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  للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةا
  الفريق العامل ملا قبل الدورة الثالثة والثالثني

      2005يوليه / متوز22- 5
  *يةربالنظر يف التقارير الدوألسئلـة املطروحـة فيما يتعلق قائمة القضايا وا    

  
  اــانــغي    

  
الثالث والرابـع   ع للتقارير الدورية    ام اجل نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير         

ر ـويالحظ أن التقرير ال يشي    ). CEDAW/C/GUY/3-6(غيانا  املقدم من   واخلامس والسادس   
إىل التعليقات اخلتامية اليت أدلت ا اللجنة يف ما يتعلق بالتقرير السابق، أو إىل اإلجـراءات                

  . يف إطار املتابعةاليت جرى االضطالع ا
  

  لنهوض باملرأةات واألجهـزة الوطنيـة لتشريعالدستور وال    

يرجى تقدمي معلومات عن عملية إعداد التقرير احلايل، واإلشارة على حنو خاص إىل               - 1
نسـائية،  الموعـات   انظمات غري حكومية و   املمشاورات مع   قد أجريـت   ما إذا كانت    

ـُـرض علـى       إذاما  حتديد  و سلطــة رفيعــة     لى أية عـالربملان أو    كان التقرير قد ع
ـَّــنة   .املستـوى معي

 النظر يف التقرير    بشأن اخلتامية   اتعليقاكانت اللجنـة قد أعربـت عن قلقهـا يف          - 2
2001الدوري الثاين يف سنة     

حيال غياب أي إشارة إىل التمييز غري املباشر يف الدستور          ،  )1(
__________ 

  .حات الوارد يف قائمة القضايا واألسئلـة هــذه إلـى النسخة العربيـة للتقريريشيــر ترقيم الصف  *  
الوثـائق الرمسيـة    : انظـر (جـرى النظـر يف التقرير الدوري الثاين يف الدورة اخلامسة والعشرين للجنة،              )1(  

-145قـرات   ، اجلزء الثاين، الف   )A/56/38 (38للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم        
184.(  
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). 162الفقـرة   (إىل القضاء علـى التمييـز   عـدم وجـود تشريعـات ـدف     وحيال  
 بإيالء األولوية لإلصالح الدستوري والتشريعي ملعاجلة هذه الثغرات وتعزيز إنفـاذ            توصأو

). 163الفقـرة   (يف الواقـع     و حبكـم القـانون   القوانني بغية كفالة حتقيق مساواة املـرأة        
التوصية وحتديد ما إذا كـان      عمـال ـذه   اإلجراءات اليت اختذت    يـرجــى بيــان   

 من االتفاقية،   1انون الرامي إىل تعديل الدستور يشمل تعريفا للتمييز وفقا للمادة           مشروع الق 
  . ذلكيف طريقالقائمــة اعتماده والعوائق حالــة وتقدمي معلومات عن 

 مكتب شؤون املرأة ورابطة احملاميات الغيانية     مناقشات بني    إجراء   ر التقرير إىل  ـيشي  - 3
يرجى وصف أيـة    ). 15الصفحة  (“ ب إلغاؤها أو تعديلها   من أجل حتديد القوانني اليت جي     ”

لتحديد وتنقيح القوانني التمييزية يف ما يتعلق بكـل مـواد           اختاذها  مبادرات جارية أو مزمع     
  .االتفاقية

بـأن   يف التعليقات اخلتامية املتعلقة بالنظر يف التقرير الدوري الثـاين اللجنة  أوصت  و  - 4
 ومستوى التفاعل بينها  املعنية مبسائل املساواة بني اجلنسني      ن  حتدد احلكومة واليات شىت اللجا    

كيانـات  إنشــاء   ويذكر التقرير الكيانات القائمة واخلطط الراميـة إىل         ). 165الفقرة  (
 شـىت يرجى حتديد هيكـل     ). 16الصفحة  ( جلنة املرأة واملساواة بني اجلنسني    جديدة، مثل   

لبشرية واملالية والتنسيق يف ما بينها، وحتديد       الكيانات ومستوى سلطتها ومهامها ومواردها ا     
  .أو رصده/ والكيان املسؤول عن اإلشراف على تنفيذ االتفاقية

