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 مالحظة

ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز          .  رموز وثائق األمـم املتحـدة مـن حـروف وأرقـام            تتألف
 .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة

وال تعّبر التسميات املستخدمة أو طريقة عـرض املعلومـات يف هـذا التقريـر، وال بـأي          
ملتحــدة يف الوضــع القــانوين ألي بلــد أو مــن األشــكال، عــن رأي األمانــة العامــة لألمــم اشـكل  

 .إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاهتا، وال يف مسار حدودها أو ختومها
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 ةحالكتاب اإل

 ]٢٠٠٧أغسطس /آب ٢٥[
 

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد ٢١أتــشرف باإلشــارة إىل املــادة  
املرأة اليت تنص على أن تقدم اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، املنـشأة مبوجـب                   

ة عــن أنــشطتها، عــن طريــق اجمللــس  االتفاقيــة، تقريــرا ســنويا إىل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــد 
 .االقتصادي واالجتماعي

والـثالثني يف   الـسابعة   وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورهتـا             
الثامنــة  ، وعقــدت دورهتــا  ٢٠٠٧فربايــر /شــباط ٢إىل ينــاير  / الثــاينكــانون ١٥الفتــرة مــن  

والـثالثني  التاسـعة   ، وعقـدت دورهتـا      ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ١إىل  مـايو   /أيار ١٤والثالثني من   
واعتمـدت تقاريرهـا   .  املتحـدة  األمـم  يف مقر    ٢٠٠٧أغسطس  /آب ١٠إىل  يوليه  /متوز ٢٣من  

 املعقـودة  ٧٩١، و ٢٠٠٧فربايـر  /شـباط  ٢ املعقـودة يف  ٧٧٣عن أعمال دوراهتا يف اجللـسات      
.  التــوايل، علــى٢٠٠٧أغــسطس /آب ١٠ املعقــودة يف ٨٠٩، و ٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران ١يف 

الثانيــة وأتــشرف بإرســال هــذه التقــارير الثالثــة إلــيكم إلحالتــها إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا  
 .والستني

 سيمونوفيتشدوبرانكا ) توقيع(
 رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 
 
 

  مون-سعادة السيد بان كي 
 األمني العام لألمم املتحدة

 نيويورك
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تقرير اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـن أعمـال                  

   والثالثنيالسابعة دورهتا 
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٢ -يناير / كانون الثاين١٥  
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 الفصل األول
 مسائل يسترعى انتباه الدول األطراف إليها  

 

 راتراملق  
 

 أوال/٣٧املقرر 
بغـرض النظـر    أثناءهـا يف جملـسني متـوازيني        اجتمعت  اليت  ة  أكملت اللجنة دورهتا الثاني    

وأعربـت اللجنـة عـن تقـديرها جلميـع الـدول            . يف التقارير الدورية املقدمة من الدول األطـراف       
األطــراف الــيت شــاركت بــصورة نــشطة يف احلــوارات البنــاءة مــع اللجنــة، واألســلوب املتعمــق  

 الوقت من جانـب الوفـود واخلـرباء الـذين        إدارة أسلوب احلوارات، فضال عن     بهالذي أجريت   
 .اءةأسهموا يف نوعية احلوارات البّن

ــا    تنفيـــذ مجيـــع مـــن شـــأن ، الـــذي توقعـــت فيـــه أن  أوال/٣٦وتـــذكر اللجنـــة مبقررهـ
يتطلـب  أن  ويف الوقـت املناسـب،      بـصورة فعالـة      ٢٠٠٧-٢٠٠٦مسؤولياهتا بعد فترة الـسنتني      

وأجرت اللجنة تقييما حلالة تقدمي التقـارير       . ده وما بع  ٢٠٠٨ يف عام    متديد وقت االجتماعات  
 من االتفاقية، وخباصة املتأخرات املتبقيـة مـن التقـارير الـيت مل ينظـر فيهـا بعـد،                    ١٨وفقا للمادة   

 كـثريا طلب اللجنة من الدول األطـراف الـيت تـأخرت     وومدى توقع توفر التقارير يف املستقبل،       
وخلـصت اللجنـة إىل     . ا يف غـضون إطـار زمـين معـني         تقاريرها األولية أن تقـدمه    يف تقدمي   جدا  

ــة ومبوجــب الربوتوكــول     هاأن عــبء عملــ  ، فــضال عــن مــسؤولياهتا األخــرى مبوجــب االتفاقي
، ا جتعـل مـن الـضروري أن تتـاح للجنـة فرصـة عقـد ثـالث دورات سـنوي                    ،االختياري لالتفاقية 
 هـذا أن يكفـل      اتاعـ ومـن شـأن متديـد وقـت االجتم        . يف جملسني متـوازيني   إحداها على األقل    

للجنة إمكانية التخلص من املتأخرات من التقارير اليت مل ُينظـر فيهـا بعـد؛ وكفالـة أن ُينظـر يف                   
التقارير املقبلة يف الوقـت املناسـب؛ وتعزيـز جهودهـا املتعلقـة بكفالـة االضـطالع برصـد تنفيـذ                     

لوفـاء جبميـع مـسؤولياهتا      يف تقـدمي تقاريرهـا؛ وا     كثريا  االتفاقية يف الدول األطراف اليت تأخرت       
 .األخرى مبوجب االتفاقية والربوتوكول االختياري

 يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني     ،لذلك فإن اللجنة تطلب أن يتم رصـد اعتمـادات         
 .يف جملسني متوازينيإحداها ستجتمع ، ا لعقد ثالث دورات سنوي،٢٠٠٩-٢٠٠٨
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 الفصل الثاين
 ئل أخرىاملسائل التنظيمية ومسا  

الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ويف   -ألف  
 الربوتوكول االختياري

 
بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة حـىت        - ١
عنيـة بالقـضاء علـى      ام الـدورة الـسابعة والـثالثني للجنـة امل         ـتـ ـ، تاريخ اخت  ٢٠٠٧فرباير  /شباط ٢

 دولـة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت هـذه االتفاقيـة يف قرارهـا          ١٨٥التمييز ضد املـرأة   
، وفُــتح بــاب التوقيــع علــى االتفاقيــة     ١٩٧٩ديــسمرب /كــانون األول  ١٨ املــؤرخ ٣٤/١٨٠

ــورك يف آذار   ، ٢٧ووفقــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /والتــصديق عليهــا واالنــضمام إليهــا يف نيوي
 دولــة مــن أربــع ومثــانونوكانــت . ١٩٨١ســبتمرب /أيلــول ٣ االتفاقيــة حيــز النفــاذ يف  دخلــت

 مــن االتفاقيــة فيمــا يتعلــق بوقــت  ٢٠ مــن املــادة ١الــدول األطــراف قــد قبلــت تعــديل الفقــرة  
 .اجتماع اللجنة

ــة      - ٢ ــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقي ــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد ال ويف الت
 دولـة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت       ٨٤يع أشكال التمييـز ضـد املـرأة      القضاء على مج  

، وفُـتح بـاب     ١٩٩٩أكتوبر  /تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٥٤/٤الربوتوكول االختياري يف قرارها     
 /كـانون األول  ١٠التوقيع علـى الربوتوكـول والتـصديق عليـه واالنـضمام إليـه يف نيويـورك يف              

كـانون   ٢٢وكـول االختيـاري حيـز النفـاذ يف     ، دخل الربوت ١٦ووفقا للمادة    .١٩٩٩ديسمرب  
 .٢٠٠٠ديسمرب /األول

لت تعـديل   ـِــ بـقائمة بالدول األطراف الـيت ق     ووترد قائمة بالدول األطراف يف االتفاقية        - ٣
عت ـَّــ يتعلق بوقت اجتماع اللجنة وقائمة بالدول األطراف اليت وق          فيما ٢٠  من املادة  ١ الفقرة

ات مـن األول  أو انضمت إليه يف املرفقـ عليــه أو صدقت  ول االختياري لالتفاقية على الربوتوك 
 .إىل  الثالث للجزء الثالث من هذا التقرير

 
 افتتاح الدورة -باء  

ــا   - ٤ ــة دورهتـ ــسابعةعقـــدت اللجنـ ــن  الـ ــرة مـ ــدة يف الفتـ ــم املتحـ ــر األمـ ــثالثني يف مقـ   والـ
 جلـــسة عامـــة ١٨ وعقـــدت اللجنـــة .٢٠٠٧فربايـــر /شـــباط ٢ينـــاير إىل /كـــانون الثـــاين ١٥

ــسات( ــدتانو؛ )٧٧٣ إىل ٧٥٦ اجلل ــسة  ١٤ عق ــسات (جل يف قاعــات ) ٧٧٠ إىل ٧٥٧اجلل
 جــدول   مــن ٩  و٨  و٧  و٦بنــود  الملناقــشة    جلــسات ١٠كمــا عقــدت اللجنــة    . متوازيــة 
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ــة    . األعمــال ــى اللجن ــائق املعروضــة عل ــرد قائمــة بالوث ــق يفوت ــع للجــزء الثالــث مــن    املرف الراب
 .تقريرال هذا
األمينـة العامـة املـساعدة واملستـشارة اخلاصـة لألمـني العـام لـشؤون                 الـدورة    ـتتحـوافت - ٥

ــاملرأة،   ــهوض ب ــسني والن ــضايا اجلن ــتـري ق ــدورة   ـجـــانـايـل مـِشـ ــسة ال ــيت تولــت منــصب رئي  ا، ال
 .مؤقتــة بصورة

 لـشؤون قـضايا    األمينة العامة املساعدة واملستشارة اخلاصة لألمني العـام        وألقى كل من   - ٦
 كاروليــن هنـان،     مديرة شعبة النهوض باملرأة،    و ا،ـجـانـايـل م ـِشـتـري اجلنسني والنهوض باملرأة،  

 .٧٥٦ كلمة أمام اللجنة يف جلستها
 

 أداء العهد الرمسي -جيم  
ــسة   - ٧ ــ (٧٥٦خــالل اجلل ــة، أدى األعــضاء   )تاحيةـاالفت ــثالثني للجن ــسابعة وال ــدورة ال  لل

ـــُتـالــــذين ان املعقــــود يف ا يف االجتمــــاع الرابــــع عــــشر للــــدول األطــــراف يف االتفاقيــــة   وـخبــ
 ١٥ ادةـ، قبل أن يتولوا مهامهم، العهد الرمسي الذي نصت عليـه املـ            ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٢٣

 - وم؛ مـرمي بلميهـوب    ـغـ ـيـفـردوس آرا ب   : ؤالء األعـضاء هـم    ـــ وه. ةـنـ ـمن النظـام الـداخلي للج     
رمان؛ نائلــة ـتـــفلينســيز ا؛ ـيـــ أب- ركــاس آمــا فرميــا كــوكرسايــسوري شــوتيكول؛ دوي؛ ـزردانــ

فيوليتــا نوبــاور؛  كــاداري؛ - شــلتون؛ روث هــالربين يغوميــدهيــزل جــرب حممــد جــرب علــي؛  
 .براميال باتن؛ فوميكو سايغا؛ دوبرافكا سيمونوفيتش

 
 انتخاب أعضاء املكتب - الد 

 ١٩ ، ووفقـا للمـادة    ٢٠٠٧ر  ينـاي / كـانون الثـاين    ١٥يف   الـيت عقـدت      ٧٥٦يف اجللسة    - ٨
دوبرافكـا  : سـنتني كتب التاليـة أمسـاؤهم لفتــرة        من االتفاقية، انتخبت اللجنة بالتزكية أعضاء امل      

ر وفرانسواز كاسبار وغليندا سـيمز، نائبـات للرئيـسة؛ الـسيدة            ـسيمونوفيتش، رئيسة؛ نائلة جب   
 .شانيت ديريام، مقررة

 
 مالإقرار جدول األعمال وتنظيم األع -هاء  

ــ - ٩ ــة ـنظـــــ ــالل رت اللجنـــــ ــستها خـــــ ــت  ٧٥٦جلـــــ ــال املؤقـــــ ــدول األعمـــــ  يف جـــــ
)CEDAW/C/2007/I/1و  Corr.1.(على النحو التايل جدول األعمال ت واعتمد: 

 .افتتاح الدورة - ١ 

 .اللجنة اجلـددأعضاء العهـد الرمسـي من أداء  - ٢ 
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 .انتخاب أعضاء املكتب - ٣ 

 .عمالاألإقرار جدول األعمال وتنظيم  - ٤ 
يف الفتـــرة املمتـــدة مــن الــدورة    رئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا     التقريــر  - ٥ 

 . والثالثني للجنةالسابعةإىل الدورة  والثالثني السادسة
 مـن اتفاقيـة   ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة           - ٦ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١فيذ املادة تن - ٧ 

 .عمل اللجنةبسبل ووسائل التعجيل  - ٨ 

يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء           املـضطلع هبـا     أنشطة اللجنة    - ٩ 
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 . للجنـةثالثني والالثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة  - ١٠ 

 . والثالثنيالسابعةاعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا  - ١١ 
 

 فريق العامل ملا قبل الدورةالتقرير  -واو  
ـــأب - دوركــاس كــوكر  عرضــت ،٧٥٦يف اجللــسة  - ١٠ ــا  اـي ــر الفريــق العامــل مل قبــل   تقري

يوليـه إىل   / متـوز  ٣١ن   للجنـة مـ     والثالثني العامل ملا قبل الدورة السابعة    فريق  الواجتمع  . الدورة
 ).CEDAW/PSGW/2007/I/CRP.1 (٢٠٠٦ أغسطس/آب ٤
 

 تنظيم األعمال -زاي  
 حقــوق املــرأة التــابع لــشعبة النــهوض بــاملرأة،   قــسمقــدمت رئيــسة ، ٧٥٦يف اجللــسة  - ١١

 Add.1  وCEDAW/C/2007/I/3( مــن االتفاقيــة ٢١، تنفيــذ املــادة ٧، البنــد مكريــستني بروتيغــا
ــد )3 و ــة    ٨، والبنـ ــل اللجنـ ــل بعمـ ــائل التعجيـ ــبل ووسـ  Add.1  وCEDAW/C/2007/I/4(، سـ
 ).CEDAW/C/2007/I/2 و

 مغلقـة مـع ممثلـي       ـات، عقدت اللجنة جلـس    ٢٠٠٧ يناير/ كانون الثاين  ٢٢  و ١٥ ويف - ١٢
ـبــلدان  معلومـات خاصـة ب    قُـدمت    ، حيـث  ألمم املتحدة اهليئات التابعة ل  وكاالت املتخصصة و  ال

املعـين  ُتبذل من جانـب اهليئـة املعنيـة أو الكيـان             باجلهود اليت    تتعلقعلومات  م فضال عن حمـددة،  
ـــق     ـــز تطبي ـــل تعزي ــن أج ــستوي   م ــى امل ــة عل ــام االتفاقي ــن خــالل    ـيـأحك ــي م ــوطين واإلقليم ن ال

 .اوبراجمه اسياساهت
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 غري رمسية مـع ممثلـي       علنية، عقدت اللجنة جلسات     يناير/ كانون الثاين  ٢٢  و ١٥ ويف - ١٣
معلومــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة يف الــدول الــيت قــدمت ذيـــن قـــدموا ات غــري احلكوميــة الاملنظمــ

ــدورة    ــالل الـ ــارير خـ ــسابعة تقـ ــدا وب   الـ ــان وبولنـ ــي أذربيجـ ــثالثني، وهـ ـــوالـ ــورينام ـيـ رو وسـ
ــد      يتـوطاجيكــستان وفيــ  ــديف والنمــسا ونيكــاراغوا واهلن ــا ومل ــام وكازاخــستان وكولومبي ن
 .وهولندا واليونان

 
 ويـة اللجنـةعض -حاء  

قائمـة بأعـضاء اللجنـة، تـشري إىل         اخلامس للجزء الثالث من هـذا التقريـر         ترد يف املرفق     - ١٤
 .كل منهمعضوية فتـرة 
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 الفصل الثالث
يف الفتــرة املمتـدة مـن الــدورة   تقريـر الرئيـسة عـن األنــشطة املـضطلع هبـا        

 والثالثني للجنةالسابعة السادسة والثالثني إىل الدورة 
 هبـا   الـيت اضـطلعت   الرئيـسة عـن األنـشطة       شانيت ديريام تقرير    تـلــت  ،  ٧٥٦يف اجللسة    - ١٥

 . والثالثني للجنةالسادسة منذ الدورة
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 الفصل الرابع
 ١٨النظــر فــي التقاريــر املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املـادة             

 من االتفاقية
 

 مقدمة -ألف  
 دولـة مـن الـدول األطـراف     ١٥ا الـسابعة والـثالثني يف تقـارير        نظرت اللجنة يف دورهتـ     - ١٦

ــادة    ــدمت مبوجــب امل ــة، وهــي  ١٨قُ ــن االتفاقي ــرين    :  م ــر األويل والتقري ــر اجلــامع للتقري التقري
الــدوريني الثــاين والثالــث إلحــدى الــدول األطــراف؛ والتقريــر الــدويل الثالــث إلحــدى الــدول  

الدول األطراف؛ والتقريـر اجلـامع للتقريـرين الرابـع          األطراف؛ والتقرير الدوري الرابع إلحدى      
واخلــامس والتقريــر الــدوري الــسادس إلحــدى الــدول األطــراف؛ والتقريــر اجلــامع للتقريــرين     
الدوريني اخلامس والسادس الثنتني من الدول األطراف؛ والتقرير الدوري الـسادس ألربـع مـن        

 .الدول األطراف
. على كل تقريـر مـن تقـارير الـدول الـيت نظـرت فيهـا         وأعدت اللجنة تعليقات ختامية      - ١٧

 .وترد هذه التعليقات اخلتامية أدناه
 

 النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف -باء  
 التقارير اجلامعة للتقرير األويل والتقريرين الدوريني الثاين والثالث - ١ 

 طاجيكستان  
الثــاين والثالــث والتقريــرين الــدوريني  ر األويللتقريــالتقريــر اجلــامع لنظــرت اللجنــة يف  - ١٨

 كـانون   ٢٦، املعقـودتني يف     ٧٧٢ و   ٧٧١يف جلـستيها    ) CEDAW/C/TJK/1-3(لطاجيكستان  
ــاين ــاير /الثـ ــوثيقتني   (٢٠٠٧ينـ ــر الـ ــضايا   ). 772 و CEDAW/C/SR.771انظـ ــة القـ ــرد قائمـ وتـ

دود حكومــــة تــــرد رو، CEDAW/C/TJK/Q/3واألســــئلة الــــيت طرحتــــها اللجنــــة يف الوثيقــــة  
 .CEDAW/C/TJK/Q/3/Add.1طاجيكستان يف الوثيقة 

 
 مقدمة   

تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف النـضمامها بـدون حتفظـات إىل اتفاقيـة القـضاء علـى                   - ١٩
لتقريرهـا اجلـامع    وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف            . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 للمبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها         الي جـاء ممتـث    ذ والثالـث، الـ    لتقاريرها الدورية األول والثـاين    
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اللجنة من أجل إعداد التقارير، وإن كان يؤسـفها أن التقريـر جـاء متـأخرا ومل يتـضمن إشـارة                     
 .إىل التوصيات العامة للجنة

ة علـى قائمـة القـضايا       يـ باوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها ردودا كت         - ٢٠
الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة التـــابع للجنـــة، وللعـــرض الـــشفوي  طرحهـــا ة الـــيت واألســـئل

والتوضــيحات اإلضــافية الــيت وردت ردا علــى األســئلة الــيت طرحتــها اللجنــة شــفويا، بيــد أهنــا   
 .إجاباتتالحظ أن بعض األسئلة ظلت بدون 

لــضمانات  ترأســه رئــيس إدارة ا اوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إلرســاهلا وفــد       - ٢١
 ومشــل ممــثلني للجنــة شــؤون املــرأة ،الدســتورية حلقــوق املــواطنني يف املكتــب التنفيــذي للــرئيس

وتعــرب . ، ووزارات العــدل، والــصحة، واخلارجيــةاتواألســرة، واللجنــة احلكوميــة لإلحــصاء
 . لحوار الصريح والبناء الذي دار مع اللجنةلاللجنة عن تقديرها للدولة الطرف 

جنــة علــى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة  وتــثين الل - ٢٢
 متتــع النـساء حبقـوق اإلنـسان وباحلريـات األساسـية يف مجيـع                اليت يعزز تنفيذها  الرئيسية السبعة   
 .مناحي احلياة

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــاء باال       - ٢٣ ــا بالوف ــسياسية والتزامه ــا ال ــة الطــرف إلرادهت ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ــات ت لتزام
مبـدأ  يـنص علـى    ي  ذالدسـتور، الـ   : مـا يلـي   هتا االتفاقية واملعرب عنها أيضا في     قررالسياسية اليت   

قانون اإلطـاري املتعلـق بـضمانات الدولـة للمـساواة يف احلقـوق              الاملساواة بني الرجل واملرأة؛ و    
بعــد    فيمـا  املـشار إليـه    (٢٠٠٥الفرص يف ممارسة هذه احلقوق لعـام        تكافؤ  بني الرجل واملرأة و   

، الذي يتضمن تعريفا للتمييز ضد املـرأة يتفـق مـع التعريـف الـوارد يف             )بقانون ضمانات الدولة  
 بكفالـة املـساواة     كوميةلزم السلطات احل  تظر التمييز يف أي جمال و     اليت حت  من االتفاقية،    ١املادة  

، )١٩٩٨لعـام   (رة  مبـا يف ذلـك قـانون األسـ        املنظمة جملاالت خمتلفة،     اتبني اجلنسني؛ والتشريع  
، والقــانون املتعلـق مبنظمـات االئتمانــات   )٢٠٠٤لعـام  (والقـانون املتعلـق باالجتــار باألشـخاص    

 ).٢٠٠٤لعام (البالغة الصغر 
وترحب اللجنة بالترتيبات املؤسسية اليت وضعتها الدولة الطرف واليت تسهم يف تنفيـذ              - ٢٤

بتنفيذ التزامات طاجيكستان الدوليـة يف جمـال   االتفاقية، مبا يف ذلك إنشاء جلنة حكومية خمتصة         
حقوق اإلنـسان؛ وتعـيني نائـب لـرئيس الـوزراء ليتـوىل اإلشـراف علـى املـسائل املتـصلة بوضـع                
املرأة؛ وإنشاء اللجنة املعنية باملرأة واألسرة وإنشاء شعبة للشؤون اجلنسانية هبا ومكاتب فـروع              

فيـذ سياسـة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة؛ وإنـشاء              حملية يف مجيع مكاتب احلكم احمللـي لتعزيـز وتن         
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اللجنة الربملانية املعنية باملسائل االجتماعية، واألسرة، والرعاية الصحية، والبيئة؛ وإنشاء مراكـز            
عـين باملـشاكل اجلنـسانية يف    املتنـسيق  التنسيق للـشؤون اجلنـسانية يف الـوزارات؛ وإنـشاء جملـس        

لرصـد التمييـز    للتفتـيش علـى العمـل       ة احلكوميـة    اهليئـ اء  وزارة العمل واحلماية االجتماعية وإنش    
 .توظيف املرأة يف بعض املقاطعاتلضد املرأة يف سوق العمل، ومكاتب 

ملـا سـّنته مـن مراسـيم واختذتـه مـن قـرارات برناجميـة                وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف         - ٢٥
ــة لطاجيكــستان يف جمــال حقــوق     اإلنــسان، مبــا يــشمل  تــوفر أساســا لتنفيــذ االلتزامــات الدولي

ديـسمرب  / كـانون األول   ٣املرسـوم الرئاسـي املـؤرخ       : حقوق اإلنسان للمرأة، من قبيـل مـا يلـي         
املبــادئ التوجيهيــة ” دور املــرأة يف اجملتمــع؛ والربنــامج احلكــومي املعنــون  عزيــز بــشأن ت١٩٩٩

ــة تكفــل املــساواة يف احلقــوق والفــرص بــني الرجــل واملــرأة يف مجه     ــة لوضــع سياســة للدول وري
النظام احلكـومي للتثقيـف يف جمـال        ”؛ والربنامج املعنون    “٢٠١٠-٢٠٠١طاجيكستان للفترة   

وتـثين اللجنـة كـذلك علـى الدولـة          ). ٢٠٠١لعـام   (“ حقوق اإلنـسان جلمهوريـة طاجيكـستان      
ــرف ل ــعها خالطـ ــل ت   وضـ ــن أجـ ــة مـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــزطـ ــرة  عزيـ ــا للفتـ ــرأة ودورهـ ــع املـ   وضـ
٢٠٠٥-١٩٩٨. 

ــة - ٢٦ ــة    وتـــثين اللجنـ ــة احلكوميـ ــه اللجنـ ــة الطـــرف للعمـــل الـــذي تـــضطلع بـ  علـــى الدولـ
لإلحــــصاءات بــــصفة عامــــة، وبــــصفة خاصــــة، لعملــــها علــــى وضــــع مؤشــــرات جنــــسانية  

 .الستراتيجيات احلد من الفقر
 

 والتوصياتالرئيسية الشواغل   
ة إن اللجنة، إذ تذكِّر الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصور             - ٢٧

منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن     
اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   

وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 
شطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما حتققه من اجملاالت يف أن

إىل تقـدمي هـذه التعليقـات       أيـضا   وتـدعو الدولـة الطـرف       . نتائج يف تقريرها الدوري املقبـل     
 .اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكامل

ي للقانون املتعلق بضمانات الدولة، وينتاهبـا القلـق إزاء          تفسريوتالحظ اللجنة الطابع ال    - ٢٨
 ضـمانات املـساواة املنـصوص       حتقيـق  لكفالـة الالزمـة   عدم نص القانون على اجلوانـب التنفيذيـة         

كيفيــة تــسوية حــاالت التمييــز ضــد املــرأة، أو كيفيــة مــنح التعويــضات عــن    ، وتوضــيح عليهــا
 .حكامهألانتهاك وقوع  حالةيف  سبل انتصاف أخرى فعالة إتاحة األضرار، أو
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها حلماية املرأة من أعمال التمييز             - ٢٩
والتـشريعات األخـرى ذات   صالت صـرحية بـني القـانون املتعلـق بـضمانات الدولـة        بإنشاء  
 النظر يف   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل    . يف اجملاالت املشمولة بالقانون واالتفاقية    الصلة  

وحتـث  . إدخال تعديل على القانون املتعلق بضمانات الدولة بغية توضيح جوانبه التنفيذيـة           
اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعزيـز آليـات الـشكاوى القائمـة، مثـل اإلدارة اخلاصـة         

ليها الوفد، واليت أنشئت لالستماع إىل الشكاوى الواردة إاملعنية حبقوق املواطن اليت أشار 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف .  النساء والرجال الذين يدعى بأن حقوقهم قد انتهكتمن

ــق          ــانون املتعل ــة الق ــن أن ترصــد بفعالي ــاملرأة واألســرة م ــة ب ــة املعني ــن اللجن ــأن متكّ ــضا ب أي
بــضمانات الدولــة، وذلــك عــن طريــق القيــام بنــشاط مــشترك بــني املؤســسات علــى مجيــع   

 .املستويات
ن قلقها إزاء إقامـة عـدد ضـئيل للغايـة مـن الـدعاوى أمـام احملـاكم يف                    وتعرب اللجنة ع   - ٣٠

. جماالت العنف العائلي ضد املرأة، وتعـدد الزوجـات، واسـتغالل البغـاء، واالجتـار باألشـخاص        
وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء غياب الدعاوى املقامة أمام احملاكم يف اجملـاالت األخـرى                

 .من حياة املرأة
 الطرف أن تكفـل جعـل االتفاقيـة والتـشريعات احملليـة ذات              ة اللجنة بالدول  وهتيب - ٣١

الصلة، وخباصة قانون ضمانات الدولة، جزءا ال يتجزأ من املقررات اليت تدرَّس يف أقـسام    
احلقوق باجلامعات، وإدراجها يف الوحدات الدراسية اليت تتاح يف إطـار التعلـيم التكميلـي               

ابع جمللس القضاء، وذلك لترسيخ ثقافة قانونية يف البلد تدعم   للمركز الدراسي للقضاة الت   
كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل تعزيـز وعـي              .املساواة للمرأة وتكفـل عـدم التمييـز ضـدها         

و األمية القانونية وتقدمي املساعدة القانونيـة مـن   متواصلة حملاملرأة حبقوقها عن طريق برامج     
راكـز إضـافية ذات خـربة قانونيـة يف مجيـع منـاطق              خالل مراكز املرأة، فـضال عـن إنـشاء م         

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على نشر االتفاقية والتوعية هبا، وخباصة فيما يتعلـق               .البلد
 .املساواة الرمسية والفعليةالتوعية بمبعىن ونطاق التمييز املباشر وغري املباشر، و

ة واألسـرة حتقيقـا ألمـور مـن بينـها،      واللجنـة إذ ترحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا جلنـة املـرأ        - ٣٢
تنفيذ السياسات واخلطط احلكومية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، يساورها القلق الفتقار هـذا             
اجلهاز الوطين للنهوض باملرأة للموارد الكافيـة مـن حيـث امليزانيـة، واملوظفـون، والقـدرة علـى                   

لواسعة النطاق تنفيـذا كـامال وفعـاال، ومـن         التنسيق، األمر الذي جيعله عاجزا عن تنفيذ مهامه ا        
 . بينها التنسيق بني الوزارات على الصعيد الوطين وعلى مستوى اهليئات اإلقليمية واحمللية
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وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جلنة املرأة واألسـرة، وأن تكفـل تزويـدها                - ٣٣
وضـع مجيـع الـسياسات احلكوميـة        باملوارد الكافية والقدرات على تقدمي املـشورة املتعلقـة ب         

املتصلة باملساواة بني اجلنسني وصوغ التشريعات واستعراضها ورصدها وتنفيذها وإجـراء          
كمـا ينبغـي أن     . حتليالت تشمل السياسات وتنفيذها، وأن تتيح هلـا الفرصـة للقيـام بـذلك             

 مجيـع القـوانني     ميكنها قواُمها املعزَّز من تعميم الـشواغل املتـصلة باملـساواة بـني اجلنـسني يف               
ــة      ــة واجلهوي ــات اإلقليمي ــوزارات ويف اهليئ ــدى خمتلــف ال ــة ل ــسياسات واخلطــط الوطني وال

ــة ــز    . واحمللي ــة الطــرف علــى اســتعراض وتعزي ــة  مهــاموتــشجع الدول  نقــاط االتــصال املعني
ــؤدَّ   ــة، الـــيت تـ ــوزارات الوطنيـ ــا علـــى أســـاس تطـــوعي باملـــسائل اجلنـــسانية يف الـ . ى حاليـ

أن تعزز الدولة الطرف ما تضطلع به من برامج لتوعية موظفي اخلدمة توصي اللجنة ب كما
املدنية وبناء قدراهتم فيما يتعلق باالتفاقية واملساواة بني اجلنسني، وذلك بأن جتعل الربنامج 

الذي يضطلع به املعهد    “ جماالت عمل : اخلدمة العامة واملسائل اجلنسانية   ”التعليمي املعنون   
 .املدنية تكميلي للموظفني العموميني متاحا جلميع موظفي اخلدمةالطاجيكي للتدريب ال

ــها طاجيكــستان تــشكل      - ٣٤ ــة الــيت قبلت ــة الدولي ــة أن الــصكوك القانوني وإذ تالحــظ اللجن
 مــن الدســتور، جــزءا ال يتجــزأ مــن نظامهــا القــانوين احمللــي، يــساورها  ١٠اآلن، وفقــا للمــادة 

ــدو، أســاس صــ      ــا يب ــه ال يوجــد، فيم ــق ألن ــا يف    القل ــارة إليه ــة أو إش ــدابري خاصــة مؤقت ريح لت
التشريعات احمللية، رغـم أن قـانون ضـمانات الدولـة يـذكر بالفعـل تطبيـق تـدابري عمليـة لتنفيـذ                       

وفـضال عـن ذلـك، ورغـم        . ٣ظر التمييز الوارد يف املـادة       حل استثناءات   اأحكام القانون بوصفه  
 مثـل التوزيـع علـى وظـائف تنافـسية           أنه جيري منذ فترة استخدام احلـصص يف بعـض اجملـاالت،           

، وقبـول الفتيـات اآلتيـات مـن منـاطق جبليـة نائيـة يف                حكوميـة معينة، وترقيـة املـرأة يف هيئـات         
مؤســسات التعلــيم العــايل، فــإن الدولــة الطــرف مل تــستخدم التــدابري اخلاصــة املؤقتــة بوصــفها     

 .  يف مجيع جماالت االتفاقيةسياسة عامة لإلسراع بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن توضـح بـصورة قانونيـة تطبيـق تـدابري مـن               - ٣٥

هذا القبيل يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية وقانون ضمانات الدولة، وأن تستخدمها 
 .للجنة ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١بصورة فعالة وفقا للفقرة 

جنة القلق من عودة نشوء املواقف القائمة علـى الـسلطة األبويـة الـيت تـضع                 لويساور ال  - ٣٦
ــرة         ــسؤولياهتن يف األس ــأدوارهن وم ــة ب ــة املتعلق ــة القوي ــار النمطي ــة أدىن، واألفك ــرأة يف مرتب امل

) ٢٠٠٧-١٩٩٢(واجملتمع، وذلك يف سياق اهنيار النظام الـسياسي الـسابق، واحلـرب األهليـة               
وتشكل هذه املواقف واألفكار النمطية عائقا كبريا أمـام تنفيـذ االتفاقيـة، وهـي               . تفشي الفقر و

 اليت تواجهها املرأة يف سوق العمـل، وللـصعوبات الـيت تـصادفها             احلرمانالسبب اجلذري حلالة    
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وجـود تعـدد الزوجـات، والعنـف العـائلي، وارتفـاع       استمرار يف التمتع حبقوقها يف األراضي، و     
 .  ترك البنات للمدارستمعدال
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري شاملة، وخباصة يف املنـاطق الريفيـة،               - ٣٧

لبدء إحداث تغيري يف تبعية املرأة املقبولة علـى نطـاق واسـع واألدوار النمطيـة املـسندة إىل                   
 توجَّــه إىل وينبغــي أن تــشمل هــذه التــدابري محــالت للتوعيــة والتثقيــف  .كــل مــن اجلنــسني

القيادات الدينية واألهلية، واآلباء واألمهات، واملدرسني، واملـسؤولني، والبنـات والـصبية            
ــادتني    ــا يف املـ ــا لاللتزامـــات املنـــصوص عليهـ مـــن ) أ (٥و ) و (٢الـــصغار أنفـــسهم، وفقـ

كمـا توصــي اللجنـة بـأن تــشجع الدولـة الطـرف وســائط اإلعـالم علـى مناقــشة         .االتفاقيـة 
نمطية واإلجيابية للمرأة والترويج هلا، ولقيمة املساواة بني اجلنسني للمجتمـع           الصور غري ال  

 من ٢وتذكِّر اللجنة، يف هذا السياق، الدولة الطرف بالتزامها الذي تقرره الفقرة  .بأسره
 من قانون ضمانات الدولة الذي يقضي بأن تنشر أجهـزة الدولـة تقـارير سـنوية                 ١٩املادة  

 هـذه التقـارير   أن تـشمل وميكـن   .رب وسائط اإلعالم يف طاجيكستان عن تنفيذها للقانون ع   
 .القضاء على الصور النمطية املتصلة بأدوار كل من اجلنسنيبشأن  اتمناقشالسنوية 

وفيما ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملواجهـة العنـف ضـد املـرأة،                     - ٣٨
ى لضحايا العنف، ووضـع مـشروع قـانون بـشأن            مركزا لألزمات ومأو   ١٣يف ذلك إنشاء     مبا

ــة مــن العنــف     ــة والقانوني ــة االجتماعي ــائلياحلماي ــاذ    الع ــات إنف ــسيقي هليئ ــشاء اجمللــس التن ، وإن
القانون، وتشديد عقوبـات مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، فـإن القلـق يـساورها مـن شـيوع             

 .  املرتكب حبق النساء والبناتالعائليالعنف 
نــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء األولويــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال  وحتــث اللج - ٣٩

العنف ضد املرأة، وخباصة العنـف العـائلي، واختـاذ تـدابري شـاملة ملواجهتـه وفقـا لتوصـيتها                    
الدولــة الطــرف أن تقــر دون تــأخري مــشروع القــانون احلــايل  ب اللجنــة وهتيــب. ١٩العامــة 

وينبغـي أن يكفـل هـذا التـشريع          . العنف العـائلي   املتعلق باحلماية االجتماعية والقانونية من    
وأن تتـاح للنـساء والبنـات        أن يصبح العنف ضد النـساء والبنـات جرميـة جنائيـة؛            :يلي ما

الالئــي يقعــن ضــحايا للعنــف إمكانيــة االســتفادة الفوريــة مــن ســبل االنتــصاف واحلمايــة،    
ة اجلنــاة وإنــزال ومقاضــا يــشمل إصــدار أوامــر محايــة وتــوفري عــدد كــاف مــن املــآوي؛  مبــا

وتوصـي اللجنـة بتـوفري التـدريب ألعـضاء الربملـان ومـوظفي جهـاز                 .العقوبات املناسبة هبم  
سيما موظفو إنفاذ القانون، ومقدمو الرعايـة الـصحية،          ني، وال يالقضاء واملسؤولني العموم  

توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املـرأة، وخباصـة العنـف العـائلي، ولكـي يتـسىن                 ضمان  ل
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كما توصي بالقيام مبزيد من محالت التوعية العامة بشأن  . تقدمي الدعم الكايف للضحاياهلم
  .عدم مقبولية العنف ضد املرأة

واللجنة إذ ترحب بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتـار بالبـشر، ومنـها                 - ٤٠
واملعاقبـة  , نـساء واألطفـال   وخباصـة ال  , انضمامها إىل بروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص        

عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وإنـشاء جلنـة مـشتركة                
تــزال البلــد  بــني اإلدارات ملكافحــة االجتــار باألشــخاص، يــساورها القلــق ألن طاجيكــستان ال 

ر اللجنـة القلـق السـتغالل       يـساو  كمـا . األصلي وبلد العبور لنساء وبنات يقعن ضحايا لالجتـار        
 .النساء والبنات الالئي يلجأن إىل البغاء كوسيلة للبقاء

 إىل أن تنفذ بـشكل فعـال برناجمهـا الـشامل ملكافحـة              فوتدعو اللجنة الدولة الطر    - ٤١
، وأن تقـوم بإنفـاذ قـانون االجتـار باألشـخاص      ٢٠١٠-٢٠٠٦االجتار باألشخاص للفتـرة    

دويل واإلقليمي والثنائي على أسـاس االتفاقـات املعقـودة،          وتكثيف التعاون ال  بشكل فعال   
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز التـدابري               .وذلك ملواصلة كبح هـذه الظـاهرة      

حالــة الراميــة إىل حتــسني احلالــة االجتماعيــة واالقتــصادية البالغــة الــسوء للنــساء، وخباصــة   
نـساء والبنـات املـشاركات يف ممارسـة         توفر خـدمات إلعـادة تأهيـل ال       أن  الشابات منهن، و  

  .النساء الراغبات يف الكف عن ممارستهأن تساند  و وإعادة إدماجهن،البغاء
 من قانون ضمانات الدولـة الـيت هتـدف إىل ضـمان             ٨وعلى الرغم مما تنص عليه املادة        - ٤٢

ة يـساورها القلـق   التمثيل املتساوي بني املرشحني من اجلنسني يف القوائم االنتخابية، فـإن اللجنـ      
كما يساور اللجنـة القلـق مـن    . لقلة متثيل املرأة يف اهليئات السياسية، وخباصة يف الربملان الوطين 

أثناء االنتخابات حيث يـصوت أحـد أفـراد األسـرة،     “ التصويت األسري” ممارسة ما يسمى بـ  
ويــساور . فيــةالــذي يكــون ذكــرا يف العــادة، بــدال مــن األســرة كلــها، وخباصــة يف املنــاطق الري 

 .اللجنة القلق كذلك من قلة متثيل املرأة يف املستويات العليا للخدمة العامة ووزارة اخلارجية
وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــضطلع حبمــالت وطنيــة للتوعيــة بأمهيــة     - ٤٣

مشاركة املرأة يف احلياتني العامة والسياسية، وعلى وجه التحديد، بالعقبات الـيت تواجههـا              
وحتث الدولة الطرف على زيادة متثيل املرأة يف احلياتني الـسياسية            .املرأة يف املناطق الريفية   

وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعـادة النظـر              .والعامة، وخباصة على الصعيد الدويل    
 مـن االتفاقيـة والتوصـيتني العـامتني     ٤ من املـادة  ١يف استخدام التدابري املؤقتة وفقا للفقرة   

وينبغي أن يتضمن تطبيق هذه التدابري لزيادة التمثيل الـسياسي للمـرأة      . للجنة ٢٣ و ٢٥
وتـشجع اللجنـة الدولـة       .وضع نقاط مرجعية قياسـية مـصحوبة جبـداول زمنيـة أو حـصص             

ــاة      ــادة املــشاركة النــشطة للمــرأة يف احلي ــرامج تدريبيــة لزي الطــرف علــى مواصــلة تنفيــذ ب
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ها اللجنة املركزيـة لالنتخابـات واالسـتفتاءات جلمهوريـة          السياسية، مثل الربامج اليت تدير    
طاجيكستان، مبشاركة ممثلي األحزاب السياسية، واملنظمات غري احلكومية والنساء الالئي 

كما حتث الدولة الطرف على مراجعة كامل العملية         .يردن دخول معترك احلياة السياسية    
ييــز مــن منظــور جنــساين، وحبــث إعفــاء االنتخابيــة للنظــر يف العناصــر الــيت تنطــوي علــى مت

وحتثهـا كـذلك علـى إقـرار ضـمانات قانونيـة حتـول دون                .املرشحات من رسـوم التـسجيل     
توضــيح أن تــسعى إىل مواصــلة القيــام حبمــالت تثقيفيــة علــى ممارســة التــصويت األســري و

 . نتائج التصويتُيفسدالتصويت لآلخرين غري مقبول وميكن أن 
نــة أنــه جــرى بــذل بعــض اجلهــود يف ميــدان التعلــيم، مبــا يف ذلــك  وبينمــا تالحــظ اللج - ٤٤

ــدم مواظبــة            ــساورها مــن ع ــإن القلــق ي ــنح الدراســية، ف ــادة مرتبــات املدرســني وبــرامج امل زي
التلميــذات علــى التعلــيم يف املرحلــة األوليــة، واالخنفــاض احلــاد لقيــد البنــات يف مرحلــة التعلــيم  

عـدد مـن   وذلـك كلـه بـسبب     معاهد التعليم العـايل،     واخنفاض معدل قيد الطالبات يف     ،الثانوي
. العوامــل منــها الفقــر الــشديد واألفكــار النمطيــة االجتماعيــة بــشأن أدوار املــرأة ومــسؤولياهتا   

 .ويساور اللجنة القلق أيضا الرتفاع معدل ترك البنات للمدارس
لبنــات وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء أولويــة عاليــة لتعلــيم النــساء وا  - ٤٥

 ١ وعلى القيام فورا باختاذ مجيع التدابري املناسبة، مبا فيها تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقـرة    
 للجنة، للقـضاء علـى تبـاين معـدالت القيـد            ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤من املادة   

ا يف املدارس والوصول إىل مستوى يعم اجلميـع مـن التعلـيم األويل للبنـات وفقـا اللتزاماهتـ                  
وحتـث الدولـة الطـرف علـى إجيـاد حـل             .الدولية مبوجب االتفاقية وغريها مـن االلتزامـات       

وتوصـي   .ناجع للعقبات اليت حتول دون مواظبة البنات على املدارس أو مواصلة تعلـيمهن    
اللجنة بتحسني صورة املدرسني عن طريق إدخال زيادات إضافية يف املرتبات ومن خـالل              

وتوصـي اللجنــة أيـضا بتـوفري تـدريب إضــايف      .مــن احملافـل العامـة  وسـائط اإلعـالم وغريهـا    
يف الـسياق احلـايل   وذلـك   للمدرسني لتحديث معارفهم وطرق التدريس اليت يستخدموهنا،        

 حشد : مبا يليوتوصي اللجنة كذلك .للمساواة بني اجلنسني والدميقراطية وفرص السوق 
 لتؤيــد تعلــيم ة والــسلطات احملليــة،بــدعم مــن القيــادات األهليــ ،جهــود اجملتمعــات احملليــة  

وعقد حلقات دراسـية واالضـطالع بأنـشطة للتوعيـة تركـز علـى مـساعدة اآلبـاء                   ؛البنات
جعــل تعلــيم البنــات ميــسور التكلفــة  وواألمهــات علــى فهــم الــدور املهــم لتعلــيم البنــات؛ 

ن وتنفيذ تـدابري خاصـة للـسماح للبنـات والنـساء الالئـي تـركن املدرسـة مـن االلتحـاق مـ                      
كما تطلـب مـن الدولـة الطـرف      .جديد بالنظام التعليمي يف بيئة دراسية مناسبة ألعمارهن  

أن تواصل مراجعة مجيع الكتب املدرسية للقضاء على الصور النمطية املتعلقة بـأدوار كـل               
 .من اجلنسني
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 وعلى الرغم من العديد من التدابري القانونية والتدابري األخـرى الـيت تـستهدف القـضاء                - ٤٦
على التمييز ضـد املـرأة يف ميـدان العمالـة، تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء حالـة املـرأة يف سـوق                     

ــرأة، وتَ     ــة امل ــسم بارتفــاع مــستويات بطال ــيت تت ــالعمــل، ال ــرأة يف القطاعــات املنخفــضة  ركُّ ز امل
األجور، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، ويف القطاع غري الرمسي، وما ينجم عـن ذلـك            

ويساور اللجنة القلـق أيـضا مـن تبـاين سـن التقاعـد              . ن فجوة يف األجور بني النساء والرجال      م
 .بني املرأة والرجل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفـرص أمـام النـساء والرجـال يف                 - ٤٧
 . ذات الصلة من قانون ضمانات الدولة وقانون العمل        املوادسوق العمل عن طريق تنفيذ      

 حتث الدولة الطرف على بذل جهود لزيادة إمكانية استخدام املرأة آلليات الشكاوى كما
واحملاكم للمعاقبة على التصرفات التمييزيـة ألصـحاب األعمـال اخلاصـة والعامـة والقـضاء        

وتشجع الدولة الطرف علـى تزويـد اهليئـة احلكوميـة للتفتـيش علـى العمـل املنـشأة                   .عليها
يف امليزانية، ومبا يكفي من املوظفني لكي تؤدي مهامهـا علـى الوجـه              حديثا باملوارد الكافية    

وتوصـي بزيـادة اجلهـود املبذولـة حاليـا لتـدريب املـرأة وإعـادة تدريبـها وإحلاقهـا                     .املناسب
بوظائف مستدامة وغري تقليدية، وذلك من خالل توفري املوارد وإنشاء مؤسسات تدريبيـة             

 وفقـا  ،لطـرف مـن اسـتخدام التـدابري اخلاصـة املؤقتـة      كما توصي بأن تزيد الدولة ا    .مناسبة
 ، للجنة وقـانون ضـمانات الدولـة       ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١للفقرة  

التحاق إمكانية  عن طريق وضع أهداف رقمية ذات جداول زمنية أو حصص فيما يتعلق ب            
ذي يستهدف إحلاقهن بوظـائف  البنات بالتدريب املهين وبقائهن فيه، مبا يشمل التدريب ال        
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف       .غري تقليدية، وارتقاء املرأة إىل الرتب العليا للقطاع العام        

علــى مواصــلة جهودهــا لزيــادة املرتبــات يف القطاعــات الــيت يغلــب عليهــا توظيــف النــساء  
أن تقــر وتوصــي بــ . األولويــة هلــذه اجلهــودومــنحاالقتــصاد املمــول مــن ميزانيــة الدولــة   يف

ــة  هبــدف حتقيــق تكــافؤ  ،الطــرف تــساوي املــرأة والرجــل يف ســن التقاعــد اإللزامــي    الدول
ــهم الفــرص ــة      ابين ــرأة يف املعاشــات التقاعدي ــز ضــد امل ــى أي متيي ــا يف ذلــك القــضاء عل ، مب
 .املدفوعة الفعلية
ة سني رعايـة الـصح    حـ شىت اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف لت        ب اعلمواللجنة إذ حتيط     - ٤٨

-٢٠٠٥(اإلجنابية للمرأة، مبا يف ذلك عن طريق اخلطة االستراتيجية الوطنية للـصحة اإلجنابيـة               
وغريها من اخلطط، وتدريب القابالت يف املناطق الريفيـة عـن طريـق إنـشاء شـبكات                 ) ٢٠١٤

، ٢٠٠٦جديدة لتنظيم األسرة وخدمات الصحة اإلجنابية، وسن قانون الرضاعة الطبيعية لعـام             
القلــق الــشديد إزاء التــوافر احملــدود إلمكانيــة اســتفادة النــساء مــن خــدمات الرعايــة    يــساورها 

ويساور اللجنة القلـق مـن ارتفـاع    . الصحية املناسبة، وخباصة من يقمن منهن يف املناطق الريفية     
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معدالت الوفيـات النفاسـية ووفيـات الرضـع، واخنفـاض معـدل اسـتخدام وسـائل منـع احلمـل،                     
 .اإليدز/فتقار صغار الفتيات إىل املعرفة بفريوس نقص املناعة البشريةأُبلغ عنه من ا وما
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف، اعتمادا على املساعدة مـن الوكـاالت              - ٤٩

الدولية عند اللزوم، اختاذ تدابري لتحسني سبل استفادة املرأة من خدمات الرعاية الصحية             
وتــدعو الدولــة الطــرف إىل زيــادة  .ى وجــه اخلــصوصالعامــة ورعايــة الــصحة اإلجنابيــة علــ

جهودها لتحـسني تـوافر خـدمات الـصحة اجلنـسية والـصحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك تنظـيم             
األسرة، وإىل تعبئة املوارد هلذا الغرض ورصد اإلمكانيـة الفعليـة السـتفادة املـرأة مـن هـذه                  

 والـصحة اإلجنابيـة علــى   كمـا توصـي بتـشجيع التثقيـف املتعلــق بتنظـيم األسـرة       .اخلـدمات 
نطاق أوسـع، وتوجيهـه إىل البنـات والـصبيان، مـع إيـالء عنايـة خاصـة ملنـع احلمـل املبكـر                        
ــسي         ــصال اجلن ــق االت ــن طري ــة ع ــراض املنقول ــزواج ومكافحــة األم ــات دون ســن ال للفتي

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف  .اإليــدز/وفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
تغطـي  الـيت   قبل مزيدا من املعلومات، وخاصة عن تغري االجتاهات مبرور الزمن و          تقريرها امل 

 الصحة العامـة واإلجنابيـة للمـرأة، مبـا يف ذلـك معـدالت وأسـباب                 :دورة حياة املرأة، وعن   
 ومعدالت استخدام   ؛ الوفيات النفاسية  وبالذاتل،  ااعتالل النساء ووفاهتن باملقارنة بالرج    

 واألمــراض املــؤثرة علــى النــساء والبنــات، ؛باعــدة بــني الــوالدات وامل؛وســائل منــع احلمــل
 إىل جانب أحدث املعلومات عن اجلهود اليت تبذهلا ؛سيما األشكال املختلفة للسرطان   وال

الدولة الطرف لتحسني إمكانية استفادة املرأة من خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها تنظيم             
مـن الدولـة   وتطلـب أيـضا      . الـسرطان وعالجـه     مـن  الوقايـة األسرة واخلدمات املوجهـة إىل      

ــات املــستخدمة   الطــرف ــدرج معلومــات عــن اآللي ــيم االســتراتيجيات  يف  أن ت رصــد وتقي
  .املتصلة بالصحة

ويساور اللجنة القلق إزاء حالة البنـات والنـساء يف املنـاطق الريفيـة مـن حيـث إمكانيـة           - ٥٠
ويـساور اللجنـة القلـق إزاء ضـعف         . يم والعمالـة  استفادهتن من الرعايـة الـصحية املناسـبة والتعلـ         

ــة   احلــرب األهليــة والنــساء الالئــي هــاجر أزواجهــن للعمــل    النــساء الالئــي تــرملن بــسبب حال
كمــا يـساورها القلــق مـن عــدم معرفــة   . أســرهنوالنـساء العازبــات األخريـات الالئــي يـَـعـُـلـْــن    

والتــأثري الــسليب لألفكــار النمطيــة املتعلقــة املــرأة حبقوقهــا يف امللكيــة وحقوقهــا املتعلقــة بــالزواج 
بأدوار املرأة وأنشطتها لكوهنا تؤثر على السبل املتاحة أمامها لتملـك لألراضـي وإدارة املـزارع                

 .وتسويق منتجاهتا
 حقوق املـرأة    وضمانوحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل جهود خاصة حلماية           - ٥١

، يف متلــك األراضــي وإدارهتــا وتــسويق تعــول أســرهتاالريفيــة، وخباصــة املــرأة العازبــة الــيت  
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يف جمـايل اإلدارة واألعمـال وتبـسيط        تـدريب   تـدريب قـانوين و    ب بتزويدهااملنتجات، وذلك   
وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تغــيري األفكــار  .هــاإجــراءات تــسجيل املــزارع اخلاصــة أمام

 التوعيــة املوجهــة إىل النمطيــة احلاليــة املتعلقــة بــأدوار كــل مــن اجلنــسني عــن طريــق محــالت
كمـا تـشجع     .القيادات األهلية والدينية واملدرسني واآلبـاء واألمهـات والبنـات والـصبيان           

الدولة الطرف على متكني املرأة الريفية من املشاركة يف اختاذ القرار علـى الـصعيد احمللـي،                 
لدولـة  وتطلـب اللجنـة إىل ا      .وعلى مستوى املناطق، والصعيد الوطين عن طريـق التـدريب         

الطــرف أن تــورد يف تقريرهــا املقبــل بيانــات موزعــة حــسب نــوع اجلــنس ومعلومــات عــن  
احلالة الفعلية للمرأة الريفيـة جبميـع أعمارهـا يف جمـاالت ملكيـة األراضـي، وأنـشطة توليـد                    

الطـرف  التدابري احملددة املتخذة مـن جانـب الدولـة      فضالً عن   الدخل، والصحة، والتعليم،    
 .حتقق من نتائج  يف ذلك مايف هذا الصدد، مبا

 زجيـات أحاديـة     الالئي تضمهن عدد النساء   ل املتزايدرتفاع  االويساور اللجنة القلق من      - ٥٢
ال جتــري حمــاوالت لتــسجيلها وتــستند فقــط إىل مراســم دينيــة دون يكــون هلــا أي أثــر قــانوين، 

 علـى تعـدد الزوجـات       ويساور اللجنة القلق أيضا لكون الزجيات القائمة      . مدنيا ألسباب خمتلفة  
غري نادرة، رغم حظرها بالقانون وخمالفتها له، ولعدم متتع الزوجـة الثانيـة والزوجـات الالحقـة                 

ويساورها القلق أيضا لتخفـيض الـسن       . هلا بأي حقوق فيما يتعلق بامللكية أو املرياث أو النفقة         
 .  سنة١٧القانونية للزواج يف طاجيكستان إىل 

لة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل حظـر ومنـع الزجيـات             وحتث اللجنة الدو   - ٥٣
 حقـوق   مـن حيـث   غري املسجلة عـن طريـق محـالت التوعيـة باآلثـار الـسلبية هلـذه الزجيـات                   

وتـشجع   .املرأة، وحتسني سـبل الوصـول إىل مكاتـب التـسجيل وختفـيض رسـوم التـسجيل                
ع إمتـام الزجيـات الدينيـة دون        الدولة الطرف علـى مراجعـة اللـوائح القانونيـة واإلداريـة ملنـ             

بـأن تتعـاون الدولـة      أيـضاً   وتوصـي اللجنـة      .التحقق من أنه قد مت أوال تسجيل زواج مدين        
الطرف مع اهليئات التنفيذية احمللية واهليئات اإلدارية خللق رأي عام إجيـايب حـول القواعـد                

رف علـى بـذل     كمـا حتـث اللجنـة الدولـة الطـ          .القانونية املنظمة لتـسجيل حـاالت الـزواج       
جهود للقـضاء علـى األسـباب املؤديـة إىل الزجيـات القائمـة علـى تعـدد الزوجـات ووضـع                      

 .استراتيجيات موجهة إىل اآلباء واألمهات والقيادات الدينية ملنع هذا النـوع مـن الـزواج              
وتشجع الدولة الطرف على مراجعة قانوهنـا اجلنـائي لكـي تطبـق أيـضا عقوبـات علـى مـن                     

وبينما تدرك اللجنـة وجـود وضـع قـانوين حيظـر الزجيـات           .وع من الزواج  ميارسون هذا الن  
ــة         ــادة النظــر يف حال ــى إع ــة الطــرف عل ــا حتــث الدول ــدد الزوجــات، فإهن ــى تع القائمــة عل
االستضعاف اليت تعانيها الزوجة الثانية والزوجات الالحقة هلا الالئي يضمهن حاليا زواج            

وحتث اللجنة الدولة  .حقوقهن االقتصادية هبدف ضمان ، وذلكقائم على تعدد الزوجات
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 بوصـفها الـسن القانونيـة الـدنيا لـزواج النـساء       ١٨الطرف على العودة إىل تقرير سـن الــ       
  . للجنة واتفاقية حقوق الطفل٢١والرجال، متشيا مع التوصية العامة 

بـادئ  لتنظـيم قـانوين وفقـا مل   يف طاجيكـستان  ورغم أن العالقات األسرية ختـضع حاليـا       - ٥٤
حـدوث حـاالت زواج قـسري يف سـياق أمنـاط            ستمرار  االتفاقية، فإن اللجنة يساورها القلق ال     

ويـساور اللجنـة القلـق      . سلوكية ثقافية تقليدية، تشمل بنـات مل يـبلغن الـسن القانونيـة للـزواج              
ــة االستــضعاف الــيت تعانيهــا نــساء طاجيكــستان املهــاجرات الالئــي أجــربن علــى      كــذلك حلال

 .ا هاجرن إليهيت الانالبلدالزواج يف 
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إنفـاذ حظرهـا للـزواج القـسري والـدخول يف                    - ٥٥

تعــاون ثنــائي ودون إقليمــي ملكافحــة الــزواج القــسري لنــساء طاجيكــستان عــرب احلــدود    
 .والترتيب إلعادة تأهيلهن وإدماجهن يف اجملتمع

ومات وإحـصاءات عـن الفئـات املعرضـة للـضرر            معل افتقار التقرير إىل  وتالحظ اللجنة    - ٥٦
 مــن بوجــه خــاص مــن النــساء، وخاصــة املــسنات واملعوقــات الالئــي كــثريا مــا يعــانني أشــكاال  

  .التمييز املتعدد
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـورد يف تقريرهـا املقبـل صـورة وافيـة عـن                       - ٥٧

ا املـسنات واملعوقـات، يف مجيـع اجملـاالت          احلالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء، مبا فيهـ        
 .اليت تغطيها االتفاقية

الدولــة الطــرف إشــراك الــسلطات اإلقليميــة واجلهويــة واحملليــة يف ب اللجنــة وهتيــب - ٥٨
 من االتفاقية ويف متابعة التعليقات      ١٨مبوجب املادة   املقدمة  إعداد التقارير الدورية املقبلة     

أيــضا بــضمان إجــراء مــشاورات متواصــلة ومنهجيــة مــع وتوصــي اللجنــة  .اخلتاميــة للجنــة
 بتعزيـز طائفة عريـضة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية بـشأن مجيـع القـضايا املتـصلة                      

إعـداد  لـدى    و ،املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك ما يتعلق مبتابعة التعليقات اخلتامية للجنة           
  .التقارير املقبلة

ــة ال  - ٥٩ ــاري   وتــشجع اللجنــة الدول طــرف علــى أن تــصدق علــى الربوتوكــول االختي
التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وأن تقبـل، يف أقـرب وقـت ممكـن،                    

 . من االتفاقية املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 
التزاماهتـا  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـُـفيد بصورة كاملة لـدى تنفيـذها                - ٦٠

ــة،       ــيجني، اللــذين يعــززان أحكــام االتفاقي ــة، مــن إعــالن ومنــهاج عمــل ب مبوجــب االتفاقي
 . وتطلب إىل الدولة الطرف أن تورد معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                       - ٦١
وتــدعو إىل دمــج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع اجلهــود    .ائيــة لأللفيــةلتحقيــق األهــداف اإلمن

األهداف، وأن تراعـى يف كـل تلـك اجلهـود أيـضا انعكـاس أحكـام                 تلك  الرامية إىل حتقيق    
االتفاقية علـى حنـو صـريح، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تـورد معلومـات عـن ذلـك يف                        

 .تقريرها الدوري املقبل
نشر على نطاق واسع يف طاجيكستان هذه التعليقات اخلتامية         وتطلب اللجنة أن تُ    - ٦٢

لتوعيــة ســكاهنا، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة وأعــضاء الربملــان واملنظمــات 
 بــاخلطوات الــيت اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة  ،النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة     .ا الـصدد والفعلية للمرأة، واخلطوات اإلضافية الالزمة يف هـذ     
الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، وخباصة بني أوساط منظمات املرأة ومنظمات             
ــة وإعــالن      ــاري والتوصــيات العامــة للجن ــة وبروتوكوهلــا االختي ــسان، لالتفاقي حقــوق اإلن

مـة املعنونـة    ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العا             
 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين :٢٠٠٠املرأة عام ”

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب  - ٦٣
وتــدعو  . يف هـذه التعليقــات اخلتاميـة  تيدبــأُ مـن االتفاقيــة علـى الــشواغل الـيت    ١٨املـادة  

للجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذي حــان موعــد تقدميــه يف   ا
، وتقريرهـــا الـــدوري اخلـــامس املقـــرر تقدميـــه يف تـــشرين  ٢٠٠٦نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

 .٢٠١٠جامع يف عام واحد ، ضمن تقرير ٢٠١٠نوفمرب /الثاين
 

 التقرير الدوري الثاين - ٢ 
 كازاخستان  

) CEDAW/C/KAZ/2(ة يف التقرير الـدوري الثـاين املقـدم مـن كازاخـستان              نظرت اللجن  - ٦٤
انظـــــــــــر  (٢٠٠٧ينــــــاير / كــــــانون الثــــــاين١٦ املعقــــــودتني يف ٧٥٨ و ٧٥٧يف جلــــــستيها 

CEDAW/C/SR.757   وتـــرد قائمة القضايـــا واألسئلة الـيت طرحتـها اللجنـة فــي الوثيقـة            ). 758 و
CEDAW/C/KAZ/Q/2 ،ستان يف الوثيقة ترد ردود كازاخوCEDAW/C/KAZ/Q/2/Add.1. 

 
 مقدمة  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري الثاين الذي اتبعـت يف               - ٦٥
والـذي راعـت    إعداده املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة من أجـل إعـداد التقـارير الدوريـة                

كـان يؤسـفها أن التقريـر مل يـوفر بيانـات إحـصائية         فيه التعليقات اخلتامية الـسابقة للجنـة، وإن         
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وتـثين اللجنــة علـى الدولـة الطـرف للـردود الكتابيـة علــى       . كافيـة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس     
الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة وللعـــرض الـــشفوي طرحهـــا قائمـــة القـــضايا واألســـئلة الـــيت 

ــة والــيت      ــة الطــرف كتاب ــها الدول ــة   واملعلومــات اإلضــافية الــيت قدمت ــصورة وافي تناولــت فيهــا ب
التطــورات األخــرية يف تنفيــذ االتفاقيــة يف كازاخــستان، ولردودهــا علــى األســئلة الــيت طرحتــها 

 .اللجنة شفويا
رئيـسة اللجنـة    وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة                 - ٦٦

أعـضاء مـن الربملـان ومـن احملكمـة          الوطنية املعنية بـشؤون األسـرة والـسياسات اجلنـسانية، ضـم             
كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها      . العليا وأخصائيني من خمتلف الوزارات واإلدارات احلكومية   

 .للحوار البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
ــصديقها، يف آب    - ٦٧ ــرف لتـ ــة الطـ ــى الدولـ ــة علـ ــثين اللجنـ ــسطس /وتـ ــى ٢٠٠١أغـ ، علـ

 . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري التفاقية
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبديه من التـزام متواصـل وإرادة سياسـية إزاء تنفيـذ               - ٦٨

االتفاقيــة وللطائفــة الواســعة مــن املبــادرات الراميــة إىل القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز  
، مبا فيها استراتيجية املساواة بني اجلنسني يف مجهورية كازاخستان للفتـرة            املساواة بني اجلنسني  

 بشأن اختـاذ تـدابري لتنفيـذ اسـتراتيجية املـساواة           ٢٠٠٨-٢٠٠٦ وخطة الفترة    ٢٠١٦-٢٠٠٦
أمـني  (بني اجلنسني يف مجهورية كازاخـستان، فـضال عـن إنـشاء مكتـب ممثـل حقـوق اإلنـسان                     

ــامل ــيني  ) املظـ ــسقني معنـ ــيني منـ ــضطلعون   وتعـ ــة يـ ــاالت احلكوميـ ــسانية يف الوكـ ــسائل اجلنـ باملـ
 .باملسؤولية عن وضع وتنفيذ السياسات اجلنسانية كل يف جمال اختصاصه

وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختـذهتا ونفـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالنـساء                   - ٦٩
ــائي        ــانون اجلن ــى الق ــت عل ــيت أدخل ــديالت ال ــات، وخــصوصا التع ــوانني األخــرى،  والفتي والق

وبإنشاء اللجنة املشتركة بني اإلدارات ملنع إبعـاد األشـخاص أو جلبـهم أو االجتـار هبـم بـشكل                    
 ملكافحـة ومنـع وقـوع       ٢٠٠٨-٢٠٠٦غري مـشروع، واعتمـاد خطـة العمـل احلكوميـة للفتـرة              

 .اجلرائم املرتبطة باالجتار باألشخاص
ــة بتوســيع نطــاق الــسلطات املمنو   - ٧٠ ــاملرأة   وترحــب اللجن ــة للنــهوض ب حــة لآلليــة الوطني

وتالحــظ أنــه أعيــدت تــسميتها باســم اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بــشؤون األســرة والــسياسات          
 .اجلنسانية، وأن رئيستها مسؤولة مباشرة أمام رئيس مجهورية كازاخستان

 



A/62/38
 

07-41514 22 
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
فيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة      إن اللجنة، إذ تذكّر الدولة الطرف بالتزامها بتن        - ٧١

منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن     
اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   

ن تركـز علـى هـذه       وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أ        . التعليقات اخلتامية 
اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم معلومات عـن اإلجـراءات الـيت تتخـذها والنتـائج                 

وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تعــرض هــذه     . الــيت حتققهــا يف تقريرهــا الــدوري املقبــل    
 .التعليقات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية وعلى الربملان حىت تكفل تنفيذها بالكامل

ويـساور اللجنـة القلـق مـن أن أحكـام االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات           - ٧٢
العامة للجنة ليست معروفة بالقدر الكايف، حىت بني القضاة واحملامني واملدعني العامني والنـساء              
أنفــسهن، ويــستدل علــى ذلــك مــن عــدم اإلشــارة إىل االتفاقيــة يف أي مــن القــرارات الــصادرة  

 .احملاكم عن
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري أكثر فعالية لنشر املعلومـات املتعلقـة               - ٧٣

باالتفاقيــة واإلجــراءات املنــصوص عليهــا يف الربوتوكــول االختيــاري والتوصــيات العامــة    
الصادرة عن اللجنة، وتنفيذ برامج لفائدة املدعني العامني والقضاة وأمنـاء املظـامل واحملـامني         

وتوصي اللجنة أيـضا    . يع جوانب االتفاقية والربوتوكول االختياري حمل االهتمام      تغطي مج 
باالضطالع حبمالت متواصلة للتوعية وتوفري التدريب القـانوين لفائـدة النـساء، مبـن فـيهن         
النساء الريفيات، واملنظمات غري احلكوميـة املعنيـة بقـضايا املـرأة، وذلـك لتـشجيع النـساء                 

ــن اإل   ــى االســتفادة م ــوقهن     عل ــهاك حق ــة انت ــصاف يف حال ــة وســبل االنت جــراءات القانوني
 .املنصوص عليها يف االتفاقية ومتكينهن يف هذا الصدد

ورغم أن اللجنة الحظت أنـه مت وضـع مـشروع القـانون املتعلـق باملـساواة يف احلقـوق                     - ٧٤
ــة الطــرف مل       ــة الواضــحة يف فهــم الدول ــشأن احملدودي ــة ب ــا قلق فهــومي وتكــافؤ الفــرص، إال أهن

املــساواة الرمسيــة والفعليــة للنــساء وحظــر التمييــز املباشــر وغــري املباشــر ضــد املــرأة الــواردين يف  
 .االتفاقية

ــة الطــرف أن تكفــل تــضمني مــشروع القــانون املتعلــق      - ٧٥ ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
اشـر  باملساواة يف احلقوق وتكافؤ الفـرص تعريفـا للتمييـز، يـشمل التمييـز املباشـر وغـري املب                  

 من االتفاقية، وميتد إىل أفعال التمييز اليت ترتكبها العناصـر الفاعلـة يف   ١معا، وفقا للمادة   
. القطاعني العام واخلاص، وهتيب أيضا بالدولة الطرف اإلسراع باعتماد مـشروع القـانون            

وحتــث الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وكفالــة حتقيــق 
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علــى حــد ســواء، وفقــا ) ملموســة(وفعليــة ) رمسيــة(ة بــني اجلنــسني بــصورة قانونيــة املــساوا
وحتث الدولة الطرف على التوعية بطبيعة التمييز غـري املباشـر ومفهـوم املـساواة               . لالتفاقية

احلقيقية وفقا لالتفاقيـة، وذلـك يف صـفوف املـسؤولني احلكـوميني واجلهـاز القـضائي وبـني                   
لدولة الطرف كفالة التطبيق الكامل ملبادئ االتفاقيـة يف القـوانني           كما هتيب با  . عامة الناس 

والسياسات والربامج، ورصد أثر هذه القوانني والسياسات والربامج من خالل مؤشرات           
 . قابلة للقياس، وتقييم التقدم احملرز حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل

 من املقررات الدراسية الـيت تتنـاول مواضـيع هلـا     ورغم أن اللجنة الحظت اعتماد عدد    - ٧٦
صلة بشؤون اجلنسني يف مؤسسات التعليم العايل، إال أهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار                    
ــرأة        ــشأن دور امل ــضاربة اجلــذور ب ــة ال ــى ســيطرة الرجــل واألفكــار النمطي املواقــف القائمــة عل

اخستان، وهي مواقف تـنعكس يف اخليـارات        والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع يف كاز      
التعليمية للمرأة، ووضعها يف سـوق العمـل، واخنفـاض مـستوى مـشاركتها يف احليـاة الـسياسية           

 .وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود هذه األفكار النمطية يف الكتب املدرسية. والعامة
ات التدريس يف ما يتصل وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنهض بتدريب هيئ - ٧٧

بقضايا املساواة بني اجلنسني وأن تعيد النظـر يف الكتـب الدراسـية مـن أجـل القـضاء علـى                     
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . القوالب النمطية املتعلقـة بـأدوار كـل مـن اجلنـسيــن         

التثقيف نشر املعلومات عن االتفاقية يف النظام التعليمي على مجيع مستوياته، حبيث تشمل           
يف جمال حقوق اإلنسان والتدريب على مراعاة الفروق بني اجلنـسني، وذلـك هبـدف تغـيري           

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة  .  القائمــة جتــاه أدوار املــرأة والرجــل اآلراء واملواقــف النمطيــة
وحتـث  . نويع اخليارات التعليمية املتاحة للبنني والبنـات      تالطرف أن تواصل التشجيع على      

ولة الطرف على تشجيع إقامة حوارات عامة بشأن اخليارات التعليمية اليت تنحو            أيضا الد 
وتوصـي اللجنـة    . إليها الفتيات والنساء والفرص اليت ستتاح هلن يف سوق العمل فيما بعد           

بأن ختاطب محالت التوعية اجلنـسني كليهمـا، وتوصـي بتـشجيع وسـائط اإلعـالم علـى أن                   
ساواهتا يف املركـز واملـسؤوليات مـع الرجـل، يف اجملـالني             تعرض صورا إجيابية عن املـرأة ومـ       

 .اخلاص والعام
ورغم أهنـا  . وال يزال يساور اللجنة القلق إزاء انتشار العنف ضد املرأة يف كازاخستان            - ٧٨

ــأخري يف           ــة إزاء الت ــا قلق ــرتيل، إال أهن ــف امل ــشأن العن ــانون ب ــشروع ق ــه مت وضــع م الحظــت أن
م تلقيها معلومات بـشأن مـا إذا كـان قـد مت جتـرمي االغتـصاب يف                  وهي قلقة أيضا لعد   . اعتماده

 .إطار الزواج وما إذا كان القانون حيظر التحرش اجلنسي
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وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اإلســراع باعتمــاد مــشروع القــانون املتعلــق     - ٧٩
. جه عامبالعنف املرتيل والتعريف به على نطاق واسع لدى املوظفني احلكوميني واجملتمع بو

وتدعو الدولـة الطـرف إىل كفالـة تـوفري سـبل االنتـصاف واحلمايـة الفوريـة جلميـع النـساء                      
الالئــي يقعــن ضــحايا للعنــف، ، مبــن فــيهن النــساء الريفيــات، مبــا يف ذلــك إصــدار أوامــر    

. احلماية، وتوفري أماكن اإليواء اآلمنة بأعداد كافيـة، فـضال عـن تـوفري املـساعدة القانونيـة                 
ولة الطرف إىل كفالة إطالع املسؤولني احلكوميني، وخاصة منهم موظفـو إنفـاذ         وتدعو الد 

ــاعيون،       ــصحية، واألخــصائيون االجتم ــة ال ــدمو الرعاي ــضائي، ومق ــسلك الق ــانون، وال الق
ــع أشــكال العنــف        ــهم جبمي ــصلة، وتوعيت ــة ذات ال ــى األحكــام القانوني ــا كــامال عل إطالع

 وحتث الدولـة الطـرف علـى إجـراء حبـوث عـن         .املرأة واستجابتهم هلا بالشكل املالئم     ضد
مدى انتشار العنـف املـرتيل وأسـبابه وعواقبـه، لكـي تتخـذ أساسـا لتـدخل شـامل وموجـه،                      
وعلــى إدراج نتــائج تلــك البحــوث وأثــر إجــراءات املتابعــة املتخــذة يف تقريرهــا الــدوري    

لـزواج وكفالـة   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة جترمي االغتصاب يف إطـار ا           . املقبل
 .وجود تشريعات حتظر التحرش اجلنسي

وتالحظ اللجنة أنه مت اعتماد تشريعات واختاذ تدابري أخـرى ملكافحـة االجتـار بالبـشر،           - ٨٠
يف ذلك التعديالت الـيت أدخلـت علـى القـانون اجلنـائي والقـوانني األخـرى، واعتمـاد خطـة                      مبا

 وقـــوع اجلـــرائم املرتبطـــة باالجتـــار  ملكافحـــة ومنـــع٢٠٠٨-٢٠٠٦العمـــل احلكوميـــة للفتـــرة 
باألشخاص، وإنشاء اللجنة املشتركة بني اإلدارات ملنع إبعاد األشـخاص أو جلبـهم أو االجتـار                 
هبــم بــشكل غــري مــشروع، ولكنــها ال تــزال قلقــة إزاء اســتمرار االجتــار بالنــساء والفتيــات يف     

 .كازاخستان
ذ التــام للقــانون املتعلــق باالجتــار  وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل كفالــة اإلنفــا   - ٨١

باألشخاص، وضمان تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة وغريهـا مـن التـدابري الراميـة إىل مكافحـة            
وحتـث اللجنـة الدولـة      . االجتار بالبشر تنفيذا كامال، ورصـد أثرهـا وتقييمـه بـشكل منـتظم             

، ومالحقــة الطــرف علــى مجــع البيانــات الــواردة مــن الــشرطة واملــصادر الدوليــة وحتليلــها  
الضالعني يف االجتار ومعاقبتهم، وكفالة محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات الالئي يقعن        

وتوصــي أيــضا بــأن تعــاجل الدولــة الطــرف الــسبب الرئيــسي لالجتــار  . ضــحايا هلــذا االجتــار
بالبشر من خالل زيادة جهودها لتحسني احلالة االقتـصادية للمـرأة مبـا يفـضي إىل القـضاء                  

