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الدورة الثانية والستون
 26تشرين األول/أكتوبر  20 -تشرين الثاين/نوفمرب 2015
البند  4من جدول األعمال املؤقت*
النظر يف التقارير املقدمـة مـن الـدول األفـراج وجـ
املادة  18من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز
ض د املرأة

قائمة القضايا واألسئلة املطروحـة فيمـا يتعلـا بـالتقرير ا ـامع للتقريـرين
الدوريني السادس والسابع ملدغشقر
اإلفار املؤسسي والتشريعي واالحتكام إىل القضاء
 - 1يُرجـــى بيـــان مـــا إتا كانـــت الدولـــة الطـــرج قـــد اضـــطلعت أو تتـــو ى االضـــط
باستعراض كامل لتشريعاهتا لتحديد األحكام التمييزية ضد املرأة وإلغائها.
 - 2يُرجى تقدمي معلومات عن العقبات اليت تواجهها املرأة يف الوصول إىل القضـاء والتـداب
املتخذة للتغل عليها .ويُرجى بيان اإلجراءات املتخذة لرصد تنفيذ املرسوم رقـم 970-2009
الذي يُنظم تقدمي املساعدة القانونية للنساء ضحايا العنف (الفقرة .)1()131وبيان مـا إتا كانـت
تقدم مساعدة قانونية يف احلاالت األ رى للتمييز ضد املرأة .ويُرجى أيضا تقدمي معلومـات عمـا
إتا كانت هناك آليات للقضاء العريف ووصف أدائها وع قتها بالنظام القضائي الرمسي .ويُرجـى
تقدمي معلومـات عـن اوطـوات املتخـذة لتـوف التـدري للمهنـيني القـانونينين ـن فـيهم القضـاة

__________
* .CEDAW/C/62/1

( )1تُش أرقام الفقرات إىل التقرير ا امع للتقريرين الدوريني السادس والسابع ملدغشقر ))CEDAW/C/MDG/6-7ن
ما مل يُذكر ج تلك.
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واملدعون واحملامونن فض عن العناصر الفاعلة األ رى املسؤولة عن تنفيذ األحكام املتضـمننة يف
االتفاقيــة .ويُرجــى أيضــا تقــدمي معلومــات عــن التــداب املتــو ى اختاتهــا لزيــادة نشــر االتفاقيــة
والتوصيات العامة اليت اعتمدهتا اللجنة.
األجهزة الوفنية للنهوض باملرأة
 - 3يُرجــى بيــان اإلفــار الــزمت للتنفيــذ التــام لتوصــيات طــة العمــل ا نســانية واإل ائيــة
الوفنيةن اليت تتضمن إنشاء آلية للنهوض باملرأة .ويُرجـى بيـان التـداب املتـو ى اختاتهـا لزيـادة
امليزانية املخصصة للنهوض بـاملرأة ولكفالـة أن تُتـا لألجهـزة الوفنيـة للنـهو بـاملرأة املـوارد
البشرية والتقنية الكافية على الصعيد الوفت وصعيد املنافا واملقافعات والبلديات.
القوال

النمطية واملمارسات الضارة

 - 4يُرجى بيان التداب املتخذة لتعزيز فهم ا ملسـاواة بـني املـرأة والرجـل والعمـل مـع وسـائ
اإلع م من أجل تقـدمي صـورة إجيابيـة وغـ مقولبـة للمـرأة .ويُرجـى بيـان مـا إتا كانـت الدولـة
الطــرج تتــو ى وضــع اســتراتيجية شــاملة لتغــي األ ــال االجتماعيــة والثقافيــة والقضــاء علــى
القوال ـ النمطيــة واملمارســات الضــارة القائمــة علــى نــو ا ــن ن مثــل واط األففــالن وبيــع
الزوجــاتن و ”امل ـوليتري“ (مثــن العــروس)ن و ”ســوا البنــات“ن والتخلــي عــن الطفــل التــوأمن
والتمييز ضد املرأة فيما يتعلا حبقها يف امل اث .ويُرجى أيضا بيان التداب املتو ى اختاتها لتقييم
أثر ا هود املبذولة للتثقيف والتوعية بشأن األثر الضار هلذه املمارسات على الفتيات والنساء.
