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

     2007فرباير / شباط2 -يناير / كانون الثاين15
 لنظر يف التقارير الدوريةبا املتعلقةقائمة القضايا واألسئلة   
  بريو  

و يـر الـدوري الـسادس لـبري       نظر الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة يف التقر            
)CEDAW/C/PER/6(.  

 
  الدستور والقوانني واآلليات الوطنية  

م  جيـرّ  2000مـايو   / أيار 29 املؤرخ   27270يشري التقرير إىل أن القانون رقم         -  1
انظـر اجلـزء    ( اختالفه العرقي أو الديين أو اجلنسي        على أساس  شخص آخر التمييز ضد   
قضايا تتصل  عما إذا كانت قد ُعرضت      رجى تقدمي معلومات    ُي). 1، الفقرة   1الثاين، املادة   

محايـة  مكتب محاية حقوق املرأة التـابع ملكتـب         على  احملاكم أو   على  ضد املرأة   بالتمييز  
ن رجى تقدمي معلومات بشأ   وإذا كان األمر كذلك، يُ    . )261انظر الفقرة    (حقوق الشعب 

 .ا أفضت إليه تلك القضايام

 عـرض  وزارة شؤون املرأة والتنمية االجتماعية على تعكفرير،  وحسبما يرد يف التق     - 2
جملـس  علـى    2010-2003للفترة   اخلطة الوطنية للمساواة يف الفرص بني الرجل واملرأة       

 وحتديـد    عليهـا  رجى بيان حالة املوافقة   ُي ).2، الفقرة   1انظر اجلزء الثاين، املادة     ( .الوزراء
 .التنفيذ الفعال للخطةآليات الرصد والتقييم املقررة لكفالة 
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 اخلطـة   سريان يف انتظار املوافقة على اخلطة املذكورة، يستمر          إىل أنه   التقرير ويشري  - 3
اليت ووفـق عليهـا     ،  2005-2000املرأة للفترة   والوطنية للمساواة يف الفرص بني الرجل       

ـ     الصادر عن    2000-001األعلى  مبوجب املرسوم    شرية وزارة النهوض باملرأة والتنمية الب
 املكاسب الرئيسية اليت    بشأنرجى تقدمي معلومات    ُي). 2، الفقرة   1انظر اجلزء الثاين، املادة     (

حققتها هذه اخلطة والتحديات الكربى اليت واجهتها، وحتديد التـدابري التـصحيحية الـيت              
 .على أساس تقييمها 2010-2003سُتدرج يف اخلطة املقررة للفترة 

  
 القوالب النمطية  

 ما إذا كانت توجد مبادرات حمددة ترمي إىل القضاء علـى القوالـب              بيانترجى  ُي  - 4
 .النمطية والتمييز ضد املرأة يف وسائط اإلعالم

  
 العنف ضد املرأة  

 طلبت اللجنة إىل الدولة الطرف أن تصنف سـفاح          ، التقرير اخلامس  النظر يف لدى    - 5
وحسبما يرد يف التقرير، فإن التـشريع       . )1(تاحملارم يف إطار اجلرائم احملددة يف قانون العقوبا       

بيـان  ترجى  ُي). 29الفقرة  (الوطين ال يصنفه كجرمية وإن كان يعتربه ظرفا مشددا للجرمية           
سبب عدم تصنيف سفاح احملارم كجرمية حمددة على حنو ما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتـا         

 .اخلتامية

لة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، يتضمن       ووفقا لتقرير املقررة اخلاصة املعنية مبسأ       - 6
العفـو   الشرف، وينص على      تقوم على أساس   جزئية أو كلية  دفوعات   لبريو   العقوباتقانون  
رجى ُي). E/CN.4/2002/83انظر  ( الزواج بالضحية    ارتضىلرجل الذي يغتصب امرأة إذا      عن ا 
رجى تقدمي معلومـات    ، يُ النفيوإذا كان الرد ب   ،  قد أُلغيت  هذه األحكام    كانت ما إذا    بيانت