عفها إزاء االســتغالل واالجتــار يف البــشر، واختــاذ التــدابري إلعــادة تأهيــل النــساء    علــى ضــ
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة       . والفتيات من ضحايا االسـتغالل واالجتـار ودجمهـن يف اجملتمـع           

الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنـساء والفتيـات        
 .ن التدابري اليت اُتخذت ملنع ومكافحة هذه األعمال وآثارهاواستغالل البغاء، وع
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اللجنـة الوطنيـة املعنيـة      وخصوصا  اللجنة تعزيز اآللية الوطنية للنهوض باملرأة،       تالحظ  و - ٨٢
ة  قلقــاأهنــ  والــسياسات اجلنــسانية، التابعــة لــرئيس مجهوريــة كازاخــستان، إال  األســرةبــشؤون 

 بـشرية الاليـة و  املوارد  املـ قدرة علـى صـنع القـرار و       الكافية و ال سلطةالاللجنة إىل   الحتمال افتقار   
تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني وتنفيـذ         يف جمال    متكنها من تنسيق عمل احلكومة بشكل فعال         اليت

االتفاقية تنفيذا كامال، مبا يف ذلك التنسيق والتعاون مع سائر اآلليات األخرى املعنية باملـساواة               
 .نسان على الصعيدين الوطين واحملليبني اجلنسني وحقوق اإل

وتوصــي اللجنــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بزيــادة تعزيــز اآلليــة الوطنيــة للنــهوض  - ٨٣
اختــاذ القــرار وإمــدادها بــاملوارد البــشرية واملاليــة  والقــدرة علــى  ومنحهــا الــسلطة ،بــاملرأة

. إعمـال حقـوق املـرأة   الالزمة هلا كي تضطلع على حنو فعال بتعزيز املساواة بني اجلنسني و          
وينبغي أن يشمل ذلك توفري القدرة على التنسيق والتعاون على حنو فعـال مـا بـني خمتلـف                   

 . اجملتمع املدين، ومعاآلليات املعنية باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان
 واللجنة، إذ حتيط علما باملقترح املتعلق بنظام احلصص الرامـي إىل تـأمني متثيـل للنـساء                 - ٨٤

 يف املائة، والذي أشار الوفد إىل أنـه أُدرج يف مـشروع             ٣٠يف املؤسسات السياسية ال يقل عن       
وتكافؤ الفرص، يساورها القلق إزاء استمرار ضـعف متثيـل   باملساواة يف احلقوق    القانون املتعلق   

يئــات النــساء يف احليــاة العامــة والــسياسية ويف مناصــب اختــاذ القــرار، مبــا يف ذلــك الربملــان، واهل 
 .التمثيلية احمللية، واألجهزة التنفيذية احلكومية واحلكومة احمللية، فضال عن السلك الدبلوماسي

وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى التعجيـل باعتمـاد وتنفيـذ املقتـرح الرامـي إىل              - ٨٥
 يف املائـة يف املؤسـسات الـسياسية، وعلـى اختـاذ تـدابري       ٣٠تأمني متثيل للنساء ال يقـل عـن    

 مــن ٤ مــن املــادة ١ مؤقتــة عمــال بأحكــام الفقــرة  خاصــةطــردة أخــرى، تــشمل تــدابري  م
 املـرأة بـشكل    بزيـادة متثيـل   ، لإلسراع   ٢٣  و ٢٥االتفاقية والتوصيتني العامتني للجنة رقم      

مبا يف ذلـك  اليت ُتشغل وظائفها باالنتخاب وبالتعيني، كامل وعلى قدم املساواة يف اهليئات  
حمـددة  وأهـداف  معـايري قياسـية   وينبغي أن تشمل هذه التدابري وضـع   .على الصعيد الدويل

وجداول زمنية، وكذلك تنظيم برامج تدريبية بـشأن مهـارات القيـادة والتفـاوض              باألرقام  
للقيادات النسائية احلالية واملقبلة، فضال عن القيـام علـى حنـو منـتظم برصـد التقـدم احملـرز                    

 بأمهيـة  للتوعيـة الطـرف علـى االضـطالع حبمـالت     وحتـث كـذلك الدولـة     .والنتائج احملققـة 
 .مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية ويف مستويات صنع القرار

ذات األغلبيـــة واللجنـــة تالحـــظ بعـــض الزيـــادة يف األجـــور علـــى نطـــاق القطاعـــات   - ٨٦
 سـوق  القلق ال يزال يساورها بـشأن التمييـز الـوظيفي بـني النـساء والرجـال يف      النسائية، ولكن  

 وجـود فجـوة يف األجـور، فـضال عـن ارتفـاع معـدالت البطالـة يف صـفوف                     واسـتمرار العمل،  
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واللجنة قلقة أيضا حيال غيـاب أي تـشريع يـنص علـى تـساوي األجـور لقـاء األعمـال          .النساء
وال تــزال اللجنــة منــشغلة إزاء الطريقــة الــيت صــيغت هبــا التــشريعات املتعلقــة  .املتــساوية القيمــة

 االجتماعية ومحاية العمال، حيث من املمكن أن تنشأ عنها عراقيل دائمـة تعيـق             قاتباالستحقا
 .توظيف املرأة

وتوصي اللجنة بتعزيز اجلهود املبذولة للقـضاء علـى التمييـز الـوظيفي، باالجتـاهني                - ٨٧
ــدابري لتــضييق الفجــوة يف األجــور بــني النــساء والرجــال       األفقــي والعمــودي، وباعتمــاد ت

 باستمرار العامتقييم الوظائف يف القطاع نظم ئل منها على سبيل املثال ربط وسدها، بوسا
وتوصــي أيــضا ببــذل جهــود حثيثــة  . ذات األغلبيــة النــسائيةالقطاعــات يف جــور األزيــادة 

ة الدولـة   نـ وحتـث اللج  . لكفالة إتاحة الفرص أمـام النـساء للحـصول علـى التـدريب املهـين              
وتوصـي   .ألجـر لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة     الطرف على سن تـشريعات حتكـم تـساوي ا   

 االجتماعيـة   السـتحقاقات اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف استعراض الصيغة الراهنـة ل          
ومضامني التشريعات احلمائية، وأن تنقحها حسب االقتضاء، كيما حتّد مـن العراقيـل الـيت             

ن نتـائج ذلـك االسـتعراض    وتدعو الدولـة الطـرف إىل أن ُتبـيّ    .تواجه املرأة يف سوق العمل
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          . وما تتخذه مـن تـدابري إضـافية يف تقريرهـا القـادم            

 االجتاهات على مر  تبنيتقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة، مبا فيها بيانات إحصائية           
ــد   ــرأة يف ميـ ــة املـ ــشأن حالـ ــزمن، بـ ــي  االـ ــاص والرمسـ ــام واخلـ ــات العـ ــل يف القطاعـ  ن العمـ

 .التدابري املتخذة لتحقيق تكافؤ الفرص أمام النساءأثر الرمسي، وبشأن  وغري
 حمدودية فرص حصول املرأة على خـدمات الرعايـة الـصحية،            إزاءويساور اللجنة قلق     - ٨٨

آلثار السلبية علـى صـحة النـساء اللـوايت      واللجنة قلقة إزاء ا   . وال سيما النساء يف املناطق الريفية     
 منع احلمل الرمحية، اليت يبدو أهنا وسـيلة منـع احلمـل الـشائعة، بـدون إجـراء           يستخدمن وسائل 

.  مـن موانـع احلمـل علـى نطـاق واسـع            واسـعة  وإزاء عدم توفر طائفة      .الفحوص الطبية املالئمة  
ــة  ــاهرة قلـــق إزاء استـــشراء الويـــساور اللجنـ احلمـــل يف أوســـاط املراهقـــات، وإزاء معـــدل  ظـ
 .احتمال اللجوء لإلجهاض كوسيلة ملنع احلمل يدل على مماظل مرتفعا، ياإلجهاض الذي 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري ملموسـة للنـهوض بفـرص حـصول                 - ٨٩
 يف ذلك نساء املناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية وبتكـاليف ميكـن              نالنساء، مب 

 ٢٤العامــة للجنــة رقــم  مــن االتفاقيــة والتوصــية ١٢لمــادة وفقــا لحتملــها، ورصــد ذلــك، 
ــ  تفــاديوتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تعــزز التــدابري الراميــة إىل   . والــصحةرأة بــشأن امل

وينبغـي لتلـك التـدابري     .سـيما يف صـفوف املراهقـات    حاالت احلمل غري املرغوب فيه، وال
، والعمـل   رمحيـة أن تشمل رصد أي آثار سلبية تترتب على استعمال أجهزة منـع احلمـل ال              
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 مـن موانـع احلمـل علـى نطـاق أوسـع، ومـن دون قيـود، وزيـادة                    واسـعة إتاحة طائفـة    على  
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج يف تقريرهـا        .التثقيـف بـشأن تنظـيم األسـرة    

 املترتبـة علـى التـدابري الـيت اختـذهتا للنـهوض             اآلثـار املقبل معلومات عن صـحة املـرأة وعـن          
 .األسرة دمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تنظيمخحصوهلا على بصحة املرأة وفرص 

قلـــق إزاء االفتقـــار إىل معلومـــات بـــشأن حالـــة النـــساء الريفيـــات  الويـــساور اللجنـــة  - ٩٠
 .واملسنات يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية

شــاملة ، صــورة املقبــلوتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف تقريرهــا    - ٩١
اجملاالت املشمولة باالتفاقية، مبا يف ذلك      اء الريفيات واملسنات يف مجيع      للوضع احلايل للنس  

  .استحقاقات التقاعد واإلصالح
 عامـا،  ١٨قلق إزاء وجـود حـاالت زواج بفتيـات تقـل سـنهن عـن       الوتـشعر اللجنـة بـ    - ٩٢

ــسجلة،     ــري مـ ــريف غـ ــين أو عـ ــاالت زواج ديـ ــود حـ ــد ي وإزاء وجـ ــا قـ ــهاك  ممـ ــى انتـ ــوي علـ نطـ
 .املرأة حلقوق
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ بشكل كامل القوانني املتعلقـة بـالزواج               - ٩٣

 سنة لكال اجلنسني، وأن تعتمـد تـدابري ترمـي إىل     ١٨واألسرة، واليت حتدد سن الزواج يف       
وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تــدرج يف    . مواءمـة الـزواج الـديين أو العـريف مـع االتفاقيـة      

 .لومات عن التدابري املتخذة يف هذا الشأن معقبلتقريرها امل
 ١وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى أن تقبـل، يف أقـرب وقـت، تعـديل الفقـرة                    - ٩٤

 . من االتفاقية، املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠من املادة 
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستخدم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،      - ٩٥

التفاقية، اسـتخداما كـامال عنـد تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،               اللذين يعززان أحكام ا   
 .وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

ــام والفعــال لالتفاقيــة يف حتقيــق       - ٩٦ ــه ال غــىن عــن التنفيــذ الت وتؤكــد اللجنــة أيــضا أن
ظـور جنـساين وإىل إبـراز أحكـام االتفاقيـة      وتـدعو إىل إدمـاج من   .األهداف اإلمنائية لأللفيـة 

على حنو صريح يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل                 
 .الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
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علقـة   املتصكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة   الوتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل        - ٩٧
يزيــد مــن متتـــع النــساء حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األساســية يف مجيــع  )١(حبقــوق اإلنــسان

ولـذلك، فـإن اللجنـة تـشجع حكومـة كازاخـستان علـى النظـر يف إمكانيـة           .منـاحي احليـاة  
التصديق على املعاهدة اليت ليـست طرفـا فيهـا بعـد وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق                  

 .ين وأفراد أسرهممجيع العمال املهاجر
وتطلب اللجنة النشر الواسع هلذه التعليقات اخلتامية يف كازاخـستان حـىت يكـون               - ٩٨

والـساسة والربملـانيون والنـساء ومنظمـات        ن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون        عامة الناس، مبـ   
حقوق اإلنسان على بينة من اإلجراءات الـيت اختـذت لـضمان املـساواة القانونيـة والفعليـة                 

وتطلـب اللجنـة    . واإلجراءات اإلضافية الالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد     ،الرجل واملرأة بني  
إىل الدولة الطرف أن تنشر باستمرار على نطاق واسع، وال سيما لدى املنظمات النسائية              
ومنظمات حقـوق اإلنـسان، االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة                 

 وكـذا نتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة            وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني     
ــة  ــة والــسالم يف القــرن    :٢٠٠٠املــرأة عــام ”العامــة املعنون املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي

 .“احلادي والعشرين
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـرّد علـى الـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                       - ٩٩

.  مــن االتفاقيــة١٨رهــا الــدوري املقبــل املقــّدم مبوجــب املــادة   التعليقــات اخلتاميــة يف تقري
 تقريـــرا جامعـــا لتقريريهـــا ٢٠١١وتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل أن تقـــدِّم يف عـــام 

 والرابــع الــذي ٢٠٠٧ســبتمرب /الــدوريني الثالــث الــذي ســيحل موعــد تقدميــه يف أيلــول   
 .٢٠١١سبتمرب /سيحل موعد تقدميه يف أيلول

 
 اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالثالتقرير  - ٣ 

 أذربيجان  
 ذربيجــاننظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث أل         - ١٠٠

(CEDAW/C/AZE/2-3) ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٣ املعقـــودتني يف ٧٦٦ و ٧٦٥ يف جلـــستيها
ــرد قائمة القـضايــا واألسـئلة      وت). CEDAW/C/SR.766و   CEDAW/C/SR.765انظـر   (٢٠٠٧

__________ 
ــدويل اخلــاص     )١(  ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــالعهــد ال ــة  ب احلقوق املدني

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد       ، و  أشكال التمييز العنصري   والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع    
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة، واتفاقيـة   ه من املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغري 

 .لطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمق احقو
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ــها   ــة يف الوثيقــة  الــيت طرحت ـــي الوثيقــة   ، CEDAW/C/AZE/Q/3اللجن ــرد ردود أذربيجــان فـ وت
CEDAW/C/AZE/Q/3/Add.1. 

 
 مقدمة  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لتقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين                  - ١٠١
توجيهيــة للجنــة بــشأن إعــداد التقــارير، وأخــذ بعــني االعتبــار  والثالــث، الــذي التــزم باملبــادئ ال
وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملـا قدمتـه مـن ردود كتابيـة              . التعليقات اخلتامية السابقة للجنة   

الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وللعـرض الـشفوي        طرحهـا   على قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت          
لذين عرضـا بإسـهاب للتطـورات األخـرية يف تنفيـذ االتفاقيـة يف       واملعلومات الكتابية اإلضافية ال   

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا تتحلى به من إرادة سياسـية لتنفيـذ االتفاقيـة، غـري                 . أذربيجان
أهنـا تعــرب عـن أســفها لعـدم قــدرة الوفـد علــى اإلجابـة بــصورة وافيـة علــى عـدد مــن القــضايا        

 .واألسئلة اليت طرحتها اللجنة
وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة رئـيس اللجنـة                     - ١٠٢

وتعــرب . احلكوميــة لــشؤون األســرة واملــرأة والطفــل، ضــم متخصــصني مــن خمتلــف الــوزارات 
 .اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

ديقها علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتــص  - ١٠٣
 .٢٠٠١يونيه /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف حزيران

 
 اجلوانب االجيابية  

لقضاء علـى التمييـز   سنتها مؤخرا ل  طائفة القوانني اليت    لتثين اللجنة على الدولة الطرف       - ١٠٤
وترحــب .  اللتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــةاهلــمتثاوالضــد املــرأة وتــشجيع املــساواة بــني اجلنــسني، 

، وقـانون   ٢٠٠٦تـشرين األول    /بوجه خاص باعتمـاد قـانون املـساواة بـني اجلنـسني يف أكتـوبر              
، وقــانون منــع انتــشار فــريوس نقــص   ٢٠٠٥يونيــه /مكافحــة االجتّــار باألشــخاص يف حزيــران 

 .اإليدز/املناعة البشرية
تعزيــز األجهــزة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة عــن وترحــب اللجنــة جبهــود الدولــة الطــرف ل - ١٠٥

ــام     ــرأة عـ ــضايا املـ ــة بقـ ــة املعنيـ ــة احلكوميـ ــشاء اللجنـ ــا يف  ١٩٩٨طريـــق إنـ ، والـــيت تغـــري امسهـ
 إىل اللجنـة احلكوميـة لـشؤون األسـرة واملـرأة والطفـل، وحيمـل رئيـسها مـا يعـادل                     ٢٠٠٦ عام

اجلنـسني يف كـل مـصلحة    وترحـب أيـضا بإنـشاء نقـاط اتـصال بـشأن سياسـة متـايز          . رتبة وزير 
كما تشيد اللجنة بالدولـة الطـرف       . حكومية لرصد تنفيذ سياسة احلكومة املتعلقة بقضايا املرأة       
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، الـذي تترأسـه امـرأة حاليـا،         ٢٠٠١عام  ) أمني املظامل (إلنشاء مكتب مفوض حقوق اإلنسان      
 .وتعيني مستشار خاص بشأن املساواة بني اجلنسني يف مكتب أمني املظامل

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف العتماد خطة العمل الوطنيـة بـشأن قـضايا املـرأة للفتـرة                  - ١٠٦
، وإعــداد مــشروع خطــة العمــل الوطنيــة بــشأن قــضايا األســرة واملــرأة للفتــرة   ٢٠٠٥-٢٠٠٠
٢٠١٠-٢٠٠٧. 

 
 الرئيسية والتوصياتلشواغل ا  

نـهجي واملتواصـل جلميـع      بينما تـشري اللجنـة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ امل               - ١٠٧
أحكام االتفاقية، فإهنـا تـرى أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة             
تتطلب اهتماما ذا أولويـة مـن الدولـة الطـرف مـن اآلن وإىل حـني تقـدمي التقريـر الـدوري                       

 وبناء علـى ذلـك، هتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تركـز علـى تلـك اجملـاالت يف                      . املقبل
أنــشطة التنفيــذ الــيت تــضطلع هبــا، وأن تبلــغ عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة يف    

وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع        . تقريرها الدوري املقبل  
 .الوزارات املعنية وإىل الربملان هبدف كفالة تنفيذها الكامل

التقريـر مل يتـضمن بيانـات دقيقـة وموثوقـة مبوبـة حـسب           ويساور اللجنة القلق من أن       - ١٠٨
اجلنس، ومعلومات تقارن حالة املرأة حبالة الرجـل، كـي تـتمكن مـن الوصـول إىل فهـم شـامل                     
حلالـــة املــرأة احلاليـــة فيمــا يتعلـــق بكافــة املنــاطق الــيت تغطيهــا االتفاقيــة، واالجتاهــات املــصادفة    

لك ألن عدم وجود هذه البيانات املفـصلة، أو توافرهـا           وتشعر اللجنة بالقلق كذ   . مبــرور الزمن 
بــشكل حمــدود، قــد يــشكل أيــضا عائقــا أمــام الدولــة الطــرف نفــسها عنــد تــصميم سياســات     
وبرامج حمددة اهلدف وتنفيذها، وعند رصد فعالية تلك السياسات والربامج فيما يتعلـق بتنفيـذ         

 .االتفاقية يف مجيع أرجاء البلد
بالدولـة الطـرف أن تنـشئ علـى وجـه الـسرعة نظامـا شـامال جلمـع                 وهتيب اللجنـة     - ١٠٩

البيانات يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيـة لكـي تقـّيم الوضـع الفعلـي للمـرأة وتتتَّبـع                    
كما هتيب بالدولة الطرف أن ترصد، من خالل مؤشرات قابلة     . االجتاهات على مر الزمن   

وتـدعو  . حملـرز حنـو حتقيـق املـساواة الفعليـة للمـرأة           للقياس، أثـر التـدابري املتخـذة والتقـدم ا         
الدولة الطرف إىل أن تسعى إىل احلصول، حسب االقتضاء، على املساعدة التقنية الدولية             

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى اسـتخدام          . من أجل النهوض جبهود مجع البيانـات وحتليلـها        
امج الراميــة إىل التنفيــذ هــذه البيانــات واملؤشــرات يف صــياغة القــوانني والــسياسات والــرب 

وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــضمن تقريرهــا املقبــل بيانــات  . الفعــال لالتفاقيــة
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إحصائية وحتليالت مبوبة حسب اجلنس وحسب املناطق، احلـضرية والريفيـة، فيمـا يتعلـق                
يـق العملـي    بأحكام االتفاقية، حبيث تشري إىل أثر التـدابري املتخـذة والنتـائج احملققـة يف التطب               

 .للمساواة الفعلية للمرأة
ــاري والتوصــيات        - ١١٠ ــة والربوتوكــول االختي ــام االتفاقي ــق ألن أحك ــة القل ــساور اللجن وي

العامــة للجنـة ليـست معروفـة بقـدر كــاف، وخاصـة بـني القـضاة واحملـامني واملـدعني العــامني،           
رات تــصدرها وتأســف اللجنــة لعــدم تــوفر معلومــات بــشأن أي قــرا  . ولــدى النــساء أنفــسهن 

 .احملاكم وتشري إىل االتفاقية، رغم أهنا جزء ال يتجزأ من النظام التشريعي يف أذربيجان
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تتخـذ تـدابري إضـافية لنـشر معلومـات عـن                      - ١١١

ــة       ــاري والتوصــيات العام ــا يف الربوتوكــول االختي ــصوص عليه ــة واإلجــراءات املن االتفاقي
للجنـة، وأن تنفـذ بـرامج مـن أجـل املـدعني العـامني والقـضاة وأمنـاء املظـامل                     الصادرة عـن ا   

وتوصـي باالضـطالع حبمـالت متواصـلة للتوعيـة          . واحملامني تغطـي مجيـع جوانـب االتفاقيـة        
وحمو األمية القانونية تستهدف النساء وخباصـة الريفيـات منـهن واملنظمـات غـري احلكوميـة                 

ع النـساء علـى االسـتفادة ممـا هـو متـاح مـن إجـراءات                 املعنية بقـضايا املـرأة وذلـك لتـشجي        
قانونية وسبل انتصاف يف حالـة انتـهاك حقـوقهن املنـصوص عليهـا يف االتفاقيـة، ومتكينـهن             

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف أيـضا علـى أن ترصـد نتـائج هـذه اجلهـود، وأن                   . من ذلك 
رأة للنظـام القـانوين     تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل إحـصاءات مفـصلة عـن اسـتخدام املـ               

للحصول علـى اإلنـصاف مـن التمييـز يف مجيـع اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة، واالجتاهـات                    
 .املصادفة مع مرور الزمن

وبينما ترحب اللجنة بقانون املساواة بني اجلنسني املعتمد مؤخرا، يساورها القلـق مـن               - ١١٢
لدولــة الطــرف، رغــم ذلــك، أهنــا غــري أن القــانون يــشمل بعــض األحكــام التمييزيــة الــيت تــرى ا

واللجنــة قلقــة أيــضا مــن فهــم الدولــة الطــرف احملــدود، فيمــا يبــدو، ملفهــومي املــساواة   . متييزيــة
 .الرمسية والفعلية، وما تضمنته االتفاقية من حظر مباشر وغري مباشر للتمييز ضد املرأة

ق باملـساواة بـني اجلنـسني        الطرف أن تراجع قانوهنا املتعل     ةوتطلب اللجنة إىل الدول    - ١١٣
بالنـسبة  وأن تنظر يف إلغاء ما ينطوي عليه من أحكام متييزية، من قبيل تبـاين سـن الـزواج                    

 مــن ١لرجــل واملــرأة، وأن تكفــل إدراج تعريــف للتمييــز يف القــانون يتماشــى مــع املــادة   ل
مييــز الــيت االتفاقيــة، مبــا يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر معــا ويغطــي أيــضا أفعــال الت  

حتــث الدولــة الطــرف علــى  و. ٢ترتكبــها اجلهــات الفاعلــة العامــة واخلاصــة وفقــا للمــادة   
لقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وكفالـة املـساواة القانونيـة                لاالضطالع مبا يلزم من تدابري      

وتــشجع الدولــة . بــني املــرأة والرجــل متــشيا مــع االتفاقيــة  ) لموســةامل(والفعليــة ) الرمسيــة(
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ة الـوارد يف  لموسـ فهوم املساواة املمبلى إذكاء الوعي بطبيعة التمييز غري املباشر و  الطرف ع 
وهتيـب  . القـضائي وعامـة النـاس   اجلهـاز  االتفاقية يف أوساط املسؤولني احلكوميني وموظفي   

رصــد تــأثري القــوانني والــسياسات وخطــط العمــل، باســتخدام   تأيــضا بالدولــة الطــرف أن 
تقـيم مـا حيـرز مـن تقـدم صـوب التحقيـق العملـي للمـساواة            مؤشرات قابلـة للقيـاس، وأن       

 . بني املرأة والرجلامللموسة
ــة       - ١١٤ ــسلطة األبوي ــة إزاء اســتمرار املواقــف القائمــة علــى ال ومــا فتــئ القلــق يــساور اللجن

ــة الراســخة   دور املــرأة والرجــل ومــسؤولياهتما يف األســرة واجملتمــع يف   بــشأن واألفكــار النمطي
علـى اخليـارات التعليميـة    نظـرا ملـا لـذلك مـن انعكـاس      يما يف املناطق الريفية،    س أذربيجان، وال 

مـستوى مـشاركتها يف   اخنفـاض  املطروحة أمام املـرأة، وعلـى وضـعها يف سـوق العمـل، وعلـى           
ويساور اللجنة القلق إزاء اسـتمرار األفكـار النمطيـة الـواردة يف             . احلياة السياسية واحلياة العامة   

 . الكتب املدرسية
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها يف سبيل القضاء علـى األفكـار               - ١١٥

النمطية املستمرة والراسخة اليت تنطوي علـى التمييـز ضـد املـرأة، وعلـى اسـتنهاض مجيـع                    
إحداث تغيري ثقايف يكفل االحترام التـام حلقـوق         للقيام بإجراءات من شأهنا     شرائح اجملتمع   

كما حتث الدولة الطرف على نشر معلومات .  حنو متكافئ مع الرجلاملرأة وكرامتها على
االتفاقية من خالل النظام التعليمـي، مبـا يف ذلـك عـن طريـق التثقيـف يف جمـال حقـوق            عن  

اإلنسان والتدريب على الوعي باألمور اجلنسانية، من أجل تغيري اآلراء واملواقف النمطيـة             
طلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز تـدريب              وت.  املـرأة والرجـل    أدوارالقائمة بشأن   

هيئة التدريس يف أمور املساواة بني اجلنسني وأن تنقح الكتـب املدرسـية مـن أجـل القـضاء                
وهتيب بالدولة الطرف أن تشجع على إدخال مزيـد         . على األفكار النمطية بشأن اجلنسني    

، وحتـث الدولـة الطـرف علـى     من التنويع يف اخليـارات التعليميـة املتاحـة للفتيـان والفتيـات      
التشجيع على فـتح حـوار عـام بـشأن اخليـارات التعليميـة الـيت تعتمـدها الفتيـات والنـساء                     

النـساء  باسـتهداف  وتوصـي  . الحقا من فرص وحظـوظ يف سـوق العمـل        يترتب عليها    وما
محالت التوعية، وبتشجيع وسائط اإلعالم علـى تـرويج صـور         على حد سواء يف      والرجال
. ني اخلاص والعام  انن املرأة وعن تكافؤ وضع املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف امليد         إجيابية ع 

 إىل استهداف املناطق الريفية على وجه اخلصوص عند تنفيذ          الطرفوتدعو اللجنة الدولة    
 .التدابري، وإىل رصد تأثريها وتقييمه على حنو منتظمتلك 
. رســة العنــف ضــد املــرأة يف أذربيجــان ومــا بــرح القلــق يــساور اللجنــة إزاء تفــشي مما  - ١١٦

القلق إزاء  ا تـشعر بـ    العنف املـرتيل، فإهنـ    املتعلـق بـ   اللجنة صـوغ مـشروع القـانون        وبينما تالحظ   
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ويــساور اللجنــة . اعتمــاده وغيــاب املعلومــات بــشأن نطاقــه ومــضمونهالــيت شــابت  اتريالتــأخ
 .نائيالقلق كذلك إزاء التعريف احلايل لالغتصاب الوارد يف القانون اجل

 علـى التعجيـل بـسن مـشروع القـانون بـشأن العنـف               الطرفوحتث اللجنة الدولة     - ١١٧
املرتيل، وعلى كفالـة إدراج حكـم يف صـلبه يـنص علـى مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم، وعلـى                      
متكني الضحايا من احلصول على خدمات العدالة بـشكل كـاف إضـافة إىل تـدابري احلمايـة                  

 الدولــة الطـرف أن تعــّرف بـه علــى نطـاق واســع يف أوســاط    وتطلـب إىل . وإعـادة التأهيــل 
وهتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تكفـل تـوفري             . املوظفني احلكوميني واجملتمـع بوجـه عـام       

، مبـن    املـرتيل  سبل االنتصاف واحلماية الفوريـة جلميـع النـساء الالئـي يقعـن ضـحايا للعنـف                
 مبا يف ذلـك إصـدار أوامـر احلمايـة،       ، داخليا فيهن النساء الريفيات والالجئات والنازحات    

وتـدعو  . وتوفري أماكن اإليـواء اآلمنـة بأعـداد كافيـة، إضـافة إىل تـوفري املـساعدة القانونيـة                  
ــة املــسؤولني احلكــوميني، وخباصــة موظفــو إنفــاذ القــانون      ــة توعي ــة الطــرف إىل كفال الدول

توعية تامة جبميع   والسلك القضائي ومقدمو الرعاية الصحية واألخصائيون االجتماعيون،        
 من أجـل التـصدي هلـا علـى          الواجبة التطبيق أشكال العنف ضد املرأة وباألحكام القانونية       

وحتث الدولة الطرف على إجراء حبوث عن مدى انتشار مجيع أشـكال العنـف              . حنو مالئم 
ل شـامل  ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وأسباهبا وعواقبها، لكي تتخذ أساسـا لتـدخّ       

موجــه، وعلــى إدراج نتــائج تلــك البحــوث وأثــر إجــراءات املتابعــة املتخــذة يف تقريرهــا    و
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل كفالة جتـرمي تعريـف االغتـصاب يف              . الدوري املقبل 

القانون اجلنائي ألي فعل جنـسي يرتكـب ضـد شـخص دون رضـاه، مبـا يف ذلـك يف حالـة                       
 .غياب مقاومة ذلك الفعل

كافحة االجتـار بالبـشر، تظـل    ملالدولة الطرف باجلهود اليت تبذهلا ترحب اللجنة   فيما   و - ١١٨
قلقة إزاء استمرار االجتار بالنساء والفتيـات واسـتغالل البغـاء، وإزاء غيـاب التـدابري الراميـة إىل                   

 .إعادة تأهيل النساء الالئي وقعن ضحايا لالجتار
نفـذ خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار            وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن ت        - ١١٩

ــاذا كــامال،        ــة االجتــار باألشــخاص إنف ــانون حمارب ــاذ ق ــاال وأن تكفــل إنف ــذا فع ــشر تنفي بالب
وتوصـي اللجنـة بـأن تعـاجل        . سيما عـن طريـق مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم بـشكل فعـال               وال

حـسني احلالـة    الدولة الطرف السبب اجلذري لالجتار بالبـشر مـن خـالل زيـادة جهودهـا لت               
االقتصادية للمرأة مبا يفضي إىل القـضاء علـى ضـعفها إزاء االسـتغالل واالجتـار يف البـشر،        
واختاذ ما يلزم من تدابري إلعادة تأهيـل النـساء والفتيـات مـن ضـحايا االسـتغالل واالجتـار                    
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ئمـة  وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطـرف إىل اختـاذ مجيـع التـدابري املال          . وإدماجهن يف اجملتمع  
 .البلدمن أجل قمع استغالل البغاء يف 

 القلـق يـساورها إزاء      فـإن ومع ترحيب اللجنة مبا أحـرز مـن تقـدم يف اآلونـة األخـرية،                 - ١٢٠
اخنفاض مستوى مشاركة املرأة يف احليـاة العامـة ويف احليـاة الـسياسية ويف مواقـع صـنع القـرار،             

ــباب ال      ــوات ملموســة ملعاجلــة األس ــدم اختــاذ خط ــك، ومنــها املواقــف    وإزاء ع كامنــة وراء ذل
 .االجتماعية والثقافية السائدة

تـدابري ملموسـة لزيـادة عـدد النـساء يف           على اختـاذ     اللجنة الدولة الطرف     وتشجع - ١٢١
احمللــي ويف الربملــان واألحــزاب   /ســيما علــى املــستوى البلــدي    مواقــع اختــاذ القــرار، وال  

وتوصــي بــأن تــستخدم الدولــة الطــرف     . واخلدمــة املدنيــة  اجلهــاز القــضائي   الــسياسية و
التــدابري اخلاصــة ب ، املتعلقــةتفاقيــةال مــن ا٤ مــن املــادة ١اســتخداما فعــاال أحكــام الفقــرة  

 للجنة، وأن تـضع أهـدافا وجـداول زمنيـة ملموسـة للتعجيـل           ٢٥ والتوصية العامة    ،املؤقتة
وتـدعو  . ستوياهتمامـ ميـع   يف احليـاتني العامـة والـسياسية جب        متكافئ   على حنو مبشاركة املرأة   

 .الدولة الطرف إىل رصد اآلثار اليت ختلفها التدابري املتخذة والنتائج احملققة مبرور الوقت
 القلق يساور اللجنة إزاء الفصل املهين بني النساء والرجـال يف سـوق العمـل                ال يزال  و - ١٢٢

ي عليـه قـانون     يـساور اللجنـة القلـق إزاء مـا ينطـو          كمـا   . وفجوة األجور بـني النـساء والرجـال       
إزاء املـرأة  مبالغـا فيـه    املرأة، حيث يبدو أنه يسلك هنجـا محائيـا    علىمن أثر سليب حمتمل     العمل  

ـــا بوصــفها  ــد مــن مث فرصــها االقتــصادية يف عــدد مــن اجملــاالت   أُمًـّ ــة عــن  . ويقي وتعــرب اللجن
صغرية األسف لعدم توفري معلومات عن املصارف اليت تقدم قروضا واعتمادات للمؤسسات الـ            

 .  السابقةرحبت هبا يف تعليقاهتا اخلتاميةقد  واليت كانت اللجنة ،اليت تديرها نساء
لقـــضاء علـــى الفـــصل املهـــين بنوعيـــه األفقـــي لوتوصـــي اللجنـــة بتعزيـــز اجلهـــود  - ١٢٣

والعمودي، واختـاذ التـدابري مـن أجـل تـضييق الفجـوة يف األجـور الـيت تفـصل بـني النـساء                        
ام نظم لتقييم الوظائف يف القطاع العام ترتبط بزيـادة األجـور يف             والرجال ورأهبا، باستخد  

 الدولة الطرف إدخال أحكام      إىل  اللجنة تطلبو. القطاعات اليت تكون الغلبة فيها للمرأة     
وتطلــب أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن  . القيمــةيف بــشأن تــساوي األجــر للعمــل املتــساوي  

فـرص املـرأة يف سـوق العمـل، وأن جتـري            تستعرض وحتلـل بدقـة تـأثري قـانون العمـل علـى              
يلـزم مـن تعـديالت لكفالـة صـحة مجيـع العـاملني وسـالمتهم، وأن تـشجع علـى تقاسـم                        ما

املسؤوليات األسرية بني النـساء والرجـال، وأن تـساهم يف القـضاء علـى األفكـار النمطيـة                   
ــالتمييز ضــد املــرأة   ــة املــشوبة ب ــة الطــرف إىل  . واملواقــف التقليدي أن تــضّمن وتــدعو الدول

 . وعما اختذته من إجراءات ذات صلةليالتتقريرها القادم معلومات عن تلك التح
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم اسـتخدام الدولـة الطـرف لتعريـٍف للوفـاة النفاسـية            - ١٢٤
يتفق مع التعريـف املـوحــد ملنظمـة الـصحة العامليـة، ولـذلك، رمبـا تـُـخطــئ الدولــة الطـرف يف             

وتعـرب اللجنـة عـن القلـق أيـضا إزاء االفتقـار إىل منـهجيات                . بـة الوفيات النفاسيـة  حساب نس 
وتشعـر اللجنة بالقلق كذلك لــعدم      . مـُـوحـَّـدة جلمع وحتليل البيانات املتعلقة باألمومـة املأمونـة      

إدراج وسائل منـع احلمل يف قائمــة العقـاقري األساسـية والحتمــال عـدم توفــر جمموعـة شـاملة                     
 .من وسائل منع احلمل للنساء

وتوصـي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب مساعدة من منظمة الصحة العاملية كـي             - ١٢٥
تتبنـى تعريفها للوفيات النفاسية وتـتخذ خطوات لتوحيد منهجيات مجع وحـساب وتقيــيم          

. أمونـة البيانات من أجـل مواصـلة رصــد وتقيــيم اخلـدمات الـصحيــة يف جمــال األمومــة امل                
توصـي اللجنة الدولة الطـرف بتوسـيــع نطـاق جمموعـة وسائــل منــع احلمـل الـشاملة                    كما

 .وتوفريها للنسـاء
ــة        - ١٢٦ ــاع االجتماعيـ ـــر ورداءة األوضـ ــشـي الفقـ ــق ألن تفـ ــن القلـ ــة عـ ـــرب اللجنـ  -وتعـ

ميــيز  االقتصادية يف البلـد مـن بـني العوامـل الـيت تـؤدي إىل انتـهاك حقـوق اإلنـسان للمـرأة والت                     
ســيما النــساء  وتعــرب اللجنــة عـن قلقهــا بــصفـة خاصـة إزاء حالــة املــرأة الريفيـة، وال   . ضـدهــا 

املقيمـات يف املناطق اجلبليـة واملناطق املرتفعـة، اليت تـتسـم بأوضــاع معيـشية خـَـطـِـــرة وانعـدام                
ــة الــصحية والتعلــيم والتــسهيالت     ــة والرعاي ــة االســتفادة مــن خــدمات العدال  االئتمـــانية إمكاني

 .واخلدمات اجملتمعية
وحتــث اللجنة الدولة الطرف على أن جتعـل تعزيز املـسـاواة بـني اجلنـسني عنـصـرا          - ١٢٧

سـيما تلـك الراميـة إىل ختفيــف          صرحيـا من عناصر خططها وسياساهتا اإلمنائيـة الوطنية وال       
ــستدامة   ــة امل ــة ا . حـــدة الفقــر وحتقيــق التنمي ـــة الدول ـــي  وحتـــث اللجن لطــرف علــى أن تول

سـيما املقيمـات منهــن يف املنـاطق       االهتمام بصفة خاصة الحتياجات النساء الريفيات، وال      
ــرارات        ــاذ الق ــات اخت ــشاركتهن يف عملي ــضمـن م ــى أن ت ـــة، وعل ـــاطق املرتفع ــة واملن اجلبلي
وتزويدهـن بإمكانية االستفادة الكاملة مـن خـدمات العدالـة والتعلـيم واخلـدمات الـصحية        

كمـا حتـــث اللجنــة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ التـدابري املالئمــة                  . التسهيالت االئتمانيـة و
. للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التميـيـــز ضــد املــرأة فيمــا يتــصل مبلكيــة األراضــي ووراثتهـــا 

وتدعـو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تؤكـد حقوق اإلنسان للمرأة يف مجيع برامج التعاون              
ملنظمات الدولية ومقدمـي املعونة الثنائيــة كـي يتـسنـى هلـا أن تعـاجل األسـباب                 اإلمنائي مع ا  

االجتماعية االقتصادية للتميـيز ضـد املرأة، مبا يف ذلك األسباب اليت تؤثـر على النـساء يف               
 .املناطق الريفية، من خالل مجيع مصادر الدعم املتوفـرة



A/62/38
 

07-41514 36 
 

 مـن أن التـشريعـات تكفـل املـساواة يف احلقـوق      وتـالحـظ اللجنـة مع القلق أنـه بالرغم   - ١٢٨
يزال التميــيز ضـد      بيــن النساء والرجال يف املسائل ذات الصلة بالزواج والعالقات األسرية، ال          

ـــن اجملــالني، وميكـــن       املــرأة قائمــا ومنتــشـرا علــى نطــاق واســـع، مــن حيــث املمارســة، يف هذي
وتعــرب . لزجيـــات الدينيـــة غــري املــسجـلةمــشاهدتـه، ضمـــن مجلــة أمـــور أخــرى، يف اســتمرار ا

سنــة، الـذي قـد يـنخفض      ١٧اللجنة عن القلق أيضا إزاء ســن الزواج القـانوين للفتيـات وهـو      
 .سنـة يف حاالت معينـة مـمـا يشجـع علـى الزواج املبكــر

وتطـلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن تنفـذ تدابري يف جمـال إذكــاء الوعــي ترمــي                  - ١٢٩
ىل حتقيق املساواة بني النساء والرجال فيمـا يتـصل بــالزواج والعالقـات األسـرية حـسبما                   إ

وتدعــو اللجنــة الدولـة    .  للجنة٢١ من االتفاقية والتوصية العامة     ١٦ تطالب بذلك املادة  
وحتــث  . الطرف أيضا إلـى أن تضمـن تسجيل مجيع حاالت الزواج علـى النحـو الـصحيح              

 سـنة، وفقـا     ١٨لـى أن ترفــع الـسـن القانونيـة الدنيــا للـزواج إىل               اللجنة الدولة الطرف ع   
وتطلــب .  مــن االتفاقيــة١٦، مــن املــادة ٢ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والفقــرة ١ للمــادة

اللجنة من الدولة الطرف أيضـا أن تـُــضمـِّـن تقريرهـا التـايل معلومـات عـن حـاالت زواج                   
ـرة يف أذربيجـان وعـن حـاالت الـزواج الدينــي أو    يتجـاوزن الثامنة عش   الفتيات الـالتـي مل  

يف ذلك مـدى انتـشار تلـك احلـاالت واجتاهاهتـا علـى مــر الزمــن، والوضــع                     التقليدي، مبا 
 .القانونـي هلــا

وبالرغم من أن اللجنة ترحـب بالربنامج احلكومـي لـحل مشاكل الالجئني واملـشردين             - ١٣٠
ـــا، فإهنـــا تالحـــظ مــع القلــق    ــا   داخلي أن وضــع النــساء والفتيــات الالجئــات واملــشردات داخلي

ســيما فيمــا يتعلــق بإمكانيــة حــصوهلن علــى التعلــيم    يــزال يتــسم بالــضعف والتهميـــش، وال  ال
 .والعمالة والرعايـة الصحيـة واإلسكان

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تنفـــذ تــدابري موجهـــة مـــن أجـــل النــساء      - ١٣١
 واملشردات داخليـا، يف إطار جـداول زمنيـة حمـددة، لتحـسني إمكانيـة           والفتيات الالجئات 

حــصوهلن علــى التعلــيم والعمالــة والرعايـــة الــصحيـة واإلســكان وأن تـــرصد تنفيــذ تلــك    
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعد تقريـرا عن النتائج اليت تتحقق بـصدد     . التدابـيـر

 .فتيات يف تقريرها الدوري املقبــلحتسني حالة هذه الفئـات من النساء وال
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبـــل، يف أقـــرب وقــت ممكــن، تعــديل     - ١٣٢
 . من االتفاقية، املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستخدم على النحـو األوىف، لـــدى تنفيـذها                - ١٣٣
ا مبوجب االتفاقية، إعالن ومنهـاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة،            اللتزاماهت

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تـُـدرج معلومات عن ذلك فـي تقريرها الدوري املقبـل
بـد من تنفيـذ االتفاقيـة علـى حنـو تــام وفعـال مـن                وتؤكد اللجنة أيضـا على أنـه ال      - ١٣٤

ــةأجــل حتقيــق األهــداف اإل  ــة لأللفي ـــة الطــرف إىل أن تدمـــج   . منائي ـــة الدول وتـدعـــو اللجن
منظـورا يراعي املساواة بني اجلنسني وأن تراعـي أحكام االتفاقيـة بـصورة صـرحية يف مجيـع                 
جهودها الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب مـن الدولة الطرف أن تــورد              

 .ري املقبلمعلومات عن ذلك يف تقريرها الدو
الــسبعة الدوليــة الرئيــسية صكوك الــوتـالحـــظ اللجنــة أن التــزام الدولــة الطــرف ب - ١٣٥

يعــزز متتــع النــساء حبقــوق اإلنــسان اخلاصـــة بـهـــن وباحلريــات   )١(املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان
 .األساسية يف مجيع مناحـي احليــاة

طــاق واســع يف أذربيجــان وتطلــب اللجنــة نــشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى ن   - ١٣٦
لتوعيـة سكاهنا، وخاصـة املسؤولون احلكوميـون والـسـاســة والربملـانيون ومنظمــات املـرأة              
ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بــاخلطوات الــيت اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة والفعليـــة 

 وتـشجع اللجنـة الدولـة     . للمـرأة، فضـال عـن اخلطـوات األخـرى املطلوبـة يف هـذا الـصدد              
الطـرف، بــصفة خاصـة، علــى أن تعقـد منتــدى عامــا مبــشاركة مجيـع األطــراف الفاعلــة يف      
ــر ومــضمون التعليقــات       ــة، فــضـال عــن اجملتمــع املــدين ملناقــشة طريقـــة عــرض التقري الدول

ــة ــة الطــرف أن تواصــل النــشـر، علــى نطــاق واســـع،     . اخلتامي وتطلــب اللجنــة مـــن الدول
أة ومنظمات حقـوق اإلنـسان، لالتفاقيــة وبروتوكوهلـا          سيما بيـن أوسـاط منظمات املر     وال

ــدورة      ـــائج ال ــة، وإعــالن ومنهـــاج عمــل بــيجني ونت ــاري، والتوصــيات العامــة للجن االختي
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائيـة الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعنونـة           

 .“ين والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشراجلنسني
وتطلب اللجنة مـن الدولة الطرف أن ترد علـى الـشواغل املـُــعرب عنـها يف هــذه                - ١٣٧

 مــن االتفاقيــة، ١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــدم مبوجــب املــادة    
 .٢٠٠٨أغسطس /واملقرر تقدميه يف آب

 
 اهلند  

ــستيها   - ١٣٨ ــة، يف جل ــودتني٧٦٢ و ٧٦١نظــرت اللجن ــاين ١٨ يف ، املعق ــاير / كــانون الث ين
ــرين   )٧٦٢ و CEDAW/C/SR.761انظــر  (٢٠٠٧ ــر اجلــامع للتقري ــدوريني ، يف التقري ــاين ال الث
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وتـرد قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت طرحتـها            ). CEDAW/C/IND/2-3(والثالث املقدم من اهلند     
 /CEDAW/Cتــــــرد ردود اهلنــــــد يف الوثيقــــــة و، CEDAW/C/IND/Q/3اللجنــــــة يف الوثيقــــــة 

IND/Q/3/Add.1. 
 

 مقدمة  
الـدوريني  تعرب اللجنة عن تقديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين                   - ١٣٩

تلتـزم يف   أهنـا مل    الثاين والثالث، وإن كان يؤسفها أهنـا تـأخرت يف تقدميـه عـن املوعـد احملـدد، و                  
 أجل إعداد التقارير ومل تـشر فيـه         إعداده التزاما تاما باملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة من        

إىل التعليقات العامة للجنة، ومل توفر املعلومات اليت طلبتها اللجنة بشأن العنف الطـائفي الـذي           
وتثين اللجنة على الدولة الطرف للردود الكتابية اليت قدمتها علـى قائمـة        . حدث يف غوجارات  

الدورة وللمعلومـات اإلضـافية الـيت قدمتـها         الفريق العامل ملا قبل     طرحها  القضايا واألسئلة اليت    
 . كتابة خالل النظر يف التقرير

وزارة مناء املـرأة والطفـل،      أمني  وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفدا برئاسة          - ١٤٠
كمـا  . والذي ضم الوكيل العام وممـثلني عـن الـوزارات األخـرى املـسؤولة عـن تنفيـذ االتفاقيـة                   

لحوار الصريح والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة، مما أتاح تقـدمي             تعرب عن تقديرها ل   
 .مزيد من اإليضاحات بشأن الوضع احلقيقي للمرأة يف اهلند

 
 اجلوانب اإلجيابية  

، ٢٠٠١الـسياسة الوطنيـة لـتمكني املـرأة،         ) أ: (تثين اللجنة على الدولة الطـرف بـشأن        - ١٤١
ـــال ـــيت التزمــت فيهــا احلكوم ـ ــول عــام     ةــ ــع الزجيــات حبل ــسجيل مجي ــة أمــور بت ؛ ٢٠١٠ يف مجل
 يف املائـة    ٣٠ امليزانية الوطنية اليت ُيخصَّص مبوجبها للمرأة        يف“ خطة العنصر النسائي  ” )ب( و

الـسياسة الوطنيـة بـشأن      ) ج(نفاق على التنمية يف مجيـع القطاعـات؛ و          المن املبالغ املخصصة ل   
 .٢٠٠٥ الوطين لضمان العمل يف الريف لعام القانون) د(؛ و ٢٠٠٥املعوقني لعام 

زيل ـوهتنـــئ اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى ســـن قـــانون محايـــة املـــرأة مـــن العنـــف املنـــ  - ١٤٢
قـانون  ) ب(و  ؛  قـانون اإلرث لـدى اهلنـدوس      ) أ: ( وللتعديالت اليت أدخلت علـى     ٢٠٠٥ لعام

 .الطالق اهلندي
ن تقدم يف زيادة نسب االلتحاق بـالتعليم        وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا حققته م        - ١٤٣

التعلــيم االبتــدائي (“ ســارفا شيكــشا أهبيــان ”االبتــدائي مــن خــالل بــرامج شــىت منــها برنــامج   
 ).للجميع
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 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة         ر  إن اللجنة، إذ تذكِّ    - ١٤٤

، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن    منهجية ومتواصلة 
اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـذه                   

وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 
أن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما حتققه من اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية و
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة       . نتائج يف تقريرها الدوري املقبل    

 .إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكامل
 كافية لتنفيـذ التوصـيات املتعلقـة        ويساور اللجنة القلق لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري        - ١٤٥

. )٢(٢٠٠٠ببعض الشواغل اليت أثارهتا اللجنة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة الـيت اعتمـدهتا عـام               
 بـسن قـانون بـشأن      (٦٧وعلى وجه اخلصوص، ترى اللجنة أن توصـياهتا الـواردة يف الفقـرات              

اقية والدستور قابلـة للتطبيـق يف       التمييز على أساس نوع اجلنس، لكي تصبح معايري االتف        مسألة  
) حالة اإلجراءات اليت تتخذها جهـات أخـرى غـري احلكومـة أو يف حالـة عـدم اختـاذ إجـراءات                     

) بإعداد خطة عمل وطنية تعاجل بطريقة كلية موضوع العنف القائم علـى نـوع اجلـنس                (٧٠ و
 إجيابيــة إجــراءات باختــاذ (٨١و ) إنفــاذ القــوانني الــيت متنــع التمييــز ضــد نــساء داليــت  ب (٧٥و 

 كمـا يـساور اللجنـة       .مل يـتم تناوهلـا علـى حنـو واف         ) لزيادة مشاركة املرأة يف النظـام القـضائي       
القلق إذ أهنا مل تزود بـأي معلومـات بـشأن تقريـر اللجنـة املنـشأة السـتعراض قـانون الـسلطات            

 .)٣(االستثنائية للقوات املسلحة استجابة لتعليقاهتا اخلتامية السابقة
وتؤكد اللجنة من جديد الشواغل والتوصيات املعرب عنها يف التعليقات اخلتامية            - ١٤٦

 وتطلـب   .، وحتث الدولة الطرف على املضي دون تأخري يف تنفيـذها          ٢٠٠٠املعتمدة  عام    
اللجنة إىل الدولة الطرف توفري معلومات بشأن اخلطوات املتخـذة إللغـاء أو تنقـيح قـانون                 

ات املسلحة وكفالة عدم إعاقة عملية التحقيق يف أعمال العنـف  السلطات االستثنائية للقو  
ضــد املــرأة الــيت يرتكبــها اجلــيش ضــد النــساء يف املنــاطق الــيت تــشهد اضــطرابات وخــالل  

 .االحتجاز أو السجن ومقاضاة مرتكبيها
ــة القلــق إزاء التمنُّــ  - ١٤٧ إعــادة النظــر يف عــن ع الــذي تبديــه الدولــة الطــرف  ويــساور اللجن

ــادرة هــذه      سياســته ــوانني األحــوال الشخــصية للطوائــف دون مب ــدخل يف ق ــة بعــدم الت ا املتعلق

__________ 
 ).A/55/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم : انظر )٢( 
 .٧٢املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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 مـن  ١٦  من املادة  ١ والفقرة   ٥من املادة   ) أ(بشأن الفقرة   حتفظاهتا  سحب  واألخرية أو قبوهلا،    
أيـضا مـع     مـع االتفاقيـة روحـا وهـدفا بـشكل عـام فحـسب، بـل               لـيس   االتفاقية، وهو ما يتناىف     

 . الدولة الطرف من ضمانات باملساواة وعدم التمييزينص عليه دستور  ما
مـن  ) أ(بـشأن الفقـرة     إعـادة النظـر يف حتفظاهتـا        حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       و - ١٤٨
، وعلـى املبـادرة إىل إقامـة نقـاش ضـمن       هبـدف سـحبها  ١٦ مـن املـادة     ١ والفقـرة    ٥املادة  

نــسان للمــرأة والتــشجيع علــى الطوائـف املعنيــة يتنــاول املــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإل 
إجراء مثل هذا النقاش، وعلى وجه اخلـصوص العمـل مـع اجملموعـات النـسائية مـن أفـراد                    

تعديل أمنـاط الـسلوك االجتماعيـة والثقافيـة مـن           ) أ: (هذه الطوائف ودعمها للقيام مبا يلي     
أجــل حتقيــق القــضاء علــى التحيــزات واملمارســات القائمــة علــى أســاس األدوار النمطيــة     

إعــادة النظــر يف قــوانني األحــوال الشخــصية ملختلــف اجلماعــات  ) ب(للرجــل واملــرأة، و 
 .اإلثنية والدينية وإصالحها لضمان املساواة القانونية بني اجلنسني واالمتثال لالتفاقية

ويساور اللجنة القلق إذ أنه يف حني أن املساواة القانونيـة بـني اجلنـسني قـد حتققـت يف                     - ١٤٩
 .جملاالت، ال يزال هناك العديد من العوائق اليت متنع حتقيق املساواة الفعليةالعديد من ا

وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف استراتيجيات للتغلب على هذه العقبات            - ١٥٠
اليت تعيق اإلعمال الفعلي حلقوق املرأة، وتدعو الدولـة الطـرف أال تكتفـي بتـوفري دورات           

وبنـاء القـدرات لـصاحل خمتلـف أصـحاب املـصلحة بـل أن تتخـذ                 تدريبية للتوعية اجلنسانية    
 .خطوات استباقية إلزالة احلواجز اهليكلية اليت تعترض سبيل حتقيق املساواة بني اجلنسني

وتأســف اللجنــة ألن التقريــر ال يــوفر بيانــات إحــصائية كافيــة مــصنفة حــسب اجلــنس   - ١٥١
شأن حتقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل علـى             واألصـل العرقـي بـ     والطبقة واألقلية املنتمى إليهـا      

أرض الواقــع يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، وأنــه ال يــوفر معلومــات عــن أثــر خمتلــف    
التدابري اليت اختذت على الصعيد القانوين وعلـى صـعيد الـسياسات العامـة املـذكورة يف التقريـر                   

 .وعما حققته من نتائج
دولـة الطـرف حتديـد معـايري قياسـية وتـضمني تقريرهـا املقبـل                تطلب اللجنة إىل ال   و - ١٥٢

والطبقـة  بيانات إحصائية وحتليالت كافية ومالئمة وقابلة للمقارنة مـصنفة حـسب اجلـنس              
، إلعطــاء فكــرة عامــة واضــحة عــن تنفيــذ خمتلــف  واألقليــة املنتمــى إليهــا واألصــل العرقــي

من يف جمال التحقيـق الفعلـي للمـساواة         أحكام االتفاقية، واالجتاهات املتغرية على مرور الز      
وتطلــب إىل الدولــة الطــرف علــى وجــه اخلــصوص مراجعــة ورصــد    . بــني املــرأة والرجــل 

االمتثــال ألحكــام االتفاقيــة يف مــا يتعلــق بالنــساء مــن الطبقــات والقبائــل املنبــوذة والفئــات 
 بانتظـام   وتوصـي أيـضا بـأن جتـري الدولـة الطـرف           .املتخلفة واألقليات يف مجيع القطاعـات     
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تقييمات ملا ترتب على إصالحاهتا التشريعية وعلى براجمها وسياساهتا من آثار حرصا علـى            
أن تفــضي التــدابري املتخــذة إىل حتقيــق األهــداف املرجــوة، وأن تبلــغ اللجنــة بنتــائج هــذه     

 .املقبلالدوري التقييمات يف تقريرها 
الـــسياسات الـــيت املتعلقـــة بويعية التـــشرإن اللجنـــة، إذ تالحـــظ أن تنفيـــذ املبـــادرات و - ١٥٣

لواليــات واألقــاليم االحتاديــة، وأن هلــذه الواليــات  يتــرك لتتخــذها احلكومــة املركزيــة غالبــا مــا 
واألقاليم سلطة قضائية يف بعض اجملاالت اليت تـشملها االتفاقيـة، يـساورها القلـق لعـدم وجـود                    

طبيقـا منـسقا ومتجانـسا يف       تكفـل تطبيـق االتفاقيـة ت      وإجـراءات   هياكـل وآليـات     ما يكفي مـن     
 .مجيع الواليات واألقاليم االحتادية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع وكفالة التنفيذ املنسق لالتفاقيـة يف كامـل              - ١٥٤
االستـشارية وسـائر آليـات    باملنتـديات  أحناء البلد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة االهتمـام               

.  املركزية وحكومـات الواليـات واألقـاليم االحتاديـة         الرقابة والشراكة القائمة بني احلكومة    
ويف هــذا اخلــصوص، توصــي اللجنــة بــأن تقــيم الدولــة الطــرف صــالت رمسيــة بــني اللجنــة 

ــرأة    ــرأة وجلــان امل ــة للم ــاتمبختلــف الوطني ــضا إىل أن    . الوالي ــة الطــرف أي ــدعو الدول وت
ع معـايري وإنـشاء      مـن الدسـتور يف وضـ       ٢٥٣تستخدم السلطات املخولة هلا مبوجب املادة       

آليات للتنسيق والرصد دون تأخري، لكفالة القيـام علـى حنـو فعـال مبواءمـة وتنفيـذ بـرامج            
 حبقـوق املـرأة علـى    ةاملتعلقـ التـشريعات   وسياسات املساواة بني اجلنسني، فـضال عـن إنفـاذ           

 .املستوى املركزي وعلى مستوى الواليات واألقاليم االحتادية
جنة أن من حق النساء الفقريات احلصول على املـساعدة القانونيـة         ويف حني تالحظ الل    - ١٥٥

اجملانية مبوجب القانون املتعلق باهليئة املعنية بتقدمي اخلـدمات القانونيـة وأن اهليئـة الوطنيـة املعنيـة                 
ــية          ــة األساس ــات القانوني ــرأة باملعلوم ــام امل ــهوض بإمل ــدف إىل الن ــة هت ــدمي اخلــدمات القانوني بتق

، فــإن اللجنــة تــشعر بــالقلق إزاء نوعيــة اخلــدمات القانونيــة   للجــوء إىل القــضاءاومتكينــهن مــن 
 علـى هـذه   اجملانية املقدمة والنطاق املـشمول هبـا وإمكانيـة حـصول النـساء الريفيـات والقبليـات            

 .اخلدمات
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــوفر اخلــدمات القانونيــة اجملانيــة للنــساء    - ١٥٦

شات يف املناطق الريفية والقبلية باإلضافة إىل توفريها يف املناطق احلـضرية،  الفقريات واملهم 
. وأن ترصد نوعية وأثر هذه اخلدمات يف ما يتعلق بضمان إمكانية جلوء املـرأة إىل القـضاء                 

املقبل معلومات عن مدى حصول الدوري وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها       
 الطبقات والقبائل املنبوذة والفئات املتخلفـة واألقليـات، علـى           منالنساء مبن فيهن النساء     

 . وفعاليتهااخلدمات القانونية اجملانية وعن نطاق هذه اخلدمات
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وال تزال اللجنـة قلقـة إزاء عـدم وجـود خطـة شـاملة للتـصدي جلميـع أشـكال العنـف                        - ١٥٧
، ٢٠٠٥يل يف عـام     ويف حـني تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها لـسن قـانون العنـف املـرت                  . ضد املرأة 

فإهنا تشعر بالقلق ألن خمتلـف الواليـات واألقـاليم االحتاديـة مل تعتمـد بعـد آليـات فعالـة إلنفـاذ                       
 .هذا القانون

ــع        - ١٥٨ ــشاور م ــسقة وشــاملة، بالت ــضع خطــة من ــة الطــرف أن ت ــة بالدول وهتيــب اللجن
اع هنـج يغطـي   اجملموعات النسائية، من أجل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة مع اتب         

وحتث الدولة الطـرف علـى اختـاذ خطـوات، بالـشراكة مـع الواليـات                . مراحل حياهتا كافة  
زيل بشكل كامل ودائم، وكفالة متكـني       ـواألقاليم االحتادية، لتطبيق وإنفاذ قانون العنف املن      

مجيــع النــساء مــن ضــحايا العنــف، مبــن فــيهن نــساء الطبقــات والقبائــل املنبــوذة والفئــات     
ة واألقليات، من االسـتفادة مـن اإلطـار التـشريعي ونظـم الـدعم القائمـة إىل كفالـة                    املتخلف

 بــصورة فعالــة مبوجــب القــانون اجلنــائي، ومعاقبتــهم علــى العنــفأعمــال مقاضــاة مــرتكيب 
ــاذ     . النحــو الواجــب  ــوظفني احلكــوميني، وخاصــة مــوظفي إنف ــة امل وتوصــي كــذلك بتوعي

رعايـة الـصحية، واملرشـدين االجتمـاعيني، جبميـع          القضائية، ومقـدمي ال   والسلطة  ،  القوانني
وتطلـب القيـام بطريقـة منتظمـة جبمـع          . أشكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا العنـف املـرتيل              

وعلـى وجـه اخلـصوص، تطلـب إىل     . إحصاءات كافية عن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة       
واألصـل   إليهـا    الدولة الطـرف تـوفري معلومـات، مـصنفة حبـسب الطبقـة، واألقليـة املنتمـى                

يف تقريرها الدوري املقبل، عن عدد حاالت العنف املرتيل املبلـغ عنـها إىل الـشرطة           العرقي  
وعن عدد األحكام الصادرة باحلماية وغريها مـن األحكـام          وغريها من السلطات املختصة     

 وعن عدد األحكام الصادرة باإلدانة مبوجب قانون الصادرة مبوجب قانون العنف املنـزيل،
 . املنـزيللعنف املرتيل حبق مرتكيب العنفا

والتـشريعات ذات   إن اللجنة، إذ تالحظ أن املـشاورات جاريـة بـشأن تعـديل القـانون                 - ١٥٩
وعـدم  احلـايل   باالغتصاب، فإهنا قلقة إزاء التعريف الضيق لالغتصاب يف القانون اجلنائي           الصلة  
ــداء اجل  ل هجترميــ ــزواج وأشــكال االعت ــداء   الغتــصاب يف إطــار ال نــسي األخــرى، مبــا فيهــا االعت

 .اجلنسي على األطفال
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى توســيع نطــاق تعريــف االغتــصاب يف قانوهنــا    - ١٦٠

 وعلـى إلغـاء االسـتثناء       ،اجلنائي ليعكس واقع االعتداءات اجلنـسية الـيت تتعـرض هلـا املـرأة             
 الطـرف أن    ةا هتيب بالدول  كم. اخلاص باالغتصاب يف إطار الزواج من تعريف االغتصاب       

وتوصي بـأن   . جترم مجيع أشكال االعتداء اجلنسي، مبا فيها االعتداء اجلنسي على األطفال          
جتري الدولة الطرف مـشاورات واسـعة النطـاق مـع اجملموعـات النـسائية يف سـياق عمليـة                    
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اإلصــــالح الــــيت تــــضطلع هبــــا للقــــوانني واإلجــــراءات القــــضائية املتعلقــــة باالغتــــصاب  
 .اجلنسي تداءواالع
الوقايـة والـسيطرة وإعـادة      (واللجنة قلقة ألن املشروع املقترح لقانون العنـف الطـائفي            - ١٦١

، ال يشمل اجلـرائم اجلنـسية واجلـرائم القائمـة علـى نـوع اجلـنس                 ٢٠٠٥، لعام   )تأهيل الضحايا 
ايا املرتكبـة ضـد النــساء أثنـاء العنــف الطـائفي أو ال تــؤدي إىل اسـتحداث نظــام لتعـويض ضــح      

هذه اجلرائم، حيث إن هذه العناصر ال يغطيها القانون اجلنائي اهلندي أو التـشريعات األخـرى                
وال تزال اللجنة قلقة مـن أن مـشروع هـذا القـانون ال يتنـاول بـشكل            . ذات الصلة تغطية فعالة   

واف إساءة استخدام السلطة من جانب املسؤولني بالدولة من حيث عدم اختاذهم اإلجـراءات              
 .زمة يف حاالت العنف الطائفي أو من حيث ضلوعهم فيهالال

وترحــب اللجنــة مبــا أدلــت بــه الدولــة الطــرف ومفــاده أنــه ســيتم النظــر يف إدراج   - ١٦٢
الوقايـــة  (٢٠٠٥توصـــيات اللجنـــة يف املـــشروع املقتـــرح لقـــانون العنـــف الطـــائفي لعـــام 

اجلــرائم : املــسودة، وتوصــي بــإدراج مــا يلــي يف هــذه )والــسيطرة وإعــادة تأهيــل الــضحايا
اجلنسية واجلرائم القائمة على نوع اجلنس، مبا فيها اجلرائم اجلماعية املرتكبـة ضـد النـساء                
أثناء العنف الطائفي؛ ونظام شامل لتعويض ضحايا هذه اجلرائم؛ وقواعد إجرائية وقواعـد             

ذلك وتوصي اللجنة ك. إثبات تركز على الضحايا من منظور مراعاة الفوارق بني اجلنسني
بأنــه يــتعني التعجيــل يف أن يتنــاول هــذا التــشريع مــسألة عــدم اختــاذ املــسؤولني يف الدولــة    

 .إلجراءات يف حاالت العنف الطائفي أو ضلوعهم فيه
وباإلضافة إىل الـشواغل املعـرب عنـها سـابقا واملتعلقـة باملمارسـات العرفيـة مثـل املهـر                     - ١٦٣

الـذي يقـضي بتكـريس      (ونظـام الديفاداسـي     ) الـسايت (وحرق األرملة حيـة مـع زوجهـا املتـويف           
، فإن اللجنة قلقـة بـشأن ممارسـة مطـاردة املـشعوذات الـيت تـشكل                 )٤()فتيات للخدمة يف املعابد   

 .شكال من أقصى أشكال العنف ضد املرأة
وتوصي اللجنة الدولة الطرف على اعتماد التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى ممارسـة                 - ١٦٤

قاضــاة ومعاقبــة أولئــك الــضالعني يف هــذه املمارســة وتــوفري عمليــة مطــاردة املــشعوذات وم
وتوصــي بــأن تــستند تــدابري مكافحــة هــذه   . إعــادة التأهيــل للــضحايا النــساء وتعويــضهن  

وتناشـد اللجنـة الدولـة      . املمارسة إىل حتليل ألسباهبا، مبا يف ذلـك الـسيطرة علـى األراضـي             
رأة املتأصـلة يف العـرف بكوهنـا تـشكل          الطرف إجياد وعي عام بشأن أشكال العنف ضد امل        

 .انتهاكا حلقوق اإلنسان للمرأة

__________ 
 .٦٩ و ٦٨املرجع نفسه، الفقرتان  )٤( 
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واللجنة قلقة إزاء استمرار الفظائع املرتكبة ضـد نـساء الـداليت وثقافـة إفـالت أولئـك                   - ١٦٥
واللجنـة قلقـة إذ أنـه رغـم القـانون الـذي حيظـر مجـع         . الذين يرتكبون هذه الفظائع من العقاب   

إن هذه املمارسة املهينة ال تزال مستمرة مبـا هلـا مـن عواقـب خطـرية       الفضالت اإلنسانية باليد ف   
 .بالنسبة لكرامة وصحة نساء الداليت الاليت ميارسن هذا النشاط

وتوصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آليـة لرصـد اإلنفـاذ الفعـال لقـانون منـع                   - ١٦٦
أجـل كفالـة املـساءلة وإهنـاء        الفظائع املرتكبة ضد الطوائـف املنبـوذة والقبائـل املنبـوذة مـن              

وناشـدت الدولـة    . اإلفالت من العقاب فيما يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة ضـد نـساء الـداليت               
الطرف أن تعزز إملام نساء الـداليت باملعلومـات القانونيـة األساسـية وأن حتـسن مـن فـرص                 

من الدولة  وطلبت  . اللجوء إىل القضاء وتقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز وانتهاك احلقوق        
الطرف أن تقـوم بإبالغهـا بوقـع هـذه املبـادرات علـى وجـه التحديـد يف تقريرهـا الـدوري                       

وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف على دراسة العواقـب الـصحية جلمـع الفـضالت         .املقبل
اإلنسانية باليد بالنسبة لطائفة الداليت اليت متـارس هـذه املهنـة وبالنـسبة للمجتمـع ككـل،                  

 للعراقيــل الــيت تقــف يف وجــه القــضاء علــى هــذه املمارســة، مبــا يف ذلــك    وعلــى التــصدي
استحداث مرافق إصحاح وتزويـد نـساء الـداليت الـاليت ميارسـن هـذا النـشاط بالتـدريب                   

 .املهين والسبل البديلة لكسب الرزق
 وإذ تقدِّر اللجنـة جوانـب التقـدم اهلامـة احملـرزة فيمـا يتعلـق بتثقيـف املـرأة، فهـي قلقـة                        - ١٦٧

بــشأن عــدم إعمــال احلــق األساســي يف التعلــيم الــذي كفلــه تعــديل دســتوري أجــري يف عــام     
ــاليم       ٢٠٠٢ ــات واألق ــى الوالي ــانون منــوذجي عل ــشروع ق ــة مل ــة املركزي ، رغــم تعمــيم احلكوم

 .االحتادية للنظر فيها
وتناشد اللجنة الدولة الطرف تقلُّد دور الريادة، مثلما فعلت فيما يتعلـق بـاخلطط               - ١٦٨

ــادة    ا  مــن الدســتور، ٢٥٣لتعليميــة األخــرى، مبــا يف ذلــك اســتخدام ســلطاهتا مبوجــب امل
وتناشـد الدولـة    . للتمكني من سـن تـشريع إلعمـال احلـق الدسـتوري األساسـي يف التعلـيم                

الطرف أن حتدد مهلة زمنية لسن مثل هذا التشريع على وجه السرعة وأن ختصص املوارد 
 .مسية احلادية عشرة اليت جيري النظر فيها اآلنالالزمة هلذا الغرض يف خطتها اخل

وإذ تقدِّر اللجنة البيانات اإلضافية اليت قدمتها الدولة الطرف أثناء حوارها مـع اللجنـة        - ١٦٩
واليت تشري إىل التحسينات اليت شهدهتا معدالت اخنراط النـساء يف التعلـيم االبتـدائي، وإذ تـثين                   

تركيز اجلهود على تعليم القطاعات املهمـشة مـن الـسكان،           على اخلطط املقبلة للدولة الطرف ل     
ــوذة       فإهنــا قلقــة بــشأن أوجــه التفــاوت املــستمر يف املركــز التعليمــي للنــساء مــن الطوائــف املنب
والقبائل املنبوذة والنساء املسلمات، واإلمكانيـة احملـدودة املتاحـة لفئـات النـساء هـذه لتحـصيل                  
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 أوجـه تفـاوت األداء التعليمـي للطـالب ضـمن األقـاليم              وهـي قلقـة أيـضا بـشأن       . التعليم العـايل  
ــساء،        ــني الرجــال والن ــة ب ــالقراءة والكتاب ــام ب ــرق املتواصــل يف معــدالت اإلمل ــات، والف والوالي

 .واالفتقار إىل املعلومات بشأن خمصصات امليزانية لربامج تعليم الكبار
 املقبــل معلومــات وتوصــي اللجنــة بــأن تقــدم الدولــة الطــرف يف تقريرهــا الــدوري  - ١٧٠

ــة املنتمــى إليهــا واألصــل العرقــي، بــشأن       ــة مــصنفة حــسب اجلــنس والطبقــة واألقلي مقارن
معدالت االلتحاق بالتعليم واالسـتمرار فيـه بالنـسبة للفتيـات والنـساء يف مجيـع مـستويات              

ونظراً حلالة احلرمـان اخلاصـة بالنـساء والفتيـات          . التعليم، واجتاهات ذلك مع مرور الزمن     
لمات، تطلب اللجنة من الدولـة الطـرف تقـدمي معلومـات يف تقريرهـا الـدوري املقبـل                   املس

عن اإلجراءات املتخذة بشأن توصيات جلنة ساتشار فيما يتعلق بتثقيـف النـساء والفتيـات               
وحتث الدولة الطرف على زيادة جهودها لتمكني النساء يف الطوائـف املنبـوذة             . املسلمات

وتناشــد اللجنــة .  املــسلمات مــن احلــصول علــى التعلــيم العــايل والقبائــل املنبــوذة والنــساء
الدولة الطرف تعزيز جهودها على املستوى الوطين ومستوى الواليات واألقاليم االحتادية           
لسد اهلوة بني معدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة بـني الرجـال والنـساء، ووضـع معـايري يف                     

وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف        . ه املعـايري  هذا الصدد، واستحداث آليات لرصد إجناز هـذ       
على أن توفر يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن خمصصات امليزانية لـربامج تثقيـف      

وتناشد كذلك الدولة . الكبار ووقع هذه الربامج، واجتاهات هذه الربامج مع مرور الزمن
مجـايل للتعلـيم يف خطتـها     يف املائة من ناجتهـا احمللـي اإل   ٦الطرف الوفاء بالتزامها بتخصيص     

 .اخلمسية احلادية عشرة
وإذ ترحب اللجنة جبهود الدولـة الطـرف للقـضاء علـى األفكـار النمطيـة القائمـة علـى                 - ١٧١

نوع اجلنس من خالل استعراض وتنقيح الكتب املدرسية على الصعيد الوطين، فهـي قلقـة ألن                
. اليـــة يف معظـــم الواليـــات عمليـــة االســـتعراض والتنقـــيح هـــذه مل حتـــدث علـــى مـــستوى الو  

قلقة أيضا من أنه ال تتم توعية املدرسني باملدارس بـشأن مراعـاة الفـروق بـني اجلنـسني        واللجنة
 .مما ال خيدم مصلحة الطالبات

وتناشد اللجنة الدولة الطرف الـشروع يف تنقـيح الكتـب املدرسـية علـى مـستوى                  - ١٧٢
على مجيع األفكـار النمطيـة القائمـة علـى     الواليات ورصد عملية التنقيح هذه بغية القضاء      

ــاليم         ــات واألق ــستوى الوالي ــوطين وم ــستوى ال ــى امل ــا، عل ــز جهوده ــوع اجلــنس، وتعزي ن
وتوصـي  . االحتادية، ملكافحـة القبـول الواسـع االنتـشار لـألدوار النمطيـة للرجـال والنـساء              

وهري وكجـزء  بإدراج املسائل اجلنسانية والتدريب على مراعــاة هــذه املسائل كعنصر جـ    
 .ال يتجزأ من عملية تدريب املعلمني بكافة أشكاهلا
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 واخلطـة  ٢٠٠٥وإذ تقدر اللجنة سن القانون الوطين لكفالة العمـل يف الريـف يف عـام                 - ١٧٣
ــساء          ــيح للن ــيت تت ــة وال ــساعدة الذاتي ــة بامل ــسائية املعني ــة للمجموعــات الن ــدعمها احلكوم ــيت ت ال

لجنـة قلقـة مـن أن هـذه األنـشطة قـد ال تعـود بالفائـدة                  احلصول على القروض الصغرية، فـإن ال      
على أفقر النساء وأكثرهن هتميشا وأن هـدف التخفيـف مـن حـدة الفقـر الـيت تـود اجملموعـات                      

واللجنـة قلقـة    . املعنية باملساعدة الذاتية حتقيقه قد ال يكون له األثر املرجـو علـى فـرادى النـساء                
 . املالية ومحاية مصاحل الفقرياتكذلك من عدم وجود آليات لتنظيم املؤسسات

وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تــضمن أن تفيــد النــساء الريفيــات مــن املزايــا     - ١٧٤
وتطلـب مـن    . ٢٠٠٥الفعلية احملققة يف إطار القانون الوطين لكفالة العمل يف الريف لعـام             

إليهـا واألصـل    الدولة الطرف تقدمي بيانات مصنفة حسب اجلنس والطبقة واألقلية املنتمى           
وتوصي اللجنة بـأن تبـادر الدولـة        . العرقي بشأن اجلهات املستفيدة من تطبيق هذا القانون       

الطرف إىل اختاذ تدابري الستقطاب املؤسسات املالية لصاحل برنامج إمناء املرأة ومتكينها عن 
ــصغرية    ــروض ال ــق إصــدار الق ــشارة     . طري ــد است ــوم، بع ــة الطــرف إىل أن تق وحتــث الدول

وعات النسائية، باستحداث آلية مناسبة لتنظيم سري عمـل مؤسـسات متويـل القـروض      اجملم
وحتث اللجنة أيضا الدولـة الطـرف علـى وضـع بـرامج،             . الصغرية حلماية مصاحل الفقريات   

ذات أهــداف ومهــل زمنيــة حمــددة، إلقــراض الفقــريات الــاليت ال ميكنــهن املــشاركة يف         
 . احلصول على القروض خالف ذلكجمموعات املساعدة الذاتية وليس بوسعهن

واللجنة قلقة إزاء التدهور املستمر يف معدالت اإلنـاث إىل الـذكور بـالرغم مـن فـرض         - ١٧٥
حظر اختيار نـوع    (العقوبات مبوجب القانون املتعلق بتقنية التشخيص قبل احلمل وقبل الوالدة           

عـن قلقهـا إذ أن هـذا    وأعربـت اللجنـة كـذلك    . ٢٠٠٣بصيغته املعدلة يف عـام  ). جنس اجلنني 
القانون قد يؤدي إىل جترمي النساء الاليت يتعرضن للضغوط من أجل ممارسـة اإلجهـاض بـسبب             

 .نوع جنس اجلنني
وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف كفالــة اســتحداث اآلليــات واإلجــراءات املناســبة   - ١٧٦

حظـر اختيـار    (دة  للتنفيذ والرصد الفعالني لقانون تقنية التشخيص قبل احلمـل وقبـل الـوال            
، مبا يف ذلك توفري الضمانات ملنع جترمي النساء الالئي يتعرضن لضغوط            )نوع جنس اجلنني  

 .من أجل ممارسة اإلجهاض بسبب نوع اجلنني
وال تزال اللجنة قلقة إزاء احلالة الصحية للمرأة، مبا يف ذلك معـدل وفيـات النفـاس يف                   - ١٧٧

يف العـامل؛ واالنتـشار الكـبري لألمـراض املعِديـة، وخاصـة             األرياف اليت ُتعد من أعلـى املعـدالت         
األمراض اليت تنتقل عن طريق األغذية واملياه وسوء التغذيـة؛ وفقـر الـدم؛ وحـاالت اإلجهـاض                  
غري املأمون؛ واإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية؛ وعـدم كفايـة اخلـدمات املتـصلة بالتوليـد                  
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ربامج املذكورة يف التقرير لتحـسني إمكانيـة حـصول املـرأة      وإذ تنّوه اللجنة بال   . وختطيط األسرة 
على الرعاية الصحية وختفيض معدل وفيات النفاس، فإهنا قلقة نظـرا لعـدم تزويـدها مبعلومـات                  

وهـي قلقـة أيـضا لكــون الدولـة الطـرف تفتقـر إىل بيانــات       . بـشأن وقـع هـذه الـربامج والتــدابري    
 ذلك بشأن االعتالل والوفـاة املتـصلة باحلمـل وبغـري            موثوقة بشأن احلالة الصحية للمرأة، مبا يف      

احلمــل، واإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ممــا جيعلــها غــري قــادرة علــى وضــع املعــايري    
وباإلضافة إىل ذلـك، فـإن اللجنـة قلقـة مـن أن حتويـل اخلـدمات الـصحية                   . ورصد التقدم احملرز  

 .لى هذه اخلدماتإىل القطاع اخلاص سيقلل من فرص حصول النساء ع
، ٢٥ والتوصية العامـة     ٢٤وحتث اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء التوصية العامة          - ١٧٨

على إيالء مزيد من االهتمام بصحة املرأة يف كامـل دورة حياهتـا، مبـا يف ذلـك يف اجملـاالت              
ز وتناشـد الدولـة الطـرف تعزيـ    . الرئيسية لالعتالل والوفاة املتصلة باحلمـل أو بغـري احلمـل       

األمــن الغــذائي والعنايــة الــصحية األساســية واإلصــحاح املناســب، وخاصــة يف األريــاف؛    
واستحداث آليات لرصد حـصول النـساء علـى خـدمات الرعايـة الـصحية وأنظمـة تقـدمي                   

وحتث اللجنة الدولة الطرف    . العناية الصحية؛ وختصيص مزيد من املوارد للرعاية الصحية       
ت وفيات النفاس بواسـطة إنـشاء خـدمات توليـد مناسـبة             على إيالء األولوية خلفض معدال    

وكفالة حصول النساء علـى اخلـدمات الـصحية، مبـا يف ذلـك اإلجهـاض اآلمـن وخـدمات                    
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـدم الدولـة الطـرف       . منع احلمـل الـشاملة الـيت تراعـي وضـع املـرأة        

ذة لتحـسني حـصول     معلومات مفّصلة يف تقريرها الدوري املقبل بـشأن وقـع الـربامج املنفـ             
املرأة على خدمات الرعاية الـصحية وختفـيض وفيـات النفـاس واالجتاهـات يف هـذا الـشأن                   

وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف إحــالل تــوازن يف أدوار جهــات تقــدمي    . علــى مــر الــزمن 
اخلــدمات الــصحية مــن القطــاع العــام واخلــاص مــن أجــل زيــادة املــوارد واحلــصول علــى     

وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف رصــد عمليــة حتويــل   . صى حــداخلــدمات الــصحية إىل أقــ
الرعاية الصحية إىل القطاع اخلاص وتأثريها على صحة الفقـريات وتـوفري هـذه املعلومـات                

 .يف تقريرها الدوري املقبل
وإذ تقدِّر اللجنة ختصيص ثلث املقاعد يف اهليئـات احلكوميـة احملليـة للنـساء مـن خـالل                    - ١٧٩

اصة مؤقتـة، فهـي قلقـة بـشأن اسـتمرار التمثيـل املـنخفض للمـرأة يف الربملـان                    استخدام تدابري خ  
وتالحـظ اللجنـة قلقـة اخنفـاض عـدد          . ويف اهليئات التشريعية بالواليـات ويف املـصاحل احلكوميـة         

 . القاضيات يف احملاكم العليا وانعدام وجود قاضيات يف احملكمة العليا االحتادية
الطــرف التعجيــل يف بــذل جهودهــا للتوصــل إىل توافــق يف وتناشــد اللجنــة الدولــة  - ١٨٠

اآلراء بشأن التعـديل الدسـتوري لتخـصيص ثلـث املقاعـد يف الربملـان واهليئـات التـشريعية                   
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بالواليــات للنــساء واالضــطالع بعمليــة التوعيــة بأمهيــة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرارات 
رف علـى اختـاذ تـدابري مـستدامة،        وتناشد اللجنة أيضا الدولة الط    . بالنسبة للمجتمع ككل  

مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة الواردة يف خطتها اخلمسية العاشـرة لزيـادة عـدد النـساء يف                 
املصاحل احلكومية، مبا يف ذلك يف املناصب الـسياسية واإلداريـة والقـضائية العليـا، ولوضـع        

تـوفري معلومـات يف     وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل          . أهداف وجـداول زمنيـة ملموسـة      
تقريرهــا الــدوري املقبــل بــشأن عــدد ورتــب النــساء يف املــصاحل احلكوميــة وتــأثري التــدابري   
املتخذة لزيادة متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية، واالجتاهات علـى مـر الـزمن يف هـذا         

 .اجملال
املــنظم تعــاين مــن  يف املائــة مــن قــوة العمــل يف القطــاع غــري  ٩٣واللجنــة قلقــة مــن أن  - ١٨١

ظروف عمل غري مالئمة ومن انعدام األمـن الـوظيفي، يف حـني ال يـزال معلـق مـشروع قـانون             
واللجنة قلقـة أيـضا السـتمرار الفـرق         ). ٢٠٠٣(الضمان االجتماعي لعمال القطاع غري املنظم       

ات يف  وباإلضافة إىل ذلك، فإهنا قلقة بشأن زيادة عـدد الفقـري          . يف األجور بني الرجال والنساء    
املناطق احلضرية الاليت ميارسـن أعمـاال ال تتطلـب مهـارات معّينـة يف ظـل ظـروف عمـل رديئـة            

 .سيئة، ويفتقرن إىل املرافق األساسية والعناية الصحية
ــانون الــضمان االجتمــاعي لعمــال      - ١٨٢ ــة بالتعجيــل باعتمــاد مــشروع ق وتوصــي اللجن

ة الطـرف إىل اختـاذ تـدابري لرصـد وسـد        وتوصي أيضا بأن تبـادر الدولـ      . القطاع غري املنظم  
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إيـالء اهتمـام              . الفرق يف األجور بني الرجال والنـساء      

 .خاص بتناول مشاكل الفقريات يف املناطق احلضرية واعتماد هنج شامل يف هذا الشأن
نفيــذ مــشاريع وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا البــالغ إزاء تــشريد النــساء القبليــات بــسبب ت - ١٨٣

ويف حـني تقـر اللجنـة بـضرورة النمـو االقتـصادي،             . كربى وتأثري االجتاهات االقتصادية العاملية    
فإنه يشغلها احتمال املساس حبقوق اإلنسان للفئات الضعيفة، مثل الشعوب القبلية، مـن جـراء               

 .املشاريع االقتصادية الكبرية
ــة الطــرف علــى دراســة أثــر     - ١٨٤ املــشاريع الكــربى علــى النــساء  وحتــث اللجنــة الدول

القبليات والريفيات، واستحداث ضمانات حتول دون تشريدهن وانتهاك حقوق اإلنـسان           
وحتــث الدولــة الطــرف أيــضا علــى ضــمان أن تكــون األراضــي الفائــضة  . الــيت يتمــتعن هبــا

وتوصـي اللجنـة أيـضاً      . املمنوحة للنساء املشردات، الريفيات والقبليات، صـاحلة للزراعـة        
ــ ــة        بب ــة يف وراث ــوق فردي ــات حق ــات والقبلي ــساء الريفي ــضمان أن تكــون للن ــود ل ذل اجله

 . األراضي واملمتلكات وامتالكها
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء تأكيد الدولـة الطـرف علـى بـذهلا اجلهـود مـن أجـل القـضاء                 - ١٨٥
عمـل األطفـال   على عمل األطفال فقط يف مهن معينة صنفتها اللجنة االستشارية الفنيـة املعنيـة ب      

ويــساور اللجنــة القلــق علــى وجــه اخلــصوص مــن عــدم اســتهداف عمــل   . “خطــرية”كمهــن 
 كخدم باملنازل، حيث يتعرضـون جلميـع أشـكال اإلسـاءة،            - وأغلبهم من الفتيات     -األطفال  

 .مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي
فـال  وتوصي اللجنة بإنشاء آليات لرصد عمل األطفال والقـضاء علـى عمـل األط               - ١٨٦

وتدعو أيضاً الدولـة الطـرف إىل دراسـة إسـاءة معاملـة             . مبا يتماشى مع االلتزامات الدولية    
عمـل  ) حظر وتنظـيم (األطفال، وخاصةً الفتيات، العاملني كخدم يف املنازل، وإنفاذ قانون     

 ملا فيه مصلحتهم، ووضع استراتيجيات إلعادة تأهيلهم، مبا يف ذلك ١٩٨٦األطفال لعام 
 .  نظام التعليم الرمسيإدماجهم يف

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم ســن الدولــة الطــرف أي قــوانني أو لــوائح تتعلــق  - ١٨٧
 . مبركز طاليب اللجوء والالجئني، األمر الذي يؤثر سلباً على الالجئات وطالبات اللجوء

 وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد قــوانني ولــوائح تتعلــق مبركــز طــاليب    - ١٨٨
اللجوء والالجئني يف اهلند، مبا يتماشى مع املعايري الدولية، لضمان تقدمي احلمايـة أيـضاً إىل             

ــاهلن   ــات وأطف ــات اللجــوء والالجئ ــة     . طلب ــة الطــرف يف إمكاني ــأن تنظــر الدول وتوصــي ب
االنــضمام إىل الــصكوك الدوليــة بغيــة معاجلــة وضــع الالجــئني وعــدميي اجلنــسية، مبــا فيهــا   

وتوصــي .  امللحــق هبــا١٩٦٧ املتعلقــة مبركــز الالجــئني وبروتوكــول ١٩٥١اتفاقيــة عــام 
كذلك بأن تتبىن الدولة الطرف بشكل كامل هنجا يراعـي الفـروق بـني اجلنـسني يف كامـل           

 .مركز الالجئ/عملية منح اللجوء
 يف املائــة مــن امليزانيــة    ١٠ويف حــني تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف خصــصت       - ١٨٩

ركزية لفائدة املنطقة الـشمالية الـشرقية ومنطقـة سـكيم، فإنـه لـيس يف وسـع                  اإلمجالية للخطة امل  
اللجنة تقييم مـا إذا كانـت النـساء مـن املنطقـة الـشمالية الـشرقية ومنطقـة سـكيم حيـصلن علـى                 

 .حصتهن يف اعتمادات امليزانية
 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات يف تقريرها الـدوري املقبـل عـن               - ١٩٠

النسبة املئوية املستخدمة من اعتمادات امليزانية هذه لفائدة النساء واألثر الـذي حتدثـه أي               
من هذه التدابري يف تعزيز رفاه نساء املنطقة الشمالية الـشرقية ومنطقـة سـكيم ومـساواهتن                 

 .بالرجال
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ــة قــانون الــزواج املــدين اخلــاص مبــساواة املــ     - ١٩١ ــالقلق إزاء عــدم كفال ــة ب رأة وتــشعر اللجن
بالرجــل يف الــزواج وفــسخه، بعــدم منحــه النــساء حقوقــاً متــساوية مــع الرجــال لــدى تقاســم     

 .املمتلكات اليت جتمعت أثناء فترة الزواج
وتوصــي اللجنــة بتعــديل الدولــة الطــرف لقــانون الــزواج اخلــاص، علــى ضــوء           - ١٩٢
ــادة ــة    ١٦ امل ــة والتوصــية العام ــن االتفاقي ــا  ٢١ م ــساواة يف إط ــشأن امل ــة ب ــزواج  للجن ر ال

والعالقات األسرية، ملنح النساء حقوقاً متساوية مع الرجـال لـدى تقاسـم املمتلكـات الـيت             
 .جتمعت أثناء فترة الزواج

ــول االجتمــاعي       - ١٩٣ ــة الطــرف علــى أن القب ــد الدول ــة عــن قلقهــا إزاء تأكي وتعــرب اللجن
هـذا، فإهنـا تـشعر    وعـالوة علـى     . للزجيات املبكرة حـال دون تنفيـذ قـانون منـع زواج األطفـال             

بالقلق لكون هذا القانون يكتفي بفرض عقوبات على الفاعـل غـري أنـه ال يلغـي الـزواج زعمـا                     
بتاليف الوالدات غري الشرعية، وهو ما يتعارض مع الغـرض مـن القـانون ويعـد انتـهاكاً حلقـوق           

 .الطفل املتزوج
من أجل التنفيـذ الفعلـي      وحتث اللجنة الدولة الطرف على املبادرة إىل اختاذ تدابري           - ١٩٤

وتوصـي بـأن تتخـذ الدولـة        . لقانون منع زواج األطفال بغية القضاء على زجيـات األطفـال          
الطــرف تــدابري شــاملة وفعالــة وصــارمة هتــدف إىل ردع املعنــيني بعقــد زجيــات مــع أطفــال، 

 .والقضاء على مثل هذه املمارسات، ومحاية حقوق اإلنسان للطفالت
 عن تقـديرها لـسن بعـض الواليـات لقـوانني جتعـل تـسجيل الزجيـات          وإذ تعرب اللجنة   - ١٩٥

أمراً إلزاميـاً، ولكـون اللجنـة الوطنيـة للمـرأة بـصدد صـياغة تـشريع وطـين حتقيقـاً لـذلك، فإهنـا                         
 .تشعر بالقلق لعدم وضع الدولة الطرف جدوال زمنيا لسن هذا التشريع

 لتــدابري اســتباقية مــن أجــل    وتوصــي اللجنــة باملبــادرة إىل اختــاذ الدولــة الطــرف      - ١٩٦
اإلســراع بــسن تــشريع جيعــل تــسجيل مجيــع الزجيــات أمــراً إلزاميــاً، والعمــل مــع الواليــات 
واألقاليم االحتادية على تطبيق هذا التشريع بصورة فعالة، والنظر يف سحب حتفظاهتا علـى              

 .١٦ من املادة ٢الفقرة 
ــة الطــرف علــى أن تــصّدق علــى     - ١٩٧ ــاري وتــشجع اللجنــة الدول الربوتوكــول االختي

ــرأة، وأن تقبـــل، بأســـرع وقـــت      ــز ضـــد املـ التفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـ
 من االتفاقية خبـصوص وقـت اجتمـاع         ٢٠ من املادة    ١التعديل املدخل على الفقرة      ممكن،
 .اللجنة
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وتطلـب اللجنــة إىل الدولـة الطــرف أن تكفـل مــشاركة مجيـع الــوزارات واهليئــات      - ١٩٨
 مــشاركة واســعة النطــاق يف إعــداد تقريرهــا املقبــل، وأن تتــشاور أثنــاء إعــداده مــع  العامــة

وتشجع الدولة الطـرف علـى إشـراك الربملـان يف مناقـشة التقريـر           . املنظمات غري احلكومية  
 .قبل تقدميه إىل اللجنة

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستفيد، يف تنفيــذها لاللتزامــات القائمــة    - ١٩٩
 االتفاقية، استفادة تامـة مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يـدعمان أحكـام                     مبوجب

االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات هبـذا الـشأن يف تقريرهـا الـدوري                 
 .املقبل
وتؤكــد اللجنــة أيــضاً أن التنفيــذ التــام والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه لبلــوغ   - ٢٠٠

وتـدعو إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين ومراعـاة أحكـام االتفاقيـة               .  لأللفيـة  األهداف اإلمنائيـة  
بشكل واضح يف مجيع املساعي الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل                   

 .الدولة الطرف إدراج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
املتعلقـة   الصكوك الدولية الرئيسية السبعة وتشري اللجنة إىل أن انضمام الدول إىل  - ٢٠١
يعزز من متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية الـيت حتـق هلـا يف                )١(قوق اإلنسان حب

ومـن مث، تـشجع اللجنـة حكومـة اهلنـد علـى النظـر يف التـصديق علـى              . مجيع مناحي احليـاة   
دوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال        املعاهدة اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وهـي االتفاقيـة ال           

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية يف اهلنـد علـى نطـاق واسـع مـن أجـل                    - ٢٠٢

ــانيون،      ــسياسيون، والربمل ــون، وال ــد، مبــن يف ذلــك املــسؤولون احلكومي إطــالع شــعب اهلن
ت املتخـذة مـن أجـل كفالـة         واملنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى اخلطـوا          

مــساواة النــساء بالرجــال حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى    
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تواصل نشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا           . الالزمة يف هذا الصدد   

االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  
املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”ة للجمعية العامة املعنونـة      االستثنائي

 نشراً واسع النطاق، ال سـيما يف أوسـاط املنظمـات     “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    
 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

عليقـات  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد على الشواغل الـواردة يف هـذه الت              - ٢٠٣
وتدعو الدولـة الطـرف   .  من االتفاقية ١٨اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة        

، وتقريرها  ٢٠٠٦أغسطس  /إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع، الذي حان موعده يف آب         
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، يف تقريــر واحــد جــامع ٢٠١٠أغــسطس /الــدوري اخلــامس، الــذي حيــل موعــده يف آب
 .٢٠١٠للتقريرين يقدَّم عام 

 
 تقرير متابعةتقدمي طلب   

تعرب اللجنة عن انزعاجها لقلة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف يف تقريرهـا ويف               - ٢٠٤
ردودها على املسائل اليت أثارهتا اللجنة واألسئلة اليت طرحتها بشأن أثر مذحبة غوجارات علـى               

ــة     ــذ االتفاقي ــى تنفي ــرت ســلباً عل ــيت أث ــساء، وال ــّدر. الن ــة تقــدمي بعــض املعلومــات   وإذ تق  اللجن
وبالتـايل،  . اإلضافية عن هذه املـسألة خـالل احلـوار البنـاء، فإهنـا مل جتـد هـذه املعلومـات كافيـة                     

 مـن االتفاقيـة،     ١٨مـن املـادة     ) ب (١فإهنا تطلب إىل الدولة الطـرف، مبـا يتماشـى مـع الفقـرة               
للجنـة يف وقـت الحـق مـن عـام       لتنظـر فيـه ا  ٢٠٠٨ينـاير  /تقدمي تقريـر متابعـة يف كـانون الثـاين         

ــع        . ٢٠٠٨ ــدوريني الراب ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــر املتابعــة هــذا حمــل تقــدمي التقري ــن حيــل تقري ل
 .واخلامس
. وينبغي لتقرير املتابعـة أن يتـضمن معلومـات عـن أثـر مـذابح غوجـارات علـى النـساء                     - ٢٠٥

االت املتعلقــة مــصنفة حبــسب اجلــنس، عــن احلــ ) أ(وينبغــي أن يــوفر بــشكل خــاص معلومــات  
 حالــة أعيــد فتحهــا، واحللــول الــيت مت التوصــل إليهــا   ٢٠٠٠باملــذابح، والبــالغ عــددها حــوايل  

عــن عــدد حــاالت االعتــداء اجلنــسي والعنــف ضــد املــرأة الــيت مت اإلبــالغ عنــها    ) ب(بــشأهنا؛ 
الـيت  عـن تـدابري محايـة الـضحايا والتـدابري األخـرى             ) ج(واحللول اليت مت التوصل إليهـا بـشأهنا؛         

عــن االعتقــاالت الــيت متــت والعقوبــات الــيت   ) د(اختــذت لــدعم الــضحايا وأثــر هــذه التــدابري؛   
فرِِضت، مبا فيهـا تلـك الـيت طالـت بعـض مـسؤويل الدولـة الـذين ثبـت تواطـؤهم يف مثـل هـذه                

عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لصاحل املرأة بوجه خـاص مـن أجـل إعـادة                 ) هـ(اجلرائم؛  
النساء ضحايا هذا النوع من اجلرائم وتعويضهن، وعدد النساء الاليت اسـتفدن مـن مثـل                تأهيل  

عن التعويض الذي منِح للضحايا النساء، خاصة ضحايا العنف ضد النـساء؛            ) و(هذه التدابري؛   
مصنفة حبسب اجلنس، عن األسـر املـسلمة الـيت تـشردت بـسبب العنـف، وعـددها حـوايل                    ) ز(

ــدابري ٥ ٠٠٠ ــها؛      أســرة، والت ــها وإعــادة تأهيل ــة إلعــادة توطين ــيت اختــذهتا احلكوم عــن ) ح( ال
التدابري املتخذة من أجل متكني اجملتمعات املتضررة من حتقيق اإلنعاش االقتـصادي وإعـادة بنـاء                

 .اهلياكل األساسية اليت دمِّرت خالل أعمال الشغب
 

 ملديف  
 الثـــاين والثالـــث مللـــديف   نيدوريامع للتقريـــرين الـــ نظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر اجلـــ    - ٢٠٦

)CEDAW/C/MDV/2-3( ــستيها ــودتني يف ٧٦٤ و ٧٦٣ يف جل ــاين ١٩ املعق ــاير / كــانون الث ين
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ـــرد قـائمـــة   ).764 و CEDAW/C/SR.763نظــر ا (٢٠٠٧ ــها  واألســئلة القــضايا وت الــيت طرحت
ــة   ــة يف الوثيقـــ ــة   و، CEDAW/C/MDV/Q/3اللجنـــ ــديف يف الوثيقـــ ــة ملـــ ــرد ردود حكومـــ تـــ

CEDAW/C/MDV/Q/3/Add.1. 
 

 مقدمة  

 الثـاين   نيدوريامع للتقريرين ال  تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن التقرير اجل         - ٢٠٧
 مل يقـدم مـا يكفـي        هيف االعتبـار، ولكنـ     والثالث، الذي يأخذ التعليقات اخلتامية السابقة للجنـة       

ــص    ــات اإلحــصائية امل ــن البيان ــشكل     نفم ــصلة ب ــات مف ــن  ة حــسب اجلــنس أو معلوم ــاٍف ع ك
وتعـرب   . ومل يـشر إىل التوصـيات العامـة للجنـة          ،التطورات اليت تغطي الفترة املشمولة بالتقرير     

الفريـق العامـل    طرحهـا   واألسـئلة الـيت     القـضايا    اخلطيـة علـى قائمـة        للـردود اللجنة عن تقـديرها     
 .للجنة الشفوي واإليضاحات اإلضافية ردا على األسئلة اليت طرحتها اعرضقبل الدورة ولل ملا

لدولـــة الطـــرف برئاســـة   ذي بعثتـــه الـــارفيـــع املـــستوى  الوترحـــب اللجنـــة بالوفـــد    - ٢٠٨
الـــشؤون اجلنـــسانية واألســـرة، وتقـــدر احلـــوار الـــصريح والبنـــاء الـــذي دار بـــني الوفـــد   وزيـــر

 .اللجنة وأعضاء

ــة       - ٢٠٩ ــاري التفاقي ــضمامها إىل الربوتوكــول االختي ــى ان ــة الطــرف عل ــة الدول ــئ اللجن وهتن
هلــا، يف و، وعلــى قب٢٠٠٦مــارس / آذار١٣ء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة يف القــضا

ــر /شــباط ٧ ــة ٢٠ مــن املــادة ١الفقــرة علــى   الــذي أُدخــلتعــديلال، ٢٠٠٢فرباي  مــن االتفاقي
وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لترمجتــها الربوتوكــول  .تعلــق بوقــت اجتمــاع اللجنــةي افيمــ

 .نفاذههي، ولنشره يف الصحف احمللية مبناسبة بدء االختياري إىل لغة الديفي

 الوفد بدور املنظمات غري احلكومية احملليـة الـيت أُنـشئت حـديثا        شادةإإىل   اللجنة   نوهوت - ٢١٠
ــة واملــسامهة يف توعيــة اجلمهــور، خاصــة   املتخــذة ة يــجــراءات احلكوماإللرصــد  لتنفيــذ االتفاقي

 .انحقوق اإلنسما يتمتعن به من النساء، بشأن 

ــوهوت - ٢١١ ــةن ــضا اللجن ــادتني    إىل   أي ــى امل ــا عل ــديف مل تــسحب حتفظاهت  ١٦و ) أ (٧أن مل
 .االتفاقية من
 

 اجلوانب اإلجيابية  

 الــيت  الوطنيــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسنيتهاتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف لــسياس - ٢١٢
 لتحقيـق املـساواة     جهـود املبذولـة    زمخـا لل   اليت ستعطي و ٢٠٠٦أبريل  / احلكومة يف نيسان   أيدهتا

ــساين    ــسر تعمــيم املنظــور اجلن ــة     .بــني اجلنــسني وتي ــة املتعلق وهــي ترحــب خبطــة العمــل الوطني
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ــسانية   ــر     ) ٢٠٠٦-٢٠٠١(باملــسائل اجلن ــى التقري ــة عل ــة للجن ــى التعليقــات اخلتامي القائمــة عل
ة السابعة الـيت تـشدد   األويل للدولة الطرف ومنهاج عمل بيجني؛ وصياغة اخلطة اإلمنائية الوطني   

حقوق اإلنسان وتـشمل مؤشـرات يف جمـال النـهوض بـاملرأة؛         أساس  على التخطيط القائم على     
حقــق مــن عمــل املــرأة  ت لل“٢٠٠٥عــام ل  الــسكاينعــدادت المراعــاة نــوع اجلــنس يف ” ومبــادرة

 الدراسـة املتعلقـة   ”الناشـئة عـن     توصـيات   الومسامهتها االقتصادية؛ وصياغة خطـة عمـل لتنفيـذ          
 .، اليت أجرهتا وزارة الشؤون اجلنسانية واألسرة“ والصحة واخلربة يف احلياةباملرأة

طريــق ال وخارطــة  اخلطــةوترحــب اللجنــة بعمليــة اإلصــالح القــانوين اجلاريــة يف إطــار  - ٢١٣
وهـي   . دميقراطـي حـديث     األخـذ بنظـام     إىل ان هتـدف  تنيلـ  الـرئيس وال    أقرمهـا  تنيلإلصالحات ال ل

حكمـا بـشأن عـدم      ) اجلمعية الدستورية (إصدار اجمللس اخلاص     :مبا يلي ترحب على اخلصوص    
التمييز على أساس اجلنس إلدراجه يف الدستور الذي جيري تعديله حاليا؛ وقانون جلنـة حقـوق                

ــى    ــنص عل ــذي ي ــسان، ال ــرأة؛     إجيــاد اإلن ــسان للم ــهاكات حقــوق اإلن ــصاف مــن انت ــة لإلن آلي
العتمادهـا، مبـا فيهـا      ) الربملـان (ميها إىل جملس الشعب     اليت جرى تقد  العديدة  ومشاريع القوانني   

 بـشأن األجـر     التمييز املباشر وغري املباشر، وحكمـ     ل ا الذي يتضمن حظر   ،مشروع قانون العمل  
؛ ومـشروع   يـة لا وإنشاء حمكمة عم   ، املدفوعة األجر  األبويناملتساوي للعمل املتساوي، وإجازة     

 والعلمية اليت جيب استعماهلا يف احملاكم؛ ومـشروع         يةعدلدلة ال األقانون البينة، الذي ينص على      
 .، الذي يشمل حكما جيرم االغتصاب يف إطار الزواجاجلنائيقانون ال

وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف لكوهنـا أصـبحت طرفـا يف معظـم الـصكوك الدوليـة                     - ٢١٤
 .حلقوق اإلنسان

 
 الشواغل الرئيسية والتوصيات  

ة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع                بينما تـشري اللجنـ     - ٢١٥
أحكام االتفاقية، فإهنا تعتـرب أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة                   

إىل حـني تقـدمي التقريـر الـدوري         وتتطلب اهتماما ذا أولويـة مـن الدولـة الطـرف مـن اآلن               
تركـز علـى تلـك اجملـاالت يف         أن  الدولـة الطـرف     ب اللجنـة    هتيـب وبناء علـى ذلـك،       .املقبل
 عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة يف  وأن تبلــغ،  الــيت تــضطلع هبــاالتنفيــذة أنــشط

تقدمي هذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع    إىل  الدولة الطرف     وتدعو .تقريرها الدوري املقبل  
اجلـزر هبـدف   غريهـا مـن   املرجانيـة و ة وإىل الربملـان وجمـالس إدارة اجلـزر          ختـص الوزارات امل 

 .حبذافريهاكفالة تنفيذها 
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 بـأن حكومـة ملـديف بـدأت مناقـشات       الـذي يفيـد  وبينما ترحب اللجنـة ببيـان الوفـد       - ٢١٦
 من االتفاقيـة، فإهنـا تـشعر        ١٦و  ) أ (٧رمسية بشأن سحب التحفظات اليت أبدهتا على املادتني         

ىل ببيان مماثل عندما نظرت اللجنة يف التقريـر األويل          الوفد أد من أن   رغم  بالأنه  إذ   ،بقلق عميق 
 األعــوام اخلمــسة خــاللللدولــة الطــرف، فإنــه مل جيــر اختــاذ أي إجــراء إجيــايب يف هــذا الــصدد   

 تتنـاىف مـع   ١٦وتوجـه اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل كـون التحفظـات علـى املـادة             .املاضية
 .ومقصدها االتفاقية هدف

 الــذي ي احلكــم الدســتورإلغــاءالدولــة الطــرف أن تعجــل بعمليــة ب  اللجنــةوهتيــب - ٢١٧
تنـاىف مـع مبـدأ املـساواة بـني          ه، والـذي ي   بئنا وأ ولة الد ول دون تبوؤ املرأة منصب رئيس     حي

مـن سـحب    الدولـة الطـرف      حبيـث تـتمكن      ، من االتفاقيـة   ٢الرجل واملرأة الوارد يف املادة      
ات نقيحـ دعو أيضا الدولة الطرف إىل إجـراء الت       وت. من االتفاقية ) أ (٧التحفظ على املادة    

ة يف جمال الزواج والعالقـات األسـرية دون تـأخري لتيـسري سـحب الـتحفظ                 الزمالقانونية ال 
ــادة   ــذي ١٦علــى امل ــاىف مــع  ي ال ــة وهــدفتن ــا  مقــص االتفاقي ــبني يف تقريره دها، وإىل أن ت

 .ه، فترة زمنية لسحب ذا أمهية ال يزال ذلكالدوري املقبل، إن كان

ــق   - ٢١٨ ــة القل ــساور اللجن ــة وي ــصديق عل، رغــمإزاء كــون االتفاقي ــاي الت ــام يف  ه ، ١٩٩٣ع
ــة  ،ليــست بعــد جــزءا مــن قــانون ملــديف    . ومــن مث ال ميكــن إنفــاذ أحكامهــا يف احملــاكم احمللي

ليـة األخـرى    عـدم تـضمن أي مـن الدسـتور أو التـشريعات احمل            إزاء  ويساور اللجنة القلـق أيـضا       
 . من االتفاقية١تمييز ضد املرأة، وفقا للمادة لظاهرة اتعريفا ل

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستكمل العملية الـيت بـدأهتا لتـدرج بـشكل تـام          - ٢١٩
 يف القــوانني ، الــيت أصــبحت طرفــا فيهــا،االتفاقيــة وغريهــا مــن اتفاقيــات حقــوق اإلنــسان 

وحتــث اللجنــة  .لــيانوين احملالنظــام القــإطــار الوطنيــة حبيــث تــصبح قابلــة للتطبيــق متامــا يف 
 وخارطـة طريـق اإلصـالحات      خطـة وفرها  تلى انتهاز الفرصة اليت     عذلك الدولة الطرف    ك

مييـز املباشـر وغـري      تالتمييز ضد املرأة يشمل كـال مـن ال        لظاهرة   التدرج يف الدستور تعريف   
نـسان   من االتفاقية أو سـن مـشروع قـانون عـن حقـوق اإل        ١املباشر، مبا يتماشى مع املادة      

 املـرأة والرجـل   املساواة بـني    لتمييز ضد املرأة ومبدأ     ظاهرة ا  هذا التعريف ل   هنيتضملللمرأة  
أعمــال علــى  عقوبــات مالئمــة وقــعأن تعلــى  الدولــة الطــرف اللجنــة ثوحتــ .قــوقيف احل

 .نصاف فعالة للنساء املنتهكة حقوقهنإ توافر وسائل ، وأن تكفلالتمييز ضد املرأة

 تـدابري خاصـة مؤقتـة يف        رج عن قلقها إزاء كـون الدولـة الطـرف مل تـد            وتعرب اللجنة  - ٢٢٠
تحقيق املساواة حبكم الواقـع بـني       بلتعجيل  لالقانون ومل تستعمل تدابري من هذا النوع كسياسة         

وأعربـت عـن أسـفها لكـون حمـاوالت حديثـة             .املرأة والرجل يف أي جمال من جماالت االتفاقيـة        
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 يف اجمللـس اخلـاص    أحبطـت ت بالفشل، مثلما كان احلال عندماتدابري خاصة مؤقتة باء   ب ألخذل
 .حماولة لضمان حصة للمرأة يف اهليئة التشريعية

تـدابري  ب  لألخـذ  واصـل اجلهـود الـيت تبـذهلا       أن ت الدولـة الطـرف     إىل   اللجنة   طلبوت - ٢٢١
 للجنــة، ٢٥ مــن االتفاقيــة، وللتوصــية العامــة  ٤ مــن املــادة ١خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة  

 .تحقيق املـساواة حبكـم الواقـع بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع اجملـاالت                 بلتعجيل  ابغية  لك  وذ
 أيـضا أن تـدرج الدولـة الطـرف يف مـشروع القـانون املتعلـق حبقـوق املـرأة                     طلب اللجنة وت

 بـرامج   اسـتحداث  الدولـة الطـرف علـى        ض اللجنـة  وحت .حكما عن التدابري اخلاصة املؤقتة    
هذا التـدريب الغـرض     يف  ينبغي أن يوضح     كما   .أحكام االتفاقية ب  توعية الربملانيني تدريب ل 

 .٢٥من التدابري اخلاصة املؤقتة كما أوضحت ذلك اللجنة يف توصيتها العامة 
، مبـا يف ذلـك أنـشطة التوعيـة          فكـار التقليديـة   وترحب اللجنة باجلهود املبذولة لتغيري األ      - ٢٢٢

ديرة باالهتمام مثـل إدراج حكـم يتعلـق باملـساواة            وغريها من التطورات اجل    الرأي العام وتنوير  
بــني اجلنــسني يف الــسياسات اإلعالميــة الوطنيــة، غــري أهنــا تــشعر بــالقلق إزاء مواصــلة اضــطالع 

 التقليديـة الراسـخة الـيت    األفكـار النساء والفتيات بدور ثانوي وتبعـي داخـل األسـرة واسـتمرار      
 والتعليميـة املتاحـة للنـساء ومـشاركتهن يف          تنعكس بوجه خاص على الفرص واخليارات املهنية      

 .احلياة العامة والسياسية
فكـار  وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري الرامية إىل القـضاء علـى األ              - ٢٢٣

املـساواة  حتقيـق   القـرار بأمهيـة   نعي الربملانيني وصـا  وتوعية السلبية والقيام بتدريب   التقليدية
وتوصـي أيـضا بنـشر املعلومـات املتعلقـة مبحتـوى        .تمـع دميقراطـي   يف جمرأةبني الرجـل واملـ  

، ومراجعـة   )اجلـزر املرجانيـة   ( املنـاطق الريفيـة   يف  االتفاقية يف النظام التعليمـي، مبـا يف ذلـك           
 اجلنـساين يف جهـود التثقيـف    نظـور ، وإدراج امل   وتنقيحهـا  واملواد التعليمية الكتب املدرسية   

دور كـل     القائمـة بـشأن    فكار التقليديـة  األو تغيري اآلراء    يف جمال حقوق اإلنسان، سعيا إىل     
من املرأة والرجل يف اجملتمع واألسرة وهتيئـة بيئـة مواتيـة إلعمـال مبـدأ املـساواة بـني املـرأة                      

 وسـائل اإلعـالم علـى تقـدمي     حـض  مبواصـلة  ي اللجنـة وتوصـ  . املمارسـة من حيـث والرجل 
مـور  واملـسؤوليات يف األ   يف الوضع   أة والرجل    املر اة بني ساوعن امل صور إجيابية عن املرأة و    

 . والعامةالشخصية
قدم للنساء ضـحايا العنـف      بسيطة تُ دعم   خدمات   إىل استحداث  اللجنة   نوهويف حني ت   - ٢٢٤

، فإهنـا تعـرب عـن عميـق قلقلـها إزاء انتـشار            ٢٠٠٧ ملجأ يف عام     ١١ووضع مشروع إلنشاء    
 املرتيل، اليت يبدو أن اجملتمع يغض عنه الطـرف          العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك العنف       

وتشعر اللجنة بالقلق أيـضا إزاء الثغـرات التـشريعية القائمـة يف هـذا اجملـال، مبـا يف                    . يتوقعهوبل  
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ــك  ــار إىل ذلـ ــصدي      االفتقـ ــددة للتـ ــشريعات حمـ ــرتيل وتـ ــف املـ ــشأن العنـ ــددة بـ ــشريعات حمـ تـ
 .اجلنسي للتحرش
 االهتمـام علـى سـبيل األولويـة مبكافحـة العنـف             وحتث اللجنة الدولة الطرف على     - ٢٢٥

ضد املرأة واعتماد تدابري شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وفقا 
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل سـن       . املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة    ١٩ العامـة  تهالتوصي

ا يف ذلك التحـرش اجلنـسي،       قانون بشأن العنف املرتيل وكافة أشكال االعتداء اجلنسي، مب        
اعتبـار العنـف ضـد النـساء والفتيـات       وينبغي أن يكفل هذا القـانون  .يف أقرب وقت ممكن 

جرما؛ وأن تتاح للنساء والفتيات ضحايا العنف سبال لالنتصاف واحلماية بشكل فـوري؛             
يــة وتوصــي اللجنــة بتنفيــذ بــرامج تدريب. وأن تــتم مقاضــاة اجلنــاة ومعاقبتــهم عقابــا مالئمــا

، وال ســيما مــوظفي إنفــاذ عمــوميني واملــوظفني الءللربملــانيني، واملــسؤولني يف ســلك القــضا
ن، ومقدمي اخلدمات الصحية، وذلـك لكفالـة توعيتـهم جبميـع أشـكال العنـف ضـد                  والقان

وتوصـي أيـضا بتنظـيم مزيـد مـن       .املرأة وضمان قدرهتم على توفري الدعم املالئم للـضحايا 
 .ام جبميع أشكال العنف ضد املرأةمحالت توعية الرأي الع

املعلومـات والبيانـات املتعلقـة باسـتغالل البغايـا،          االفتقار إىل   وتشعر اللجنة بالقلق إزاء      - ٢٢٦
 توليـه  ذي أيـضا لـنقص االهتمـام الـ    يـساورها القلـق  و .التأهيـل هلـن  إعـادة  وعدم تقدمي خدمات 

املعلومــات املتعلقــة يف مــن نقـص  الدولـة الطــرف ملـشكلة االجتــار بالنـساء، ومــا جنـم عــن ذلـك      
عـدم  فـضال عـن   االجتـار بالنـساء، سـواء االجتـار علـى الـصعيد الـداخلي أو عـرب احلـدود،                مبدى  

وتشعر اللجنة بالقلق كـذلك إزاء   .سن تشريعاتاختاذ تدابري ملعاجلة هذه املشكلة، مبا يف ذلك 
رضـن لالسـتغالل يف البغـاء        بالنـساء والفتيـات الالئـي تع       اإمكانية أن ُتجِحف السلطات بـدوره     

 .لعالقات خارج نطاق الزواجبسبب جترميها ل
 إلتاحة فرص تعليمية واقتصادية     كليوحتث اللجنة الدولة الطرف على اتباع هنج         - ٢٢٧

للنساء والفتيـات كبـديل عـن ممارسـة الـدعارة؛ وتـسهيل إعـادة إدمـاج البغايـا يف اجملتمـع؛               
ــتمكني    ــل وال ــادة التأهي ــرامج إع ــوفري ب ــاليت تعرضــن    وت ــات ال ــساء والفتي ــصادي للن  االقت

ــدعارة ل ــتغالل يف ال ــصديق علــى       . الس ــر يف الت ــة الطــرف علــى النظ وحتــث اللجنــة الدول
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، املكمــل   

اختـاذ خطـوات مـن      التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة، و             
أجل مكافحة مجيع أشكال االجتار بالنساء والفتيات، بوسـائل منـها سـن تـشريعات شـاملة                 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف كذلك إىل النظر يف أمـر صـياغة             .تتعلق حتديدا هبذه الظاهرة   
 االجتـار باألشـخاص بـني    يف جمـال ضـباط الـشرطة    ، وتـدريب    خطة عمل واضحة األهـداف    
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حلدود، والتعاون مع البلدان األخرى يف املنطقة من أجل التـصدي مبزيـد مـن               زر وعرب ا  اجل
الفعالية ألسباب االجتـار باألشـخاص، وحتـسني تـدابري منـع االجتـار باألشـخاص عـن طريـق                    

مقاضاة ومعاقبة املتجرين باألشخاص،  وحتث اللجنة الدولة الطرف على. تبادل املعلومات
 .ء والفتيات املتاجر هبنوكفالة محاية حقوق اإلنسان للنسا

قلــة النــساء الالئــي انــتخنب أعــضاء يف جملــس الــشعب  إزاء وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  - ٢٢٨
 القـرار يف احلكومـة ويف اجملـالس العامـة لـإلدارة واللجـان العامـة        صنعثلن يف مناصب  والالئي مُ 

زر املرجانية ولـنقص  وتشعر أيضا بالقلق لعدم وجود رئيسات للج .العليا ةيإلداراويف املناصب 
 صـنع وترى اللجنة أيضا أن ضعف مكانة املرأة على مستوى          .  على املستوى الدويل   رأةمتثيل امل 

 مـن الترشـيح ملنـصب الـرئيس ونائـب الـرئيس،             رأةالقرار يف ملديف يتفاقم من جراء حرمان امل       
 .الدور املنوط باملرأة يف احلياة العامة والسياسيةيشري سلبا إىل مما 

ــبوت - ٢٢٩ ــة طل ــساء يف      إىل  اللجن ــدد الن ــادة ع ــة لزي ــدابري فعال ــاذ ت ــة الطــرف اخت الدول
 بـشأن املـرأة يف      ٢٣ القرار على حنو تدرجيي، وذلـك وفقـا لتوصـيتها العامـة              صنعمناصب  

 أيـضا بـأن تأخـذ الدولـة الطـرف        طلـب وت. احلياة السياسية والعامة وعلى املـستوى الـدويل       
 للجنـة   ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١رة  بتدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفق    

 للتعجيـل مبـشاركة   حمـددة  أهـدافا وجـداول زمنيـة        تضعبشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، وأن      
وتوصـي   . مـع الرجـل  املرأة يف احلياة العامة والسياسية مشاركة كاملة وعلى قـدم املـساواة  

، الـذي هـو قيـد الـصياغة         “ألحزاب الـسياسية  مشروع القانون املتعلق با   ”اللجنة بأن ينص    
اعتماد نـسبة مئويـة معينـة       نسبة مئوية معينة يف قوائم املرشحني أو        املرأة ب حاليا، على متثيل    
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى     .أي من اجلنسني يف قوائم املرشحنيكحد أدىن لتمثيل 

 وتـدعو  .شاركة يف احليـاة العامـة      النـساء علـى املـ      حـض تعزيز براجمها التدريبيـة الراميـة إىل        
الدولة الطرف إىل تنظيم محالت توعية إلبراز ما ملشاركة املرأة بصورة كاملة              أيضا اللجنة

يف املناصب القيادية على مجيـع مـستويات اختـاذ القـرار مـن              مع الرجل   وعلى قدم املساواة    
 .تنمية البلدحتقيقا لأمهية بالنسبة للمجتمع برمته 

 رغم عدم وجود عـائق قـانوين        ءقضاالمن سلك    النساءللجنة بالقلق الستبعاد    وتشعر ا  - ٢٣٠
 .ن يف هذا السلكحيول دون تعيينه

ــبوت - ٢٣١ ــة أنطلـ ــات إىل   اللجنـ ــه تعليمـ ــتخدام    توجـ ــضائية باسـ ــدمات القـ ــة اخلـ جلنـ
 اللجنــة أيــضا  طلــبوت .لتعــيني النــساء قاضــيات وموظفــات يف ســلك القــضاء      ســلطتها

 من االتفاقية والتوصية العامة     ٤ من املادة    ١ملؤقتة اخلاصة، وفقا للفقرة     استخدام التدابري ا  
 للجنة، من أجل إحداث حتسن كبري يف وضع املرأة يف هذا القطاع، إىل جانب حتديـد            ٢٥
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علـى مجيـع   مـع الرجـل     جداول زمنية وأهداف لتحقيق مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة               
 أيــضا بكفالــة إتاحــة بــرامج تــدريب للنــساء  وتوصــي الدولــة الطــرف .مــستويات القــضاء

ووضـع أنـشطة للتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف سـلك               العمل كقاضـيات،    املقبِالت على   
 .القضاة واملؤسسة القضائية واجملتمع بوجه عاملصاحل القضاء وتنفيذها 

علـى  تعليمـي   ويساور اللجنة القلق إزاء اهلوة القائمة بني الذكور واإلنـاث يف النظـام ال              - ٢٣٢
ــرار  . املــستوى اجلــامعي  ــادين    ومــع إق ــادة يف عــدد الفتيــات امللتحقــات باملي ــة حبــصول زي اللجن

هنـا تـشعر    ضيافة، فإ الدراسية اليت يغلب فيها الذكور عادة ويف الدراسات املتعلقة بالـسياحة والـ            
 علـى الفـرص     بالقلق الستمرار الفصل بني اجلنسني يف امليادين التعليمية وما ينجم عنه من آثـار             

ويساورها القلق أيضا لالختالف امللحـوظ يف جـودة التعلـيم بـني املنـاطق       .املهنية املتاحة للمرأة
وما للتفاوت من أثر سليب أكرب على الفتيات نظـرا النعـدام            ) اجلزر املرجانية (احلضرية والريفية   

ة بـالقلق أيـضا ألن   وتـشعر اللجنـ   .املناسبة يف جزر غـري جـزرهن األصـلية   والطعام مرافق املبيت 
 .الفتيات احلوامل يفصلن عن الدارسة وقد ال يستأنفن دراستهن بعد وضع محلهن

ــة الطــرفوحتــث اللجنــة  - ٢٣٣ ــتمكني اإلنــاث،   الدول  علــى تعزيــز التــدابري االســتباقية ل
سيما الريفيات، من االلتحاق بالتعليم اجلامعي، مبا يشمل التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا                 ال

 للجنة، وعلى أن حتض بقوة على       ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١ة  للفقر
وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف        . تنويع اخليارات التعليمية واملهنية بالنسبة للمـرأة والرجـل        

علــى أن تنفــذ تــدابري ملــساعدة الفتيــات احلوامــل وتوعيــة املراهقــات جبوانــب الوقايــة مــن    
ولة الطرف على رصد أثر هذه السياسات والربامج فيمـا يتعلـق            وحتض اللجنة الد  . احلمل

 . من االتفاقية وإجراء تقييم منتظم هلذا األثر١٠بالتنفيذ التام للمادة 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز الذي تواجهه املـرأة يف جمـال العمالـة، كمـا تبينـه                    - ٢٣٤

وهي قلقة إزاء املعاملـة التفـضيلية للمـرأة         . يةممارسات التوظيف، وفجوة األجور، والتفرقة املهن     
العاملة يف القطاعني العام واخلاص من حيث إجازة األمومة، إذ ذلـك ال يـوفر إال عقـود مؤقتـة                 

. للمرأة العاملة يف القطاع العام ويقلل مما قد يتوفر من فرص للمرأة العاملة يف القطـاع اخلـاص                 
يــة الــيت تــصادفها املــرأة يف حــال عملــت يف قطــاعي  واللجنــة قلقــة كــذلك إزاء احلــواجز اجملتمع

السياحة وصيد األمساك إذ ُيضطرها ذلك إىل مغادرة املرتل، ممـا يفـرض عليهـا أن تقبـل عوضـا                    
 .عن ذلك وظائف تقليدية متدنية األجور

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف سوق        - ٢٣٥
 مــن االتفاقيــة، وعلــى حتقيــق اتــساق األحكــام القانونيــة بالنــسبة ١١ادة العمــل، وفقــا للمــ

للقطــاعني العــام واخلــاص، ال ســيما فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومــة، يف إطــار مــشروع قــانون 
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وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف إيـالء اهتمـام خـاص بـأثر املواقـف والتوقعـات                    . العمل
. ول على عمل يف قطاعي السياحة وصيد األمساك       اجملتمعية على فرص املرأة بالنسبة للحص     

وتــدعو أيــضا الدولــة الطــرف إىل تــضمني تقريرهــا املقبــل معلومــات مفــصلة عــن التــدابري   
 .املتخذة وأثرها يف حتقيق تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل

ويف حني تسلم اللجنة بوجود ضـغوط جغرافيـة وبالتكلفـة العاليـة للنقـل، فإهنـا تعـرب                    - ٢٣٦
، الالئـي  )اجلـزر املرجانيـة  (قلقها إزاء احلالة الصحية للنساء، ال سيما نـساء املنـاطق الريفيـة             عن  

 .يواجهن صعوبات يف احلصول على خدمات صحية متخصصة عند اللزوم
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة بذل جهودها لتحسني نوعية اخلـدمات             - ٢٣٧

علـى إدمـاج منظـور جنـساين يف مجيـع إصـالحات             الصحية واالجتماعيـة املقدمـة للمـرأة، و       
القطــاع الــصحي لــتمكني مجيــع النــساء يف اجلــزر املرجانيــة مــن احلــصول بالتــساوي علــى    

 .اخلدمات الصحية الوافية واملناسبة
ويف حني تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف لقيامهـا بوضـع اسـتراتيجية وطنيـة                 - ٢٣٨

دف إىل كفالة الصحة اإلجنابية واحلقوق اإلجنابية جلميـع         هت) ٢٠٠٧-٢٠٠٥(للصحة اإلجنابية   
ــرأة احملــدودة          ــدرة امل ــا إزاء ق ــرب عــن قلقه ــا تع ــديف، فإهن ــراهقني يف مل ــساء والرجــال وامل الن

. يتعلــق باختيــار أســاليب تنظــيم األســرة واملباعــدة بــني الــوالدات، حــسبما أوضــح الوفــد  فيمــا
 علـى وسـائل منـع احلمـل يقتـصر قانونـا علـى         وتعرب اللجنة عـن شـديد قلقهـا إذ أن احلـصول           

املتزوجني؛ وأن املعلومات عن الصحة اإلجنابية غري متاحة بـسهولة؛ وأن العقوبـات مثـل اجللـد                 
حتظـر   والطرد ال تزال واردة يف القـانون اجلنـائي وميكـن فرضـها يف حـال انتـهاك أحكامـه الـيت                      

 .متناسبة رر بالنساء بصورة غريممارسة اجلنس خارج نطاق الزواج واليت تلحق عمليا الض
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ تـدابري حمـددة لتعزيـز حـصول املـرأة علـى                    - ٢٣٩

ــا للمــادة      ــسية، وفق ــة واجلن ــة الــصحية، ال ســيما خــدمات الــصحة اإلجنابي  مــن ١٢الرعاي
ف وترجـو مـن الدولـة الطـر       .  للجنـة بـشأن املـرأة والـصحة        ٢٤االتفاقية والتوصـية العامـة      

تعزيز التدابري الرامية إىل الوقاية من حاالت احلمل غري املرغوب فيه عن طريق مجلـة أمـور                 
منها إتاحة جمموعة شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق أوسع ودون أي قيـد، وتعزيـز                 

وتوصي اللجنة بأن تـويل الدولـة الطـرف األولويـة         . املعرفة والتوعية يف جمال تنظيم األسرة     
وضع املراهقني وأن تضمن املناهج التعليمية العادية الثقافة اجلنسية املناسبة للفئة لالهتمام ب

العمرية واليت تستهدف الفتيات والفتيان، مع االهتمام بصورة خاصة بالوقاية من حـاالت             
وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف         . احلمل املبكر واألمـراض املنقولـة باالتـصال اجلنـسي         
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اجلنائي على جناح السرعة للقضاء على العقوبة املتصلة مبمارسة اجلنس على تنقيح قانوهنا 
 .خارج نطاق الزواج واليت تلحق الضرر بالنساء بصورة غري متناسبة

وتتمثـل دواعـي    . وال يزال القلق يـساور اللجنـة إذ أن قـانون األسـرة مييـز ضـد النـساء                   - ٢٤٠
ة الـيت تفيـد حبـاالت زواج مبكـر وممارسـة            قلقها يف معدالت الطالق العاليـة، والتقـارير األخـري         

وهــي قلقــة كــذلك إزاء االفتقــار إىل إطــار زمــين حمــدد تنــهي خاللــه الدولــة   . تعــدد الزوجــات
 . من االتفاقية١٦الطرف استعراضها ملسألة توافق قانون األسرة املعتمد لديها مع املادة 

انوين يف جمـال قـانون      وحتث اللجنة احلكومة على الـسعي إىل إكمـال إصـالحها القـ             - ٢٤١
األســرة ضــمن إطــار زمــين حمــدد وعلــى كفالــة أن يكــون للــزوجني احلقــوق واملــسؤوليات  

 .نفسها خالل الزواج ويف حال فسخه على حد سواء
وتدعو اللجنة مـن جديـد الدولـة الطـرف إىل احلـصول علـى معلومـات عـن الفقـه                 - ٢٤٢

اشى مع املعـايري الدوليـة حلقـوق اإلنـسان          املقارن سعيا إىل تفسري الشريعة اإلسالمية مبا يتم       
 .ومنهاج عمل بيجني

وترجــو اللجنــة مــن الدولــة الطــرف تــضمني تقريرهــا املقبــل مــا يكفــي مــن بيانــات  - ٢٤٣
وحتليالت إحصائية مصنفة حسب نوع اجلـنس وحـسب املنـاطق الريفيـة واحلـضرية حبيـث                

للجنة أيضا بأن جتري الدولة وتوصي ا. تعطي صورة كاملة عن تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية
الطرف بصورة منتظمة تقييمات آلثار إصالحاهتا وسياسـاهتا وبراجمهـا التـشريعية مـن أجـل                
ــائج هــذه        ــة عــن نت ــأن تبلــغ اللجن ــدابري املتخــذة األهــداف املرجــوة وب ــة أن حتقــق الت كفال

 .التقييمات يف تقريرها املقبل
 متامــا، يف إطــار وفائهــا بالتزاماهتــا وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستفيد  - ٢٤٤

مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة، وترجـو              
 .من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

ا أريد حتقيق وتشدد اللجنة أيضا على أنه ال بد من تنفيذ تام وفعلي لالتفاقية إذا م - ٢٤٥
وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وتــصور صــريح ألحكــام   . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وترجـو مـن الدولـة                    
 .الطرف إدراج معلومات عن هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

املتعلقـة  ن انضمام الدول إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة وتشري اللجنة إىل أ  - ٢٤٦
 يعزز متتع املرأة مبا هلا من حقوق اإلنسان وباحلريات األساسـية يف مجيـع               )١(قوق اإلنسان حب

ــاة وبالتــايل، حتــض اللجنــة حكومــة ملــديف علــى النظــر يف التــصديق علــى     . جوانــب احلي
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تفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال  ليــست طرفــا فيهــا بعــد، أي اال املعاهــدة الــيت
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة النشر الواسع النطاق يف ملديف هلذه التعليقات اخلتامية بغية جعل    - ٢٤٧
الـــشعب، مبـــن فيـــه املـــسؤولون احلكوميـــون والـــساسة والربملـــانيون واملنظمـــات النـــسائية 

تخذة لكفالة املساواة بني الرجل واملرأة حبكم       ومنظمات حقوق اإلنسان، يعي اخلطوات املُ     
وترجـو  . القانون والواقع، فضال عن اخلطوات اإلضافية اليت ينبغي اختاذها يف هذا الـصدد            

ــة الطــرف مواصــلة التعمــيم الواســع النطــاق، ال ســيما علــى املنظمــات      اللجنــة مــن الدول
ختياري، والتوصيات العامة النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، لالتفاقية، وبروتوكوهلا اال

للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة            
 يف  املساواة بني اجلنسني والتنميـة والـسالم      : ٢٠٠٠املرأة عام   ”العامة املعقودة حتت شعار     
 .“القرن احلادي والعشرين

ــر   - ٢٤٨ ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــها يف هــذه   وتطلــب اللجن د علــى الــشواغل املعــرب عن
وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل مبوجــب املــادة  

اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذي حــل موعــد تقدميــه يف    
، يف  ٢٠١٠ه  يوليـ /متـوز ، وتقريرها الدوري اخلـامس، املقـرر تقدميـه يف           ٢٠٠٦يوليه  /متوز

 .٢٠١٠ تقرير جامع واحد يف عام
 

 ناميبيا  
نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين الــــدوريني الثــــاين والثالــــث لناميبيــــا  - ٢٤٩

)CEDAW/C/NAM/2-3 ( ــستيها ــودتني يف ٧٦٠ و ٧٥٩يف جل ــاين ١٧ املعق ــاير / كــانون الث ين
اليت طرحتها اللجنـة  واألسئلة ا القضايوترد قائمة ). 760 و CEDAW/C/SR.759انظر   (٢٠٠٧

ــة  ــا يف الوثيقــــــــــــــــة   CEDAW/C/NAM/Q/3يف الوثيقــــــــــــــ  وتــــــــــــــــرد ردود ناميبيــــــــــــــ
CEDAW/C/NAM/Q/3/Add.1. 

 
 مقدمة  

تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني                     - ٢٥٠
عـداد التقـارير، علـى أهنـا تأسـف          الثاين والثالث، الذي التزم باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـشأن إ            

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها أيـضا          . ألن الدولة الطرف مل ترجـع إىل التوصـيات العامـة للجنـة            
وحتـيط  . للعرض الشفوي الذي تناول بالشرح التطورات األخـرية يف تنفيـذ االتفاقيـة يف ناميبيـا               

قبـل   يـق اللجنـة العامـل ملـا    واألسـئلة الـيت طرحهـا فر   القـضايا  علما باألجوبة اخلطية علـى قائمـة     
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الدورة، والـردود الـشفوية علـى األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة، علـى أهنـا تأسـف ألن األجوبـة                        
 .تتناول أسئلة اللجنة بشكل واف مل

وتثين اللجنة على الدولة الطرف على اختيارها لوفدها الرفيع املـستوى برئاسـة وزيـرة                - ٢٥١
فـال، وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء الـذي جـرى بـني          املساواة بني اجلنـسني ورعايـة األط      

 .الوفد وأعضاء اللجنة
 .وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن التقرير يتضمن إشارة إىل تنفيذ منهاج عمل بيجني - ٢٥٢
وتشري اللجنة مع التقدير إىل مشاركة اهليئات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف                - ٢٥٣

 .عملية إعداد التقرير
ــار      - ٢٥٤ ــة الطــرف لقيامهــا يف وقــت مبكــر، يف أي ــة علــى الدول ــثين اللجن ــايو /وت ، ٢٠٠٠م

 .بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 اجلوانب اإلجيابية  
ــة األخــرية مــ       - ٢٥٥ ــه يف اآلون ــة الطــرف علــى نطــاق مــا قامــت ب ــة علــى الدول ــثين اللجن ن ت

إصالحات قانونية وما اختذته من سياسات ترمي إىل القضاء على التمييـز ضـد املـرأة وتـشجيع                  
 ١القـانون رقـم     (وترحب بشكل خـاص بقـانون املـساواة بـني الـزوجني             . املساواة بني اجلنسني  

الذي يلغي السلطة الزوجية للزوج اليت كانت سارية سـابقا يف الزجيـات املدنيـة،               ) ١٩٩٦لعام  
، الــذي يــشجع مــشاركة  )١٩٩٨ لعــام ٢٩القــانون رقــم ) (العمالــة(لعمــل اإلجيــايب وقــانون ا

والـذي  ) ٢٠٠٠ لعـام    ٨القانون رقـم    (النساء يف قوة العمل الرمسية، وقانون حماربة االغتصاب         
يــوفر احلمايــة لــضحايا االغتــصاب واالنتــهاك اجلنــسي ويفــرض أحكامــا أشــد علــى مرتكبيهــا،  

الذي ينص على إتاحـة الفـرص       ) ٢٠٠٢ لعام   ٥القانون رقم   (لي  وقانون اإلصالح الزراعي احمل   
للرجل واملرأة للمطالبـة حبـق امـتالك األراضـي واحلـصول عليهـا علـى قـدم املـساواة يف املنـاطق                       

، الـذي يـساوي بـني الـزوجني يف احلقـوق            )٢٠٠٣ لعام   ٩القانون رقم   (العامة، وقانون النفقة    
) ٢٠٠٤ لعـام   ٤ القـانون رقـم   (، وقـانون العنـف املنــزيل        والواجبات فيما يتعلـق بإعالـة أبنـائهم       

وترحـب أيـضا بالـسياسة الوطنيـة       . الذي ينص على تدابري توفر احلماية يف قضايا العنف املنـزيل         
، اليت حتدد اإلطـار وتـضع األسـس مـن أجـل تطبيـق               ١٩٩٧يف جمال املساواة بني اجلنسني لعام       

 .جلنسنيوتنسيق األنشطة املتعلقة باملساواة بني ا
 رفع مـستوى إدارة شـؤون املـرأة         ٢٠٠٠وتالحظ اللجنة مع التقدير أنه جرى يف عام          - ٢٥٦

 .لتصبح وزارة كاملة لشؤون املساواة بني اجلنسني ورعاية األطفال
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 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
تشري اللجنة إىل واجب الدولة الطـرف أن تنفـذ بـصورة منتظمـة ومتواصـلة مجيـع                   - ٢٥٧
ام االتفاقية، ولكنها ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة    أحك

تقتضي من الدولة الطرف أن توليها االهتمـام علـى سـبيل األولويـة يف الفتـرة الواقعـة بـني                     
لذا فإن اللجنة تـدعو الدولـة الطـرف        . الوقت الراهن وموعد تقدمي التقرير الدوري املقبل      

ى هـذه اجملـاالت يف أنـشطة التنفيـذ الـيت تقـوم هبـا وأن تبلـغ مبـا اختذتـه مـن                         إىل التركيز علـ   
كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل         . إجراءات وما حققته من نتائج يف تقريرها الدوري املقبـل         

أن تعمم على مجيع الوزارات املعنية وعلى الربملان هذه التعليقات اخلتامية لتكفـل تنفيـذها               
 .تنفيذا تاما

ب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم تـضمني التقريـر معلومـات عـن اآلليـات املعمـول هبـا                وتعر - ٢٥٨
ــرأة واملــساواة بــني        ــة إىل تــشجيع متكــني امل ــربامج الرامي ــسياسات وال ــأثري القــوانني وال لرصــد ت

وتأســف اللجنــة أيــضا لقلــة مــا أتــيح هلــا مــن بيانــات إحــصائية مــصنفة حــسب نــوع . اجلنــسني
وحسب املناطق احلضرية والريفية، مما جيعل من الصعب تقيـيم          اجلنس واألصل العرقي والعمر،     

التقــدم احملــرز واالجتاهــات الــسائدة مبــرور الوقــت يف األحــوال الفعليــة للمــرأة ومتتعهــا حبقــوق    
ويـساور اللجنـة القلـق كـذلك لعـدم تقـدمي            . اإلنسان يف مجيـع اجملـاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة           

نقــاط القــوة ونقــاط الــضعف والفــرص   ” نتــائج حتليــل معلومــات عــن التــدابري املتخــذة بــشأن  
 لتحديــد طبيعــة القــدرات احلاليــة ومــستواها بالنــسبة ٢٠٠١الــذي أجــري عــام “ والتهديــدات

 .لالستخدام الفعال الستراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف الدولة الطرف
انـات يف مجيـع اجملـاالت       وهتيب اللجنة بالدولة الطرف إىل حتسني عمليـة مجعهـا للبي           - ٢٥٩

اليت تشملها االتفاقية، حبيث تكون مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس واألصـل العرقـي والعمـر                   
ــدى          ــرأة وم ــة للم ــة الفعلي ــيم احلال ــة تقي ــة، بغي ــة، حــسب احلال ــاطق احلــضرية والريفي واملن

كمـا هتيـب بالدولـة الطـرف أن         . حبقوق اإلنسان، وملتابعـة االجتاهـات مبـرور الوقـت          متتعها
د، من خالل مؤشرات قابلة للقياس، تـأثري القـوانني والـسياسات والـربامج وأن تقـيم               ترص

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى . التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق املــساواة الفعليــة للمــرأة 
استخدام هذه البيانات واملؤشرات عند صوغ القـوانني والـسياسات والـربامج بغيـة تنفيـذ                

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضمِّن تقريرهـا املقبـل هـذه                  . االتفاقية تنفيذا فعاال  
وهتيبـب اللجنـة أيـضا بالدولـة الطـرف إىل اختـاذ       . البيانات اإلحصائية والتحليل اإلحصائي 

لكفالـة  “ نقـاط القـوة ونقـاط الـضعف والفـرص والتهديـدات          ”خطوات لتنفيذ نتائج حتليل     
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يم املنظور اجلنساين يف برامج الدولة الطـرف        االستخدام الفعال واملنهجي الستراتيجية تعم    
 .وسياساهتا

ويـساور اللجنـة القلـق مـن أن أحكـام االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات           - ٢٦٠
العامــة للجنــة غــري معروفــة علــى حنــو يكفــي، ومــن بــني الــذين ال يعرفوهنــا القــضاة واحملــامون     

يــدل علــى ذلــك عــدم وجــود أي قــرارات  واملــدعون العــامون، وحــىت النــساء أنفــسهن، كمــا  
 .اختذهتا احملاكم تشري فيها إىل االتفاقية

وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف إىل اختــاذ تــدابري لنــشر معلومــات عــن االتفاقيــة،     - ٢٦١
واإلجراءات الواردة يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة، وتنفيـذ                

ة وأمناء املظامل واحملـامني تغطـي مجيـع اجلوانـب ذات الـصلة              برامج للمدعني العامني والقضا   
كمـا توصـي بالقيـام حبمـالت متواصـلة للتوعيـة ونـشر              . لالتفاقية والربوتوكول االختياري  

الثقافة القانونية حبيث تركز احلمالت على النساء، مبـن فـيهن الريفيـات، وعلـى املنظمـات       
 هبـدف تـشجيع النـساء ومتكينـهن ليـستفدن      غري احلكومية اليت هتـتم بقـضايا املـرأة، وذلـك      

 .هو متاح من إجراءات ووسائل انتصاف إذا ما انتهكت حقوقهن مبوجب االتفاقية مما
ــانون العمــل اإلجيــايب      - ٢٦٢ ــاد ق ــة باعتم ــة(وترحــب اللجن ــم  ) (العمال ــانون رق ــام ٢٩الق  لع
 ٢٣القـانون رقــم   (لتـشجيع مـشاركة املـرأة يف القـوة العاملــة، وقـانون الـسلطة احملليـة       ) ١٩٩٨

، لكفالة زيادة متثيل املرأة يف عمليـة صـنع القـرار، ولكـن يـساورها القلـق مـن أن                     )١٩٩٢لعام  
هــذه التــدابري اخلاصــة املؤقتــة تقتــصر علــى جمــايل عمــل املــرأة ومتثيلــها الــسياسي علــى املــستوى  

 .احمللي
 ١ة طبقـا للفقـرة      وتوصي اللجنة الدولة الطرف باسـتخدام التـدابري اخلاصـة املؤقتـ            - ٢٦٣

ــادة   ــن امل ــة   ٤م ــة والتوصــية العام ــن االتفاقي ــسياسية    ٢٥ م ــبة ال ــع اجملــاالت املناس ، يف مجي
واالقتصادية واالجتماعية واحلياة الثقافية لتسريع وتـرية حتقيـق املـساواة الفعليـة بـني املـرأة                 

 .والرجل
بويـة القويـة بـشأن    وتعرب اللجنة عن قلقها من استحكام املواقف والصور النمطيـة األ           - ٢٦٤

ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا مـن أنـه قـد              . دور املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمع      
، الــذي يعطــي الــسلطات )٢٠٠٠ لعــام ٢٥القــانون رقــم (يكــون لقــانون الــسلطات التقليديــة 

 علـى النـساء     التقليدية احلق يف اإلشراف على تطبيق القانون العريف وكفالة تطبيقه، تـأثري سـليب             
يف احلاالت اليت تدمي فيها هذه القوانني استخدام األعراف واملمارسات الثقافية والتقليديـة الـيت               

 .تؤذي املرأة ومتيز ضدها
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف الختاذ تدابري تؤدي إىل تغيري األدوار النمطية للرجل           - ٢٦٥
ذه اجلهــود القيــام حبمــالت شــاملة وينبغــي أن تــشمل هــ. واملــرأة الــيت حتظــى بقبــول واســع

لتوعية وتثقيف النساء والرجال والفتيـات والفتيـان هبـدف القـضاء علـى املواقـف النمطيـة         
 ٥و  ) و (٢املرتبطة باألدوار التقليدية للرجل واملرأة يف األسـرة واجملتمـع، طبقـا للمـادتني               

 تأثري هذه التدابري وأن وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد بعناية. من االتفاقية) أ(
كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف       . تبلغ عن النتائج اليت حتققت يف تقريرها الدوري املقبل        

وقـانون  ) ٢٠٠٠ لعـام  ٢٥القـانون رقـم   (لدراسة تـأثري تنفيـذ قـانون الـسلطات التقليديـة          
رسـات  لكفالة التخلي عن األعـراف واملما ) ٢٠٠٣أكتوبر /تشرين األول(احملاكم األهلية   

 .الثقافية والتقليدية املؤذية للمرأة واليت متيز ضدها
وتالحظ اللجنة شىت املبادرات القانونية وغري القانونيـة الـيت قامـت هبـا الدولـة الطـرف           - ٢٦٦

حملاربــة العنــف ضــد املــرأة، ولكــن القلــق يــساورها مــن أن العنــف ضــد املــرأة ال يــزال يــشكل    
ق من عـدم تقـدمي بيانـات ومعلومـات إحـصائية لقيـاس              كما يساور اللجنة القل   . مشكلة خطرية 

 .تأثري وفعالية التدابري القانونية والسياسات الرامية إىل منع ومعاجلة العنف ضد املرأة
 خطوات من أجل تنفيذ وإنفاذ القوانني      إىل أن تتخذ   اللجنة الدولة الطرف     وتدعو - ٢٦٧

 املـرأة ضـحية العنـف مـن اإلطـار           ةاسـتفاد املتعلقة بالعنف ضد املرأة بشكل كامل وضمان        
ضمن متابعـة كافـة أعمـال العنـف     تـ  إىل أن  أيـضا وتـدعو الدولـة الطـرف   . التشريعي القائم 

أن يهـا   وتطلـب إل  .  واملعاقبـة عليهـا بالـشكل املالئـم         بفعاليـة  املرتكبة ضد املرأة أمام القضاء    
رأة، وإتاحـة بيانـات     مع البيانات املتعلقة جبميع أشـكال العنـف ضـد املـ           جلضع نظاما فعاال    ت

ومعلومات إحصائية يف تقريرها املقبل عن عدد حاالت العنف املبلغة إىل الـشرطة وغريهـا               
 ة كــذلك الدولــوتــدعو. مــن الــسلطات املختــصة، وعــن عــدد األحكــام الــصادرة باإلدانــة 

ــيم   إىل الطــرف  ــة للرصــد والتقي ــوم وضــع آلي ــر   مــن أجــل أن تق ــيم أث ــتظم بتقي ــشكل من  ب
ني ذات الــصلة وإنفاذهــا، فــضال عــن الــربامج الراميــة إىل منــع العنــف ضــد  القــوان وفعاليــة
 .وإنصافها املرأة
 نـــساءمـــسألة االجتـــار بالبـــشأن  ألن املعلومـــات املقدمـــة يف التقريـــروتأســـف اللجنـــة  - ٢٦٨
 .ت غري كافيةايوالفت
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضطلع بدراسة من أجل تقييم مدى انتـشار       - ٢٦٩

 وأن تضمن تقريرها الدوري املقبل تقييما شامال        ، يف البلد  تاي والفت نساءاالجتار بال ظاهرة  
زالــة األســباب الــيت تعــرض  اجلذريــة والتــدابري املتخــذة إلا وألســباهبالظــاهرةملــدى انتــشار 
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 ة هــذه املعلومــات حبــسب الــسن واملنطقــأن تبــوبوينبغــي . النــساء والفتيــات لالجتــار هبــن
 .ن تشمل معلومات عن أثر التدابري املتخذة والنتائج اليت حتققتاجلغرافية، وأ

يف التعلـيم    عـن الدراسـة   الفتيـات    نقطـاع ال العالية   لمعدالتلوتعرب اللجنة عن قلقها      - ٢٧٠
مـن عـدم    لطالبـات  الـسياسة املتعلقـة حبمـل ا   مـا تقتـضيه   وينتاب اللجنة القلق أيضا ألن      . الرمسي
سنة واحدة علـى    ئها  إال بعد قضا  للفتاة احلامل    يبشكل عاد  راسة إمكانية العودة إىل الد    إتاحة

وتأسف اللجنة لتقـدمي    . ضعاألقل مع رضيعها، قد يثين الفتيات عن استئناف دراستهن بعد الو          
 .كافية عن تعليم الفتياتغري بيانات ومعلومات إحصائية 

 استبقاء الفتيات يف وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتنفيذ تدابري رامية إىل - ٢٧١
 علـى عـودة الفتيـات إىل املـدارس بعـد            لطالباتمل ا املتعلقة حب سياسة  الاملدرسة ورصد أثر    