يرجى حتديد ما إذا جرى وضع سياسة أو استراتيجية أو خطة عمل وطنية شـاملة               و  - 5
القضـاء  املساواة بني اجلنسني، استنادا إىل االتفاقية ومنهاج عمل بيجني، بغية           يف ما يتعلق ب   

  .ني وضع املرأة والفتاة يف غياناعلى التمييز ضد املرأة وحتس
عن  لتعليقات اخلتامية املتعلقة بالنظر يف التقرير الدوري الثاين       يف إطار ا  اللجنة  أعربت    - 6

حيـث يثنيهـا عن القيـام بذلــك      ي  ـي املرأة إىل االنتصاف القانون    ـلعدم سع قلقها  
ويشري التقريـر احلـايل      .)166الفقرة   (نية اليت تنتظر البت فيها    التراكم اهلائل للقضايا املد   

يرجــى  . “طفيــف”ن  ـيـاالامات املوجهة ضد املسيئ   إىل أن عدد    ) 24الصفحة  (
  .ملساعدة املرأة على الوصول بسرعة وفعالية إىل العدالةاملوضوعة التدابري بيــان 

ـ ”أنـه  ) 14الصفحة  (يذكر التقرير     - 7 ـ تــم االحتف ة أمني املظـامل    ـوظيفاظ ب
 املــرأة الـيت تتعـرض       تستطيــع ”وأنــه، على سبيل املثال،     “ يف هيكل احلكومة  

الصفحة (“ للتميـيـز بسبـب احلمـل تقديـم التماس ألميـن املظامل بالنظر يف حالتها         
إىل أمـني املظـامل     املقدمـة   يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن عدد الشـكاوى          ). 38

ا ونتائجهاومضمو.  
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  العنف ضد املرأة، واستغالل البغاء    

ويبدو . العنف ضد املرأة  لحـد مـن   املتخذة ل ر املهمة   ـيقدم التقرير قائمة بالتدابي     - 8
 جـرى أيضا حتديـد الثغــرات القائمــة يف قـانون العنــف املنـزلــي،        ـهأن

ـُـدمـت توصيات    ـ        ”وق “ ذه الفعـال  بشـأن التدابري الواجب اختاذها من أجـل تنفي
استراتيجية شاملة طويلـة   وضعت سياسة أو كانت قد   يرجى إيضاح ما إذا     ). 25الصفحة  (

  .العنف ضد املرأةكافحـة ممن أجل وطنيـة األجل أو خطة عمل 

عـن   يـالتعليقات اخلتامية املتعلقة بالنظر يف التقرير الدوري الثان       يف  اللجنة  أعربت    - 9
ي إصـالح،   ضـع أل  ، مل خي  1893إىل عام   جـع  ير بالبغاءيتعلق   إزاء تطبيق تشريع     قلقها

 .)180الفقـرة    (الزبون أو القواد   ليس   ولكنفـرض عقوبـة على البغــي،     يزال   ماو
أن هناك حاجــة    ”باستمرار املشكلـة، ويذكـر    ) 27الصفحة  (ويعترف التقرير احلايل    

يد العقبات اليت متنـع     يرجى حتد  .“ يف التشريعات املتصلة بالبغـاء    ةـإىل تغيـريات جذري  
  .احلكومة من تنقيح التشريع املتعلق بالبغاء، واجلهود اجلارية لتنقيحه

 من املنـاطق    الفتيـات من اهلنود احلمـر   ”إىل أن   ) 27الصفحة  (يشيـر التقرير     - 10
يقعن ضحية لالستغالل    “الداخلية للبلد، وكثري منهـن بغيـر وثائـق تثبـت سنـهـن       

اإلجراءات املتخذة لكفالـة تسـجيل والدات       يرجـى بيـان   . تجاريةلألغراض ال اجلنسي  
يف جمال العمالة املرتكــب      و ـينسالستغالل اجل من اهلنود احلمر، وللقضاء على ا     الفتيات  
  .بشأـن

وإن . إذا كانت مشكلة االجتار باملرأة واملراهقة قائمـة يف غيانـا          حتديد ما   يرجـى    - 11
  . يف هذا الصدداملتخذةر ـيالتدابيرجــى بيـان صح ذلك، 

  
  ةـة والعامـاة السياسيـاحلي    

احلياة السياسية  ـاالت  يف بعض جم  متثيـال ناقصـا   يظهر التقرير استمرار متثيل املرأة        - 12
) 3التـذييل   (املناصب العليا يف احلكومة     فـي  ، و )1التذييل  ( أي يف جمالس اإلدارة      ،والعامة

