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

        ٢٠١٠فرباير / شباط٥ -يناير / كانون الثاين١٨
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

    
  أوكرانيا    

  
ــا ق     ــسابع    نظــر الفريــق العامــل مل ــرين الــسادس وال ــر اجلــامع للتقري ــدورة يف التقري بــل ال

  .(CEDAW/C/UKR/7)ألوكرانيا 
  

  حملة عامة    
ــسادس        - ١ ــدوريني ال ــرين ال ــة إعــداد التقري ــشأن عملي يرجــى تقــدمي معلومــات تفــصيلية ب

ــسابع ــدى       . وال ــة وم ــة اإلدارات واملؤســسات احلكومي ــات طبيع ــذه املعلوم ــبني ه ــي أن ت وينبغ
ــد أجريــت مــشاورات مــع       مــشاركتها، مبــ  ــا إذا كانــت ق ا يف ذلــك مكتــب أمــني املظــامل، وم

منظمات غري حكومية، وال سيما مع املنظمات النسائية، ومـا إذا كـان التقريـر قـد اعُتمـد مـن                     
  .ِقبل احلكومة وقدم إىل الربملان

يتضمن التقرير بيانات إحصائية حمدودة مفصلة حسب نوع اجلنس بـشأن حالـة املـرأة                 - ٢
يرجـى تقـدمي معلومـات بـشأن وضـع عمليـة مجـع البيانـات                .  االتفاقيـة  تـشملها اجملاالت اليت   يف  

وحتليلها يف البلد بصفة عامة، وإىل أي مدى تتم عملية مجع البيانات هذه علـى أسـاس مفـصل                   
ويرجى بيان الكيفية الـيت تعتـزم هبـا احلكومـة حتـسني عمليـة مجـع بيانـات                   . حسب نوع اجلنس  
  . االتفاقيةتشملهاجلنس فيما يتعلق باجملاالت اليت مفصلة حسب نوع ا
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  الوضع القانوين لالتفاقية    
 االتفاقية على التشريعات احمللية للدولة الطرف، يرجى بيـان مـا إذا             أرجحيةبالنظر إىل     - ٣

كانت أحكام االتفاقية يستـشهد هبـا يف احملـاكم الوطنيـة وتقـدمي أمثلـة للـسوابق القـضائية ذات                     
 يــوفر تـــدريب للقـــضاة واملــدعني العـــامني واحملـــامني بــشأن االتفاقيـــة، وبـــشأن    وهـــل. الــصلة 

، وبشأن الربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة، علـى حنـو مـا أوصـي بـه يف                  العامة للجنة توصيات  ال
   من املالحظات اخلتامية السابقة للجنة؟٢٩٦الفقرة 

  
  تعريف املساواة    

الــة تكــافؤ احلقــوق والفــرص بــني املــرأة والرجــل، يــبني التقريــر أن القــانون املتعلــق بكف  - ٤
يرجـى بيــان  . للتمييــز ضـد املـرأة  ، يتـضمن تعريفـا   ٢٠٠٦ينـاير  /املعمـول بـه منـذ كـانون الثــاين    

   مـن االتفاقيـة  ١إذا كـان هـذا التعريـف يتفـق مـع التعريـف املتعلـق بـالتمييز الـوارد يف املـادة                    ما
  .شر ضد املرأةوما إذا كان يشمل التمييز املباشر وغري املبا

علـى  جـزاءات   تفـرض   تـضع بعـد أي تـشريعات        جاء يف التقريـر أن الدولـة الطـرف مل             - ٥
يرجــى بيــان مــا إذا كانــت الدولــة . األحكــام التــشريعية املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني خــرق 

ري جلــزاءات أو عقوبــات حمــددة، الطــرف تتــوخى عــالج هــذه احلالــة مــن خــالل اإلقــرار الفــو
ــهاك أحكامهــا املتعلقــة مبناهــضة     يف ذلــك مبــا ــة انت ــراد، يف حال  ضــد املؤســسات اخلاصــة واألف