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـويل أولويـة عاليـة لتنفيـذ برناجمهـا اخلـاص                   . الوضع
تـدرج يف   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن       . بالسكان والتثقيف يف جمال احلياة األسرية     

تقريرها املقبل بيانات إحصائية مبوبة حبسب نوع اجلنس والعرق والديانة، ومعلومات عن            
تقــدم احملــرز يف لل املــسجلة علــى مــدى الــزمن وللتوجهــاتتعلــيم الفتيــات تتــضمن حتلــيال 

 .األهداف حتقيق
فيهـا  خدمات رعاية طبية كافية، مبـا  على  املرأة حصولوتعرب اللجنة عن قلقها لعدم     - ٢٧٢

مارسة عمليـات اإلجهـاض غـري       ملل القلق يساورها    ايزال  و. خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية   
رتــب عليهــا مــن خمــاطر علــى حيــاة املــرأة تعلــى نطــاق واســع، مــع مــا ي غــري القــانوينواملــأمون 
وينتاب اللجنة القلق أيضا للزيادة املطردة يف عـدد النـساء املـصابات بفـريوس نقـص                 . وصحتها
ــة مــن مجيــع حــاالت اإلصــابة  ٥٣  نــسبةثلنميــاإليــدز الــاليت /ة البــشريةاملناعــ ــدة يف املائ   اجلدي

وتعــرب اللجنــة كــذلك عــن القلــق لتزايــد معــدل  . بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية املبلــغ عنــها 
 . ذلكالوفيات النفاسية ولعدم توفر بيانات موثوقة عن

ــدابري     - ٢٧٣ ــى أن تتخــذ ت ــة الطــرف عل ــة الدول ــستوى  ل ملموســة وحتــث اللجن ــز م تعزي
استفادة املرأة من الرعايـة الـصحية، وال سـيما خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، وفقـا                  

.  الصادرة عن اللجنة بـشأن املـرأة والـصحة         ٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة      ١٢للمادة  
لفـة  وتوصي أيـضا باختـاذ تـدابري ترمـي إىل التعريـف أكثـر بطـرق منـع احلمـل املعقولـة التك                      

 عــدد فيمــا خيــصواالســتفادة منــها، حــىت يتــسىن للمــرأة والرجــل اختــاذ قــرارات مــستنرية  
ــا      األطفــال ــة وفق ــات اإلجهــاض املأمون ــوالدات، فــضال عــن إتاحــة عملي  واملباعــدة بــني ال

ــة وتوصـــي كـــذلك بتـــشجيع التثقيـــف اجلنـــسي علـــى نطـــاق واســـع    . للتـــشريعات احملليـ
احلمــل وقــوع إيــالء عنايــة خاصــة للحيلولــة دون وباســتهدافه املراهقــات واملــراهقني، مــع 
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املبكــر وملكافحــة األمــراض املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي وفــريوس نقــص املناعــة    
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل ضمان تنفيذ خطتـها االسـتراتيجية            . اإليدز/البشرية
ي علـى حنـو مالئـم        تنفيذا فعليا ورصد نتائجهـا، والتـصد       ٢٠٠٩-٢٠٠٤  الثالثة الوطنية

. للعوامل االجتماعية االقتصادية اليت تسهم يف إصابة النساء بفريوس نقص املناعة البشرية     
، األموحتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني مستوى استفادة املرأة مـن خـدمات صـحة                 

ــوالدة       ــد وال ــوالدة وخــدمات التولي ــة لل ــسابقة والالحق ــة ال ــا يف ذلــك خــدمات الرعاي . مب
الدولة الطرف على اختاذ خطوات من أجل ضمان إحصاء الوفيات النفاسية بدقة وتشجع  

واحلصول على املساعدة هلذا الغرض من منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم                 
 .املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية

األقليــات ن مــنــساء ال يف املنــاطق الريفيــة، وخاصــة النــساءوينتــاب اللجنــة القلــق حلالــة  - ٢٧٤
رمن مــن املــشاركة حيــفتقــرن يف كــثري مــن األحيــان للرعايــة الــصحية والتعلــيم ويالعرقيــة الــاليت 

عــانني مــن نقــص التمثيــل يف يعمليــات صــنع القــرار ومــن ســبل وفــرص البقــاء االقتــصادي و يف
 .اإلقليمية اجملالس
ن كافــة ريفيـات مــ وضــع اللوتوصـي اللجنــة الدولـة الطــرف بـإيالء اهتمــام خـاص      - ٢٧٥

ضمان حـصول   لـ  من االتفاقية،    ١٤المتثال ألحكام املادة     ا تعزيزالفئات العرقية، سعيا إىل     
ــى التعلــيم و    ــرأة الريفيــة عل ــسهيالت االســتئمانية واألراضــي   اخلــدمات امل  ،الــصحية والت

ــى صــعيد اجملــالس        ــرار، وال ســيما عل ــات صــنع الق ــة يف عملي ومــشاركتها مــشاركة كامل
ــة ــانون      وحتــث اللج. اإلقليمي ــة الطــرف علــى تعمــيم املعلومــات املتعلقــة بق ــضا الدول ــة أي ن

 وضـمان وضـع آليـات لرصـد       ) ٢٠٠٢ لعـام    ٥القانون رقـم    (اإلصالح الزراعي اجملتمعي    
 . هذا القانونتنفيذ
) ١٩٩٦ لعـام    ١القـانون رقـم     ( باعتماد قـانون املـساواة بـني الـزوجني            اللجنة وترحب - ٢٧٦

الزواج املدين والعريف حقوقا متساوية فيما يتعلـق      كل من   طار  الذي خيول للزوجة وللزوج يف إ     
 القلق لكون هذا القـانون ال يتـصدى ألوجـه عـدم املـساواة بـني                 اينتاهبإال أنه   حبضانة األطفال،   

واللجنـة قلقـة أيـضا ألن القـانون النـامييب           . فيمـا يتعلـق حبـق امللكيـة         يف الـزواج العـريف     الزوجني
 الـزواج املبكـر علـى الـرغم مـن           ظـاهرة  وكـذلك السـتمرار      ،ريفيفرض تـسجيل الـزواج العـ       ال
ــني   أن ــساواة بـ ــانون املـ ــزوجنيقـ ــزواج   الـ ــانوين للـ ــسن القـ ــدد الـ ـــ حيـ ــن  ١٨ بـ ــل مـ ــنة لكـ  سـ

 .والفتيات الفتيان
القـانون  (وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل استعراض قانون املساواة بني الـزوجني             - ٢٧٧
بـني اجلنـسني يف الـزواج العـريف         ه عـدم املـساواة      ، بغـرض إلغـاء أوجـ      )١٩٩٦ لعام   ١رقم  
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وتـدعو  . الزواج العـريف والـزواج املـدين      احلقوق يف   والتوفيق بني    تعلق حبقوق امللكية  ي فيما
يف ذلك استشارة الزعماء   اخلطوات الالزمة، مبااختاذ كافةاللجنة أيضا الدولة الطرف إىل 

ع املدين، من أجل صـياغة مـشروع القـانون           اجملتم  النسائية ومنظمات  نظماتاملالتقليديني و 
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات مـن أجـل    . بشأن تسجيل الزواج العريف   

 .ضمان التقيد بالسن القانوين للزواج
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن توافـق يف أقـرب وقـت ممكـن علـى تعـديل                    - ٢٧٨

 . اجتماع اللجنةعدو مبةتعلق من االتفاقية امل٢٠ من املادة ١الفقرة 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني بشكل تام، يف إطار تنفيـذها ملـا يقـع                  - ٢٧٩

إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان           بـ على عاتقها من التزامات مبوجب االتفاقية،       
 .بلأحكام االتفاقية، وتطلب إليها تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املق

وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعلـي لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                      - ٢٨٠
وتـدعو إىل مراعـاة املنظـور اجلنـساين والتقيـد الـصريح             . تحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     ل

بأحكام االتفاقية يف مجيع املساعي الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، وتطلـب إىل            
 .دولة الطرف تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلال

املتعلقـة   ةالـسبع وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الرئيـسية          - ٢٨١
خطوة تزيد من مدى متتع املـرأة مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات                    )١(قوق اإلنسان حب

شجع اللجنـة حكومـة ناميبيـا علـى النظـر يف            ولـذلك، تـ   . األساسية يف مجيع جوانب حياهتـا     
، وهي االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع      بعدالتصديق على املعاهدة اليت مل تنضم إليها    

 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب اللجنة العمل علـى تعمـيم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف                     - ٢٨٢

 يف ذلــك املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون   نناميبيــا حــىت يكــون اجلميــع، مبــ  
واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى بينــة مــن اإلجــراءات الــيت اختــذت 

األخـرى الـيت يلـزم    لضمان املساواة القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة، ومن اإلجراءات   
رف أن تواصــل تعمــيم االتفاقيــة وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــ. يف هــذا الــصدداختاذهــا 

وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   
املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
اسـع، وال سـيما      علـى نطـاق و     “بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين       
 .يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
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لـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه         تـرد علـى ا    وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن           - ٢٨٣
وتدعو اللجنـة   .  من االتفاقية  ١٨ املقدم مبوجب املادة     املقبلالتعليقات اخلتامية يف تقريرها     

الـذي  تقريرا جامعا لتقريريها الـدوريني الرابـع    ٢٠٠٩الدولة الطرف إىل أن تقدم يف عام  
 واخلامس الـذي سـيحل موعـد تقدميـه          ٢٠٠٥ديسمرب  /حل موعد تقدميه يف كانون األول     

 .٢٠٠٩ديسمرب /يف كانون األول
 

 التقرير الدوري الثالث - ٤ 
 سورينام
لـستيها  يف ج) CEDAW/C/SUR/3(ظرت اللجنة يف التقرير الدوري الثالث لسورينام        ن -٢٨٤
ــودتني يف ٧٧٠ و ٧٦٩ ــاين ٢٥ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٧ينـ  CEDAW/C/SR.769انظـ

، CEDAW/C/SUR/Q/3يف الوثيقـة    اليت طرحتـها اللجنـة      وترد قائمة القضايا واألسئلة     ). 770 و
 . CEDAW/C/SUR/Q/3/Add.1وترد ردود سورينام يف الوثيقة 

 
 مقدمة  

 تقديرها لتقدمي تقريرهـا الـدوري الثالـث الـذي تقيـد             تعرب اللجنة للدولة الطرف عن     -٢٨٥
باملبــادئ التوجيهيــة الــيت حــددهتا اللجنــة إلعــداد التقــارير، غــري أهنــا أعربــت عــن أســفها لعــدم   
تضمنه قدرا كافيا من املعلومات املتعلقة بتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة وعـدم إشـارته إىل التوصـيات                   

الـيت قدمتـها علـى    املكتوبـة  نة على الدولة الطـرف للـردود    وتثين اللج . العامة اليت قدمتها اللجنة   
قائمة القضايا واألسئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وللعـرض الـشفوي الـذي                       
شرحت فيه التطورات األخرية اليت شـهدها تنفيـذ االتفاقيـة يف سـورينام، وعلـى أجوبتـها علـى          

 .األسئلة الشفوية اليت وجهتها اللجنة
وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف للوفـد الـذي أرسـلته برئاسـة مـديرة تنـسيق شـؤون                        -٢٨٦

ذي جـرى   ن اللجنة احلوار الصريح والبّنـاء الـ       وتثّم. ية وزارة الشؤون الداخلية   املرأة داخل مدير  
 .بني الوفد وأعضاء اللجنة

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــة املتع    -٢٨٧ ــة باعتمــاد خطــة العمــل الكامل ــشيد اللجن ــرة    ت ــساواة بــني اجلنــسني للفت ــة بامل لق
ــة، وبإنــشاء شــبكة مــن جهــات   ١٠، الــيت تــشتمل علــى  ٢٠١٠-٢٠٠٦  جمــاالت ذات أولوي

 .التنسيق املعنية باملسائل اجلنسانية يف خمتلف الوزارات
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وترحب اللجنة بإعالن الوفد أن فترة والية اللجنة الوطنية املعنيـة بالتـشريعات اخلاصـة      -٢٨٨
 وأن هـذه اللجنـة ستـصبح دائمـة وأن مهمتـها سـتتمثل بـصفة مـستمرة يف تقيـيم                      ددمباملرأة ستُ 

التشريعات الوطنية مـن حيـث تطابقهـا مـع االتفاقيـات الدوليـة ويف عـرض تعـديالت ملموسـة                     
 .على احلكومة إلدخاهلا على التشريعات

نـسانية  وتشري اللجنة مع االرتياح إىل فتح فرع للمكتب الـوطين املعـين بالـسياسات اجل               -٢٨٩
 .وترحب بإعالن الوفد أنه سيتم يف املستقبل فتح املزيد من هذه الفروع

وترحــب اللجنــة بتــصريح الوفــد أنــه ال توجــد أي عوائــق حتــول دون تــصديق الدولــة    -٢٩٠
الطــرف يف املــستقبل علــى الربتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القــضاء عــل مجيــع أشــكال    

 .التمييز ضد املرأة
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
 مجيــع أحكــام االتفاقيــة شري إىل واجــب الدولــة الطــرف تنفيــذ إن اللجنــة، بينمــا تــ -٢٩١

بشكل منهجي ومتواصل، تعتـرب أن الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف التعليقـات اخلتاميـة           
تقتضي من الدولة الطرف إيالءها األولوية يف الفترة الفاصلة بـني الوقـت احلاضـر وموعـد          

 إىل أن تركـز  اللجنة الدولـة الطـرف   دعو، تبناء على ذلكو. مي التقرير الدوري القادم   تقد
على تلك اجملـاالت يف األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة، وأن تعـرض يف                       

وتـدعو  . تقريرها الدوري القادم ما اُتخذ مـن إجـراءات وحتقـق مـن نتـائج يف هـذا الـصدد             
تقـدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات وإىل الربملـان                إىل  أيـضا   الدولة الطـرف    

 .ضمانا لتنفيذها بأكملها
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم جعـل االتفاقيـة، علـى مـا يبـدو، جـزءا مـن التـشريعات              -٢٩٢

. ١٩٩٣احمللية وعدم تطبيق أحكامها مباشرة، مع أن الدولة الطرف قد انضمت إليهـا يف عـام             
 ال سـيما    ،اللجنة بالقلق إزاء عدم انتشار املعرفة بأحكام االتفاقية على القدر الكايف          كما تشعر   

 .يف أوساط القضاة واحملامني واملدعني العامني وغالبية النساء يف سورينام أنفسهن
حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولويـة عليـا للعمـل علـى تطبيـق االتفاقيـة                  و -٢٩٣

كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ التـدابري               . القـانوين احمللـي   حبذافريها يف النظـام     
الالزمة لنشر معلومات عن االتفاقية وعن التوصيات العامة للجنة وإىل تنفيذ برامج توعية             
خمصــصة للمــدعني العــامني والقــضاة واحملــامني تغطــي مجيــع جوانــب االتفاقيــة الــيت تعنــيهم، 

كما . نونية تدعم املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز بينهما       حبيث تترسخ يف البالد ثقافة قا     
توصي بالقيام حبمـالت مـستمرة للتوعيـة وللتعريـف باملبـادئ القانونيـة تـستهدف النـساء،                  
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سيما نساء الريف، واملنظمات غري احلكومية اليت تعىن مبسائل النساء، وذلـك لتـشجيع               ال
 التــصحيحية املتــوافرة الــيت تعتمــد ملعاجلــة  النــساء علــى اإلفــادة مــن اإلجــراءات والتــدابري 

 .انتهاكات ما لديهن من حقوق مبوجب االتفاقية، ولتمكينهن
وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء أحكام واردة يف القانون احمللـي تنطـوي علـى متييـز                   -٢٩٤

وبـات،  ضد املرأة، من ضمنها بعض األحكام الواردة يف قـانون اجلنـسية واإلقامـة، وقـانون العق          
وتشري اللجنة إىل أنه، على الرغم من إجراء الدولة الطرف بعض التغـيريات،             . وقانون املوظفني 

وعلـى الـرغم مـن أن اللجنـة املعنيـة بالتـشريعات اجلنـسانية               . مثل إلغاء قانون الـزواج اآلسـيوي      
 أوصت بإدخال عدد من التعـديالت علـى القـوانني الـسارية واعتمـاد قـانون بـشأن املـساواة يف                
معاملة املرأة والرجل، كانت عملية إصالح القوانني بطيئة ومل حيرز أي تقـدم حقيقـي يف جمـال      

 .مساواة املرأة قانونا بالرجل
تشدد اللجنة من جديد على توصيتها اليت تدعو فيها الدولـة الطـرف إىل تعـديل                و -٢٩٥

ان تطـابق مجيـع     األحكام اليت تنطوي على متييز لتـصبح متفقـة مـع أحكـام االتفاقيـة ولـضم                
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى القيـام بـشكل         . التشريعات الوطنية مع أحكام االتفاقية    

خاص بإلغـاء مـا يـرد يف قـانون اجلنـسية واإلقامـة وقـانون العقوبـات وقـانون املـوظفني مـن                        
كمــا حتثهــا علــى إيــالء أولويــة عليــا لالنتــهاء مــن إدخــال        . أحكــام تنطــوي علــى متييــز   

ــانون  اإلصــالحات ا ــى الق ــة عل ــسؤولني    . لالزم ــة امل ــا لتوعي ــف جهوده ــدعوها إىل تكثي وت
ــة إ   ــان وأفــراد الــشعب بأمهي صــالح القــانون الــذي تــستوجب   الــرمسيني احلكــوميني والربمل

وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف احلـرص         .  من االتفاقية إجراءه بدون أي تأخري      ٢ املادة
ساواة يف معاملة املرأة والرجل ليشمل أفعال       على توسيع نطاق مشروع القانون املتعلق بامل      

التمييــز الــيت متارســها اجلهــات الفاعلــة يف القطــاعني العــام واخلــاص وليتــضمن حكمــا عــن  
 . من االتفاقية٤ من املادة ١قرة التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقا للف

ة بـني اجلنـسني   وإن اللجنة، بينما تالحظ اعتماد خطة العمـل الكاملـة املتعلقـة باملـساوا           -٢٩٦
، وطائفة من اخلطـط والـسياسات العامـة والـربامج األخـرى الـيت ترمـي           ٢٠١٠-٢٠٠٦للفترة  

إىل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني، تـشعر بـالقلق إزاء عـدم تـوافر أي معلومـات عـن تنفيـذ هـذه                
كمـا تـشعر بـالقلق إزاء عـدم تـضمن التقريـر             . اخلطط والسياسات العامة والربامج وعـن أثرهـا       

يانـات إحـصائية دقيقـة وموثوقـة مبوبـة حبـسب نـوع اجلـنس، األمـر الـذي جيعـل مـن الــصعب             ب
وهـي تـشعر   . تقييم حالة النساء الفعلية بالنسبة جلميع اجملاالت املشمولة باالتفاقية تقييمـا دقيقـا           

بـالقلق أيـضا ألن عـدم وجـود هـذه البيانـات يعيـق أيـضا تقيـيم مـا ختلفـه التـدابري الـيت تتخـذها               
 .ة الطرف من أثر وما تتمخض عنه من نتائجالدول
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وضع نظام شامل جلمـع بيانـات مبوبـة         بتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسراع       و -٢٩٧
حبــسب نــوع اجلــنس يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، مــن أجــل تقيــيم حالــة النــساء  

 الدولة الطرف إىل وتدعو. الفعلية والكشف عن تطور االجتاهات يف هذا اجملال عرب الزمن       
استخدام مؤشرات قابلة للقياس لرصد أثر اخلطط والسياسات العامة والربامج الـيت تنفـذ              
. لتعزيز املساواة بني اجلنسني والتقدم احملرز يف جمال حتقيق املساواة واقعا بني الرجل واملرأة

 الدوليـة لتنفيـذ     وتدعو الدولة الطرف إىل القيام، عند االقتضاء، بالتمـاس املـساعدة الفنيـة            
وتشجع الدولة الطرف على استخدام هذه البيانـات        . عمليات مجع هذه البيانات وحتليلها    

ــز املــساواة بــني اجلنــسني، لــدى       ــائج الدراســات الــيت تعــد مــن أجــل تعزي واملؤشــرات ونت
. صــياغتها القــوانني واخلطــط والــسياسات العامــة والــربامج لتنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذا فعــاال   

للجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها القـادم بيانـات وحتلـيالت إحـصائية،               وتطلب ا 
مبوبة حبسب نوع اجلنس واملنطقة احلـضرية والريفيـة، يف مـا يتعلـق بأحكـام االتفاقيـة، مـع              

 حتقيــق املــساواة واقعــا بــني    اإلشــارة إىل أثــر مــا اُتخــذ مــن تــدابري وحتقــق مــن نتــائج يف       
 .واملرأة الرجل
لجنة، بينما تالحـظ إقـرار الدولـة الطـرف بأمهيـة الـدور الـذي تؤديـه املنظمـات                    وإن ال  -٢٩٨

غري احلكومية اليت تعىن مبسائل املرأة، تشعر بالقلق إزاء اعتماد الدولة الطـرف، علـى مـا يبـدو،                 
 .ذه املنظمات يف تنفيذ االتفاقيةاعتمادا كثيفا على ه

راك املنظمـات غـري احلكوميـة يف        إن اللجنة، بينما تشجع الدولة الطـرف علـى إشـ           -٢٩٩
مجيع مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلك مرحلة صنع القـرار بـشكل دائـم ومـنظم، تـشدد                   
على أن الواجبات الواردة يف االتفاقية هي واجبات تقع على عاتق الدولة الطرف، وحتث              

يات الدولــة الطــرف علــى ضــمان أن يكــون تنفيــذ االتفاقيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن املــسؤول   
 .احلكومية العامة

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار املواقف األبويـة والقوالـب النمطيـة العميقـة         -٣٠٠
اجلذور السائدة بشأن أدوار املرأة والرجـل ومـسؤولياهتما يف األسـرة ويف اجملتمـع يف سـورينام،                  

تـدين مـشاركتها يف احليـاة       واليت تنعكس يف خيارات املرأة التعليمية وموقعها يف سوق العمـل و           
ويــساور اللجنــة القلــق إزاء اســتمرار القوالــب النمطيــة يف الكتــب املدرســية . الــسياسية والعامــة
 .واملناهج التعليمية

تطلب اللجنة من الدولة الطرف زيادة تدريب مالك املدرسني فيها علـى مـسائل              و -٣٠١
 التعليميـة للقـضاء علـى القوالـب         املساواة بني اجلنسني ومراجعة الكتب املدرسية واملنـاهج       

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى نـشر معلومـات         . النمطية املتعلقة بدور كل من اجلنسني     
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عن االتفاقية يف النظام التعليمي، خباصة التثقيف حبقوق اإلنسان والتـدريب علـى الفـوارق        
أدوار املــرأة بــني اجلنــسني، وذلــك بغــرض تغــيري اآلراء واملواقــف النمطيــة الــسائدة بــشأن   

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل املـضي يف تـشجيع تنـوع اخليـارات التعليميـة                    . والرجل
كما حتـث الدولـة الطـرف علـى التـشجيع علـى فـتح حـوار عـام               . املتاحة للفتيان والفتيات  

بشأن اخليارات التعليمية اليت تتبناها الفتيات والنساء وبـشأن فرصـهن وحظـوظهن الحقـا               
وتوصي بالقيام حبمالت توعية ختصص للنساء والرجـال علـى حـد سـواء              . ليف سوق العم  

وبتشجيع وسائل اإلعالم على تقدمي صور إجيابية عن املرأة وعن املساواة بني وضـع املـرأة                
 .والرجل ومسؤوليات كل منهما يف احلقلني اخلاص والعام

 سـورينام، مبـا يف ذلـك        وما زالت اللجنة قلقة إزاء انتشار ظاهرة العنـف ضـد املـرأة يف              -٣٠٢
كمـا أهنــا تــشعر بـالقلق إزاء عــدم تـوافر آخــر البيانــات املتعلقـة جبميــع أشــكال     . العنـف املنـــزيل 

وإن اللجنــة، بينمــا تـشري إىل مــشروعي القــانونني اللــذين وضــعتهما الدولــة  . العنـف ضــد املــرأة 
رح إدخاهلا علـى القـانون   الطرف بشأن العنف املنـزيل واللذين أُدرج أحدمها يف التعديالت املقت       

اجلزائي يف حني أن اآلخر يـشكل مـشروع قـانون بـشأن العنـف املنــزيل، تأسـف لعـدم وجـود                        
 . معلومات عن فحوامها وتشعر بالقلق للتأخر يف اعتمادمها

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تنفيـذ هنـج شـامل ومتـسق ملواجهـة العنـف ضـد                    و -٣٠٣
ـزيل، يــشمل اختــاذ تــدابري وقائيــة وتــوفري التــدريب ملــوظفي  املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املنــ 

 موظفو إنفـاذ القـانون واجلهـاز القـضائي ومقـدمو خـدمات الرعايـة                سيما الالقطاع العام،   
الصحية واملرشدون االجتمـاعيون، مـن أجـل تعزيـز قـدراهتم علـى مكافحـة هـذه الظـاهرة                    

طلب من الدولة الطرف العمل علـى       وت. بطريقة تراعى فيها املرأة، وتوفري الدعم للضحايا      
وحتـث الدولـة الطـرف      . حماكمة ممارسي العنف ضد املرأة ومعاقبتهم بشكل جدي وسـريع         

على اإلسراع يف اعتماد مشروع القانون املتعلق بالعنف املنـزيل وتدعوها إىل كفالة تزويـد    
صاف واحلماية مجيع النساء الالئي يقعن ضحايا العنف، مبن فيهن نساء الريف، بسبل االنت          

 فضال عن املساعدة    ى،الفورية، مبا يف ذلك إصدار أوامر احلماية، وبالعدد الكايف من املآو          
ــه          ــرأة وقمع ــع العنــف ضــد امل ــة ملن ــدان األمريكي ــة البل ــق واتفاقي ــا يتف ــك مب ــة، وذل القانوني

وحتث الدولة الطرف على إعداد حبوث عن مسألة انتشار العنف ضـد املـرأة،      . واستئصاله
 يف ذلــك العنـف املنـــزيل، وأســبابه وعواقبـه، لكــي تــستخدمها الدولـة الطــرف كأســاس    مبـا 

للتدخل بشكل شامل وحمدد األهداف وعلى إدراج نتـائج هـذه البحـوث وأثـر إجـراءات                 
 .املتابعة املتخذة يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري القادم
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االجتـار باألشـخاص، مبـا يف       ومع أن اللجنة الحظت  بعـض التـدابري املتخـذة ملكافحـة               -٣٠٤
ذلك إنشاء جلنة معنية باالجتـار باألشـخاص، والتعـديالت الـيت أدخلـت علـى قـانون العقوبـات                   
فيمــا يتعلــق باالجتــار باألشــخاص، إال أهنــا قلقــة لعــدم ورود معلومــات خبــصوص املــدى الــذي  

. ملعاجلة تلـك املـسألة  وصل إليه االجتار بالنساء والفتيات يف سورينام ولعدم اختاذ تدابري مناسبة            
واللجنة قلقـة أيـضا بـشأن اسـتغالل البغـاء يف املراكـز احلـضرية والريفيـة علـى الـسواء، وبـشأن                        

 .عدم بذل اجلهود ملكافحة تلك الظاهرة
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد التــشريع الــالزم ووضــع اســتراتيجية  و -٣٠٥

ــشمل  . تلــك الظــاهرة شــاملة ملكافحــة ذلــك االجتــار وخطــة عمــل ملكافحــة      وينبغــي أن ت
اخلطوات املتخذة مجع وحتليل البيانات، مبا فيها البيانات الواردة من الشرطة ومن املصادر             
ــل واإلدمــاج       ــع االجتــار وإلعــادة التأهي ــدابري ملن ــة املتجــرين، وت ــة، ومقاضــاة ومعاقب الدولي

 اللجنـة إىل الدولـة   وتطلـب . االجتماعي للنساء والفتيات الاليت يقعـن ضـحايا لالجتـار هبـن       
وحتـث اللجنـة   . الطرف أن تكفل املقاضاة واملعاقبة الفعالتني ألولئك الذين يستغلون البغاء    

الدولة الطرف على اتباع هنج متكامل يف معاجلة مسألة البغاء، وعلى أن تقوم، على وجـه                
كمـا  . لبغاءاخلصوص، بتوفري التعليم للنساء والفتيات وإتاحة البدائل االقتصادية هلن عن ا      

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تزويـدها، يف تقريرهـا القـادم، مبعلومـات وبيانـات شـاملة                 
عن االجتار بالنساء والفتيات، وعن استغالل البغاء، وعـن التـدابري املتخـذة ملنـع ومكافحـة            

 وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف عناية      . هذه األنشطة، مبا يف ذلك أثر تلك التدابري       
 .خاصة، يف هذه األمور، حلالة نساء املارون

وبينما الحظـت اللجنـة مـا أفـاد بـه الوفـد، مـن أن املكتـب الـوطين املعـين بالـسياسات                         -٣٠٦
اجلنسانية مير مبرحلة حتديث، كما الحظت إنـشاء جهـات تنـسيق معنيـة باملـسائل اجلنـسانية يف        

ملعـين بالـسياسات اجلنـسانية لـيس علـى      خمتلف الوزارات، إال أهنا قلقة مـن أن املكتـب الـوطين ا      
علم كاف بالتدابري التشريعية والتدابري األخرى املتخذة لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني، كمـا أنـه          
ال يــزال يفتقــر إىل الــسلطات الكافيــة، وإىل القــدرة علــى اختــاذ القــرار، وإىل املــوارد املاليــة          

ن أجل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني والتنفيـذ           والبشرية الالزمة للتنسيق الفعال لعمل احلكومة م      
 .الكامل لالتفاقية

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالـة أن تكـون لـدى اآلليـة الوطنيـة للنـهوض                   -٣٠٧
باملرأة السلطات الالزمة، والقدرة على اختاذ القرار، واملوارد املالية والبـشرية الـيت متكنـها               

يـز املـساواة بـني اجلنـسني ومتتـع املـرأة حبقوقهـا، وأن        من العمل على حنو فعال من أجل تعز  
وتشجع اللجنة  . تضطلع بالتنسيق الفعال للمبادرات املتخذة يف مجيع القطاعات احلكومية        
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الدولــة الطــرف علــى كفالــة أن َتَتكــوَّن جهــات التنــسيق املعنيــة باملــسائل اجلنــسانية بكــل    
باشـرة بـصانعي القـرار، وروابـط     واحدة من الوزارات من موظفني كبار تربطهم صـالت م  
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف        . مناسبة مع املكتب الـوطين املعـين بالـسياسات اجلنـسانية          

على توعية املـسؤولني واملـوظفني احلكـوميني، علـى مجيـع املـستويات، مبـسألة املـساواة بـني               
 .اجلنسني وبناء قدراهتم يف هذا اجملال

 يف املائـة    ١٧,٦متثيـل املـرأة يف اجلمعيـة الوطنيـة، مـن            ورغم أن اللجنة الحظت زيـادة        -٣٠٨
، إال أنـه يـساورها القلـق إزاء اسـتمرار ضـعف             ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٢٥ إىل   ٢٠٠٠يف عام   

متثيل النساء يف احلياة العامة والسياسية ويف مناصب صنع القرار، مبا يف ذلك اجلمعيـة الوطنيـة،                 
 .البلدية/ئات اإلقليمية واحملليةواحلكومة، والسلك الدبلوماسي، واهلي

وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري مطـردة، تـشمل تـدابري خاصـة                      -٣٠٩
ــا للفقـــرة    امتني للجنـــة رقـــم مـــن االتفاقيـــة والتوصـــيتني العـــ ٤ مـــن املـــادة ١مؤقتـــة وفقـ

، بغرض التعجيل مبشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل            ٢٥  و ٢٣
. يف اهليئــات الــيت متــأل وظائفهــا باالنتخــاب أو التعــيني، مبــا يف ذلــك علــى الــصعيد الــدويل  

وينبغــي أن متتــد هــذه التــدابري لتــشمل نــساء الــشعوب األصــلية ونــساء األقليــات العرقيــة   
وضــع نقــاط مرجعيــة وأهــداف حمــددة باألرقــام وجــداول زمنيــة،  : األخــرى، وأن تتــضمن

هارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية احلالية واملقبلة،       وتنظيم برامج تدريبية بشأن م    
وحتث كذلك الدولة الطرف على االضطالع . ورصد التقدم احملرز والنتائج احملققة بانتظام

حبمــالت للتوعيــة بأمهيــة مــشاركة املــرأة يف احليــاة العامــة والــسياسية ويف مــستويات صــنع  
 .القرار بالنسبة للمجتمع ككل

يزال القلـق يـساور اللجنـة بـشأن التمييـز ضـد النـساء يف جمـال التوظيـف، وبـصفة                      وال   -٣١٠
خاصة فيما يتعلق بعدم توفر إجازة وضع مدفوعة األجر يف القطـاع اخلـاص، ال سـيما بالنـسبة                   

واللجنة قلقة أيـضا بـشأن مرافـق رعايـة األطفـال            . للنساء الاليت يعملن يف أعمال جتارية صغرية      
كما أهنا قلقة بشأن التمييز املهين بني النـساء والرجـال   . د نظام من أي نوع   اليت تفتقر إىل وجو   

يف سوق العمل، واسـتمرار وجـود فجـوة يف األجـور، فـضال عـن ارتفـاع معـدالت البطالـة يف                       
 .صفوف النساء

وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف جلميع النساء العـامالت ظـروف              -٣١١
 يتمتع هبـا الرجـل، تكـون خاليـة مـن التحـرش اجلنـسي، وتـشتمل                  عمل مساوية لتلك اليت   

على استحقاقات الضمان االجتمـاعي وعلـى إجـازة وضـع مدفوعـة األجـر جلميـع النـساء                   
وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن        . العامالت، مبا يف ذلك الاليت يعملـن يف أعمـال جتاريـة صـغرية             
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. طفـال ختـضع ملراقبـة اجلـودة       تقوم الدولة الطرف بتوفري عـدد كـاف مـن مرافـق رعايـة األ              
وتوصــي بتعزيــز اجلهــود للقــضاء علــى التمييــز املهــين ضــد املــرأة، الرأســي واألفقــي علــى   
السواء، واعتماد تدابري لتضييق الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل وسـدها، عـن طريـق                

ــادة األجــور يف القطاعــات ذات الغالب    يــة ربــط نظــم تقيــيم الوظــائف يف القطــاع العــام بزي
كما توصي أيضا بتعزيز اجلهود لضمان حـصول املـرأة، مبـا يف             . النسائية، على سبيل املثال   

. ذلك نـساء الـشعوب األصـلية ونـساء األقليـات العرقيـة األخـرى، علـى التـدريب املهـين                    
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها التايل معلومات بـشأن التـدابري الـيت     

 .مت اختاذها
وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا بــشأن أحكــام قــانون العقوبــات املتعلقــة بتنظــيم      -٣١٢

األسرة، مبا يف ذلك منع عرض وتقدمي وسائل منع احلمل، والقيود املفروضـة علـى اإلجهـاض،             
ــه ال جيــري إنفــاذ تلــك األحكــام    ــات    . رغــم أن ــق الرتفــاع معــدالت وفي ــة القل ــساور اللجن وي

ــاء النفــاس وان  ــضا  . تــشار ظــاهرة احلمــل يف أوســاط املراهقــات  األمهــات أثن ــة أي وتكــرر اللجن
اإليــدز بــني /اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء زيــادة معــدالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 

 .النساء والفتيات، مبن فيهن النساء يف املناطق الداخلية والريفية
 تنظـيم األسـرة وخـدمات       وتكرر اللجنة توصيتها بإلغاء القوانني اليت تقيـد أنـشطة          -٣١٣

وحتـث الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري            . اإلجهاض، باعتبارها قـوانني عفـا عليهـا الـزمن         
ملموســة لتعزيــز ورصــد حــصول النــساء علــى خــدمات الرعايــة الــصحية، مبــا يف ذلــك يف  

يــة والتوصــية العامــة للجنــة رقــم   مــن االتفاق١٢املنــاطق الداخليــة والريفيــة، وفقــا للمــادة  
وتطلب من الدولة الطـرف تعزيـز التـدابري الراميـة إىل احليلولـة           . أن املرأة والصحة  بش ٢٤

وينبغـي هلـذه التـدابري أن    . دون وقوع احلمل غري املرغوب فيه، وخـصوصا بـني املراهقـات       
تشمل إتاحة جمموعة شاملة من وسائل منع احلمل على نطاق واسـع ودون قيـود، وزيـادة                 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تضمني تقريرهـا        .  األسرة التثقيف والتوعية بشأن تنظيم   
املقبل معلومات مفصلة وإحصائية عن صحة املرأة وعن أثر التـدابري الـيت اختـذهتا لتحـسني                 
صحة املرأة وإمكانية حصوهلا على خدمات الرعاية الصحية، مبا فيها تنظيم األسرة، وعـن              

هـات أثنـاء النفـاس ومعـدالت احلمـل يف      أثر تلك التدابري يف ختفـيض معـدالت وفيـات األم    
وتوصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها للوقاية مـن فـريوس          . أوساط املراهقات 

اإليدز ومكافحته وحتسني نشر املعلومات عن خمـاطره وطـرق انتقـال            /نقص املناعة البشرية  
ا وبراجمهـا   وتوصي الدولة الطـرف بـأن تعمـم املنظـور اجلنـساين يف مجيـع سياسـاهت                . العدوى

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل كفالـة التنفيـذ           . اإليـدز /املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        



A/62/38
 

07-41514 78 
 

اإليــدز وتــوفري معلومــات  /الفعــال الســتراتيجياهتا املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
 .اإليدز يف تقريرها املقبل/رأة وفريوس نقص املناعة البشريةمفصلة وإحصائية عن امل

وتكــرر اللجنــة اإلعــراب عــن قلقهــا إزاء احلالــة املترديــة للنــساء الريفيــات والنــساء يف    -٣١٤
املنــاطق الداخليــة، وخــصوصا النــساء مــن اهلنــود احلمــر ونــساء املــارون، الــاليت ال تتــوفر هلــن     
إمكانية احلصول علـى مـا يكفـي مـن اخلـدمات الـصحية، والتعلـيم، وامليـاه النظيفـة، والـصرف                 

 .ئتمانات وغري ذلك من املرافق واهلياكل األساسيةالصحي، وعلى اال
ــا         -٣١٥ ــا تام ــة الطــرف اهتمام ــويل الدول ــأن ت ــى توصــيتها ب ــد عل ــة التأكي وتكــرر اللجن

الحتياجات النساء الريفيات والنساء من املناطق الداخليـة، وخـصوصا النـساء مـن اهلنـود                
ية الـصحية، والتعلـيم،     احلمر ونساء املارون، لضمان إمكانية حصوهلن على خدمات الرعا        

واألمن االجتماعي، واملياه النظيفـة، والـصرف الـصحي، واألرض اخلـصبة، وفـرص توليـد              
وتطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم يف  . الــدخل، واملــشاركة يف عمليــات صــنع القــرار 

تقريرهــا املقبــل صــورة شــاملة للواقــع الــذي تعيــشه املــرأة الريفيــة يف مجيــع اجملــاالت الــيت     
االتفاقية وعن تأثري التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تنفيـذ الـسياسات والـربامج              تشملها  

 .اليت تستهدف النهوض بوضع هذه النسوة
ــاري         -٣١٦ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

قـت ممكـن،   التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وعلى القبول، يف أقرب و   
 . من االتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١بالتعديل املدخل على الفقرة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تـستفيد، يف سـياق تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب                   -٣١٧
االتفاقية، استفادة تامة من إعالن ومنهاج عمـل بـيجني اللـذين يـدعمان أحكـام االتفاقيـة،                 

 .دولة الطرف أن تدرج معلومات يف هذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبلوتطلب من ال
وتشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لبلـوغ          -٣١٨

وتـدعو إىل تعمـيم املنظـور اجلنـساين ومراعـاة أحكـام االتفاقيـة               . األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة    
اميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة، وتطلــب مــن الدولــة  بــشكل جلــي يف مجيــع اجلهــود الر

 .ن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلالطرف أن تدرج معلومات ع
املتعلقـة  صكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة    الوتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل        -٣١٩

 مجيــع يعــزز مـن متتـــع النـساء حبقــوق اإلنـسان وباحلريــات األساسـية يف     )١(حبقـوق اإلنـسان  
 املعاهدتني ولذا تشجع اللجنة حكومة سورينام على النظر يف التصديق على. مناحي احلياة

 فيهما بعد، ومها اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة    اللتني مل تصبح طرفا   
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ل العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واالتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـا                 أو
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف سـورينام حـىت                    -٣٢٠
يكون الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية               
ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة بـاخلطوات املتخـذة مـن أجـل ضـمان املـساواة حبكـم                   

لقــانون وحبكــم الواقــع بــني املــرأة والرجــل وبــاخلطوات األخــرى الــالزم اختاذهــا يف هــذا    ا
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل على نطـاق واسـع، وال سـيما لـدى                 . الصدد

املنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري    
ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة              والتوصيات العامة للجنة وإعالن     

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”شرين للجمعية العامة، املعنونـة      والع
 .“لسالم يف القرن احلادي والعشرينوا

 من االتفاقية، بالرد ١٨وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، مبوجب املادة  -٣٢١
وتـدعو  . اغل املعرب عنها يف هذه التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبـل           على الشو 

اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، الذي كان من الواجب تقدميه              
مـــارس /، وتقريرهــا الــدوري اخلـــامس، الواجــب تقدميــه يف آذار    ٢٠٠٦مــارس  /يف آذار
 .٢٠١٠رين عام ، يف تقرير واحد جامع للتقري٢٠١٠

 
 التقرير الدوري الرابع - ٥ 

 هولندا  
ـــنظ -٣٢٢ ــة، فــ ـــرت اللجن ــاين ٢٤، املعقــودتني يف ٧٦٨ و ٧٦٧ي جلــستيها ــــ  / كــانون الث

ــاير  ــدوري  )768  وCEDAW/C/SR.767 (٢٠٠٧ينـــــ ــر الـــــ ــع ، يف التقريـــــ ــداهلالرابـــــ  ولنـــــ
)CEDAW/C/NLD/4 و CEDAW/C/NLD/4/Add.1 .(  ــضايا ــة القـ ــرد قائمـ ــيت  وتـ ــئلة الـ واألسـ

يف الوثيقـــــة هولنـــــدا تـــــرد ردود و، CEDAW/C/NLD/Q/4طرحتـــــها اللجنـــــة يف الوثيقـــــة   
CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1. 

 
 مقدمة  

، وإن كـان يؤسـفها   الرابـع تقريرها الدوري  لتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف        -٣٢٣
ظ اللجنة مـع التقـدير قيـام        وتالح.  من االتفاقية  ٤ و   ٣ و   ٢أنه مل يتضمن معلومات عن املواد       

علـى قائمـة   املقدمـة  للـردود الكتابيـة   عـن تقـديرها   اللجنـة  تعـرب  و. أروبا بتقدمي تقرير منفـصل   
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للعـرض الـشفوي والـردود علـى        القضايا واألسئلة الـيت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة و                
  .األسئلة اليت طرحتها اللجنة

 برئاسـة وزيـر الـشؤون       إلرساهلا وفـدا رفيـع املـستوى       وتثين اللجنة على الدولة الطرف     -٣٢٤
خرباء من خمتلف الـوزارات واإلدارات احلكوميـة، فـضال عـن      الذي ضم   االجتماعية والعمل، و  

عــن تقــديرها للحــوار البنــاء الــذي دار بــني الوفــد وأعــضاء  اللجنــة تعــرب و .ممــثلني عــن أروبــا
عـن جـزر األنتيـل    ،  التقريـر ويف الـردود  وتكرر اللجنة أسفها لعدم ورود معلومات، يف   . اللجنة

 .اهلولندية ولعدم وجود ممثل عنها يف الوفد
لتصديقها علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف          اللجنة الدولة الطرف    تثين على   و -٣٢٥
 .٢٠٠٢عام 

  
 اجلوانب اإلجيابية  

ل سـن قـوانني ووضـع    تالحظ اللجنة بارتياح اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقيـة مـن خـال         -٣٢٦
 .٢٠١٠-٢٠٠٠سياسات وبرامج، مبا فيها اخلطة اهلولندية لسياسة التحرر املتعددة السنوات 

ــيت        -٣٢٧ ــائي ال ــاون الثن ــة والتع ــساعدة الدولي ــرامج امل ــى ب ــة الطــرف عل ــة الدول ــئ اللجن وهتن
ذلتـه  كما هتنـئ اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مـا ب             . وضعتها من أجل تعزيز ومحاية حقوق املرأة      

 ١٣٢٥من جهود، على الصعيدين الوطين والدويل، من أجـل تعزيـز تنفيـذ قـرار جملـس األمـن                     
 .املتعلق باملرأة والسلم واألمن) ٢٠٠٠(

وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتراضها على حتفظات أبـدهتا دول أطـراف أخـرى        -٣٢٨
 .باعتبارها تتعارض مع هدف االتفاقية ومقصدها

 
 ئيسية والتوصياتالشواغل الر  

الدولة الطرف بالتزامها بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة بـصورة         ر  إن اللجنة، إذ تذكِّ    -٣٢٩
منهجية ومتواصلة، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية يف اهتماماهتـا، مـن     

ذه اآلن وحىت موعد تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل، للـشواغل والتوصـيات الـواردة يف هـ                  
وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تركـز علـى هـذه               . التعليقات اخلتامية 

اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا بشأن ما تتخذه من إجراءات وما حتققه من 
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة       . نتائج يف تقريرها الدوري املقبل    

 .يع الوزارات املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها بالكاملإىل مج
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وإذ تقر اللجنة باستالمها تقريرا عن تنفيذ االتفاقية يف أروبـا، تعـرب عـن قلقهـا لعـدم                    -٣٣٠
تقدمي تقرير عن حالة تنفيذ االتفاقية يف جزر األنتيل اهلولندية ولعدم متكن الوفد مـن تقـدمي أي                  

 .خالل احلوار البناءمعلومات يف هذا اخلصوص 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة تضمني تقريرها الـدوري املقبـل معلومـات               -٣٣١

عن تنفيذ االتفاقية يف جزر األنتيل اهلولندية وعن التطبيق الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة                   
فة حبـسب   والرجل يف مجيع اجملاالت املـشمولة باالتفاقيـة، فـضال عـن تـضمينه بيانـات مـصن                 

وتـدعو الدولـة الطـرف كـذلك إىل كفالـة مـشاركة ممـثلني عـن جـزر األنتيـل               . نوع اجلنس 
 .يف احلوار البناء مع اللجنةيف املستقبل اهلولندية 

وال يــزال يــساور اللجنــة قلــق بــالغ إزاء حالــة تنفيــذ االتفاقيــة يف إطــار النظــام القــانوين  -٣٣٢
لى مـا يبـدو مجيـع األحكـام املوضـوعية لالتفاقيـة قابلـة               احمللي، وال سيما أن احلكومة ال تعترب ع       

وتالحـظ موقــف الوفـد بأنـه يعـود للهيئــة القـضائية أن تقـرر مـا إذا كــان أي        . للتطبيـق مباشـرة  
وهـي قلقـة كـذلك      . حكم من أحكام االتفاقية قابال للتطبيق مباشـرة يف النظـام القـانوين احمللـي              

يـة إلدراج مجيـع األحكـام املوضـوعية لالتفاقيـة           ألن هذا املوقف أدى إىل عدم بذل جهـود كاف         
 .يف القوانني احمللية

املتمثـل يف أنـه مـا كـل         وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل إعـادة النظـر يف موقفهـا                 -٣٣٣
األحكام املوضوعية لالتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة يف نظامها القانوين احمللي وإىل أن تكفل             

وتشري اللجنـة إىل إنـه يقـع علـى          . تاما يف النظام القانوين احمللي    تطبيق مجيع األحكام تطبيقا     
عــاتق الــدول األطــراف لــدى تــصديقها علــى االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، االلتــزام  
بضمان توفري سـبل االنتـصاف احملليـة جـراء أي انتـهاك مزعـوم ألي مـن احلقـوق املكفولـة            

القضاة كثف الدولة الطرف جهودها لتوعية      وتوصي أيضا بأن ت   . مبوجب االتفاقية لألفراد  
ــة العامــة واحملــامني   باالتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري وبالتوصــيات العامــة   وأعــضاء النياب

ــة،  ــا يف       للجن ــا والعمــل هب ــدافها وأحكامه ــة وأه ــروح االتفاقي ــد ب ــا يكفــل التعريــف اجلي مب
 .اإلجراءات القضائية

ة تنــسيق اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم املنظــور  ويــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم كفالــ  -٣٣٤
كمـا يـساورها القلـق      . اجلنساين يف سياسات وبرامج خمتلف اإلدارات ومتابعته ورصده بفعالية        

 .لعدم اطالع خمتلف اإلدارات احلكومية اطالعا كافيا على االتفاقية
وتوصـــي اللجنـــة بتكليـــف إدارة حكوميـــة معينـــة باالضـــطالع مبـــسؤولية تنـــسيق  -٣٣٥

استخدام استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف سياسات وبرامج مجيع اإلدارات احلكومية 
وحتمــل الــدور الريــادي يف ذلــك، وبكفالــة رصــد وتقيــيم النتــائج احملققــة بطريقــة  األخــرى 
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وتشجع أيضا أن تكفل تلك اإلدارة تعزيز التعريف باالتفاقية على مجيع املـستويات             . فعالة
ميــة هبــدف تعزيــز املــساواة بــني املــرأة والرجــل حبكــم القــانون وحبكــم     والقطاعــات احلكو

 .الواقع
ويساور اللجنـة القلـق السـتمرار شـيوع األدوار النمطيـة للجنـسني، وخـصوصا يف مـا                    -٣٣٦

يتصل بالنساء املهاجرات والنساء املنتميات إىل األقليات العرقية، مبا يف ذلك نساء أروبا، وهـو               
رأة يف سوق العمل، حيث يغلب عدد النساء يف األعمال ذات الـدوام             ما ينعكس على وضع امل    

وهــي قلقــة أيــضا لعــدم تــوفر  . اجلزئــي، ويف املــشاركة يف احليــاة العامــة ويف جمــال صــنع القــرار 
دراســات وحتلــيالت متعمقــة عــن أثــر األدوار النمطيــة للجنــسني علــى التنفيــذ الفعلــي جلميــع     

 .أحكام االتفاقية
 أثر القوالـب    بشأنالدولة الطرف على إجراء البحوث والدراسات       وحتث اللجنة    -٣٣٧

 ال ســيماالنمطيــة املتعلقــة بــدور اجلنــسني علــى التنفيــذ الفعــال جلميــع أحكــام االتفاقيــة، و  
علـى  بالنسبة لقدرة النساء املهاجرات، والنساء املنتميات إىل أقليات إثنية، ونـساء أروبـا،              

ضاً الدولة الطرف إىل شـن محـالت توعيـة تـستهدف            وهي تدعو أي  .  اإلنسان التمتع حبقوق 
 .لقوالب النمطية على اجملتمع ككل اهلذهاجلمهور وتتناول األثر السليب عامة 
مجيـع  شـغل النـساء للوظـائف العليـا يف          وتؤكد اللجنة من جديـد علـى قلقهـا إزاء قلـة              -٣٣٨

مييـة، والقطـاع اخلـاص،    املـستوى الـدويل، واألوسـط األكاد   على القطاعات العامة، مبا يف ذلك  
اهليئـات املنتخبـة   شـغل النـساء لوظـائف يف    كما يساور اللجنـة القلـق إزاء قلـة        .وقطاع األعمال 

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا لعـدم وجـود إحـصاءات              . على مستوى املقاطعات واملستوى احمللـي     
شعر وتــ. عــن عــدد املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات إىل األقليــات يف مناصــب صــنع القــرار  

اللجنة بالقلق إزاء عدم تقدمي الدولة الطرف أي معلومات عن احلـصص أو دعمهـا العتمادهـا                 
يف احليـاة  مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة مـع الرجـل        بغية التعجيل بتحقيق مشاركة املرأة      

يف ذلــك املهــاجرات والالجئــات والنــساء املنتميــات إىل  مبــن العامــة ويف هيئــات صــنع القــرار،  
 . تأقليا
تدابري من أجل التعجيل مبـشاركة      الاختاذ  مواصلة  حتث اللجنة الدولة الطرف على       -٣٣٩
لرجـل يف احليـاة العامـة ويف صـنع القـرار،            مشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة مـع ا           املرأة  
 على مستوى املقاطعات واملستوى احمللـي، ويف القطـاع اخلـاص            العليا يف الوظائف    سيما ال

 ١لفقـرة   وفقـا ل  تباع التـدابري املؤقتـة اخلاصـة        ا وتدعو الدولة الطرف إىل      .وقطاع األعمال 
 بــشأن التــدابري اخلاصــة ٢٥ مــن االتفاقيــة، والتوصــيتني العــامتني للجنــة رقــم ٤مــن املــادة 

وهــي تــشجع الدولــة . العامـة احليــاة  بــشأن النـساء يف احليــاة الــسياسية و ٢٣املؤقتـة ورقــم  
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العامــة التنــوع احليــاة النــساء يف احليــاة الــسياسية والطــرف علــى ضــمان أن يعكــس متثيــل 
وتطلــب . الكامــل للــسكان، وأن يــشمل املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات إىل األقليــات

نوع اجلنس عـن    حسب  مصنفة  اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي بيانات ومعلومات مفصلة         
الـيت  األقليـات، يف اهليئـات       املهـاجرات والالجئـات واملنتميـات إىل         متثيل النساء، مبن فيهن   

ــالتعيني    ــا باالنتخــاب وب ــشغل الوظــائف فيه ــرار،     ت ــستوى صــنع الق ــى م ــك عل ــا يف ذل ، مب
 .  الزمن، يف تقريرها الدوري املقبليف هذا الشأن على مرواالجتاهات 

 العتمـاد أوامـر احلمايـة، فإنـه يـساورها القلـق             باخلطط الـيت وضـعت    ومع إقرار اللجنة     -٣٤٠
، وعــدم وجــود مــا يكفــي مــن   العــائلي، مبــا يف ذلــك العنــف  املــرأة العنــف ضــد إزاء اســتمرار

 ضـد املهـاجرات والالجئـات واملنتميـات         ال سـيما  ،  املرأةالبيانات عن مجيع أشكال العنف ضد       
 بلغـة حمايـدة مـن     املـرأة وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء صياغة سياسة العنف ضد          . إىل األقليات 

ض مفهوم أن مثل هذا العنـف إمنـا يعتـرب شـكالً مـن أشـكال التمييـز ضـد                     الناحية اجلنسانية تقو  
نـف العـائلي    كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توفري معونة قانونية جمانيـة لـضحايا الع             . املرأة

 .إال يف ظل ظروف معينة
منتظمـة  حـصائية بـصورة     اإلبيانات  الوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان مجع         -٣٤١

العنف، وحبسب عالقة اجلـاين بالـضحية، وأيـضاً         صنفة حبسب نوع اجلنس ونوع      وتكون م 
وهي تشجع الدولة الطرف على املضي يف وضع أوامر محاية فعالـة  .  العرقي األصلحبسب  

يف ، واالجتاهـات  املـرأة ورصد أثر قوانينها وسياسـاهتا وبراجمهـا علـى اسـتمرار العنـف ضـد          
مـالت للتوعيـة بـالعنف    القيـام حب ولة الطـرف علـى   وتشجع الد.  الزمن هذا الشأن على مر   

وحتث كذلك الدولة الطرف على ضمان توفري املعونة القانونية اجملانية          . املرأةضد  املمارس  
 واللجـوء إىل سـبل     مـن االحتكـام إىل القـضاء         جلميع ضحايا العنـف العـائلي حبيـث تـتمكن         

ــرارات    ــاذ ق ــصاف، واخت ــقرشــيدةاالنت ــق ، تتعل ــا تتعل ــاإل، فيم ــانون   ب ــة وق جراءات اجلنائي
 . األسرة
التقيــيم غــري الكــايف إللغــاء احلظــر املفــروض علــى بيــوت    ويــساور اللجنــة القلــق إزاء  -٣٤٢
ـــالدع ـــارة، حيـ وتــشعر .  قاطعــةمل تتوصــل إىل نتــائج أن الدراســة الــيت أجريــت  الحظـــــتث ـ

ــشكل خ   ــالقلق ب ــة ب ـــاللجن ـــاص إزاء التقييـ ـــم غيـ ــانون  ـ ــر الق ــساء   ر الكــايف ألث ــى وضــع الن  عل
ى للبغايــا هـن مــن املهــاجرات  ـــ ة العظمــــاء، حيـث أن الغالبي ــــي البغـــ ات املــشتغالت فـــ األجنبي

د يكــّن عرضــة بــصفة خاصــة ــــالــاليت اســتبِعدن مــن العمــل بــصورة قانونيــة كبغايــا، والــاليت ق 
 .لالستغالل والعنف
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مــستقلة إلجــراء تقيــيم وتـشجع اللجنــة الدولــة الطـرف علــى تعــيني هيئــة حمايـدة و    -٣٤٣
. لآلثار املتعمدة وغري املتعمدة للقـانون الـذي يلغـي احلظـر املفـروض علـى بيـوت الـدعارة                   

، خاصــةً علــى واملخــاطر الــصحيةوينبغــي ملثــل هــذا التقيــيم أن يغطــي أيــضاً خمــاطر العنــف  
وتطلــب إىل الدولــة . تــصاريح إقامــة ممــن ينخــرطن يف البغــاءغــري احلاصــالت علــى النــساء 

 معلومـات عـن اخلطـوات       مبـا يف ذلـك    رف تقدمي نتائج هذا التقيـيم يف تقريرهـا املقبـل،            الط
 .نتيجة لذلكوالتدابري املتخذة 

ــات القاصــرات الــاليت وقعــن ضــحايا       -٣٤٤ ــساء والفتي ــالقلق إزاء عــدد الن ــة ب ــشعر اللجن وت
نّ يف التحريـات  ويساورها القلق أيـضاً إزاء منـع احلمايـة عـن الـضحايا الـاليت ال يتعـاو             . لالجتار

 .٩ -  املتجرين وحماكمتهم، وذلك مبوجب الالئحة باءبشأناليت جتري 
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تقـدمي معلومـات يف تقريرهـا املقبـل عـن عـدد                       -٣٤٥

وتدعو الدولـة الطـرف إىل متديـد        . النساء والفتيات القاصرات الاليت وقعن ضحايا لالجتار      
ضـحايا االجتـار،     جلميـع  وتوفري خـدمات إعـادة اإلدمـاج والـدعم           تأشريات احلماية املؤقتة،  

 . املتجـرين وحماكمتـهم    بـشأن التعاون يف التحريات اليت جتري      على   غري القادرين    مبن فيهم 
 . يف ذلكأو غري الراغبني منهم

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار أحــد األحــزاب الــسياسية يف التمييــز ضــد النــساء  -٣٤٦
ــواد      واســتبعادهن مــ  ــهاكاً للم ــد انت ــا يع ــد الوظــائف داخــل احلــزب، مم ــن ٧  و٢  و١ن تقل  م

حملكمـة احملليـة بالهـاي رقـم        اوتالحظ اللجنة مع القلق طعن الدولـة الطـرف يف قـرار             . االتفاقية
AU2088 ،ــصادر ــولال ــادة   ،٢٠٠٥ســبتمرب / يف أيل ــة إنفــاذاً مباشــراً يف   ٧أنفــذ امل  مــن االتفاقي

األحـزاب الـسياسية، ألحـد      ) متويـل (ن متويـل الدولـة، مبوجـب قـانون          القانون الـوطين وأفـاد بـأ      
ــساء م    ــستبعد الن ــيت ت ــسياسية ال ـــاألحــزاب ال ــضويـ ــد ة، ـــن الع ــهاكيع ــاانت  مبوجــب ا اللتزاماهت

 . االتفاقية
م الشروط املؤهِّلة لطلب تقلد     ئوتوصي اللجنة باعتماد الدولة الطرف لتشريع يوا       -٣٤٧

 مــن االتفاقيــة، باإلضــافة إىل ٧ و ٢  و١زاماهتــا مبوجــب املــواد املناصــب الــسياسية مــع الت
 لالتفاقيـة يف النظـام القـانوين        ثري املباشـر  النظر يف سحبها للطعن الذي قدمته واعترافها بالتأ       

 .احمللي
ــاجرات والالجئـــات     -٣٤٨ ــتمرار تعـــرُّض النـــساء املهـ ــا إزاء اسـ ــة عـــن قلقهـ وتعـــرب اللجنـ

ال متعــددة مــن التمييــز، مبــا فيهــا فــرص احلــصول علــى التعلــيم  واملنتميــات إىل األقليــات ألشــك
ويـساور اللجنـة القلـق بـشكل خـاص          . والعمل والرعاية الصحية ومنع العنف املمارس ضـدهن       

ويـساورها القلـق كـذلك      . إزاء استمرار العنصرية يف هولندا، وباألخص ضد النـساء والفتيـات          
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ات واملنتميــات إىل األقليــات علــى اســتيفاء لعــدم قــدرة الكــثري مــن النــساء املهــاجرات والالجئــ 
شروط احلصول على تصاريح اإلقامـة املـستقلة نظـرا للـشروط الـصارمة الـيت يفرضـها القـانون                    

ويــساور اللجنــة القلــق بــشكل خــاص إزاء اشــتراط قيــام ضــحايا العنــف    . والــسياسات العامــة
ظـر يف أمـر مـنحهن تـصاريح     املنـزيل من املهاجرات برفع دعاوى ضد املعتدين عليهن قبل أن ُين         

اإلقامة املستقلة، والشرط اإللزامي الوارد يف قانون اإلدماج والقاضي بالتحاق النساء بـدورات             
مكلِّفة عـن اإلدمـاج وباجتيـازهن اختبـارات اإلدمـاج، ورفـع مـستوى الـدخل املطلـوب جلمـع                     

ف اجلنـسي والعنـف     كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم االعتراف بوجه عام بالعن         . مشل األسرة 
 .العائلي، باستثناء تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، كسبب ملنح اللجوء

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري فعالـة للقـضاء علـى التمييـز ضـد                       -٣٤٩
النساء املهاجرات والالجئات واملنتميات إىل األقليات، سواء على مستوى اجملتمع بـشكل            

وتشجع الدولة الطرف على زيادة اجلهود املضطلع هبا ملنع . معاهتن احملليةعام أو داخل جمت
وحتـث اللجنـة   . األعمال اليت تتسم بالعنصرية، وال سيما تلك املوجهة ضد املـرأة والطفلـة   

ــساء         ــى الن ــة عل ــسياسات العام ــوانني وال ــار الق ــى إجــراء تقييمــات آلث ــة الطــرف عل الدول
ىل األقليـــات، وعلـــى إدراج بيانـــات وحتلـــيالت يف  املهـــاجرات والالجئـــات واملنتميـــات إ 

كما تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضمِّن تقريرهـا معلومـات عـن                  . تقريرها القادم 
عدد النساء الاليت ُمنحن تصاريح إقامة وعدد النساء الاليت ُمـنحن مركـز الالجـئ بـسبب                 

 .العنف املنـزيل
لعت هبا الدولة الطرف لتحسني وضع املـرأة يف         وبينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت اضط      -٣٥٠

ســوق العمــل، مــا زال القلــق يــساورها إزاء جوانــب اإلجحــاف اجلــسيمة الــيت ال تــزال املــرأة    
ويـساورها القلـق بـشكل خـاص ألن عـدد النـساء يف الـشرائح          . تتعرض هلا فيما يتعلق بالعمالـة     

تركُّـز النـساء يف بعـض القطاعـات     العليا من سوق العمل الذي ال يزال ضـئيال، وإزاء اسـتمرار    
منخفضة األجر ويف األعمال ذات الدوام اجلزئـي، وإزاء اسـتمرار الفجـوة الـيت ال ُيـستهان هبـا                    

ويـساورها القلـق كـذلك إزاء عـدم وجـود إجـراءات مرعيـة            . يف األجور بـني الرجـال والنـساء       
أمني اإلعاقــة للتعامــل مــع شــكاوى املــوظفني يف التمييــز ضــدهم فــضال عــن إلغــاء قــانون تــ         

 مما ترتب عليه إلغاء بـدل األمومـة بالنـسبة           ٢٠٠٤يف عام   ) األشخاص الذين يعملون حلساهبم   (
 .لصاحبات األعمال احلرة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل كفالـة فـرص متكافئـة         -٣٥١
ابري للقـضاء   وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف باختـاذ التـد           . للمرأة والرجل يف سـوق العمـل      

ــة         ــع الفــرص التعليمي ــساء والرجــال، وذلــك مــن خــالل تنوي ــني الن ــز املهــين ب ــى التميي عل
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والتدريبيــة بــصفة خاصــة، واختــاذ خطــوات حنــو كفالــة إزالــة مجيــع الفــوارق يف األجــور يف  
كما حتث اللجنة الدولة الطرف على خلـق املزيـد مـن فـرص وصـول املـرأة            . أماكن العمل 

وعلى تشجيع الرجال علـى املـشاركة يف مـسؤوليات رعايـة األطفـال       للعمل بدوام كامل،    
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف       . بالتساوي، وذلك مـــن خــالل التوعية ضمن أمور أخرى       

ــات       ــشاء آلي ــشركات واملنظمــات بإن ـــام ال ــة قيـ ــشريعـــات مــصممـــة لكفال ـــاد ت إىل اعتمــ
ة فضال عن إعادة إقرارها مبا يتماشى مـع         للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة مبستحقات األموم     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف النتائج اليت       . من االتفاقية ) ب) (٢ (١١  املادة
سيخلص إليها الفريق العامل املعين باملساواة يف األجر، والذي من املقـرر أن يقـدم تقريـره                 

 . على سبيل املتابعة، وتدعوها إىل اختاذ خطوات يف هذا الشأن٢٠٠٧يف عام 
 عـن قلقهـا إزاء إيقـاف الدولـة الطـرف دفـع التعويـضات عـن تكـاليف           وتعرب اللجنـة   -٣٥٢

 ســنة ومــا لــذلك التــدبري مــن آثــار علــى احلقــوق والــصحة   ٢١منــع احلمــل للنــساء فــوق ســن  
 .اجلنسية واإلجنابية للمرأة ذات الدخل املنخفض

ــى رصــد اآل     -٣٥٣ ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــاف دفــع     وت ــى إيق ــة عل ــار املترتب ث
 سنة، وعلى تقـدمي معلومـات يف        ٢١التعويضات عن تكاليف منع احلمل للنساء فوق سن         

 .تقريرها القادم عن أثره على احلقوق والصحة اإلجنابية للمرأة
وتكـــرر اللجنـــة اإلعـــراب عـــن قلقهـــا إزاء مـــا يقـــضي بـــه قـــانون األمســـاء، يف حـــال   -٣٥٤
 بــشأن اسـم الطفــل، مـن إعطــاء احلـق يف القــرار النـهائي للرجــل،     توصـل األبــوين التفـاق   عـدم 
 .منها) ز (١٦خيالف املبدأ األساسي لالتفاقية املتعلق باملساواة، وباألخص املادة  ما وهو
وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف قانون األمساء وأن تعدِّلـه               -٣٥٥

 .حبيث يتوافق مع االتفاقية
 البيانــات فيهــا مبــا كافيــة، وبيانــات معلومــات وجــود لعــدم أســفها عــن اللجنــة عــربت -٣٥٦

 الـصحة  خيـص  مـا  ذلـك  يف مبا االجتماعي، القطاع يف وسياساهتا تشريعاهتا أثر عن اإلحصائية،
 .واملسنات قاتاملعوَّ على واالستحقاقات،

 ،انـات ومعلومـات  الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا املقبـل بي  إىل وتطلب اللجنة    -٣٥٧
العرقي، عـن أثـر تـشريعاهتا وسياسـاهتا يف القطـاع االجتمـاعي علـى                األصل  مصنفة حسب   

  . األخرىقات واملسنات، مبا يف ذلك ما خيص صحتهن واستحقاقاهتناملعوَّ
 عـن  سـيما  وال أروبـا،  تقريـر  يف كافية معلومات وجود عدم من القلق اللجنة ويساور -٣٥٨
ــاء ــة تعــرب كمــا .واالجتــار البغ ــق عــن اللجن  عــددو املراهقــات محــل معــدلارتفــاع  مــن القل
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كمـا تعـرب     ).اإليـدز ( املكتـسب  املناعة نقص متالزمة/البشرية املناعة نقص بفريوس املصابات
 اجلنــائي القــانون يف املــرأة ضــد العنــف واجهــةعــن قلقهــا لعــدم وجــود تــدابري حمــددة مل  اللجنــة
 .ألروبا
تجميع البيانات، مبا فيها البيانات املـصنفة حـسب         بأروبا  وتوصي اللجنة بأن تقوم      -٣٥٩

كما توصي . ها املقبلر عن البغاء واالجتار، وأن ُتدرج هذه املعلومات يف تقري،نوع اجلنس
،  علـى الـسواء    نوالفتيـا الفتيات  يوجه إىل   أن  ببتعزيز التثقيف اجلنسي على نطاق واسع، و      

باالتـصال  نقولـة   امل ومكافحـة األمـراض      ،بكـر احلمـل امل  إيالء اهتمام خاص للوقايـة مـن        مع  
وتــدعو أروبــا إىل كفالــة التنفيــذ الفعــال . اإليــدز/وفــريوس نقــص املناعــة البــشريةاجلنــسي 

اإليـدز، وتـوفري معلومـات إحـصائية       /الستراتيجيتها املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية         
. ز يف تقريرها الدوري املقبلاإليد/وحتليلية مفصلة عن املرأة وفريوس نقص املناعة البشرية      

 .العنف ضد املرأةملكافحة حمددا جنة بأن تضع أروبا تشريعا لوتوصي ال
 الـذي  العمـل  متويـل  يف احلكومـة  تتبعـه  الـذي  اجلديـد  النـهج إزاء   القلـق  اللجنة ويساور -٣٦٠
 نأ جيـب  الـذي  اجلديـد،  النـهج  حيد أن احتمال من قلقة فهي .احلكومية غري املنظمات به تقوم
 هـذه  قـدرة  مـن  لمـشاريع، ل متويـل  علـى  للحـصول  طلبـا  مبوجبـه  احلكوميـة  غـري  املنظمات تقدم

 .التفاقيةل االمتثال لرصد متويل على احلصول على املنظمات
وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل الدولــة الطــرف قــدرة املنظمــات غــري احلكوميــة علــى   -٣٦١

ا توصي بأن جتري الدولة الطرف تقييمـا        كم. يف التنفيذ املتواصل لالتفاقية   بفعالية  املسامهة  
خطتها اجلديدة لتمويل املنظمات غري احلكومية، وأن تنظر يف تنقيحها يف حال ووقع لتأثري 

  .التفاقيةلثرت هذه املنظمات سلبا فيما خيص قدرهتا على رصد االمتثال احلكومي أت
فيـذها التزاماهتـا   بـشكل كامـل، يف تن  تستفيد وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن      -٣٦٢

ــة،  ــيجني، ا مــن مبوجــب االتفاقي ــة، ان يعــززنلــذيلإعــالن ومنــهاج عمــل ب  أحكــام االتفاقي
 .وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

فعـال لالتفاقيـة مـن أجـل        الكامـل و  التنفيـذ   الوتشدد اللجنة علـى أنـه ال غـىن عـن             -٣٦٣
وتــدعو إىل إدمــاج املنظــور اجلنــساين وإىل إبــراز أحكــام . ائيــة لأللفيــةحتقيــق األهــداف اإلمن

، وتطلـب إىل     اإلمنائيـة  االتفاقية بـشكل جلـي يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف                
 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

املتعلقـة  دوليـة الرئيـسية الـسبعة     ال وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك       -٣٦٤
 يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة هلا يف مجيع            )١(حبقوق اإلنسان 
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اللجنة حكومة هولندا على النظر يف إمكانية التصديق على تشجع ولذلك، . احلياةمناحي 
ايـة حقـوق مجيـع العمـال        املعاهدة اليت ليست طرفـا فيهـا بعـد، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلم               

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب اللجنـة نـشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف هولنـدا حـىت                       -٣٦٥

املـسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون والنـساء ومنظمـات            مبن فيهم   يكون الناس،   
 حبكــم القــانون حقــوق اإلنــسان، علــى بينــة بــاخلطوات املتخــذة مــن أجــل ضــمان املــساواة 

. الرجــل وبــاخلطوات األخــرى الــالزم اختاذهــا يف هــذا الــصدد ووحبكــم الواقــع بــني املــرأة 
االتفاقية وبروتوكوهلا  نشر  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع           و

االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ’’ املعنونـة    ،الثة والعشرين للجمعية العامـة    االستثنائية الث 

ــة والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين   ، وال ســيما لــدى املنظمــات  ‘‘اجلنــسني، والتنمي
 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                    -٣٦٦
 مـن   ١٨مبوجب املـادة    ذي ستقدمه   الاملقبل  تقرير الدوري   القات اخلتامية، وذلك يف     التعلي

 .٢٠٠٨أغسطس /تقدمي يف آبالاالتفاقية، والواجب 
 

 طلب تقدمي تقرير متابعة
تعــرب اللجنــة عــن انزعاجهــا لعــدم تقــدمي الدولــة الطــرف معلومــات عــن حالــة تنفيــذ   -٣٦٧

. دم تقدميها ردودا على األسئلة الـيت طرحـت هبـذا الـشأن       االتفاقية يف جزر األنتيل اهلولندية وع     
 مــن ١٨مــن املــادة  ) ب (١وبالتــايل، تطلــب إىل الدولــة الطــرف، مبــا يتماشــى مــع الفقــرة        

 لتنظـر فيـه اللجنـة يف وقـت الحـق            ٢٠٠٨ينـاير   /االتفاقية، تقدمي تقرير متابعة يف كـانون الثـاين        
وينبغــي أن تّتبــع يف إعــداد . نتيــل اهلولنديــة، بــشأن تنفيــذ االتفاقيــة يف جــزر األ٢٠٠٨مـن عــام  

. تقريــر املتابعــة املبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعتها اللجنــة يف مــا يتعلــق بإعــداد التقــارير الدوريــة  
يغين تقرير املتابعة عن التقريـر الـدوري اخلـامس الـذي ينبغـي أن تقدمـه الدولـة الطـرف يف               وال
 .ية من االتفاق١٨، وفقا للمادة ٢٠٠٨أغسطس /آب
 

 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس؛ التقرير الدوري السادس - ٦ 
 بولندا  

ــامس        -٣٦٨ ــع واخلـــ ــدوريني الرابـــ ــرين الـــ ــامع للتقريـــ ــر اجلـــ ــة يف التقريـــ ــرت اللجنـــ نظـــ
)CEDAW/C/POL/4-5 (     والتقرير الدوري السادس لبولندا)CEDAW/C/POL/6 (   يف جلـستيها
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ــودتني٧٥٨ و ٧٥٧ ــاين ١٦ يف  املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٧ينـ  CEDAW/C/SR.757انظـ
ــيت طرحـــت يف الوثيقـــة         ). 758 و ــضايا واألســـئلة الـ ــة الـــيت تتـــضمن القـ ــرد قائمـــة اللجنـ وتـ

CEDAW/C/POL/Q/6 وترد ردود بولندا يف الوثيقة ،CEDAW/C/POL/Q/6/Add.1. 
 