العنف ضد املرأة
 - 5يُرجـى بيــان اإلفــار الــزمت ل نتــهاء مــن وضــع االســتراتيجية الوفنيــة ملكافحــة العنــف
القائم على نو ا ن ن وبيان التداب املتخذة واملتو ى اختاتها لتشجيع النسـاء علـى اإلبـ
عن مجيع أعمال العنفن ا يف تلك العنف املزنيل؛ وكفالة حماكمـة املـرتكبني؛ وتـوف احلمايـة
ووسائل االنتصاج والتأهيل للضـحايان واالضـط بـربامب لبنـاء القـدرات والتوعيـة للشـرفة
واحملامني واأل صائيني الصحيني واالجتمـاعيني والعـاملني يف اـال القضـاء وا مهـور عمومـا.
ويُرجى بيان ما إتا كانـت الدولـة الطـرج تتـو ى اعتمـاد قـانون شـامل ملكافحـة العنـف ضـد
املرأة وكفالة جترمي االغتصاب يف إفار الزواط والتحرش ا نسي.
االجتار بالنساء واستغ هلن يف البغاء
 - 6يُرجى تقدمي معلومات عن التـداب املتخـذة واملتـو ى اختاتهـا للتنفيـذ الفعـال للقـانون
رقـــم  040-2014املـــؤر  16كـــانون األول/ديســـمرب  2014بشـــأن مكافحـــة االجتـــار
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باألشـخا  .ويُرجــى بيــان اإلفــار الــزمت ل نتــهاء مــن وضــع طــة العمــل الوفنيــة ملكافحــة
االجتــار وبيــان التــداب املتخــذة واملتــو ى اختاتهــا لكفالــة تنفيــذها الفعــال .ويُرجــى تقــدمي
معلومات عن التداب املتخذة ملكافحـة السـياحة ا نسـية .ويُرجـى أيضـا تقـدمي معلومـات عـن
التـداب املتخــذة واملتــو ى اختاتهـا للقيــام بصــورة منهجيـة امــع بيانــات مُصـننفة حبسـ نــو
ا ن عن االجتار والسياحة ا نسية وتقدمي بيانات عـن (أ) عـدد الضـحايا واحلـاالت الـيت
التحقيــا فيهــان واحلــاالت الــيت ــت فيهــا احملاكمــةن وأحكــام اإلدانــة الصــادرة بشــأن االجتــار
باألشخا والسياحة ا نسية؛ (ب) معاقبة املرتكبني .ويُرجى تقدمي بيانات عن التقـدم احملـر
والعقبات املصادفةن إن وجدتن يف اال تنفيذ أحكام القانون املتعلقة كافحة االجتـار بالبشـر
والسياحة ا نسية اليت جتعل من املمكن حماكمة اجملرمني أينمـا كـانوا (الفقـرة  .)154ويُرجـى
تقدمي بيانات عن إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان اجملاورةن ا فيها سيشيل وموريشيوس.
 - 7يُرجــى بيــان التــداب املتخــذة لتــوف بــدائل تثقيفيــة واقتصــادية للبغــاءن ووضــع بــرامب
لإلقـ عنـ واختــات تــداب لتأهيــل النســاء املقلعــات عــن البغــاء وإعــادة إدمــاجهن يف اجملتمــع.
ويُرجى بيان ما إتا كانت التشريعات تتضمن أحكاما ييزية تُجرِّم النساء املمتهنات للبغاء.
