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

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
  واألسئلة يف غياب أي تقارير أولية ودوريةاملسائل قائمة     

  
  مجهورية أفريقيا الوسطى    

ذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة          قرر الفريق العامل ملا قبل الدورة، وفقـا للقـرار الـ             
ونظــرا إىل أن الدولــة العــضو مل تقــدم ) ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران١ -مــايو / أيــار١٤(والــثالثني 

ــام    ــده ع ــا األويل يف موع ــداد     ١٩٩٢تقريره ــة، أن يباشــر يف إع ــا الدوري ــضال عــن تقاريره ، ف
  . واألسئلةمسائلالقائمة احلالية لل

  
  حملة عامة    

 ١٨بب عدم تقدمي أي تقرير أويل أو دوري للجنة، كمـا تقتـضي املـادة        يرجى بيان س    - ١
وهـل نظـرت    . ويرجى بيان ما بذل من جهود حىت اآلن من أجل إعداد التقـارير            . من االتفاقية 

الدولة الطرف يف طلب مـساعدة مفوضـية حقـوق اإلنـسان، أو شـعبة النـهوض بـاملرأة، أو أي                     
حدة ليتسىن هلا أن تنتهي يف أقرب وقت ممكن مـن إعـداد           هيئات أخرى تابعة ملنظومة األمم املت     

  وتقدمي التقرير الواجب رفعه إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؟
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف إلعـادة بنـاء البلـد بعـد                      - ٢

أدرجــت ى اإليــضاح حتديــداً كيــف ويرجــ. ســنوات مــن الــرتاع مــن أجــل تعزيــز حقــوق املــرأة
، ويف احلـوار    ٢٠٠٨املساواة بني اجلنسني وأحكـام االتفاقيـة يف احلـوار الـسياسي الـشامل عـام                 

ــوطين  ــام لال ــات الــ ٢٠٠٣ع ــراري جملــس األمــن    سالم، ويف اتفاقي ــا يتماشــى مــع ق  ١٣٢٥، مب
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هتا الدولـة  ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن التـدابري الـيت اختـذ        ). ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠(
الطرف لضمان مشاركة املرأة على قـدم املـساواة مـع الرجـل يف صـنع القـرارات وبنـاء الـسالم           

اســتمرار ويرجــى أيــضاً إيــضاح التــدابري الــيت اختــذهتا احلكومــة لوقــف  . وعمليــات إعــادة البنــاء
حـدوث انتـهاكات خطـرية      لعنف ضد املرأة، ولوضع حد لإلفـالت مـن العقـاب لـدى              انتشار  ا

ويف هـذا   . األخـرى نـسي   اجلعنـف   أشـكال ال  غتـصاب و  الاذلـك   يف  ، مبـا    اإلنسان للمرأة حلقوق  
الصدد، يرجى إيضاح ما إذا مت إنشاء آلية للعدالة االنتقالية، وشـرح كيفيـة تنفيـذ قـانون العفـو       

  . ٢٠٠٨لعام 
ليلــها يف البلــد بوجــه عــام، ويف  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مجــع البيانــات وحت    - ٣
 بوضــع املــرأة بوجــه خــاص مــع تــصنيف هــذه البيانــات حــسب الــسن ونــوع اجلــنس  يتعلــق مــا

ويرجـى إيـضاح كيـف تعتـزم احلكومـة حتـسني مجـع وحتليـل هـذه                  . واملناطق احلـضرية والريفيـة    
البيانـات املتعلقـة باجملــاالت الـيت تغطيهــا االتفاقيـة والتوصـيات العامــة الـصادرة عــن اللجنـة مــن        

  .الربامج، وقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقيةو السياساتوضع أجل دعم عملية 
  

  املركز القانوين لالتفاقية وإدراج أحكامها يف القوانني والسياسات احمللية     
يرجى حتديد كيف ينص الدسـتور علـى ضـمان املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف محايـة                       - ٤

يف  هنـاك أي قـوانني أو بيانـات         إيضاح ما إذا كانت     أيضا يرجىو. نسان والتمتع هبا  إلحقوق ا 
 فـإن وجـدت  .  مـن االتفاقيـة  ١السياسات ُتعرِّف التمييز ضد املرأة مبـا يتماشـى مـع املـادة            جمال  

