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 أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية القضاء على مجيـع
 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة الثالثة واألربعون

     ٢٠٠٩فرباير / شباط٦-يناير/ كانون الثاين١٩
قائمــــة القــــضايا واألســــئلة املثــــارة يف حــــال عــــدم وجــــود تقريــــر أويل   

 دورية تقاريرو
 

  بيساو-غينيا   
قرر الفريق العامل ملا قبل الدورة، وفقا للقرار الـذي اختذتـه اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة        

، ونظــرا إىل أن الدولــة العــضو )٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢ -ينــاير / كــانون الثــاين١٥(والــثالثني 
مل تقـدم تقاريرهـا الدوريـة،        وإىل أهنـا     ١٩٨٦قدم تقريرها األويل الذي كان مقررا يف عام         ت مل

 . أن يباشر يف إعداد قائمة القضايا واألسئلة هذه
 

 حملة عامة  
ــة،      - ١ ــارير الدوريـ ــالتقرير األويل أو التقـ ــة بـ ــاة اللجنـ ــدم موافـ ــبب عـ ــضاح سـ ــى إيـ يرجـ

ومبــا أن إعــداد التقــارير لــيس واجبــا فحــسب بــل أيــضا .  مــن االتفاقيــة١٨تقتــضيه املــادة  كمــا
لة الطرف من أجل تقييم حالة املرأة يف البلد، يرجى بيان ما بـذل مـن جهـود                  فرصة ُتمنح للدو  

وهــل فكــرت الدولــة الطــرف يف طلــب املــساعدة مــن مفوضــية . حــىت اآلن مــن أجــل إعــدادها
حقــوق اإلنــسان أو شــعبة النــهوض بــاملرأة أو أي هيئــات أخــرى تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة 

 ممكن إىل اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة؟إلعداد التقرير ورفعه يف أقرب وقت 
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ويرجى تقدمي معلومات عامة ووقائعية عن البلد، وفقا، على قـدر اإلمكـان، للمبـادئ                 - ٢
التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير الــيت تقتــضيها املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، 

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

 مجع البيانات  
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                     
ليـل البيانـات    ويرجى إيضاح الطريقة اليت تعتزم هبا احلكومة حتسني عمليـة مجـع وحت            . 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 وإدراج أحكامها يف القوانني والسياسات احمللية  

تقدمي معلومات عما إذا كانت االتفاقية تطبق مباشرة وعما إذا ما مت االحتكـام              يرجى   - ٤
 . إليها يف احملاكم

يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت توجد أي قوانني أو بيانات عامـة تعـّرف التمييـز ضـد         - ٥
إن صح ذلك، يرجى إيضاح ما إذا كان نطاق هذا التعريـف واسـعا لدرجـة أنـه يـشمل                    . املرأة

ي فعــل يــسبب متييــزا ضــد املــرأة أو اســتبعادا هلــا أو منعهــا مــن التمتــع حبقــوق اإلنــسان  حظــر أ
من ممارستها، على قدم املساواة مع الرجل، وذلك يف مجيـع اجملـاالت ومبوجـب كـل حكـم                    أو

 . من أحكام االتفاقية
يرجـى ذكـر مـا إذا كانـت ُتفــرض أي عقوبـات أو غرامـات ماليـة يف حـاالت التمييــز          - ٦

ويرجـى أيـضا    . كما يرجى توفري معلومات عن طبيعتها وعن كيفية تنفيذها الفعلي         . رأةضد امل 
 .تقدمي معلومات عن سبل االنتصاف املتاحة للنساء الاليت انتهكت حقوقهن

يرجــى تــوفري معلومــات عــن التــشريعات والــسياسات والــربامج الــيت تتنــاول تغــيري           - ٧
 اليت تؤدي بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر إىل التمييـز               املعتقدات والعادات واملمارسات التقليدية   

 . ضد املرأة أو إىل إدامة هذا التمييز
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  ٣املادة   
 

 األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة  
يرجــى شـــرح الوضـــع القـــانوين لألجهـــزة احلاليـــة املعنيـــة بالنـــهوض بـــاملرأة ومهامهـــا   - ٨

 اخلاصــة، مثــل اللجــان أو مكاتــب أمنــاء ويرجــى تقــدمي معلومــات عــن املؤســسات. ومواردهــا
أو لإلشـراف علـى   /املظامل، اليت أنشئت لتفعيل ومحاية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املـرأة و      

 .تنفيذ االتفاقية
 

 الربامج وخطط العمل  
يرجى تقدمي معلومات عن الـربامج وخطـط العمـل الـيت اعُتمـدت وُنفـذت، أو املعتـزم          - ٩

. من أجل كفالة تنفيذ االتفاقية أو املواد منها املتعلقة بالتحديد هبـذا الـشأن       اعتمادها وتنفيذها،   
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن تنفيـذ منـهاج عمـل بـيجني واجلوانـب املتعلقـة باملـساواة بـني                

 ١٣٢٥اجلنسني الواردة يف األهداف اإلمنائية لأللفية وقرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                  
 . ٢٠٠٠أكتوبر /رين األول تش٣١املؤرخ 

 
 ٤املادة   

 
 التدابري اخلاصة املؤقتة   

، ٢٥ مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة          ٤ من املـادة     ١يرجى بيان ما إذا مت، وفقا للفقرة         - ١٠
اعتماد أي تدابري خاصة مؤقتة سواء اختذت شكل إجراءات إجيابية أو غري ذلك، للتـسريع مـن                 

 الـيت   ةالالمـساوا ويرجى إدراج معلومات عن جوانب      . لرجل واملرأة عجلة حتقيق املساواة بني ا    
ترمي هذه التـدابري إىل إزالتـها، وعمـا إذا كـان يـتم إنفـاذ هـذه التـدابري ورصـد إنفاذهـا، وعـن                          

 . النتائج اليت تتمخض عنها
 

 ٥املادة   
 

 املواقف النمطية واملمارسات الثقافية  
الـيت  ) االسـتراتيجيات الـشاملة، علـى سـبيل املثـال      (يرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      - ١١

اعُتمدت من أجل تغيري األعراف االجتماعيـة والثقافيـة الـسائدة الـيت تـؤدي إىل تنمـيط األدوار             
التقليدية للمرأة والرجل يف األسرة واجملتمع بـشكل عـام أو إعـادة إنتاجهـا أو ترسـيخها، ومـن                    

 . قافية اليت تنطوي على متييز ضد املرأةأجل القضاء على التقاليد واملمارسات الث
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 العنف ضد املرأة  
نظــرا للــرتاع املــسلح الــذي شــهدته يف املاضــي بعــض املنــاطق يف البلــد، يرجــى تقــدمي     - ١٢

ــات        ــساء والفتي ــل الن ــرامج إلعــادة تأهي ــذ ب معلومــات مفــصلة عــن اخلطــوات الــيت تتخــذ لتنفي
 . هن يف اجملتمعودعمهن، وخصوصا الستعادة صحتهن النفسية وإدماج

يرجى تقدمي معلومات عما إذا مت اعتماد قوانني بشأن العنـف املـرتيل وعمـا إذا كانـت                - ١٣
 . جتري أي محالت عامة للتوعية بالعنف ضد املرأة على أنه مشكلة

 
 ٦املادة   

 
 االجتار بالنساء والفتيات  

 االجتـــار بالنـــساء يرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن التـــشريعات املعتمـــدة للحيلولـــة دون  - ١٤
وهــل أن التــشريعات حتمــي النــساء . والفتيــات، وعمــا إذا كانــت هــذه التــشريعات تنفــذ بدقــة

 والفتيات من مكاتب العمل املنخرطة يف املقام األول باالجتار هبن؟ 
 

 ٨  و٧املادتان   
 

 املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة  
 يف مناصــب كــربى داخــل احلكومــة والربملــان عــامال  يــشكل انتخــاب نــساء وتعيينــهن - ١٥

