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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 اخلمسوناحلادية والدورة 

 ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير / شباط١٣

 رير الدوريةقائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقا    

  الكونغو    
السادس جلمهوريـة الكونغـو       الدوري نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير         

)CEDAW/C/COG/6(    وطلبت اللجنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة        . الذي قدمته الدولة الطرف
ليه، ؛ وع وثيقة واحدة السابقة إىل الدولة الطرف تقدمي تقريريها الدوريني السادس والسابع يف           

ن ا اليت يغطيهـا التقريـر     الفترةَيف الدولة الطرف    سيتناول احلوار البناء بشأن تنفيذ االتفاقية       
  .ن السادس والسابعاالدوري

  مالحظات عامة    
، ُيرجى تقدمي معلومات    ٢٠٠٦-٢٠٠٣يغطي إال الفترة     نظراً إىل أن هذا التقرير ال       -١

لة الراهنة لنساء الكونغـو، يف مجيـع        وإحصاءات حمدثة وُمبوبة حسب نوع اجلنس عن احلا       
  .اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

   لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسيالوضع القانوين    
احملاكم احمللية يف الكونغو ال تعترب يف ممارستها أن          أن إىل   ٤٥يشري التقرير يف الفقرة       -٢

كانت هناك   إذا ُيرجى بيان ما  . ملزمة هلا  رغم أهنا    جزءاً من اإلطار القانوين   االتفاقية تشكل   
حاالت استشهدت فيها حمكمة من احملاكم احمللية باالتفاقية، وإذا كان الرد باإلجياب، ُيرجى             

ويرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات اليت اختذهتا الدولـة         . تقدمي معلومات مفّصلة عن ذلك    
القضاة واملّدعون العـامون واحملـامون      الطرف لتدريب العاملني يف اجملال القانوين، مبن فيهم         

وُيرجى كـذلك   . وكذلك األطراف الفاعلة املسؤولة عن تنفيذ األحكام الواردة يف االتفاقية         
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تقدمي معلومات عن املبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف لنشر االتفاقية وكذلك املالحظـات             
  .ىل اللغات املستخدمة يف البلداخلتامية السابقة للجنة، بوسائل منها ترمجة هذه الوثائق إ

 من التقرير إىل مبدأ املساواة بني النساء والرجال املنصوص عليه يف            ٤٦وتشري الفقرة     -٣
كان الدستور يتضمن تعريفاً للتمييز ضـد املـرأة يتـسق مـع       إذا ُيرجى بيان ما  . الدستور
صر فاعلة يف القطاعني العـام    ترتكبها عنا اليت  تمييز  الاألوىل من االتفاقية، ويغطي أفعال       املادة

  . من االتفاقية، أو ما إذا كان هذا التعريف أُدمج يف تشريع آخر٢ للمادة واخلاص، وفقاً
عن القلـق   ) ١٦٠، الفقرة   A/58/38(وأعربت اللجنة يف مالحظتها اخلتامية السابقة         -٤

الضرائب وقـانون   ن  قانون العمل و  وإزاء وجود أحكام متييزية يف التشريع احمللي، مبا فيها قان         
ما آلت إليه عملية إصـالح      ُيرجى تقدمي معلومات ع   . األسرة والقانون اجلنائي اخلاص بالزنا    

 القوانني القائمة مع أحكام االتفاقية، وكذلك عن التشريع اجلديد          القوانني الرامية إىل مواءمة   
  . الدستوربدأ املساواة بني النساء والرجال الوارد يفمن أجل الوفاء مبالذي ُسّن 

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 من التقرير، اُتخذ عدد قليل جداً من التدابري اخلاصة          ٨٤ إىل   ٨١وفقاً للفقرات من      -٥

 احلواجز  شرحُيرجى  . املؤقتة لإلسراع بتحقيق املساواة بني النساء والرجال على أرض الواقع         
جى تقدمي معلومات عن التدابري اخلاصة      وُير. االقائمة يف هذا اجملال والتدابري املتخذة لتجاوزه      

 لإلسراع بتحقيق املساواة بني النساء والرجـال علـى          ٢٠٠٦ املؤقتة اليت اتُّخذت منذ عام    
  .الواقع أرض

  القوالب النمطية واملمارسات التقليدية الضارة    
 اجلنس  تنميط القائم على أساس نوع     إىل ال  ٩٨ إىل   ٨٥يشري التقرير يف الفقرات من        -٦

 إىل  العمل ويف وسائط اإلعالم، ويـشري أيـضاً       مكان  إطار األسرة ويف جمال التعليم ويف       يف  
مكافحة القوالب النمطية اجلنسانية يف إطار األسـرة        الرامية إىل   محالت التوعية بنوع اجلنس     