ريجــى بيــان مــا إذا كــان التعريــف واســعا مبــا يكفــي ليــشمل أي فعــل يــسبب   ف، هــذه القــوانني
ويرجى أيضاً إيضاح مـا إذا      . اختالفا أو ينجم عنه اختالف يف معاملة املرأة باملقارنة مع الرجل          

كان هذا التعريف يتضمن أفعاالً ارتكبتـها جهـات فاعلـة يف القطـاعني العـام واخلـاص ويـشمل                
  . التمييز املباشر وغري املباشر

أن يـشمل ذلـك   يرجى تقدمي معلومات عن حالة االتفاقية يف النظـام القـانوين احمللـي، و           - ٥
ى األحكـام الدسـتورية والقانونيـة األخـرى يف حــال     إذا كانـت الغلبـة ألحكـام االتفاقيـة علــ    مـا  

ويرجـى بيـان مـا إذا كانـت االتفاقيـة قابلـة للتطبيـق املباشـر،                 . بني هاتني الفئتني  تضارب  نشوء  
ويرجـى بيـان مـا إذا       . وما إذا كانـت هنـاك حـاالت مت فيهـا االحتكـام إىل االتفاقيـة يف احملـاكم                  

 لنشر االتفاقية وتسليط الضوء عليها منذ احللقـة         كانت الدولة الطرف قد اختذت تدابري إضافية      
ــة الطــرف يف آب    ــدهتا الدول ــيت عق ــداً يف  ١٩٩٦أغــسطس /الدراســية ال ــة وحتدي ــشر االتفاقي  لن

العمـل باألحكـام الرمسيـة    تغليـب  ويرجـى أيـضاً بيـان التـدابري املتخـذة لـضمان       . املنـاطق الريفيـة  
  . والقانون العريفبني األحكام القانونية الرمسيةتضارب ما ينشأ نحي
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يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف أو الـيت تعتـزم اختاذهـا                       - ٦
ويرجــى بيــان مــا إذا . لتحديــد وتعــديل مجيــع القــوانني الــيت متيــز ضــد املــرأة وال متتثــل لالتفاقيــة

علومـات عـن   كانت ُتفرض أي جزاءات أو عقوبات على أعمال التمييـز ضـد املـرأة، وتقـدمي م          
ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن أي تــشريع أو بــرامج أخــرى   . طبيعتــها وتطبيقهــا الفعلــي

  . تغيري األعراف واملمارسات اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة أو إدامة هذا التمييزسعى إىل ت
قـضاء،  يرجى تقدمي معلومات عن التدابري املعمول هبا لتعزيز إمكانيـة جلـوء املـرأة إىل ال        - ٧

وتشجيع املرأة ومساعدهتا، وخاصة املرأة الريفية، علـى اللجـوء إىل احملـاكم للمطالبـة حبقوقهـا،                 
وزيــادة وعــي القــضاة واحملــامني واملــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون يف مــا يتعلــق بالتزامــات الدولــة 

  . الطرف مبوجب االتفاقية لتحقيق املساواة بني اجلنسني
  

   باملرأةاألجهزة الوطنية للنهوض    
الرجـــاء تقـــدمي معلومـــات عـــن وضـــع ومهـــام مفوضـــية حقـــوق اإلنـــسان واحلوكمـــة   - ٨
مسألة املساواة بـني اجلنـسني   ى املفوضية والية حمددة ملعاجلة      لرشيدة، وحتديداً عما إذا كان لد     ا

بري الــيت تتخــذها الدولــة الطــرف ويرجــى شــرح التــدا. واحلقــوق املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة
مبا يكفي من قدرات تعينها على صنع القرارات، ومبـا يكفـي            املفوضية  ختاذها لتزويد   تعتزم ا  أو

ويرجى أيضاً تقدمي معلومـات مـستكملة عـن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق               . من موارد مالية وبشرية   
امتثـاال   اللجنـة    ما إذا اختذت الدولة الطرف أي تـدابري لتنـشيط         حتديد  خاص،  بوجه  اإلنسان، و 