مشجعا إذ إنه يدل علـى إدراك الـسلطات الوطنيـة املتزايـد للـدور اهلـام الـذي تؤديـه النـساء يف                        
يرجـى ذكـر النـسبة املئويـة للنـساء األعـضاء يف األحـزاب الـسياسية والنـسبة                   . العملية السياسية 

ــشغلن مناصــب عامــة    ــساء الالئــي ي ــة للن ــدابري امللموســة الــيت اُتخــذت    وي. املئوي ــان الت رجــى بي
املعتزم اختاذها لتصبح النساء متساويات مع الرجال من حيث املشاركة يف احلكومـة واهليئـة                أو

التـــشريعية واهليئـــة القـــضائية علـــى مجيـــع مـــستوياهتا، ويف دوائـــر صـــنع القـــرار يف القطاعـــات  
صـيتني العـامتني للجنـة ومهـا التوصـية          واملؤسسات العامة وعلى الصعيد الدويل، مع مراعـاة التو        

ــالفقرة  ٢٥ ــادة  ١ املتعلقــة ب ــة والتوصــية  ٤ مــن امل ــرأة يف  ٢٣ مــن االتفاقي  املتعلقــة مبــشاركة امل
 .العامة احلياة
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 ٩املادة   
 

 اجلنسية  
يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت التــشريعات تــنص علــى املــساواة بــني املــرأة       - ١٦

 اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبـا يف ضـوء وضـعها العـائلي               والرجل من حيث احلصول على    
 . كما من حيث إعطاؤها إىل أطفاهلا

 
 ١٠املادة   

 
 التعليم  

يرجى تقدمي أحدث املعلومات اإلحصائية املصنفة حبسب نوع اجلنس واملنطقة الريفيـة             - ١٧
 والبقــاء يف املدرســة يف واحلــضرية، الــيت تــبني نــسب التعلــيم وااللتحــاق يف املــدارس والتخــرج  

 . أوساط الفتيات يف مجيع مراحل التعليم
يرجى ذكر التشريعات أو التدابري األخرى اليت اُتخذت من أجـل كفالـة املـساواة بـني                  - ١٨

ويرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن  . املـــرأة والرجـــل مـــن حيـــث احلـــصول علـــى فـــرص التعلـــيم  
بقـاء الفتيـات يف املدرسـة حـىت بلـوغهن سـن             االستراتيجيات أو القـوانني املعتمـدة للـسعي إىل إ         

 .ويرجى إيضاح األسباب الرئيسية النقطاع النساء عن الدراسة وكيفية معاجلتها. مغادرهتا
 

 ١١املادة   
 

 فرص العمل  
يرجى تقدمي حملة عامة عن حالة النساء من حيث فرص العمل يف سوق العمـل الرمسـي                - ١٩

 . والقطاع غري الرمسي
ــا - ٢٠ ك أي متييــز يف ممارســات التعــيني والتوظيــف بــني النــساء والرجــال؟ مــا هــي     هــل هن

سـيما تلـك الـيت       األحكام السارية للقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف جمـال فـرص العمـل، وال                  
 . تتناول التحرش اجلنسي والعنف ضد املرأة يف مكان العمل؟ يرجى ذكر هذه التدابري وأثرها

 ١٢املادة   
 

 الصحة  
ــة الــصحية علــى قــدم    ايرجــى ذكــر مــا إذا كانــت   - ٢١ ملــرأة حتــصل علــى خــدمات الرعاي

وإن مل يكن األمر كذلك، ما هي التدابري اليت اختذت للقضاء على التمييـز             . املساواة مع الرجل  
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ضد املـرأة يف جمـال الرعايـة الـصحية؟ ومـاذا يتـوافر للنـساء مـن مؤسـسات صـحية وعـاملني يف             
 اجاهتن الصحية اخلاصة، مبا فيها تنظيم األسرة؟جمال الصحة لتلبية احتي