 ،واحلكوميـة واحمللية  اإلقليمية  على الصعـد   و،  )4ذييل  الت(مـات  د جلان اخل  ةغالبيفـي  و
الصـفحة  ( ـةدوليالة  كاملشارعلى صعيـد   ، و )7التذييل   (ــة بلدي ـةسيما كرئيس  وال
إىل  على قدم املسـاواة   اليت متنع املرأة من الوصول      الرئيسيـة  يرجى حتديد التحديات    ). 29

ر اليت تعتزم احلكومة اختاذهـا      ـالتدابيفـادة بوضـوح عـن    ، واإل صنـع القرار مناصب  
 4 من املادة    1املؤقتة وفقا للفقرة    اخلاصـة  مبا يف ذلك التدابري     التحديات،  تلك  للتغلب على   
  . للجنة25 ة والتوصية العام،من االتفاقية
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  النمطيةالتعليم والقوالــب     

فتيـان عـن الدراســة،     الفتيات وال نقطـاع  يرجى تقدمي معلومات عن أسباب ا       - 13
  .احلالةهـذه غلـب علـى لتلأو اإلجراءات املزمع اختاذها /وعن التدابري و

رغم اجلهود اليت تبـذهلا وزارة      ”، فإنـه   )24الصفحة  (ووفقـا ملا جـاء بالتقرير       - 14
مضمون يتسم بـالوعي    إضفاء  التعليم لتعديل منطية األدوار القائمة على نوع اجلنس بواسطة          

تقليديــة   يقمن باختيارات  املواد التعليمية، ما زالت النساء والفتيات        على اجلنسني   بقضايا
ى حتديد التحـديات    ـيرج .“والعمـلتعليم  بال يف ما يتعلق     على أساس نوع اجلنس   قائمة  

غري التقليدية، واإلجـراءات     الوظائفاملهـن و اليت تعيق مشاركة املرأة على قدم املساواة يف         
ـِـبل   من   املزمع اختاذها  مبا يف ذلك تنفيذ التـدابري      عوائـق،  احلكومة للقضاء على هذه ال    ق

  . للجنة25 والتوصية العامة ، من االتفاقية4 من املادة 1الفقرة املنصـوص عليها فـي 
  

  العمالة والفقر    

صــل  اخلاص والعـام حت   القطاعني  يف  العاملـة  كانت املرأة    إذا   ماحتديد  يرجـى    - 15
علـى معاش تقاعـدي وعلى استحقاقات التقاعـد، ومـا إذا كانـت           اواة  على قدم املس  

  .للمرأة العاملة يف القطاع غري النظاميتتوافـر أي استحقاقات 

يرجى حتديد مستوى راتب املرأة مقارنة براتب الرجل يف خمتلف قطاعـات سـوق                - 16
مــل  األجــر املتســاوي لقــاء الع      ”أثــر احلكـم الذي يتنـاول     العمالة، و 
  .1990يف قانون املسـاواة يف احلقـوق لسنـة “ املتسـاوي

للعنصــر   الوكالة املنفذة كانمكتب شؤون املرأة  أن  ) 18الصفحة  (يذكر التقرير     - 17
. ، الذي يتنـاول فقـر املــرأة     1995الفقر يف سنة    من برنامج التخفيـف من حـدة      

التقييمـات املتعلقـة    /ستنتاجاتااليرجـى حتديد أثـر هذا العنصـر ومـا إذا أُخـذت         
  .2000لسنة وطنية ـد من الفقـر الاحلستراتيجية بتنفيذه بعني االعتبار يف ا

ـَـي السياسـات  رغم اعتراف  بأنه  ) 37الصفحة  (يذكر التقرير     - 18 ورقـة  أي (ورقت
 بأن أغلب فقراء غيانا مـن     ”)  وورقة استراتيجية التنمية الوطنية    الفقرـد من   احلاستراتيجية  

ـَـي  وث”ن  ، فإ “النساء يرجـى  . “التنفيـذ بلغـا مبلـغ    مل ت  تيـنالسياسات املذكور يقت
  .احلكومة للتصدي لفقر املرأة ومعاجلتهاملتخذة من طرف ر العملية ـإيضاح التدابي
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  ةــالصح    

، يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن األمراض اليت غالبا ما تصيب النساء والفتيات              - 19
 العرقية، وعن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة       الفئةأيضا حسب   و،  أهم أسباب وفاة املرأة   مبا فيها   

  .هذه األمراضكافحـة مل

املتعلقة بفيــروس   ديدة  اجلوطنية  الستراتيجية  االطة  إذا كانت اخل  ما  يرجى إيضاح     - 20
 يـذ يف طـور التنف   ) 43الصفحة  ( مدا ثالث سنوات  التـي  واإليدز  /نقص املناعة البشرية  

أيضا مناقشة العناصر اليت تستهدف املرأة واملراهقة علـى حنـو خـاص،             رجى  يـ، و اآلن
إذا أجري حىت اآلن    ما  ، و  يف كاملهـا  إذا كانت اخلطة تشمل منظورا جنسانيا     وكذلـك ما   

ـِـبل املتخذة من اإلجـراءات فعالية ألثــر أي تقييم    .احلكومةق
  

  فئات النساء الضعيفات    

أنه كان من املتوقع تقدمي التشريع اجلديد املتعلق بقانون         ) 15الصفحة  (رير  يذكر التق   - 21
مضمون هـذا   حتديد  يرجـى  . 2003أغسطس  /إىل الربملان يف آب    29:01 هلنود احلمر ا

سيما األحكام الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري ضد الفتيات من اهلنـود             القانون، وال 
ـّــهاحلمر، و   .حالــة سن

استراتيجية شاملة لتحقيـق مسـاواة النسـاء        كانت هنـاك   ما إذا   حتديد  يرجـى    - 22
والتدابري  الفئة من النساء  هذه  وبشكل خاص، يرجى وصف حالة      . والفتيات من اهلنود احلمر   

الستحقاقات يف جماالت مثل التعليم والصحة والعالقات األسرية والعمالة وا        حنوهـا  املوجهة  
ة، والتمثيل يف احلياة العامة، بغية القضاء على التمييز وحتقيق املسـاواة            االقتصادية واالجتماعي 

  .الفتيات من اهلنود احلمروللنساء 

 ... أن حاالت التوتـر العرقيـة   ”أنــه يـبـدو   ) 11الصفحة  (ويذكر التقرير     - 23
أصبحـت جــزءا ال يتجــزأ مـن        ... اليت تـدل عليهـا اإلضـرابات واملظاهرات      

 تـأثري تلـك   مدىيرجى تقدمي معلومات عن . “االجتماعية واالقتصادية يف غيانااملشاهـد  
املنحـدرة مـن أصـول أفريقيـة وهنديـة يف           التوترات العرقية على حقوق املرأة الغيانية       

  .املســاواة

سيما حالتهن االقتصـادية،     يرجى تقدمي معلومات عن وضع النساء األكرب سنا، وال          - 24
  . من النساءالفئةإىل هذه مج موجهة اوعن أي بر
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  األسرة واألحوال الشخصية    

ووصـف  ،  )25الصـفحة   (قانون حمكمة األسر    مشـروع  وضع  حتديد  يرجـى    - 25
  .مضمونه والتدابري املزمع اختاذها لكفالة تنفيذه بفعالية

ـ ”إلـى أنـه   ) 51الصفحة  (ويشيـر التقرير     - 26 ـ     ال متن ألزواج ح نفس احلقـوق ل
مل حتــدث أي    ”وأنــه   . بالنسبـة ملسائـل توزيع املمتلكـات    العاملني  العاملني وغري   

بيـــان مـا إذا     يرجـى  . “تغيـيـرات يف التشريعات اخلاصة بإجـراءات التبـنـي     
 األمرة خطط لتعديل قانون ممتلكات األشخاص املتزوجني، وإذا كان          ــأيكانت هنـاك   

  .ة شروطــكذلك، فبأي
  

  فاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيـز ضـد املـرأة التالربوتوكول االختياري    

 االتفاقية  بشأنأجريت أي مناقشة عامة     يرجـى اإلفـادة عمـا إذا كانت قــد         - 27
وإن جرى ذلك، فريجى حتديد موقف احلكومـة يف مـا يتعلـق             . وبروتوكوهلا االختياري 

  .على الربوتوكول االختياريبالتصـديق 
  