 .عما إذا كانت توجد خطط قصرية األجل إللغائها

 يلغـي   2003مـايو   /أيارالصادر يف    27982يشري التقرير إىل أن القانون رقم       و  - 7
بيـان  ترجـى   ُي. )14 -ني  الفقرة ع (املصاحلة من مرحلة التحقيق يف قضية العنف األسري         

 املتخـذة مـن     اإلجراءاتلى املستوى الوطين، وما هي       ع اإذا كان القانون اجلديد معروف     ما
 .رجى توضيح األثر الذي ترتب عليه وُي،ذا القانون وتطبيقههب التعريفأجل 

__________ 
، اجلـزء الثالـث،     )A/57/38 (38لوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم          ا  )1(  

  .476الفقرة 
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رجى تقدمي معلومات بشأن نتائج التقييمات اليت أجرهتا اللجنة الرفيعة املـستوى            ُيو  - 8
 تشكل آلية متابعـة     ، اليت 2007-2002 للفترة   للخطة الوطنية ملكافحة العنف ضد املرأة     

 اإلجـراءات رجى تضمني الرد معلومـات عـن   وُي )5 -ني الفقرة ع(هذه اخلطة وتقييمها 
  .ة اليت أوصت هبا هذه اللجنةيالتصحيح

رجى تقدمي نتائج أمنوطة العنف األسري اليت أُدرجت يف الدراسـة االستقـصائية             ُيو  - 9
رجى اإلشـارة يف    ُي و ).26ة  الفقر (2003  و 2000للسكان والصحة األسرية يف عامي      

 . الدراسة االستقصائية بصورة دورية مقررا إجراء هذهالرد إىل ما إذا كان
  

 يف البغاءباملرأة واستغالهلا االجتار   

تعـديل  منها   يتوخى   واليتنغرس  وبيان حالة مشاريع القوانني املقدمة إىل الك      ترجى  ُي  - 10
عن االستغالل اجلنسي التجـاري     شديدة  بات  من أجل إنزال عقو   ” العقوباتمواد يف قانون    

تقـدم  متشيا مـع  اجلرائم تعاريف القانونية وحتديث  لألطفال واملراهقني، بغية سد الثغرات
 .)5 -الفقرة ضاد  (“التكنولوجيا

تواتر  بشأن   ءاتإحصامجع  بيان ما إذا مت تنفيذ خطط أو مبادرات من أجل           ترجى  ُيو  - 11
، الرد باإلجيابويف حالة  .اري للنساء والفتيات واالجتار هبن االستغالل اجلنسي التجحدوث

 .يرجى تقدمي تلك البيانات
  

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة  

يف قوائم املرشـحني لعـضوية      لكل جنس    حصص   حتديديشري التقرير إىل أنه رغم        - 12
 جزئيا إىل   يعودبب ذلك    يف املائة، وأن س    4الكونغرس، اخنفض معدل التمثيل النسائي بنسبة       

. )4 -اء  الفقـرة ر   (“والقيادات النسائية حق قـدرها    الترشيحات   ردتقاملقاطعات مل   ”أن  
اجملالس لنساء يف مناصب رؤساء     ا تدين عدد  نتائج االنتخابات البلدية     تبنيعالوة على ذلك،    

بالدرجة  تكن فعالة    وبالنظر إىل أن التدابري املتخذة مل     . )10 -اء  الفقرة ر (البلديات  البلدية و 
 من أجل حتقيق املشاركة الفعالة للمـرأة يف         املخطط هلا  األخرى   التدابريبيان  ترجى  ، يُ الكافية

 .احلياة السياسية والعامة
  

 التعليم  

 وبيان االجتاهات على مر الوقت      ،رجى تقدمي إحصاءات مصنفة حسب نوع اجلنس      ُي  - 13
يف املراحل االبتدائيـة والثانويـة واجلامعيـة    تعليم االنقطاع عن الاملدارس و االلتحاق ب بشأن  
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املرحلة بوفيما يتعلق بنسبة االلتحاق      .ة يف القطاعات الريفية واحلضرية    يوبشأن معدالت األم  
 .املهنرجى إدراج معلومات مصنفة حسب نوع اجلنس وأنواع اجلامعية، ُي