هل تقدم خدمات الرعاية الصحية للنساء أثناء فتريت احلمل وبعد الوضـع جمانـا؟ وهـل                 - ٢٢
ــل            ــريت احلم ــاء فت ــالزم أثن ــذاء ال ــى الغ ــساء عل ــة الطــرف إىل ضــمان حــصول الن ــسعى الدول ت

 الغذائيـة املوروثـة شـائعة يف    واإلرضاع؟ إن صح األمـر، كيـف يـتم ذلـك؟ ويقـال إن احملرَّمـات            
 البلد عندما يتعلق األمر باحلوامل، ما هي التدابري املتخذة للقضاء على هذه املمارسات؟

وتنتشر ظاهرة تشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى انتـشارا واسـعا يف أوسـاط جمموعـات             - ٢٣
ت، تـشمل الظـروف   يرجى تقدمي بيانات عن نـسبة هـذه احلـاال   .  بيساو-عرقية معينة يف غينيا     

اليت جتري فيها، وذكر ما إذا كانت معتربة غري قانونية واإلجـراءات الـيت اختـذهتا احلكومـة مـن                    
ويرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت جتـري أي محـالت إعالميـة             . أجل القضاء على هذه املمارسة    

مارسـة  وإن صح ذلك، هل اخنفـض مـستوى هـذه امل          . عامة لتوعية العامة مبخاطر هذه الظاهرة     
 منذ أن بدأت اجلهود لوضع حد هلا؟

مبــا أن حــاالت تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى والــزواج املبكــر يف أوســاط الفتيــات   - ٢٤
تعتــرب العوامــل الرئيــسية املــسببة لوفــاة األمهــات أثنــاء احلمــل والوضــع، يرجــى تقــدمي أحــدث     

ــة و   راء وفــاة اإلنــاث واعــتالهلن، الــيت  البيانــات اإلحــصائية املتعلقــة باألســباب الرئيــسية الكامن
تشمل معدل وفيات األمهات أثناء فتريت احلمل والوضع ومتوسـط عـدد الـوالدات احليـة لكـل             

 . امرأة
يرجى ذكر التدابري اليت اُتخذت يف البلد لزيادة وعـي الـسكان مبخـاطر األمـراض الـيت                   - ٢٥

ويرجـى  . اإليـدز، وبتبعاهتـا   /يةتنتقل باالتـصال اجلنـسي، وال سـيما فـريوس نقـص املناعـة البـشر               
 .اإلشارة إىل ما إذا كان أي من هذه التدابري ينصب بالتحديد على النساء والفتيات

 ١٤املادة   
 

 النساء الريفيات  
ويرجى تقـدمي معلومـات     . يرجى ذكر النسبة املئوية للنساء املقيمات يف املناطق الريفية         - ٢٦

ـــ   ــة الري ــدة لتنميـ ــتراتيجية معتمـ ــن أي اسـ ــذه   عـ ــا إذا كانـــت هـ ــات عمـ ــها معلومـ ــن بينـ ف، مـ
 النــساء االســتراتيجية تتــضمن منظــورا جنــسانيا وتــنص علــى تقــدمي دعــم حمــدد األهــداف إىل    

الريفيات لزيادة فرص إفادهتن من خدمات الصحة والتعليم والقضاء وفـرص العمـل واملـشاريع                
.  عمليــة صــنع القــراراإلمنائيــة االقتــصادية والقــروض وملكيــة األرض، ولتعزيــز مــشاركتهن يف 
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ويرجى إيضاح ما إذا كانت النساء الريفيات مـدركات ملـا هلـن مـن حقـوق مبوجـب االتفاقيـة                     
 .  إعالمية لتعريفهن هباتاستراتيجياوما إذا كانت هناك من 

نظرا الرتفاع مستوى الفقر يف البلد، يرجى تقدمي معلومات عن أي اسـتراتيجية تنفـذ                - ٢٧
 .ن الطرق املتبعة بالتحديد ملكافحة الفقر يف أوساط النساءفيه للحد من الفقر وع