 مقدمة  
امع للتقريـرين الـدوريني الرابـع       للتقريـر اجلـ   تعرب اللجنة للدولة الطـرف عـن تقـديرها           -٣٦٩

والتقرير الدوري السادس اليت تقيدت باملبادئ التوجيهيـة للجنـة وقـدمت حملـة شـاملة      واخلامس  
وتعـرب يف الوقـت نفـسه عـن          أثناء الفترة املشمولة بـالتقرير،       عن تنفيذ الدولة الطرف االتفاقية    

دولـة الطـرف لردودهـا اخلطيـة علـى          وتثين اللجنة علـى ال    . أسفها للتأخر يف تقدمي هذه التقارير     
قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورة وللعرض الـشفوي الـذي قـدم                 
آخر املعلومات املتعلقة بالتطورات اليت استجدت واجلهود الـيت بـذلت مـؤخرا لتنفيـذ االتفاقيـة                 

 .ياسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويف بولندا، ولألجوبة على األ
ــة وكيـــل وزارة العمـــل      -٣٧٠ ــدا برئاسـ ــاهلا وفـ ــة الطـــرف إلرسـ ــة علـــى الدولـ وتـــثين اللجنـ

وتعـرب اللجنـة للدولـة الطـرف عـن      . والسياسات االجتماعيـة ضـم ممـثلني مـن وزارات خمتلفـة          
 .تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني وفدها وأعضاء اللجنة

 ٢٠٠٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٢يف  وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف النـضمامها             -٣٧١
 .إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــة إىل       -٣٧٢ ــة الطــرف العتمادهــا مــؤخرا عــددا مــن القــوانني الرامي ــة علــى الدول تــثين اللجن
ات القضاء على التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والوفـاء مبـا عليهـا مـن واجبـ                          

ورحبت بشكل خاص بالتعـديالت الـيت أُدخلـت علـى قـانون العمـل لعـامي                 . مبقتضى االتفاقية 
 وتتيح إدراج فصل جديـد بـشأن املـساواة يف معاملـة املـرأة والرجـل وتقـدمي                   ٢٠٠٢  و ٢٠٠١

؛ ٢٠٠٤تعريــف للتمييــز املباشــر وغــري املباشــر؛ وباعتمــاد قــانون الرعايــة االجتماعيــة لعــام          
؛ وبالتعـديالت الـيت أُدخلـت علـى القـانون           ٢٠٠٥كافحة العنف املرتيل لعـام      وباعتماد قانون م  

شـخاص الـذين يقعـون      املتعلق باألجانب ومحايتهم يف أراضي مجهوريـة بولنـدا لتعزيـز محايـة األ             
 .ضحية االجتار

وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادهـا عـددا مـن الـسياسات والـربامج وتنفيـذها                  -٣٧٣
 د للتمييز الذي يستهدف املرأة واقعا وحتسني تكافؤ الفرص بـني املـرأة والرجـل              حاليا لوضع ح  

ــاد األورويب       ــامج االحتـ ــرتيل؛ وبرنـ ــة العنـــف املـ ــوطين ملكافحـ ــامج الـ ــل؛ والربنـ ــوق العمـ يف سـ
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”Daphne III“         الذي يرمـي إىل مكافحـة العنـف ضـد األطفـال والـشباب والنـساء؛ والربنـامج 
ــوطين ملكافحــة االجتــار بالبــ   ــرة   ال ــه للفت ــة دون ــادم  ؛ وال٢٠٠٦-٢٠٠٥شر واحليلول ــامج الق ربن

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧ للفترة
 

 والتوصيات الرئيسية الشواغل  
 مجيـع أحكـام االتفاقيـة بانتظـام     جنة إىل واجب الدولة الطـرف تنفيـذ    بينما تشري الل   -٣٧٤

يـة مبثابـة    واستمرار، فإهنا تعتـرب الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف التعليقـات اخلتاميـة احلال               
طلب يستدعي من الدولة الطـرف إيـالء األولويـة لـبعض اجملـاالت يف الفتـرة الفاصـلة بـني                     

وبالتـايل، تطلـب اللجنـة إىل الـدول الطـرف           . اليوم وموعد تقدمي تقريرهـا الـدوري القـادم        
التركيز على هذه اجملاالت يف أنـشطة التنفيـذ الـيت تـضطلع هبـا وتـضمني تقريرهـا الـدوري           

مــا تطلــب اللجنــة إىل الدولـــة    ك. اختذتــه مــن إجــراءات وحققتـــه مــن نتــائج     القــادم مــا   
رفــع تعليقاهتــا اخلتاميــة احلاليــة إىل مجيــع الــوزارات املختــصة وإىل الربملــان لكفالــة    الطــرف

 .تنفيذها حبذافريها
وبينما تنوه اللجنة إىل أن التشريعات حتظر حاليا التمييز املباشـر وغـري املباشـر يف جمـال           -٣٧٥

عمل، فإهنا تشعر باالنزعاج لعدم وجود قانون عام حيظر التمييز ويتضمن تعريفا للتمييـز ضـد                ال
 من االتفاقية، يشمل كال من التمييز املباشر وغـري املباشـر، ويغطـي مجيـع                ١املرأة، وفقا للمادة    

 نويف هــذا الــصدد، تــشعر اللجنــة بعــدم االرتيــاح لــرفض الربملــا . اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة
 .، إقرار قانون شامل عن املساواة بني اجلنسني٢٠٠٥يونيه /مرارا، آخرها يف حزيران

 الدولة الطرف على إدراج تعريـف للتمييـز ضـد املـرأة يف تـشريعاهتا                حتث اللجنة و -٣٧٦
 مـن االتفاقيـة، مثـل القـانون املقتـرح املتعلـق باملـساواة         ١احمللية املناسبة وذلك وفقا للمادة      

 كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل اعتمــاد إجــراءات لتنفيــذ هــذه التــشريعات  .بــني اجلنــسني
 .ورصدها وإنفاذها بشكل فعلي

املفـّوض احلكـومي املعـين مبـساواة وضـع       وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء إلغـاء منـصب              -٣٧٧
، وعــن قلقهــا مــن اآلثــار الــسلبية احملتمــل أن ختلفهــا إعــادة هيكلــة اهليئــة الوطنيــة املــرأة والرجــل

 علــى قــدرهتا علــى العمــل ٢٠٠٥نــوفمرب عــام /للنــهوض بــاملرأة الــيت أنــشئت يف تــشرين الثــاين 
كهيئــة فعالــة لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ولتنــسيق عمليــة تنفيــذ اســتراتيجية إدراج املنظــور  

كما أهنا قلقـة مـن أن يـؤدي املوقـع اجلديـد هلـذه اهليئـة            . اجلنساين يف مجيع القطاعات احلكومية    
ارة شؤون املرأة واألسرة ومكافحة التمييز، لـدى وزارة العمـل والـسياسات االجتماعيـة،           يف إد 

إىل إيالء الطابع اخلاص للتمييز ضد املرأة أولويـة دنيـا وعـدم االهتمـام بـه بالقـدر الكـايف، وإىل                    
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احلد من االهتمام بالتمييز ضد املـرأة يف جمـال العمـل، وإىل هتمـيش مكانـة قـضايا املـساواة بـني                       
 .ة اجملاالت املشمولة باالتفاقيةاجلنسني يف طائف

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ خطوات عاجلة لكفالـة إبـراز مكانـة مـسأليت       و -٣٧٨
حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتتــع املــرأة حبقوقهــا كإنــسان وإيالئهمــا األولويــة الالزمــة،    

 حتقيق املساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع    وبرصد التقدم احملرز يف جمال حتقيق اهلدف املتمثل يف       
كمــا حتــض الدولــة الطــرف علــى إنــشاء هيئــة  . اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة رصــدا كافيــا

تنسيق وزارية فعالة حبيث يتسىن تعزيز اعتماد استراتيجية إدراج املنظور اجلنساين يف مجيع             
 .ى مجيع املستوياتالوزارات والوكاالت احلكومية ويف مجيع اجملاالت القطاعية وعل

وتأسف اللجنة لتلقيها معلومات ناقصة عن أي تقييم تكون قد أجرته الدولـة الطـرف                -٣٧٩
 وملـا متخـض عنـه تنفيـذ     ٢٠٠٥-٢٠٠٣ألثر تنفيذ خطة العمـل الوطنيـة املتعلقـة بـاملرأة للفتـرة             

ضـع  خطة العمل هذه من نتائج، وعما إذا كانت هـذه اخلطـة ال تـزال تنفـذ أو إذا كانـت ستو                     
 .قيق املساواة بني املرأة والرجلخطة جديدة أو استراتيجية شاملة لتح

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لتحقيق املساواة            و -٣٨٠
ــات النـــسائية          ــشاور مـــع املنظمـ ــك بالتـ ــاملوارد الكافيـــة، وذلـ ــسني ومتويلـــها بـ ــني اجلنـ بـ

ادم معلومــات عــن أثــر تنفيــذها يف جمــال حتقيــق   احلكوميــة، وإىل تــضمني تقريرهــا القــ  غــري
 .املساواة واقعا بني املرأة والرجل وما متخض عنه تنفيذ خطة العمل هذه من نتائج

وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء الـنقص املتواصـل لتمثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة والـسياسية                      -٣٨١
نيابيـــة احملليـــة واهليئـــات التنفيذيـــة ويف مواقـــع صـــنع القـــرار، مبـــا يف ذلـــك الربملـــان واهليئـــات ال

واللجنــة يــساورها قلــق بــالغ إزاء اخنفــاض نــسبة متثيــل املــرأة يف . احلكوميــة، مبــا فيهــا البلــديات
ويف حــني أهنــا ترحــب . ٢٠٠٥ يف املائــة يف أعقــاب انتخابــات عــام  ٩جملــس الــشيوخ مبقــدار 

ــرأة       ــل امل ــق إىل أن متثي ــع القل ــشري م ــة، ت ــسبة القاضــيات املرتفع ــصا يف املناصــب   بن ــا زال ناق  م
 .القضائية العليا

ــشاركة      و -٣٨٢ ــل بامل ــة للتعجي ــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات حثيث ــة الدول حتــض اللجن
ــشغل باالنتخــاب       الكاملــة للمــرأة، وعلــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، يف املناصــب الــيت ُت

العليـا ومواقـع     على الـصعيدين احمللـي والـوطين، ويف املناصـب القـضائية              سيما الوالتعيني،  
اعتمـاد تـدابري مؤقتـة خاصـة        : وينبغي أن تشتمل هذه التدابري على ما يلي       . التمثيل الدويل 
 للجنــة؛ ووضــع معــايري ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة  ٤ مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة 

مرجعيــة وأهــداف حمــددة بأرقــام وجــداول زمنيــة؛ وتنظــيم بــرامج تــدريب علــى املهــارات  
التفاوضية ختصص للقياديـات احلاليـات واملقـبالت؛ واالنتظـام يف رصـد مـا حيـرز                 القيادية و 
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وحتـث الدولـة الطـرف كـذلك علـى القيـام حبمـالت للتوعيـة                . من تقدم ويتحقق من نتائج    
 .بأمهية مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية ويف صنع القرار

سبقة واألفكـار التقليديـة املـستحِكمة       وتشعر اللجنـة بـالقلق إزاء اسـتمرار األحكـام املـ            -٣٨٣
املتعلقــة بالتقــسيم التقليــدي لــدور ومــسؤوليات املــرأة والرجــل داخــل األســرة واجملتمــع بــشكل 

ذلك أن مثـل هـذه األفكـار التقليديـة حتـول العنـف ضـد املـرأة إىل ظـاهرة مـستمرة وهـي                    . عام
وتـدين مـستوى مـشاركتها يف    تتجسد يف العديد من اجملاالت، مثل حالة املرأة يف سوق العمـل           

كمــا أعربــت عــن قلقهــا إزاء حمدوديــة . احليــاة الــسياسية والعامــة واســتمرار العنــف ضــد املــرأة
نطاق برامج الدراسات املتعلقة بـاملرأة واجلنـسني يف اجلامعـات والـدعم احملـدود الـذي ُتمنحـه،                   

 .ة بني اجلنسنياألمر الذي يؤدى إىل نقص األحباث واخلرباء املختصني مبسائل املساوا
حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقضاء على األفكار التقليديـة            و -٣٨٤

ســيما  الدائمــة واملــستحكمة الــيت متيــز ضــد املــرأة، والســتنهاض اجملتمــع جبميــع أجزائــه، ال
النظام التعليمي، ووسائط اإلعالم واملنظمـات غـري احلكوميـة للتحـرك مـن أجـل التـصدي                  

لتقليديــة والــصورة الــيت توصــف هبــا املــرأة وإلحــداث تغــيري ثقــايف حبيــث حتظــى    لألفكــار ا
كما حتث الدولة الطـرف     . املساواة بني حقوق املرأة والرجل وكرامة املرأة باالحترام التام        

على تأييد إنشاء أقسام يف اجلامعات ختتص بالدراسات املتعلقة بـاملرأة واجلنـسني، بـاللجوء           
 .يدها مبا يكفي من أموال الدولةإىل عدة سبل منها تزو

وبينما تنـوه اللجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للحيلولـة دون ممارسـة العنـف                   -٣٨٥
 املتعلـق  ٢٠٠٥ضـد املـرأة ومكافحتـه، فإهنـا تـشعر بـالقلق إزاء الثغـرات املتبقيـة يف قـانون عـام           

اهرة ال عالقـة هلـا بنـوع اجلـنس،          مبكافحة العنف املرتيل، اليت تصور العنـف املـرتيل علـى أنـه ظـ              
وإزاء قـصور اخلـدمات الـيت تقـدم لـضحايا هـذا العنـف، ألهنـا ال تـشمل طـرد الـشخص الــذي            
ميارس العنف فورا من املرتل وتزويد الضحية باملـساعدة القانونيـة اجملانيـة وتـوفري العـدد الكـايف                   

وب عمليـة مجيـع البيانـات     كما أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء الفجـوات الـيت ال تـزال تـش                . من املآوي 
 .ضد املرأة جبميع أشكاله ومظاهرهاملتعلقة بالعنف 

حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة ملنـع ومكافحـة مجيـع أشـكال                     و -٣٨٦
وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن        . ١٩وفقا لتوصـيتها العامـة رقـم         والفتاة   العنف ضد املرأة  

حايا، بإصـدار أوامـر زجريـة مـن الـشرطة، وتيـسري       تكفل توفر سـبل احلمايـة الفوريـة للـض      
ــوافر فيهــا اخلــربة التخصــصية       ــة الــيت تت ــا مــن املالجــئ اآلمن ــداعهن عــددا كافي ــة إي إمكاني
واخلدمات األخرى اليت تشمل تقدمي املساعدة القانونية جمانا، وكذلك كفالـة مجـع بيانـات             

وتوصـي  . بالـضحية بصورة منتظمة، مصنفة حسب نوع العنـف، وعالقـة مرتكـب العنـف              
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اللجنة بأن تقوم الدولـة الطـرف حبمـالت توعيـة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك                       
العنف املرتيل، وإجـراء حبـوث عـن األسـباب اجلذريـة للعنـف ضـد املـرأة، وخاصـة العنـف                      
املرتيل، واستخدام هذه البحوث كأساس لتعزيز اجلهود الرامية إىل زيادة الـوعي للحيلولـة         

 .ارسة العنف ضد املرأة والقضاء عليهدون مم
وبينما ترحب اللجنة باعتماد الربنامج الوطين ملكافحة ومنع االجتار بالبشر، وبالتـدابري             -٣٨٧

املتخذة ملكافحة االجتار بالبشر وتقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا، فـإن القلـق يـساور اللجنـة لقلـة                    
الثغـــرات املتبقيـــة يف اإلطـــار القـــانوين البيانـــات املتاحـــة عـــن مـــدى انتـــشار هـــذه الظـــاهرة، و 

 .ويقلقها أيضا عدم وجود تقييمات ألثر التدابري املتخذة. ملكافحتها
ا اجلنــائي تعريفــا لالجتــار، وفقــا حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــضمني قانوهنــو -٣٨٨

وحتــث . لربوتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال  
ة الطرف أيضا على تعزيز مجع البيانات املتعلقة باالجتار، وأن ترصد على حنـو منـتظم               الدول

أثر تنفيذ سياساهتا وبراجمها يف هـذا اجملـال، والنتـائج الـيت حتققـت، مبـا يف ذلـك االتفاقـات                       
 .الثنائية واملتعددة األطراف

اجـه املـرأة يف سـوق       وتنوه اللجنة إىل أن الدولة الطرف تدرك املشاكل الكربى اليت تو           -٣٨٩
غـري أن اللجنـة يـساورها القلـق بـشأن وضـع املـرأة يف        . العمل وتويل أمهية ملعاجلة هذا التحـدي    

، وارتفـاع   ) سـنة  ٦٠(واملـرأة   )  سنة ٦٥(سوق العمل وبشأن اختالف سن التقاعد بني الرجل         
 األجـر يف    معدالت البطالة لـدى املـرأة مقارنـة بالرجـل، وتركـز املـرأة يف القطاعـات املنخفـضة                  

الوظائف احلكومية كالصحة، والرعاية االجتماعية والتعليم، واستمرار وجود فجـوة كـبرية يف              
ويـساورها كـذلك القلـق حيـال التمييـز          . األجور بني املرأة والرجل يف القطاعني العام واخلاص       

لـصعب عليهـا أن تـدخل سـوق العمـل           الذي تتعرض له املرأة من ناحيـة الـسن، ممـا جيعـل مـن ا               
 .أن تعود إليه ثانية وأ

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إىل كفالة تكـافؤ الفـرص              و -٣٩٠
وتدعو الدولة الطرف إىل أن تضيق الفجوة بني الرجل         . بني الرجل واملرأة يف سوق العمل     

املـرأة يف   واملرأة، بل وأن تغلقها بوسائل منها زيادة األجور يف القطاعات اليت هتيمن عليها              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل رصد أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج              . الوظائف احلكومية 

وتوصي اللجنة باعتماد سن موحدة للتقاعد      . املتحققة، وإيرادها يف التقرير الدوري املقبل     
 .اإللزامي للرجل واملرأة

 الـصحة، اخنفـض عـدد      وتعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أنـه نتيجـة إلعـادة هيكلـة قطـاع                 -٣٩١
ويـساور اللجنـة القلـق    . العيادات واخلدمات الصحية املتاحة للمـرأة، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة     



A/62/38
 

07-41514 94 
 

لالفتقار إىل البيانات والبحوث الرمسية بـشأن انتـشار اإلجهـاض غـري القـانوين يف بولنـدا وأثـره                    
 .على صحة املرأة وحياهتا

دابري ملموسة لتعزيز حـصول املـرأة علـى    حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ت  و -٣٩٢
 مـن   ١٢الرعاية الصحية، وخاصة اخلدمات املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية وفق املـادة            

وتــدعو الدولــة الطــرف إىل .  بــشأن املــرأة والــصحة٢٤االتفاقيــة وتوصــية اللجنــة العامــة  
ه وأثره على صـحة     إجراء حبوث حول مدى انتشار اإلجهاض غري القانوين وأسبابه ونتائج         

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف علـى كفالـة تـوافر إمكانيـة اإلجهـاض               . املرأة وحياهتـا  
وتطلـب  . القانوين للنساء الراغبـات، علـى أال حيـد اسـتنكاف الـضمري مـن هـذه اإلمكانيـة                  

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعـزز التـدابري اهلادفـة إىل احليلولـة دون حـدوث احلمـل غـري                     
غوب، وذلك بطرق منها توفري طائفة عريضة وشـاملة مـن وسـائل منـع احلمـل بتكلفـة                   املر

وتوصي اللجنة بـأن تـويل   . معقولة، وحتسني املعرفة والوعي مبختلف أساليب تنظيم األسرة     
الدولــة الطــرف أمهيــة، علــى ســبيل األولويــة، لوضــع املــراهقني وأن تــوفر الثقافــة اجلنــسية  

 .مار، كجزء من املناهج التعليميةللفتيات والفتيان، حسب األع
ويساور اللجنة القلـق مـن أن املـرأة الريفيـة قـد ال تـستفيد اسـتفادة كاملـة وعلـى قـدم                         -٣٩٣

للدولة فيما يتعلـق بتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني،       املساواة من إطار العمل التشريعي والسياسي       
 . اهلدفوكذلك من االفتقار الواضح إىل السياسات والربامج احملددة

 املـرأة الريفيـة مـن االسـتفادة     حتض اللجنة الدولة الطرف علـى كفالـة أن تـتمكن          و -٣٩٤
وحتض اللجنة  . علية من السياسات والتدابري العامة احلالية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني         الف

أيــضا الدولــة الطــرف علــى وضــع وتنفيــذ سياســات وبــرامج حمــددة اهلــدف لتعزيــز فــرص  
ــرأة   ــيم والتوظيــف واخلــدمات     حــصول امل ــصحية والتعل ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــة عل الريفي

األخرى، واملشاركة يف صنع القرار على صعيد احلكم احمللي، واالستفادة التامة من تقيـيم              
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن ترصـد وضـع            . حالة املرأة الريفية الذي جيري حاليا     
ع مرور الزمن يف مجيـع اجملـاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة،              املرأة الريفية واالجتاهات الناشئة م    

 .وكذلك أثر التدابري املتخذة، وإيراد ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
وتأسف اللجنة لعدم توفر البيانات واملعلومات عن حالة بعض فئات النـساء والفتيـات             -٣٩٥

جوء واملهاجرات، الـاليت يـشكلن   يف بولندا، مبا يف ذلك طائفة الروما، والالجئات وطالبات الل   
 .الفئات شديدة احلرمان

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن جتمع معلومات من حيث الكم والكيف عن       و -٣٩٦
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل كفالـة     . حالة الفئـات احملرومـة مـن النـساء والفتيـات يف بولنـدا            
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تعلـيم والرعايـة الـصحية واحلمايـة        تلبية االحتياجات اخلاصة هلذه الفئات يف جماالت مثل ال        
 .من العنف، ودعم اندماجها يف اجملتمع البولندي

ــة البيانــات اإلحــصائية املتاحــة املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس      -٣٩٧ ــة حملدودي وتأســف اللجن
والعمــر، وحــسب املنــاطق احلــضرية والريفيــة، ممــا يزيــد األمــر صــعوبة بالنــسبة للجنــة يف تقيــيم  

هات الناشـئة مـع مـرور الـزمن فيمـا يتعلـق بالوضـع الفعلـي للمـرأة ومتتعهـا                     التقدم احملرز واالجتا  
 .حبقوقها اإلنسانية يف كافة اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز عمليات مجعها للبيانـات وحتليلـها يف مجيـع               و -٣٩٨
 تقييمهـا لألوضـاع احلاليـة للمـرأة         اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية كي تتمكن من زيادة دقـة         

ومتتعها حبقوقهـا اإلنـسانية وتـصنيف هـذه البيانـات حـسب نـوع اجلـنس والعمـر وحـسب                     
املناطق احلضرية والريفية، عند االقتضاء، وتتبع االجتاهات على مر الزمن، ووضع وتنفيـذ             

تــدعو  و.سياســات وبــرامج موجهــة توجيهــا أفــضل ترمــي إىل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني
قابلة للقيـاس، برصـد اآلثـار     الدولة الطرف أيضا ألن تقوم، عن طريق استخدام مؤشرات

النامجة عن القوانني والسياسات وخطط العمل وتقييم التقدم احملرز يف جمال حتقيق املساواة         
ــة للمــرأة  ــدرج يف تقريرهــا املقبــل هــذه     . الفعلي ــة الطــرف أن ت ــة مــن الدول وتطلــب اللجن
 .ليالت اإلحصائيةالبيانات والتح

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود مشاورات منتظمة بني الدولة الطـرف، وخاصـة               -٣٩٩
. أجهزهتا الوطنية للنهوض باملرأة، وطائفة واسعة من املنظمات النسائية غـري احلكوميـة يف البلـد    

وتأســف لعــدم وجــود مــشاورات بــني الدولــة الطــرف واملنظمــات غــري احلكوميــة لــدى إعــداد  
 .تقاريرها الدورية

حتث اللجنة الدولة الطرف على إضفاء الطابع املؤسسي على املشاورات اجلارية           و -٤٠٠
واملنتظمــة مــع طائفــة عريــضة مــن املنظمــات النــسائية غــري احلكوميــة حــول مجيــع القــضايا   

 .املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنسني
أقـرب وقـت ممكـن، علـى تعـديل          وحتض اللجنة الدولة الطرف على أن توافق، يف          -٤٠١
 . من االتفاقية، املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة
حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تـستفيد بـشكل كامـل، يف تنفيـذ التزاماهتـا                    و -٤٠٢

املقررة مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة،      
 .ىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا الشأنوتطلب إ
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ــة يف حتقيــق     و -٤٠٣ ــام والفعــال لالتفاقي ــه ال غــىن عــن التنفيــذ الت ــة أيــضا أن  تؤكــد اللجن
ــة  ــة لأللفي ــة أحكــام    . األهــداف اإلمنائي ــراز أمهي ــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وإىل إب وت

هــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، لــى حنــو صــريح يف مجيــع اجل عاالتفاقيــة
 .إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك وتطلب
املتعلقــة وتنــوه اللجنــة إىل أن التــزام الــدول بالــصكوك الدوليــة الرئيــسية الــسبعة    -٤٠٤
اهتـا األساسـية يف مجيـع منـاحي         يعزز متتـع املـرأة حبقوقهـا اإلنـسانية وحري          )١(قوق اإلنسان حب

ولذا حتض اللجنة حكومة بولندا على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت مل تنضم . احلياة
 .أسرهم إليها بعد، أال وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد

ع يف بولنـدا حـىت      تطلب اللجنة تعميم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـ              و -٤٠٥
يعلم الناس، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية               
ومنظمات حقوق اإلنسان، باإلجراءات املتخذة لكفالة متتع املرأة باملساواة، حبكم القانون           

ولـة  وتطلـب اللجنـة إىل الد     . والواقع، فضال عن اخلطوات األخرى الالزمـة يف هـذا اجملـال           
الطرف أن تستمر يف تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامـة الـصادرة             
ــة       ــيجني والوثيقــة اخلتاميــة للــدورة االســتثنائية الثالث ــة وإعــالن ومنــهاج عمــل ب عــن اللجن

املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
، علـى نطـاق واسـع، ال سـيما يف أوسـاط املنظمـات               “القرن احلادي والعشرين  والسالم يف   

 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
ــها يف هــذه      و -٤٠٦ ــرد علــى الــشواغل املعــرب عن ــة الطــرف ال ــة إىل الدول تطلــب اللجن

وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل مبوجــب املــادة  
دولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الــسابع، الــذي حــل موعــد تقدميــه يف  اللجنــة ال
ســبتمرب عــام /قــرر تقدميــه يف أيلــول، وتقريرهــا الــدوري الثــامن، امل٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول
 .٢٠١٠، يف تقرير جامع واحد يف عام ٢٠١٠

 
 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس - ٧ 

 كولومبيا  
ت اللجنـــة يف تقريـــر كولومبيـــا الـــدوري اجلـــامع للتقريـــرين اخلـــامس والـــسادس نظـــر -٤٠٧

)CEDAW/C/COL/5-6( ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٥ املعقـــودتني يف ٧٧٠  و٧٦٩ يف جلـــستيها
اليت طرحتها اللجنة   واألسئلة  ئمة القضايا   وترد قا . )770 و   CEDAW/C/SR.769نظر  ا (٢٠٠٧
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دود كولومبيـــــــــــــــا يف الوثيقـــــــــــــــة ، وتـــــــــــــــرد رCEDAW/C/COL/Q/6يف الوثيقـــــــــــــــة 
CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1. 

 
 مقدمة  

تـــشكر اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى تقريرهـــا الـــدوري اجلـــامع للتقريـــرين اخلـــامس  -٤٠٨
وتالحـظ  . والسادس الذي اتبعت فيـه املبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـشأن إعـداد التقـارير الدوريـة                  

وتشكر اللجنة أيـضا    . للتوصيات العامة للجنة  ته  اباملعلومات ومراع وثراءه  اللجنة جودة التقرير    
الدولة الطـرف علـى ردودهـا اخلطيـة علـى قائمـة املـسائل واألسـئلة الـيت أثارهـا الفريـق العامـل                 

 يـضاحات األخـرى الـيت أضـافتها رداً        إل وعلى العرض الـشفوي الـذي قدمتـه وا         ،قبل الدورة  ملا
 .على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

ــة الطــرف  وتــثين -٤٠٩ ــة علــى الدول  رفيــع املــستوى برئاســة املستــشار  ايفادهــا وفــدإل اللجن
، ومـسؤولني كبـار مـن       والعـدل الداخليـة   يـر   ب وز ئ، وعضوية نا  إنصاف املرأة الرئاسي لشؤون   
 . عن اجملتمع املدينتنفيذية أخرى، وممثلوزارات وبرامج 

حلُــسن تنــسيق فــد الكــبري وسن اســتعدادات هــذا الووتنظــر اللجنــة بعــني االرتيــاح حلُــ  -٤١٠
 ،األمــر الــذي أســهم يف هتيئــة حــوار بنــاء وصــريح وشــامل بينــه وبــني وأعــضاء اللجنــة الــردود، 

 .ط مزيدا من األضواء على احلالة احلقيقية للمرأة يف كولومبياوسلّ
 علـى   ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٣تثين اللجنة على الدولـة الطـرف لتـصديقها يف           و -٤١١

 .الختياريالربوتوكول ا
 

 جيابيةإلاجلوانب ا  
تالحـظ اللجنـة مــع االرتيـاح مــا أحرزتـه الدولــة الطـرف منــذ أن مت النظـر يف تقريرهــا        -٤١٢

، من تقدم صوب القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني         ١٩٩٩السابق يف عام   
ية، والـربامج واملـشاريع   سـتراتيج الاجلنسني، مبا يف ذلك اعتماد العديد مـن القـوانني، واخلطـط ا    

امللموسة خبصوص العديد مما تتضمنه االتفاقية من أحكام بشأن قطاعي التعليم والـصحة فـضال          
وترحب اللجنة أيضا باملـسامهة اهلامـة املقدمـة         . عما يتعلق منها بإشراك املرأة يف اختاذ القرارات       

ــل ومتك      ــرأة بالرجـ ــساواة املـ ــل مـ ــن أجـ ــضائي مـ ــاز القـ ــاكم واجلهـ ــن احملـ ــع  مـ ــن التمتـ ــها مـ ينـ
 .اإلنسانية حبقوقها
 لــسنة ٥٨١القــانون ( قــانون احلــصص :وتالحــظ اللجنــة مــع االرتيــاح اعتمــاد وتنفيــذ -٤١٣

يف أعلــى االختياريــة  يف املائــة مــن التعيينــات ٣٠الــذي يكفــل للمــرأة مــا ال يقــل عــن ) ٢٠٠٠
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ة؛ واخلطة اإلسـتراتيجية    مناصب اختاذ القرارات ومناصب اإلدارة العليا يف مجيع الكيانات العام         
؛ واالتفـاق الـوطين     ٢٠١٠-٢٠٠٦للدفاع عـن حقـوق املـرأة يف اجلهـاز القـضائي لكولومبيـا،               

 وهـي ترحـب أيـضا بتعمـيم     .٢٠٠٣أكتـوبر  / األولتشرينلإلنصاف بني املرأة بالرجل املؤرخ  
فـصال عـن     اليت تشمل أيـضا      ٢٠١٠-٢٠٠٦املنظور اجلنساين يف اخلطة اإلمنائية الوطنية للفترة        

 .حتقيق املساواة للمرأة
لتقــدم اهلــام الــذي أحرزتــه يف إنــشاء وتعزيــز أطــر لدولــة الطــرف لوتــثين اللجنــة علــى ا -٤١٤

للسياسة العامة وآليات مؤسسية للتصدي للعنف املستشري يف البلد مبا يف ذلك مجيـع أشـكال                
وهتنـئ اللجنـة    .  واألطفـال  العنف ضد املرأة، وزيادة االهتمام باملشردين داخليا وخباصـة النـساء          

تنفيـذ  ، لتعزيـز   الـوطين والـدويل  نيأيضا الدولة الطرف علـى مـا بذلتـه مـن جهـود علـى املـستوي        
 .بشأن املرأة والسالم واألمن) ٢٠٠٠ (١٣٢٥قرار جملس األمن 

 
 الرئيسية والتوصياتالشواغل   

ــشري  -٤١٥ ــة ت ـــزام اللجن ــة الطــرف مب إىل الت ــة  الدول ــذوجــب االتفاقي ــع أحكــام  بتنفي  مجي
تــرى أن الــشواغل والتوصــيات الــواردة يف هــذه  واالتفاقيــة بــصورة منهجيــة ومتواصــلة،  

أن متنحها الدولة الطرف األولوية يف اهتماماهتا من اآلن وحىت          تتطلب  التعليقات اخلتامية،   
 وبناء على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن           .موعد تقدمي تقريرها الدوري املقبل    

 علـى هـذه اجملـاالت يف أنـشطتها التنفيذيـة وأن تقـدم تقريـرا بـشأن اإلجـراءات الـيت                   تركز
 .تتخذها والنتائج اليت حتققها يف تقريرها الدوري املقبل

طرها التشريعية، وأطرهـا    أتالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز         إذ  و -٤١٦
 الستمرار العنف يف البلـد، يـساورها القلـق إزاء      اخلاصة بالسياسات وأطرها املؤسسية للتصدي    

 علـى التنفيـذ     وانعـدام االسـتقرار الـسائدة يف كولومبيـا        العامـة    على أجـواء العنـف       ةاملترتباآلثار  
ــة    .الكامــل لالتفاقيــة  وهــي يــساورها القلــق ألن اخلطــوات املتخــذة ليــست كافيــة، وألن احلال

 .خلطر الوقوع ضحايا جلميع أشكال العنفالسائدة تعرض النساء والفتيات بصورة مستمرة 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة تكثيف جهودها للحد مـن أجـواء العنـف               -٤١٧

وانعدام االستقرار املستمرة يف البلد وإزالتـها لتهيئـة البيئـة املـساعدة علـى تنفيـذ االتفاقيـة                   
هي تـدعو الدولـة الطـرف إىل    و. جبميع أحكامها ومتكني املرأة من التمتع حبقوقها اإلنسانية  

أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة ملنع وإزالة العنف ضد املرأة سواء كان مصدره أشخاص أو 
الدولة على مجيع املستويات أو ينشأ عـن       موظفو   فضال عن العنف الذي يرتكبه       ،منظمات

صدى وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تتـ           . عمل يقومون به أو يغفلون عن القيام به       
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. جلــذور العنــف ضــد املــرأة وتوســع فــرص وصــول الــضحايا إىل العدالــة وبــرامج احلمايــة   
م بانتظام أثـر مجيـع   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضع آليات للرصد الفعال، وتقيّ          

 .ما تتخذه من استراتيجيات وتدابري يف حتقيق التنفيذ الكامل ألحكام االتفاقية
 جهــود الدولــة الطــرف لــدعم املــشردين داخليــا مــن النــساء  ويف حــني تالحــظ اللجنــة -٤١٨

 ، وخباصــة النــساء الــاليت يرأســن أســرا معيــشية  ،واألطفــال، يــساورها القلــق ألن هــذه الفئــات 
تزال حمرومة وضعيفة فيما يتعلـق بالوصـول إىل الـصحة، والتعلـيم، واخلـدمات االجتماعيـة،                   ال
ك مــن حيــث التعــرض جلميــع أشــكال  مــن الفــرص االقتــصادية، وكــذلهــاالعمــل وغريفــرص و

 .أيضا بشأن آثار الصراع والتشرد على احلياة األسريةالقلق  ويساور اللجنة .العنف
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تكثيـف جهودهـا لتلبيـة االحتياجـات اخلاصـة                    -٤١٩

باملشردين من النساء واألطفال، وضمان وصوهلم املتكافئ إىل خدمات الصحة، والتعليم،           
تـوفري   فـضال عـن      ،العمـل وغريهـا مـن الفـرص االقتـصادية         فـرص   واخلدمات االجتماعيـة و   

 .املنـزيلاألمن واحلماية من مجيع أشكال العنف مبا يف ذلك العنف 
، رمبـا لديـه   إنـصاف املـرأة  ن مكتب املستشار الرئاسي لـشؤون  ألويساور اللجنة القلق    -٤٢٠

ستراتيجية تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع        افعال ب قدرة وموارد غري كافية لالستعانة على حنو        
قطاعات احلكومة وخباصة من أجل التنسيق على مـستوى املقاطعـات والبلـديات تنـسيقا فعـاال                 

 .يف تنفيذ السياسات والربامج الوطنية انطالقا من منظور حتقيق املساواة بني اجلنسني
ة قدرة اآلليات الوطنيـة للنـهوض       وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ترصد بعناي        -٤٢١

باملرأة على أن تفي على وجه كامل مبسؤولياهتا عن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة 
وهــي تــشجع الدولــة الطــرف علــى تعزيــز دور املكتــب يف تنــسيق        . حبقوقهــا اإلنــسانية 

. ات احلكومـة  ستراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف مجيع قطاعـات ومـستوي         فادة من ا  االست
وتوصي اللجنة خباصة بأن تعزز الدولة الطرف قدرة اآلليات الوطنية على أن تنـسق علـى                

 تنفيذ جمموعة من السياسات والربامج واخلطـط القطاعيـة،          ،مستوى املقاطعات والبلديات  
 .وتنفيذ السياسات والربامج واخلطط الرامية خصيصا إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني

ني تالحظ اللجنـة أن تعريـف الدولـة الطـرف ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل              ويف ح  -٤٢٢
دت  وأن احملكمـة الدسـتورية يف كولومبيـا أيّـ          ،يتماشى مباشرة مع التعريـف الـوارد يف االتفاقيـة         

التعجيـل بتحقيـق املـساواة الفعليـة بـني      ألن إنصاف املرأة، وليس هذا التعريف، يساورها القلق     
 هــو اهلــدف الــذي تنــشده الدولــة يف غالــب احلــاالت مــن تطبيــق تــدابري خاصــة   ،املــرأة الرجــل

ولـيس املـساواة هـو الـذي يـستخدم يف وضـع             نـصاف   وهي تالحظ أيـضا أن مفهـوم اإل       . مؤقتة
 .املرأةلفائدة وتنفيذ السياسات والربامج 
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ــ) أ( ٢ه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل املــادة  وتوّجــ -٤٢٣ ة إىل مــن االتفاقيــة، الداعي
ه انتباههـا أيـضا     وهـي توجّـ   . إعمال مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة على مستوى املمارسـة         

 مــن ١ مــن االتفاقيــة الــيت تقــدم تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة وصــلتها بــالفقرة    ١إىل املــادة 
ــادة ــة    ٤ امل ــة العام ــة وتوصــية اللجن ــيت    ٢٥ مــن االتفاقي ــة ال ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشأن الت  ب

تحقيــق املــساواة الفعليــة بــني املــرأة بلتعجيــل لللجنــة بــشأهنا أهنــا أدوات الزمــة أوضــحت ا
الكيانـات العامـة،    ممثلـي   وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشجيع احلوار فيما بـني          . الرجلو

مـساعيها لتحقيـق   الدولة الطـرف يف  أن يكون هدف واألكادمييات، واجملتمع املدين لتكفل   
املساواة الفعلية بني املرأة والرجل ضمن اإلطـار العـام         ل هو حتقيق    التكافؤ بني املرأة والرج   

 ).املوضوعي(الفعلي ملبدأ االتفاقية 
، يـساورها القلـق     املنــزيل ويف حني تالحظ اللجنة اخلطوات اليت اختذت ملعاجلة العنـف            -٤٢٤

، أو احملــاكم املدنيــة وأألن نقــل اختــصاص النظــر بــه مــن حمــاكم األســرة إىل مفوضــي األســر،   
وهــي .  رمبــا حيــد علــى مــستوى املمارســة مــن فــرص وصــول املــرأة إىل العدالــة   ليــةاكم احملاحملــ

الرصـد  عـدم وجـود   و, املنــزيل يساورها القلق من حاالت اللجوء إىل التوفيق يف قـضايا العنـف        
ويـساور  . الفعال ألثر تلك اإلجراءات على فرص وصول املرأة إىل العدالة ووسـائل االنتـصاف    

 . ضد املرأة ال تزال غري كافيةاملنـزيل القلق أيضا ألن البيانات اإلحصائية بشأن العنف اللجنة
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى دراسـة أثـر وفعاليـة آلياهتـا للتـصدي للعنـف                    -٤٢٥
وتدعو اللجنة الدولة الطرف علـى وجـه التحديـد إىل أن تـدرس بعنايـة                .  ضد املرأة  املنـزيل
 ضد املرأة لتعقب النتائج الطويلـة املـدى        املنـزيلالتوفيق يف قضايا العنف     اللجوء إىل   مسألة  

للقضايا اليت حتسم عن طريق الوساطة، وتقييم أثـر التوفيـق علـى فـرص وصـول املـرأة إىل                     
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تقـوم يف حـدود إطـار زمـين                  . العدالة ومحاية حقوقها  

نتظم لبيانات إحصائية عن العنف ضد املرأة موزعة حـسب          حمدد، بتعزيز نظامها للجمع امل    
وتــشجع اللجنــة أيــضا الدولــة . اجلــنس ونــوع العنــف وحــسب صــلة املعتــدين بــضحاياهم 

الطرف على زيادة تعزيز التنسيق فيما بني مجيع املؤسسات اليت تقدم املساعدة والدعم يف              
 .املنـزيلقضايا العنف 

ــة بالنـــهج املتكامـــ  -٤٢٦ ــار   وترحـــب اللجنـ ــة االجتـ ــة الطـــرف ملكافحـ ــه الدولـ ل الـــذي تتبعـ
ويــساور . يــساورها القلــق ألن هــذه املــشكلة ال تــزال واســعة النطــاق وإن كــان باألشــخاص، 
  هلـا،  “ناقلـة ”تخدم املـرأة كــ      س حيـث تُـ    ،لعالقـة بـني االجتـار باملخـدرات       بـسبب ا  اللجنة القلق   

ك االجتـار هبـن ألغـراض الـسياحة     وغري ذلك من أشـكال االجتـار بالنـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـ            
وممـا يقلـق اللجنـة عـدم وجـود معلومـات            . ةاملنــزلي اجلنسية واستغالهلن االقتصادي يف األعمال      



A/62/38 
 

101 07-41514 
 

ويــساورها القلــق لعــدم كفايــة . كافيــة عــن تــواتر أحــداث االجتــار الــداخلي بالنــساء والفتيــات 
 .تدابري املتخذة للتصدي لهدمت بشأن استغالل البغاء وفعالية الالبيانات واملعلومات اليت قُ

اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل مكافحــة االجتــار  حتــث  -٤٢٧
 عن حجم لامكوتدعو الدولة الطرف إىل إجراء تقييم .  يف مجيع أشكالهبالنساء والفتيات 

ليلـها  جتار الداخلي، ومجـع بيانـات ومعلومـات وحت        االجتار بالنساء والفتيات، مبا يف ذلك اال      
وتوصـي أيـضا بـأن تعـزز الدولـة          . بصورة منهجيـة هبـدف منـع هـذه الظـاهرة بفعاليـة أكـرب              

الطرف محالهتا الرامية إىل نشر الوعي على نطاق البلد حول خماطر وعواقـب االخنـراط يف                
والتوجــه بــشكل خــاص إىل النــساء والفتيــات املعرضــات للخطــر مبــن  االجتــار باملخــدرات،
وحتــث الدولــة .  فــرص اقتــصادية بديلــة هلــنالعمــل علــى إجيــادت، وفــيهن النــساء القرويــا

الـــدعم واإلدمـــاج تـــوفري  حتقيـــق االنتعـــاش، و تـــؤدي إىلالطـــرف علـــى أن تتخـــذ تـــدابري
وتشجع الدولة الطـرف علـى أن    . االجتماعي للنساء والفتيات الاليت وقعن ضحايا االجتار      

ن، واهلجرة ومراقبـة احلـدود، وتعزيـز        تكثف تدريب املوظفني العاملني يف جمال إنفاذ القانو       
وحتث . جتار بفعاليةسيما مع بلدان املقصد، بغية مكافحة اال     تعاوهنا اإلقليمي والدويل، وال   

الدولة الطرف على حتليل ورصد أثر التـدابري املتخـذة وتـوفري معلومـات عـن النتـائج الـيت                    
أيضا مـن الدولـة الطـرف أن      وتطلب اللجنة   . تم التوصل إليها يف تقريرها الدوري القادم      ي

تقدم يف تقريرها القادم بيانات إحصائية وحتليال عن استغالل الدعارة، وعن فعالية التدابري  
 .املتخذة ملعاجلتها

وبينما تالحظ اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف املتعلقة بتعزيز صـحة املـرأة، مبـا يف                 -٤٢٨
سياسة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية والقـرار       ذلك الصحة اجلنسية واإلجنابية، مثل وضع ال      

C-355       جتـرمي اإلجهـاض يف      الـذي ينـهي      ٢٠٠٦مـايو   /يف أيـار  الذي اختذته احملكمة الدسـتورية
التـشوهات   يف حـاالت     وحيـاة األم أو صـحتها، أ      احلمل خطـرا علـى      فيها  يشكل   اليت   االتاحل

نــة عــن قلقهــا بــشأن ارتفــاع معــدل   االغتــصاب، تعــرب اللجو يف حــاالت  أ،اخلطــرية لألجنــة
الـشعوب  اصـة بـني النـساء الفقـريات والريفيـات والنـساء مـن               خبوفيات األمهات أثناء النفاس و    

 ارتفـاع عـدد      إزاء ويساور اللجنة القلق بشكل خاص    . ةأفريقي واملتحدرات من أصول     األصلية
 .ألمهـات أثنـاء النفـاس   يتصل هبا من وفيـات ا     وما منةات اإلجهاض غري القانونية وغري اآل     عملي

خـدمات اإلجهـاض    عدم متكن املرأة عمليا مـن احلـصول علـى           الحتمال  ويساورها القلق أيضا    
تضمن معاجلة املضاعفات الناشئة عن عمليات اإلجهاض غـري القانونيـة      رعايٍةالقانونية أو على    

 .منةوغري اآل
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ىل تعزيـز إمكانيـة     وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إ              -٤٢٩
وفقـا   حصول املرأة على الرعاية الصحية، وال سيما خـدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة،              

وتطلـب إىل   .  للجنـة بـشأن املـرأة والـصحة        ٢٤ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ١٢للمادة  
 احلمل غري املرغوب فيـه، مبـا يف ذلـك عـن             منعالدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل        

طريق زيادة املعرفة والتوعية وإمكانية حصول النساء والفتيـات علـى جمموعـة مـن وسـائل                 
ــساء إىل         ــدم جلــوء الن ــة بع ــدابري الكفيل ــاذ الت ــع احلمــل وخــدمات تنظــيم األســرة، واخت من

 بـسبب االفتقـار إىل خـدمات        ةإجراءات طبية غري مأمونة، من قبيل اإلجهاض غري القانوني        
الـة   حلاألولويـة   الدولة الطرفويلوتوصي اللجنة بأن ت.  احلملتنظيم األسرة ووسائل منع 

ة، أفريقيـ  واملتحـدرات مـن أصـول        ةاألصـلي شعوب  املراهقات، والريفيات، والنساء مـن الـ      
وأن توفر التربية اجلنسية املناسبة مع التركيز بوجه خاص على منع حاالت احلمل املبكـر،               

 كجـزء مـن املنـهاج        إدماجهـا  ، مبـا يف ذلـك     واألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنـسي      
وحتث الدولة الطرف على أن تكفـل إتاحـة الفرصـة أمـام النـساء الـاليت           . الدراسي العادي 

إجراء إجهاض بشكل قانوين، مبا يف ذلك توضيح مسؤوليات مقدمي اخلدمات           إىل  يسعني  
فـل التطبيـق    قـوم بـاخلطوات الـيت تك      بـأن ت  الدولـة الطـرف     وتوصي اللجنة    .الصحية العامة 

إمكانيـة احلـصول علـى      كـم   الـيت حت  املوجـودة   واملبـادئ التوجيهيـة     التنظيمي  إلطار  العملي ل 
ناشـئة  املضاعفات ال بغية توفري خدمات اإلجهاض القانوين، ومعاجلة       نوعية  جيدة ال خدمات  

 الرعايــة جمــايلعــاملني يف الي آمنــة، وتلقــقانونيــة وغــري عــن إجــراء عمليــات إجهــاض غــري 
لتقليـل مـن معـدالت     بغيـة ا  اهتم،  جبـ اومـا يتعلـق ب     الطبية تدريبا وتوعية كافيني يف    الصحية و 

 .وفيات األمهات أثناء النفاس
ــةوبينمــا تالحــظ  -٤٣٠ ــة يف النظــام      اللجن ــة األفكــار النمطي ــة مــن أجــل إزال  اجلهــود املبذول

 القلـق  هاوريـسا تعليمـي بـشأن اجلنـسانية والتنـوع،     التعليمي، مبا يف ذلك من خـالل الربنـامج ال        
ويساورها القلق كـذلك بـشأن عـدم وجـود     . نه مل يتم رصد أثر هذه التدابري على حنو كاف   أل

ــتمرار يف األدوار النمطيــة       وأدراســات أو حبــوث   ــب االس ــاعي وعواق ــر االجتم ــيالت لألث حتل
 .للجنسني إلحقاق املساواة بني اجلنسني

راميـة إىل التـصدي لألفكـار       وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها ال        -٤٣١
وتشجع الدولة الطـرف    . النمطية اليت تكرس التمييز ضد املرأة بشكل مباشر وغري مباشر         

 وحتليـل هـذا   تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني    ى لـ ععلى دراسة أثر األدوار النمطية للجنـسني        
ع وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تعزيــز التــدابري التعليميــة، ووضــ  . األثــر بطريقــة منهجيــة

ســتراتيجية تكــون أكثــر مشــوال وواســعة النطــاق تــشمل مجيــع القطاعــات إلزالــة األفكــار   ا
النمطية، والعمل مع طائفة واسعة من أصـحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك النـساء ومنظمـات                    
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. ووسائط اإلعالم والقطـاع اخلـاص لتحقيـق التقـدم يف هـذا اجملـال               اجملتمع املدين األخرى،  
تم التوصـل إليهـا   يـ رصد أثر التدابري املتخذة وتقدمي النتائج اليت وتدعو الدولة الطرف إىل   
 .يف التقرير الدوري التايل

 بــاجلهود املبذولــة لزيــادة متثيــل املــرأة يف اإلدارة العامــة علــى املــستويني  اللجنــةوإذ تقــر -٤٣٢
نـساء   اخنفـاض معـدل متثيـل ال       إزاء القلـق    هااحمللي والوطين، مبا يف ذلك قانون احلصص، يـساور        

 واملتحـدرات   ةاألصـلي شعوب  يف اهليئات املنتخبة على مجيع املستويات، مبن فيهن النساء مـن الـ            
 .ة، وال سيما بشأن تدين متثيل املرأة يف الربملان ويف اهليئة القضائيةأفريقيمن أصول 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل توسيع جهودها الرامية إىل حتقيق املشاركة التامة  -٤٣٣
ويف . ملتساوية للمرأة يف مجيع اجملاالت، وخاصـة يف اهليئـات املنتخبـة ويف اهليئـة القـضائية                وا

هــذا الــصدد، تــشجع اللجنــة كــذلك علــى اســتخدام التــدابري املؤقتــة واخلاصــة للتعجيــل     
 من االتفاقيـة، ووفـق التوصـيتني العـامتني للجنـة            ٤ من املادة    ١بنهوض املرأة، وفق الفقرة     

 ومـن   الـشعوب األصـلية    بذل جهـود خاصـة لزيـادة عـدد النـساء مـن               وينبغي. ٢٣ و   ٢٥
ة يف احلياة السياسية والعامة ويف مناصب اختاذ القرار يف مجيع           أفريقياملتحدرات من أصول    

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل تـوفري بـرامج تـدريب                   . اجملاالت
 ومــن املتحــدرات مــن أصــول ب األصــليةالــشعوالقيــادات للنــساء، مبــا فــيهن النــساء مــن  

وتـشجع الدولـة    . ة، لتعزيز أدوارهن يف القيادة ويف مناصب اختـاذ القـرار يف اجملتمـع             أفريقي
 .الطرف على رصد التقدم احملرز والنتائج املتحققة

ويساور اللجنة القلق بشأن ازدياد عدد النساء يف القطاع غـري الرمسـي، الـذي ال يـوفر                -٤٣٤
وتالحظ مع القلق عدم إجراء حتليل ألثر العمـل يف          . واملزايا والفرص للنهوض هبن   هلن احلقوق   

وتالحـظ كـذلك بقلـق    . صناعة التصدير والعمل الزراعي املومسي على احلالة االقتصادية للمرأة  
عــدم إجــراء حتليــل ألي أثــر معــاكس حمتمــل التفاقــات التجــارة احلــرة علــى الرفــاه االقتــصادي  

 .ما يؤدي إىل عدم وجود سياسات تتصدى ألي أثر مناوئ حمتملهو  وللمرأة الكولومبية،
ــة       -٤٣٥ ــز إمكاني ــة إىل تعزي ــز جهودهــا الرامي ــة الطــرف علــى تعزي ــة الدول تــشجع اللجن

حصول املرأة على عمل يف القطـاع الرمسـي، مبـا يف ذلـك مـن خـالل زيـادة فـرص التعلـيم                   
ار العمـل يف صـناعة التــصدير   وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علــى حتليـل آثـ      . والتـدريب 

وتقتـرح أيـضا أن تقـوم الدولـة         . والعمل الزراعـي املـومسي علـى احلالـة االقتـصادية للمـرأة            
الطرف بدراسة أثر اتفاقات التجارة احلرة على األحوال االقتـصادية للمـرأة وأن تنظـر يف                

 .اعتماد تدابري مؤقتة تأخذ باالعتبار احلقوق اإلنسانية للمرأة
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 التدابري املتخـذة لتحـسني حالـة الريفيـات مـن النـساء والفتيـات،                 اللجنة ما تالحظ وبين -٤٣٦
استمرار ارتفاع مستويات الفقر يف صفوف الريفيات، وتعرضهن املـستمر          إزاء   القلق   هايساور

وتتجلـــى حالـــة ضـــعف النـــساء الريفيـــات يف ارتفـــاع معـــدالت األميـــة يف  . للـــصراع املـــسلح
يلهن يف املـدارس وإكمـال دراسـتهن، وعـدم متكنـهن مـن              صفوفهن، واخنفـاض معـدالت تـسج      

ويـساور اللجنـة    . احلصول على الرعاية الصحية اجليدة، مبا يف ذلك الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة             
 حمـدودا، وأن   ال يـزال نه حجم السياسات والربامج احلاليـة املخصـصة للمنـاطق الريفيـة    ألالقلق  

تتصدى بـشكل كـاف للطبيعـة اهليكليـة للمـشاكل الـيت             التنمية الريفية ال تتسم بالشمولية، وال       
 .ال تزال تواجهها املرأة الريفية

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة أن تــدخل املنظــور اجلنــساين يف مجيــع     -٤٣٧
سياساهتا وبراجمها املتعلقة بالتنميـة الريفيـة، وأن تتـصدى بوضـوح للطبيعـة اهليكليـة للفقـر                  

وتوصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الراميـة إىل  . تواجهها املرأةوأبعاده املختلفة اليت    
تنفيذ برامج تعليمية وصحية شاملة على نطـاق البلـد، مبـا يف ذلـك بـرامج يف جمـاالت حمـو                   
األمية الوظيفيـة، وتنميـة املؤسـسات، والتـدريب علـى املهـارات والتمويـل البـالغ الـصغر،                   

أيـضا الدولـة الطـرف علـى كفالـة أن تأخـذ             وتـشجع   . كوسيلة للتخفيـف مـن حـدة الفقـر        
باالعتبار حالة املرأة الريفية يف اجلهود الرامية إىل إزالـة تعـرض املـرأة للعنـف، مبـا يف ذلـك                 

 .العنف الناتج عن الصراع املسلح
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبــل، بأســرع وقــت ممكــن، تعــديل           -٤٣٨
 . اللجنةاتخبصوص توقيت اجتماع من االتفاقية ٢٠ من املادة ١ الفقرة
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستخدم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،      -٤٣٩

اللذين يعززان أحكام االتفاقية، اسـتخداماً كـامالً عنـد تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،                  
 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

وتؤكد اللجنة أيضاً أنه ال غىن عن تنفيذ االتفاقية بـشكل كامـل وفعـال مـن أجـل                    -٤٤٠
نساين يف مجيع اجلهود الرامية اجلنظور املوتدعو إىل إدماج . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وإىل إبــراز أحكــام االتفاقيــة علــى حنــو صــريح فيهــا،   
 . الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكوتطلب إىل

الـصكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة         وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على      -٤٤١
 وتالحـظ اللجنـة أن التـزام الدولـة الطـرف بالـصكوك الدوليـة                )١(نقـوق اإلنـسا   املتعلقة حب 

ع النساء حبقـوقهن اإلنـسانية وحريـاهتن األساسـية     الرئيسية السبعة حلقوق اإلنسان يعزز متت    
 . يف مجيع مناحي احلياة
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وتطلب اللجنة تعميم هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف كولومبيا، لكي             -٤٤٢
يطَّلع الناس، مبن فيهم مسؤولو احلكومة والسياسيون وأعضاء الربملان واملنظمات النسائية           

اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة النساء بالرجال ومنظمات حقوق اإلنسان، على  
 .حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى الالزمــة يف هــذا الــصدد   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع نشر االتفاقية وبروتوكوهلا             
ني ونتـــائج الـــدورة االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيج

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائية للجمعية العامـة املعنونـة       
، ال سيما بني أوساط املنظمـات النـسائية ومنظمـات           “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

 .حقوق اإلنسان
 االتفاقيـة، علـى      مـن  ١٨وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد، مبوجب املادة           -٤٤٣

. الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري املقبــل  
 تقريرهـا   ٢٠١١عـام   يف  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقرير واحـد جـامع              

، وتقريرهـا الـدوري الثـامن،       ٢٠٠٧فربايـر   /الدوري السابع، الذي حيني موعده يف شـباط       
 .٢٠١١فرباير /موعده يف شباطالذي حيل 

 
 فييت نام  

 ريــرين الــدوريني اخلــامس والــسادس لفييــت نــام نظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتق -٤٤٤
)CEDAW/C/VNM/5-6 ( كـــــانون الثـــــاين١٧ املعقـــــودتني يف ٧٦٠و  ٧٥٩يف جلـــــستيها  /

 الـيت طرحتـها     مة القضايا واألسئلة  وترد قائ ). 760 و   CEDAW/C/SR.759(انظر   (٢٠٠٧ يناير
ــة   ــة يف الوثيقـــــ ــرد ردود و، CEDAW/C/VNM/Q/6اللجنـــــ ــام تـــــ ــت نـــــ ــة فييـــــ  يف الوثيقـــــ

CEDAW/C/VNM/Q/6/Add.1. 
 

 مقدمة  
 ني الـدوري  ينتقدميها تقريرها اجلامع للتقريـر    لتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف        -٤٤٥

بإعـداد التقـارير الدوريـة،       املتـصلة املبادئ التوجيهيـة للجنـة      اُتبعت فيه    الذي    والسادس اخلامس
ــة     ــصادرة عــن اللجن ــسابقة ال ــة ال ــه التعليقــات اخلتامي ــضا عــن   . وروعيــت في ــة أي وتعــرب اللجن

الفريق العامل ملا قبـل الـدورة،       طرحها  تقديرها للردود اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت         
  الـيت طرحتـها اللجنـة      علـى األسـئلة   ا  رديضاحات اإلضافية املقدمـة     وأيضا للعرض الشفوي واإل   

 .شفويا
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جلنــة سة يــرئقيــادة وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إلرســاهلا وفــدا رفيــع املــستوى ب  -٤٤٦
كمـا تعـرب عـن    . النهوض باملرأة يف فييت نام، وعضوية نساء ورجال ميثلون خمتلف الوزارات   

 .تقديرها للحوار البّناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
 إلجيابيةالنواحي ا  

تثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها عددا مـن القـوانني اجلديـدة الـيت هتـدف إىل                   -٤٤٧
القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني مبــا يتفــق مــع التزامــات الدولــة   

وعلـى وجـه اخلـصوص ترحـب اللجنـة باعتمـاد قـانون املـساواة بـني                  . الطرف مبوجب االتفاقية  
ــاين  ا ــشرين الث ــصادر يف ت ــسني ال ــوفمرب /جلن ــاذ يف   ٢٠٠٦ن ــز النف ــدخل حي ــذي ي ــوز١، وال /  مت

 . لقانون األراضي وقانون الزواج واألسرة٢٠٠٣، وبتعديل ٢٠٠٧ يوليه
وترحــب اللجنــة أيــضا بالقــانون الــذي صــدر مــؤخرا بــشأن التوقيــع علــى االتفاقيــات    -٤٤٨

، ٢٠٠٦ينــاير / حيــز النفــاذ يف كــانون الثــاينالدوليــة واالنــضمام إليهــا وتنفيــذها، الــذي دخــل 
الذي يقضي بإحالة مجيع التقارير املتصلة باملعاهدات الدولية إىل اجلمعيـة التـشريعية العتمادهـا               

 .قبل تقدميها إىل اهليئة التعاهدية املعنية
تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف كــذلك العتمادهــا االســتراتيجية الوطنيــة للنــهوض     -٤٤٩
 .، اليت وضعت على أساس منهاج عمل بيجني٢٠١٠ إىل ٢٠٠١ للفترة باملرأة

 
  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفِّـذ، علـى حنـو منـتظم ومـستمر،                  بينما -٤٥٠
 والتوصــيات الــواردة يف هــذه التعليقــات  الــشواغل فإهنــا تــرى أن ،مجيــع أحكــام االتفاقيــة

أن توليها الدولـة الطـرف اهتمامـا، علـى سـبيل األولويـة، مـن اآلن وحـىت                   تقتضي   اخلتامية
تلـك  ز علـى    أن تركـ  اللجنة الدولة الطرف    بناء عليه، تناشد    و. املقبلتقريرها  موعد تقدمي   

عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها       التنفيذية وأن تبلغ    اجملاالت يف أنشطتها    
أن تقـدِّم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل          أيـضا   تناشد اللجنة الدولة الطرف     و. املقبلالدوري  

 . الوزارات املعنية وإىل الربملان من أجل كفالة تطبيقها تطبيقا تامامجيع
واللجنة، إذ ترحب باعتماد القانون اجلديد بشأن املساواة بني اجلنسني باعتباره حتـسنا              -٤٥١

تفاقية، وكذلك بسائر التدابري القانونية والـسياسية الـيت اختـذت           يف النظام القانوين، ويف تنفيذ اال     
يل السنوات األخرية يف خمتلف اجملاالت من أجل القضاء على التمييز ضد املرأة والبنـت وتعزيـز                 
املــساواة بــني اجلنــسني، فإهنــا تأســف ألن الدولــة الطــرف مل تقــدم معلومــات أو بيانــات كافيــة   
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وانني والتدابري وما أسهمت به يف التعجيل بالنـهوض بـاملرأة والبنـت     بشأن األثر الفعلي لتلك الق    
 .ومتتعهما حبقوق اإلنسان يف مجيع اجملالت اليت تشملها االتفاقية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تركز على تنفيذ القوانني والسياسات الـسارية             -٤٥٢
ل منهجي جبمـع وحتليـل      وذلك من خالل وضع أهداف حمددة وفق أطر زمنية والقيام بشك          

البيانات، ورصد أثر التدابري والسياسات واالجتاهات مع مرور الوقت والتقـدم حنـو حتقيـق               
األهــداف واملبــادئ، والنتــائج احملققــة؛ وختــصيص املــوارد البــشرية واملاليــة الالزمــة للتنفيــذ   

باملــساواة بــني مــا يتعلــق باالتفاقيـة والقــانون اجلديــد اخلـاص    ويف. الفعـال للقــوانني الـسارية  
اجلنسني، تشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان نـشرمها وتوزيعهمـا علـى نطـاق واسـع                 

ترمجتهما إىل لغات األقليات، وخاصـة بـني واضـعي الـسياسات      يف أرجاء البلد، مبا يف ذلك  
ــة، واختــاذ       ــع القطاعــات ومؤســسات اإلعــالم واجملتمــع املــدين واملنظمــات اجلماهريي يف مجي

لالزمة للقيام على وجه السرعة بتنسيق التـشريعات القائمـة مبـا يتمـشى وأهـداف                التدابري ا 
االتفاقيــة وقــانون املــساواة بــني اجلنــسني، خاصــة يف جمــاالت العمــل والــضمان االجتمــاعي   
والتعلـــيم ومتثيـــل املـــرأة يف اهليئـــات الـــسياسية وهيئـــات اختـــاذ القـــرار ويف اإلدارة العامـــة  

ويف . إلبالغ يف التقرير الدوري التايل عمـا يتحقـق مـن تقـدم            وخدمات الرعاية الصحية، وا   
يتعلق بقانون األراضـي، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات                        ما

إلزالة أي عقبات إدارية تعتـرض إصـدار شـهادات اسـتعمال مـشترك لألراضـي للـزوجني،                  
 .خاصة يف املناطق الريفية

ن وجـود نـوع مـن عـدم الوضـوح لـدى الدولـة الطـرف بـشأن                   ويساور اللجنة قلـق مـ      -٤٥٣
الفرق بني التدابري اخلاصة املؤقتة اليت هتـدف إىل اإلسـراع يف حتقيـق املـساواة الفعليـة أو الكـبرية                     
بني اجلنسني، كما تقضي بذلك املـادة الرابعـة مـن االتفاقيـة يف فقرهتـا األوىل، وبـني الـسياسات                     

 . الدولة تطبيقا لالتفاقيةاالجتماعية العامة اليت تتخذها
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات حمددة، مبا فيها التدابري اخلاصة             -٤٥٤

، يف مجيـع    ٢٥ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ٤ من املادة    ١املؤقتة اليت تتخذ وفقا للفقرة      
لية أو الكبرية بني    القطاعات، من أجل اإلسراع بالتحقيق العملي هلدف إجناز املساواة الفع         

 .املرأة والرجل يف مجيع جمالت االتفاقية
وتعــرب اللجنــة مــن جديــد عــن القلــق إزاء اســتمرار املواقــف الــسلبية العميقــة اجلــذور  -٤٥٥

املتعلقة بسلطة الرجل األبوية يف األسـرة وتفـضيل الـذكور علـى اإلنـاث، ومـسؤوليات النـساء                    
ــذ    ــا، فه ــع عموم ــذ     والرجــال يف األســرة واجملتم ــبرية إزاء تنفي ــة ك ــل عقب ــسلبية متث ه األفكــار ال
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االتفاقية، كما أهنا من األسباب اجلذرية للعنـف ضـد املـرأة وتـضع النـساء يف موقـف متـدن يف                      
 .عدد من اجملاالت، مبا فيها سوق العمل واحلياة السياسية والعامة

ــيريات يف األفكــ       -٤٥٦ ــى إحــداث تغ ــة الطــرف عل ــأن تعمــل الدول ــة ب ار وتوصــي اللجن
وميكـن أن تـشتمل هـذه    . التقليديـة إزاء الـسلطة األبويـة التقليديـة ودور الرجـال والنـساء      

 املوجهة للنساء والبنات وكـذلك للرجـال والبـنني،          يفثقتالتدابري على محالت التوعية وال    
عمال على إزالة األفكار النمطية السلبية املتصلة بدور اجلنسني يف األسـرة واجملتمـع، وفقـا                

وينبغي أن توىل عناية خاصة لدور وسـائط اإلعـالم   . من االتفاقية) أ (٥و  ) و (٢  نيللمادت
. يف اإلبقاء على هـذه األفكـار النمطيـة وكـذلك دورهـا يف تـشجيع املـساواة بـني اجلنـسني                  

وتوصي اللجنة على وجه اخلـصوص بترمجـة االتفاقيـة إىل لغـات األقليـات اإلثنيـة حبروفهـا                   
ــربا   ــة، واســتعمال ال ــالم     اهلجائي ــات، وكــذلك يف وســائط اإلع ــات األقلي ــة بلغ مج اإلذاعي

 .األخرى، يف بث معلومات بشكل منتظم عن االتفاقية واملساواة بني اجلنسني
تقر اللجنة مبا حتقق من حتسن يف متثيل املـرأة يف الربملـان، وهـو مـن أعلـى املعـدالت يف               -٤٥٧

 ٢٠٠٣ية الوطنيـة، وقـانون عـام        بشأن انتخاب نواب اجلمع    ٢٠٠١آسيا، وتالحظ قانون عام     
بشأن انتخـاب أعـضاء جملـس الـشعب، اللـذين وضـعا نظـام احلـصص للنائبـات، كمـا تالحـظ                       

. األهداف اليت وضعتها الدولة الطرف لتمثيل املرأة يف اهليئـات العامـة علـى خمتلـف املـستويات                 
عينـها الدولـة خاصـة علـى        وال تزال اللجنة قلقة إزاء قلة متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار اليت ت             

 .مستوى اجملالس احمللية واجملتمعية
تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل إعـادة النظـر بـصورة دوريـة يف أهـدافها اخلاصـة                 -٤٥٨

وتـشجع الدولــة الطـرف علــى وضــع   . مبـشاركة النــساء يف احليـاة العامــة ويف صـنع القــرار   
التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وفقــا تــدابري ملموســة ذات آجــال حمــددة، مبــا يف ذلــك اســتخدام  

 مـن توصـيات اللجنـة مـن أجـل           ٢٥ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ٤ من املادة    ١للفقرة  
ــاة الــسياسية علــى مجيــع      اإلســراع يف حتقيــق املــشاركة الكاملــة واملتــساوية للمــرأة يف احلي

راكـز القياديـة يف     املستويات، يف املراكز اخلاضـعة للتعيينـات اخلاصـة واملنتخبـة، مبـا فيهـا امل               
وتوصـي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة           .املنظمات اجلماهرييـة علـى املـستويني احمللـي واجملتمعـي          

الطرف بتنفيذ برامج تدريبية ومحالت توعية تركز أساسا على املنظمات اجلماهريية حـول              
وتـدعو الدولـة الطـرف      . حق املـرأة يف املـشاركة الكاملـة يف مجيـع مـستويات صـنع القـرار                

لك إىل رصــد أثــر التــدابري الــيت تتخــذها وتتبــع االجتاهــات احلاصــلة مــع مــرور الــزمن، كـذ 
 .واختاذ التدابري التصحيحية وتقدمي معلومات تفصيلية عن النتائج يف تقريرها املقبل
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وترحب اللجنة بإعداد مشروع القانون اجلديد بشأن العنف املرتيل وإن كـان ال يـزال                -٤٥٩
ص املعلومات والبيانات عن مجيع أشكال العنف اليت متارس ضد النـساء            يساورها القلق إزاء نق   

والبنات، وعن التدابري املتخـذة ملنـع العنـف ضـد املـرأة ومناهـضته، مبـا يف ذلـك اخلـدمات الـيت                        
 .تقدم لضحايا العنف ومالحقة املتسببني يف مجيع أشكال العنف ومعاقبتهم

 عـن اللجنـة، تكـرر اللجنـة توصـيتها بـأن        الصادرة١٩انطالقا من التوصية العامة     -٤٦٠
تويل الدولة الطرف أمهية قصوى لوضع تـدابري شـاملة ملواجهـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد                    

وينبغــي أن تــشمل تلــك . املــرأة والبنــت، مبــا يف ذلــك ســرعة إصــدار قــانون العنــف املــرتيل
 إىل سـبل    طمـئن النـساء والفتيـات الـاليت يتعرضـن للعنـف إىل ضـمان الوصـول                 التدابري ما 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إجـراء          . االنتصاف واحلماية وأن اجملرم سيلقى جـزاءه      
أحباث عن انتشار مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه، مبـا يف ذلـك العنـف                        

. املــرتيل، وذلــك كــي تكــون تلــك األحبــاث أساســا لتــدابري شــاملة وهادفــة ملقاومــة العنــف  
تها إىل الدولة الطرف بأن تواصل تنفيذ تدابري للتثقيف وزيادة الـوعي  وتكرر اللجنة توصي  

موجهــة إىل العــاملني يف ســلك الــشرطة والقــانون واخلــدمات الــصحية واالجتماعيــة، وإىل  
زعماء اجملتمع واجلمهور بصفة عامة، وزيادة هذه األنشطة، ليفهم اجلميع أن العنـف ضـد               

صي اللجنـة أيـضا بإنـشاء عـدد كـاف مـن مراكـز              وتو. النساء والبنات هو أمر غري مقبول     
 .اإليواء لضحايا العنف يف املناطق احلضرية والريفية

ترحب اللجنة بعدد من التدابري املتخـذة، ومـن ضـمنها قـانون منـع البغـاء ومكافحتـه،                    -٤٦١
واالتفاقــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف وخطــة العمــل اخلاصــة مبنــع االجتــار بالنــساء والفتيــات  

املعاقبة عليه، وإن كانت قلقة إزاء استمرار وجود االجتار يف النساء والفتيـات واسـتغالهلن يف                و
ويـساور اللجنـة قلـق أيـضا بـسبب قلـة احملاكمـات              . البغاء، سـواء يف البلـد أو يف بلـدان أخـرى           

وتنظــر اللجنــة بقلــق إىل التقــارير الــيت تقــول إن  . واإلدانــات ملــستغلي النــساء يف أعمــال البغــاء 
النساء والفتيات الاليت يتعرضن لالجتار هبن يواجهن مشاكل يف التمتع جبنسيتهن عنـد عـودهتن               

ويـساور اللجنـة    . إىل فييت نام وكذلك يف حصول أوالدهن املولودين يف اخلارج على اجلنسية           
قلق من التقارير اليت تقول إن تدابري التأهيل واإليواء لـضحايا االسـتغالل مـن النـساء والفتيـات               

ومما يقلـق اللجنـة     . ينظر إليها على أهنا وصمة عار وقد متنعهن من حقوقهن يف احملاكمة العادلة            
 .عدم مجع بيانات منتظمة عن ظاهرة االجتار بالدعارة واستغالل النساء هلذا الغرض

وحتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى بروتوكـول منـع وقمـع                 -٤٦٢
شــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة  ومعاقبــة االجتــار باأل

ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب احلـدود الوطنيـة، وتكثيـف جهودهـا مـن أجـل مكافحـة مجيـع                     
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أشكال االجتار بالنساء والفتيات، بوسائل منها سن تـشريعات حمـددة وشـاملة تتعلـق هبـذه                 
ة على ذلك إىل تكثيف جهودها علـى صـعيد          تدعو اللجنة الدولة الطرف عالو     و .الظاهرة

االجتـار،  هـذا   فعاليـة ألسـباب     زيد مـن ال   واإلقليمي والثنائي كيما تتصدى مب     التعاون الدويل 
وحتـث اللجنـة الدولـة     .وإىل تعزيز منع االجتـار غـري املـشروع عـن طريـق تبـادل املعلومـات       

وحتليلــها، ومالحقــة الطــرف علــى مجــع البيانــات الــواردة مــن الــشرطة واملــصادر الدوليــة   
الضالعني يف االجتار ومعاقبتهم، وكفالة محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات الالئي يقعن        

حتث الدولة الطرف على أن تتبع هنجا مشوليا موجها حنـو معاجلـة   هي و .ضحايا هلذا االجتار
 تـدابري   هـذه اجلهـود  تـشمل وينبغـي أن   .منعـه األسباب املتأصلة لالجتار وحتـسني إجـراءات   

ــة        ــرص التعليميـ ــة الفـ ــات وإتاحـ ــساء والفتيـ ــصادي للنـ ــع االقتـ ــسني الوضـ ــدف إىل حتـ هتـ
ينبغـي   . ضـعفهن أمـام االسـتغالل واملتجـرين    التغلـب علـى  واالقتصادية هلن، مبـا يـؤدي إىل       

أيضا أن تيسر إعادة دمـج النـساء والفتيـات اللـوايت يقعـن ضـحايا لالسـتغالل واالجتـار يف            
 ومتـتعهن التـام حبقـوقهن اإلنـسانية، مبـا يف ذلـك              ،رميهن أو معاقبتهن  اجملتمع بضمان عدم جت   

وينبغـي أيـضا أن تعـزز بـرامج إعـادة التأهيـل        .ن للفيتناميـات يف اخلـارج  واألطفـال املولـود  
 .واالندماج االجتماعي والتمكني االقتصادي

 البلـد،   حتقـق تقـدم حنـو بلـوغ مـستويات عاليـة مـن حمـو األميـة يف          مـا اللجنـة   تالحظ  و -٤٦٣
يـنقطعن عـن     أن نـسبة كـبرية مـن الفتيـات ال يـزلن              ، يف الوقت نفسه،   هنا تالحظ مع القلق   أ الإ

 . وأن الفتيات يف املناطق الريفية والنائية ال يتمتعن بفرص الوصول الكامل إىل التعليمالدراسة

وارق وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كل التدابري املالئمة للقضاء على الف            -٤٦٤
 ١٠يف معدالت التسجيل يف املدارس وحتقيق التعليم االبتدائي جلميع الفتيات وفقا للمادة 

من االتفاقية، واألهداف واإلجراءات االستراتيجية إلعالن ومنهاج عمل بـيجني واهلـدفني       
وحتث الدولـة الطـرف علـى التـصدي بـشكل فعـال            .  من األهداف اإلمنائية لأللفية    ٣ و   ٢

 حتـــول دون مواصــلة الفتيــات تعليمهـــن، مــن قبيــل املــسؤوليات العائليــة       للعوائـــق الــيت 
وتوصي أيضا بأن تشمل برامج تدريب املدرسني على مجيـع املـستويات            . وتكاليف التعليم 