ــز ــة مــشروع القــانون الــذي وضــعته وزارة العــدل،    . التميي   ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن حال
 تعـديل املـشروع املتـصل باعتمـاد القـانون املتعلـق بتكـافؤ               بغـرض كما هو مـذكور يف التقريـر،        
  .جلاحلقوق والفرص بني املرأة والر

  
  االتفاقية والربوتوكول االختياريالتعريف ب    

هل أقرت أي وسائل انتصاف خاصة أو وسـائل للتعـويض لـتمكني املـرأة مـن املطالبـة                  - ٦
حبقوقها؟ وإذا كان األمر كذلك، ما مدى فعاليـة ذلـك؟ ومـا عـدد قـضايا التمييـز الـيت رفعـت                       

مل، يف الـسنوات األخـرية؟ وكـم عـدد          أمام احملاكم أو اهليئات األخرى، مثل مكتـب أمـني املظـا           
املـرأة وتـشجيعها علـى    اختاذهـا لتوعيـة    البت فيها؟ ومـا هـي التـدابري الـيت جيـري       متالقضايا اليت   

   إزاء التمييز؟لالنتصافالسعي 
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
احلقــوق وفقــا للمعلومــات املتاحــة للجنــة، فــإن فعاليــة اآلليــة املؤســسية لكفالــة تكــافؤ    - ٧

املاليـة والبـشرية ومـستوى      املـوارد    عقبـات بـسبب نقـص        تعترضـها والفرص بني املـرأة والرجـل       
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يرجى تقـدمي بيانـات بـشأن األمـوال         . تأهيل املوظفني املدنيني، وال سيما على الصعيد اإلقليمي       
بـشأن اخلـدمات    كما يرجى تقـدمي بيانـات إحـصائية         . املتاحة على الصعيدين الوطين واإلقليمي    

 املسؤولني عن تنفيـذ التـدابري والـسياسات املتعلقـة      ملتاحة، وعدد ودرجات املوظفني العموميني    ا
  .بتحقيق املساواة، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقليمي

يسلم تقرير الدولة الطرف بأنه بالرغم من وضع تـشريعات وآليـات مؤسـسية لـضمان        - ٨
ما هي العقبات العمليـة الـيت حتـول دون          . واقعياعدم التمييز ضد املرأة، فإنه مل تتحقق املساواة         

ــات         ــسان واحلري ــوق اإلن ــال واملمارســة الكــاملني حلق ــة اإلعم ــرأة يف املمارســة العملي ــوغ امل بل
األساسية اخلاصة هبا على قدم املساواة مـع الرجـل؟ يرجـى بيـان عمليـة رصـد وتقيـيم القـوانني                      

رجل واملرأة، وبصفة خاصة القـانون املتعلـق   والسياسات املعتمدة من أجل حتقيق املساواة بني ال   
بكفالة تكافؤ احلقوق والفرص بني املرأة والرجل، وخطـة العمـل الوطنيـة لتحـسني حالـة املـرأة                

، والربنـامج احلكـومي املتعلـق بكفالـة املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملتمـع                  ٢٠٠٥-٢٠٠١للفترة  
شأن التغـيريات الكميـة والنوعيـة    ويرجى تقدمي معلومـات بـ    . ٢٠١٠-٢٠٠٦األوكراين للفترة   

  . هذه القوانني واخلطط والربامج يف جمال املساواة بني اجلنسنيأحدثتهاامللموسة اليت 
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
وفقا للمعلومات املتاحة للجنة، فإن التمثيـل النـسيب للمـرأة يف عمليـة صـنع القـرار، يف              - ٩

وصعيد املقاطعات، واجملالس البلديـة، واللجـان التنفيذيـة،    إدارات الدولة على الصعيد اإلقليمي   
يرجى بيـان مـا هـي التـدابري الـيت اختـذت أو جيـري اختاذهـا لعـالج                 . يتسم بكونه منخفضا جدا   