ويرجى بيان التـدابري  .  أثرهابيانُيرجى تقدمي تفاصيل عن هذه احلمالت و   . ويف جمال التعليم  
ة األخرى اليت اُتخذت لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية والقضاء علـى القوالـب             امللموس

تقـدمي  أيـضاً   وُيرجى  . النمطية اجلنسانية، مبا يف ذلك يف مكان العمل ويف وسائط اإلعالم          
معلومات عن التدابري املتخذة للقضاء على املمارسات التقليدية الضارة مثل الطقوس التعسفية            

  .لترمل وزواج األرملة من شقيق زوجها واحملظورات الغذائيةاملرتبطة با

   املرأةاملسلط علىالعنف     
املرأة، حىت يف زمـن  ب إىل انتشار خمتلف أشكال العنف     أخرىيشري التقرير ومصادر      -٧

ُيرجى تقدمي معلومات حمّدثة ومفّصلة عن الوضع       ). ٩٩، الفقرة   CEDAW/C/COG/6(السلم  
 النساء والفتيات، مبا فيه االغتصاب واالغتـصاب يف         املسلط على لعنف  واالجتاهات احلالية ل  
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إطار الزواج وحاالت االغتصاب اجلماعي اليت تفيد تقارير أهنا تستهدف الفتيات من السكان    
يف احملاكمـات واإلدانـات      واالعتداء اجلنسي والعنف املرتيل، وكذلك عن عدد         ،األصليني

، ُيرجـى   )١٩٩٢(١٩ ومع مراعاة التعليق العام للجنة رقم     .  املرأة املسلط على قضايا العنف   
 مبا يف ذلك العنـف      ملرأة، ا املسلط على  اخلطوات املتخذة لسن تشريع يتصدى للعنف        شرح

 وتـشجيع   ؛ املرأة املسلط على املرتيل، ووضع استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال العنف         
 احلمايـة وسـبل     تـوفري اة اجلناة؛ و  النساء على اإلبالغ عن أعمال العنف؛ وضمان مقاض       

؛ وتنفيذ برامج لبناء القدرات والتوعية لصاحل أفراد الشرطة         للضحايا االنتصاف وإعادة التأهيل  
واحملامني والعاملني يف القطاع الصحي واملرشدين االجتماعيني والعاملني يف جمـال القـضاء             

  .وعامة اجلمهور
تيح وسائل إضافية   ُت القانون اجلنائي قد     مراجعة إىل أن    ١٠١وُيشري التقرير يف الفقرة       -٨

 القـانون اجلنـائي قـد خـضع         كان ُيرجى بيان ما إذا   .  املرأة املسلط على ملكافحة العنف   
 املرأة اليت يغطيهـا  املسلط على كان الرد باإلجياب ُيرجى بيان أشكال العنف    اوإذ. للمراجعة

  .القانون اجلنائي والعقوبات املقابلة
يزال ميـاَرس يف   إذا كان تشويه األعضاء التناسلية األنثوية ال       إلشارة إىل ما  وُيرجى ا   -٩

كانت الدولة الطـرف قـد اعتمـدت         وُيرجى كذلك بيان ما إذا    . بعض اجملتمعات احمللية  
تشريعات واختذت تدابري لضمان استئصال هذه املمارسة، بوسائل منها تنظيم محالت توعية            

  .على نطاق واسع

   يف البغاءواستغالهلننساء االجتار بال    
ُيرجى تقدمي معلومات عن عدد النساء والفتيات ضحايا االجتار ألغراض االستغالل             -١٠

وُيرجى تقدمي تفاصيل عن القوانني والتدابري املعتمدة أو الـيت ُيزمـع            . اجلنسي واالقتصادي 
 ٦ ألحكام املادة    ، وفقاً  واملعاقبة على ذلك   اعتمادها ملنع االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء      

تعتـزم تنفيـذ    الدولة الطـرف    ما إذا كانت    تقدمي معلومات ع  أيضاً  وُيرجى  . من االتفاقية 
  .استراتيجية وطنية شاملة ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات

  املشاركة يف اختاذ القرار والتمثيل على الصعيد الدويل    
أة يف هيئات اختاذ القرار وعلـى الـصعيد         ُيسلّم التقرير بتدين مستوى مشاركة املر       -١١

ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املتخذة لزيادة عدد النساء يف هيئات اختاذ القرار            . الدويل
 يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة، بوسائل        على قدم املساواة  ولتحقيق متثيل الرجال والنساء     

 من االتفاقية والتعليق العام للجنة      ٤ من املادة    ١رة  منها اعتماد تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً للفق      
تقدمي معلومات عن وضع مشروع القانون األويل بـشأن         أيضاً  وُيرجى  ). ٢٠٠٤(٢٥ رقم