املشاركة يف احلياة السياسية والعامة
 - 8يُرجى تقدمي معلومات عن اوطوات املتخذة لتحقيا ثيل متساو للنسـاء والرجـال يف
مناص اختات القرار يف احلكومةن والقضـاءن واهليئـة التشـريعيةن واودمـة املدنيـة علـى املسـتوى
الوفت ومسـتوى املنـافا واملقافعـات والبلـدياتن ويف السـلك الدبلوماسـين ـا يف تلـك عـن
فريا اعتماد تداب اصة مؤقتةن وفقا للمادة  )1( 4مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم 25
للجنة بشأن هذا املوضو  .ويُرجى بيـان مـا إتا كـان يُنتظـر اختـات تـداب اصـة مؤقتـة بشـأن
االنتخابات البلدية املقرر إجراؤها يف و /يولي  .2015ويُرجى بيان مـدى إدمـاط النسـاء يف
العملية السياسية عق األ مة السياسية.
ا نسية
 - 9ورد تكر املراجعة ا ارية لألمر رقم  064-60املؤر  22و /يوليـ 1960ن الـذي
يتناول قانون ا نسية امللغاشـية (الفقـرات  .)118-116ويُرجـى بيـان مـا إتا كـان قـد اضـطلع
بتلك املراجعةن ويف حالة عدم االضط هبا يُرجى بيـان اإلفـار الـزمت ل نتـهاء منـها .ويُرجـى
بيان ما إتا كانت املراجعة تتضمن سح مجيع األحكام التمييزية القائمة فيما يتصل با نسية.
التعليم
 - 10يُرجى بيان التداب املتخـذة لزيـادة معـدل قيـد الت ميـذن ـن فـيهم الفتيـاتن والتـداب
املتو ى اختاتها ملواصـلة يـادة معـدل حمـو أميـة اإلنـاثن وااصـة يف املنـافا الريفيـة .ويُرجـى
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بيــان مــا إتا كانــت الدولــة الطــرج تتــو ى تعزيــز التــداب املتخــذة للحــد مــن معــدل تســرب
الفتيــات مــن املـدارس والقضــاء علــى العقبــات االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة الــيت تعتــرض
حصول الفتيات على التعلـيمن ـا يف تلـك التكـاليف املباشـرة وغـ املباشـرة املتعلقـة بـالتعليمن
باإلضافة إىل واط األففال ولمل املراهقات.
 - 11يُرجى تقدمي معلومات عن احلالة الراهنة واالجتاهات السـائدة يف الدولـة الطـرج فيمـا
يتعلا بالعنف ضـد الفتيـات والتحـرش ا نسـي هبـن يف املـدارس؛ وإدراط تثقيـف م ئـم للسـن
بشــأن الصــحة واحلقــوا ا نســية واإلضابيــة ضــمن املنــاهب الدراســية علــى مجيــع مســتويات
التعليم؛ واالجتاهات القائمة على القولبة النمطية بشأن أدوار ومسـؤوليات النسـاء والرجـال يف
الكت املدرسية واملناهب الدراسية وتدري املعلمني.
التوظيف
 - 12يــذكر التقريــر أن مبــادة إتاحــة فــر متكافئــة للتوظيــف واحلصــول علــى األجــر
املتسـاوي لقـاء العمـل املتسـاوي القيمـة يـتم مراعاهتـا (الفقـرة  .)42برجـاء تقـدمي بيانـات عـن
مشاركة املرأة يف قوة العمل يف القطاعني العام واوا على السواءن وتفاصيل عن الفـروا يف
األجــور والتفرقــة يف الوظــائف .ويُرجــى بيــان التــداب املتــو ى اختاتهــا ملعا ــة ارتفــا معــدل
البطالة بشكل غ متناس بـني النسـاء .ويُرجـى بيـان مـا إتا كـان مجيـع املـوظفني يف القطـا
الرمسي مشمولني بنظام احلماية االجتماعيةن وتوف بيانات عن أثر التداب املتخـذة مـن جانـ
صندوا الضمان االجتماعي الوفت لتشـجيع أربـاب العمـل يف القطـا غـ الرمسـي علـى قيـد
موظفيهم حىت ميكنهم احلصول على االستحقاقات االجتماعية (الفقرة .)47
 - 13يُرجى بيان ما إتا كانت األحكام القانونيـة ظظـر التحـرش ا نسـي يف مكـان العمـلن
وتوف بيانات عن عدد احلـاالت املمبلـ غ عنـها للتحـرش ا نسـي يف مكـان العمـل وعـن التـداب
املتخذة ملنع هذه األفعال واملعاقبة عليها.