ومــا هــي الكيفيــة الــيت تكفــل هبــا الدولــة الطــرف إدراج تعمــيم مراعــاة املنظــور     . هــذه احلالــة
دارات اإلداول أعمال اجملـالس احملليـة وجمـالس         اجلنساين عند وضع الربامج وخطط العمل يف ج       

  لدولة على الصعيد اإلقليمي وصعيد املقاطعات؟التابعة ل
 يتم تنفيذ توصـية اللجنـة املتعلقـة باختـاذ تـدابري             ملتسلم الدولة الطرف يف تقريرها بأنه         - ١٠

بينـها تنفيـذ    والتعـيني مـن خـالل أمـور مـن      االنتخـاب لزيادة متثيل املـرأة يف اهليئـات عـن طريـق         
 مـن االتفاقيـة، وذلـك بـسبب رفـض الربملـان             ٤ مـن املـادة      ١مؤقتـة وفقـا للفقـرة       خاصـة   تدابري  

ــق  ل ــراح املتعل ــسبية، وأن  بتخــصيص القت ــذين    ٨,٤حــصص ن ــانيني ال ــن الربمل ــة فقــط م  يف املائ
يرجى بيان ما هي التـدابري الـيت تتـوخى الدولـة الطـرف اختاذهـا          . انتخبوا مؤخرا هم من النساء    

  .العامة على قدم املساواة مع الرجلاحلياة لكفالة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية و
 يف املائــة فقــط مــن النــساء يــشغلن مناصــب رمسيــة يف املكاتــب    ٣جــاء يف التقريــر أن   - ١١

لوزارة اخلارجية وأنه ال توجد أي امرأة متثل أوكرانيا يف الوفود إىل املنظمـات              التابعة  اخلارجية  
يرجى بيان ما إذا كانت هناك برامج وسياسات تشجع املرأة على االلتحـاق بالـسلك               . ليةالدو
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األجـنيب أو التقـدم لـشغل وظـائف يف البريوقراطيـة الدوليـة؟ وهـل تتوقـع الدولـة الطـرف إقــرار           
 مؤقتة هتدف إىل تعجيل حتقيق املساواة بـني املـرأة والرجـل يف التمثيـل واملـشاركة                  خاصةتدابري  

 يف االعتبـــار أثنـــاء تـــشكيل    يؤخـــذ التـــوازن بـــني اجلنـــسني   وهـــل يد الـــدويل؟ علـــى الـــصع 
  الرمسية؟ الوفود

  
  القوالب النمطية

ــة مــا زالــت توجــد وتــسود بقــوة بــصفة خاصــة يف        - ١٢ يــسلم التقريــر بــأن القولبــة النمطي
يرجـى بيـان مـا إذا كـان قـد           . جماالت التمثيل السياسي، وصـنع القـرار، واألنـشطة االقتـصادية          

ــصعوبات       أجــ ــد ال ــة الطــرف لتحدي ــل الدول ــادرات املتخــذة مــن قب ــر خمتلــف املب ــيم ألث ري تقي
، اختـاذ   )٢٩٦الفقرة  (األساسية يف هذا الصدد، وما إذا كان من املتوخى، وفقا لتوصية اللجنة             

 املواقــف األبويــة والقوالــب النمطيــة الــيت مــا زالــت توجــد   علــىأي إجــراء تــصحيحي للقــضاء
  . واة بني املرأة والرجلوتعرقل حتقيق املسا

يرجى بيان مـا إذا كانـت هنـاك عمليـة للتـصدي لألفـالم واجملـالت الـيت تظهـر العنـف                      - ١٣
واملستهجنة جنسيا، فضال عن اإلعالنات ذات الصبغة اجلنسية؟ ومـا هـي التـدابري الـيت اختـذت                  

ق بـاألدوار واملهـام   لتشجيع وسائل اإلعالم اجلماهريي على الترويج للتغيريات الثقافية فيما يتعل     
 مــن املالحظــات اخلتاميــة ٢٩٦املــسندة إىل املــرأة والرجــل، علــى النحــو املوصــى بــه يف الفقــرة 

