على       ة ـمع بيان مدى مسامهة اخلط
 وضع االتفاقية أو موادها احملـدَّدة       املعنية بتنفيذ هذه السياسة، املشار إليها يف الرد أيضاً، يف         

  .موضع التنفيذ

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري اخلاصة املؤقتة، مبا يف ذلك تدابري العمـل                -١٢

 من  ١اإلجيايب، املتخذة من احلكومة للتعجيل بتحقيق املساواة بني الرجل واملرأة وفقاً للفقرة             
  ).٢٠٠٤(٢٥ن االتفاقية وللتوصية العامة للجنة رقم  م٤دة اامل

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن املمارسات العرفية والتقليدية أو أساليب العـيش              -١٣

  .اليت حتول دون النهوض بوضع املرأة يف اجملتمع
وسياسات وتدابري قائمة اعتمـدهتا     ُيرجى تزويد اللجنة مبعلومات عن أية تشريعات          -١٤

احلكومة من أجل تغيري األمناط االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل تنميط املـرأة أو ُتعـّزز                
  .األدوار التقليدية لكل من الرجل واملرأة داخل األسرة ويف اجملتمع عموماً

  العنف ضد املرأة    
يف الدورة اخلامسة للفريق العامل     أشارت الدولة الطرف، يف عرضها الشفوي املقدَّم          -١٥

، إىل أن غالبية النـساء يف       ٢٠٠٩مايو  / املعقودة يف أيار   ،املعين باالستعراض الدوري الشامل   
الوثيقـة  (جزر القمر ختضع للعنف اجلسدي واجلنسي، مبا يف ذلـك علـى يـد األزواج                

A/HRC/12/16   لـسياسات  ُيرجى تقدمي معلومات عن القـوانني أو ا       ). ٥٩ و ١٦، الفقرتان
القائمة اليت حتظر العنف ضد املرأة، وُيرجى بيان التدابري احملددة اليت اختذهتا احلكومة من أجل               

  .إنفاذ تلك القوانني أو السياسات
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري التثقيفية والوقائية املتخذة من احلكومة لتـشجيع              -١٦

عرض الشفوي املقدَّم من    لاليت تتعارض، حسب ا   املرأة على اإلبالغ عن حاالت العنف املرتيل        
وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن     . الدولة الطرف واملشار إليه أعاله، مع التقاليد الثقافية للبلد        

أية تدابري اختذهتا احلكومة، مبا يف ذلك احلمالت، من أجل التوعية مبسألة العنف ضد املـرأة                
  .سألةوتغيري موقف اجلمهور العام إزاء هذه امل
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ُيرجى تقدمي معلومات عن ُسُبل االنتصاف واملساعدة املتاحة لضحايا العنف املرتيل،             -١٧
  .مبا يف ذلك خدمات إعادة التأهيل وتوفري امللجأ

  االجتار    
ُيرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار ظاهرة االجتار بالنساء والفتيـات يف البلـد               -١٨

 وُيرجى ذكر التشريعات اليت هتدف إىل مكافحـة االجتـار بالنـساء    .واستغالهلن يف اجلنس 
والفتيات، مع بيان ما إذا كانت هذه التشريعات تنص على عقوبات مناسبة ملـرتكيب هـذه      

  .اجلرائم وما إذا كانت تنفذ تنفيذاً فعاالً
ُيرجى تقدمي معلومات عن أية تشريعات تنص على محاية النـساء والفتيـات مـن            -١٩
وكاالت التوظيف اليت تساهم بنشاط يف عمليات االجتار وعن السياسات والربامج           ات  ممارس

اليت هتدف إىل مكافحة هذه الظاهرة، فضالً عن خدمات احلماية واملساعدة والدعم القانوين             
  .املتاحة لضحايا االجتار

  املشاركة يف صنع القرار ومستوى التمثيل على الصعيد الدويل    
معلومات مفصلة عن مستوى متثيل املـرأة واألدوار املنوطـة هبـا يف             ُيرجى تقدمي     -٢٠

  .القطاعني العام واخلاص، وعلى الصعيدين الدويل والدبلوماسي
ُيرجى بيان التدابري، مبا يف ذلك السياسات والتشريعات، املعتمدة مـن احلكومـة               -٢١

لتـشريعية والقـضائية ويف   لضمان املشاركة املتساوية للنساء يف ممارسة الوظائف التنفيذية وا       
 من االتفاقية، والتوصيتني العامتني للجنـة       ٤ من املادة    ١سائر القطاعات، مع مراعاة الفقرة      

  .٢٥ورقم والعامة بشأن احلياة السياسية ) ١٩٩٧(٢٣رقم 

  اجلنسية    
ُيرجى تقدمي معلومات عن أية تشريعات قائمة متنح املرأة حقوقاً مـساوية حلقـوق                -٢٢

حالتـها  باالسـتناد إىل    ا يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغيريها أو االحتفاظ هبـا           الرجل فيم 
  . من االتفاقية٩االجتماعية، وتضمن هلا حق نقل جنسيتها ألطفاهلا وفقاً للمادة 

  التعليم    
يرجى تقدمي معلومات عن معدل اإلملام بالقراءة والكتابة يف صفوف النساء والفتيات            -٢٣

نات إحصائية حمدثة عن معدل التحاق الفتيات باملـدارس وأدائهـن يف            يف جزر القمر، وبيا   
ُيرجى و. املدرسة ومعدالت االنقطاع عن التعليم يف املستوى االبتدائي والثانوي وبعد الثانوي          

   .التدابري املتخذة من احلكومة لضمان تكافؤ الفرص يف نيل التعليم وال سيما التعليم العايلبيان 
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  كني االقتصاديلعمالة والتما    
يرجى تقدمي معلومات إحصائية حمدثة، تكون مفصلة حسب اجلنس، عن مـشاركة         -٢٤