 - 14يُرجى بيان ما إتا كانت الدولة الطرج قد اختذت تداب ملنع ومعا ة حاالت اإليـذاء
أو العنــفن ــا يف تلــك العنــف ا نســين أو األشــكال املعاصــرة الســترقاا النســاء املهــاجرات
امل غاشــيات يف البلــدان املضــيفة وحــاالت النســاء والفتيــات امل غاشــيات العــام ت باودمــة
املزنلية يف الدولة الطرج.
الصحة
 - 15يُرجى تقدمي معلومات عن التداب املتخذة لكفالة التنفيذ الفعـال وارفـة الطريـا للفتـرة
 2019-2015للحــد مــن الوفيــات النفاســية ووفيــات املواليــد .ويُرجــى بيــان التــداب املتــو ى
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اختاتهــا ملعا ــة (أ) عــدم اعتمــاد فصصــات كافيــة يف امليزانيــة لقطــا الصــحة؛ (ب) الــنق
املســتمر يف إتاحــة ــدمات الرعايــة الصــحية األساســية ورعايــة التوليــد األساســيةن ال ســيما بــني
النســاء املقيمــات يف املنــافا الريفيــةن ــا يف تلــك بســب وجــود عوائــا اجتماعيــة  -ثقافيــة؛
(ط) ارتفا معدالت احلمل بني املراهقات؛ (د) حاالت اإلصابة بالناسور املثاين املهبلي.
 - 16يُرجى بيان اإلفار الـزمت العتمـاد مشـرو قـانون تنظـيم األسـرة ومـا إتا كـان يشـمل
إتاحة وسائل منع احلمل للمراهقني .ويُرجى توف معلومات عن التداب املتو ى اختاتها لزيادة
(أ) مدى إتاحة تثقيف شامل مناس للسن بشأن الصحة واحلقوا ا نسية واإلضابية و دمات
تنظيم األسرة وتيس احلصول علي ؛ (ب) معدل استخدام الوسائل العصرية ملنع احلمل .ويُرجى
بيان ما إتا كان اإلجهاض مر صا قانونا يف حاالت معينـةن وإتا مـا كـان األمـر كـذلك يُرجـى
بيان األحكام القانونية اليت تُش إىل تلكن وتـوف معلومـات عـن تنفيـذها يف املمارسـة العمليـة.
ويُرجــى تــوف بيانــات بشــأن (أ) مــدى انتشــار اإلجهــاض غـ املــأمون مُصـنفا حبسـ املنطقــة
واحلالـة االقتصـادية للمـرأة؛ (ب) عـدد ونسـبة النسـاء احملتجـزات بعـد إدانتـهن بسـب ارتكـاهبن
إجهاضا غ قانوين .ويُرجى تقدمي معلومات عن مدى انتشار اإلجهاض غ املأمون وأثره علـى
صحة املرأةن ا يف تلك معدالت الوفيات النفاسية.
 - 17يُرجــى بيــان التــداب املتخــذة للتصــدي للتمييــز املقــيم ضــد النســاء املصــابات بف ـ وس
نق املناعة البشرية/اإليد ووصمهنن وللوقاية من انتقال ف وس نق املناعة البشرية/اإليد
من األم إىل الطفل.
التمكني االقتصادي للمرأةن واملرأة الريفيةن وتغ املنا
 - 18يُرجى بيان التداب املتخذة لتخفيف وفأة الفقـر يف املنـافا احلضـرية والريفيـة وتعزيـز
مشاركة املرأة الريفية يف وضع السياسات يف اجملـاالت الـيت تـؤثر عليهـان ـا يف تلـك احلصـول
على األراضي واملد ت الزراعية واحملاصيل الغذائية .ويُرجى بيان التـداب املتخـذة واملتـو ى
اختاتها من أجل التنفيذ الفعلي لألحكام القانونية اليت تكفل عدم التمييز ضد املرأة فيمـا يتعلـا
لكيـة األراضـي وإدارة املمتلكــات واملـ اث .ويُرجــى بيـان التـداب املتخــذة إلدراط احلـد مــن
أ طار الكوارث ضمن العمليـات اإل ائيـة وللتصـدي لألثـر الضـار لـتغ املنـا  .ويُرجـى بيـان
ما إتا كانت الدولة الطـرج تتـو ى إدراط منظـور جنسـاين يف اإلدارة الوفنيـة للكـوارث ويف
استراتيجيات اإلغاثة والتعايف.