 من تقريـر    ٨٣متثيل املرأة يف املناصب السياسية واالنتخابية واإلدارية، املشار إليه يف الفقرة            
درجة مشاركة املرأة يف عملية إعادة اإلعمار بعد انتهاء          بيان    كذلك وُيرجى. الدولة الطرف 
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يتعلق منها بالسياسات العامة والربامج      الرتاع يف مجيع مستويات اختاذ القرار، مبا يف ذلك ما         
  .اليت تؤثر تأثرياً مباشراً يف املرأة

  التعليم    
لوصـول إىل    اليت تواجهها الفتيـات يف ا      قبات من التقرير إىل الع    ١٣٨تشري الفقرة     -١٢

.  بناهتم، والفقـر   عليمالتعليم، مثل الزواج املبكر والوالدات وعدم اهتمام اآلباء واألمهات بت         
الرتفـاع  ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتخطّي هـذه العقبـات؛ والتـصدي       

 الفتيات؛  الدراسي يف صفوف   اإلناث؛ واحلد من معدل التسرب       مستويات األمية يف صفوف   
وُيرجى أيضاً اإلشارة   . ة عدد التلميذات يف التعليم الثانوي والطالبات يف التعليم العايل         وزياد

 اجلنسي اللذين تتعرض هلما الفتيات يف املدارس        التحرشإىل اخلطوات املتخذة لكبح العنف و     
وللقضاء على القوالب النمطية السائدة عند تناول أدوار النساء والرجـال ومـسؤولياهتم يف              

  .املدرسية واملناهج التعليمية وتدريب املدّرسنيالكتب 

  العمالة    
يف مـع الرجـل     تعاين من عدم تكافؤ الفرص      املرأة  بأن  ُيسلّم تقرير الدولة الطرف       -١٣

 أصـحاب العمـل     تعسف، ومن   )١٤٥، الفقرة   CEDAW/C/COG/6(الوصول إىل العمالة    
)CEDAW/C/COG/6 ــرة ــرش، و)١٤٤، الفق ــان ا التح ــسي يف مك ــل  اجلن لعم
)CEDAW/C/COG/6   نـوع اجلـنس يف سـوق العمـل       القائم على والفصل  ) ٩٤، الفقرة 
)CEDAW/C/COG/6   وبيـان ُيرجى تقدمي تفاصيل عن أحكام قانون العمل،        ). ٨٨، الفقرة 
كان ينص على إجازة األمومة والقضاء على التمييز ضد املرأة يف مكان العمل، وحظر               إذا ما

تـدابري أخـرى    ما اختذ من    وُيرجى ذكر   . رأة يف مكان العمل   املب والعنف   التحرش اجلنسي 
وُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن حالة النساء       .  للنساء يف العمالة   وضوعيةلضمان املساواة امل  

 اخلدمات القانونية واالجتماعيـة     أنواعيف القطاع غري النظامي، مبا يف ذلك تدابري احلماية و         
  .الفئة من النساءوغريها من اخلدمات املتاحة هلذه 

  الصحة    
. ُيرجى تقدمي معلومات حمّدثة عن الوضع الصحي للمرأة، مبا يشمل الصحة اإلجنابية             -١٤

وُيرجى تقدمي معلومات عن السياسات والتدابري املتخذة لكفالة االستفادة من خدمات الرعاية       
سيما  النساء، وال الصحية األساسية ومن خدمات احلمل والرعاية الصحية بعد الوالدة جلميع           

الفئات الضعيفة من النساء مثل النساء الفقريات والنساء الريفيات والنساء يف املناطق النائيـة              
وُيرجى كذلك بيان األسباب الرئيـسية لوفيـات النـساء واعـتالهلن            . والنساء الالجئات 

  .واخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف للتصدي هلذه األسباب
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الصحة اجلنسية واإلجنابية سائل دابري املتخذة لتوعية النساء والفتيات مب    التبيان  ويرجى    -١٥
كيفية محاية أنفسهن من األمراض املنقولة      ب قوقهن ذات الصلة، مبا يف ذلك مدى درايتهن       وحب

مدى ويرجى تقدمي معلومات عن استخدام وسائل منع احلمل و        . عن طريق االتصال اجلنسي   
 الذي حيظـر الدعايـة      ١٩٢٠يوليه  / متوز ٣١ة لتعديل قانون    وبيان اخلطوات املتخذ  توافرها  

الـصحة  يف جمـاالت    ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن إتاحة التثقيف        . لوسائل منع احلمل  
وخدمات تنظيم األسرة واالستفادة منـها، وبيـان        ذات الصلة   اجلنسية واإلجنابية واحلقوق    