وهتيـب اللجنـة بالدولـة     .مبـادئ املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم التمييـز علـى أسـاس اجلـنس         
 .ملتعلقة بثقافة جمموعات األقليات اإلثنيةتدعم الربامج التعليمية اأن الطرف أيضا 

الوضـع الفعلـي للنـساء      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقدمي معلومات غري كافية بشأن            -٤٦٥
عـرب عـن قلقهـا أيـضا إزاء تركـز وجـود النــساء يف       تو . سـوق العمـل الرمسيـة وغـري الرمسيـة     يف

ضمان االجتمـاعي واسـتحقاقات     لـهن للـ   ياالقتصاد غري الرمسي، مما يؤثر بشكل سـليب علـى تأه          
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وال تزال اللجنـة تـشعر بـالقلق إزاء الفـصل املهـين بـني النـساء         .أخرى، مبا فيها الرعاية الصحية
 .والرجال يف سوق العمل وفجوة األجور الواسعة املستمرة بني النساء والرجال

 ةيـ  تـدابري فعالـة يف سـوق العمـل الرمس          اعتمـاد وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى           -٤٦٦
يف  املهـين األفقـي والرأسـي؛ وعلـى العمـل مـن أجـل تـضييق الفجـوة                    الفـصل للقضاء على   

وحتث الدولة الطرف أيضا على ضمان إنفـاذ   .الرجل وسد تلك الفجوةو املرأة  بنيجراأل
أنظمــة قــانون العمــل لفائــدة النــساء العــامالت يف منــاطق جتهيــز الــصادرات، مــع التركيــز   

. ء إىل الـضمان االجتمـاعي وخـدمات الرعايـة الـصحية     بـشكل خـاص علـى وصـول النـسا     
 النـساء   متكـني لوضع مبادئ توجيهية وأنظمة مـن أجـل         املبذولة  وينبغي أيضا تعزيز اجلهود     

وتطلب  .الوصول إىل هذه االستحقاقات واخلدماتمن العامالت يف االقتصاد غري الرمسي 
ادة اهليكلــة االقتــصادية علــى اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــوم بتقيــيم أثــر عمليــات إعــ 

 فيهن النساء اللوايت ينتمني إىل أقليات إثنية واللوايت يعـشن يف املنـاطق الريفيـة                نالنساء، مب 
وتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن تــضمن أن كــل بــرامج واســتراتيجيات احلــد مــن ، والنائيــة

جمموعـات النـساء    الفقر تراعي الفوارق بني اجلنسني، وأهنا أيضا تقدم دعمـا مـستهدفا إىل              
وتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل أن ترصـــد أثـــر التـــدابري املتخـــذة، وتتـــابع . احملرومـــة

 . عن النتائج احملرزةمعلوماتاالجتاهات مع مرور الوقت، وتقدم يف تقريرها القادم 

وصـول النـساء إىل خـدمات الرعايـة       القصور يف إمكانية    وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء       -٤٦٧
ــصحية  ــات        ال ــني املراهق ــدا، خاصــة ب ــع ج ــاض املرتف ــدل اإلجه ــة، وإزاء مع ــسية واإلجنابي اجلن
 بفـريوس نقـص املناعـة    ةعرب اللجنة أيضا عـن قلقهـا إزاء زيـادة حـاالت اإلصـاب     تو .والشابات
 .اإليدز بني النساء/البشرية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري ملموسـة لتعزيـز فـرص حـصول               -٤٦٨
 وفقــا ،ة علــى الرعايــة الــصحية، خاصــة خــدمات الــصحة اجلنــسية والــصحة اإلجنابيــة املــرأ

تطلب إىل هي و . للجنة بشأن املرأة والصحة٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة ١٢للمادة 
الدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل منع حاالت احلمـل غـري املرغـوب فيـه، وذلـك                   

بول واستعمال وسائل منع احلمـل احلديثـة بغيـة القـضاء علـى              بطرائق منها حتسني تيسر وق    
وتوصـي اللجنـة بـأن تعطـي الدولـة الطـرف        .استعمال اإلجهـاض كطريقـة لتنظـيم األسـرة    

ملراهقني والشباب من النساء والرجال يف جمـال الـصحة          ااألولوية يف اهتمامها الحتياجات     
نـاهج  املحـسب الـسن، مبـا يف ذلـك يف           اجلنسية واإلجنابية، وأن تقدم تعليما جنسيا مالئمـا         

األمـراض  الوقايـة مـن     نـع حـاالت احلمـل املبكـر و        مب، مع االهتمـام بـشكل خـاص         يةسارالد
 التنفيذ الفعال   أن تضمن وهتيب اللجنة بالدولة الطرف      .واإليدزاملنقولة عن طريق اجلنس     
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ك حتسني الوصول إىل    ، مبا يف ذل    اإليدز الستراتيجيتها الوطنية املتعلقة مبنع ومراقبة فريوس     
ن بـالفريوس   والعقاقري املضادة للفريوسات العكوسة، ومحاية الرضـع املولـودين وهـم مـصاب            

 .العاملني يف اجملال الصحيورعايتهم، وتقدمي التدريب إىل 

ــساء         تو -٤٦٩ ــني الن ــزواج ب ــدنيا لل ــة ال ــسن القانوني ــاوت ال ــا إزاء تف ــة عــن قلقه ــرب اللجن ع
 السن القانونية، مما حيـد مـن   دونير املتعلقة حباالت زواج الفتيات   والرجال وكذلك إزاء التقار   

 .منوهن وفرصهن يف تنمية مهاراهتن وقدراهتن، خاصة يف بعض مناطق األقليات اإلثنية

النـساء  لكـل مـن     لـزواج   لالـدنيا   حيـد الـسن     ووحتث اللجنة الدولة الطرف علـى ت       -٤٧٠
 مـن   ١٦ن اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملـادة           مـ  ١، متاشيا مـع املـادة        سنة ١٨ جبعلها   والرجال
يب هتو . املساواة يف الزواج والعالقات األسريةن بشأ للجنة٢١ توصية العامةالاالتفاقية و

  الـسن القانونيـة    دونتتخذ التدابري الالزمـة ملنـع حـاالت الـزواج           أن  أيضا بالدولة الطرف    
 .ووقفها

ملنـاطق الريفيـة والنائيـة، وكـذلك حالـة          وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النـساء يف ا          -٤٧١
نساء األقليات اإلثنية، اللوايت يفتقـرن إلمكانيـة الوصـول بـشكل كـاٍف إىل اخلـدمات الـصحية                   

  .املالئمة، وفرص التعليم، والعمالة، والتسهيالت االئتمانية

ــساء      -٤٧٢ ــا خاصــا الحتياجــات الن ــويل اهتمام ــة الطــرف إىل أن ت ــة الدول ــدعو اللجن وت
 يعشن يف املناطق الريفية والنائيـة والنـساء اللـوايت ينـتمني لألقليـات اإلثنيـة، وذلـك          اللوايت

بضمان حصوهلن بشكل متساوٍ علـى الرعايـة الـصحية، والتعلـيم، والـضمان االجتمـاعي،                
. والفــرص املــدرة للــدخل، واملــشاركة يف عمليــات اختــاذ القــرارات علــى مجيــع املــستويات

لى استعمال طرائق ابتكارية لتحسني نشر املعلومات بشأن  وتشجع الدولة الطرف أيضا ع    
املـساواة بـني   املتعلـق ب قـانون  الأحكام االتفاقية والقوانني ذات الصلة والوعي هبـا، مبـا فيهـا         

اجلنسني، بني النساء والفتيات، يف املناطق الريفية والنائية والنساء اللوايت ينتمني لألقليـات    
لدولة الطرف أن تضمن أن مشروع القانون املتعلق باألقليات وتطلب اللجنة إىل ا .اإلثنية

مشروع القانون املذكور   أن يتم إقرار     و ،اإلثنية يشمل أهداف قانون املساواة بني اجلنسني      
وتلتمس اللجنة إدراج معلومـات شـاملة يف    .املتعلق باألقليات اإلثنية يف اقرب وقت ممكن

نـات مفـصلة حـسب اجلـنس واالجتاهـات مـع مـرور              التقرير الدوري املقبل، مبا يف ذلك بيا      
 الشامل للنـساء الريفيـات ونـساء األقليـات اإلثنيـة، وعـن أثـر                الوضع الواقعي الزمن، عن   

التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تنفيذ السياسات والربامج هلـذه اجملموعـات مـن النـساء                
 .والفتيات
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ــة الطــرف علــى أن تــصدق   -٤٧٣ ــاري  وتــشجع اللجنــة الدول  علــى الربوتوكــول االختي
تقبـل، يف أقـرب وقـت ممكـن،     أن  التفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة و              

 . من االتفاقية املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

، يف تنفيــذ التزاماهتــا بــشكل كامــل االســتفادةوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  -٤٧٤
ــة،مبوجــب اال ــيجني، اللــذ   مــنتفاقي ــة،  ي إعــالن ومنــهاج عمــل ب ن يعــززان أحكــام االتفاقي

 . يف تقريرها الدوري املقبلبذلك ةوتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج املعلومات املتعلق

وتشدد اللجنة أيضا على أن من الـضروري تنفيـذ االتفاقيـة بـشكل كامـل وفعـال                   -٤٧٥
أحكـام  ب االهتداءتدعو إىل إدماج منظور جنساين وإىل و .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

االتفاقيــة علــى حنــو صــريح يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، 
 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

املتعلقـة  ة الـسبعة الرئيـسية    إىل الصكوك الدوليـ فييت نام أن انضمام   رى اللجنة وت -٤٧٦
يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع جوانب   إمنا   )١(نقوق اإلنسا حب

يت نام على النظـر يف إمكانيـة التـصديق علـى       يلذلك، فإن اللجنة تشجع حكومة ف     . احلياة
ه مـن ضـروب     املعاهدات اليت ليست بعد طرفا فيها، وهي اتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـري             

 واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع    ،أو املهينة املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

يـت نـام   ي يف ف بنشر واسـع النطـاق    هذه التعليقات اخلتامية   أن حتظى  اللجنة   رجووت -٤٧٧
لــساسة والربملــانيون واملنظمــات حــىت يكــون الــشعب، مبــن فيــه املــسؤولون احلكوميــون وا 

 على بينة من اخلطـوات الـيت اختـذت لـضمان مـساواة              ،النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان   
املرأة حبكم القانون وحبكم الواقع، وكذلك اخلطوات اإلضافية اليت ينبغي اختاذهـا يف هـذا               

 سـيما  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضا أن تواصـل علـى نطـاق واسـع، وال     .الصدد
لدى املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري           
والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني والوثيقة اخلتامية للدورة االستثنائية           

املــساواة بــني اجلنــسني،  :٢٠٠٠املــرأة عــام ’’الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
 .‘‘نمية والسالم يف القرن احلادي والعشرينوالت

وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــستجيب للـــشواغل املعـــرب عنـــها يف    -٤٧٨
 مـن   ١٨التعليقات اخلتامية احلالية وذلك يف تقريرها الدوري القادم املقـدم مبوجـب املـادة               

سابع، املطلـوب يف  وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري الـ          . االتفاقية
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ــارس /آذار ــوب يف آذار   ٢٠٠٧ م ــامن املطل ــدوري الث ــا ال ــارس /، وتقريره ، يف ٢٠١١م
 .٢٠١١مارس /تقرير موحد يف آذار

 
 التقرير الدوري السادس - ٨ 

 النمسا  
يف جلـستيها   )   CEDAW/C/AUT/6 (نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس للنمسا          -٤٧٩

 CEDAW/C/SR.765 انظـــر (٢٠٠٧ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٣ يف ، املعقـــودتني٧٦٦ و ٧٦٥  
  ، CEDAW/C/AUT/Q/6 يف الوثيقـة    اليت طرحتها اللجنـة     واألسئلة  لقضايا  وترد قائمة ا     ).   766   و
  .  CEDAW/C/AUT/Q/6/Add.1    الوثيقة   يف   النمسا   ردود   وترد 

 
 مقدمة  

 الطـرف لتقـدميها تقريرهـا الـدوري الـسادس الـذي             تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة         -٤٨٠
عداد التقـارير الدوريـة ويأخـذ التعليقـات اخلتاميـة           إلاملبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة       يتبع  

ردودهــا اخلطيــة علــى قائمــة  لوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف     .  يف االعتبــارالــسابقة للجنــة
عرضها الـشفوي ومـا قدمتـه مـن     لالعامل ملا قبل الدورة، و  الفريق  طرحها  اليت    واألسئلة   لقضاياا

 . طرحتها اللجنة إيضاحات أخرى ردا على األسئلة الشفوية اليت 
سـفري مـن    أرسلته برئاسـة    وفد الذي   الوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على          -٤٨١

مـن بينـها    كوميـة،   خـرباء مـن خمتلـف الـوزارات واإلدارات احل         ضـّم   الشؤون اخلارجية، و   وزارة  
الـــوزارات االحتاديـــة للـــشؤون اخلارجيـــة؛ والتعلـــيم والعلـــوم والثقافـــة؛ والـــشؤون االقتـــصادية  

والـــصحة وشـــؤون املـــرأة؛ والـــضمان االجتمـــاعي واألجيـــال ومحايـــة املـــستهلكني؛   والعمـــل؛ 
وتالحـظ      .إدارة امليـاه؛ والعـدل؛ والداخليـة واملستـشارية االحتاديـة          ووالبيئـة    والزراعة واحلراجـة    

. ٢٠٠٧ينـاير  / كانون الثـاين ١١ت مهامها يف للنمسا تولّ اللجنة أن احلكومة االحتادية اجلديدة   
  . وأعضاء اللجنة اء الذي جرى بني الوفد نّـوتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والب

ــتحفظ      -٤٨٢ ــي لل ــسحب اجلزئ ــة ترحــب بال ــادة  ورغــم أن اللجن ــى امل ــة  مــن االتفاق١١عل ي
 فيمـا يتعلـق     ١١بالعمل الليلي للمرأة، تالحظ أن الـتحفظ الـذي أُبـدي علـى املـادة                 يتعلق   فيما

زال قائمــا وتناشــد احلكومــة بــذل مزيــد مــن اجلهــود    خاصــة للمــرأة العاملــة مــا  بتــوفري محايــة 
  . ١١على املادة  لسحب التحفظ املتبقي 
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علــى بالتــصديق  ٢٠٠٠ ســبتمرب/يلــوليف أقيامهــا وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف ل  -٤٨٣
 مــن ١قبــول التعــديل الــذي أدخــل علــى الفقــرة بالتفاقيــة، وامللحــق بااالختيــاري  الربوتوكــول 

  .فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة  من االتفاقية ٢٠املادة 
وتثين اللجنة أيضا على الدولة الطـرف العتراضـها علـى حتفظـات أبـدهتا دول أطـراف                  -٤٨٤

 .الفة ملقصد االتفاقية وغرضها أهنا خمترى أخرى 
 

 اجلوانب اإلجيابية  
 مـن القـوانني والتعـديالت اجلديـدة         ا عـدد  هـا عتمادالتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف            -٤٨٥

إىل تعزيز املساواة يف معاملة املرأة والرجـل، مبـا يف ذلـك يف اخلدمـة العامـة واجلامعـات،                     الرامية  
القــانون اجلنــائي، ومحايــة األمومــة، وإجــازة األبــوة ووقــت علــى  تعــديالت اإدخاهلــ فــضال عــن 

 .االتفاقيةمبا عليها من واجبات مبقتضى الدولة الطرف وفاء إىل  العمل، ترمي 
وترحب اللجنـة بتعـيني وزيـرة لـشؤون املـرأة يف املستـشارية االحتاديـة وبوضـع هياكـل             -٤٨٦
ـــوآلي ـــلتعمــيم مراع ات ــ  االحتــادي وداخــل عــدة وزارات،  لــى الــصعيداة املنظــور اجلنــساين عــ
الثقافـة، وكـذلك يف   لتعلـيم والعلـوم و    الـوزارة االحتاديـة ل     للماليـة و   ةاالحتاديـ   ةيف ذلك الوزار   مبا

 .قطاع الصحة
باعتمــاد مقتــرح يف  فيهــا وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لقيــام جملــس الــوزراء          -٤٨٧
 . يف مجيع الوزارات واإلدارات اجلنسنيباستخدام لغة تراعي الفروق بني  ٢٠٠١ عام
 

 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية بـصورة        واجب  إن اللجنة، إذ تشري إىل        -٤٨٨

تقـدمي   مـن اآلن وحـىت موعـد    القيام  ومتواصلة، ترى أنه يتعني على الدولة الطرف         منهجية  
يف هــذه التعليقــات ملبّينــة للــشواغل والتوصــيات اء األولويــة بــإيالتقريرهــا الــدوري املقبــل 

ز علـى هـذه اجملـاالت يف        يتركالذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        وبناء على     .اخلتامية
اإلجـراءات الـيت    األنشطة اليت تضطلع هبا لتنفيذ االتفاقية وتضمني تقريرها الدوري املقبل           

اخلتاميـة إىل     هـذه التعليقـات      ميتقدإىل  الدولة الطرف   دعو  وت    .اختذهتا والنتائج اليت حققتها    
  .مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملان حىت تكفل تنفيذها بالكامل

 الــذي ٢٠٠٤إذ تالحــظ اتــساع نطــاق قــانون املــساواة يف املعاملــة لعــام   إن اللجنــة و  -٤٨٩
يف ذلـك نـوع اجلـنس، ويعـزز         مجيع أشكال التمييز ضد املرأة علـى خمتلـف األسـس، مبـا               يغطي  

مـن أن    القلـق    هان العمـل، يـساور    ااملتعلقة باملـساواة يف معاملـة املـرأة والرجـل يف مكـ             األحكام  
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الذي يتبعه القانون يف التركيز علـى ميـدان العمـل فيمـا يتعلـق بـالتمييز ضـد املـرأة                 النهج  يؤدي  
 امييـز ضـد املـرأة واالهتمـام هبـ     القضاء على التإىل هتميش مسألة   نوع اجلنس    القائم على أساس    

واليـة جلنـة   عـدم تركيـز   واللجنة قلقة أيضا إزاء       .امليادين األخرى اليت تغطيها االتفاقية     يف مجيع   
، بينمـا هتـتم     فـرص العمـل   ضد املـرأة سـوى علـى ميـدان           املساواة يف املعاملة فيما يتعلق بالتمييز       

لعـرق أو األصـل     أسـاس ا   التمييز القائم علـى     حاالت  ملعاجلة  مبجاالت أخرى من جماالت احلياة      
 .   اإلثين
املـرأة والرجـل يف مجيـع     حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة املساواة يف معاملـة          -٤٩٠

وتدعو الدولة الطـرف إىل تـوخي الدقـة يف رصـد تنفيـذ قـانون املـساواة يف                      . جماالت احلياة 
ع للقانون  اسبة لكفالة فعالية استخدام النطاق املوسّ      واختاذ التدابري املن   ٢٠٠٤لعام   املعاملة  

للقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملاالت  للجنة املساواة يف املعاملة الشاملة والوالية 
  .اليت تغطيها االتفاقية

اآلليـة   ورغم أن اللجنة ترحب بتعيني وزيرة لشؤون املرأة، فإهنا قلقة إزاء إعادة هيكلة               -٤٩١
عــدم  ممــا ميكــن أن يــسفر عــن  ،يف الــسنوات األخــريةمــرارا وتكــرارا وطنيــة للنــهوض بــاملرأة ال

السياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، ال سيما يف ظل االفتقـار إىل خطـة عمـل          التواصل يف   
 .بني اجلنسني طنية للمساواة و

ة بني اجلنـسني    تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع خطة عمل وطنية للمساوا           -٤٩٢
وتـدعو     . إشراك مجيع قطاعات احلكومة وبالتشاور مع املنظمـات غـري احلكوميـة املعنيـة             مع  

هـا مـن مكانـة      لية الوطنية للنهوض باملرأة ما يلزم     العمل على احتالل اآل    الدولة الطرف إىل    
تمثلـة يف   املتنفيذ واليتها    صنع القرارات وموارد بشرية ومالية لتمكينها من        لوسلطة  بارزة  

  فيما يتعلق باسـتخدام اسـتراتيجية تعمـيم        ال سيما ،   تنفيذا فعاال  تعزيز املساواة بني اجلنسني   
الــوزارات والوكـــاالت احلكوميــة يف مجيـــع اجملـــاالت     املنظـــور اجلنــساين يف مجيـــع  مراعــاة 
 .القطاعية
صـد وتقيـيم التقـدم      إزاء االفتقار إىل آليـة فعالـة للقيـام بانتظـام بر           بالقلق  اللجنة  تشعر  و  -٤٩٣

، وأثــر القــوانني والــسياسات واخلطــط الراميــة إىل تعزيــز املــساواة بــني  االتفاقيــةاحملــرز يف تنفيــذ
صـالت مؤسـسية بـني      وجود  إزاء عدم   كما تشعر بالقلق    . قوق اإلنسان حباجلنسني ومتتع املرأة    

    تنفيذ االتفاقيةلاملستوى االحتادي ومستوى الواليات 
ــام     توصــي اللج  -٤٩٤ ــة القي ــأن تتخــذ اإلجــراءات الــضرورية لكفال ــة الطــرف ب نــة الدول

وتدعو    . منهجية برصد وتقييم مجيع التدابري الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني بصورية 
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ضمان التنفيـذ الكامـل     لـ أيضا إىل وضع آلية تنسيق فعالـة مـع الواليـات             احلكومة االحتادية   
 .لبلد برمتهالالتفاقية على صعيد أراضي ا

ورغم أن اللجنة ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف للتـصدي للمواقـف وأوجـه               -٤٩٥
س الالمساواة بـني املـرأة والرجـل، فإهنـا          متييز ضد املرأة وتكرّ   تنطوي على   السلوك النمطية اليت     

فيمـا يتعلـق بـأدوار      رة  قلقة إزاء اسـتمرار املواقـف والقوالـب النمطيـة التقليديـة املتجـذِّ              زالت   ما
وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا بـشكل خـاص               . يف األسرة ويف اجملتمـع    ومسؤولياهتما  والرجل   املرأة  

ّمـا ومقدمـة للرعايـة والرجـل        األوىل أُ  تعتـرب املـرأة بالدرجـة       الـيت   نمطيـة   القوالـب   الإزاء استمرار   
ــيال ــيت تقــوض الوضــع االجتمــاعي للمــرأة       . مع ــة ال ــدين   وهــذه القوالــب النمطي ــنعكس يف ت وت
، صـنع القـرار  شـغل مناصـب    يف عدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك يف سـوق العمـل ويف            تهامكان

ل عائقـا   زلية، تـشكِّ  ـاملهام األسرية واملن   الواضح بني   قسيم  ويف دراستها وخياراهتا املهنية، ويف الت     
مـن  ) أ (٢إليـه يف املـادة      حنو ما ُدعـي      ، على    عمليا مبدأ مساواة املرأة والرجل   تطبيق  كبريا أمام   
 .االتفاقية
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع هنـج شـامل للقـضاء علـى القوالـب النمطيـة                  -٤٩٦

) و (٢ األسـرة، وفقـا للمـادتني        فيما يتعلق بـأدوار املـرأة والرجـل يف اجملتمـع ويف            التقليدية  
بري قانونيـة وتـدابري متـصلة     اختـاذ تـدا    .وينبغي أن يشمل هـذا النـهج         . من االتفاقية ) أ (٥ و

وأن يـستهدف مجيـع      ك املـسؤولني العـامني واجملتمـع املـدين          بالسياسات والتوعية، وأن ُيـشرِ    
ينبغــي أن يهــدف إىل إشــراك خمتلــف وســائط  كمــا  .الــسكان، ال ســيما الرجــال والفتيــان 

صصة برامج متختضمن اإلذاعة والتلفزيون والصحافة املطبوعة، وأن ي اليت تشمل اإلعالم
تنويع على تشجيع  مواصلة ال وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل          .السواء وبرامج عامة على    

  . املسؤوليات األسرية تعزيز تقاسم على اخليارات التعليمية املتاحة للفتيان والفتيات، و
تعتـرف باملبـادرات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتـشجيع مـشاركة                ، مع أهنـا     ن اللجنة إ  -٤٩٧

وهـي   . املـرأة يف سـوق العمـل      احلرمان الذي تعاين منه     العمالة، فإهنا قلقة إزاء استمرار       رأة يف   امل
املهين الكبري والفجوة الكبرية يف األجـور بـني اجلنـسني            تمييز  قلقة بشكل خاص إزاء استمرار ال     

لـى  مـا يترتـب ع     األجـور، مـع     كثافة عدد النساء العامالت بدوام جزئـي ويف وظـائف متدنيـة             و
وتالحـظ اللجنـة        .التقاعد واحلمايـة االجتماعيـة    عواقب سلبية على حقوقهن يف جمال       ذلك من   

 علـى مـستويات فقـر   مـن أثـر    مع حالة الرجـل يف سـوق العمـل    رأةتكافؤ حالة امل   ما لعدم   بقلق  
 .املرأة
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد سياســات واختــاذ تــدابري اســتباقية          -٤٩٨

للقضاء على التفرقة املهنيـة، علـى الـصعيدين األفقـي والعمـودي علـى الـسواء،                 وملموسة  
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وتدعو الدولة الطرف إىل إعطاء     . وتقليص الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء وسّدها       
أولويــة لتحقيــق مــساواة فعليــة يف الفــرص بــني النــساء والرجــال يف ســوق العمــل، ورصــد  

 وحتليـل بيانـات موزعـة حـسب اجلـنس واملهـارات             االجتاهات، مبا يف ذلك مـن خـالل مجـع         
والقطاعــات يف العمــل بــدوام جزئــي مقابــل دوام كامــل، وكــذلك تــأثري التــدابري املتخــذة    

وبــالرغم مــن إشــارة اللجنــة إىل . والنتــائج احملققــة، واختــاذ اخلطــوات التــصحيحية الالزمــة 
 إىل كفالة وصول املـرأة      التغيريات التشريعية اليت جرت مؤخرا، فإهنا تدعو الدولة الطرف        

إىل معاشات تقاعدية كافية واملنافع االجتماعية كاملة، وذلك بغية التصدي ملستويات فقر            
 .املرأة أيضا

وإن اللجنــة، بينمــا تالحــظ الزيــادة املطــردة يف عــدد مرافــق رعايــة األطفــال والتــدابري     -٤٩٩
اسـم املـسؤوليات العائليـة، ال تـزال     القانونية والسياسية العامة اجلديدة اليت اعتمدت لتشجيع تق 

قلقة إزاء التحديات اليت ال تزال تواجهها املرأة يف التوفيق بني مسؤولياهتا العائليـة ومـسؤولياهتا                
 .يف العمل
ــق        -٥٠٠ ــة التوفي ــسري عملي ــدابري لتي ــن الت ــد م ــذ املزي ــاد وتنفي ــة باعتم ــني توصــي اللجن ب

ا توفري مرافـق إضـافية لرعايـة أطفـال مـن            سيم املسؤوليات العائلية ومسؤوليات العمل، ال    
زلية ـفئات عمرية خمتلفة، وبتشجيع الرجل على رفع مستوى مشاركته يف تأديـة املهـام املنـ               
 . والعائلية، بغرض مشاركة املرأة والرجل مشاركة متوازنة يف احلقلني اخلاص والعام

ة الطـرف لوضـع حـد للعنـف     وإن اللجنة، بينمـا تقـر بـاجلهود اهلائلـة الـيت تبـذهلا الدولـ          -٥٠١
املرأة، وذلك بعدة وسائل من ضمنها اعتماد التدابري التشريعية وتشكيل جملـس الوقايـة يف                ضد

ة، إىل جانـب جهـود التوعيـة وتقـدمي بعـض خـدمات الـدعم، ال تـزال قلقــة إزاء         يـ وزارة الداخل
 ملكافحـة مجيـع     زيل، وعـدم وجـود اسـتراتيجية شـاملة        ـسيما العنف املنـ    استمرار هذا العنف، ال   

لة تتوىل تنسيق ورصد وتقيـيم اإلجـراءات الـيت          اأشكال التمييز ضد املرأة وأي آلية مؤسسية فع       
كمـا تالحـظ اللجنـة    . تتخذ على املستوى احلكومي للحيلولة دون هـذه اآلفـة ووضـع حـد هلـا         

يـة الـيت    بقلق حمدودية الدعم املقدم، خباصة الدعم املـايل الـذي يقـدم إىل املنظمـات غـري احلكوم                 
ات اإلحــصائية املتعلقــة بــالعنف   د ضــحايا هــذه العنــف خبــدمات الــدعم، ونقــص البيانــ      تــزوِّ
 .املرأة ضد
تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا للحيلولـة دون حـصول العنـف                  -٥٠٢

زيل، وذلك وفقا للتوصية العامة     ـضد املرأة جبميع أشكاله ووضع حد له، خباصة العنف املن         
كما تدعوها إىل اإلسراع يف وضع اسـتراتيجية شـاملة أو خطـة عمـل والقيـام                 . ة للجن ١٩

حبملـة مـن أجــل احليلولـة دون حــصول العنـف ضـد املــرأة جبميـع أشــكاله والقـضاء عليــه،        
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لة لتتوىل تنسيق التدابري املتخذة يف هـذا الـشأن ورصـدها وتقيـيم              اوإنشاء آلية مؤسسية فع   
تكثيف ما تبذله من جهـود للتوعيـة بـالعنف ضـد املـرأة،      وتدعوها أيضا إىل    . مدى فعاليتها 

وحتث اللجنة الدولة الطـرف     . عدم مقبوليته على اإلطالق   وتأكيد  زيل،  ـسيما العنف املن   ال
على احلرص على توافر العدد الكايف من املراكـز اآلمنـة حلـل األزمـات والتـدخل واملـآوي          

دة موظفوها من اخلرباء وأن تكون مزّواملفتوحة أمام النساء ضحايا العنف، على أن يكون 
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتعزيـز          . باملوارد املالية الكافية لتسري أعماهلا بشكل فعـال       

. تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية العاملة يف جمـال مكافحـة العنـف ضـد املـرأة وبـدعمها                  
ريقة منتظمة، مع تبويبها كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف العمل على مجع البيانات بط

ن ميارسـه بالـضحية، وعلـى نـشرها علنـا، وعلـى جعـل هـذه         حبسب نوع العنف وعالقـة مَـ   
البيانات األساس الذي يقـوم عليـه رصـد عمليـة تنفيـذ الـسياسات وتـدابري الـدعم احلاليـة                     

 .قبلةوامل
 مــع أهنــا ومــا برحــت اللجنــة قلقــة إزاء تواصــل االجتــار بالنــساء والفتيــات يف النمــسا،  -٥٠٣

ترحب مبا أجري من إصالحات قانونيـة ذات صـلة هبـذا املوضـوع، مثـل اإلصـالحات املتعلقـة                    
حبقــوق الــضحايا يف اإلجــراءات اجلنائيــة، وإنــشاء فرقــة العمــل املــشتركة بــني الــوزارات املعنيــة  
مبكافحة االجتـار بالبـشر، إىل جانـب إعـداد خطـة عمـل وطنيـة ملكافحـة االجتـار بالبـشر يتوقـع                        

 .تمادها عما قريباع
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل احلرص على تضمني خطة العمل الوطنية ملكافحـة              -٥٠٤

 ملكافحـة االجتـار بالنـساء والفتيـات         ة شـامل  ةاالجتار بالبـشر الـيت صـيغت حـديثا اسـتراتيجي          
 ، وتـدابري   بالفعـل  ن يقـوم بـه ومعاقبتـهم       تـضمن حماكمـة مَـ       للحيلولة دونـه، وتـدابري     وتدابري

تقدمي الدعم للضحايا ومساعدهتم على الـتخلص مـن آثـاره، مبـا يف ذلـك الـدعم القـانوين             ل
كمـا تـدعو    .  فضال عن إجياد خيارات لكسب العـيش عنـد الـضرورة           والنفسي االجتماعي 

الدولة الطرف إىل تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف جمايل التدريب وبناء القدرات للمـسؤولني         
وريات احلدوديـة لتعزيـز قـدراهتم علـى الكـشف عـن ضـحايا               الـد إنفـاذ القـانون وعـن       عن  

كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن متـضي يف        . االجتار احملتملني وتزويـدهم باملـساعدة   
تعزيز تعاوهنا الثنائي واإلقليمي والدويل مع البلدان األصل وبلدان العبور والبلدان املقصد 

ولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري    وتطلب اللجنة من الد. لوضع حد هلذه الظاهرة  
القادم معلومات وبيانات شاملة عـن االجتـار بالنـساء والفتيـات وعـن أثـر التـدابري املتخـذة                  
ملكافحته والنتائج اليت حتققت بعد تنفيذ خطة العمل الوطنية ملكافحـة االجتـار بالبـشر الـيت                 

 .صيغت حديثا
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ــدم احملــرز يف     -٥٠٥ ــة بالتق ــا ترحــب اللجن ــساء يف بعــض اجملــاالت     وبينم ــشاركة الن  جمــال م
ومتثيلهن فيها، خباصة اجلهاز القضائي، فإهنا تـشعر بـالقلق إزاء اسـتمرار نقـص متثيـل النـساء يف                    

سـيما يف الرتـب العليـا داخـل اإلدارة           بعض اهليئات اليت متـأل مناصـبها باالنتخـاب والتعـيني، ال           
 .ة االقتصاديةواجلامعات، إىل جانب مناصب صنع القرار يف احليا

ة تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا  توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ تــدابري، خباصــ   -٥٠٦
 للجنة، للتسريع من عجلة حتقيـق       ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١ للفقرة

مشاركة النساء التامة وعلى قدم املساواة مع الرجـال يف مجيـع اهليئـات الـيت متـأل مناصـبها          
وتشجع الدولة الطرف على العمل .  خباصة على مستوى صنع القرار،نتخاب والتعينيباال

لتعزيز مكانة النساء يف األدوار القيادية يف األوساط األكادمييـة ومناصـب صـنع القـرار يف                 
وتطلـب مـن الدولـة الطـرف رصـد أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج الـيت              . احلياة االقتـصادية  

وتـضمني تقريرهـا القـادم بيانـات إحـصائية عـن متثيـل النـساء يف                  ،حتققت مع مـرور الـزمن     
 .احلكومة، جبميع فروعها وعلى مجيع مستوياهتا، مبا يف ذلك مستوى البلديات

وإن اللجنة، بينما ترحب بالتغيريات اإلجيابية اليت أُدخلت على قانون اهلجرة، مبا فيهـا               -٥٠٧
ــانون املتعلـــق باألجانـــب ل  ــام التعـــديالت علـــى القـ ــانون اللجـــوء  ٢٠٠٢عـ  والتعـــديل علـــى قـ

ــام ــصعيد        ٢٠٠٤ لع ــى ال ــل عل ــاجرات تعم ــشاء وحــدة خــدمات خاصــة للمه ــب إن ، إىل جان
فإهنـا تعـرب عـن      وما أُعرب عنه مـن اعتـزام اعتمـاد خطـة عمـل تتعلـق باملهـاجرين،                  االحتادي،  

ــاجرا         ــيهن مه ــن ف ــات، مب ــساء والفتي ــن الن ــال تعــرض بعــض اجملموعــات م ــا إزاء احتم ت قلقه
ــز علــى مــستوى التعلــيم والــصحة       وطالبــات جلــوء والجئــات، إىل أشــكال متعــددة مــن التميي

وهــي قلقــة أيــضا إزاء عــدم امــتالك بعــض  . وفــرص العمــل واملــشاركة االجتماعيــة والــسياسية 
النساء املنتميات إىل هذه اجملموعات ما حيميهن بشكل خاص من براثن الفقر وأعمال العنـف،               

، وإزاء احتمال مواجهتهن صعوبات تعرقل حصوهلن على تـراخيص إقامـة            خباصة العنف املرتيل  
واإلفادة من اخلدمات االجتماعية والعثور على فرص العمل اليت تتناسب ومـستويات تعلـيمهن       

 .وخربهتن ومؤهالهتن
النـساء  شأن  هتا العامة يف    انها وسياس يانوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إبقاء أثر ق        -٥٠٨

والالجئات وطالبات اللجوء قيد االسـتعراض والرصـد، بغـرض اختـاذ التـدابري              املهاجرات  
، مبـا يف ذلـك إدمـاج املنظـور          التصحيحية الـيت تلـيب احتياجـات هـؤالء النـساء تلبيـة فعليـة              
وتدعو الدولة الطرف إىل إيالء . اجلنساين بشكل صريح يف خطة العمل املتعلقة باملهاجرين

. يت تعيشها طالبات اللجوء حينما تكون طلباهتن قيد الـدرس         اهتمام حمدد حلال اهلشاشة ال    
 ءوتوصي اللجنة أيضا باعتماد التدابري الالزمة لكي تدَمج يف اجملتمع وسـوق العمـل النـسا               
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املنتميات إىل مجيع األقليات اللوايت يعشن ظروفا غري مستقرة بغيـة التقـدم يف درب حتقيـق                 
 .املساواة واقعا بني مجيع النساء

وحتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعالن ومنهاج عمل بيجني استخداما            -٥٠٩
كــامال لــدى تنفيــذها مــا عليهــا مــن واجبــات مبقتــضى االتفاقيــة، إذ أهنمــا يعــززان أحكــام    

تشدد  و.االتفاقية، وتطلب منها إدراج معلومات عن هذا األمر يف تقريرها الدوري القادم
 حبـذافريها وبـشكل فعلـي أمـر ال بـد منـه لتحقيـق األهـداف             اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية    

إبراز أحكام االتفاقية على حنو صـريح       وتدعو إىل إدراج منظور جنساين و     . اإلمنائية لأللفية 
يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن      

 .ت عن ذلكتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلوما
 املتعلقـة  صكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة   الوتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل        -٥١٠

يزيــد مــن متتـــع النــساء حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األساســية يف مجيــع  )١(حبقــوق اإلنــسان
ــاة يف التــصديق علــى وبالتــايل، تــشجع اللجنــة حكومــة النمــسا علــى النظــر    . منــاحي احلي
ــع العمــال       ملاملعاهــدة الــيت   ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي تنــضم إليهــا بعــد، وهــي االتفاقي

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسـع يف النمـسا مـن أجـل                  -٥١١

متكني أفراد الشعب، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمات          
منظمات حقوق اإلنـسان، مـن االطـالع علـى اخلطـوات الـيت اختـذت مـن أجـل                    النسائية و 

كفالــة مــساواة املــرأة قانونــا وواقعــا، وعلــى اخلطــوات الــيت مــا زال يــتعني اختاذهــا يف هــذا  
وتطلب اللجنة أيضا مــن الدولة الطـرف أن متـضي يف نـشرها علـى نطـاق واسـع                   . الصدد
هبــا والتوصــيات العامــة الــصادرة عــن اللجنــة    االختيــاري امللحــق ل والربوتوكــوةاالتفاقيــ

وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة                
، املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن   ٢٠٠٠املــرأة عــام ”عــن موضــوع 

 .“احلادي والعشرين
 يف تقريرهـا الـدوري القـادم، مبوجـب          وتطلب اللجنة مــن الدولة الطـرف أن تـردّ         -٥١٢
وتـدعو  .  من االتفاقية، على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة               ١٨املادة  

ــذي مــن املقــرر تقدميــه يف        ــسابع ال ــدوري ال ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا ال ــة الدول اللجن
أبريـل  / نيـسان  ، وتقريرها الدوري الثامن الـذي مـن املقـرر تقدميـه يف            ٢٠٠٧أبريل  /نيسان
 .٢٠١١ يف تقرير جامع يف عام ٢٠١١
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 اليونــــان  
جلـستيها  يف  ) CEDAW/C/GRC/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لليونان         -٥١٣
ــودتني يف ٧٦٨ و ٧٦٧ ــاين ٢٤ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٧ينـ  CEDAW/C/SR.767انظـ

، CEDAW/C/GRC/Q/6  الوثيقـة  يفا اللجنـة    اليت طرحته واألسئلة  القضايا  وترد قائمة   ). 768 و
 .CEDAW/C/GRC/Q/6/Add.1الوثيقة ترد قائمة ردود اليونان يف و
 

 مقدمة  
 وفقــاتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدميها التقريــر الــدوري الــسادس   -٥١٤

قـدميها  وتعـرب أيـضا عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لت            . لمبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة      ل
قبـل الـدورة، وكـذلك       املـ الفريق العامل   طرحها  واألسئلة اليت   القضايا  على قائمة   ردودا خطية   

طرحتـها  للبيان الشفوي واإليضاحات اإلضافية اليت أدلـت هبـا ردا علـى األسـئلة الـشفوية الـيت                   
 .اللجنة
ساواة بـني   مـني العـام للمـ     األرئاسـة   بوفـدا   إلرسـاهلا   الدولـة الطـرف     علـى    اللجنـة    وتثين -٥١٥

وتعـرب  .  احلكوميـة كاتـب اجلنسني، ضم يف عضويته نساء ورجاال ميثلون خمتلف الوزارات وامل  
 .اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة

أن التقريـر أعـّد يف إطـار عمليـة تـشاركية ضـمت أجهـزة            مـع التقـدير     وتالحظ اللجنة    -٥١٦
 .مستقلنيخرباء وت غري حكومية ومنظمات نسائية حكومية ومنظما

ــثين -٥١٧ ــة وت ــى  اللجن ــاين   عل ــصديقها يف كــانون الث ــة الطــرف لت ــاير /الدول ــى ٢٠٠٢ين  عل
 .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ١عـديل الفقـرة     قبـول ت  مـسألة   أن الدولة الطـرف تنظـر يف        مع التقدير   وتالحظ اللجنة    -٥١٨
 . من االتفاقية، الذي يتعلق مبوعد انعقاد اجتماع اللجنة٢٠من املادة 

 دول أطـراف أخـرى      بدتـه علـى مـا أ    العتراضها  الدولة الطرف   على   اللجنة أيضا    وتثين -٥١٩
 .من حتفظات ترى الدولة الطرف أهنا ال تتماشى مع هدف االتفاقية ومقصدها

 
 اإلجيابيةاجلوانب   

لإلصــالحات القانونيــة الــيت اعتمــدهتا مــؤخرا والــيت  الدولــة الطــرف علــى  اللجنــة تــثين -٥٢٠
وترحـب علـى وجـه      . ترمي إىل القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني                  

 يف صـــلب ١١٦ مـــن املـــادة ٢ بـــإدراج الفقـــرة ٢٠٠١قيامهـــا يف عـــام : ا يلـــياخلـــصوص مبـــ
لقـضاء علـى    ضمان ا ة الطـرف عـن اختـاذ تـدابري خاصـة لـ            الدستور، الـيت تنـشئ مـسؤولية الدولـ        
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بــشأن قمــع االجتــار  ٣٠٦٤/٢٠٠٢لقــانون ا ،٢٠٠٢ يف عــام ، واعتمادهــا؛التمييــز ضــد املــرأة
بـــشأن تقـــدمي  ٢٣٣/٢٠٠٣ املرســـوم اجلمهـــوري ،٢٠٠٣غـــري املـــشروع بالبـــشر؛ ويف عـــام 

 املتعلـق  ٣٢٧٤/٢٠٠٤ لقـانون ا ،٢٠٠٤املساعدة إىل ضحايا االجتار غـري املـشروع؛ ويف عـام           
لقـانون املتعلـق   ا ،٢٠٠٦ؤقتة لضحايا االجتار غري املشروع؛ ويف عـام  املقامة اإلبإصدار تصريح  

لقانون املتعلق باملعاملة املتكافئة للرجـل واملـرأة        ا ، أيضا ٢٠٠٦مبكافحة العنف املرتيل؛ ويف عام      
 . والعمل واملهنوظيفيف ميدان الت

خالل احلوار البناء مـن إرادة سياسـية لتنفيـذ          أبدته  لة الطرف ملا    الدوعلى   اللجنة   وتثين -٥٢١
 .أحكام االتفاقية تنفيذا تاما

وتعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة الطـرف لتوقيـع مـذكرة تعـاون بـني األمانـة العامـة             -٥٢٢
للمساواة بني اجلنسني ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني من أجل تعزيز ومحاية حقـوق              

 .هاجرات من النساء والفتيات، وإلعداد خطة عمل ترمي إىل تنفيذ املذكرةامل
املـرأة،  تعزيـز عمالـة     وهتنئ اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مـا اختذتـه مـن تـدابري قانونيـة ل                    -٥٢٣
 الـذي يعيـد حتديـد الفئـات الـيت تلـيب شـروط األهليـة                 ٣٢٥٠/٢٠٠٤سيما سـنها القـانون       وال

منـها توسـيع حـصة فئـة األمهـات الالئـي لـديهن أطفـال دون         للتوظيف، من خالل مجلـة أمـور      
 يف ٦٠ يف املائة، والذي ينص على ختـصيص حـصة للنـساء تـصل إىل       ١٠السن القانونية بنسبة    

 .املستفيدين من تلك الوظائفعن العمل املائة من خمتلف فئات العاطلني 
 

 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
زام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة علـى حنـو            بينما تشري اللجنة إىل الت     -٥٢٤

منــتظم ومــستمر، فإهنــا تــرى أن الــشواغل والتوصــيات املبينــة يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة  
األولويـة مـن اآلن وحـىت موعـد تقـدمي التقريـر             سبيل  تستدعي اهتمام الدولة الطرف على      

الطرف أن تركز على تلك اجملاالت يف       وتبعا لذلك، هتيب اللجنة بالدولة      . الدوري القادم 
معرض تنفيذ أنشطتها وأن تقدم معلومات عما اختذته من إجراءات وأحرزته مـن تقـدم يف              

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تقـدم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل            . تقريرها الدوري القادم  
 .ا تامامجيع الوزارات ذات الصلة وإىل الربملان من أجل كفالة تنفيذها تنفيذ

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار املواقــف القائمــة علــى الــسلطة األبويــة واألفكــار   -٥٢٥
ــساء والرجــال يف األســرة ويف اجملتمــع      ــأدوار ومــسؤوليات الن ــق ب ــة املتأصــلة فيمــا يتعل . النمطي

أمـام تنفيـذ االتفاقيـة وتعـد سـببا جـذريا يف ممارسـة              هامـة   عقبـة    النمطيـة    قوالـب وتشكل هذه ال  
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يف عــدد مــن اجملــاالت، حتــرم فيهــا مــن املزايــا قــع ااملــرأة موشــغل عنــف ضــد املــرأة وأيــضا يف ال
 .فيها مجيع قطاعات سوق العمل واحلياة السياسية والعامة مبا

ــة بإحــداث تغــيريات يف       -٥٢٦ ــدابري كفيل ــة الطــرف ت ــأن تتخــذ الدول ــة ب وتوصــي اللجن
املـرأة   النمطيـة املتعلقـة بـدور        قوالـب  ال املواقف التقليدية القائمة علـى الـسلطة األبويـة ويف         

التـدابري علــى محـالت التوعيـة والتثقيــف العـام املوجهــة     هـذه  وميكـن أن تــشتمل  . والرجـل 
قوالب الوصوال إىل القضاء على   للنساء والبنات، وكذلك وبوجه خاص للرجال والبنني،        

 األسـرة واجملتمـع، وفقــا   يفاملـرأة والرجــل  النمطيـة املتـصلة بـاألدوار التقليديــة املـسندة إىل     
وتوصي أيضا بأن تزيـد الدولـة الطـرف مـن           . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢ألحكام املادتني   

توضيح أسباب استمرار انعدام املساواة بني املرأة والرجل، مبا يف ذلـك عـن طريـق إجـراء                  
نـسني،  النمطيـة املتـصلة بـدور اجل      املؤسـسية الـيت تعـزز األفكـار         الدراسات بـشأن القواعـد      

 احملــددة إليــديولوجيا تنمــيط األفكــار يف الدولــة الطــرف، وتكــاليف إلقــاء عــبء  ظــاهروامل
دفوع  لعمــل النــساء غــري املــالتــدبري املــرتيل علــى عــاتق النــساء وحــدهن، والقيمــة النقديــة 

كأســاس الختــاذ تــدابري معــززة للتــصدي لتلــك  الــدروس املستخلــصة اســتخدام  ، مثاألجــر
 . النمطيةالقوالب
مــرتكيب علــى وبينمــا تالحــظ اللجنــة أن التــشريع الــوطين يــنص علــى إنــزال عقوبــات   -٥٢٧

أفعــال التمييــز بــسبب اجلــنس، وعلــى ســبل االنتــصاف فيمــا يتعلــق بانتــهاكات احلــق يف عــدم    
التمييز واحلق يف املساواة، يساورها القلق ألن املرأة قد تكون على غـري علـم بـسبل االنتـصاف                 

 . نتهاك حقوقها أو قد يتعذر عليها الوصول إىل تلك السبلاملتاحة هلا يف حالة ا
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزيـل العوائـق الـيت قـد تعتـرض سـبيل املـرأة                     -٥٢٨

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تقـدمي خـدمات         . العدالـة بالنسبة إلمكانية اللجـوء إىل      
 يف حـاالت التمييـز، إضـافة    نوين املتـاح حق الرجوع القـا املساعدة القانونية والتوعية بشأن   

  .إىل رصد نتائج تلك اجلهود
وتالحظ اللجنة التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف لتعزيـز إدمـاج نـساء األقليـات يف                      -٥٢٩

رومـا، بيـد أهنـا      الاجملتمع اليوناين، مـن قبيـل خطـة العمـل املتكاملـة لإلدمـاج االجتمـاعي لنـساء                   
تعرض نـساء فئـات األقليـات العرقيـة، وال سـيما نـساء الرومـا والنـساء                  تظل قلقة إزاء استمرار     

.  أشكال التمييز فيما يتعلق باحلصول علـى التعلـيم والعمـل والرعايـة الـصحية               لشىتاملسلمات،  
 .وتشعر اللجنة باألسف حيال افتقار التقرير ملعلومات وبيانات عن تلك الفئات من النساء

رف إىل تنفيذ تدابري فعالة من أجل القـضاء علـى التمييـز            وتدعو اللجنة الدولة الط    -٥٣٠
ضد نساء األقليـات العرقيـة، وال سـيما نـساء الرومـا والنـساء املـسلمات، وتعزيـز متـتعهن                 
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وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضّمن تقريرهـا القـادم معلومـات                 . حبقوق اإلنسان 
ا يتعلــق باحلــصول علــى خــدمات عــن حالــة نــساء فئــات األقليــات العرقيــة، مبــا يف ذلــك مــ

لتحسني احلـصول علـى هـذه    ، وعن تأثري التدابري املتخذة صحيةالتعليم والعمل والرعاية ال   
 .اخلدمات وما حتقق من نتائج، فضال عن تبيان االجتاهات الناشئة مبرور الوقت

يما ، وال سـ  ٢٠٠٦وبينما ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف املرتيل يف عـام             -٥٣١
العنف البدين ضـد القاصـرين، يـساورها القلـق          وحظر  جرمية  يف إطار الزواج    االغتصاب  اعتبار  

إزاء إمكانية أن يؤدي إجراء الوساطة املتاح يف القضايا اجلنائيـة بالنـسبة لـبعض أشـكال العنـف         
 .من جديدايا املدعي العام، إىل وقوع النساء الالئي كابدن العنف ضحمببادرة من املرتيل، 
وتوصي اللجنة بأن جتري الدولـة الطـرف دراسـات وأن ترصـد عـن كثـب قـانون                    -٥٣٢

 من أجـل كفالـة تنفيـذ     الذي ينطوي عليهمكافحة العنف املرتيل، وال سيما إجراء الوساطة  
عــزز، وال تفــضي إىل إفــالت اجلنــاة مــن حتــرم فيــه حقــوق اإلنــسان وُتالتــشريع علــى حنــو ُت

إىل وضـع تـدابري لتـدريب القـضاة الـذين يتولـون             لطـرف   الدولـة ا  وتـدعو اللجنـة     . العقاب
 علــى الوســاطة يف اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــة بقــضايا العنــف املــرتيل بغيــة تعزيــز قــدرهتم  

 .يراعي األمور اجلنسانية التصدي للعنف ضد املرأة مبا
 ملكافحــة تنفيــذها جــرى الــيت التــدابريختلــف مب اللجنــة فيــه ترحــب الــذي الوقــت ويف -٥٣٣
 ملكافحـة  متكاملة وطنية عمل خطة واعتماد التشريعات تنقيح  ذلك يف مبا باألشخاص، االجتار
 غـري  اإلنفـاذ  وبـشأن  والفتيات، بالنساء  االجتار استمرار بشأن قلقة تزال ال فإهنا بالبشر، االجتار
   .باألشخاص باالجتار املتعلقة للتشريعات الكايف
ــة تطلــبو -٥٣٤ ــة إىل اللجن ــذا تنفــذ أن طــرفال الدول ــة العمــل خطــة فعــاال تنفي  الوطني

 االجتـار  قـانون  إنفـاذ  كفالـة   إىل الطـرف  الدولـة  وتـدعو      . بالبـشر  االجتـار  ملكافحـة  املتكاملة
 أيـضا  وتوصـي      .فعـال  حنـو  علـى  ومعاقبتهم اجلناة مبقاضاة وخاصة تاما، تنفيذا باألشخاص

 املــساعدة وتقــدمي بالبــشر االجتــار منــع ىلإ الراميــة جهودهــا مــن الطــرف  الدولــة عــززت بــأن
     .الضحايا للنساء والدعم
 يف اجلنــسني مــن لكــل  مقــدارها الثلــثإلزاميــة حــصة تحديــدب اللجنــة تــشيد حــني يفو -٥٣٥
 قلقـة  فإهنـا  احلكومية، الوكاالت جلميع  اجلماعية وللهيئات احمللية لالنتخابات االنتخابية القوائم
 القــرار، اختــاذيف جمــال و والعامــة الــسياسية احليــاة مــستويات مجيــع يف املــرأة متثيــل تــدين بــشأن
 للمـرأة  احملـدودة  املـشاركة  بشأن أيضا قلقة واللجنة    .الدبلوماسي والسلك  الربملان يف سيما وال
     .العمل أرباب ورابطات النقابات يف
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 أجل من املوجود احلصص لقانون الفعلي اإلنفاذ إىل الطرف الدولة اللجنة تدعوو -٥٣٦
 الوكـاالت  جلميـع  اجلماعيـة  اهليئـات  ويف  املنتخبـة،  احملليـة  اهليئـات  يف املـرأة  مـشاركة  زيادة

 مـن  ١ للفقـرة  وفقـا  مؤقتـة  خاصـة  تدابري بتنفيذ الطرف الدولة اللجنة وتوصي     .احلكومية
 ٧ املـادتني  ألحكـام  االمتثـال  لتعجيـل كوسيلة ،٢٥ العامة وتوصيتها االتفاقية  من ٤ املادة
 فيهــا مبــا اجملــاالت،  مجيــع يف للمــرأة الــسياسية املــشاركة لزيــادة وذلــك االتفاقيــة، مــن ٨ و

 املرأة مشاركة بأمهية للتوعية أنشطة بتنفيذ أيضا توصي كما    .الدبلوماسي والسلك الربملان
 الدولــة تتخــذ أن أيــضا اللجنــة وتقتــرح    .ككــل للمجتمــع  بالنــسبة القــرار اختــاذ عمليــة يف

 املـشاركة  لكفالـة  مناسـبة  تـدابري  االتفاقيـة،  مـن  )ج( ٧ و )هــ ( ٢ للمـادتني  وفقـا  الطرف،
 رصـد  علـى  الطرف الدولة وتشجع     .العمل أرباب ورابطات النقابات يف للمرأة املتساوية 

  .الوقت مرور  مع واالجتاهات املتخذة التدابري أثر
 اإلجهـــاض يـــستخدمن املراهقـــات والفتيـــات النـــساء نمـــن أقلـــق ال اللجنـــةيـــساور و -٥٣٧

 فــرص احلــصول علــى خــدمات تنظــيم األســرة   كفايــة عــدم بــسبب النــسل، لتحديــد كطريقــة
 عمـر  حـسب  موزعـة  اإلجهـاض  حاالت عن بيانات وجود لعدم وتأسف    .احلمل منع ووسائل 

 عـدد احلـاالت   من ارتفاع أيضا قلقة واللجنة    .اإلثنية وجمموعاهتم هلا خيضعون الذين األشخاص
   .القيصرية لعملياتا اليت يتم فيها إجراء

إتاحـة احلـصول     إىل ترمـي  وسياسـات  برامج بتنفيذ الطرف الدولة اللجنة وتوصي -٥٣٨
معلومــات بــشأن  لــىع املراهقــات،  والفتيــات األقليــات نــساء فــيهن مبــن للنــساء، الفعلــي

 إىل احلاجة النساء جنَّبمما يُ  ،خدمات تنظيم األسرة  و احلمل منع وسائلالرعاية الصحية و  
نفيـذ  ت علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث     .النـسل  لتحديد كطريقة اإلجهاض  إىل اللجوء

 أجـل  مـن  واملـراهقني   والنـساء  للرجـال  واإلجنابيـة  اجلنـسية  ةبرامج تثقيفيـة يف جمـال الـصح       
، مبـادرات  تنفيـذ  إىل الطـرف  الدولـة  أيضا اللجنة وتدعو    .املسؤول اجلنسي السلوك تعزيز

  عدد احلاالت الـيت يـتم فيهـا إجـراء       من احلد بالتشاور الوثيق مع األوساط الطبية من أجل      
     .القيصرية العمليات 

ــرب -٥٣٩ ــة وتع ــن اللجن ــا ع ــشأن قلقه ــدين ب ــل ت ــساء، متثي ــ الن ــيهن نمب ــساء ف ــات ن  جمموع
     .العايل التعليمإطار  يف األقليات،

 بوصـفه  التعليم بأمهية الوعي لزيادة تدابري تنفيذ على الطرف الدولة اللجنة حتثو -٥٤٠
 الطـرف  الدولـة  تتخـذ  بـأن  اللجنة وتوصي . ملرأةا لتمكني وأساسا اإلنسان حقوق من حقا
 بـشأن  ،٢٥ العامـة  والتوصـية  االتفاقية من ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا مؤقتة خاصة تدابرب
 نـساء  فـيهن  مبـن  ،العـايل  التعلـيم  يف النـساء،  متثيـل  زيـادة  أجـل  مـن  املؤقتة، اخلاصة  التدابري
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 تقريرهــا يف وأثرهــا املتخــذة التــدابري  عــن اإلبــالغ الطــرف الدولــة إىل وتطلــب . تاألقليــا
  .املقبل الدوري
ــة وتعــرب -٥٤١ ــشأن قلقهــا عــن اللجن ــرأة وضــع ب ــز وضــع وهــو العمــل، ســوق يف امل  يتمي

 وفجـوة  األجـر   تدنيـة العمـل امل   قطاعـات  يف النـساء  زتركُّـ بو اإلنـاث   بـني  بطالـة ال  معدل بارتفاع
 عــدد عــن إحــصائية بيانــات تقــدمي لعــدم أيــضا قلقــة واللجنــة    .النــساء و الرجــال بــني األجــور
   .واخلاص العام نيالقطاع من كل يف والدية  إجازة يأخذون الذين الرجال
 سوق يف والرجل أةاملر بني الفرص تكافؤ كفالة على الطرف الدولة اللجنة وحتث -٥٤٢
 مـن  ٤ املادة من ١ للفقرة وفقا مؤقتة،  خاصة تدابري اختاذ منها إجراءات خالل من العمل

 بتعزيـز  اللجنـة  وتوصـي     .املؤقتـة  اخلاصة التدابري بشأن ،٢٥ رقم العامة والتوصية االتفاقية
 األفقـي  وينياملـست  علـى  ،عـزل املهـين   ال علـى  والقـضاء  اإلناث  بني بطالةال من  للحد اجلهود

 وتوصـي     .وسـدها   والرجـال  النـساء  بـني  األجـور  فجـوة  وتقلـيص  السواء، على والعمودي
 ١١ املـادة  مـن  ٣ للفقرة وفقا لتشريعاهتا، منتظمة مراجعات بإجراء الطرف الدولة اللجنة
 أيـضا  اللجنـة  وحتث    .العمل سوق يف املرأة تعترض اليت  احلواجز ختفيض بغية االتفاقية، من
 باعتبـار  الوالديـة،  جـازة اإل أحكـام  مـن  والرجال النساء استفادة رصد على الطرف لدولةا
 مـن  املزيد لتشجيع حوافز واستحداث األسرة، مسؤوليات يف املشاركة على مؤشرا ذلك 

 أثـر  رصـد  إىل أيـضا  الطـرف  الدولـة   وتـدعو     .الوالديـة  جـازة اإل من االستفادة على الرجال
  .املقبل الدوري تقريرها يف عنها واإلبالغ احملققة، نتائجوال املتخذة التدابري
 غــري املهــاجرات حالــة عــن معلومــات وجــود عــدم بــشأن القلــق عــن اللجنــة وتعــرب -٥٤٣

  .ألوالدهن ميالد شهادات  على احلصول على القادرات
 ميالد شهادات توفري كفالة أجل من تدابري اختاذ إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو -٥٤٤
      .املهاجرات ألوالد
 املـسلمة  األقليـة  علـى  لليونـان  العام القانون تطبيق عدم بشأن القلق عن اللجنة وتعرب -٥٤٥
 .بالــشريعة ُتحكــم أن ختتــار أن ميكنــها  املــسلمة اجلاليــات أن مبــا ث،اريواملــ الــزواج مــسائل يف

 تعـارض ي ممـا  سلمات،املـ  النـساء  ضـد  متييـز  إىل الوضـع  هـذا  من أن يؤدي  قلق  ال اللجنة ويساور
 وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق اســتمرار ظــاهريت الــزواج  .االتفاقيــة مــن ١٦ واملــادة الدســتور  مــع

املبكِّر وتعدد الزوجات بني املسلمني بالرغم من أهنما تتعارضان مع النظام الدسـتوري اليونـاين               
 .واالتفاقية
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 النــساء وعــي زيــادة  مــضاعفة اجلهــود بغــرضعلــى الطــرف الدولــة اللجنــة وحتـث  -٥٤٦
 أحكــام مــن اســتفادهتن وكفالــة  االنتــهاكات، ضــد االنتــصاف وســبل حبقــوقهن املــسلمات

 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إنفـاذ قانوهنـا           .ثارين اليوناين املتعلقة بالزواج وامل    القانو
لـى  الذي حيظر الزواج املبكِّر وتعـدد الزوجـات واختـاذ تـدابري شـاملة هتـدف إىل القـضاء ع             

 مــن االتفاقيــة ١٦هــذه املمارســات، مبــا يتماشــى مــع النظــام الدســتوري اليونــاين، واملــادة   
 . للجنة بشأن املساواة يف إطار الزواج والعالقات األسرية٢١والتوصية العامة 

 الراميـة  اجلنـسني  بني املساواة حبوث مركز بأعمال اللجنة فيه ترحب الذي الوقت ويف -٥٤٧
 تـشري  فإهنـا  باملرأة، والنهوض اجلنسني بني املساواة بتشجيع املتعلقة  ومةاحلك سياسات دعم إىل
 األقليـات،  بنـساء  املتعلقـة  سـيما  وال البحـوث،   مركز أجراها اليت الدراسات نتائج أن إىل بقلق
  .الطرف الدولة تقرير يف تدرج مل

 اليت الدراسات نتائج املقبل تقريرها تضمـِّـن أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب -٥٤٨
 وتـشجع     .األقليـات  بنـساء  يتعلـق  مـا  سيما  وال اجلنسني، بني املساواة حبوث مركز أجراها
 كأســاس الدراســات هــذه مثــل واســتنتاجات نتــائج اســتخدام علــى الطــرف الدولــة أيــضا

 بـني  املـساواة  ملبـدأ  الفعلـي  التحقيـق  إىل الرامـي  والسياسي التشريعي إطارها تعزيز ملواصلة 
     .والرجل رأةامل

 تعــديل ممكــن وقــت أقــرب يف تقبــل أن علــى الطــرف الدولــة اللجنــة وتــشجع -٥٤٩
  .اللجنة اجتماع بوقت املتعلقة  االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة
 ومنـهاج  إعـالن  مـن  كاملـة  اسـتفادة  االسـتفادة  علـى  الطرف الدولة اللجنة وحتث -٥٥٠
 وتطلب االتفاقية، مبوجب التزاماهتا تنفيذ عند تفاقية،اال  أحكام يعززان اللذين بيجني عمل
   .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات إدراج إليها
 عنــه غــىن ال أمــر لالتفاقيــة والفعــال التــام التنفيــذ أن علــى أيــضاً اللجنــة وتــشدد -٥٥١

ــ جنــساين منظــور  إدمــاج إىل وتــدعو     .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق  أحكــام رازوإب
ــة ــع يف صــريح بــشكل االتفاقي ــة اجلهــود مجي ــة األهــداف حتقيــق إىل الرامي ــة، اإلمنائي  لأللفي

  .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات إدراج الطرف الدولة إىل وتطلب 
 املتعلقـة   الـسبعة  الرئيـسية  الدوليـة  صكوكال إىل الدول انضمام أن اللجنة وتالحظ -٥٥٢

 مجيـع  يف األساسـية   رياهتـا حبو اإلنـسان  حقـوق ا هلـا مـن      مب املرأة متتع يعزز )١(حبقوق اإلنسان 
 علـى  التـصديق  إمكانية يف النظر على اليونان حكومة اللجنة تشجع ولذلك،    .احلياة أوجه
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 العمـال  مجيـع  حقـوق  حلمايـة  الدوليـة  االتفاقيـة  وهي بعد، فيها طرفا تصبح مل  اليت االتفاقية
  .سرهمأ وأفراد املهاجرين

 النــاس، جلعـل  اليونــان يف اخلتاميـة  التعليقــات هلـذه  الواســع النـشر  اللجنــة وتطلـب  -٥٥٣
 ومنظمــات النــسائية واملنظمــات  والربملــانيون يوناسيوالــس احلكوميــون املــسؤولون ومنــهم
 والفعليـة  القانونيـة  املـساواة  لـضمان  اختذت اليت اإلجراءات من بينة على اإلنسان، حقوق
 كمـا     .الـصدد  هـذا  يف مـستقبال  اختاذهـا  الـالزم  اإلجـراءات  فـضال عـن   الرجـل، و املرأة بني

 لـدى  سـيما  وال  واسـع،  نطـاق  علـى  باسـتمرار  تنـشر  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنة تطلب
 االختيـــاري وبروتوكوهلـــا االتفاقيـــة اإلنـــسان، حقـــوق ومنظمـــات النـــسائية املنظمـــات
 الثالثـة  االسـتثنائية  الـدورة  نتـائج ، و بـيجني   عمل ومنهاج وإعالن للجنة العامة والتوصيات
 والتنميـة  اجلنـسني،  بني املساواة  :‘‘٢٠٠٠ عام املرأة’’ املعنونة العامة للجمعية والعشرين

  .‘‘والعشرين احلادي القرن يف والسالم 
 يف عنـــها املعـــرب لـــشواغلة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــرد علـــى االلجنـــ وتطلـــب -٥٥٤

 مـن  ١٨ املـادة  مبوجـب  هميـ درر تق املقـ  املقبـل  الدوري  تقريرها يف حلاليةا اخلتامية التعليقات
   .٢٠٠٨ يوليه/متوز يف تقدميه واملقرر االتفاقية

 
 نيكاراغوا  

يف جلستيها  ) CEDAW/C/NIC/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لنيكاراغوا         -٥٥٥
 CEDAW/C/SR.761انظــــر  (٢٠٠٧ينــــاير / كــــانون الثــــاين١٧، املعقــــودتني يف ٧٦٢ و ٧٦١

، CEDAW/C/NIC/Q/6يف الوثيقـة،    الـيت طرحتـها اللجنـة       وترد قائمة القـضايا واألسـئلة       ). 762 و
 .CEDAW/C/NIC/Q/6/Add.1وترد ردود نيكاراغوا يف الوثيقة 

 
 مقدمة  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقدمي تقريرها الدوري السادس، الـذي              -٥٥٦
يــه باملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بإعــداد التقــارير وروعيــت فيــه تعليقــات اللجنــة اخلتاميــة  التــزم ف

السابقة، وذلـك مـع مالحظـة أن التقريـر مل يتـضمن قـدرا كافيـا مـن البيانـات املـصنفة حـسب                        
وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملا قدمته من ردود خطيـة علـى قائمـة                . نوع اجلنس 

لة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وللعـرض الـشفوي واملزيـد مـن                       القضايا واألسئ 
 .التوضيحات اليت قدمتها ردا على األسئلة الشفوية اليت وجهتها اللجنة

وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إليفادهــا وفــدا برئاســة مستــشارة املــديرة التنفيذيــة  -٥٥٧
اللجنة للدولة الطرف عـن تقـديرها ملـا جـرى مـن             وتعرب  . للمعهد النيكاراغوي لشؤون املرأة   
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وتالحـظ  . حوار بّناء وللجهود اليت بذهلا الوفد من أجل الرد على األسئلة اليت طرحتـها اللجنـة         
أن الوفــد مل يــشمل أي ممــثلني عــن وزارات أو مكاتــب أخــرى ذات صــلة، ممــا حــد مــن قــدرة 

 . ليت طرحتها اللجنةالوفد على تقدمي ردود واضحة ومباشرة على بعض األسئلة ا
 

 اجلوانب اإلجيابية  
ــار        -٥٥٨ ــة االجتـ ــوطين ملكافحـ ــالف الـ ــشائها التحـ ــرف إلنـ ــة الطـ ــى الدولـ ــة علـ ــثين اللجنـ تـ

 أيــضا إىل بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار ٢٠٠٤، والنــضمامها عــام ٢٠٠٤باألشــخاص عــام 
األمم املتحدة ملكافحـة    واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية     ,  وخباصة النساء واألطفال  , باألشخاص

 .اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
 .وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع اجملتمع املدين يف قضايا املرأة -٥٥٩

 
 الشواغل الرئيسية والتوصيات

يف الوقت الذي تذكِّر فيه اللجنة بـالتزام الدولـة الطـرف القاضـي بـأن تنفـذ مجيـع                     -٥٦٠
ة بصورة منهجية ومتواصلة، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات املبينة يف   أحكام االتفاقي 

هذه التعليقات اخلتاميـة تتطلـب مـن الدولـة الطـرف االهتمـام هبـا علـى سـبيل األولويـة يف                       
ولـذا، هتيــب  . الفتـرة القادمــة، بـدءا مــن اآلن وحـىت موعــد تقـدمي التقريــر الـدوري القــادم     

لى تلك اجملاالت فيما تقوم به من أنشطة تنفيذا ألحكام    اللجنة بالدولة الطرف أن تركز ع     
االتفاقية، وأن تعرض يف تقريرها الدوري القادم ما مت اختاذه مـن إجـراءات ومـا حتقـق مـن                    

وهي تدعو الدولة الطرف إىل أن تقـدم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل           . نتائج يف هذا الصدد   
 . إنفاذها بالكاملمجيع الوزارات املعنية وإىل برملاهنا لكفالة

 دون حتفـظ    ١٩٨١وتعرب اللجنة عن قلقهـا ألنـه رغـم التـصديق علـى االتفاقيـة عـام                   -٥٦١
، مل ُتــدرج إىل )٥(٢٠٠١ورغــم توصــيات اللجنــة للدولــة الطــرف يف التعليقــات اخلتاميــة لعــام  

 تكفــل اآلن االتفاقيــة يف التــشريع احمللــي بــشكل كامــل، ومثــة افتقــار إىل اآلليــات القانونيــة الــيت
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا كـذلك إزاء التـأخر الطويـل يف سـن إطـار قـانوين                 . االمتثال لالتفاقية 

وتالحـظ اللجنـة    . شامل للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ولكفالـة متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان                    
بشكل خاص التأخر الـشديد جـدا يف اعتمـاد قـانون لألسـرة واعتمـاد مـشروع القـانون املعـين                      

 .قوق والفرص املتكافئةباحل

__________ 
الثـاين،  ، اجلـزء    )A/56/38( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحـق رقـم            : انظر )٥( 

 .٧-الفصل الرابع، الفرع باء 
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ مجيـع التـدابري الـضرورية مـن أجـل كفالـة                    -٥٦٢
تطبيــق االتفاقيــة بــشكل كامــل يف األنظمــة القانونيــة احملليــة واتــساق التــشريع الــوطين مــع  

تمـاد  وحتث اللجنة احلكومة على العمل مع الربملان من أجل اإلسراع باع       . أحكام االتفاقية 
التشريعات املعلقة، مبا يـشمل قانونـا لألسـرة ومـشروع القـانون املعـين بـاحلقوق والفـرص                    

كما تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن جتـري             . املتكافئة، يف حدود جداول زمنية حمددة     
استعراضــا شــامال لتــشريعاهتا يف حــدود إطــار زمــين حمــدد هبــدف حتديــد القــوانني التمييزيــة 

أخري، مبا فيها القوانني اليت تفضي إىل تعرض املرأة آلثار أو عواقب متييزيـة،  وإزالتها دون ت  
 . منها٢وأن تنشئ آلية لكفالة االمتثال ألحكام االتفاقية، وفقا للمادة 

وما زال القلق يـساور اللجنـة إزاء عـدم بـروز اآلليـة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة،                       -٥٦٣
 املـرأة، وافتقارهـا إىل املـوارد البـشرية واملاليـة والـصالحيات              وهي املعهد النيكـاراغوي لـشؤون     

والقــدرات الــيت متكنــها مــن تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة بفعاليــة ودعــم اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم  
ويـساورها القلـق أيـضا إزاء       . مراعاة املنظور اجلنساين عرب مجيع قطاعات ومـستويات احلكومـة         

العامة والربامج واخلطط القطاعيـة مـن ناحيـة وتلـك املنـصبة             ضآلة التنسيق بني شىت السياسات      
 .على تعزيز املساواة بني اجلنسني من ناحية أخرى، مما قد يؤدي إىل تشتيت اجلهود

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز اآللية الوطنية املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة عـن                 -٥٦٤
وارد البشرية واملالية الالزمـة لكـي تقـوم      طريق منحها الصالحيات وسلطة اختاذ القرار وامل      

بعملها بصورة فعالة يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنـسان؛ كمـا       
تدعوها إىل تعزيز دور اآللية الوطنية يف تنسيق استخدام استراتيجية تعميم مراعاة املنظـور          

وحتث اللجنة احلكومة أيضا علـى تعزيـز        . اجلنساين عرب مجيع قطاعات احلكومة ومستوياهتا     
التنسيق بني تنفيذ طائفة من السياسات العامة والربامج واخلطط القطاعية وبني تنفيذ تلك             
 . الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، وعلى كفالة الرصد الفعال وتقييم النتائج احملققة

ــة إزاء اســتمرار وتفــش   -٥٦٥ ي املواقــف القائمــة علــى ســيطرة   ومــا زال القلــق يــساور اللجن
الرجــل واألفكــار النمطيــة املتأصــلة بــشأن دور املــرأة والرجــل ومــسؤولياهتما وهويتــهما داخــل  

، )١( وتأسف اللجنـة ألنـه، رغـم توصـياهتا الـسابقة          . األسرة ويف حميطهما اجملتمعي بشكل عام     
ألفكــار النمطيــة تتخــذ الدولــة الطــرف أي إجــراء مــستدام ومنــهجي مــن أجــل تغــيري وحمــو ا  مل

واملواقف واملمارسات الثقافية الـسلبية الـيت متيـز ضـد املـرأة ومتنعهـا مـن التمتـع الكامـل حبقـوق               
 .اإلنسان
) و (٢وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــضع دون تــأخري، طبقــا للمــادتني   -٥٦٦
نيــة، مــن االتفاقيــة، اســتراتيجية شــاملة، مبــا يتــضمن أهــدافا واضــحة وجــداول زم) أ( ٥ و
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لتغيري وحمو املواقف واملمارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطية املتأصلة اليت متيـز ضـد              
املرأة، وحتث الدولة الطرف على االضطالع بتلك اجلهود بالتنسيق مع طائفـة واسـعة مـن       
أصحاب املصلحة، ومع إشراك مجيع قطاعات اجملتمع، وذلك من أجل تيسري إحداث تغري             

كمـا حتـث الدولـة الطـرف     . اعي وهتيئة بيئة متكني تدعم املساواة بـني اجلنـسني         ثقايف واجتم 
على رصد تلك اجلهود واالضطالع بشكل منتظم بتقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهـداف              

 . املقررة، وأن تدرج يف التقرير الدوري القادم تقييما للنتائج احملققة
طين لإلحـصاء والتعــداد، باالشـتراك مـع املعهــد    وبينمـا تالحـظ اللجنـة قيــام املعهـد الـو      -٥٦٧