دابري خاصة ذات طابع    تنفيذ ت ل كانت هناك خطط قصرية األجل    بيان ما إذا    تيرجى  و  - 14
مؤقت يف قطاع التعليم يف املرحلتني االبتدائية والثانوية من أجل تعزيز حصول نساء الشعوب              

رجـى   الرد باإلجياب، ُي كانوإذا .األصلية والنساء املنحدرات من أصل أفريقي على التعليم
 .تقدمي معلومات بشأن اإلجراءات املقررة

الذي ،  MP-FN -202 -1821رقم  وفيما يتعلق بقرار مكتب النائب العام لألمة          - 15
ملراكز التعليميـة التابعـة     االسجل اخلاص للبالغات املتعلقة باغتصاب طلبة أو طالبات         أنشأ  

رجى تقـدمي   ُي). 16، الفقرة   1انظر اجلزء الثاين، املادة     (والتحرش اجلنسي هبم    لوزارة التعليم   
ات بشأن تواتر حدوث تلك احلاالت، وآليات املراقبة يف املراكز التعليميـة،            مزيد من املعلوم  

 .والعقوبات الصادرة حبق املعتدين وتدابري إعادة التأهيل املتاحة للضحايا
  

 ةلاالعم  

 عقوبـات يشري التقرير إىل أن قانون منع ومعاقبة التحرش اجلنسي ينص على فرض               - 16
ـ   (كجرمية   التحرش اجلنسي     تصنيف إدارية على املنتهكني، لكن دون     . )30 - نيالفقـرة ع

، وتوضـيح   2005 إىل   2000 يف الفترة مـن      كل سنة  املعروضةالقضايا  بيان عدد   ترجى  ُي
 خطط لتصنيف التحرش اجلنـسي كجرميـة يف         جد اإلدارية وما إذا كانت تو     العقوباتنوع  

 .األجل القصري

مي األمهات  حت  يت ال اتمتثال الفعال للتشريع  لكفالة اال   املوجودة املراقبةما هي آليات      - 17
 املتعلق باإلجازة قبل الوضع وبعده، والقانون رقم        27402من قبيل القانون رقم     (العامالت  
 بـشأن  27606 والقانون رقم   بشأن الساعة املسموح هبا لألم يوميا لإلرضاع،27403

 بـشأن   27409انون رقـم     يف حاالت الوالدات املتعددة، والق     عمتديد إجازة ما بعد الوض    
 ؟)30 إىل 25 الفقرات من ()إجازة من العمل للتبين

ع املساواة يف األجور، يشري التقريـر إىل احلـد األدىن لألجـر             ووفيما يتعلق مبوض    - 18
 يـضطلعون الرجال الـذين    و مستويات أجور النساء     نلكنه ال يورد معلومات بشأ    . احليوي

ما إذا   وأ ما إذا كانت توجد خطط       بيانترجى  ُي .اخلاصة يف القطاعني العام و    تساويبأعمال م 
فيما يتعلـق   األعظم  جريت دراسة ما للتحقق من االمتثال الفعلي ألحكام امليثاق          أُكانت قد   

 .رجى تقدمي النتائجويف حالة الرد باإلجياب، ُي .باملساواة يف األجر
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أن مشاركة املـرأة يف     جتاهات على مر الوقت بش    وتبيان اال رجى تقدمي إحصاءات    ُيو  - 19
 وإدراج معلومات مفصلة بشأن أنـشطة وظـروف     ،القطاعني الرمسي وغري الرمسي لالقتصاد    
  .النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي

 الصحة  

يشري التقرير إىل أن مؤسسات وزارة الصحة تصنف اإلجهاض يف املرتبـة الرابعـة                - 20
قرير الدوري  تولدى النظر يف ال   . )160الفقرة   (كسبب من أسباب وفيات النساء املبلغ عنها      