  السابقة للجنة؟ 
  

  العنف ضد املرأة
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة الـيت تتخـذها الدولـة الطـرف للتحقيـق يف                    - ١٤

دث يف البيـت، أو يف مكـان العمـل، أو اجملتمـع             مجيع وقائع العنف ضـد املـرأة، سـواء الـذي حيـ            
احمللي، أو اجملتمع ككل؛ وكذلك التدابري املتخذة ملالحقة مرتكبيها قضائيا ومعاقبتـهم؛ وتقـدمي         

ــوفري مــا يكفــي مــن مراكــز معاجلــة األزمــات      أمــاكن /تعــويض ودعــم كــافيني كالــضحايا، وت
ويرجى بيـان مـا إذا كانـت القـوانني          . فالدور اآلمنة وتوفري املشورة للناجيات من العن      /اإليواء

القائمة واألعراف السائدة املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة جتـرم مجيـع أعمـال العنـف، مبـا يف ذلـك                       
ويرجـى تقـدمي بيانـات عـن مـدى وقـوع العنـف              . العنف العائلي واالغتـصاب يف إطـار الـزواج        

صاف املوجـودة؟ ومـا هـي       وهل توجد محـالت إلعـالم املـرأة حبقوقهـا وبوسـائل االنتـ             . العائلي
التــدابري والــربامج املتاحــة لتــدريب ضــباط إنفــاذ القــانون، وأفــراد الــشرطة، والعــاملني يف اجملــال 
ــف ضــد املــرأة،          ــع أشــكال العن ــباب وعواقــب مجي ــشأن أس ــاعي ب ــضائي والطــيب واالجتم   الق
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كافيـة يف  مبا يف ذلك العنف العائلي؟ وما هي اجلهود اليت جيـري بـذهلا لكفالـة ختـصيص مـوارد       
  إطار امليزانية احلكومية لألنشطة املتصلة بالقضاء على العنف ضد املرأة؟ 

كمــــــــا ذكــــــــر يف االســــــــتعراض الــــــــدوري الــــــــشامل املتعلــــــــق بأوكرانيــــــــا         - ١٥
)A/HRC/WWG.6/2/UKR/3 مــشروع قــانون ٢٠٠٧، قــدم إىل الربملــان يف عــام )١٨، الفقــرة 

، مبـا يف ذلـك القـضاء علـى     )٢٠٠٢( األسـرة    يهدف إىل تعديل القانون املتعلـق مبنـع العنـف يف          
وقد انتقد هذا املفهوم ألنه يـسمح ملـرتكيب أعمـال العنـف بتجنـب               . “سلوك الضحية ”مفهوم  

يرجــى بيــان مــا إذا كــان مــشروع  . املالحقــة القــضائية بــسبب الــسلوك االســتفزازي للــضحية 
  .القانون قد أصبح قانونا

 حمظـورة مبوجـب القـانون الـوطين، ومـع ذلـك فإنـه               يبني التقرير أن املضايقات اجلنسية      - ١٦
يقدم معلومات عـن اإلمكانـات املتاحـة للمـرأة لتقـدمي شـكاوى بـشأن املـضايقة اجلنـسية يف                      ال

يرجـى تقـدمي معلومـات وبيانـات بـشأن          . مكان العمل واحترام هذا احلظر يف املمارسة العمليـة        
  .جلزاءات ذات الصلةقضايا املضايقة اجلنسية املرفوعة من جانب املرأة وا

  
  االجتار بالبغاء واستغالله

ــساء        - ١٧ ــة إىل منــع ومكافحــة االجتــار بالن ــدابري الرامي ــا واســعا مــن الت ــر نطاق يــذكر التقري
يرجـى تقـدمي وصـف    . والفتيات ولكنه ال يقدم معلومات عـن وجـود سياسـة تنـسيقية موحـدة            

