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

  الدورة الثالثة واألربعون
       ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ - يناير/ كانون الثاين١٩

  الدورية  التقاريرفيما يتعلق بالنظر يفقائمة القضايا واألسئلة املثارة     
    

  * بيساو-غينيا     
  

نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة األويل والثـاين إىل                  
  ).CEDAW/C/GNB/6( بيساو -السادس لغينيا 

  
  حملة عامة    

يرجى تقدمي معلومات تفـصيلية عـن عمليـة إعـداد التقـارير الدوريـة األويل والثـاين إىل                  - ١
ي أن توضح املعلومات اإلدارات واملؤسسات احلكومية الـيت شـاركت يف تلـك              وينبغ. السادس

العملية وطبيعة ومدى مشاركتها، وتوفري معلومات عما إذا كانت قد أُجريـت مـشاورات مـع       
منظمات غـري حكوميـة، وعمـا إذا كانـت احلكومـة قـد اعتمـدت التقريـر وقدمتـه إىل اجلمعيـة                       

راء عدم تقدمي الدولـة الطـرف التقريـر الـدوري األويل            ويرجى أيضا توضيح السبب و    . الوطنية
  .والتقارير الدورية الالحقة يف الوقت املناسب

يرجى تقدمي معلومات عامة ووقائعية عن البلـد، وفقـا، علـى قـدر اإلمكـان، للمبـادئ                    - ٢
ان، التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير الــيت تقتــضيها املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــس

  ). HRI/GEN/2/Rev.5(فيها االتفاقية  مبا
  

 
  

 .يهذا التقرير صادر بدون حترير رمس  *  



CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1
 

2 09-23989 
 

  مجع البيانات وحتليلها    
يرجى تقدمي معلومات عن حالة مجع البيانـات وحتليلـها يف البلـد بوجـه عـام، وبـشكل          - ٣

خاص عن البيانات املتعلقة حبالـة املـرأة، املـصنفة حـسب العمـر ونـوع اجلـنس واملنطقـة الريفيـة                     
يقة الـيت تعتـزم هبـا احلكومـة حتـسني عمليـة مجـع وحتليـل البيانـات                   ويرجى بيان الطر  . واحلضرية

املتعلقــة باجملــاالت الــيت تــشملها االتفاقيــة والتوصــيات العامــة للجنــة مــن أجــل دعــم صــنع            
  .السياسات ووضع الربامج وقياس التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية

  
  ٢ و ١املادتان     
  املركز القانوين لالتفاقية    

قدمي معلومات عما إذا كانت االتفاقية تطبق مباشرة يف النظـام القـانوين احمللـي        يرجى ت   - ٤
  . وتقدمي أمثلة، إن أمكن، للقضايا اليت مت فيها االحتكام إىل االتفاقية يف احملاكم

. يرجى بيان ما إذا كانت توجد أي قوانني أو بيانات عامـة تعـّرف التمييـز ضـد املـرأة                     - ٥
وانني أو البيانــات العامــة، يرجــى توضــيح مــا إذا كــان نطــاق ذلــك  ويف حالــة وجــود تلــك القــ

التعريف واسعا لدرجة أنه يشمل حظر أي فعل أو إغفال يسبب متييـزا ضـد املـرأة أو اسـتبعادا                    
، علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل،  مــن ممارســتها هلــا أو منعهــا مــن التمتــع حبقــوق اإلنــسان أو  

  . ت ومبوجب كل حكم من أحكام االتفاقيةيفضي إىل ذلك، وذلك يف مجيع اجملاال أو
يرجى توضيح ما إذا كانت ُتفرض أي عقوبات أو غرامـات ماليـة يف حـاالت التمييـز                    - ٦

كما يرجـى تـوفري معلومـات عـن طبيعـة تلـك العقوبـات أو الغرامـات وعـن كيفيـة                      . ضد املرأة 
 للنــساء الــاليت ويرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن ســبل االنتــصاف املتاحــة  . تطبيقهــا الفعلــي

انتــهكت حقــوقهن، وعــن حــصوهلن علــى العدالــة، مبــا يــشمل معلومــات عــن خــدمات العــون  
  .القانوين

يرجـى تـوفري    .  بيـساو متيـز ضـد املـرأة        -يقر التقرير بأن أعرافا تقليديـة معينـة يف غينيـا              - ٧
ــيري األعــراف واملمارســا       ــاول تغ ــيت تتن ــربامج ال ــسياسات وال ــشريعات وال ت معلومــات عــن الت