املرأة يف القوة العاملة، مبا يف ذلك معلومات عن شروط التوظيف واألجور واالسـتحقاقات              
  .وعدد النساء الاليت يبحثن عن وظيفة

ظيف الوطنية، املشار إليها يرجى موافاة اللجنة مبعلومات عن مدى مراعاة سياسة التو  -٢٥
للجوانب اجلنسانية، ومدى تصدي هذه      "١٥+بيحني  "يف رد الدولة الطرف على االستبيان       

  .السياسة لقضية توظيف النساء
يرجى تقدمي معلومات عن األحكام القانونية واألحكام األخرى والتدابري امللموسـة             -٢٦

  . أة يف العمالةاملتخذة من احلكومة للقضاء على التمييز ضد املر
يرجى تقدمي معلومات عن وظائف اإلدارة املعنية بتشجيع املرأة على روح املبـادرة،      -٢٧

، وعن النتائج اليت حققتها هذه      "١٥+بيجني  "املشار إليها يف رد الدولة الطرف على استبيان         
  .اهليئة منذ تأسيسها يف جمال توظيف النساء

  الصحة    
انات إحصائية عن احلالة الصحية للمرأة، مبـا يف ذلـك           يرجى تقدمي معلومات وبي     -٢٨

ويرجـى بيـان    . الصحة اإلجنابية والعقلية، وعن اإلعاقات يف صفوف النساء       معلومات عن   
  . األسباب الرئيسية للوفيات وحلاالت املرض يف صفوف النساء جبزر القمر

حية ومدى  يرجى تقدمي معلومات عن فرص حصول املرأة على خدمات الرعاية الص            -٢٩
ة معقولة، وال سيما فيما يتعلق بصحة األم وخـدمات تنظـيم            ـ بتكلف اتتوافر هذه اخلدم  

األسرة والرعاية بعد الوالدة، مبا يف ذلك اخلدمات املتاحة لفئات حمـددة مثـل املراهقـات                
  .والنساء الريفيات

يرجى تقدمي معلومات عن استخدام وسائل منع احلمل يف صفوف النـساء وعـن                -٣٠
  . عدالت اإلجهاض، مبا يف ذلك حاالت اإلجهاض يف ظروف غري آمنةم

اإليدز يف  /يشري بعض املصادر إىل اخنفاض معدل انتشار فريوس نقص املناعة البشرية            -٣١
جزر القمر، وبالتايل يرجى تقدمي بيانات إحصائية، تكون مفصلة حـسب اجلـنس، تـبني               

التدابري الوقائيـة املتخـذة واخلـدمات        وشرح   ،املرض/اخنفاض معدالت اإلصابة بالفريوس   
  . املرض/العالجية املتاحة للنساء املتأثرات بالفريوس

  االستحقاقات االجتماعية واالقتصادية، والفقر    
 نظراً إلمكانية تفشي الفقر يف صفوف املرأة داخل الدولة الطرف، يرجى تقدمي معلومـات               -٣٢

  .ار االستراتيجية الوطنية للحد من الفقرعن كيفية التصدي للفقر يف صفوف النساء يف إط
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يرجى تقدمي معلومات عن إطار الـضمان االجتمـاعي القـائم يف البلـد وعـن                  -٣٣
النساء املنتميـات  االستحقاقات االجتماعية احملددة اليت تتمتع هبا املرأة، وال سيما يف صفوف      

  .الفئات املستضعفة، مبا يف ذلك األرامل والنساء ذوات اإلعاقةإىل 

  الكوارث الطبيعية    
يرجى موافاة اللجنة مبعلومات عن مدى تأثري الكوارث الطبيعية يف وضع املرأة جبزر               -٣٤

  .القمر وهل هناك استراتيجية وطنية لإلغاثة من الكوارث تأخذ يف االعتبار املنظور اجلنساين

  املساواة أمام القانون    
رأة، مع بيان ما إذا كـان القـانون         يرجى تقدمي معلومات عن الوضع القانوين للم        -٣٥

يساوي بني املرأة والرجل يف إطار كل من النظام القانوين والنظام القضائي، مبا يف ذلـك يف                 
  . املسائل املتعلقة بالزواج والطالق وامللكية

يرجى بيان ما إذا كانت حكومة جزر القمر قد أوفت مبا عليهـا مـن التزامـات                   -٣٦
 كل العقـود     والغيةً عترب باطلةً  من االتفاقية اليت تقضي بأن تُ      ١٥ة   من املاد  ٣مبوجب الفقرة   

  .وسائر أنواع الصكوك اليت تستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة

  العالقات األسرية    
، واملـشار   ٢٠٠٥يرجى تقدمي معلومات عن مدونة األسرة القائمة املعتمدة يف عام             -٣٧

الوثيقة (ام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل     إليها يف العرض الشفوي املقدم أم     
A/HRC/12/16   وعن األحكام القانونية اليت حتمي حقوق املـرأة، يف          )٢٠ و ١٠، الفقرتان ،

جماالت مثل الزواج، مبا يف ذلك الزواج يف سن مبكرة والزواج القسري وتعدد الزوجـات               
  .وحل الرابطة الزوجية

نة مبعلومات عن التدابري املتخذة من احلكومة، مبا يف ذلك التدابري           يرجى موافاة اللج    -٣٨
) ١٩٩٤(٢١القانونية، من أجل معاجلة القضايا األسرية، مع مراعاة التوصية العامة للجنة رقم 

  .بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
شارة إىل أي تقدم أحرز فيما يتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري           يرجى اإل   -٣٩

  .  من االتفاقية٢٠ من املادة ١لالتفاقية وصوب قبول تعديل الفقرة 

        