 مبا يف ذلك علـى الـصعيد اإلقليمـي،          للسياسة التنسيقية بني خمتلف اإلدارات واخلدمات العامة،      
  . شكلة االجتارملللتصدي 

 قنـاة لالجتـار ومت وقفهـا يف الـسنوات     ١٨٠جاء يف التقريـر أنـه مت اكتـشاف أكثـر مـن         - ١٨
.  شـخص مـن املـسؤولني عـن تنظيمهـا وتـشغيلها            ٣٠٠األخرية وأنه مت القبض علـى أكثـر مـن           

الضحايا، مبا يف ذلك القـصر، فـضال عـن    يرجى تقدمي إحصاءات تفصيلية ومستكملة عن عدد   
الشكاوى املقدمة والتحقيقات واحملاكمات الـيت أجريـت، واإلدانـات والعقوبـات الـيت فرضـت        

  .على مرتكيب هذه اجلرائم، والتعويضات اليت ُحصل عليها
يرجــى بيــان مــا هــي أحــدث األحكــام القانونيــة الــيت اختــذت ملنــع االجتــار ومكافحتــه،   - ١٩
األحكـام املتعلقـة حبمايـة ضـحايا االجتـار؛ وتقـدمي بيانـات بـشأن االعتمـادات الـيت                    يف ذلـك     مبا

خصصت لتنفيذ الربامج والـسياسات احلكوميـة؛ ومـشاريع التـدريب وإذكـاء الـوعي ملـسؤويل                 
إنفاذ القانون الذين يتعاملون مـع ضـحايا االجتـار؛ واخلطـوات املتخـذة لتطـوير وتعزيـز التعـاون             

ار، مبا يف ذلك مع رابطة الدول املـستقلة وملنـع الفـساد يف خـدمات إنفـاذ                  الدويل ملكافحة االجت  
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ومــا هــي التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا ملعاجلــة العوامــل اجلذريــة مبــا يف ذلــك العوامــل    . القــانون
  اخلارجية، اليت تشجع االجتار بالنساء والفتيات ألغراض البغاء؟

.  املراكـز إلعـادة إدمـاج الـضحايا وتأهيلـهم     جاء يف التقرير أنـه قـد مت إنـشاء عـدد مـن          - ٢٠
يرجى تقدمي معلومات وبيانات عن األنـشطة وعـدد املـشورات الـيت قـدمت، فـضال عـن نتـائج             

  . أي تقييمات أجريت
ــادة          - ٢١ ــسي التجــاري وإع ــرامج قائمــة لعــالج ضــحايا االســتغالل اجلن ــة ب هــل توجــد أي

علـى العمـل، وتقـدمي املـساعدة القانونيـة،          إدماجهم يف اجملتمع، مبا يف ذلك عن طريق التدريب          
والرعاية الصحية السرية، وإذا كان األمـر كـذلك، مـا هـي املـوارد الـيت جيـري ختصيـصها هلـذا                       
الغرض؟ وهل توجد برامج اجتماعية حمددة هلؤالء النساء املشتغالت بالبغاء والالئـي يـرغنب يف           

تركز على رعاية املـصابني بفـريوس       تركه؟ وهل توجد برامج صحية حمددة، مبا يف ذلك برامج           
  اإليدز والوقاية منه؟/نقص املناعة البشرية

ــساء وصــغار الفتيــات مــن وكــاالت        - ٢٢ ــة الن هــل توجــد قــوانني وسياســات قائمــة حلماي
 يف االجتـار؟ وهـل توجـد قـوانني وسياسـات معمـول هبـا فيمـا يتعلـق             االتشغيل اليت تعمل أساسـ    

  ليت تعمل يف ترتيب الزجيات مبواطنني أجانب؟ بوكاالت التزويج، وال سيما تلك ا
  

  التعليم
بــالرغم مــن أن القــانون يكفــل تكــافؤ إمكانيــة احلــصول علــى التعلــيم للجنــسني، تــبني    - ٢٣