التقليديــة الــيت تــؤدي بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر إىل التمييــز ضــد املــرأة أو إىل إدامــة ذلــك     
  .التمييز
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   ٣املادة     
  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    

يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن الوضع القـانوين لألجهـزة احلاليـة املعنيـة بالنـهوض                  - ٨
 املؤســسات اخلاصــة، مثــل اللجــان  يرجــى تقــدمي معلومــات عــن و. بــاملرأة ومهامهــا ومواردهــا

مكاتب أمناء املظامل، اليت أنشئت إلعمال حقوق اإلنسان ومحايتـها، مبـا فيهـا حقـوق املـرأة                   أو
  .أو لإلشراف على تنفيذ االتفاقية/و
  

  الربامج وخطط العمل    
. يـذ االتفاقيـة   يشري التقرير إىل برامج وخطـط عمـل اعُتمـدت يف الـسابق مـن أجـل تنف                   - ٩

ويرجـى توضـيح   . يرجى تقدمي معلومات عن النتائج اليت حققتها تلـك الـربامج وخطـط العمـل             
ما إذا كانت هناك برامج وخطـط عمـل جيـري تنفيـذها حاليـا لكفالـة تنفيـذ االتفاقيـة أو مـواد                        

ويرجـى أيـضا تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ منـهاج عمـل بيجنـغ والعناصـر املتعلقـة                  . حمددة منها 
ملساواة بـني اجلنـسني الـواردة يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وقـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم                   با

  ).S/RES/1325 (٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرخ ١٣٢٥املتحدة 
  

  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة املؤقتة     

، بالقـدر نفـسه     يشري تقرير الدولة الطرف إىل أن املرأة ال حتظى، على الـصعيد العملـي               - ١٠
املتاح للرجل من فرص الوصـول إىل جمـاالت مثـل التعلـيم، واحليـاة الـسياسية والعامـة، وفـرص                     

يرجـى بيـان التـدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت تعتـزم الدولـة الطـرف اختاذهـا،                    . العمل، وصنع القرار  
ساواة بــني ، لتحقيــق املــ٢٥ مــن االتفاقيــة وللتوصــية العامــة رقــم  ٤ مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة 

  .يما يف اجملاالت املذكورة آنفاالرجل واملرأة، ال س
  

  ٥املادة     
  املواقف النمطية واملمارسات الثقافية    

الـيت  ) كاالستراتيجيات الشاملة، على سبيل املثـال     (يرجى تقدمي معلومات عن التدابري        - ١١
تـؤدي إىل تنمـيط األدوار     اعُتمدت من أجل تغيري األنـساق االجتماعيـة والثقافيـة الـسائدة الـيت               

التقليدية للمرأة والرجل يف األسرة واجملتمع بـشكل عـام أو إعـادة إنتاجهـا أو ترسـيخها، ومـن                    
  . أجل القضاء على العادات واملمارسات الثقافية اليت متيز ضد املرأة
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  العنف ضد املرأة    
د، يرجــى تقــدمي نظــرا للنـــزاع املــسلح الــذي شــهدته يف املاضــي بعــض املنــاطق يف البلــ   - ١٢

معلومــات تفــصيلية عــن اخلطــوات الــيت تتخــذ لتنفيــذ بــرامج إلعــادة تأهيــل النــساء والفتيــات     
  . ودعمهن، مبا يشمل الربامج اليت ترمي إىل استعادة صحتهن النفسية وإدماجهن يف اجملتمع

يرجـى تقـدمي معلومـات    .  بيـساو -يذكر التقريـر أن العنـف اجلنـساين مـتفشٍ يف غينيـا               - ١٣
ما إذا مت اعتماد قوانني بشأن العنف املنـزيل وعما إذا كانت هناك أي محـالت عامـة للتوعيـة                   ع

ويرجى أيضا تقـدمي معلومـات عـن أعـداد املالجـئ املتاحـة              . بالعنف ضد املرأة على أنه مشكلة     
لــضحايا العنــف املنـــزيل، وعمــا إذا كانــت تلــك املالجــئ متــول مــن احلكومــة املركزيــة أو مــن   

  .احملليةاحلكومات 
  

  ٦املادة     
  االجتار واالستغالل يف البغاء    

 مــن القــانون اجلنــائي أســفر عــن اخنفــاض يف   ١٣٦يــشري التقريــر إىل أن تطبيــق املــادة    - ١٤
يرجــى تقــدمي بيانــات عــن احملاكمــات واإلدانــات والعقوبــات املُنـــزلة عمــال هبــذا . معــدل البغــاء