ديــسمرب /كــانون األول ٢٠ املــؤرخ ٤٨/١٣٤قــرار اجلمعيــة العامــة    (“مبــادئ بــاريس ” لـــ
ويرجى تقـدمي معلومـات إضـافية عـن اللجنـة املنـشأة ملراقبـة تنفيـذ االتفاقيـة،                   ). ، املرفق ١٩٩٣

كيف تعمـل هاتـان     . املساواة بني اجلنسني واحلد من الفقر     املعنية ب باإلضافة إىل اللجنة القطاعية     
  محاية املرأة وعدم التمييز ضدها؟ فعالية  يف اللجنتان وما هو دورمها

  
  الربامج وخطط العمل    

ــة       - ٩ ــرة ليرجــى تقــدمي معلومــات عــن خطــة العمــل الوطني ــة ٢٠١١-٢٠٠٧لفت ، وورق
ويرجى بيان كيفية تضمني هـذه      . ٢٠٠٥ستراتيجية احلد من الفقر وبيان السياسة العامة لعام         ا

هـــذه فيـــة ضـــمان مـــشاركة املـــرأة يف تـــصميم  الـــسياسات والـــربامج منظـــورا جنـــسانياً، وكي 
ويرجــى تقــدمي معلومــات . وشــرح كيــف تــنعكس أحكــام االتفاقيــة فيهــاالــسياسات والــربامج 

 الوطنيــة لتعزيــز املــساواة واإلنــصاف بــني املــرأة والرجــل  ٢٠٠٥سياســة غايــات مفــصلة حتــدد 
هـا وتنفيـذها بفعاليـة،     وتقدمي معلومات عن العوائـق الـيت تعتـرض إجناز         وأهدافها واستراتيجياهتا   

وجـود  ويرجى تقدمي معلومـات عـن       . عالوةً على التدابري العالجية املتخذة ملعاجلة هذه العوائق       
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 تقـدمي معلومـات      أيـضا  يرجـى و. للنـهوض بـاملرأة   يف املـستقبل    السياسات الوطنيـة    بشأن  خطط  
دة يف األهـداف    املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني الـوار         العناصـر   عن تنفيذ منـهاج عمـل بـيجني و        

  . اإلمنائية لأللفية
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 مـن   ١ يرجى بيان مـا إذا اختـذت الدولـة الطـرف تـدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة                        - ١٠

 للجنة، لتحقيق املساواة بني املرأة والرجـل علـى    ٢٥ من االتفاقية وللتوصية العامة رقم       ٤املادة  
ويرجـى إدراج معلومـات     . يف احليـاة الـسياسية    وؤسـسات العامـة     كافة املـستويات ويف مجيـع امل      

هذه التـدابري تنفـذ     الالمساواة اليت تسعى هذه التدابري إىل تقوميها، وعما إذا كانت           أشكال  عن  
  .وترصد

  
  املواقف النمطية واملمارسات الثقافية     

ليديــة، الــيت الثقافيــة والتقأو أســاليب العــيش يرجــى تقــدمي معلومــات عــن املمارســات     -١١
ويرجـى تقـدمي معلومـات عـن التـدابري الـيت اختـذت لتغـيري األمنـاط                  . تعوق تقدم املرأة يف اجملتمع    

أو إىل تعزيــز األفكــار النمطيــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس االجتماعيــة والثقافيــة الــيت تــؤدي إىل 
  . فكرة أن املرأة أدىن مرتبة من الرجل

  
  العنف ضد املرأة     

ــانون يرجــى تقــدمي   - ١٢ ــرأة مــن العنــف يف    ٢٠٠٦  عــام معلومــات عــن ق ــة امل ــشأن محاي  ب
ويف هـذا الـصدد، يرجـى       . امتثاله ألحكـام االتفاقيـة    مدى  مجهورية أفريقيا الوسطى، فضالً عن      

ضـد النـساء والبنـات مبـا يف ذلـك      املرتكب  جيرم العنف اجلنسي ٢٠٠٦بيان ما إذا كان قانون   
 ومــا إذا كــان يقــدم وســائل انتــصاف للــضحايا، منــها   ،االغتــصاب وحتديــداً يف ســياق الــرتاع 