التقارير وجود متييـز خفـي قـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف النظـام التعليمـي، وإبـراز األدوار                        
 املـواد التعليميـة والكتـب الدراسـية، واالجتـاه إىل       يف النمطية للمرأة والرجل يف األسرة واجملتمـع      

تشجيع هنج تفرق يف التعلـيم بـني الفتيـات واألوالد، ومجيعهـا مـن املـرجح أن تولـد املزيـد مـن                       
يرجى تقدمي معلومـات عـن اخلطـوات        . انعدام املساواة والتمييز يف حياهتم ومستقبلهم الوظيفي      

ــة   ــواد التعليمي ــاهج والكتــب املدرســية  املتخــذة إلعــادة النظــر يف امل دمــاج املــساواة بــني  إل واملن
اجلنسني ومعايري حقوق اإلنسان فيها والقضاء على التمييز القائم على أساس نـوع اجلـنس مـن            

  .العملية التعليمية
أسـاس  تعليم علـى     إىل   يةالتعليمالعملية  وفقا للمعلومات املتاحة للجنة، يبدو أن حتويل          - ٢٤

مــن املنــاطق الريفيــة، إىل التخصــصات املــرأة ، وال ســيما رأةول املــجتــاري، يــضر بإمكانيــة وصــ
ــانوي بــني     املرموقــة ــيم الث ، بــسبب ارتفــاع رســوم التعلــيم والفــرق اجلــوهري يف مــستوى التعل

  .يرجى بيان التدابري اليت تتخذ ملعاجلة هذه احلالة. املدارس الريفية واحلضرية
  



CEDAW/C/UKR/Q/7  
 

09-39149 7 
 

  العمالة    
مـع   ة غـري متكافئـ  ت حالـة املـرأة يف سـوق العمـل مـا زالـ             يبني تقرير الدولة الطـرف أن       - ٢٥

احلالة بالنسبة للرجل، مع استمرار ارتفاع معدل البطالـة بـني النـساء، ووجـود فـروق جوهريـة                   
املواقــف التمييزيــة بــني أصــحاب العمــل يف  ســيادة يف األجــور بــني املــرأة والرجــل، واســتمرار  

يرجـى بيـان مـا هـي       . سات متييزية يف التوظيف   القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك وجود ممار       
التدابري واجلزاءات اليت تتوخى الدولـة الطـرف فرضـها للقـضاء علـى املمارسـات التمييزيـة مـن                     

 التام بأحكام االتفاقية وضمان متتع املـرأة والرجـل متتعـاً      االلتزامجانب أصحاب العمل، لكفالة     
  .تساوي أو العمل املتساوي يف القيمةحقيقاً باحلق يف األجر املتساوي لقاء العمل امل

يبني التقرير أن فصل املرأة من العمـل بـسبب إجـازة األمومـة حمظـور مبوجـب القـانون                   - ٢٦
 يف ظــل يف التــشريع الــوطين عنــه أكــربوأن االمتيــازات املمنوحــة للمــرأة فيمــا يتــصل باألمومــة  

الني العـام واخلـاص، ومـا هـي         كيـف جيـري رصـد التمتـع هبـذه احلقـوق يف اجملـ              . املعايري الدوليـة  
  ؟االستشهاد هبااجلزاءات أو العقوبات املوجودة النتهاك هذه األحكام، وما مدى 

يسلم التقريـر مبحدوديـة فـرص العمـل املتاحـة للمـرأة بـالرغم مـن مؤهالهتـا األكادمييـة                       - ٢٧
 خاصـة بري  هـل يتـوخى اختـاذ تـدا       . وأن نسبة الرجال يف مجيع جماالت العمل أعلى بني املـديرين          

مؤقتة، كما أوصي بذلك يف املالحظات اخلتامية الـسابقة للجنـة؟ ومـا هـي التـدابري الـيت جيـري         
اختاذها للقضاء على الفصل املهين وتشجيع مشاركة املرأة على قـدم املـساواة يف األعمـال الـيت                  