  .كانت قد اتُّخذت تدابري يف هذا اجملال إذا ما
  الـذي حيظـر    ١٩٢٠يوليه  / متوز ٣١ن   من التقرير إىل أن قانو     ١٥٠وتشري الفقرة     -١٦

ويرجى أيضاً تقدمي   . يرجى تقدمي تفاصيل عن أحكام هذا القانون      . اإلجهاض ال يزال سارياً   
 اإلجهاض غري املأمون يف صحة النساء، مبا يف ذلك معلومات عن نـسبة              تأثريمعلومات عن   
  .وفيات األمومة

اإليدز يف أوساط النساء،    /فريوس نقص املناعة البشري   بعدوى  معدل ال ى بيان   ويرج  -١٧
العـالج للنـساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة            توافر  ، ومدى   يشمل احلوامل  مبا

اإليـدز  /الفـريوس ويرجى أيضاً بيان ما إذا كانت الربامج القائمة ملكافحة          . اإليدز/البشري
 إتاحة العالج مبضادات فريوسات النسخ العكسي ملنـع         كمبا يف ذل  تراعي املنظور اجلنساين،    
ويرجى بيان املبادرات اليت اتُّخـذت للتوعيـة        . من األم إىل الطفل   انتقال العدوى بالفريوس    

اإليدز ومنعها يف أوساط النساء، وللقضاء كـذلك        /بالعدوى بفريوس نقص املناعة البشري    
  .اإليدز/فريوسالت بعلى التمييز والوصم ضد النساء والفتيات املصابا

  الريفياتالنساء     
ة العاملة   يف املائة من القو    ٧٠وفقاً للتقرير، تواجه النساء الريفيات الالئي ميثلن نسبة           -١٨

 مجة بسبب الفقر والتقاليد التمييزية وتدهور خدمات الرعاية الـصحية يف            الزراعية صعوبات 
لومات حمّدثة عن التدابري الـيت اختـذهتا        يرجى تقدمي مع  . املناطق الريفية وغريها من العوامل    

معيشتهن، الدولة الطرف أو تزمع اختاذها لتحسني حالة النساء الريفيات، مبا يشمل مستوى             
 ومشاركتهن يف عمليـات     ،واستفادهتن من التعليم وخدمات الرعاية الصحية ومن االئتمان       

  .اذ القرار على خمتلف املستوياتاخت

  اعالرتب أثراتالنساء املت    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لكفالة الوصـول إىل العدالـة وسـبل                -١٩

سيما العنـف    العنف أثناء الرتاعات، وال   ضحايااالنتصاف وخدمات الرعاية الصحية للنساء      
. ويرجى ذكر التدابري املتخذة لضمان مقاضاة مرتكيب أعمال العنف هذه وإدانتـهم           . اجلنسي

وعن وضـعهن    داخلياً نتيجة الرتاع      معلومات عن عدد النساء املشردات     ويرجى أيضاً تقدمي  
  .، وعن املبادرات اليت اتُّخذت حلماية هذه الفئة من النساء ودعمهاالراهن
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  جئاتالالالنساء     
يرجى تقدمي  .  من التقرير، يعيش عدد كبري من الالجئني يف الكونغو         ١٤وفقاً للفقرة     -٢٠

للجوء والالجئات يف البلد وعن حالة حقوق اإلنسان هلـؤالء          معلومات عن عدد ملتمسات ا    
املأمونـة  لشرب  مياه ا النساء فيما يتعلق باحلماية من العنف واالستفادة من التعليم والعمالة و          

ويرجى بيان التدابري املزمع اختاذها لضمان اتباع هنج يراعي نوع          . وخدمات الرعاية الصحية  
 نـوع اجلـنس كأسـاس       بسبب االضطهاد   إقرارل منها   اجلنس يف إجراءات اللجوء، بوسائ    

ويرجى أيضاً بيان اخلطوات اليت اتُّخذت أو املزمع اختاذها لـسن قـانون             . اللتماس اللجوء 
  .للجوء شامل

  الزواج والعالقات األسرية    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة اليت اتُّخذت لتنفيذ املالحظات اخلتاميـة         -٢١

لجنة املتعلقة بالقوانني األسرية واملمارسات التقليدية التمييزية، مبا فيهـا القـوانني            السابقة ل 
.  والتمييز يف جماالت ملكية األرض وتقامسهـا ووراثتـها      ،واملمارسات املتعلقة باملهور والزنا   

املشار (ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اتُّخذت حلظر تعدد الزوجات والزواج املبكر             
  قبـل الـزواج؛    املخالطة، مبا يف ذلك     )١٧٨، الفقرة   CEDAW/C/COG/6يهما يف الوثيقة    إل

  .وتوحيد احلد األدىن لسن زواج الفتيات والذكور مبا يتسق مع اتفاقية حقوق الطفل

        