ملعتمدة حتديدا للحيلولـة دون االجتـار بالنـساء     ويرجى تقدمي معلومات عن التشريعات ا     . احلكم
ويرجـــى تقـــدمي بيانـــات عـــن . والفتيـــات، وعمـــا إذا كانـــت تلـــك التـــشريعات تنفـــذ بفعاليـــة

ويرجـى  . احملاكمات وعن احلاالت اليت متت فيها إدانة مرتكيب جرائم االجتار بالنساء والفتيـات      
جتـار بالنـساء والفتيـات املتاحـة ألفـراد      تقدمي معلومات تفصيلية عن أنشطة التدريب املتعلقة باال  

  .الشرطة وحرس احلدود
  

  ٨ و ٧املادتان     
  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    

يشكل انتخاب نساء وتعيينـهن يف مناصـب كـربى داخـل احلكومـة واجلمعيـة الوطنيـة                    - ١٥
ــر، يظــل مــستوى مــشا   . تطــورا مــشجعا  ــه، حــسبما ورد يف التقري ــاة  إال أن ــساء يف احلي ركة الن

املعتـزم اختاذهـا     يرجـى بيـان التـدابري امللموسـة الـيت اُتخـذت أو            . السياسية واحلياة العامة متـدنيا    
لتصبح النساء متساويات متاما وعلى قدم املساواة مع الرجال من حيث املـشاركة يف احلكومـة                

يف دوائــر صــنع القــرار يف واهليئــة التــشريعية واهليئــة القــضائية علــى مجيــع مــستوياهتا، وكــذلك   
القطاعــات واملؤســسات العامــة وعلــى الــصعيد الــدويل، مــع مراعــاة التوصــيتني العــامتني للجنــة  
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 املتعلقـة  ٢٣ من االتفاقية، والتوصـية رقـم   ٤ من املادة ١ املتعلقة بالفقرة ٢٥التوصية رقم   ومها
  .العامة مبشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة

  
  ١٠املادة     
  التعليم    

ــار          - ١٦ ــن أن اإلط ــرغم م ــى ال ــات، عل ــن معلوم ــة الطــرف م ــر الدول حــسبما ورد يف تقري
القانوين للدولة الطرف يضمن املساواة بـني الرجـال والنـساء يف فـرص احلـصول علـى التعلـيم،                    
فــإن معــدالت املعرفــة بــالقراءة والكتابــة والتخــرج وااللتحــاق بــالتعليم متدنيــة، علــى الــصعيد    

 توضـيح مـا اختـذ مـن تـدابري تـشريعية أو غريهـا لـضمان املـساواة             يرجى. العملي، وسط النساء  
وعلـى وجـه اخلـصوص، يرجـى توضـيح          . بني الرجال والنساء يف فـرص احلـصول علـى التعلـيم           

فـضال عـن حالـة اخلطـة     ) قانون النظام التعليمـي (حالة مشروع القانون املتعلق بالنظام التعليمي    
وتـوفري نـسخ مـن      ) الوطنيـة لتـوفري التعلـيم للجميـع       اخلطـة   ( بـشأن التعلـيم      ٢٠٠٤الوطنية لعـام    

االسـتراتيجيات أو القـوانني املعتمـدة للـسعي إىل          ويرجى تقدمي معلومات عـن      . هاتني الوثيقتني 
ويرجــى إيــضاح األســباب الرئيــسية  . إبقــاء الفتيــات يف املدرســة حــىت بلــوغهن ســن مغادرهتــا   

  .النقطاع النساء عن الدراسة وكيفية معاجلتها
  

  ١١ادة امل    
  فرص العمل    

يرجى تقدمي حملة عامة عن حالة النساء من حيث فرص العمل يف سوق العمـل الرمسـي                 - ١٧
  .والقطاع غري الرمسي على السواء

هــل هنــاك أي متييــز يف ممارســات التعــيني والتوظيــف بــني النــساء والرجــال؟ ومــا هــي     - ١٨
ال فـرص العمـل، وال سـيما تلـك الـيت            األحكام السارية للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف جمـ             

تتناول التحرش اجلنسي والعنف ضد املرأة يف مكان العمل؟ يرجـى تقـدمي معلومـات عـن تلـك           
  .التدابري وأثرها