 
 ١٥املادة   

 
 املساواة أمام القانون  

يرجى بيان ما إذا كان القانون يساوي بني املرأة والرجل مـن حيـث األهليـة القانونيـة                    - ٢٨
 مـا إذا    يرجـى اإلشـارة إىل    . إلبرام العقود وإدارة املمتلكات كما يف إطار اإلجـراءات القانونيـة          

مـن االتفاقيـة، الـيت      ) ٣ (١٥ بيساو أوفت مبا عليها من واجبات مبقتـضى املـادة            -كانت غينيا   
تستدعي منـها اعتبـار مجيـع العقـود والـصكوك األخـرى الـيت حتـرم املـرأة مـن أهليتـها القانونيـة                         

 . باطلة والغية
 

 ١٦املادة   
 

 العالقات العائلية  
القــانون املــدين  (نون الــذي حيكــم العالقــات العائليــة    يرجــى اإلشــارة إىل نــوع القــا    - ٢٩
ويرجى ذكر أشـكال الـزواج أو العـيش سـويا أو املـساكنة              ). القانون العريف أو مزيج منهما     أو

 بيــساو، -أو األشــكال األخــرى مــن مــشاركة احليــاة بــني املــرأة والرجــل، املوجــودة يف غينيــا   
ذا كـان للمـرأة والرجـل، قانونيـا وعمليـا،           يرجـى ذكـر مـا إ      . إذا كانت الدولة تعتـرف هبـا       وما

سـيما يف مـا يتعلـق        وال(احلقوق نفسها وعليهما املسؤوليات نفسها أثناء الزواج وبعـد فـسخه            
 ، وإن مل يكن األمر كذلك، ما هي جوانب االختالف يف هذا الصدد؟)بتنشئة األطفال

وإن صـح األمـر، مـا هـو         . يرجى اإلشارة إىل ما إذا كان القانون جييز تعدد الزوجـات           - ٣٠
القانون الذي جييزه؟ وما هي نسبة حاالت الزواج اليت تتعدد فيها الزوجات؟ وما هـي حقـوق          

 املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف إطار زواج تتعدد فيه الزوجات؟ 
)  عامــا١٤(بيــساو يف الــسن القانونيــة الــدنيا لــزواج الفتيــات       -مثــة متييــز يف غينيــا    - ٣١

يرجى اإلشارة إىل ما إذا كانت السن القانونية الدنيا لـزواج الفتيـات قـد    ). عاما ١٦(والفتيان  
يرجـى  . ُرفع وفقا ملا تنص عليه اتفاقية حقـوق الطفـل، ومـا إذا كـان جيـري التقيـد هبـذه الـسن                      

 . تقدمي معلومات عن السن املتوسطة لزواج كل من الرجل واملرأة
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 الالجئات واملشردات داخليا  

يربـو    مبا ٢٠٠٥بيساو حىت عام     -عدد الالجئني الذين كانوا موجودين يف غينيا        قُدر   - ٣٢
يرجى تقدمي معلومات عن الالجئـات واملـشردات داخليـا يف البلـد وعـن               .  الجئ ٧ ٥٠٠على  

وضـــعهن االقتـــصادي واالجتمـــاعي وعـــن التـــدابري الـــيت اُتخـــذت ملـــساعدهتن وعـــن الوســـائل 
وهــل تلقــت احلكومــة مــن منظومــة األمــم   .  أشــكالهاملــستخدمة حلمايتــهن مــن العنــف جبميــع 

 املتحدة أو أي جهات ماحنة أخرى أي مساعدات خمصصة هلؤالء النساء؟
 

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   
ــول      - ٣٣ ــى الربوتوكـ ــصديق علـ ــال التـ ــدم يف جمـ ــراز تقـ ــا إذا مت إحـ ــارة إىل مـ يرجـــى اإلشـ

ويرجى أيضا وصف التقـدم احملـرز صـوب قبـول تعـديل             . نضمام إليه االختياري لالتفاقية أو اال   
 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١الفقرة  
 