استمرار فرض عقوبات جنائيـة   الرابع، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء
اغتصاب، وأوصـت بتنقـيح هـذا       عملية   عن   اعن اإلجهاض حىت عندما يكون احلمل ناجت      

انظـر  (ليـه    منـع اإلجهـاض واملعاقبـة ع       بـشأن القانون من أجل وضع اسـتثناءات       
CCPR/CO/70/PER  ،  هذا خذت من أجل تنقيح     بيان اإلجراءات اليت اتُ   تيرجى  ،  )20الفقرة

 .التشريع واجلدول الزمين املفصل

ضعت من أجل تقييم ورصد تنفيذ خطة العمل الوطنيـة مـن            ما هي اآلليات اليت وُ      - 21
 احلمـل يف    اليت هتدف إىل خفض معـدل     ،  2010-2002أجل الطفولة واملراهقة للفترة     

 يف  55 يف املائة ومعدل وفيات املراهقات نتيجة احلمل بنـسبة           30أوساط املراهقات بنسبة    
 .بيان ما إذا كانت املعدالت احلالية قد اخنفضت نتيجة تنفيذ هذه اخلطةترجى ُي .املائة

ويشري التقرير إىل أن قطاع الصحة مل ينفذ بعد النص القانوين الـذي يـأذن ببيـع                   - 22
رجى حتديد العراقيـل  ُي ).147 الفقرة (منع احلمل يف احلاالت الطارئة بوصفة طبية حبوب 

 . واخلطط القصرية األجل للتغلب عليها،اليت حتول دون تنفيذ هذا النص
  

 النساء يف املناطق الريفية والفقر  

 أسـس   خذت نتيجة إدماج املنظور اجلنساين يف     تُّبيان اإلجراءات احملددة اليت ا    ترجى  ُي  - 23
وحتديد  ،)1 -ون ن الفقرة(استراتيجية القضاء على الفقر وإتاحة الفرص االقتصادية للفقراء 

بيـان  ت، يرجى   الرد ويف   . لصاحل النساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية       اليت اختذت اإلجراءات  
توجيهية ممت متشيا مع مبادئ االتفاقية واملبادئ ال      ما إذا كانت االستراتيجية املذكورة قد صُ      

 .لألهداف اإلمنائية لأللفية

 إىل أنه مل توضع حىت اآلن مؤشرات لقياس أو تـسجيل     3 -وتشري الفقرة حاء حاء       - 24
رجى ذكر ما إذا كانت توجد خطط إلجـراء  ُي . اليت تفيد نساء الشعوب األصليةاإلجراءات

ة دراسات ووضع إحصاءات ومؤشرات من أجل توضيح أوضاع نساء الـشعوب األصـلي            
 .وتصميم برامج حمددة هلا وتقييم أثر الربامج
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 احلوار والتعاون للمجتمعات األصـلية يف       مائدةووفقا ملا جاء يف التقرير، فإن نتائج          - 25
رجى ُي ).7 - الفقرة حاء حاء(منطقة األمازون ال تشري إىل موضوع نساء الشعوب األصلية 

 يف  املُستحدثملعين بنساء الشعوب األصلية     بيان ما إذا كان املكتب املشترك بني املؤسسات ا        ت
مث  اجتماعات تلك املائدة،      يف واأو مجاعات نسائية أخرى قد شارك     / و ،املرأةب النهوضوزارة  

األصلية يف عملية صنع القرار      بيان اإلجراءات املقررة من أجل تعزيز مشاركة نساء الشعوب        ت
 .وحتديد السياسات الرامية إىل مكافحة الفقر

  
 ختيارياالوتوكول ربال  

خذت من أجل تعميم املعلومات املتعلقة بالربوتوكول       بيان اإلجراءات اليت اتُ   ترجى  ُي  - 26
  .االختياري

  