ــل  خــدمات ــادة التأهي ــات      . واملالجــئ إع ــساء، والفتي ــدد الن ــن ع ــات ع ــدمي معلوم ويرجــى تق
الــصغريات خاصــةً، اللــوايت كــن ضــحايا للعنــف اجلنــسي مبــا يف ذلــك االغتــصاب، وحتديــداً يف 

  .اجلزء الشمايل من البالد
ذي جــرى يف املاضــي يف بعــض منــاطق البلــد، يرجــى  وبــالنظر إىل الــصراع املــسلح الــ   - ١٣

الـدعم للنـساء    تقـدمي   عادة التأهيـل و   إلتقدمي معلومات مفصلة عن التدابري املتخذة لتوفري برامج         
  .دماج االجتماعيإلواالتعايف النفساين والفتيات، مبا يف ذلك 

 ة ظـاهرة العنـف    ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف ملعاجلـ               -١٤
رجــى بيــان مــا إذا كــان القــانون  وي.  ضــد النــساء والبنــات اللــوايت يعتــربن ســاحرات املرتكــب
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ــم ــؤرخ ٣٢-٦ رق ــانون األول٢٧ امل ــسمرب / ك ــف يف    ٢٠٠٦دي ــن العن ــرأة م ــة امل ــشأن محاي  ب
ــشكل مــن أشــكال العنــف      ــا الوســطى يتــضمن هــذا ال ــة أفريقي ــساء والبنــات  (مجهوري ضــد الن

، وما إذا كان إلغاء جرمية السحر متوقعاً يف االستعراض اجلـاري للقـانون             )باعتبارهن ساحرات 
  . اجلنائي
ويرجـى  . والتدابري املتخذة لتجرميـه   ألسري  جى تقدمي معلومات عن حجم العنف ا      وير  - ١٥

ويرجـى  . أيضاً إعطاء معلومات عن مدى توفر خدمات صحية واجتماعيـة ومالجـئ للـضحايا        
مـن ضـحايا    ويقدم وسائل انتـصاف     يشمل العنف األسري     ٢٠٠٦ م عا بيان ما إذا كان قانون    

  .لنساء والفتياتالعنف من ا
ــشويه األعــضاء          - ١٦ ــشريع املعتمــد لتجــرمي ت ــستكملة عــن الت ــات م ــدمي معلوم ويرجــى تق

ــه  ــى ومنع ــة ويف اجلــزء     يرجــى و. التناســلية لألنث ــاطق الريفي ــره يف املن ــد أث ــشكل خــاص، حتدي ب
أيـضاً بيـان التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتنفيـذ خطـة العمـل                 ويرجى  . الشرقي من البلد  
 ملكافحــة املمارســات الــضارة، والعنــف اجلنــساين، والعنــف      ٢٠١١-٢٠٠٧الوطنيــة لفتــرة  

  .تشويه األعضاء التناسلية لألنثىيف ذلك اجلنسي مبا 
  

  االجتار والبغاء اجلنسي    
نع االجتار بالنساء والبنـات ومـا إذا كـان هـذا     يرجى شرح ما إذا اعتمد البلد تشريعاً مل         - ١٧

ويرجــى حتديــد مــا إذا كــان التــشريع القــائم حيمــي النــساء والفتيــات    . التــشريع يطبــق بفعاليــة 
ويرجى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كـان قـانون            . الصغريات من االستغالل االقتصادي واجلنسي    

. لنــساء الــاليت ميارســن البغــاءطبــق علــى انضــد النــساء ياملرتكــب  املتعلــق بــالعنف ٢٠٠٦عــام 
ويرجى أيضاً تقدمي إحصاءات، يف حال توفرها، عـن عـدد النـساء والبنـات الـصغريات اللـوايت                   

ويرجـى بيـان التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف              . ميارسن البغاء، وحتديداً يف املناطق احلضرية     
ديـداً، وتقـدمي معلومـات عـن     حلماية الفتيات الصغريات املشردات من االستغالل االقتصادي حت   