ت تتطلــب مهــارات عاليــة ومناصــب اإلدارة العليــا؟ وباإلضــافة إىل ذلــك، يرجــى بيــان اخلطــوا 
وتقاسـم املهـام املرتليـة      الوظيفيـة    بـني املـسؤوليات األسـرية واملـسؤوليات          التوفيـق املتخذة باجتاه   

  . واألسرية بني املرأة والرجل
  

  الصحة    
إىل توصـيتها العامـة     انتباه الدولة الطرف    ، يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية،      لفتت اللجنة   - ٢٨

 حبـوث شـاملة يف جمـال االحتياجـات الـصحية            بشأن املـرأة والـصحة وأوصـت بـإجراء         ٢٤رقم  
لتوصـية، وإذا كـان األمـر كـذلك،     هـل نفـذت ا  . اخلاصة للمرأة، مبا يف ذلـك صـحتها اإلجنابيـة       

  هي نتائج هذه البحوث؟  ما
ــات بــني         - ٢٩ ــسي يف الوفي ــسبب الرئي ــل ال ــر أن اإلهنــاك العــصيب واجلــسدي ميث ــبني التقري ي

 بـشأن هـذه احلالـة وكـذلك بـشأن اخلطـوات املتخـذة        يرجى تقدمي معلومات وبيانـات    . اإلناث
ــها   ــة الطــرف ملعاجلت ــالنظر إىل ارتفــاع معــدل الوفيــات املــرتبط    . مــن جانــب الدول ــل، وب وباملث

 أيــضاً تقــدمي معلومــات بــشأن جــىرة اســتعمال املــشروبات الكحوليــة، يارتباطــاً مباشــراً بإســاء



CEDAW/C/UKR/Q/7
 

8 09-39149 
 

طلبتـه  مـا   التبغ بـني النـساء، علـى حنـو          التدابري املتخذة خلفض معدل إدمان الكحول واستهالك        
  ). ٢٩٠الفقرة (اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية األخرية 

ــة،      - ٣٠ ــات املتاحــة للجن ــاً للمعلوم ــإن وفق ــدالت ف ــات مع ــسنوية الوفي ــسبب اإلصــابة  ال ب
عمليـة غـرس املـواد هلـذا الغـرض          بـإجراء   عالية ولكن اإلجـراء املتعلـق       ما زالت   بسرطان الثدي   

يرجـى تقـدمي بيانـات مفـصلة حـسب الـسن بـشأن              . سم بالبريوقراطية وانعـدام الـسرية     باجملان تت 
 لتلقــي العــالج بــاملواد الــالزمحــاالت ســرطان الثــدي وبيــان التــدابري املتخــذة لتيــسري اإلجــراء   

  .املغروسة باجملان وبيان ما إذا كان هذا اإلجراء حياط بالسرية
  

  ء من النساالضعيفةنساء األقليات والفئات     
عـن حالـة   و تقدمي معلومات عن حالة املـسنات، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة،                يرجى   - ٣١

الفتيات والنساء الاليت من أصول أجنبية، واألقليات العرقية، وال سيما طائفـة الرومـا، والنـساء         
ــيم واإلســكان       ــضمان االجتمــاعي والتعل ــة وال ــشأن العمال ــا يف ذلــك معلومــات ب ــات، مب املعوق

 سـواء ذات الطـابع العـام أو الطـابع املوجـه، مـع               ، وما هي التدابري اليت جيري تنفيذها      .والصحة
ويرجى تقدمي معلومات تفـصيلية     . الضعيفةمراعاة االحتياجات والظروف اخلاصة هلذه الفئات       

املـساواة بـني   ويف جمال  بصفة عامة، مبا يوفر هلن من تثقيف يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق   
  .بصفة خاصةاجلنسني 

  
  ٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

 مـن  ٢٠ مـن املـادة   ١يرجى تقدمي وصف للتقدم احملرز حنو قبول التعديل علـى الفقـرة          - ٣٢
  .االتفاقية، بشأن وقت اجتماع اللجنة

  