يرجـى  . يشري التقرير إىل عدم وجـود مرافـق لرعايـة أطفـال اآلبـاء واألمهـات العـاملني                   - ١٩
ــة إىل إنــشاء مرافــق لرع   ــة بــاخلطط الرامي ــادة اللجن ــة إف األطفــال، إن وجــدت تلــك اخلطــط،  اي

  .إذا كانت احلكومة تعتزم دعم تلك املرافق ماليا أو بوسائل أخرى وما
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  ١٢املادة     
  الصحة    

ــة الــصحية علــى قــدم        - ٢٠ يرجــى ذكــر مــا إذا كانــت املــرأة حتــصل علــى خــدمات الرعاي
 للقضاء على التمييـز    وإن مل يكن األمر كذلك، ما هي التدابري اليت اختذت         . املساواة مع الرجل  

 للنـساء مـن املؤسـسات الـصحية والعـاملني           ا هو املتوافر  ضد املرأة يف جمال الرعاية الصحية؟ وم      
يف جمال الصحة لتلبية احتياجاهتن الصحية اخلاصة، مبا فيهـا تنظـيم األسـرة؟ وهـل تتـاح للنـساء                    

  إمكانية احلصول على وسائل منع احلمل احلديثة والزهيدة التكلفة؟
ورد أن احملرَّمات الغذائية املوروثة شائعة يف البلد فيما يتعلق باحلوامل، ما هـي التـدابري                - ٢١

  املتخذة للقضاء على هذه املمارسات؟
ــى      - ٢٢ ــلية لإلنـــاث علـ ــضاء التناسـ ــشويه األعـ ــة تـ ــارس عمليـ ــر، متـ ــا أورده التقريـ ــا ملـ   وفقـ

نـات عـن الظـروف الـيت متـارس      يرجـى تقـدمي بيا  .  بيـساو - يف املائة من النساء يف غينيـا        ٤٤,٥
ويرجـى تقـدمي معلومـات      . فيها تلك العملية، وعما اختذته احلكومة للقضاء على هذه املمارسة         

مستكملة عن التقدم احملرز بشأن مشروع القـانون الرامـي إىل حظـر تـشويه األعـضاء التناسـلية                   
هنـاك أي محـالت     ويرجـى بيـان مـا إذا كانـت          . لإلناث املعروض حاليـا علـى اجلمعيـة الوطنيـة         

وإن صــح ذلــك، هــل اخنفــض مــستوى هــذه . إعالميــة لتوعيــة الــسكان مبخــاطر هــذه املمارســة
  املمارسة منذ أن بدأت اجلهود لوضع حد هلا؟

إليــدز يــؤثر بــصفة رئيــسية يف  ا/يــذكر التقريــر أن وبــاء فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    - ٢٣
يت اختـذت يف البلـد لزيـادة وعـي اجلمهـور      يرجى توضيح التدابري الـ .  بيساو على النساء   - غينيا

مبخاطر األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي وتبعاهتا، ال سيما فريوس نقـص املناعـة                
ــشرية ــدز/الب ــساء       . األي ــدا الن ــستهدف حتدي ــدابري ي ــا إذا كــان أي مــن هــذه الت ــان م ويرجــى بي
  .والفتيات

  
  ١٤املادة     
  نساء الريف    

ــا ورد يف   - ٢٤ ــراوح بــني   وفقــا مل ــسبة تت ــر، تعــيش ن ــة مــن ســكان  ٧٠ و ٦٠ التقري  يف املائ
يرجـى تقـدمي معلومـات عـن أي اسـتراتيجية معتمـدة لتنميـة         .  بيساو يف املنـاطق الريفيـة      - غينيا

الريف، من بينها معلومات عما إذا كانت تلك االستراتيجية تتـضمن منظـورا جنـسانيا وتـنص                 
ــساء    ــى اخلــدمات    علــى تقــدمي دعــم حمــدد األهــداف إىل ن ــادة فــرص حــصوهلن عل  الريــف لزي

ــروض،         ــصادية، والق ــة االقت ــشاريع اإلمنائي ــل، وامل ــرص العم ــضاء، وف ــيم، والق ــصحية، والتعل ال
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ويرجـى توضـيح مـا إذا كانـت     . وملكية األراضي، ولتعزيز مـشاركتهن يف عمليـة صـنع القـرار           
 تت هنـاك اسـتراتيجيا    نساء الريف مدركات ملا هلن من حقوق مبوجب االتفاقية ومـا إذا كانـ             