مـن  ويرجى بيان التدابري القانونية وغريهـا     . عدد الفتيات املشردات اللوايت يواجهن هذا الوضع      
اليت اختذهتا الدولة الطرف لوضع حد ملمارسة استعباد األقـزام، ومحايـة نـساء الـشعوب                التدابري  

  . األصلية وفتياهتا الصغريات من هذه املمارسة
  

  يف صنع القرارات والتمثيل على املستوى الدويلاملشاركة     
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــسبة النــساء العــضوات يف أحــزاب سياســية، ونــسبة           - ١٨

املؤسسات األكادميية واملناصـب الرفيعـة الـيت حتتلـها النـساء يف             املناصب العامة مبا فيها مناصب      
يـة املتوخـاة لـضمان مـشاركة النـساء          ويرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري العمل       . اإلدارة العامة 
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ومتثيلــهن، بــشكل كامــل وعــادل، علــى كافــة مــستويات احلكومــة والفــرع القــانوين والــسلك   
 ٢٥القضائي، فضالً عن املستوى الدويل، مع األخذ يف االعتبار توصـييت اللجنـة العـامتني رقـم                  

ويرجـى بيـان مـا إذا    . ة بـشأن احليـاة الـسياسية والعامـ    ٢٣بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة ورقـم      
احلصص إلحـراز زيـادة كـبرية يف عـدد النـساء يف             نظام  كانت الدولة الطرف تتوخى استخدام      

ــسان      ــتجرى يف نيـ ــيت سـ ــة الـ ــات املقبلـ ــي يف االنتخابـ ــوطين واحمللـ ــستوى الـ ــى املـ ــان علـ  /الربملـ
  .٢٠١٠ أبريل
ات الربملانيــة ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن نــسبة النــساء اللــوايت شــاركن يف االنتخابــ    - ١٩

ويرجـى أيـضاً تقـدمي      . ٢٠٠٤ ويف االستفتاء العام العتمـاد دسـتور عـام           ٢٠٠٥والرئاسية عام   
معلومات عن عدد النساء، مبن فيهن نساء الشعوب األصلية واملعوقات املوجـودات يف الربملـان               

  . املنتخب ويف احلكومة
  

  اجلنسية    
مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وعـن قـانون          يرجى تقدمي معلومات عـن قـانون اجلنـسية يف             - ٢٠
 الذي حيدد جنسية األطفال املولودين من أم من أفريقيا الوسـطى يف حـال مل يكـن       ١٩٦٣عام  

ويرجــى بالتحديــد إيــضاح مــا إذا كانــت للنــساء،  . الوالــدان قــد تزوجــا زواجــاً مــدنياً قانونيــاً 
 أزواجهــن األجانــب مبوجـب هــذه القــوانني، حقـوق متــساوية مــع الرجــال مبـنح جنــسياهتن إىل   

ويرجــى حتديــد مــا إذا كانــت هــذه احلقــوق   . وأوالدهــن، بغــض النظــر عــن وضــعهن العــائلي  
  . حمترمة، حبكم القانون وحبكم الواقع

  
  التعليم    

 بــشأن تــوفري التعلــيم  ٢٠١٥-٢٠٠٣يرجــى تقــدمي معلومــات عــن خطــة عمــل فتــرة     - ٢١
ويرجـى حتديـدا بيـان تـأثري        . تعلـيم كفل مساواة الذكور واإلنـاث يف ال      للجميع، وشرح كيف ت   

ــتمني إىل        اخلطــة  ــوايت ين ــات الل ــساء والبن ــى الن ــة، وعل ــاطق الريفي ــات يف املن ــساء والبن ــى الن عل
ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتحـسن،                .  الشعوب األصلية 

 والـشابات ولتحمـي     بوجه خاص، معـدالت التـسجيل يف املـدارس وحمـو األميـة لـدى الفتيـات                
ويف هذا السياق، يرجى تقـدمي معلومـات      . اجلنسي يف املدارس  والتحرش  البنات من االستغالل    
ويرجـى تقـدمي    .  يف التعلـيم   الفتيـات حـق    الـذي حيمـي      ١٩٦٦عام  مرسوم  مستكملة عن تنفيذ    