الفئات احملرومة من النساء
 - 19يُرج ـى بيــان اإلفــار الــزمت العتمــاد وتنفيــذ مشــرو القــانون املتعلــا حبمايــة النســاء
املســنات والتــداب املتخــذة واملتــو ى اختاتهــا ملكافحــة التمييــز ضــد النســاء توات اإلعاقــة
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ولمايتـهن مـن ال عنـف ا نسـي .ويُرجـى تـوف بيانـات عـن التـداب املتخـذة واملتـو ى اختاتهـا
لكفالــة حصــول الفئــات احملرومــة مــن النســاءن ــن فــيهن النســاء الفقـ ات والريفيــات وتوات
اإلعاقةن بشكل فعالن على دمات الرعاية الصحية والتعليم وامليـاه واملرافـا الصـحية والغـذاء
واإلسكان واألنشطة املدرة للد ل .ويُرجى بيان عدد النساء احملتجزاتن وتوضيح مـا إتا كـن
يُفصلن دائمـا عـن احملتجـزين الـذكور ن ومـا إتا كانـت الفتيـات يُفصـلن عـن النسـاء البالغـاتن
ومــا إتا كانــت النســاء املــدانات يُفصــلن عــن النســاء احملتجــزات علــى تمــة احملاكمــةن وبيــان
مــا إتا كــن يُعــاملن معاملــة تتفــا مــع قواعــد األمــم املتحــدة ملعاملــة الســجينات والتــداب غ ـ
االحتجا ية للمجرمات (قواعد بانكوك).
الزواط والع قات األسرية
 - 20يُرجى بيان التداب املتخذة واملتو ى اختاتها لنشر القانون رقم  022-2007املـؤر
 20آب/أغسـط  2007بشــأن الـزواط ونظــم الــزواطن ـا يف تلــك األحكـام القانونيــة الــيت
ترفــع ســن الــزواط إىل ســن  18ســنة (الفقــرة )121ن وكفالــة التنفيــذ التــام لــذلك القــانون.
ويُرجى تقدمي تفاصيل عن األحكام القانونية املتصلة بتقسـيم املمتلكـات عنـد الطـ ا (املرجـع
نفس ) واحلقوا يف امل اث (الفقـرة  )70وبيـان التـداب املتخـذة واملتـو ى اختاتهـا لنشـر هـذه
األحكام وكفالـة التنفيـذ الفعـال هلـا .ويُرجـى بيـان مـا إتا كانـت مجيـع الزجيـات التقليديـة قـد
سُجلت أمام املسجل وتوضيح ما إتا كان هـذا التسـجيل يعـت امتثاهلـا ميـع أحكـام القـانون
رقم  . 022-2007ويُرجى بيان مـا إتا كانـت الدولـة الطـرج تتـو ى تنقـيح املـادة  54مـن
القانونن اليت يُعرنج فيها الزوط بأن رب األسرةن بغية مواءمة القانون مع الدسـتور واالتفاقيـة.
ويُرجى أيضا بيان ما إتا كانت الدولة الطرج تتو ى اختات تـداب للتغلـ علـى العقبـات الـيت
تعترض تنفيذ القانون الذي حيظر تعدد الزوجات.
الربوتوكول اال تياري امللحا باالتفاقية
 - 21يُرجـــى بيـــان أي تقـــدم أحـــر فيمـــا يتعلـــا بالتصـــديا علـــى الربوتوكـــول اال تيـــاري
امللحا باالتفاقية.
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