  . إعالمية لتعريفهن هبا
نظرا الرتفاع مستوى الفقر يف البلد، يرجى تقدمي معلومات عن أي اسـتراتيجية تنفـذ                 - ٢٥

  .فيه للحد من الفقر وعن الطرق املتبعة ملكافحة الفقر يف أوساط النساء حتديدا
  

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون    

.  مـن الدسـتور نـسخت أحكامـا متييزيـة يف القـانون املـدين               ٢٥ملـادة   يذكر التقريـر أن ا      - ٢٦
يرجى بيان نوعية األحكام التمييزية اليت كانت مضمنة يف القـانون يف الوقـت الـذي دخـل فيـه                    

ويرجـى بيـان مـا إذا      . الدستور حيز النفاذ، وما إذا كان قد أُجيـز قـانون إللغـاء تلـك األحكـام                
مـن االتفاقيـة الـيت      ) ٣ (١٥ليها مـن واجبـات مبقتـضى املـادة           بيساو أوفت مبا ع    -كانت غينيا   

تقتضي منها اعتبار مجيع العقود والصكوك األخرى اليت حترم املرأة من أهليتـها القانونيـة باطلـة             
  .والغية

  
  ١٦املادة     
  العالقات األسرية    

القـانون   القـانون املـدين أو    (يرجى توضيح نوع القانون الذي حيكم العالقات األسـرية            - ٢٧
ويرجـى بيـان مـا إذا كـان للمـرأة والرجـل، قانونيـا وعمليـا، احلقـوق                   ). العريف أو مزيج منـهما    

فيمـا يتعلـق مبـسائل منـها تنـشئة          (نفسها وعليهما املسؤوليات نفسها أثناء الزواج وبعد فـسخه          
، وإن مل يكــن األمــر كــذلك، مــا هــي جوانــب االخــتالف بينــهما يف هــذا الــصدد؟    )األطفــال
 بيان العواقب احملددة للطالق، وتقدمي معلومات عما إذا كان مـن حـق املـرأة البقـاء يف                   ويرجى

  .بيت الزوجية بعد الطالق
يرجـى توضـيح   . يشري التقرير إىل أن تعدد الزوجات ميارس على نطاق واسـع يف البلـد     - ٢٨

الــذي وإذا كــان األمــر كــذلك، مــا هــو القــانون  . مــا إذا كــان القــانون يبــيح تعــدد الزوجــات 
  يبيحه؟ وما هي حقوق املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف إطار زواج تتعدد فيه الزوجات؟

. يرجــى توضــيح مــا إذا كــان يــتم التقيــد بالقــانون الــذي حيــدد الــسن األدىن للــزواج      - ٢٩
ويرجى تقدمي معلومات عن متوسـط سـن الـزواج بالنـسبة للرجـال والنـساء، وعمـا إذا كانـت                     

  . رفع السن األدىن للزواج بيساو تعتزم-غينيا 
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  الفئات الضعيفة من النساء
ــا      - ٣٠ ــر، يقــدر أن عــدد الالجــئني يف غيني ــا ورد يف التقري ــا مل ــغ  -وفق ــساو يبل  ٨ ٨٣٦ بي
يرجى تقـدمي معلومـات عـن النـساء الالجئـات واملـشردات داخليـا يف البلـد، ووضـعهن                    . الجئا

ــدعمهن،    ــدابري القائمــة ل ــة أولئــك   االقتــصادي واالجتمــاعي، والت والوســائل املــستخدمة حلماي
وهل تلقـت احلكومـة مـن منظومـة األمـم املتحـدة أو جهـات               . النساء من العنف جبميع أشكاله    

  ماحنة أخرى أي مساعدات خمصصة ألولئك النساء؟
  

  ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
تفاقيـــــة مت التـــــصديق عليـــــه يف يـــــشري التقريـــــر إىل أن الربوتوكـــــول االختيـــــاري لال  - ٣١
يرجـى بيـان مـا إذا مت إحـراز أي           .  مبوجب قرار مـن اجلمعيـة الوطنيـة        ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٨

قدر من التقدم فيما يتعلـق بإيـداع صـك التـصديق لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة، حـسب                        
ضـيح التقـدم    ويرجـى تو  .  من الربوتوكول االختياري لالتفاقيـة     ١٥ من املادة    ٢مقتضى الفقرة   

  . من االتفاقية٢٠ من املادة ١الفقرة  احملرز حنو قبول تعديل 
  