بيانات إحصائية حديثة مصنفة حسب نوع اجلنس واملناطق الريفية واحلضرية، تظهر معـدالت             
حمــو األميــة لــدى البنــات وتــسجيلهن يف املــدارس وختــرجهن منــها واســتمرارهن فيهــا يف مجيــع  

  .املراحل الدراسية، فضال عن تبيان االجتاهات الناشئة مبرور الوقت
  



CEDAW/C/CAF/Q/5  
 

09-51354 7 
 

  العمالة    
يرجــى توضــيح مــا إذا كــان هنــاك أي متييــز بــني املــرأة والرجــل يف ممارســات التعــيني      - ٢٢

ويرجـى  . للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف العمالـة      ترتيبات وفر والتوظيف، وما إذا كانت تت  
بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف استعراض قـانون العمـل، وحتديـداً يف مـا يتعلـق مببـدأ           

ويرجــى أيــضاً بيــان . املــساواة بــني الرجــال والنــساء يف األجــر عــن العمــل املتــساوي يف القيمــة 
ات  أو سياسـ   ات أو أي تـشريع    ،أن محايـة النـساء مـن العنـف         بش ٢٠٠٦إذا كان قانون عام      ما

  . عاجل التحرش اجلنسي والعنف ضد املرأة يف مكان العملت أخرى،
  

  الصحة    
، ٢٠١٥-٢٠٠٦لفتـرة   ليرجى تقدمي معلومات عن اخلطة اإلمنائيـة والـصحية الوطنيـة              - ٢٣

 تقـدمي معلومـات عـن خطـة         ويرجى أيـضاً  . وحتديداً بيان ما إذا كانت تتضمن منظوراً جنسانياً       
 بـشأن  احلـد مـن وفيـات األمهـات واملواليـد اجلـدد، فـضالً عـن قـانون                      ٢٠١٥-٢٠٠٤فترة  ال

ويف هـذا الـسياق، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن       .  بشأن الـصحة اإلجنابيـة     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
جنابيـة،   إن وجدت، اليت تعوق صحة املرأة اإل       ،الثقافية والتقليدية  املمارسات أو أساليب العيش   

وبيــان النمــو الــذي حقــق يف اجتــاه إمتــام وثيقــة سياســة وطنيــة بــشأن الــصحة اإلجنابيــة وخطــة    
  .التنفيذ
اإليـدز  /ويرجى تقدمي معلومات عن برنامج منـع انتقـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  - ٢٤

ن مــن األبــوين، وتوضــيح التــدابري والــربامج الــيت أدرجــت لزيــادة محــالت التوعيــة العامــة بــشأ   
ويرجـى أيـضاً بيــان   . اإليــدز/األمـراض املنقولـة جنــسياً، وحتديـداً فـريوس نقــص املناعـة البـشرية      

  . التدابري املتخذة ملكافحة التمييز ضد النساء والبنات املصابات
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتـزم تعـديل نـص املنـع العـام لإلجهـاض يف             - ٢٥

ات عـن مـدى جلـوء النـساء إىل اإلجهـاض الـسري، وحتديـداً يف        القانون اجلنائي وتقـدمي معلومـ    
ويرجى أيضاً تقدمي معلومات عن معدل شيوع وسائل منع احلمـل وعـن مـدى     . املناطق الريفية 

  . توفر وإتاحة التثقيف الشامل يف جمال اجلنس وخدمات تنظيم األسرة
  

  الفئات الضعيفة من النساء     
ستراتيجية أو برنامج نفذهتما الدولـة الطـرف لتحـسني    ايرجى تقدمي معلومات عن أي       - ٢٦

ــيم          ــصحية والتعل ــن اخلــدمات ال ــك اســتفادهتن م ــا يف ذل ــات، مب ــات الريفي ــساء والفتي ــة الن حال
ــرارات   ــسليف وصــنع الق ــة واألراضــي والت ــسياق، يرجــى تقــدمي تفاصــيل   . والعمال ويف هــذا ال
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 اللوايت يعانني مـن فقـر مـدقع، مـن           ئك أول  وحتديداً ،إضافية عن كيفية استفادة النساء الريفيات     
  . ورقة استراتيجية احلد من الفقر