النيكاراغوي لشؤون املرأة، بتصميم نظام معلومات لرصد وضع املـرأة والرجـل يف نيكـاراغوا،      
فإن القلق يساورها إزاء قلة توافر البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس يف عـدد مـن جمـاالت                       

انـات مـن هـذا النـوع الـيت قـد تـشكل عائقـا                ويساور اللجنة القلق إزاء قلـة تـوافر البي        . االتفاقية
أمام الدولة الطرف ذاهتا عند تصميم وتنفيذ سياسات عامة وبرامج موجهة حنـو فئـات بعينـها،         

 . وعند مراقبة مدى فعاليتها فيما يتصل بتنفيذ االتفاقية
 بــشأن البيانــات ٩وتوجــه اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرف إىل توصــيتها العامــة رقــم  -٥٦٨
ائية، وتطلب إليها إعطاء أولوية للجمع املنهجي للبيانات الـشاملة املفـصلة حـسب              اإلحص

نوع اجلنس واملؤشـرات القابلـة للقيـاس بغـرض تقيـيم االجتاهـات الـسائدة املتعلقـة بوضـع                    
املرأة والتقدم احملرز يف اجتاه حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت اليت               

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام تلك البيانـات واملؤشـرات           . تفاقيةتغطيها اال 
. عند صياغة القوانني والسياسات العامة والـربامج مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة بـشكل فعـال                  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن ُتـضمِّن تقريرهـا القـادم تلـك املعلومـات والبيانـات،                   
قي، واملناطق احلضرية والريفيـة، مـع بيـان آثـار التـدابري        مصنفة حسب العمر واألصل العر    

. املتخذة والنتائج اليت حتققت يف جمال التفعيل العملي للمساواة الفعلية بني املـرأة والرجـل        
وتــدعو الدولــة الطــرف إىل أن تطلــب عنــد االقتــضاء املــساعدة التقنيــة الدوليــة يف تطــوير   

 .جهود مجع تلك البيانات وحتليلها
، رغـم إشـارة     “العـدل ”و  “ املـساواة ”حتيط اللجنة علما مـع القلـق بـأن مـصطلحي            و -٥٦٩

االتفاقيــة إىل مفهــوم املــساواة، يــستخدمان يف خطــط الدولــة الطــرف وبراجمهــا بطريقــة ميكــن    
 .تفسريها على أهنما مترادفان

“ العـدل ”لمـا بأنـه مـادام مـصطلحا       وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اإلحاطـة ع           -٥٧٠
ــ” و ــز     “ ساواةامل ــرادفني أو ال ميكــن االستعاضــة بأحــدمها عــن اآلخــر، جيــب التميي غــري مت

فاالتفاقيـة هتـدف إىل القـضاء       . بينهمــا بوضوح عند استخدامهما تفاديا للخلط يف املفاهيم       
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شـكال  (على التمييز ضد املرأة وضمان املساواة بني املرأة والرجل حبكـم القـانون والواقـع                
للجنة توصي بأن توسع الدولة الطرف نطاق احلوار بني الكيانات لذلك فإن ا). وموضوعا

العامة واألوساط األكادمييـة واجملتمـع املـدين حبيـث توضـح تعريـف املـساواة وفقـا ألحكـام                    
 .االتفاقية
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفايـة االعتـراف بالـصحة اإلجنابيـة وحقـوق املـرأة               -٥٧١

 الدولـة الطـرف، خاصـة بـني النـساء الفقـريات والريفيـات ونـساء                 ومحايتهما بالقـدر الكـايف يف     
ويـساورها القلـق أيـضا إزاء ارتفـاع       . الشعوب األصلية والنساء املنحدرات مـن أصـول أفريقيـة         

معدالت احلمل لدى املراهقات، وعدم كفاية خـدمات تنظـيم األسـرة، وانعـدام بـرامج التربيـة                  
ويـساور اللجنـة    . ومـات حـول الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة         اجلنسية املناسـبة للفئـة العمريـة واملعل       

القلــق أيــضا إزاء ارتفــاع معــدالت الوفيــات النفاســية، ال ســيما عــدد الوفيــات الناجتــة عــن          
كما يساورها القلق كـذلك إزاء اخلطـوات األخـرية الـيت        . اإلجهاض غري القانوين وغري املأمون    

عالجي، ممـا قـد يـدفع باملزيـد مـن النـساء إىل              اختذهتا الدولة الطرف من أجل جترمي اإلجهاض ال       
السعي وراء عمليات اإلجهـاض غـري املأمونـة وغـري القانونيـة، ومـا يـصحب ذلـك مـن أخطـار                   
حتدق حبياهتن وصحتهن، وفرض عقوبات مشددة على النساء اللوايت جيرين عمليـات إجهـاض              

رعايــة الطبيــة ملعاجلــة غــري قانونيــة، وكــذلك علــى العــاملني يف قطــاع الــصحة الــذين يقــدمون ال
 .التعقيدات الناشئة عن عمليات اإلجهاض غري املأمونة

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز إمكانيـة حـصول                    -٥٧٢
النساء على الرعاية الصحية، وال سيما خدمات الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة، وفقـا للمـادة       

وتطلــب إىل .  للجنــة بــشأن املــرأة والــصحة ٢٤ رقــم  مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ١٢
الدولة الطـرف تعزيـز التـدابري الراميـة إىل احليلولـة دون احلمـل غـري املرغـوب فيـه، مبـا يف                        
ذلك عن طريق زيادة املعرفـة والتوعيـة يف أوسـاط النـساء والفتيـات بـشأن تنظـيم األسـرة                

وء النـساء إىل إجـراءات طبيـة غـري          واخلدمات املقدمة هلا واختـاذ التـدابري الكفيلـة بعـدم جلـ            
ــة، مــن قبيــل اإلجهــاض غــري القــانوين بــسبب االفتقــار إىل خــدمات تنظــيم األســرة       مأمون

واللجنة توصي  . ووسائل منع احلمل أو عدم إمكانية احلصول عليها ألسباب منها التكلفة          
ربيـة اجلنـسية    بأن هتتم الدولة الطرف، على سبيل األولوية، حبالة املراهقـات، وأن تـوفر الت             

املناسبة للفئة العمرية املوجهة حنو الفتيات والصبيان، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى منـع                   
وتوصـي اللجنـة    . حاالت احلمل املبكـر، واألمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي               

الدولة الطرف بأن تنظر يف مراجعة القوانني ذات الصلة باإلجهاض بغرض إلغاء األحكـام              
ل العقاب بالنساء الالئي خيضعن لعمليات إجهـاض، ومتكينـهن مـن االسـتفادة مـن                اليت ترت 

خدمات جيدة ملعاجلـة املـضاعفات املترتبـة عـن عمليـات اإلجهـاض غـري املـأمون، وخفـض                    
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 للجنـة بـشأن املـرأة       ٢٤معدالت الوفيات النفاسية لدى النساء وفقا للتوصية العامـة رقـم            
 .والصحة، ومنهاج عمل بيجني

بينمــا حتــيط اللجنــة علمــا بــاخلطوات املتخــذة حملاربــة العنــف ضــد النــساء والفتيــات     و -٥٧٣
وتعزيز إمكانية جلوء النـساء إىل القـضاء، مـا زالـت يـساورها القلـق إزاء انتـشار مجيـع أشـكال                       

. العنف املوجه ضد النساء والفتيات، وانعدام التوعية االجتماعية هبذا العنف وإدانته يف اجملتمـع             
للجنة مع القلق انعدام تطبيـق القـوانني وعـدم مالحقـة مـرتكيب هـذه اجلـرائم وتوقيـع                    وتالحظ ا 

العقــاب علــيهم، وعــدم تــوافر إمكانيــة جلــوء النــساء إىل القــضاء يف حــاالت العنــف، ال ســيما    
ــساء          ــشعوب األصــلية والن ــساء ال ــة، وكــذلك ن ــرية والريفي ــاطق الفق ــن املن ــات م ــساء والفتي الن

ويـساورها القلـق أيـضا إزاء انعـدام البيانـات اإلحـصائية حـول               . قيـة املنحدرات من أصـول أفري    
العنف ضد النساء، واخلطوات املتخذة لتقيـيم مـدى فعاليـة التـدابري املطبقـة مـن أجـل التـصدي                     

 .للعنف املوجه ضد النساء
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء األولويــة لتطبيــق هنــج شــامل ومتكامــل   -٥٧٤

ــف ضــد   ــة العن ــم      ملواجه ــة رق ــاة التوصــية العام ــع مراع ــات، م ــساء والفتي ـــة ١٩ الن  للجن
خبصــوص العنـف ضـد املـرأة؛ كمـا حتـث الدولـة الطـرف علـى بـذل جهـود ملموسـة ملنـع                         
ــرأة بــشكل كامــل        ــالعنف ضــد امل ــرأة، وتنفيــذ وتطبيــق القــوانني املتعلقــة ب العنــف ضــد امل

. اســب هبــم علــى حنــو فعــال ومتــسق، ومالحقــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم وإنــزال العقــاب املن 
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل كفالـة الـتمكني جلميـع النـساء مـن ضـحايا العنـف، مبـن                       
ــساء املنحــدرات مــن أصــول       ــشعوب األصــلية والن ــساء ال ــات ون ــيهن الفقــريات والريفي ف
أفريقية، وإىل إمكانيـة حـصوهلن بـصورة فوريـة علـى وسـائل االنتـصاف واحلمايـة والـدعم                   

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تضع نظاما جلمع البيانات           . القانونيةواملساعدة  
اإلحصائية حول العنف ضد املرأة بشكل منتظم ويف إطار زمين حمدد، وأن تصنفها حسب 

وحتـث الدولـة الطـرف أيـضا علـى إجـراء        . نوع العنف وعالقة مـرتكيب اجلـرائم بالـضحايا        
نف املمارس ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل           حبوث عن مدى انتشار كافة أشكال الع      

وتوصــي . واجلنــسي، وأســباهبا ونتائجهــا، لتكــون أساســا ملبــادرات شــاملة وحمــددة اهلــدف 
اللجنة كذلك بتنفيذ الدورات التدريبية احلاليـة لتوعيـة املـوظفني العمـوميني بـالفوارق بـني         

 العنـف ضـد املـرأة، وال سـيما          اجلنسني، وجهود زيادة التوعية لـدى عامـة اجلمهـور بـشأن           
. العنف املرتيل، وعدم مقبولية مجيع أشكال ذلك العنف، مبا يف ذلـك عـرب وسـائل اإلعـالم                 

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري التـايل معلومـات عـن اخلطـوات             
 .والتدابري اليت اختذهتا وعن تأثريها
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ذهلا الدولة الطـرف ملعاجلـة االجتّـار بالنـساء والفتيـات            وبينما تقر اللجنة باجلهود اليت تب      -٥٧٥
واستغالهلن ألغراض جنسية، فإنه يساورها القلق إزاء استمرار إمكانية وقوع النساء والفتيـات             

 .فريسة للقائمني على هذا االجتّار، وعدم كفاية التدابري املتخذة حملاربة هذه الظاهرة
كثيف جهودها ملعاجلة االجتّار بالنساء والفتيات      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ت      -٥٧٦

واســتغالهلن ألغــراض جنــسية، وتــصعيد إجــراءات مالحقــة مــرتكيب هــذه اجلــرائم وإنــزال 
وتوصي باختاذ تدابري ترمي إىل حتسني احلالة االقتصادية للمرأة بغية          . العقوبات املالئمة هبم  

جتّـار، واختــاذ مبـادرات تعليميــة   ختليـصها مـن إمكانيــة الوقـوع فريــسة ملـرتكيب عمليــات اال    
للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك الفتيات، وكـذلك اختـاذ تـدابري الـدعم االجتمـاعي والتأهيـل                  

وتطلــب إىل . وإعــادة اإلدمــاج بالنــسبة للنــساء والفتيــات الــاليت يــسقطن ضــحايا لالجتّــار  
ليـة التـدابري،   الدولة الطـرف أن جتمـع البيانـات، وترصـد بانتظـام نطـاق االجتّـار ومـدى فعا          

 .والنتائج اليت حققتها جهودها الرامية إىل حماربة هذه الظاهرة
ــة العاليــة بــني النــساء، وعمــل النــساء يف      -٥٧٧ ويــساور اللجنــة القلــق إزاء مــستويات البطال

القطــاع غــري النظــامي، ممــا أســفر عــن ارتفــاع مــستويات اهلجــرة، وعــدم تنفيــذ قــوانني العمــل   
 وتالحظ بقلق خاص االنتهاكات املـستمرة حلقـوق النـساء العـامالت        .بالشكل الكايف والفعال  

يف منــاطق التجــارة احلــرة ومنــاطق التــصنيع ألغــراض التــصدير، مبــا يف ذلــك حقهــن يف تكــوين 
اجلمعيات وإمكانية اللجوء إىل القضاء، وظـروف عملـهن، وعـدم التـزام أربـاب العمـل مبعـايري                  

يـضا إزاء انعـدام األحكـام القانونيـة املتعلقـة بـالتحرش             ويساور اللجنـة القلـق أ     . األمان والصحة 
 . اجلنسي، وحالة العامالت خبدمة املنازل

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل زيـادة فـرص النـساء يف التحـول مـن العمـل يف                       -٥٧٨
القطاع غري النظامي إىل العمل يف القطـاع النظـامي، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـوفري جهـود                       

كما تدعو الدولة الطرف إىل تنفيذ قوانني العمل احلاليـة بـشكل            . القدراتالتدريب وبناء   
كامــل؛ واعتمــاد التــدابري الفعالــة ملنــع انتــهاكات حقــوق النــساء العــامالت يف مناطــــق         
التصنيــع ألغـراض التـصدير وإنـزال العقوبـة مبـرتكيب هـذه االنتـهاكات؛ والتـصدي لعـدم                

ذه الـــصناعات؛ وتعزيـــز إمكانيـــة جلــــوء النـــساء االلتـــزام مبعـــايري األمـــان والـــصحة يف هـــ
وتـدعو الدولـة الطـرف أيـضا        . العامــالت إىل القضاء وحـصوهلن علـى املـساعدة القانونيـة          

على بذل جهود لزيادة التوعية كي تتمكن النساء العامالت من املطالبة حبقوقهن، وتوعية             
وضـع جـدول زمـين واضـح        وتطلب إىل الدولة الطـرف      . النساء باألخطار احملتملة للهجرة   

لتطبيــق تــدابري بــشأن التــشريعات والــسياسات حلمايــة حقــوق العــامالت باخلدمــة املرتليــة،  
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري . وكذلك بشأن التحرش اجلنسي  
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 مـن   ١١التايل معلومات عن أثر اخلطـوات والتـدابري الـيت اختـذهتا لتعزيـز االمتثـال للمـادة                   
 .تفاقيةاال

وتأسف اللجنة لعدم توافر معلومات عن النتائج اليت حتققت يف تنفيذ اجلزء األول مـن                -٥٧٩
، وبيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف جمال التعلـيم،          ٢٠١٥-٢٠٠١اخلطة الوطنية للتعليم،    

 ١٠األمر الذي جيعل من الصعب تقييم التقدم احملرز على مر الـزمن يف التنفيـذ الكامـل للمـادة                  
 .من االتفاقية

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها للتقـدم احملـرز، بالنـسبة للنـساء                -٥٨٠
ــة    ــا التعليمي ــاهتا وبراجمه ــذ سياس ــات، يف تنفي ــة الطــرف    . والفتي ــأن تتخــذ الدول وتوصــي ب

ــع         ــيم جبمي ــى التعل ــشابات يف احلــصول عل ــات وال ــرص الفتي ــساوي ف ــضمان ت خطــوات ل
وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تبـذل كـل            . لفتيات يف املدارس  مراحله، ويف استبقاء ا   

جهد ممكن لتحسني مـستويات إملـام الفتيـات والنـساء بـالقراءة والكتابـة، ال سـيما النـساء                    
درات مـن أصـول أفريقيـة،       الفقريات والريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية والنـساء املنحـ            

داد بـرامج شـاملة علـى املـستويني الرمسـي      يف ذلك من خالل توفري املـوارد الكافيـة إلعـ          مبا
وغري الرمسي وعن طريق تعلـيم الكبـار وتدريبـهم، وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تطلـب،                    

وتطلـب إىل   . عند الضرورة، املساعدة الدولية من أجل تطوير هذه اجلهود والرقابة عليهـا           
ة حــسب نــوع الدولــة تــضمني معلومــات يف تقريرهــا الــدوري القــادم، منــها بيانــات مــصنف

اجلنس والتوجهات على مر الزمن، عن تعليم الفتيات والنـساء، وأثـر التـدابري املتخـذة يف                 
 .هذا امليدان

ويساور اللجنة القلق إزاء االخنفاض الذي حدث يف اآلونـة األخـرية يف متثيـل املـرأة يف                 -٥٨١
كمـا تعـرب    . ملـستويات الوظائف السياسية واملناصب العامة اليت تتوىل اختاذ القرار على مجيـع ا           

 .عن قلقها إزاء تأثري القوالب النمطية السلبية يف مشاركة النساء يف احلياة العامة
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التعجيـل بعمليـة زيـادة مـشاركة املـرأة بـصورة                     -٥٨٢

 كاملة ومساوية للرجل يف احلياة العامة ويف صنع القرار على مجيع املستويات، مبا يف ذلـك     
 مـن االتفاقيـة     ٤ مـن املـادة      ١من خالل إتباع تدابري خاصة مؤقتـة مبـا يتماشـى مـع الفقـرة                

وتقتــرح اللجنــة أن تقــوم الدولــة الطــرف بتحديــد أهــداف  .  للجنــة٢٥والتوصــية العامــة 
وجداول زمنية حمددة، ووضع برامج تدريب القيـادات موضـع التنفيـذ بغيـة دعـم النـساء                   

وهـي حتـث الدولـة الطـرف علـى شـن محـالت              . ة وصـنع القـرار    الاليت يتبوأن مواقع القيـاد    
للتوعية تكون موجهـة حنـو النـساء والرجـال، وهتـدف إىل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة                     
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املرتبطــة بــاألدوار التقليديــة للرجــال والنــساء داخــل األســرة ويف اجملتمــع ككــل، وتعزيــز    
 .ويف صنع القراراملشاركة الكاملة واملتساوية للنساء يف احلياة العامة 

وإذ حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت يبذهلا املعهد النيكاراغوي لشؤون املرأة من خـالل               -٥٨٣
اللجنة املشتركة بني املؤسسات لشؤون املرأة والتنمية الريفية، فإنـه يـساورها القلـق إزاء وضـع                 

ر املـدقع بينـهن، وعـدم       النساء الريفيـات، مبـا يف ذلـك اسـتمرار املعـدالت املرتفعـة للفقـر والفقـ                 
ــيم       ــصحة والتعل ــا يف ذلــك ال ــة أساســية، مب حــصوهلن علــى أراض وائتمــان وخــدمات اجتماعي

ويساور اللجنة القلق أيـضاً إزاء عـدم وجـود          . والتدريب، مع ضآلة مشاركتهن يف صنع القرار      
أنـه عمليـاً   استراتيجية شاملة للتنمية الريفية تتصدى للطبيعة اهليكلية لوضـع النـساء الريفيـات، و         

قد ال تستفيد النساء الريفيات استفادة كاملة ومتـساوية مـن الـسياسات والـربامج القائمـة الـيت                   
 .هتدف إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني

ــساء        -٥٨٤ ــاه الكامــل الحتياجــات الن ــالء االنتب ــى إي ــة الطــرف عل ــة الدول وحتــث اللجن
ع الــسياسات والــربامج الراميــة إىل الريفيــات وضــمان أن ُتطبــق علــى املنــاطق الريفيــة مجيــ 

وتوصي بأن  . النهوض باملساواة بني اجلنسني، مع تنفيذها بالكامل على مستوى املقاطعات         
تعــزز الدولــة الطــرف جهودهــا لوضــع بــرامج صــحية وتعليميــة فعالــة تــشمل مجيــع أرجــاء  

لتـدريب  الدولة، وتشمل برامج يف جماالت حمو األمية الوظيفية، والنهوض باملؤسـسات، وا           
على املهـارات، والتمويـل البـالغ الـصغر، كوسـيلة لتخفيـف حـدة الفقـر، واعتمـاد تـدابري                     

وحتث الدولة الطـرف    . تضمن حصول النساء على االئتمان على قدم املساواة مع الرجال         
كمـا حتـث اللجنـة      . أيضا على زيـادة مـشاركة النـساء الريفيـات يف عمليـات صـنع القـرار                

النـهوض باملـساواة بـني اجلنـسني مكونـاً واضـحاً مـن مكونـات               الدولة الطـرف علـى جعـل        
خططها وسياساهتا الوطنية للتنمية، ال سيما تلك اليت هتدف إىل ختفيف حدة الفقر وحتقيـق      
التنمية املستدامة، وتدعو الدولة الطرف إىل التشديد على حقوق اإلنـسان املتعلقـة بـاملرأة               

نظمات الدولية ومقدمي املعونة الثنائية، بغية التصدي يف مجيع برامج التعاون اإلمنائي مع امل
 االجتماعية للتمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك املسببات اليت تؤثر يف            -للمسببات االقتصادية   

ــدعم املتاحــة      ــع مــصادر ال ــة، مــن خــالل مجي ــاطق الريفي ــساء باملن وتوصــي علــى وجــه  . الن
ة واضحة لتنفيـذ التـدابري املوجهـة        اخلصوص الدولة الطرف بأن حتدد معايري وجداول زمني       

حنــو النــساء الريفيــات، واإلبــالغ عمــا هلــذه اجلهــود مــن أثــر، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري 
 .املقبل
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ــة القلــق إزاء وضــع نــساء الــشعوب األصــلية والنــساء املنحــدرات مــن      -٥٨٥ ويــساور اللجن
مـن متـتعهن الفعلـي حبقـوق        أصول أفريقية واألشكال املتعددة للتمييز اليت يواجهنها، واليت حتـد           

 .اإلنسان ومن مشاركتهن الكاملة يف شىت مناحي احلياة
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد تــدابري ملموســة حمــددة األهــداف      -٥٨٦

للتعجيل بتحسني أوضاع نساء الشعوب األصلية والنساء املنحـدرات مـن أصـول أفريقيـة        
رف ضــمان حـصول نــساء الــشعوب األصــلية  وهتيـب بالدولــة الطــ . يف شـىت منــاحي احليــاة 

والنساء املنحدرات من أصول أفريقية علـى كامـل حقهـن يف التعلـيم واخلـدمات الـصحية                  
وتطلب إىل الدولة الطرف    . املالئمة وإمكانية مشاركتهن بالكامل يف عمليات صنع القرار       

لـزمن عـن    أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات وبيانـات واالجتاهـات علـى مـر ا                 
وضع نساء الشعوب األصلية والنساء املنحـدرات مـن أصـول أفريقيـة، وعـن أثـر التـدابري            

 .املتخذة من أجل التغلب على األشكال املتعددة للتمييز ضدهن
ــاري      -٥٨٧ ــة الطــرف علــى أن تــصدق علــى الربوتوكــول االختي وتــشجع اللجنــة الدول

ة، وأن تقبـل، بأسـرع وقـت ممكـن،     التفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأ        
 . من االتفاقية خبصوص توقيت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستخدم إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،      -٥٨٨
اللذين يعززان أحكام االتفاقية، استخداماً كامالً عند تنفيـذ التزاماهتمـا مبوجـب االتفاقيـة،               

 .ب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكوتطل
وتؤكد اللجنة أيضاً أنه ال غىن عن تنفيذ االتفاقية بـشكل كامـل وفعـال مـن أجـل                    -٥٨٩

وتدعو إىل إدماج منظور جنساين يف مجيع اجلهـود الراميـة      . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
ة لأللفيــة وإىل إبــراز أحكــام االتفاقيــة علــى حنــو صــريح فيهــا،  إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــ

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
املتعلقـة  وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على الـصكوك الرئيـسية الـسبعة              -٥٩٠
طــرف إىل الــصكوك الرئيــسية وتالحــظ اللجنــة أن انــضمام الدولــة ال. )١(قــوق اإلنــسانحب

السبعة حلقوق اإلنسان يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف شىت مناحي   
 .احلياة
وتطلب اللجنـة تعمـيم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف نيكـاراغوا،                -٥٩١

ان واملنظمـات  لكي يطَّلع الناس، مبن فـيهم مـسؤولو احلكومـة والـسياسيون وأعـضاء الربملـ            
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة النساء            
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بالرجــال حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى الالزمــة يف هــذا    
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تواصـل علـى نطـاق واسـع نـشر االتفاقيـة                     . الصدد

اري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                 وبروتوكوهلا االختيـ  
املــساواة بــني اجلنــسني، : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”الــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة املعنونــة 

، ال سـيما بـني أوسـاط املنظمـات النـسائية            “والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين       
 .ومنظمات حقوق اإلنسان

 مـن االتفاقيـة، علـى       ١٨لجنة إىل الدولة الطرف أن ترد، مبوجب املادة         وتطلب ال  -٥٩٢
. الــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري املقبــل  

 تقريرهــا ٢٠١٠وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تقــدم يف تقريــر واحــد جــامع عــام 
، وتقريرهـا الـدوري     ٢٠٠٦نـوفمرب   /لثـاين الدوري السابع، الذي حان موعده يف تشرين ا       

 .٢٠١٠نوفمرب /الثامن، الذي حيل موعده يف تشرين الثاين
 

 بيـــــرو  
يف جلــستيها ) CEDAW/C/PER/6(نظـرت اللجنـة يف التقريـر الــدوري الـسادس لـبريو       -٥٩٣
). 764 و   CEDAW/C/SR.763 (٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩، املعقودتني يف    ٧٦٤ و   ٧٦٣
تـرد  ، و CEDAW/C/PER/Q/6اللجنـة يف الوثيقـة      اليت طرحتـها    د قـائمــة القضايــا واألسئلة     وتــر

 .CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1ردود بريو يف الوثيقة 
 

 مقدمة  
تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقريرهـا الـدوري الـسادس، الـذي أعدتـه                     -٥٩٤

، وتراعـي علـى أكمـل وجـه التعليقـات اخلتاميـة             طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة إلعداد التقارير     
كمــا تعــرب عــن تقــديرها للــردود اخلطيــة علــى قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت  . الــسابقة للجنــة

الفريق العامل ملا قبل الدورة والعرض الشفوي واإلجابات علـى األسـئلة الـيت طرحتـها                طرحها  
 .اللجنة
 .الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةوتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء  -٥٩٥
 .وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتقدميها التقارير يف الوقت املناسب وفقاً لالتفاقية -٥٩٦
وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها علـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف                -٥٩٧
  .٢٠٠١عام 
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 اجلوانب اإلجيابية  
الرتياح اجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة        تالحظ اللجنة مع ا    -٥٩٨

من خـالل اعتمـاد القـوانني والـسياسات واخلطـط والـربامج، مبـا يف ذلـك قـانون منـع التحـرش                        
، واخلطـــة الوطنيـــة لتكـــافؤ الفـــرص بـــني الرجـــال والنـــساء  )٢٠٠٣(اجلنـــسي واملعاقبـــة عليـــه 

وإعـادة هيكلـة اآلليـة      ) ٢٠٠٢(طفال واملـراهقني    ، وخطة العمل الوطنية من أجل األ      )٢٠٠٣(
 ).٢٠٠٢(الوطنية للنهوض باملرأة 

ــساء يف       -٥٩٩ ــادة عــدد الن ــة إىل زي ــائج اجلهــود الرامي ــاح بنت ــة علمــاً مــع االرتي وحتــيط اللجن
 يف املائـة كحـد أدىن   ٣٠املناصب السياسية يف بريو، مبا يف ذلك عدد الـوزيرات، وإقـرار نـسبة          

 .و الرجال يف قوائم املرشحني لعضوية الكونغرسإلدراج النساء أ
وتثين اللجنة على مشاركة الدولة واجلامعـات واجملتمـع املـدين يف معاجلـة القـضايا الـيت                   -٦٠٠

 . تؤثر على النساء وعلى مشاركة املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
ه اللجنـة بـالتزام الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ مجيـع أحكـام         يف الوقت الذي تـذكِّر فيـ       -٦٠١

االتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، تـرى اللجنـة أن دواعـي القلـق والتوصـيات املبينـة يف                  
هذه التعليقات اخلتامية تتطلب من الدولة الطـرف االهتمـام هبـا علـى سـبيل األولويـة منـذ                    

ولـذا، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف          . ماآلن وحىت حيني موعد تقدمي التقرير الدوري القاد       
ــا       ــة، وأن تعــرض يف تقريره ــذ االتفاقي ــشطتها لتنفي ــى هــذه اجملــاالت يف أن إىل أن تركــز عل

وتدعو الدولة . الدوري القادم ما اختذته من إجراءات وما حققته من نتائج يف هذا الصدد            
نيـة والربملـان لكفالـة      الطرف إىل أن تقـدم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املع                

 .تنفيذها بالكامل
ــصلة حبــسب        -٦٠٢ ــة ومف ــات إحــصائية موثوق ــضمن بيان ــر مل يت ــة ألن التقري وتأســف اللجن

اجلنس واملناطق القروية واحلضرية واالنتماء اإلثين، فتعذر بذلك إجراء تقييم دقيق لواقـع املـرأة               
مـا إذا كانـت األشـكال املباشـرة أو غـري            الفعلي يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وملعرفة         

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يشكل أيضاً التوافر احملدود ملثـل            . املباشرة للتميز مستمرة  
ــربامج         ــسياسات وال ــذ ال ــة الطــرف يف وضــع وتنفي ــام الدول ــاً أم ــصيلية عائق ــات التف هــذه البيان

 . فاقيةاملوجهة، ويف رصد فعاليتها من حيث تنفيذ أحكام االت
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعمل بسرعة على توطيد نظامها القائم جلمع           -٦٠٣

البيانات يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وذلـك لكـي يتـسىن هلـا أن تقـيم بدقـة واقـع             



A/62/38 
 

141 07-41514 
 

كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل أن  . املــرأة الفعلــي وأن تتــابع االجتاهــات علــى مــر الــزمن  
تخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابري املتخذة والتقدم احملرز صوب حتقيق           ترصد، باس 

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى اسـتخدام هـذه البيانـات              . مساواة فعلية بني املـرأة والرجـل      
واملؤشــرات يف وضــع القــوانني والــسياسات والــربامج مــن أجــل التنفيــذ الفعــال ألحكــام     

ــة ــة إىل الدولــ . االتفاقي ــات يف    وتطلــب اللجن ــضمن هــذه املعلومــات والبيان ة الطــرف أن ت
تقريرهــا القــادم، مفــصلةً حبــسب املنــاطق احلــضرية والريفيــة واالنتمــاء اإلثــىن، ومبينــةً أثــر  

  .التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف التحقيق العملي للمساواة الفعلية بني املرأة والرجل
الـذي تـشري فيـه االتفاقيـة إىل مفهـوم املـساواة،             وتنوه اللجنة مع القلـق بأنـه يف الوقـت            -٦٠٤

يف خططهـــا وبراجمهـــا علـــى حنـــو يـــسمح  “ اإلنـــصاف”تـــستخدم الدولـــة الطـــرف مـــصطلح 
 . بتفسريمها كمترادفتني

“ اإلنـصاف ”ي  ــأن مـصطلح  ـى الدولة الطـرف أن حتـيط علمـاً بـ          ـب اللجنة إل  ـوتطل -٦٠٥
ا املتزامن قد يؤدي إىل حـدوث خلـط         حيمالن معان خمتلفة، وبأن استخدامهم    “ املساواة” و

فاالتفاقية هتدف إىل إلغاء التمييز ضد املرأة وضـمان مـساواهتا مـع الرجـل علـى                 . مفاهيمي
وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تـستخدم          ). الرمسـي واملوضـوعي   (املستويني القانوين والفعلي    

  .يف خططها وبراجمها" املساواة"دائماً مصطلح 
حــظ فيــه اللجنــة إعــادة هيكلــة وزارة املــرأة والتنميــة االجتماعيــة ويف الوقــت الــذي تال -٦٠٦

وإنشاء إدارة وزارية لشؤون املرأة، فإهنا تعرب عن القلق ألن اآللية الوطنية للنهوض باملرأة قـد                
ال توفر ما يكفي من سلطات صنع القرار أو من املوارد املالية والبـشرية لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة                    

ــة وتكــريس املــساواة ــة قلقهــا إزاء عــدم وجــود   .  بــني اجلنــسني بــصورٍة فعال كمــا تبــدي اللجن
تشريعات وطنية للمساواة بني املـرأة والرجـل، األمـر الـذي مـن شـأنه أن حيـد مـن قـدرة اآلليـة               
الوطنيــة علــى بــذل جهودهــا الراميــة إىل دعــم تعمــيم املنظــور اجلنــساين علــى مجيــع قطاعــات      

 .احلكومة
لدولة الطرف أن تكفل تزويد اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة           وتطلب اللجنة إىل ا    -٦٠٧

بالــسلطات واملــوارد البــشرية واملاليــة الالزمــة لتــشجيعها تــشجيعاً فعــاالً علــى اتبــاع هنــج    
وتـدعو الدولـة    . أساسي لتنفيذ االتفاقية يراعي االختالفـات اجلنـسية واجلنـسانية والثقافيـة           

رأة والرجل متنح اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة   الطرف إىل سن تشريعات للمساواة بني امل   
 ألداء مهامها املتعلقة بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة، ودعـم اسـتراتيجية تعمـيم             أقوىوالية  

منظور اجلـنس وتنـسيق اسـتخدامها تنـسيقاً فعـاالً يف مجيـع جمـاالت الـسياسة العامـة وعلـى                      
 .مجيع مستويات احلكومة
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 فيمـا  تـشري إىل قـصور يف الفهـم    ألن املعومات املقدمة يف التقريـر  ويساور اللجنة القلق  -٦٠٨
يتعلــق بــاالختالف بــني التــدابري اخلاصــة املؤقتــة الــيت تــستهدف التعجيــل باملــساواة الفعليــة بــني   

 من االتفاقيـة، والـسياسات االجتماعيـة      ٤ من املادة    ١الرجل واملرأة، وفقاً ملا دعت إليه الفقرة        
كمـا يـساورها القلـق ألنـه يف الوقـت الـذي تتخـذ فيـه التـدابري          . فيذ االتفاقيـة  العامة املعتمدة لتن  

لزيــادة املــشاركة الــسياسية للنــساء، فــإن متثيلــهن ال يرتقــي إىل املــستوى املطلــوب يف اهليئــات     
 . احلكومية األخرى، مثل اإلدارة العامة واجلهاز القضائي وعلى املستوى احمللي والبلديات

 الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ تــدابري ملموســة، تــشمل اختــاذ تــدابري  وتوصــي اللجنــة -٦٠٩
، يف مجيــع ٢٥ مــن االتفاقيــة وللتوصــية العامــة ٤ مــن املــادة ١خاصــة مؤقتــة وفقــاً للفقــرة 

كما تـشجعها علـى حتـسني       . اجملاالت لتعجيل التحقيق العملي للمساواة الفعلية مع الرجل       
وحتث . ٢٥لنحو الذي حددته توصيتها العامة معرفتها هبدف التدابري اخلاصة املؤقتة على ا

الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية مقترنة بتدابري تفضي إىل زيادة عدد النـساء يف               
املناصب العامة، مبا فيهـا اإلدارة العامـة، واجلهـاز القـضائي، واملـستوى احمللـي والبلـديات،            

للجنة تنفيذ أنـشطة للتوعيـة      كما تقترح ا  . وذلك على أساس جدول زمين وأهداف حمددة      
  .مبا ملشاركة املرأة يف عملية صنع القرار من أمهية للمجتمع ككل

وبينما حتيط اللجنـة علمـاً مبختلـف املبـادرات املقدمـة علـى املـستوى التـشريعي وعلـى                     -٦١٠
صعيد السياسات العامة للحد من العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك اخلطـة الوطنيـة للقـضاء علـى                      

.  ضد املرأة، فإهنا ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء مدى انتشار هذا العنف وكثافته وتفـشيه                العنف
وعلى وجه اخلصوص، ال يزال القلق يساور اللجنـة ألن النـساء تـواجهن عقبـات كـبرية حتـول                    

 نـساء الـشعوب األصـلية الالئـي يـواجهن كـذلك حـواجز               سيما الدون وصوهلن إىل العدالة، و    
 تدابري إلنفاذ القـوانني، األمـر الـذي يـسهم يف إفـالت مـرتكيب اجلـرائم مـن                    لغوية ولعدم وجود  

وال تــزال . العقــاب، واســتمرار املواقــف املتــساهلة يف اجملتمــع إزاء العنــف املرتكــب ضــد املــرأة  
 . اللجنة تشعر بالقلق لعدم اعتبار سفاح القرىب جرمية

 ســبيل األولويــة بوضــع وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة االهتمــام علــى  -٦١١
وتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحة على مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة واستئـصاهلا، وفقـاً                 

كما ينبغـي أن  .  ملنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقدمي اخلدمات لضحاياه١٩للتوصية العامة  
ي وموظفي  تشمل هذه االستراتيجية تدابري لزيادة الوعي بوجٍه عام ولتوعية اجلهاز القضائ          

ــة الــصحية واألخــصائيني      إنفــاذ القــانون واملــدعني العــامني واملدرســني والعــاملني يف الرعاي
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالـة تنفيـذ       . االجتماعيني ووسائط اإلعالم بوجٍه خاص    

يـة  القوانني احلالية وإنفاذها الفعال وتكرر التأكيد على توصيتها الـواردة يف تعليقاهتـا اخلتام   
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كما تشجع الدولة الطـرف علـى أن تقـرن          . السابقة بأن جترم الدولة الطرف سفاح القرىب      
جهودها بالقضاء على القوالب النمطية السائدة القائمة على نوع اجلـنس والـيت متيـز ضـد           

كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل     . املرأة باجلهود اليت تبذهلا للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة         
تقييم لكي يتسىن هلا أن تقـيم بـشكل دوري أثـر وفعاليـة إنفـاذ القـانون                  إنشاء آلية رصد و   

وتـشجع الدولـة الطـرف      . والربامج اليت هتدف إىل منع العنـف ضـد املـرأة والتعـويض عنـه              
على تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن أثر ما تتخذه من تدابري وما حترزه من                

 .تقدم وما تصادفه من عقبات متبقية
وإذ حتــيط اللجنــة علمــا بتقريــر جلنــة تقــصي احلقــائق فيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق     -٦١٢

 والتعـويض اجلمـاعي     ٢٠٠٠ و   ١٩٨٠اإلنسان اليت ارتكبت خالل الصراع املسلح بني عامي         
ــه يــساورها القلــق       ــة، فإن ــاطق الريفي ــة املتــضررة يف املن الــذي مــنح للــسكان يف اجملتمعــات احمللي

ون غريه عمال من أعمال العنـف املرتكبـة ضـد املـرأة وألن جتميـع فـرادى                  العتبار االغتصاب د  
وينتـاب اللجنـة أيـضا قلـق بـالغ لعـدم التحقيـق يف           . ملفات انتهاك حقوق اإلنـسان مل ينتـه بعـد         

مجيع أعمال العنف املرتكبة ضد املرأة واحملاكمة بشأهنا، ولعدم إتاحة سبل االنتـصاف لفـرادى               
 .الضحايا
نة الدولة الطرف على توسيع إطار تعريفهـا للعنـف ضـد املـرأة، حبيـث                وحتث اللج  -٦١٣

ــاء،        ــى البغ ــسري، واإلكــراه عل ــسي، واحلمــل الق ــى اخلــصوص االســتعباد اجلن ــشمل عل ت
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تقـدم           . واالقتران القـسري، والعمـل املـرتيل القـسري        

 ١٩٨٨ملــسلح بــني عــامي   ل الــصراع ااملــساعدة الالزمــة للنــساء ضــحايا العنــف خــال     
 حــىت ال تــضطررن إىل قطــع مــسافات طويلــة لتــسجيل قــضاياهن لــدى القــضاة  ٢٠٠٠ و

وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل التحقيـق يف كافـة أعمـال العنـف               . واملدعني العامني 
املرتكبــة ضــد املــرأة واحملاكمــة بــشأهنا، ومــنح تعويــضات فرديــة للنــساء الــاليت عــانني مــن   

 .نوعة من العنفأشكال مت
ويــساور اللجنــة القلــق ألن إمكانيــة جلــوء النــساء إىل القــضاء حمــدودة، خاصــة نتيجــة    -٦١٤

جلهل املرأة حبقوقها، والفتقارهـا للمـساعدة القـضائية، ولعـدم فهـم الـسلطة القـضائية ألحكـام                    
جنـة قلقـة    والل. االتفاقية بشكل كاف، وطول اإلجراءات القانونية مـمــا ال تفهـم املـرأة أسـبابه              

ألن مقاضاة حاالت العنـف اجلـسدي والنفـسي تتـسم بالـصعوبة بـشكل خـاص علـى مـستوى                     
 .النظام القانوين

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رفع العراقيل اليت قـد حتـول دون جلـوء املـرأة                  -٦١٥
 علـى   إىل القضاء، وعلى تعزيز إملامها بالنواحي القانونية، وتوعيتها حبقوقها، وتعزيز قدرهتا          
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وحتث الدولة الطرف كذلك على اختـاذ تـدابري إضـافية مـن أجـل               . املطالبة هبا بشكل فعال   
تعميم املعلومات املتعلقة باالتفاقية، واإلجراءات اليت ينص عليها الربوتوكول االختيـاري،           
والتوصــيات العامــة الــصادرة عــن اللجنــة، وعلــى تنفيــذ بــرامج موجهــة للمــدعني العــامني  

. امني تـشمل كافـة جوانـب االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري ذات الـصلة               والقضاة واحملـ  
وتوصي أيضا باالضطالع حبمالت متواصلة للتوعية وحمو األمية القانونية تستهدف املرأة،           
مبا يف ذلك املرأة الريفية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال القضايا النسائية، وذلك      

 االسـتفادة مـن اإلجـراءات وسـبل االنتـصاف املتاحـة مبوجـب               من أجل تشجيع املرأة على    
 .االتفاقية فيما يتعلق بانتهاك حقوقها، ومتكينها من ذلك

وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا لعـدم االعتـراف بـشكل كـاف بـاحلق يف خـدمات الــصحة            -٦١٦
ــة الطــرف    ــرأة يف هــذا اجملــال يف الدول ــة وحبقــوق امل ــشكل خــاص   . اإلجنابي ــق ب ــساورها القل وي

الرتفاع معدل احلمل يف صفوف املراهقات، مما يشكل عقبة كـأداء تعتـرض اسـتفادة الفتيـات                 
من فرص التعليم ومتكينهن اقتصاديا، ولقلة ما يتاح من وسائل منع احلمل الطـارئ، وال سـيما             

ــة  ــاطق الريفي ــة بقلــق أن اإلجهــاض غــري القــانوين يظــل أحــد األســباب     . يف املن وتالحــظ اللجن
فاع معدل الوفيـات النفاسـية، وألن تفـسري الدولـة الطـرف التقيـيــدي لإلجهـاض                 الرئيسية الرت 

العالجي الذي يعترب قانونيا قـد يـؤدي إىل زيـادة جلـوء املـرأة إىل اإلجهـاض غـري املـأمون وغـري                        
ويساورها القلق كـذلك لعـدم تقيـد الدولـة الطـرف بتوصـيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق                    . القانوين

 ).CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005((ضد بريو . ل.أن قضية كاإلنسان الصادرة بش
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة مــستوى إتاحــة املعلومــات واخلــدمات    -٦١٧

املتعلقــة بتنظــيم األســرة للمــرأة والفتــاة، مبــا يف ذلــك وســائل منــع احلمــل الطــارئ، وعلــى  
ية النظاميـة املوجهـة لكـل مـن     توسيع نطاق التثقيف اجلنسي، وال سـيما يف املنـاهج الدراسـ    

. املراهقات واملراهقني، مع إيـالء أمهيـة خاصـة ملنـع حـاالت احلمـل يف صـفوف املراهقـات                   
وحتــث اللجنــة أيــضا الدولــة الطــرف علــى إتاحــة خــدمات جيــدة للمــرأة يف جمــال معاجلــة    

وحتـث  . مضاعفات عمليات اإلجهاض غري املأمونة بغية خفض معدالت الوفيـات النفاسـية   
 فيمــا خيــص عمليــات اإلجهــاض  تفــسريها املقيــدجنــة الدولــة الطــرف علــى اســتعراض  الل

 والتـشديد أكثـر علـى منـع حـاالت محـل املراهقـات،                الـيت متثـل ممارسـة قانونيـة،        العالجي،
والنظر يف استعراض القانون املتعلق باإلجهاض يف حاالت احلمل غـري املرغـوب فيـه قـصد          

 على املرأة اليت ختضع لعملية اإلجهاض، وذلـك مبـا يتفـق             إلغاء األحكام التأديبية املفروضة   
 الصادرة عـن اللجنـة بـشأن املـرأة والـصحة، وإعـالن ومنـهاج عمـل                  ٢٤والتوصية العامة   

وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل االمتثال لتوصـيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق               . بيجني
 .ضد بريو. ل. اإلنسان الصادرة بشأن قضية ك
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اور اللجنة القلق الخنفاض املـستوى التعليمـي للفتيـات، وعلـى اخلـصوص ارتفـاع              ويس -٦١٨
ويــساورها القلــق . مــستويات األميــة والتغيــب عــن املدرســة بــدون إذن والتوقــف عــن الدراســة

بشكل خاص بشأن تعليم الفتاة الريفية اليت ال تزال تصادفها عواقب كـبرية يف سـبيل احلـصول        
د وخـالل سـنوات التعلـيم الرمسـي، ممـا يترتـب عنـه ارتفـاع مـستوى                   على التعليم والتعلـيم اجليـ     

 .األمية الوظيفية يف صفوف النساء الريفيات
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا كافة التدابري املناسبة، مبا يف ذلك  -٦١٩

 ٢٥مــة  مــن االتفاقيــة والتوصــية العا٤ مــن املــادة ١التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وفقــا للفقــرة 
الصادرة عن اللجنـة بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، مـن أجـل خفـض معـدل األميـة لـدى                        
النساء وتوفري التعليم الرمسي وغري الرمسـي علـى حـد سـواء للنـساء، وال سـيما يف املنـاطق                  

وتوصـي اللجنـة أيـضا بتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل ضـمان جعـل التعلـيم االبتـدائي                     . الريفية
 .ا على املستوى الوطينجمانيا وإجباري

واللجنة قلقة بشأن حالة املرأة اليت تواجه احتماالت شديدة بـأن تعـيش يف فقـر مـزمن            -٦٢٠
ــن         ــشوارع م ــاملون يف ال ــك الع ــا يف ذل ــة الطــرف، مب ــاعي يف الدول ــصاء االجتم ــرض لإلق وتتع

 .ى الفقراألطفال والفتيات، وبشأن عدم مراعاة املنظور اجلنساين يف استراتيجيات القضاء عل
وحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء علـى الفقـر        -٦٢١

يف صفوف النساء، مبا يف ذلك العاملون يف الـشوارع مـن األطفـال والفتيـات، عـن طريـق                    
مراعاة املنظور اجلنساين يف كافة برامج التنمية وضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة على 

واة يف عملية صنع القرار فيمـا يتعلـق بـالربامج املـذكورة، وكـذلك يف إجـراءات       قدم املسا 
 .تنفيذها
وإذ تالحـظ اللجنـة املبــادرات الـيت اختـذهتا الدولــة الطـرف مـؤخرا مــن أجـل التــصدي         -٦٢٢

ملشكلة االجتار باملرأة والفتاة، يظل القلق يساور اللجنة لعدم كفاية املعلومات املتعلقـة بأسـباب    
االجتار باملرأة والفتاة يف بريو، باعتبارها بلد منـشأ ومـرور عـابر ومقـصد، ولعـدم اختـاذ                   ونطاق  

 .تدابري كافية ملكافحة ظاهرة االجتار باملرأة والفتاة
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان اإلنفـاذ الكامـل للتـشريع املتعلـق باالجتـار        -٦٢٣

 التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبـشر        بالبشر، وتنفيذ خطة العمل الوطنية وغريها من      
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مجع وحتليل البيانـات املتاحـة مـن الـشرطة      . تنفيذا كامال 

ومن املصادر الدولية، وحماكمة املتاجرين بالبشر ومعاقبتهم، وضمان محاية حقوق اإلنسان          
يـضا الدولـة الطـرف مبعاجلـة األسـباب          وتوصـي أ  . اخلاصة بالنساء والفتيات املتاجـَــر بـهــن      

اجلذرية لظاهرة االجتار بالنساء والفتيات عن طريق بذل مزيد من اجلهود من أجل حتـسني               
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الوضع االقتصادي للمرأة، حبيـث يـضع ذلـك حـدا لـضعف مناعتـها مـن االسـتغالل ومـن                     
. ار هبــناملتــاجرين بالبــشر، واختــاذ تــدابري مــن أجــل تأهيــل النــساء والفتيــات ضــحايا االجتــ 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات وبيانات شاملة عن              
ــاتني          ــدابري املتخــذة ملكافحــة ه ــن الت ــاء، وع ــاهرة البغ ــن ظ ــات وع ــساء والفتي ــار بالن االجت

 .الظاهرتني ونتائج تلك التدابري
لـديهن أيـة مـستندات تثبـت        وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد النساء الـاليت ال تتـوفر             -٦٢٤

تسجيل والدهتن وال تستطعن بالتايل إثبات جنسيتهن واملطالبـة واالسـتحقاقات االجتماعيـة يف              
 .الدولة الطرف، وال سيما نساء الشعوب األصلية والنساء الريفيات

اء الـاليت   ــل النـس  ــة تـسجي  ـة الطرف على التعجيـل بعمليـ      ـــة الدول ــع اللجن ــوتشج -٦٢٥
وحتــث . فر لــديهن مــستندات وتيــسريها، وإصــدار شــهادات املــيالد ووثــائق اهلويــة  تتــو ال

اللجنة الدولة الطرف على حتديد أهداف ملموسة وجداول زمنيـة تتـاح هلـؤالء النـساء يف                 
إطارها وثائق تثبت جنسيتهن، وال سيما يف املناطق الريفية، وتقـدمي معلومـات عـن التقـدم                 

 .احملرز يف تقريرها املقبل
 سـنة بالنـسبة إىل   ١٦وتعرب اللجنة عن قلقها لتحديد السن القانونية الدنيا للزواج بــ       -٦٢٦

الفتيات والفتيـان، وألن هـذه الـسن القانونيـة املتدنيـة قـد حتـول دون مواصـلة الفتـاة لتعليمهـا،                       
وتؤدي هبـا إىل التوقـف عـن الدراسـة يف وقـت مبكـر، وقـد تنـشأ عنـها صـعوبات تواجههـا يف               

 .ق استقالهلا ومتكينها اقتصادياسبيل حتقي
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري من أجل رفع السن القانونيـة الـدنيا                -٦٢٧

 مـن  ١ مواءمتها مـع أحكـام املـادة       بغية  سنة ١٨ إىل سن    للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان   
 ٢١التوصية العامة   من االتفاقية، و   ١٦ من املادة    ٢اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة      

 .الصادرة عن اللجنة بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية
وينتاب اللجنة القلق حلالة النساء الريفيات ونساء الشعوب األصـلية ونـساء األقليـات،         -٦٢٨

اليت تتسم بعدم االستقرار يف ظروف احلياة وبعدم إمكانية اللجـوء إىل القـضاء واالسـتفادة مـن                
واللجنـة قلقـة ألن انتـشار       .  الصحية والتعليم والتسهيالت االئتمانية واخلدمات اجملتمعية      الرعاية

الفقــر واألحــوال االجتماعيــة االقتــصادية املزريــة ســببان مــن أســباب انتــهاك حقــوق اإلنــسان     
كمـا  . اخلاصة باملرأة والتمييز ضد النساء الريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية ونـساء األقليـات                

لقلق كذلك ملا تعاين منه النساء البريوويـات مـن أصـل أفريقـي مـن عنـصرية وأشـكال                    يعتريها ا 
 .متعددة من التمييز
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وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات النــساء           -٦٢٩
الريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية ونـساء األقليـات، مبـا يـضمن مـسامهتهن يف عمليــات          

لـشكل الكامـل مـن اللجـوء إىل القـضاء واالسـتفادة مـن التعلـيم                 صنع القـرار ومتكينـهن با     
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل  . وخــدمات الرعايــة الــصحية والتــسهيالت االئتمانيــة  

التــشديد علــى حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة يف كافــة بــرامج التعــاون اإلمنــائي، مبــا فيهــا 
ــة واجلهــات امل     ــع املنظمــات الدولي ــاون م ــرامج التع ــصدي    ب ــسىن الت ــة، حــىت يت احنــة الثنائي

لألسباب االجتماعية االقتصادية للتمييز ضـد النـساء الريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية              
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف        . ونساء األقليات عن طريق مجيـع مـصادر الـدعم املتاحـة           

البريوويـات  على اختاذ مزيد من التدابري الفعالة من أجل القضاء على التمييـز ضـد النـساء     
من أصل أفريقي وتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحـة العنـصرية ضـد النـساء والفتيـات يف                  

 .بريو والقضاء عليها
بــشكل كامــل، يف إطــار تنفيــذها وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــستعني   -٦٣٠
ين يقع على عاتقها من التزامـات مبوجـب االتفاقيـة، بـإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذ                    ملا

يعززان أحكام االتفاقيـة، وتطلـب إليهـا تـضمني معلومـات عـن ذلـك يف تقريرهـا الـدوري                    
 .املقبل
وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمـر ال غـىن عنـه يف             -٦٣١

وتــدعو إىل مراعــاة املنظــور اجلنــساين والتقيــد الــصريح  . حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
االتفاقية يف مجيـع املـساعي الراميـة إىل حتقيـق تلـك األهـداف، وتطلـب إىل الدولـة                    بأحكام  

 .الطرف تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
الرئيــسية وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى الــصكوك الدوليــة     -٦٣٢

 الطـرف لتلـك الـصكوك       وتالحـظ أن انـضمام الدولـة      . )١(قـوق اإلنـسان   املتعلقة حب السبعة  
خطوة تزيد من مدى متتع املرأة مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع                       

 .جوانب احلياة
وتطلب اللجنة العمل علـى تعمـيم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف                     -٦٣٣

يون بــريو حــىت يكــون اجلميــع، مبــا يف ذلــك املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــان         
واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى بينــة مــن اإلجــراءات الــيت اختــذت 
لــضمان املــساواة القانونيــة والفعليــة بــني الرجــل واملــرأة، وممــا يلــزم اختــاذه مــن املزيــد مــن   

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصـل تعمـيم االتفاقيـة          . اإلجراءات يف هذا الصدد   
تيـاري والتوصـيات العامـة الـصادرة عـن اللجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل                  وبروتوكوهلا االخ 
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املـرأة عـام    ’’بيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة                  
تعميمـا  ‘‘ املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين               : ٢٠٠٠

  .نظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسانواسع النطاق، وال سيما يف أوساط امل
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـرد علـى الـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                       -٦٣٤

.  مــن االتفاقيــة١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــدم مبوجــب املــادة    
دوري الــسابع  يف إطــار تقريــر موحــد، تقريرهــا الــ٢٠١١وتــدعوها إىل أن تقــدم، يف عــام 

 وتقريرهــا الــدوري الثــامن ٢٠٠٧أكتــوبر /الــذي ســيحل موعــد تقدميــه يف تــشرين األول
 .٢٠١١أكتوبر /الذي سيحل موعد تقدميه يف تشرين األول األول
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 الفصل اخلامس
األنشطة املنفذة مبوجب الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة القـضاء              

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 من الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال    ١٢تنص املادة    - ٦٣٥

 مــن ٢١التمييــز ضــد املــرأة علــى أن تــدرج اللجنــة يف تقريرهــا الــسنوي املقــدم مبوجــب املــادة  
 .االتفاقية موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول

 

 مــن ٢ة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــ -ألف  
 الربوتوكول االختياري

انظـــر املرفـــق األول للجـــزء األول مـــن   (١١/٢٠٠٦ بتـــت اللجنـــة يف الـــبالغ رقـــم   - ٦٣٦
 ).التقرير

 

 مــن ٨اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة  -باء  
 الربوتوكول االختياري

ــالفقرة ع - ٦٣٧ ــة   ٨ مــن املــادة ١مــال ب ــه إذا تلقــت اللجن  مــن الربوتوكــول االختيــاري، فإن
مــن جانــب دولــة طــرف  منهجيــة معلومــات موثوقــة تــدل علــى وقــوع انتــهاكات جــسيمة أو  

حلقوق منصوص عليها يف االتفاقية، تـدعو اللجنـة تلـك الدولـة الطـرف إىل التعـاون يف فحـص           
عمـال  و. ذات الصلة تقدمي مالحظات بشأن املعلومات     لغاية، ب القيام، حتقيقا هلذه ا    و ،املعلومات

 من النظام الداخلي للجنة، يقوم األمني العام بإبالغ اللجنـة باملعلومـات املقدمـة، أو                ٧٧باملادة  
 مـن الربوتوكـول   ٨  مـن املـادة  ١أهنا مقدمـة إىل اللجنـة، للنظـر فيهـا يف إطـار الفقـرة              يبدو  اليت  

 .االختياري
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، تعتــرب مجيــع وثــائق   ٨١ و ٨٠بأحكــام املــادتني وعمــالً  - ٦٣٨

 مـن الربوتوكـول االختيـاري سـرية     ٨وإجراءات اللجنة املتـصلة بأدائهـا ملهامهـا مبوجـب املـادة         
 .وتعقد مجيع اجللسات املتعلقة بإجراءاهتا مبوجب تلك املادة كجلسات مغلقة

 
 املعين بالبالغات الواردة مبوجب إطار الربوتوكـول        اء الفريق العامل  ــني أعض ـتعي - جيم 

 االختياري
 عينت اللجنـة العـضوات اخلمـس التاليـة أمسـاؤهن يف الفريـق العامـل املعـين بالبالغـات                     - ٦٣٩

 :٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١الواردة مبوجب الربوتوكول االختياري ملدة سنتني، حىت 
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 مغاليس أروشا دومينغيز  
  أبياه -دوركاس كوكر  
 فلينترمانسيس  
 براميال باتن 
 ه تاناأنام 
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

 
ــد   - ٦٤٠ ــة يف البن ــل بأعمــال     ٨نظــرت اللجن  مــن جــدول األعمــال، ســبل ووســائل التعجي

ــستيها  ــة، يف جلـــــ ــودتني يف ٧٧٣ و ٧٥٦اللجنـــــ ــاين٥ املعقـــــ ــانون الثـــــ ــاير/ كـــــ  ٢ و ينـــــ
 . ويف جلسات مغلقة٢٠٠٧فرباير/شباط

 
  من جدول األعمال٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند   
 والثالثنيوالتاسعة الثالثني وللدورتني الثامنة أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة   

 قــررت اللجنــة أن يتــألف الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة للــدورتني الثامنــة والــثالثني    - ٦٤١
 :ة والثالثني من العضوات التالية أمساؤهنوالتاسع

  زرداين-مرمي بلميهوب  
 فوميكو سايفا 
 ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا 
 زو كسياو كياو 
 وقررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل ملا قبل الدورتني األربعني واحلاديـة واألربعـني               - ٦٤٢

 :من العضوات التالية أمساؤهن
 اينزرد - مرمي بلميهوب 
 فردوس آرا بيغوم 
 فرانسواز غاسبار 
  شلتونيغوميدهايزل  
 باوريفيوليتا نو 
 سيلفيا بيمينتل 
 هيسو شني 
 غليندا سيمز 
 شيلينغ - بيات شوبهاّنا  
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 دوبرافكا سيمونوفيتش 
 

  املقبلةتواريخ انعقاد دورات اللجنة
جـرى تأكيـد اجلـدول    ، ٢٠٠٧ وفقا ملا ورد يف جدول املؤمترات واالجتماعـات لعـام        - ٦٤٣

 :الزمين التايل
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١مايو إىل / أيار١٤من : الدورة الثامنة والثالثون • 
 ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠يوليه إىل / متوز٢٣من : الدورة التاسعة والثالثون • 
 ٢٠٠٧فرباير / شباط٩ إىل ٥من : الفريق العامل ملا قبل الدورة التاسعة والثالثني • 
 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ إىل ١٦من :  العامل ملا قبل الدورة األربعنيالفريق • 
ــول       •  ــواردة مبوجـــب الربوتوكـ ــات الـ ــين بالبالغـ ــل املعـ ــق العامـ ــعة للفريـ ــدورة التاسـ الـ

 ٢٠٠٧فرباير / شباط٧ إىل ٥من : االختياري
ــول      •  ــواردة مبوجـــب الربوتوكـ ــات الـ ــل املعـــين بالبالغـ ــق العامـ ــرة للفريـ ــدورة العاشـ الـ

 ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ إىل ١٨من : رياالختيا
 

 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة
ــة         - ٦٤٤ ــا الثامن ــة يف دورتيه ــراف التالي ــدول األط ــارير ال ــتنظر يف تق ــا س ــة أهن  أكــدت اللجن

 واختـارت الـدول األطـراف التاليـة لتقـدمي تقاريرهـا يف دورتيهــا       ،والـثالثني والتاسـعة والـثالثني   
 :بعني واحلادية واألربعني وذلك رهناً بإجراء ما قد يلزم من تعديالتاألر

 الدورة الثامنة والثالثون )أ( 
 اكستانب  
 اجلمهورية العربية السورية  
 سرياليون  
 صربيا  
 فانواتو  
 موريتانيا  
 موزامبيق  
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 النيجر  
 الدورة التاسعة والثالثون )ب( 
 ردناأل  
 ستونياإ  
 إندونيسيا  
 الربازيل  
 بليز  
 بوليفيا  
 )ويلاألتقرير ال (جزر كوك  
 مجهورية كوريا  
 سنغافورة  
 غينيا  
 كينيا  
 ليختنشتاين  
 نيوزيلندا  
 هندوراس  
 هنغاريا  
 الدورة األربعون )ج( 
 نديبورو  
 فرنسا  
 فنلندا  
 لبنان  
 لكسمربغ  
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 ليتوانيا  
 املغرب  
 )ويلاألتقرير ال (اململكة العربية السعودية  
 )ستستكمل فيما بعد(الدورة احلادية واألربعون  )د( 
 يسلنداأ  
 الربتغال  
 السويد  
 يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  
 النرويج  
 نيجرييا  
 اليمن  

 
 تشكيل اجمللسني املتوازيني يف الدورة التاسعة والثالثني

 املتــوازيني التــابعني هلــا للــدورة التاســعة     الفــريقني  تكــوين  قــررت اللجنــة أن يكــون   - ٦٤٥
 :والثالثني على النحو التايل

 
 باءالفريق  ألفالفريق 

  دومينغيزماغاليس أروشا فردوس آرا بيجوم
  زرداين- بلميهوبمرمي  سايسوري تشوتيكول

  آبية-كوكر أما فرميا دوركاس   حممد جرب علينائلة جرب
 ديريامماري شانثي  ارفرانسواز غاسب
 فلينترمانسيز  تيزيانا مايولو
 هازل غوميدي شيلتون فيوليتا نيوباور
  كاداري-روث هالبريين  براميال باتن

 دوبرافكا سيمونوفيتش سيلفيا بيمينتل
 أناماه تان فوميكو سايغا

 ماريا رجيينا تافارس دا سيلفا  شيلينغ-َهنا بيت شوب 
 زوزياوكياو  هايسو شني
  غليندا سيمز
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وقررت . يف جلسة عامة  ) CEDAW/C/COK/1(وسينظر يف التقرير األويل جلزر كوك        
 :اللجنة أيضا توزيع تقارير الدول األطراف على اجمللسني املتوازيني، على النحو التايل

  
ــينظر يف   ــراف الـــــيت ســـ ــدول األطـــ الـــ

 باءاجمللس ريرها يف الدول األطراف اليت سينظر يف تقا ألفاجمللس تقاريرها يف 
 )CEDAW/C/EST/4(استونيا  )CEDAW/C/JOR/3-4(األردن 

 )CEDAW/C/BRA/6(الربازيل  )CEDAW/C/IDN/4-5(إندونيسيا 
 )CEDAW/C/BOL/2-4(بوليفيا  )CEDAW/C/BLZ/3-4( بليز

 )CEDAW/C/SGP/3(سنغافورة 
ــا  ــة كوريـــــــــــــ  )CEDAW/C/KOR/5(مجهوريـــــــــــــ

 )CEDAW/C/KOR/6( و
 )CEDAW/C/KEN/6(كينيا  )CEDAW/C/GIN/4-6(ا غيني

 )CEDAW/C/LIE/3  وCEDAW/C/LIE/2(ليختنشتاين  )CEDAW/C/HON/6(هندوراس 
 )CEDAW/C/NZL/6(نيوزيلندا  )CEDAW/C/HUN/6(هنغاريا 

  
 . يف جلسة عامة(CEDAW/C/COK/1) سُينظر يف التقرير األويل جلزر كوك - ٦٤٦

 
 ٢٠٠٧حدة اليت ستحضرها إما رئيسة اللجنة أو أعضاء فيها عام اجتماعات األمم املت  

ــة يف عــام    - ٦٤٧ ــة بــأن حتــضر الرئيــسة أو رئيــسة مناوب  االجتماعــات ٢٠٠٧ أوصــت اللجن
 :التالية

 الدورة احلادية واخلمسون للجنة وضع املرأة؛ )أ( 
 الدورة الرابعة جمللس حقوق اإلنسان؛ )ب( 
 اء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسان؛االجتماع التاسع عشر لرؤس )ج( 
 االجتماع السادس املشترك بني اللجان، باإلضافة إىل عضوين آخرين للجنة؛ )د( 
 ).اللجنة الثالثة(الدورة الثانية والستون للجمعية العامة  )هـ( 

 
  من االتفاقية١٨ حتسني أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة  

 
 ريقني اجملتمعني بالتوازيأساليب العمل عرب الف  

 أجرت اللجنة تقييمـا لعملـها عـرب الفـريقني اجملـتمعني بـالتوازي، وخلـصت إىل نتيجـة                    - ٦٤٨
 .مفادها أن اخلربة كانت إجيابية جدا بصفة عامة
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 واتفق اخلرباء على أن من شأن عقـد ثـالث دورات سـنوية تعقـد إحـداها علـى األقـل          - ٦٤٩
للجنة قـادرة علـى الوفـاء جبميـع مـسؤولياهتا مبوجـب االتفاقيـة        يف جملسني، أن يكفل أن تكون ا   

واقترحــت اللجنــة أن تعقــد الــدورة . والربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا يف الوقــت املناســب
ــة ســرعة إطالعهــم علــى       األوىل بعــد انتخــاب األعــضاء اجلــدد يف جلــسات عامــة فقــط لكفال

 .أساليب عمل اللجنة
. )٦(يب العمل عـرب اجتمـاع الفـريقني بـالتوازي مـا زالـت قائمـة                وأكد اخلرباء أن أسال    - ٦٥٠

وسـتبذل جهـود إضـافية    . ويف الوقت ذاته، حدد اخلرباء عـددا مـن اجملـاالت الـيت يلـزم حتـسينها       
لتحــسني التنــسيق فيمــا بــني مجيــع اخلــرباء اســتعدادا للحــوار البنــاء، وذلــك لكفالــة إثــارة مجيــع  

 .ول املقدمة للتقاريراملسائل املهمة بصورة مرضية مع الد
 واتفق اخلرباء علـى أن املقـررين القطـريني سيـضطلعون بـدور أقـوى وأكثـر نـشاطا يف          - ٦٥١

تنسيق العمل يف اجمللسني، ويف كفالة أن يكون مبقـدور مجيـع اخلـرباء أن يـسهموا يف احلـوار يف           
ية القطريـة قبـل     واتفقوا على أن يتم تعميم املالحظات التوجيه      . الوقت املناسب وبصورة جمدية   

وستبذل مزيد من اجلهـود لكفالـة أن تكـون املالحظـات     .  أيام١٠ إىل ٧بدء الدورة بفترة من     
. التوجيهيــــة مــــوجزة، وأن تتــــضمن مجيــــع املــــسائل املهمــــة الــــيت سيــــشملها احلــــوار البنــــاء

سيضطلع املقررون القطريون بدور رائد يف كفالة طرح مجيع املـسائل اهلامـة الـيت مل يبـت                   كما
واتفــق اخلــرباء أيــضا علــى أن يقــوم كــل مقــرر قطــري بعــرض مقدمــة   . فيهــا يف أســئلة املتابعــة

 .موجزة ملشروع التعليقات اخلتامية يف جلسة عامة، قبل النظر فيها واعتمادها
 وطلبت اللجنة من أمانتها أن تدرج الوثائق األساسية للدول األطراف، عنـد توفرهـا،         - ٦٥٢

 .سل إىل اخلرباء قبل كل دورةيف وثائق الدورة اليت تر
 

 طلب تقدمي التقارير األولية اليت تأخرت كثريا عن موعدها  
) CEDAW/C/2007/I/2( استعرضــت اللجنــة حالــة تقــدمي الــدول األطــراف لتقاريرهــا  - ٦٥٣

ولـدى قيامهـا بـذلك،      . ‘١’ثالثـا   /٣١أوال و   /٢٩واتفقت على أن تباشر عملها وفقا ملقرريها        
ضا يف اعتبارهـا خربهتـا الـسابقة بـدعوة دولـتني مـن الـدول األطـراف، الـرأس                    أخذت اللجنة أيـ   

األخضر وسانت لوسيا، إىل تقدمي مجيـع تقاريرهـا املتـأخرة عـن مواعيـدها علـى هيئـة تقريـرين                     
 التاليــة الــيت ١٢وقــررت اللجنــة بالتــايل أن ترســل رســائل إىل الــدول األطــراف الـــ   . موحــدين

بـابوا  :  مـن االتفاقيـة  ١٨تقدمي تقاريرها األولية مبوجب املادة  سنوات يف ١٠تأخرت أكثر من    
__________ 

، اجلزء الثـاين، الفقـرات   )A/61/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم      )٦( 
٣٧٩-٣٦٤. 
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غينيا اجلديدة، وتشاد، وجزر البهاما، وجزر القمـر، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ودومينيكـا،                
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـررت       .  بيساو، وليربيا، وليسوتو، وهاييت    -وسيشيل، وغرينادا، وغينيا    

 سنة يف تقدمي تقاريرهـا      ٢٠اف األربع اليت تأخرت أكثر من       اللجنة أن تطلب من الدول األطر     
 بيـساو، وليربيـا، وهـاييت، أن        - من االتفاقية، وهي دومينيكا، وغينيا       ١٨األولية مبوجب املادة    

 للنظـر فيهـا يف دورهتـا    ٢٠٠٨مـارس  /تقدم مجيع تقاريرها على هيئة تقارير جامعة حبلـول آذار        
وكتدبري أخري، يف حالة عدم تلقي التقـارير        . ٢٠٠٩لعام  ) يناير/كانون الثاين (الثالثة واألربعني   

ــدول         ــة يف ال ــذ االتفاقي ــة يف النظــر يف تنفي ــرح، ستمــضي اللجن ــزمين املقت يف غــضون اإلطــار ال
 .األطراف األربعة يف غياب تقاريرها

 
متابعة توصيات االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان واالجتماع الثامن عشر لرؤسـاء              

 يئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنساناهل
 شلنغ إحاطة إىل اللجنة عن النتائج اليت حققهـا الفريـق العامـل              - قدمت بياث شوب     - ٦٥٤

وأجـرت اللجنـة    ). ٦٣٨، اجلـزء الثالـث، الفقـرة        A/61/38انظـر   (املعين بتنسيق أساليب العمـل      
ــا الفر      ــيت توصــل إليه ــة ال ــاق األولي ــاط االتف ــشأن نق ــشة ب ــل  مناق ــق العام ، HRI/MC/2007/2(ي

حنـــو نظـــام متـــوائم ومتكامـــل ”وأعربـــت اللجنـــة، مـــشرية إىل بياهنـــا ). ٣٣إىل  ٢٢الفقـــرات 
عن تأييدها لالقتـراح املتعلـق بإنـشاء فرقـة        “ للهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان     

 علـى سـنتني،   ، ملـدة ال تزيـد  )٢٣، الفقـرة   HRI/MC/2007/2انظر  (عمل معنية بأساليب العمل     
وتؤكد اللجنة أنه ال ينبغي لفرقـة       . وميكن للفرقة االجتماع ما ال يزيد على ثالث مرات سنويا         

اجتمـاع رؤسـاء اهليئـات    /العمل، يف هذه املرحلة، أن حتل حمل االجتمـاع املـشترك بـني اللجـان             
ــاع        ــذينك االجتم ــة ب ــة املنوط ــع الوالي ــها م ــداخل عمل ــدات، أو أن يت ــشأة مبوجــب معاه ني املن

وتوافق اللجنة أيضا على أن االجتماع املشترك بـني اللجـان جيـب أن              . والغرض املتوخى منهما  
وال تؤيد اللجنة االقتراح الداعي إىل أن تنظر فرقة العمل يف إنشاء فريـق              . يعقد مرتني يف السنة   

 ذلـك   ، مبـا يف   )٢٦ والفقـرة    ٢٣انظـر هنايـة الفقـرة       (فرعي ملعاجلة اجلوانـب املتعلقـة بالبالغـات         
غري أن اللجنة ترحب بتعزيز تبادل املعلومـات بـني          . املقبولية والتحويل إىل أكثر اللجان مالءمة     

اخلرباء التابعني ملختلف اهليئات املنشأة مبعاهدات بشأن إجـراءات تقـدمي البالغـات الـيت تتنـاول           
يف شـكل  مسائل مثل أساليب العمل واستعراض احلاالت السابقة، وذلـك، علـى سـبيل املثـال،       

وهتيب اللجنة أيضا مبفوضية األمم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان           . حلقات عمل أو حلقات دراسية    
ــالبحوث      ــة بـ ــيات املتعلقـ ــاملرأة يف تنفيـــذ الطلبـــات والتوصـ ــعبة النـــهوض بـ أن تتعـــاون مـــع شـ

 .٣٢ إىل ٢٨والدراسات ومحالت النشر املشار إليها يف الفقرات من 
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 متابعة التعليقات اخلتامية  
والحظــت املمارســات .  أجــرت اللجنــة مناقــشة أوليــة عــن متابعــة التعليقــات اخلتاميــة - ٦٥٥

 ووافقـت علـى     ،معاهـدات حقـوق اإلنـسان     مبوجـب   احلالية اليت تتبعها اهليئات األخرى املنشأة       
 .مواصلة استعراض املسألة يف دورهتا القادمة

 
 املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير

التقـارير  الدول األطـراف    املتعلقة بإعداد    اللجنة استعراض مبادئها التوجيهية       ستواصل - ٦٥٦
ــادة   ــادئ      ١٨مبوجــب امل ــشترك بــني اللجــان للمب ــول االجتمــاع امل ــة، يف ضــوء قب  مــن االتفاقي

املبــادئ فيهــا التوجيهيــة املنــسقة املنقحــة مبوجــب املعاهــدات الدوليــة حلقــوق اإلنــسان، مبــا        
ــة بتقــــد  ــة املتعلقــ ــها   التوجيهيــ ــة مبعاهــــدات بعينــ ــائق خاصــ ــية موحــــدة ووثــ ــة أساســ مي وثيقــ

)HRI/MC/2006/3 ؛ انظــر أيــضاA/61/38 وطلبــت اللجنــة إىل ). ٦٣٦، اجلــزء الثالــث، الفقــرة
أمانتها أن تعد حتليال تقنيا للمبادئ التوجيهية احلالية للجنة فيما خيـص تقـدمي التقـارير يف ضـوء                   

وسعة، لينظـر فيهـا الفريـق العامـل التـابع       املوحدة و املساسية  األوثيقة  الاملبادئ التوجيهية إلعداد    
ــدورات   ــرة الفاصــلة بــني ال ــة يف الفت ــة . للجن ــة  أن تنظــرعلــى ووافقــت اللجن ، يف دورهتــا الثامن

 التوجيهيــة باعتبــار ذلــكمــا قــد يــتم إدخالــه مــن تنقيحــات علــى مبادئهــا    يف مــسألة والــثالثني
 .موضوعا ذا أولوية

 
 عين بالتحفظاتالفريق العامل امل  

 استمعت اللجنة إىل إحاطة من سـيس فلنترمـان عـن النتـائج الـيت توصـل إليهـا الفريـق                     - ٦٥٧
ــرة  A/61/38انظــر (العامــل املعــين بالتحفظــات   ــث، الفق ــة  ). ٦٣٨، اجلــزء الثال وأجــرت اللجن