ــون مــشردين يف  ١٩٧ ٠٠٠ ووفقــاً لتقــديرات األمــم املتحــدة، كــان    - ٢٧  شــخص ال يزال
ويرجى تقدمي بيانات مصنفة يف مـا يتعلـق بعـدد النـساء      . ٢٠٠٨مجهورية أفريقيا الوسطى عام     

ــة،   والفتيــات املــشردات يف البلــد، فــضالً عــن    معلومــات عــن حالتــهن االقتــصادية واالجتماعي
  . وحرية حركتهن وبيان التدابري املتخذة لدعمهن

ويرجى تـوفري معلومـات عـن التقـدم احملـرز حنـو إمتـام مـشروع قـانون محايـة الـشعوب                         - ٢٨
، ومشروع قانون محاية كبار السن، وخطة العمـل الوطنيـة للنـهوض              وتعزيز أوضاعهم  األصلية

 ،تتــضمن منظــوراً جنــسانياً هــذه اخلطــة ويرجــى بيــان مــا إذا كانــت  . ومحايتــهمبكبــار الــسن 
 املـؤرخ   ٠٠٧-٠٠ويرجى تقدمي معلومات عن القانون رقم       . وحتديد اإلطار الزمين العتمادها   

 بشأن وضـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة ومحايتـهم والنـهوض          ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠
، وبيـان كيـف     ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٦ املـؤرخ    ٢٠٥-٠٢هبم، وعن املرسـوم التنفيـذي رقـم         

ويرجـى أيـضاً تقـدمي بيانـات إحـصائية عــن      . يعـاجل التمييـز ضـد النـساء والبنـات ذوات اإلعاقـة      
عدد النساء ذوات اإلعاقة اللوايت استفدن من ختصيص حصة العـشرة باملائـة لـدمج األشـخاص                 

  .ذوي اإلعاقة يف اخلدمة املدنية، بناًء على مهاراهتم
ــاً يف مرافـــق    وي  - ٢٩ ــة النـــساء املوجـــودات حاليـ رجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن عـــدد وحالـ

إذا كانـت احملتجـزات  يفـصلن عـن احملتجـزين، ومـا إذا كانـت مثـة                    ويرجى بيان ما  . االحتجاز
  .حارسات مسؤوالت حصرياً عن اإلشراف عليهن

  
  العالقات األسرية     

الـيت  ) ن العـريف، أو املـزيج مـن هـذين         القانون املـدين، أوالقـانو    (يرجى توضيح القوانني      - ٣٠
حتكم العالقات األسرية وما إذا كانت املرأة تعامل على قدم املساواة مع الرجـل مبوجـب هـذه                  

ويف هــذا الــسياق، يرجــى حتديــد مــا إذا كــان للرجــال والنــساء احلقــوق والواجبــات  . القــوانني
. ن وباختيــار مكــان اإلقامــةنفــسها يف الــزواج، وحتديــداً يف مــا يتعلــق مبمارســة ســلطة الوالــدي  

ويرجــى أيــضاً تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املعتمــدة للقــضاء علــى املمارســة العرفيــة للــزواج    
باإلكراه يف سن مبكر، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظـر يف إلغـاء تعـدد األزواج                 

ــدابري ذ مــن تقــدمي معلومــات عمــا اختــ والزوجــات يف االســتعراض اجلــاري لقــانون األســرة و   ت
القانونيـة الـدنيا للنـساء والرجـال، فـضالً عمـا إذا             الـزواج   ويرجى أيضاً بيان سن     . للقضاء عليه 

  .كانت حاالت الوالدة والزواج تسجل عرب نظام شامل وإجباري
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  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
على الربوتوكول االختياري التفاقيـة     يرجى بيان أي تقدم حمرز يف ما يتعلق بالتصديق            - ٣١

ويرجى أيضاً بيان مىت تعتزم الدولة الطرف قبـول         . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
  . من االتفاقية يف ما يتعلق مبوعد جلسة اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

  