مناقشة عن توصيات الفريق العامل، والحظـت علـى وجـه اخلـصوص أهنـا تتفـق مـع ممارسـات                  
ــة ــد االســتعراض يف        .اللجن ــسألة التحفظــات قي ــاء م ــى إبق ــهم عل  وأعــرب اخلــرباء عــن موافقت

 .الدورات املقبلة
 

 مؤشرات لرصد االمتثال لصكوك حقوق اإلنسان  
 شلنغ إحاطة إىل اللجنة عن اجتماع للخرباء عقدتـه املفوضـة            - قدمت السيدة شوب     - ٦٥٨

 كانــت قــد ُدعيــت إىل حــضوره  ،٢٠٠٦ديــسمرب /الــسامية حلقــوق اإلنــسان يف كــانون األول 
وقـد ُنظـر    . بصفتها الشخصية، تناول وضع مؤشرات لرصد االمتثال لصكوك حقوق اإلنـسان          

انظـر  (يف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان يف تقرير اجتمـاع سـابق عـن نفـس املوضـوع                   
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HRI/MC/2006/7 .( وأكــدت علــى أمهيــة املــسألة، وحثــت اللجنــة علــى دراســتها وعقــد حلقــة
 .دراسية غري رمسية يف دورة قادمة

 
 منسقو اللجنة  

 ناقــشت اللجنــة األغــراض واالختــصاصات احملتملــة ملنــسقي اللجنــة إزاء مــا تقــوم بــه    - ٦٥٩
وأعربت اللجنة عن موافقتها على أنـه يف ضـوء تفاعلـها املعـزز         . كيانات منظومة األمم املتحدة   

ومات حمددة عن البلدان إىل اللجنة، مل تعـد        مع هذه الكيانات، وما تبذله من جهود لتقدمي معل        
وســُيعرض هــذا . هنــاك حاجــة إىل اســتمرار العمــل مبمارســة منــسقي اللجنــة يف هــذه املرحلــة   

ــضا يف االجتمــاع املــشترك بــني اللجــان    ــشأة مبوجــب   /املوقــف أي ــات املن اجتمــاع رؤســاء اهليئ
 .معاهدات

 
 مسائل أخرى  

، اجتماعـا لتبـادل وجهـات النظـر         ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١٥ عقدت اللجنة، يف     - ٦٦٠
مــع مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان بــشأن املــسائل ذات االهتمــام املــشترك،   

 بتحويــل ٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١١ســيما القــرار الــذي اختــذه األمــني العــام يف       وال
 .قوق اإلنسانمسؤولية تقدمي اخلدمات إىل اللجنة إىل مفوضية األمم املتحدة حل

، اسـتمعت اللجنـة إىل إحاطـة قدمتـها املستـشارة      ٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٩ ويف   - ٦٦١
اخلاصة بالقضايا اجلنسانية والنهوض باملرأة، وإىل إحاطـة قدمتـها مـديرة شـعبة النـهوض بـاملرأة                  

كــل اجلديــد بــشأن املــسائل املتعلقــة بإصــالح األمــم املتحــدة، ال ســيما املقترحــات املتعلقــة باهلي 
انظـر علـى وجـه اخلـصوص        (لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وأجـرت معهمـا حـوارا عـن ذلـك               

A/61/583و  A/61/590.( 
، لتبـادل اآلراء مـع املقـرر اخلـاص     ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ١ وعقدت اللجنة جلسة، يف   - ٦٦٢

 .“التحفظات على املعاهدات”للجنة القانون الدويل، آالن بيلي، عن موضوع 
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 الفصل السابع

  من االتفاقية٢١تطبيق املادة   
 

 مـن االتفاقيـة     ٢١ من جـدول األعمـال املتعلـق بتنفيـذ املـادة             ٧ نظرت اللجنة يف البند      - ٦٦٣
، ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢ينـاير و    / كـانون الثـاين    ١٥ املعقـودتني يف     ٧٧٣ و   ٧٥٦يف جلستيها   

 .ويف اجللسات املغلقة
 

  من جدول األعمال٧لجنة يف إطار البند اإلجراءات اليت اختذهتا ال  
 توصيات عامة بشأن املهاجرات  

 أعرب الفريق العامـل التـابع للجنـة املعـين بوضـع توصـية عامـة بـشأن املهـاجرات عـن                       - ٦٦٤
عدم إحراز تقدم خالل الفترة فيما بـني الـدورات يف جمـال إدخـال املزيـد مـن التنقيحـات علـى           

الــسيدة ديريــام : ضوية الفريــق العامــل علــى النحــو التــايلوأُعيــد تــشكيل عــ. مــشروع التوصــية
، والسيدة شني، والسيدة بيمنتيل، والسيدة أروشا، والـسيدة جـرب، والـسيدة غاسـبار،               )رئيسة(

ــسيدة آرا بيغــوم   ــاريس دا ســيلفا، وال ــسيدة تاف ــة     . وال ــه ميكــن تقــدمي أي ــى أن واتفــق اخلــرباء عل
فربايـر، وسـيقوم الفريـق العامـل إثـر          /ايـة شـباط   مقترحات أخـرى حمـددة إىل الفريـق العامـل بنه          

وسيعمم املشروع اجلديـد يف وقـت سـابق النعقـاد الـدورة الثامنـة               . ذلك بإعداد مشروع منقح   
 .والثالثني، وستخصص اللجنة يوما واحدا للنظر فيه

 
 ٢التوصية العامة بشأن املادة   

 ٢ توصـية عامـة بـشأن املـادة           وأعرب كذلك الفريق العامل التابع للجنة املعـين بوضـع          - ٦٦٥
وأُعيـد تـشكيل عـضوية    . عن عدم إحراز تقدم يف هذا الصدد خالل الفترة فيمـا بـني الـدورات      

، والـسيدة شـيمونوفيتش، والـسيدة       )رئيـسا (الـسيد فلنترمـان     : الفريق العامل على النحـو التـايل      
داين، والـسيدة   زر- شـلنغ، والـسيدة بلميهـوب    -ديريام، والسيدة بيمينتيـل، والـسيدة شـوب        

ويف الدورة الثامنـة والـثالثني، سـيقترح الفريـق        .  كاداري، والسيدة غوميدي شيلتون    -هالربن  
 .العامل إطارا زمنيا إلعداد التوصية العامة
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 توصيات عامة أخرى  
ويف الوقـت الـذي ُتتـرك       .  وناقشت اللجنة أيضا خططا أخرى إلعداد توصـيات عامـة          - ٦٦٦

على حـدة مهمـة القيـام بالعمـل األساسـي املتعلـق مبواضـيع معينـة، اتفقـت                   فيه لكل من اخلرباء     
اللجنـــة علـــى أن اهتمامهـــا ذا األولويـــة ينـــصب علـــى إعـــداد التوصـــيتني العـــامتني املتعلقـــتني    

 .، على التوايل٢باملهاجرات واملادة 
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 الفصل الثامن
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة والثالثون  

 
 يف مـشروع    ٢٠٠٧فربايـر   / شـباط  ٢ املعقـودة يف     ٧٧٣جنة خالل جلستها     نظرت الل  - ٦٦٧

 :جدول أعماهلا املؤقت، وأقرت جدول األعمال املؤقت التايل للدورة
 .افتتاح الدورة - ١ 

 .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  - ٢ 
ني والـثالث الـسابعة   بني الـدورتني    هبا  اليت اضطلعت   رئيسة عن األنشطة    التقرير   - ٣ 

 .والثالثني للجنةوالثامنة 
 مـن اتفاقيـة   ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة        - ٤ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة  - ٥ 

 .اللجنةبأعمال سبل ووسائل التعجيل  - ٦ 
أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                  - ٧ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 .للجنةالتاسعة والثالثني جدول األعمال املؤقت للدورة  - ٨ 
 .والثالثنيالثامنة اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا  - ٩ 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

 
 نظـــــرت اللجنـــــة يف مـــــشروع التقريـــــر املتعلـــــق بـــــدورهتا الـــــسابعة والـــــثالثني        - ٦٦٨

)CEDAW/C/2007/I/L.1 انظر   (٧٧٣، يف جلستها    )، واإلضافاتCEDAW/C/SR.773(  وقد ،
 .أقرته بصيغته املنقحة شفويا خالل املناقشة



A/62/38
 

07-41514 164 
 

 املرفق
كـول  قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة مبوجـب الربوتو              

 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 *١١/٢٠٠٦البالغ رقم   
 

 كونستانس راغان سالغادو :مقدم من
 صاحبة البالغ :الضحية املزعومة
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية :الدولة الطرف
 )املذكرة األوىل (٢٠٠٥أبريل / نيسان١١ :تاريخ البالغ

 ٢٠٠٦ير فربا/ شباط١٥أُحيل إىل الدولة الطرف يف  :اجلهات احملال إليها
 )مل يصدر يف شكل وثيقة(

 مـن   ١٧ املنـشـأة مبوجـب املـادة        ،اللجنة املعنية بالقضاء على التميـيـز ضـد املـرأة      إن   
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميـيـز ضـد املرأة،

 ،٢٠٠٧يناير / الثاينكانون ٢٢ يف وقد اجتمـعت 
 :تعتمـد ما يلـي 

 املقبوليةقرار بشأن   
 هــي كونــستانس راغــان ســالغادو، ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١١بة الــبالغ املــؤرخ صــاح ١-١

ــودة يف    ــة مول ــة بريطاني ــاين ٢٤وهــي مواطن ــشرين الث ــوفمرب / ت  يف بورمنــوث، اململكــة  ١٩٢٧ن
 أهنـا   يوتـدع . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية، وتقـيم حاليـا يف بوغوتـا، كولومبيـا               

ــحية انتـــهاك كانـــت  ــة اضـ ــدا الـــشمالية  اململكـ ــا العظمـــى وأيرلنـ ــدة لربيطانيـ ــادة  ملتحـ ، ١للمـ
ضــد مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز   ٩ مــن املــادة ٢، والفقــرة )و( ٢ واملــادة

. رأة، وذلــك مــن خــالل منعهــا مــن مــنح جنــسيتها الربيطانيــة البنــها األكــرب حبكــم التحــدر  ـاملــ
تفاقيـة والربوتوكـول امللحـق هبـا بالنـسبة للدولـة         وقـد بـدأ نفـاذ اال      . وصاحبة البالغ متثل نفسها   

 . على التوايل٢٠٠٤مارس / آذار١٧ و ١٩٨٦مايو / أيار٧ الطرف يف

فردوس آرا بغوم، ومغـاليس أروشـا دومينغيـز،    : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ       * 
يـرام، سـيس فلينترمـان،      مرمي بلميهوب زرداين، سيسوري شوتيكول، دوركاس كوكرأبيا، مـاري شـانيت دا           

نائلة حممد جرب، فرانسواز غاسبار، هايزل غوميدي شلتون، روث هالربين كداري، تيتزيانا مـايولو، فيوليتـا          
سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش،   . نويباور، براميال باتني، سلفيا بيمنتل، فوميكو سايغا، هيسوشن، غلندا ب         

 .زو كسياوكياوأناماه تان، ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا، 
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 رضتالوقائع كما ُع  
ويف . ، تركــت مقدمــة الــبالغ إنكلتــرا لتقــيم يف كولومبيــا مــع زوجهــا ١٩٥٤يف عــام  ١-٢
ــول١٦ ــبتمرب / أيلـ ــالغاد    ١٩٥٤سـ ــون سـ ــارو جـ ــرب، ألفـ ــها األكـ ــد ابنـ ــا، ، ولـ و، يف كولومبيـ
ويف ذلك الوقت، تقدمت صاحبة الـبالغ بطلـب مـن قنـصلية اململكـة املتحـدة                 . كولوميب ألب

ملنح اجلنسية الربيطانية البنها وقيل هلا إن حق اكتساب اجلنسية الربيطانيـة يـرتبط بالتحـّدر مـن                  
 .أب بريطاين، وإن ابنها، مبا أن والده كولوميب، ُيعترب أجنبيا

، الذي دخـل حيـز      )“١٩٨١قانون  ” (١٩٨١انون اجلنسية الربيطاين لعام     ومبوجب ق  ٢-٢
، ُعـــدلت التـــشريعات الـــسابقة اخلاصـــة باجلنـــسية، وُمنحـــت حقـــوق  ١٩٨٣التنفيـــذ يف عـــام 

.  عامـا ١٨متساوية للنساء والرجـال يف مـا يتعلـق جبنـسية أطفـاهلهم الـذين تقـل أعمـارهم عـن                      
، غـري مـستوٍف للـشروط الالزمـة     ١٩٨١جب قانون   وقيل لصاحبة البالغ إن ابنها ما زال، مبو       

وتقـدمت صــاحبة الـبالغ بطعـن خطــي إىل القنـصلية الربيطانيــة     . الكتـساب اجلنـسية الربيطانيــة  
وإىل وزارة الداخلية، مدعية أن ابنها، لو طالب باحلـصول علـى اجلنـسية الربيطانيـة مـن خـالل                    

 . عليه أي حد عمريحتّدره من أب بريطاين بدال من حتّدره منها، ملا طُبق
وتغريت التشريعات املتعلقة باجلنسية الربيطانية مرة أخرى عندما دخل قـانون اجلنـسية             ٣-٢

 ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ٣٠حيـز النفـاذ يف      ) “٢٠٠٢قـانون   ” (٢٠٠٢واهلجرة واللجـوء لعـام      
بعــض األشــخاص : اكتــساب اجلنــسية بالتــسجيل” (١٩٨١ جــيم إىل قــانون ٤مــضيفا الفقــرة 

 الــــذين بلغــــوا اآلن -وبــــات حيــــق لألطفــــال ). “١٩٨٣ و ١٩٦١ين بــــني عــــامي املولــــود
ــودين يف اخلــارج بــني  -د ـالرشــ ســن ــر / شــباط٧ املول ــاين ١ و ١٩٦١فرباي ــاير / كــانون الث ين

ــشروط      ١٩٨٣ ــواطنني بريطــانيني إذا اســتوفوا بعــض ال ــسجلوا كم ــات أن ُي  ألمهــات بريطاني
 .األخرى

نصل الربيطـاين يف بوغوتـا بـصاحبة الـبالغ ليستفـسر           ، اتصل الق  ٢٠٠٣ويف أوائل عام     ٤-٢
فأجابـت بـأن ابنـها األصـغر        . ١٩٦١فربايـر   / شباط ٧عما إذا كانت قد أجنبت أي أطفال بعد         

وقيـل  .  واكتـسب اجلنـسية الربيطانيـة ولكـن ابنـها األكـرب مل يكتـسبها بعـد           ١٩٦٦ولد يف عام    
ية ألنه ولد قبل التاريخ النـهائي احملـدد         إنه مل يستوِف الشروط املطلوبة للحصول على اجلنس        هلا

 .٢٠٠٢مبوجب قانون 
 

 الشكوى  
 الــبالغ أهنــا عانــت متييــزا علــى أســاس اجلــنس بــسبب قــانون اجلنــسية    صــاحبةتــّدعي  ١-٣

، الذي مل تستطع مبوجبه أن تسجل ابنـها كمـواطن           )“١٩٤٨قانون  ” (١٩٤٨الربيطاين لعام   
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ية بالتحّدر من أب بريطاين، ولكـن لـيس بالتحـّدر          يربط منح اجلنس   ١٩٤٨بريطاين ألن قانون    
 ١٩٨١وتــّدعي أن التمييــز بقــي مــستمرا ألنــه مل ُيرفــع عنــها مبوجــب قــانون  . مــن أم بريطانيــة

، وأن ابنها يبقى غري مؤهل الكتساب اجلنسية الربيطانيـة بالتـسجيل            ٢٠٠٢مبوجب قانون    وال
ــنه  ــسبب سـ ــول . بـ ــاحبةوتقـ ــرأ  صـ ــد املـ ــز ضـ ــبالغ إن التمييـ ــن    الـ ــا مـ ــصّحح إال جزئيـ ة مل ُيـ

 .التشريع خالل
البالغ أهنا، ومع أن النـساء مـن املفتـرض أن يكـّن قـادرات علـى مـنح                   صاحبة  وتّدعي   ٢-٣

، ال يـزلن غـري قـادرات        “على قدم املساواة مع الرجل    ”جنسيتهن ألي طفل ينجبنه يف اخلارج       
ــذين        ــال ال ــشمل األطف ــشريع احلــايل ال ي ــذلك، ألن الت ــام ب ــى القي ــل    عل ــوا ســن الرشــد قب بلغ

 يتــضمن متييــزا ضــدها وضــد غريهــا مــن األمهــات       ٢٠٠٢وتقــول إن قــانون  . ١٩٨١ عــام
 .١٩٦١فرباير / شباط٧الربيطانيات اللوايت أجننب يف اخلارج أطفاال من آباء أجانب قبل 

.  البالغ ملنح ابنـها األكـرب اجلنـسية بالفـشل          صاحبةوقد باءت مجيع اجلهود اليت بذلتها        ٣-٣
 بعثــــت برســــائل إىل خمتلــــف املــــسؤولني احلكــــوميني، مبــــا يف ذلــــك مــــسؤولني يف        وقــــد

رئـــيس الـــوزراء وعـــدد مـــن  كـــذلك الربيطانيـــة يف بوغوتـــا، ويف وزارة الداخليـــة، و الـــسفارة
 .الربملان أعضاء

 
 قبوليةمالحظات الدولة الطرف بشأن امل  

أبريـل  / نيـسان  ١٣ريخ  تطلب الدولة الطرف، من خالل تسليم مالحظاهتـا املقدمـة بتـا            ١-٤
وتالحـظ أن اململكـة املتحـدة صـّدقت، يف     . همقبوليتـ ، رفض الـبالغ علـى أسـاس عـدم        ٢٠٠٦

، علـى االتفاقيـة، مـع إبـداء بعـض التحفظـات، وأن اختـصاص اللجنـة                  ١٩٨٦أبريـل   /نيسان ٧
ــه باالنتــهاكات املزعومــة حلقــوق اإلنــسان       الــذي خيوهلــا اســتالم هــذا الــبالغ والنظــر يف عالقت

الربوتوكـول االختيـاري    نصوص عليهـا يف االتفاقيـة مـستمد مـن انـضمام الدولـة الطـرف إىل                  امل
 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٧لالتفاقية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 

ويف ما يتعلق بالوقائع، تفيد الدولة الطـرف بأنـه ال يوجـد مـا يـشري إىل طبيعـة الطلـب                 ٢-٤
، ولكـن   ١٩٥٤ إىل قنصلية اململكة املتحدة يف بوغوتا، يف عام           البالغ صاحبةالذي تقدمت به    

يظهر، مـن املـوجز الـوارد يف الـبالغ، أنـه جمـرد طلـب بـاالعتراف باجلنـسية الربيطانيـة أللفـارو                        
ومل يكـن مـن املمكـن أن ُيقبـل هـذا الطلـب              . جون سالغادو على أساس حتّدره من أم بريطانية       

 . الوقتبسبب القانون احمللي الساري يف ذلك
ــفارهتا      ٣-٤ ــالل سـ ــن خـ ــواء مـ ــة، سـ ــة الربيطانيـ ــررة باحلكومـ ــصاالت متكـ ــر اتـ وعلـــى إثـ
 الــبالغ أُبلغــت بــأن  صــاحبةقنــصليتها يف بوغوتــا أو مباشــرة، تــشري الدولــة الطــرف إىل أن    أو
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األكرب ال يـزال غـري مؤهـل لتـسجيله كمـواطن بريطـاين علـى أسـاس حتـّدره مـن أم حتمـل                ابنها
 .يةالربيطان اجلنسية

 الــبالغ قــد صــاحبةوحبــسب الدولــة الطــرف، لــيس هنــاك مــا يــدعو إىل االعتقــاد بــأن  ٤-٤
قامت بأي مسعى للطعن يف أي من هذه القـرارات عـن طريـق اللجـوء إىل احملـاكم الربيطانيـة،                     

 . البالغ اختذت أي إجراءات من هذا القبيلصاحبةوالدولة الطرف ليست على علم بأن 
انني احمللية ذات الـصلة باملوضـوع، تـرى الدولـة الطـرف أنـه، كمبـدأ                 وبالنسبة إىل القو   ٥-٤

عــام، ومبوجــب القــانون الربيطــاين، ُيحــدد اكتــساب اجلنــسية الربيطانيــة بــالوالدة أو بالتحــدر    
أمـا االسـتثناءات،    . حبسب ظـروف الفـرد عنـد والدتـه وحبـسب القـانون الـساري عنـد والدتـه                  

 . تشريعات الحقةفيجب أن يكون هناك نص صريح بشأهنا يف
ـــ    ٦-٤ ــرب ل ــد والدة االبـــن األكـ ــه، عنـ ــة الطـــرف أنـ ــبالغ، أي يف صاحبةوتـــشرح الدولـ  الـ
وتــنص . ١٩٤٨، كــان قــانون اجلنــسية الربيطــاين مــشموال بقــانون ١٩٥٤ســبتمرب /أيلــول ١٦

الــذي يــشمل ( علــى أن الــشخص املولــود بعــد نفــاذ القــانون  ١٩٤٨ مــن قــانون عــام ٥املــادة 
لــه احلــق باحلــصول علــى اجلنــسية الربيطانيــة حبكــم التحــدر إذا كــان  ) اءاتددا مــن االســتثنــــع
ومل يكن هذا احلق التلقائي باحلـصول علـى اجلنـسية حبكـم     . ا بريطانيا عند والدته  ــوه مواطن ـــأب

 ١٩٤٨ونـص قـانون     . التحدر متاحا لدى األشخاص املتحدرين من أم بريطانيـة عنـد والدهتـم            
وميكـن تـسجيل األطفـال القـّصر املتحـدرين          . جلنسية الربيطانيـة  على وسائل أخرى الكتساب ا    

من أي مواطن بريطاين كمـواطنني بريطـانيني عقـب تقـدمي طلـب، حـسب األصـول، مـن قبـل                       
أحد والدي الطفل أو الوصي عليه، على أن يكون لوزير الداخلية الـسلطة التقديريـة يف ذلـك،         

قديريـة مبـا يتماشـى مـع سياسـة الـوزارة            وهو الـذي، مـن حيـث املبـدأ، كـان ميـارس سـلطته الت               
وكان التجنس خيضع لعـدد مـن الـشروط، منـها أن يكـون طالـب               . املعمول هبا يف ذلك الوقت    

 .اجلنسية بالغا راشدا
وتشري الدولة الطرف إىل أنـه، يف الفتـرة املمتـدة بـني منتـصف عقـد الـسبعينات وحـىت                ٧-٤

، ١٩٤٨ مـن قـانون عـام        ٥ التمييـزي للمـادة      أواخره، كانت احلكومة الربيطانية تعترف باألثر     
، مريلـني ريـس، جمللـس العمـوم تغـيريا انتقاليـا يف       )آنـذاك (ونتيجة لـذلك، أعلـن وزيـر الداخليـة        

الــسياسة املتبعــة بالنــسبة للطلبــات املقدمــة مــن النــساء املولــودات يف اململكــة املتحــدة بتــسجيل  
لـسياسة العامـة واالنتقاليـة علـى كـل مـن            وتنطبـق هـذه ا    . أطفاهلن القّصر كمـواطنني بريطـانيني     

وُيقـصد بـذلك أي طفـل ولـد ألم          ( سنة عند إعالن الـسياسة اجلديـدة         ١٨كان عمره يقل عن     
 ).١٩٦١فرباير / شباط٧بريطانية بعد 
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، دخـل قـانون     ١٩٨٣ينـاير   /  كانون الثاين  ١وبينت الدولة الطرف كذلك أنه يف يوم         ٨-٤
 ١٩٨١مـن قـانون     ) ١ (٢ونصت املادة   . ١٩٤٨قانون   حيز النفاذ وألغى أحكام      ١٩٨١عام  

وأدِخـــل . علــى احلــصول علــى اجلنــسية حبكــم التحــدر مــن أي مــن الوالــدين يف أحــوال معينــة  
أدخــل هــذا التعــديل . ٢٠٠٢ مــن قــانون ١٣ مبوجــب املــادة ١٩٨١تعــديل آخــر علــى قــانون 

ــذين تغطــيهم الــس  ١٩٨١ جــيم إىل قــانون ٤املــادة  ــة يف ، الــذي مــنح األشــخاص ال ياسة املعلن
 ومتثــل أثــر احلكــم - حقــا قانونيــاً يف التــسجيل كمــواطنني بريطــانيني ١٩٧٩فربايــر / شــباط ٧

اجلديد يف متكينهم مـن التقـدم للتـسجيل حـىت بعـد بلـوغهم سـن الرشـد؛ واشـترط التعـديل أن                        
ــد     ــل ١٩٦١فربايــر / شــباط٧يكــون املتقــدم مولــوداً بع . ١٩٨٣ينــاير / كــانون الثــاين ١ وقب

ــة يف   ويعكــ  تطبــق علــى ١٩٧٩فربايــر / شــباط٧س هــذان التارخيــان حقيقــة أن الــسياسة املعلن
 كــان ١٩٨٣ينــاير / كــانون الثــاين١ وأن ١٩٦١فربايــر / شــباط٧األشــخاص املولــودين بعــد  

 حيـز النفـاذ، وصـار منـذ ذلـك احلـني بإمكـان األم                ١٩٨١التاريخ الـذي دخل فيه قـانون عـام         
 إعطــاء جنــسيتها بــنفس الطريقــة الــيت يعطيهــا هبــا األب حامــل    الــيت حتمــل اجلنــسية الربيطانيــة 

 .اجلنسية الربيطانية
وفيمــا يتعلــق بعــدم جــواز الــشكوى بــسبب عامــل الــزمن، تفيــد الدولــة الطــرف بــأن     ٩-٤

مـن  ) ٢ (٩صاحبة البالغ تشكو من انتهاك اململكة املتحدة حلقوقها املنصوص عليها يف املـادة              
 مـن   ١ية اللجنة عن حق إىل تعريف التمييز ضد املرأة الوارد يف املـادة              االتفاقية، وأهنا توجه عنا   

وتـدلل الدولـة    ). و (٢االتفاقية؛ وإىل االلتزام الذي دخلت فيـه الدولـة الطـرف مبوجـب املـادة                
الطرف على أنه لتحديـد مـا إذا كـان تقـدمي الـبالغ خيـضع لعـدم اجلـواز بـسبب عامـل الـزمن،                          

وتـشكو صـاحبة الـبالغ      . ظر بعناية يف احملتوى الفعلي للـشكوى املقدمـة        فــإن مما له أمهيته أن ُين     
، ال تتمتع بنفس احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا الرجـال              ١٩٥٤من أهنا، فيما يتعلق بابنها املولود عام        

ومن الواضح أهنا متتعت هبذه املعاملـة املتـساوية فيمـا يتعلـق بابنـها               . بالنسبة إلعطاء جنسيتها له   
ة لذلك، تفيـد الدولـة الطـرف بأمهيـة النظـر يف ماهيـة احلقـوق الـيت يتمتـع هبـا                       وكنتيج. األصغر
، مبوجب القانون احمللي، بالنسبة ملنح جنسيتهم إىل أبنـائهم وهـي مـسألة              )أو متتعوا هبا  (الرجال  

 . “حقوق متساوية”ال تتمتع النساء فيها بـ 
، يـصبح أبنـاء اآلبـاء    ١٩٤٨ مـن قـانون   ٥ وتوضح الدولة الطـرف أنـه مبوجـب املـادة       ١٠-٤

الذين حيملون اجلنسية الربيطانية تلقائياً ومنذ وقت والدهتم مواطنني بريطـانيني حبكـم التحـدر،               
) من آباء ليـسوا أيـضاً بريطـانيني       (بينما مل يتمتع أبناء األمهات اللوايت حيملن اجلنسية الربيطانية          

 أي حقـوق  ١٩٧٩فربايـر  / شـباط ٧ومل مينح التغـيري الـذي حـدث يف الـسياسة يـوم       . هبذا احلق 
وعلــى العكــس، فإنــه ســعى، قبــل تــصديق اململكــة   . إضــافية للرجــال بالنــسبة جلنــسية أبنــائهم 

املتحــدة علــى االتفاقيــة بوقــت طويــل، لتغــيري املمارســة القائمــة مــن أجــل التخفيــف مــن آثــار     
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 أيـضاً   ١٩٨١ومل يـوفر قـانون عـام        . ١٩٤٨كـان يعتـرب متييـزاً ضـد النـساء يف تنفيـذ قـانون                 ما
 جــيم مــن قــانون  ٤وأخــريا، فــإن املــادة  . حقــوق خمتلفــة للرجــال بالنــسبة جلنــسية أبنــائهم   أي

، مل تــنص هــي أيــضاً علــى أيــة حقــوق جديــدة أو خمتلفــة  ٢٠٠٢، الــيت أدخلــها قــانون ١٩٨١
للرجال بالنسبة جلنـسية أبنـائهم، إال أهنـا قـدمت تغطيـة قانونيـة لألشـخاص املولـودين ألمهـات            

ــصادر يف    بريطان ــسياسة ال ــيري يف ال ــهم التغ ــذين مشل ــات وال ــر / شــباط٧ي ونتيجــة . ١٩٧٩فرباي
لذلك، فإنــه ُيدفَع بأن شكوى صاحبة البالغ ال ميكـن أن توّجـه سـوى للحـق املنـصوص عليـه        

إلعطـاء  ) الـذي كـان ميـَنح يف ذلـك الوقـت للرجـال فقـط               (١٩٤٨ من قانون    ٥مبوجب املادة   
أما مـن الناحيـة الزمنيـة، فـإن       .  مولده إىل طفلهم املولود يف اخلارج      جنسية الرجال تلقائياً وقت   

سـبتمرب  /أيلـول  ١٦التاريخ احلاسم هو بالتايل تاريخ ميالد االبن األكـرب لـصاحبة الـبالغ، وهـو      
، أي قبل اعتماد اجلمعية العامة لالتفاقية أو دخوهلـا حيـز التنفيـذ بوقـت طويـل، وحـىت                    ١٩٥٤

أو انـضمامها إىل الربوتوكـول االختيـاري بوقـت         /دة علـى االتفاقيـة و     قبل تصديق اململكة املتح   
ويتماشى هذا أيضاً مع املبدأ العام الذي يقـوم عليـه قـانون اجلنـسية يف اململكـة املتحـدة                    . أطول

وقانون اجلنسية يف معظـم الـدول، وهـو مبـدأ حتديـد حـق الـشخص يف احلـصول علـى اجلنـسية            
باإلشارة إىل ظـروف ذلـك الـشخص والقـانون املطبـق يف وقـت               باملولد أو التحدر    ) الربيطانية(

أو علــى أقــل تقــدير الفتــرة الزمنيــة (كــذلك تتماشــى اإلشــارة إىل تــاريخ مــيالد الطفــل . مولــده
ــيت ــ” ميكــن خالهلــا وصــفه  ال ــة، الــيت  ) ٢ (٩بوضــوح مــع صــياغة املــادة   ) “الطف مــن االتفاقي
وال بــد مــن قــراءة  . “أطفــاهلم” جلنــسية صــراحة إىل احلقــوق املتــساوية للنــساء بالنــسبة   تــشري
 مبــا يتماشـــى مــع استخــــدام املــصطلح يف الــصكوك الدوليـــة      “األطفــال ”اإلشــارة إىل   هــذه 

من العهـد الـدويل اخلـاص    ) ٣ (٢٤، مثل املادة   )اخلاصة حبقوق اإلنسان  (األخــرى ذات الصلة    
ــادة   ــسياسية؛ واملـ ــة والـ ــاحلقوق املدنيـ ــم املت ) ١ (٧بـ ــة األمـ ــن اتفاقيـ ــل؛  مـ ــوق الطفـ ــدة حلقـ حـ

وكـــان ســـن الرشـــد يف . مـــن االتفاقيـــة األوروبيـــة املتعلقـــة باجلنـــسية) ٢( و) ١ (٦ واملـــادتني
 . عاماً ١٨ة املتحدة يف مجيع األوقات اجلوهرية للموضوع هو ــاململك

 كذلك تـدفع الدولـة الطـرف بأنـه، علـى أقـل تقـدير، اعتبـاراً مـن تـاريخ بلـوغ أكـرب                          ١١-٤
 “ضـحية ”، فإهنـا مل تعـد   ١٩٧٢سـبتمرب  / أيلـول ١٦لبالغ لسن الرشـد، أي يف       أبنــاء صاحبة ا  

فـال ميكـن للـشخص كقاعـدة عامـة االسـتفادة مـن              . حلرمان أكرب أبنائها من اجلنسية الربيطانيـة      
فمــا أن يبلــغ الــشخص . جنــسية أحــد والديــه ســوى عنــدما يكــون ال يــزال يف مرحلــة الطفولــة

يقدمـه للحـصول علـى جنـسية إىل العالقـات الشخـصية            الرشد، ال بد أن يستند أي طلب         سن
ــات         ــن عالق ــه م ــدى أم ــا ل ــن خــالل م ــيس م ــا ول ــد م ـــن ببل ــادة  . لالبـ ــرب امل ــن  ٤وتعت  جــيم م

 إىل حد كبري االسـتثناء مـن هـذه القاعـدة العامـة وتطبَّـق علـى فئـة حمـــدودة                      ١٩٨١ عام قانون
الستمـــــرار فـــــي عـــــدم وبالتالـــــي، فـــإن أي شكـــــوى خبـــصوص ا . للغايـــــة مـــن األشـــخاص
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االعتــراف بأكرب أبناء صاحبة الـبالغ كمـواطن بريطـاين أو تـسجيله كـذلك ال بـد أن يقـدمها                     
 . هو نفسه

 وترى الدولة الطرف أن هـذا التحليـل لـن يقوضـه القـول بـأن صـاحبة الـبالغ سـعت                      ١٢-٤
 مـن قـانون   ٧ملـادة   مراراً دون جناح إىل تسجيل أكرب أبنائها كمواطن بريطاين، سواء مبوجـب ا            

 ١٩٧٩فربايــر / شــباط٧ كمــا طبِِّقــت يف أعقــاب اإلعــالن عــن تغــيري الــسياسة يف ١٩٤٨عــام 
إذ ال ميكـــــن . ، هـذا إذا كانـت قـد تـذرعت أصـالً هبـذا القـول       ١٩٨١مبوجـب قـانون عـام     أو

لــرفض تــسجيل أكــرب أبنــاء صــاحبة الــبالغ مبوجــب هــذين احلكمــني أن يــشكّل يف حــد ذاتــه    
 نظـراً ألن    “حقوقـاً مـساوية حلقـوق الرجـال       ”لشكوى من أن صاحبة الـبالغ مل متـَنح          أساسـاً ل 

وعلـى أي حـال     .  وال ميـنح حقوقـاً خاصـة هلـم         “للرجـال ”أياً من هذين احلكمـني غـري موجـه          
إن مــن غــري الواضــح أن صــاحبة الــبالغ قــدمت يف أي وقــت علــى اإلطــالق طلبــاً بتــسجيل  ــــف
ال طفالً، وأهنا، إن كان هذا هو األمر، جلـأت لـسبل االنتـصاف    رب أبنائها عندما كان ال يز    ــأك
 . ة املتاحة يف احملاكم االنكليزيةــاحمللي
اسـتمرت  ” وتدفع الدولة الطرف بأنه هلذه األسـباب ال ميكـن القـول بـأن هـذه حالـة                  ١٣-٤

ل ، أي تــاريخ دخــو“ملــا بعــد ذلــك التــاريخ ... فيهــا احلقــائق الــيت قــدِّم علــى أساســها الــبالغ  
الربوتوكول االختيـاري حيـز النفـاذ بالنـسبة للمملكـة املتحـــدة؛ وال ميكـن أيـضاً القـــول بـــأن                      

ومـع أن تبعـات االخـتالف يف املعاملـة الـذي تعرضـت              . آخر املراسالت تسمح بانتهاك جديـد     
ــبالغ يف عــام    ـــه صــاحبة ال ــدون   ) ١٩٧٢ و ١٩٥٤أو بــني  (١٩٥٤ل ــها ب اســتمرت ببقــاء ابن

انية، فإن الدولة الطرف تدفع أيـضاً بـأن الوضـع املتعلـق جبنـسية االبـن ال يـشكل                اجلنسية الربيط 
ــادة       ــبالغ مبوجـــب املـ ــاحبة الـ ــوق صـ ــداً حلقـ ــستمراً أو جديـ ــهاكاً مـ ــه انتـ ــد ذاتـ ) ٢ (٩يف حـ

 . )٧(االتفاقية من
) ١ (٤ أما بالنسبة الستنفاد سبل االنتصاف احملليـة، فتفيـد الدولـة الطـرف بـأن املـادة             ١٤-٤

وتـدفع  .  سـبل االنتـصاف احملليـة املتـوفرة        “مجيـع ”لربوتوكول االختياري تتطلـب اسـتنفاد       من ا 
 أو اإلداريـــة الدولة الطرف بأن هذا يتطلـب أن تطـرق صـاحبة الـبالغ مجيـع الـسبل القـضائيــة                   

 وال توجــد إشــارة يف الــبالغ إىل أن صــاحبته تقــدمت. )٨(الــيت متنحـــها فرصــة معقولــة للنجــاح
لتــسجيل أكــرب ) ١٩٧٢ و١٩٥٤ أو بــني عــامّي ١٩٥٤يف عــام ( املناســب بطلــب يف الوقــت

__________ 
ضـد كنـدا   . ك. ، ج١٩٨٤/ ١٧٤الـبالغ  :  إىل القرارين التاليني للجنة حقوق اإلنـسان       اجتري اإلشارة قياس   )٧( 

CCPR/C/23/D/174/1984)( كوروفسكي ضد بولندا ٨٧٢/١٩٩٩؛ والبالغ ،CCPR/C/77/D/872/1999).( 
وتــشري إىل ؛ (CCPR/C/52/D/437/1990)، بــاتينيو ضــد بنمــا ٤٣٧/١٩٩٠ستــشهد الدولــة الطــرف بــالبالغ ت )٨( 

 .(CCPR/C/76/D/942/2000)، جوناّسن وآخرون ضد النرويج ٩٤٢/٢٠٠٠البالغ 
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 مـن الواضـح   خيـار  وهـو  - ١٩٤٨مـن قـانون    ) ١ (٧أبنائها كمواطن بريطاين مبوجـب املـادة        
وعــالوة علــى هــذا، فإنــه كــان مــن املمكــن بــل كــان ينبغــي الطعــن يف     . أنــه كــان متاحــاً هلــا 

حملكمـة العليـا، الـيت كـان جهازهـا ميـارس       رفـض للطلـب عـن طريـق املراجعـة القـضائية يف ا       أي
آنــذاك، وال يــزال، اإلشــراف القــضائي علــى ممارســة الــسلطات احلكوميــة، مبــا فيهــا وزارة          
ــسائل          ــرارات م ــة بق ــصاصاهتا املتعلق ــي، الخت ــديرها ه ــانون أو بتق ــواء حبكــم الق ــة، س الداخلي

لــذلك االختــصاص فاحملكمــة العليــا يف ممارســتها  . احلــصول علــى اجلنــسية، ضــمن مجلــة أمــور  
ــرارات و     ـــاء الق ــسلطـة إلغـ ــع ب ــزال تتمت ــت وال ت ــب اختــاذ   /كان ــة تتطل ــر إلزامي  أو إصــدار أوام

ــرار ــانوين أو غــري        ق ــشكل غــري ق ــصرفت ب ــة ت ــسلطة احلكومي ــف، حيثمــا ختلــص إىل أن ال خمتل
ومــع أن االتفاقيــة مل تكــن قــد أبرمــت بعــد يف تلــك املرحلــة، فقــد كــان مــن املمكــن  . عقــالين

مـن قـانون    ) ١ (٧البالغ الطعن يف أي رفض ملمارسة السلطة التقديرية مبوجب املادة           لصاحبة  
وكــان مــن .  لــصاحل أكــرب أبنائهــا علــى أســاس عــدم معقوليتــه يف إطــار القــانون احمللــي  ١٩٤٨

املمكن هلا اإلشــارة إىل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان اليت كونت التزاماً دولياً ختـضع لـــه                
 .  املتحدة وكان من املمكــن أن يكون ذي صلــة مبمارسة السلطة التقديرية النظاميةاململكة

  ال ميكــــن أن يتمثــــل“االنتــــصاف الفعــــال” تفيــــد الدولــــة الطــــرف بــــأن اختبــــار  ١٥-٤
كانت شكوى ما ناجحة أم ال، وإمنا يف توفر إجراء يف النظام احمللـي قـادر علـى النظـر                إذا فيما

منا احلاجة للجوء للجنـة، وتـوفري هـذا االنتـصاف بالفعـل إذا كـان هنـاك        يف توفري االنتصاف دو  
فإذا كان للجنة أن تنظر، خالفاً ملا جاء يف البيانـات الـسابقة، يف              . )٩( الشكوى وضوعاقتناع مب 

كون املسألة املشكو منها ال تـشكل انتـهاكاً مـستمراً وإمنـا انتـهاكاً جديـداً ال يعتـرب غـري جـائز                      
، فـإن الدولـة الطـرف تـرى أن الـشكوى غـري مقبولـة بـنفس القـدر بـسبب           بسبب عامل الـزمن  

ويف . عدم قدرة مقدمة البالغ على استنفاد كافة سبل االنتصاف املتاحـة علـى املـستوى احمللـي                
 حــني أن األدلــة وافــرة علــى ســعي مقدمــة الــبالغ الســتنفاد ســبل االنتــصاف اإلداريــة املتاحــة    

ــشريعية للجــرب  وأي( إجرائهــا التــصاالت مــع حكومــة اململكــة املتحــدة     مــن خــالل  -ســبل ت
، فإهنــا فــشلت متامــاً يف اســتنفاد ســبل االنتــصاف القــضائية  )واألعــضاء املتعــاطفني مــن الربملــان 

وترى الدولة الطرف كذلك أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف احملليـة قبـل إمكـان               . )١٠(املتاحة
__________ 

 احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان، نيكيتينــا ضــد  يف ١٨٣٠٤/٠٥ الطــرف إىل الطلــب رقــم تــشري الدولــة )٩( 
 .، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلالالبالغتنطبق على هذا القضية أن تلك قترح تاململكة املتحدة، و

ــة الطــرف إىل   )١٠(  ــشري الدول ــدى  ت ــانوين ل ــرأي الق ــسان ال ــة حقــوق اإلن ــسألة جلن ــبالغ   ، وال يف هــذه امل ســيما ال
احملكمــة األوروبيــة  الــرأي القــانوين لــدى    وإىل (CCPR/C/37/D/222/1987)ضــد فرنــسا  . ، ك٢٢٢/١٩٨٧

، ٢٩١٨٣/٩٥رقـم  ] جملـس اإلدارة [، مبا يف ذلك فريسوز وروار ضد فرنسا  يف هذه املسألة   حلقوق اإلنسان 
؛ كــودال ضــد بولنــدا ينــاير/ين الثــاكــانون - ١٩٩٩احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان نــشرة ، ٣٧الفقــرة 

 - ٢٠٠٠احملكمــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان  نــشرة ، ١٥٢، الفقــرة ٣٠٢١٠/٩٦، رقــم ]جملــس اإلدارة[
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ــة هــي قاعــدة ر   . اســخة أيــضاً يف القــانون الــدويل العــريف  البــدء يف اإلجــراءات القــضائية الدولي
يف حالـة حـدوث انتـهاك، البـد مـن إتاحـة الفرصـة               ”وتعكس القاعدة وجهة النظر القائلة بأنه       

حمكمـة العـدل الدوليـة     (“للدولة جلربها بطريقتها اخلاصة، داخـل إطـار نظامهـا القـانوين احمللـي       
 )).٢٧ (٦ ص ،١٩٥٩يف قضية إنترهاندل، تقارير حمكمة العدل الدولية، 

وتؤكد الدولة الطرف أيـضا أن قواعـد القـانون الـدويل تـشدد علـى ضـرورة االختبـار                     ١٦-٤
الوايف حلالة عدم جـدوى سـبل االنتـصاف املمكنـة، وهـي حالـة ال بـد مـن وجودهـا قبـل نفـي                         

وكـان مـن املمكـن لـصاحبة        . )١١(انطباق الشرط العام املتمثل باسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة           
 للطعـن  ١٩٩٨ بل وكان ينبغي هلا، رفع دعـوى مبوجـب قـانون حقـوق اإلنـسان لعـام            البالغ،

 . يف قانونية استمرار رفض تسجيل أكرب أبنائها كمواطن بريطاين
وتــذكر الدولــة الطــرف أنــه يف حالــة تــبني احملكمــة العليــا لوجــود انتــهاك حلــق صــاحبة  ١٧-٤

 ١٩٨١إمـا أن تـسعى لتفـسري قـانون      : رينالبالغ مبوجب االتفاقية األوروبية، فـإن أمامهـا خيـا         
على حنو يتماشى مع حقوق صاحبة البالغ أو حقوق ابنها مبوجب االتفاقية األوروبية حلقـوق               

 مــن قــانون حقــوق اإلنــسان  ٤اإلنــسان؛ أو أن تعلــن عــدم صــالحية الــدعوى مبوجــب املــادة   
. دابري انتـصاف عاجلـة  وميكّن اخليار األخري حكومة اململكة املتحـدة مـن اختـاذ تـ       . ١٩٩٨ لعام

وتفيد الدولة الطرف كذلك بأنه، مع أن من املستحيل تقدير التقيـيم مـا إذا كـان هـذا الطلـب                 
املقدم إىل احملكمة العليا سيكون يف النهاية ناجحا، بـأي قـدر مـن الـيقني، فإنـه ال ميكـن القـول                      

با من صـاحبة الـبالغ أن       بأن هذا اللجوء إىل احملكمة العليا ال يشكل انتصافا فعاال يكون مطلو           
 . تستنفده

وتقترح الدولة الطرف أيـضا أن الـبالغ غـري جـائز ألنـه بوضـوح ال يـستند إىل أسـاس                 ١٨-٤
فقــد أدخلــت اململكــة املتحــدة عقــب التــصديق علــى االتفاقيــة الــتحفظ التــايل بالنــسبة    . ســليم
 : ٩ للمادة

نه اعتبــارا مــن ، الــذي بــدأ ســريا١٩٨١يقــوم قــانون اجلنــسية الربيطــاين لعــام    
، علــى أســاس مبــادئ ال تــسمح بــأي متييــز ضــد املــرأة يف  ١٩٨٣ينــاير /كــانون الثــاين

 فيمــا يتعلــق باكتــساب جنــسيتها أو تغيريهــا أو االحتفــاظ هبــا، ١ نطــاق مــدلول املــادة
 ال جيــوز أن ٩بيــد أن قبــول اململكــة املتحــدة للمــادة  . فيمــا يتعلــق جبنــسية أطفاهلــا  أو

__________ 

 تـشرين   ١٨، القـرار الـصادر يف       ٦٢٢٣/٠٤طلب رقـم    ال؛ بانفيلد ضد اململكة املتحدة،      نوفمرب/ الثاين تشرين
 .٢٠٠٥أكتوبر /األول

؛ ١٩٥أمرياسينغ، ص . ف. س) ١٩٩٠ (Local Remedies in International Lawتشري الدولة الطرف إىل  )١١( 
 .٥٢٥ألوبنهامي، ص ) الطبعة التاسعة( International Law و
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اسـتمرار بعـض األحكـام املؤقتـة أو االنتقاليـة الـيت سـتظل سـارية                 يؤخذ على أنه يبطل     
 . بعد ذلك التاريخ

، الـيت   ١٩٤٨ مـن قـانون      ٥وتعترب الدولة الطـرف أن التبعـات املـستمرة لتطبيـق املـادة               
 الــيت “األحكــام املؤقتــة واالنتقاليــة”تعــّد يف صــلب الــبالغ، تقــع بــشكل واضــح داخــل إطــار  

ن أثــر الــتحفظ نتيجــة لــذلك هــو عــدم حتمــل اململكــة املتحــدة ويكــو. ١٩٨١يتــضمنها قــانون 
ــة  ــة     . للمــسؤولية مبوجــب االتفاقي ــان التحفظــات اخلاصــة باتفاقي ــة الطــرف إىل بي ــشري الدول وت

ة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، الـيت نـِشرت كجـزء مـن تقريرهـا عـن أعمـال                    ـاللجن
ــ. )A/53/38/Rev.1(دورهتــا التاســعة عــشرة   ــة يف ذلــك   وتعت ــة الطــرف أن مقــاطع معين رب الدول

 مـن اتفاقيـة     ٢٣-١٩ان تعكس عن حق املوقف مبوجب القانون الدويل، وال سـيما املـواد              ــالبي
فيينا لقانون املعاهدات، وهو أنه يتعني على الدول األطراف وليس اللجنة اختاذ قـرارات ملزمـة    

 مـسموح بــه نظـرا لتنافيــه مــع   بـشأن مــا إذا كـان الــتحفظ املقـدم مــن دولـة طــرف أخـرى غــري     
وتــدفع الدولــة الطــرف بأنــه ال ميكــن تــصنيف الــتحفظ علــى  . مقــصد االتفاقيــة والغــرض منــها

ـــامل ــه  ٩ادة ـ ــى أن ــها     ” عل ــة والغــرض من ــذه االتفاقي ــصد ه ــع مق ــث حتظــره  “ال يتماشــى م  حبي
طـراف  وتعتـرب الدولـة الطـرف أن عـدم سـعي أي مـن الـدول األ                . من االتفاقية ) ٢ (٢٨ ادةـــامل

األخرى يف االتفاقية إىل االعتراض على توافق هذا التحفظ مع مقصد االتفاقيـة والغـرض منـها                 
تثر أي خماوف حمـددة بـشأن هـذا الـتحفظ      والطعن فيه أمر جدير باملالحظة؛ كما أن اللجنة مل   

، سوى من خـالل إعراهبـا العـام عـن القلـق مـن عـدد التحفظـات علـى االتفاقيـة،                       ٩على املادة   
ــى ــة    عل ــه يف توصــياهتا العام ــذي أوردت ــرات  (٢١ و ٢٠ و ٤ النحــو ال ــن الفق ) ٤٨ إىل ٤١م

وتـدلل الدولـة الطـرف    . وبياهنا عن التحفظات الوارد يف تعليقاهتا اخلتامية على اململكة املتحـدة      
نتيجة لذلك علـى أن هـذا الـبالغ، مـن حيـث كونـه غـري مرفـوض ألي مـن األسـباب الـواردة                          

وح إىل أسـاس سـليم بـسبب خـضوع موضـوعه بـشكل واضـح للـتحفظ                  أعاله، ال يستند بوض   
 . الذي أبدته اململكة املتحدة عند التصديق

ــواردة أعــاله، بــأن الــبالغ غــري مقبــول مبوجــب      ١٩-٤ ــة الطــرف، لألســباب ال وتــدفع الدول
دة أوفــت، ــــمــن الربوتوكــول االختيــاري؛ وأن اململكــة املتح ) ٢ (٤أو املــادة /و) ١ (٤ املــادة

ـــإل املقــروءة بــاالقتران ) ٢ (٩ احلــد إىل يكــون فيــه ذلــك مالئمــا، بالتزاماهتــا مبوجــب املــادة   ىـ
 وعلـــى ١٩٨١مـــن االتفاقيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل إقـــرار قـــانون عـــام   ) و (٢  و١باملـــادتني 

 . تقدير أقل
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 قبوليةتعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف على امل  
، علـى  ٢٠٠٦مـايو  / أيار٢٩د، من خالل مذكرهتا املؤرخة    تعيد صاحبة البالغ التأكي    ١-٥

، حيث أن احلقائق موضـوع الـبالغ اسـتمرت بوضـوح إىل             مقبوالرأيها وجوب اعتبار بالغها     
مــا بعــد دخــول الربوتوكــول االختيــاري حيــز النفــاذ بالنــسبة للدولــة الطــرف، بقــدر مــا جتلــى   

ثانيـة لقـانون اجلنـسية واهلجـرة واللجـوء           يف القـراءة ال    ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٧التمييز جمـددا يف     
، الذي ذكـر امسهـا باإلضـافة إىل أمسـاء آخـرين، وكـان       ٦٧، عندما رِفض التعديل ٢٠٠٦لعام  

 . من شأنه رفع التمييز عنهم
ــبالغ إىل أن    ٢-٥ ــشري صــاحبة ال ــة  ”وت ــة أو االنتقالي ــام املؤقت ــظ  “األحك ــذكورة يف حتف  امل

وتــرى صــاحبة الــبالغ أنــه كــان جيــب إلغــاء  .  عامــا٢٠اململكــة املتحــدة اســتمرت ألكثــر مــن 
وتـــضيف أن احلكومـــة  . ٢٠٠٦ أو يف عـــام ٢٠٠٢األحكـــام املؤقتـــة أو االنتقاليـــة بقـــانون    

بتحفظها تعمدت قطـع الـسبيل القـانوين لالنتـصاف أمـام األمهـات الربيطانيـات الـاليت لـديهن                    
 .  آلباء أجانب١٩٦١أبناء ولدوا قبل عام 

ــد صــاحبة ا  ٣-٥ ــها      وتفي ــذي كــان ميكن ــذهب إىل احلــد ال ــة الطــرف مل ت ــأن الدول ــبالغ ب ل
الذهاب إليه على حنو معقول وقابل للتطبيق من أجل التصدي حلقيقـة عـدم قـدرة األشـخاص،                 

 . مثل ابنها، على احلصول على اجلنسية الربيطانية عن طريق التحّدر من األم
ــانون    ٤-٥ ــراف ق ــبالغ إىل اعت ــودين يف   حبــق ا١٩٨١وتــشري صــاحبة ال ــاء القــّصر املول ألبن

ــاء أجانـــب( ألمهـــات بريطانيـــات ١٩٦١فربايـــر / شـــباط٧اخلـــارج بعـــد  يف التـــسجيل ) وآبـ
وتفيـد بأنـه مـا أن تعتـرف احلكومـة حبـق نفـس األشـخاص يف التـسجيل                    . كمواطنني بريطانيني 

 ١٩٦١فربايــر / شــباط٧، فــإن ٢٠٠٢كمــواطنني بريطــانيني كبــالغني مبوجــب قــانون عــام      
فإذا كان مـن اإلجحـاف والتمييـز حرمـان          . هنائي لن يكون تارخيا ذي صلة باملوضوع      كتاريخ  

املولودين يف اخلارج ألمهات بريطانيـات مـن احلـق          ) الذين بلغوا اآلن سن الرشد    (بعض األبناء   
. يف التقدم للتسجيل، فإنه يكون جمحفا ومتييزيا بنفس القـدر حرمـان اآلخـرين مـن نفـس احلـق          

بالغ عــن الــسبب وراء عــدم إمكــان مــنح نفــس حــق التــسجيل للراشــدين وتتــساءل صــاحبة الــ
 .١٩٨١الذين سبق وتعرضوا للتمييز ضدهم مبوجب قانون 

وتعترض صاحبة البالغ على أن اجلنسية تتحدد عن طريق تطبيق التـشريع الـساري يف                ٥-٥
هـاهتم  وقت مولد الفرد، من حيث أن أشخاصا معينني كانوا يستطيعون التسجيل عن طريق أم             

 . ٢٠٠٢ وبأنفسهم كبالغني يف عام ١٩٨١ مبوجب قانون ١٩٨١يف عام 
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 صّحح جزئيا التمييز اجلنسي الذي كـان قائمـا          ١٩٨١وتقر صاحبة البالغ بأن قانون       ٦-٥
تارخييا من خالل إقرار حق النـساء اعتبـارا مـن ذلـك التـاريخ يف إعطـاء جنـسياهتن إىل أبنـائهن                       

 غري أنه خلق متييزا جديدا بـني بعـض األمهـات، وهـن األمهـات                .على قدم املساواة مع الرجال    
وتـدفع  . ١٩٦١ والاليت لديهن أبناء ولدوا بعـد عـام          ١٩٦١الاليت لديهن أبناء ولدوا قبل عام       
، ممـن  ١٩٦١ بسبب متكّن األبناء املولـودين بعـد عـام          ٢٠٠٢بأن التمييز استمر مبوجب قانون      

 .  قّصرا، من القيام بذلك كراشدينعجزت أمهاهتم عن تسجيلهم عندما كانوا
وتشكك صاحبة البالغ يف عدالة تشريع اجلنسية الذي مل يسر بأثر رجعي على األقـل                ٧-٥

بالنـسبة لألشـخاص الــذين ال يزالـون علــى قيـد احليـاة واملتــأثرين بـه، وتقــارن الوضـع بالقــانون        
ود هـدف مـشروع قبـل       وتعتقد بوجوب وج  .  العبيد مجيعالذي أهنى الرق والذي حترر مبوجبه       

إمكان تربير االختالف يف املعاملة، وتتساءل عما ميكن أن يكـون هـذا اهلـدف املـشروع الـذي           
وبينما تقر صاحبة البالغ بعدم قدرة أي حكومـة علـى           . يستهدف جمموعة بعينها من األمهات    

ب كـل  جرب كل أشكال اإلجحاف يف التاريخ وبني األجيال السابقة، فإهنا تعتقد بأنه من واجـ        
حكومة جرب أشكال اإلجحاف الكائنـة داخـل حـدود قـدراهتا، كـالتمييز القـائم يف يومنـا هـذا                     
ضد األحياء، ال سيما عنـد تقطـع احلكومـة للعهـود الرمسيـة، مـن قبيـل قـانون حقـوق اإلنـسان                       

وتـدفع صـاحبة الـبالغ أيـضا        . واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أمام العـامل          
الذريعـة الوحيـدة لعـدم وفـاء دولـة بالتزامهـا يف جمـال حقـوق اإلنـسان جتـاه مواطنيهـا هـي                        بأن  

وهـو أمـر، دومنـا شـك، ُيعتقـد أنـه            (احتمال أن تكون لـه عواقـب مـدمرة إىل حـد بـالغ للـبالد                 
 بــأن تــبني هــذه العواقــب ديب، وإذا كــان هــذا هــو األمــر، فــإن احلكومــة لــديها التــزام أ)حــدث

 . ٌمرضبالكامل وعلى حنو 
وتؤكد صاحبة الـبالغ أنـه لـألم حقـا أساسـيا يف إعطـاء جنـسيتها إىل ابنـها علـى قـدم                         ٨-٥

املساواة مع الرجال ومع غريها من األمهات، سواء كان هذا االبن قاصرا أو راشـدا، وخاصـة                 
وأن أقــر قانونــان خمتلفــان للجنــسية نفــس احلــق بالفعــل ألشــخاص آخرين،كقــّصر وكبــالغني؛   

 مجيع أشكال اإلجحاف املستمرة، الناشئة أو املدافع عنها علـى أسـاس قانونيتـها               وهي تعترب أن  
 . عندما نشأت، غري مقبولة

 
 على مسألة املقبوليةتعليقات إضافية للدولة الطرف   

 يف االعتمـاد علـى      ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٢١تستمر الدولة الطرف يف مـذكرهتا املؤرخـة          ١-٦
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ليت قدِّمت يف مذكراهتا اخلاصة جبواز البالغ ا
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وتالحظ الدولة الطرف أن صاحبة البالغ مل تسع صـراحة إىل مناقـشة مـذكرة الدولـة           ٢-٦
عدم جواز البالغ بـسبب عامـل الـزمن،        : الطرف أو االعتراض عليها فيما يتعلق باألمور التالية       

ا األكـرب سـن الرشـد يف    حيث أن صاحبة البالغ مل تعد ضحية على أقل تقـدير منـذ بلـوغ ابنـه             
أي قبل فترة طويلة مـن تـبين اجلمعيـة العامـة لالتفاقيـة، ومـن بـاب                   (١٩٧٢سبتمرب  / أيلول ١٦

أو عدم جواز الـبالغ بـسبب فـشل صـاحبة الـبالغ             /؛ و )أوىل قبل تصديق الدولة الطرف عليها     
لنتـائج املـستمرة   أو كـون األحكـام املتعلقـة با   /يف استنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة؛ و     

مشمولة بصورة واضـحة باألحكـام الفعليـة للـتحفظ الـذي وضـعته           ١٩٤٨من قانون    ٥للمادة  
وتفيـد الدولـة الطـرف بكفايـة أي مـن احلجـتني             . الدولة الطرف لدى تـصديقها علـى االتفاقيـة        

 .األوىل والثانية وحدها، أو االثنتني معاً، جلعل هذا البالغ غري جائز
الطرف أن تعليقات صاحبة البالغ تبدو وكأهنـا تركـز بـصورة أساسـية              وتذكر الدولة    ٣-٦

 “مؤقتــة”علــى اإلدعــاء بــأن األحكــام التــشريعية الــيت يــشملها الــتحفظ كانــت أكثــر مــن          
ــل ــن   ” ب ــر م ــددت ألكث ــدم شــرعية      “ ســنة٢٠م ــضمنية للحكــم بع ــة ال ــوة اللجن ــى دع ؛ وعل

 .وبطالنه التحفظ
علــى أن تعليقــات صــاحبة الــبالغ تتجاهــل  وفــضالً عــن ذلــك، تــدلل الدولــة الطــرف   ٤-٦

بعض األحكام املؤقتة واالنتقاليـة الـيت سـتبقى نافـذة بعـد كـانون       ”حقيقة أن التحفظ يشري إىل      
 تقـع بـصورة واضـحة       ١٩٤٨ من قانون    ٥، وبأن النتائج املستمرة للمادة      “١٩٨٣يناير  /الثاين

وتــشرح الدولــة .  وهــي األهــميف إطــار تعريــف هــذا احلكــم بــصفته املؤقتــة وبــصفته االنتقاليــة  
 هو اإلشارة إىل التـدابري املعمـول هبـا إىل حـني إجنـاز               “االنتقايل”الطرف بأن اهلدف من كلمة      

، ولـيس اإلشـارة فقـط إىل األحكـام          “النظـام اجلديـد   ” إىل   “النظام القدمي ”عملية االنتقال من    
 مــن قــانون ٥واملــادة . اســبةالــيت تبقــى ســارية املفعــول إىل حــني إجــراء الــتغريات التــشريعية املن 

 هي كل ما تبقى من النظام القـدمي بعـدما مت االنتقـال إىل النظـام اجلديـد غـري التمييـزي               ١٩٤٨
وتـدفع الدولـة الطـرف أيـضاً بأنـه صـار مبقـدور النـساء، منـذ بـدء                    . ١٩٨١مبوجب قانون عام    
ل الـذي ميكـن   ، منح أطفاهلن حديثي الوالدة جنسياهتن بـنفس الـشك  ١٩٨١العمل بقانون عام  
 .الرجال من ذلك

وتدفع الدولة الطرف، إضافة إىل ذلك، بأن تعليقـات صـاحبة الـبالغ تتجاهـل حقيقـة                  ٥-٦
أن اللجنة، من جهة القانون الدويل، ليس لديها االختصاص الختاذ قرارات ملزمـة بـشأن عـدم                 

ميكـن،   ف بأنـه ال مقبولية التحفظ لعدم اتفاقه مع هدف االتفاقية وغرضها؛ وتدفع الدولة الطر    
 .على أي حال، اعتبار حتفظها ال يتفق مع هدف االتفاقية وغرضها
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  البالغعلى مسألة مقبوليةتعليقات إضافية لصاحبة البالغ   
، ٢٠٠٦أغـسطس   / آب ٩تعيد صاحبة البالغ التأكيـد، مـن خـالل مـذكرهتا املؤرخـة               ١-٧

فهــي تــدعي أن قــانون .  الــزمن بالغهــا بــسبب عامــلمقبوليــةعلــى أنــه ال ينبغــي احلكــم بعــدم 
 كـان قانونـاً   ١٩٥٤اجلنسية الذي كان ساري املفعول أثناء الفترة اليت ولـد فيهـا ابنـها يف عـام          

 .متييزياً وأن قانون اجلنسية احلايل هو متييزي كذلك وأهنا فعالً ما زالت ضحية
 البالغ تدعي أهنـا     فيما يتعلق باستنفاد مجيع سبل االنتصاف احمللية املتاحة، فإن صاحبة          ٢-٧

استنفدت مجيع هذه السبل املتاحة هلا حيث أهنا منذ والدة ابنـها البكـر قـدمت طلبـات عديـدة                    
ــسؤولني          ــع م ــة ومراســالت م ــة ووزارة الداخلي ــصلية الربيطاني ــق القن ــن طري ــسية ع ملنحــه اجلن
حكــوميني ومستــشارين قــانونيني، حــىت أن شــكواها ُعـــرضت يف مناقــشات جملــس اللــوردات   

ــر / شــباط٧راً يف مــؤخ ــاً ٢٠٠٦فرباي ــضاً تام ــأن    .  والقــت رف ــضاً ب ــبالغ أي وتؤكــد صــاحبة ال
وتقـول إن اللجـوء للقـضاء ميثـل     . حصوهلا على حقها الـذي تـسعى إليـه يتطلـب تغـيري القـانون        

طريقــاً طــويالً وشــائكاً ويعتــرب بالنــسبة هلــا، مــن ناحيــة عمرهــا ومواردهــا، مهمــة ضــخمة            
فتحدي قانون برملاين بكل ما يتبع ذلك هو أمر يـستحيل           . وطاقتهاومستحيلة تفوق إمكانياهتا    

 وهــي تقــول بــأن اســتنفاد مجيــع ســبل االنتــصاف احملليــة املتاحــة قــد يــستنفد  . عليهــا القيــام بــه
وهـذا مـا دعاهـا لطلـب املـساعدة          . هلا من عمر ليخرجها يف هناية املطاف صـفر اليـدين           بقي ما

 .من اللجنة
 مـشمولة بـصورة   ١٩٤٨ مـن قـانون      ٥ن النتـائج املـستمرة للمـادة        أما فيما يتعلق بكـو     ٣-٧

واضحة بالتحفظ، فإن صاحبة البالغ يصعب عليهـا تـصور إمكانيـة االسـتمرار إىل مـا ال هنايـة           
وهــي تــود أن . بقبــول أي عمــل ينتــهك حقــوق اإلنــسان حبجــة وجــود حتفــظ يــسمح بــذلك   

 .تفترض أن واضع التحفظ وقتها مل يقصد هذا التفسري
ــة يف         ٤-٧ ــدالالت اللفظي ــى ال ــة الطــرف ترتكــز عل ــى أن الدول ــبالغ عل ــدلل صــاحبة ال وت

وحسب فهـم صـاحبة الـبالغ فـإن كـل مـا يوصـف             . “انتقايل” و   “مؤقت”اإلشارة إىل معىن    
وتــدعي بــأن .  سيخــضع يف هنايــة األمــر إىل االســتعراض والتغــيري “انتقــايل” و “مؤقــت”بأنــه 

ور االنتظار حىت انطفاء مجيـع األشـخاص الـذين يعـانون            الدولة الطرف اختارت كحل هلذا اجل     
ــا هــذا القــانون       مــن هــذا الظلــم بوفــاهتم وبالتــايل حتــل املــشكلة باختفائهــا، بــدل اجتثــاث بقاي

يعود للعصور الوسطى والذي جيحف يف حق النـساء املـسنات وأوالدهـن البـالغني سـواء                  الذي
نظر صاحبة البالغ إىل هـذه الوسـيلة علـى          وت. كان ذلك مقارنة بالرجال أو بالنساء األخريات      

أهنا متنافية مع هدف االتفاقية وغرضـها، كمـا تتنـاىف مـع البيانـات الرمسيـة الـيت أعلنتـها الدولـة                       
 .الطرف بشأن خلو اجملتمع الربيطاين من التمييز
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وتــدفع صــاحبة الــبالغ بــأن لــدى اللجنــة االختــصاص إلصــدار قــرارات ملزمــة بــشأن   ٥-٧
تحفظ الــذي وضــعته الدولــة الطــرف عنــد تــصديقها علــى االتفاقيــة غــري مقبــول إذا كــان الــ مــا

 . ، كما تدفع بأن التحفظ ال يتفق فعالً مع هدف االتفاقية وغرضهاوباطل
 

  البالغمقبوليةاللجنة بشأن مداوالت   
 مقبــوال مــن نظامهــا الــداخلي، مــا إذا كــان الــبالغ  ٦٤ســتقرر اللجنــة، وفقــا للمــادة   ١-٨
 .  مبوجب الربوتوكول االختياريقبولمغري  أو
ــادة    ٢-٨ ــا للم ــة، وفق ــرر النظــر يف    ٦٦وجيــوز للجن ــداخلي، أن تق ــا ال ــن نظامه ــة م  مقبولي

 .ما ووجاهة أسبابه بشكل منفصل بالغ
وقد تأكدت اللجنـة مـن أن هـذه القـضية ليـست موضـع نظـر حاليـاً ومل يـسبق النظـر                         ٣-٨

 .ق أو التسوية الدوليةفيها مبوجب إجراء آخر من إجراءات التحقي
 بـالغ مـا عنـدما       مقبوليـة ، على أن اللجنة تعلن عدم       ٤من املادة   ) هـ (٢وتنص الفقرة    ٤-٨

تكون الوقائع موضوع البالغ قد حدثت قبل بـدء سـريان مفعـول الربوتوكـول احلـايل بالنـسبة                   
للجنـة إىل أن   وتـشري ا  . للدولة الطرف املعنية، إال إذا استمرت تلـك الوقـائع بعـد ذلـك التـاريخ               
ل ــــيرلنــدا الــشمالية دخأالربوتوكــول االختيــاري بالنــسبة للملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و 

ـــحي ــاذ يف ـ ــذي    . ٢٠٠٤مــارس مــن عــام  / آذار١٧ز النف ــز املزعــوم ال ــة أن التميي ــرب اللجن وتعت
 /أيلـول  ١٦يف  (اشتكت صاحبة الـبالغ أنـه قـد أصـاهبا هـي قـد وقـع عنـد والدة ابنـها األكـرب                        

، أي قبل دخول الربوتوكول االختياري حيز النفاذ بفتـرة طويلـة أو حـىت قبـل        )١٩٥٤سبتمرب  
يعطـي النـساء،     فقد كان قانون اجلنسية الربيطاين، يف ذلك الوقـت، ال         . التصديق على االتفاقية  

ــة ألطفــاهلن، يف حــني أن أزواجهــن،        ــسية الربيطاني ــبالغ، حــق مــنح اجلن ــيهن صــاحبة ال مبــن ف
، حـدث   ١٩٧٩فربايـر   / شـباط  ٧وتالحـظ اللجنـة أنـه يف        .  بريطانيني، حيق هلـم ذلـك      كانوا إذا

تغــيري يف سياســة احلكومــة أتــاح للنــساء الربيطانيــات تقــدمي طلبــات لتــسجيل أطفــاهلن القــّصر     
ونتيجـة هلـذا التغـيري،      .  أو بعـده كمـواطنني بريطـانيني       ١٩٦١فربايـر   / شباط ٧املولودين بتاريخ   

ــبالغ يف  ــها      ١٩٨٠ حــصلت صــاحبة ال ــسجيل لطفل ــق الت ــسيتها عــن طري ــى احلــق مبــنح جن عل
ـــاألصغ ــان ال يــزال قاصــراً، يف حــني مل يكــن بإمكاهنــا فعــل       ١٩٦٦ر املولــود يف ـ  والــذي ك
سـلف، تعتـرب     وبنـاًء علـى مـا     . ذاته البنـها األكـرب الـذي بقـي غـري مؤهـل بـسبب عمـره                 الشيء

عـوم ضـد صـاحبة الـبالغ واملتمثـل بعـدم            اللجنة أن وقـائع القـضية ذات الـصلة، أي التمييـز املز            
علـى خـالف    (قدرهتا، مقارنة باملواطنني الربيطانيني الذكور، على منح جنسيتها البنـها األكـرب             

سـبتمرب  /أيلـول  ١٦قد توقف بتاريخ بلوغ ابنها سن الرشـد، أي يف     ) أي متييز ضد ابنها األكرب    
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 االختيـار بـني االحتفـاظ جبنـسيته     وأصبح البنها، بعد هذا التاريخ، احلـق األساسـي يف    . ١٩٧٢
املكتسبة أو تقدمي طلب للحصول على جنسية دولة أخرى، وفقـاً للـشروط الـيت حتـددها تلـك                   

وبوجـه أعـم، فـإن هـذا التمييـز ضـد صـاحبة الـبالغ والنـساء األخريـات قـد توقـف يف                 . الدولة
 يـسبقان تـاريخ     وكـال التـارخيني   .  مع تطبيق السياسة احلكومية اجلديـدة      ١٩٧٩فرباير  /شباط ٧

وهلـذا، فـإن اللجنـة ختلـص إىل نتيجـة تفيـد بعـدم               . دخول الربوتوكول االختيـاري حيـز التنفيـذ       
 .  هذا البالغ بسبب عامل الزمنمقبولية

ــالفقرة   ٥-٨ ــالًً ب ــادة  ١وعم ــن امل ــة النظــر     ٤ م ــاري، ال جيــوز للجن ــن الربتوكــول االختي  م
جلميــع ســبل االنتــصاف احملليــة املتاحــة، بــالغ مــا مل تتأكــد مــن اســتنفاد صــاحب الــبالغ  بــأي
إذا كان اللجوء هلذه السبل يستغرق وقتاً طويالً إىل حـد غـري معقـول أو أنـه علـى األغلـب                       إال

وتالحظ اللجنة تأكيد الدولـة الطـرف الـذي مل ُيعتـرض عليـه أن صـاحبة                 . ال يأيت بنتيجة فعالة   
 إىل ١٩٥٤خـــالل الفتـــرة مـــن  أو ١٩٥٤تقـــدم يف الوقـــت املناســـب، أي يف عـــام  الـــبالغ مل
مـن قـانون    ) ١ (٧طلب لتسجيل ابنها األكرب كمـواطن بريطـاين مبوجـب الفقـرة              ، أي ١٩٧٢
، وأهنا لو تقدمت هبذا الطلب لكـان باسـتطاعتها الطعـن بـأي حكـم رفـض مـن خـالل                ١٩٤٨

التقــدم بطلــب إعــادة نظــر إىل احملكمــة العليــا، وهــي اجلهــة الــيت كانــت وال تــزال متلــك ســلطة  
ــة و     ا ــا القانونيـ ــة لوظائفهـ ــسلطات العامـ ــة الـ ــى ممارسـ ــراف علـ ــة /إلشـ ــسلطتها التقديريـ . أو لـ

 أن طعنت صاحبة البالغ أمام احملكمـة العليـا بـرفض الـسلطات              ١٩٧٢حيصل منذ عام     مل كما
ولـدى اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان      . الربيطانية املستمر مـنح ابنـها األكـرب اجلنـسية الربيطانيـة         

 اليت طُـلب فيها من أصحاب البالغـات رفـع الـدعوى            )١٢(القضائيةة من السوابق    جمموعة طويل 
جوهريــاً أمــام احملــاكم احملليــة بــشأن االنتــهاك املزعــوم ألحكــام العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 

ميكن الدولـة الطـرف مـن تـدارك أي انتـهاك مزعـوم قبـل عـرض املـسألة                     املدنية والسياسية، مما  
لب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أقل مـن هـذا مـن ضـحايا                 تط وال. على اللجنة 

حمتملني النتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، وهلذا السبب، فإن اللجنـة تعتـرب هـذا                
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١ مبوجب الفقرة مقبولالبالغ غري 

 . البالغ بناًء على أي أساس آخرقبوليةموال ترى اللجنة داعياً لعدم  ٦-٨

__________ 
 أنطونيـو  ١٣٥٦/٢٠٠٥ضـد فرنـسا، والـبالغ رقـم      . ك.  م ٢٢٢/١٩٨٧انظر على سبيل املثال البالغ رقم        )١٢( 

 .وجني ليندر ضد فنلندا ي١٤٢٠/٢٠٠٥بارا كورال ضد إسبانيا، والبالغ رقم 
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 :وهلذا، تقرر اللجنة ما يلي ٧-٨
 مـن الربوتوكـول     ٤مـن املـادة     ) هــ (٢ مبقتـضى الفقـرة      مقبـول هذا البالغ غري     )أ( 

االختياري ألن الوقائع املتنازع فيها حـدثت قبـل دخـول الربوتوكـول االختيـاري حيـز التنفيـذ                   
 مــن ٤ مــن املــادة ١مبقتــضى الفقــرة  وعــد ذلــك التــاريخ؛بالنــسبة للدولــة الطــرف ومل تــستمر ب

 الربوتوكول االختياري نظراً لعدم استنفاد صاحبة البالغ مجيع سبل االنتصاف احمللية؛
 .ُيـبلغ هذا القرار إىل الدولة الطرف وإىل صاحبة البالغ )ب( 
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   اجلزء الثاين  
تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز         

 رأة عن دورهتا الثامنة والثالثنيضد امل
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 الفصل األول
  انتباه الدول األطراف إليهااملسائل اليت يسترعى  

 
 مقرر  
 ٣٨/١املقرر   

. ســتعتمد اللجنــة يف دورهتــا التاســعة والــثالثني مقــررا بــشأن متديــد وقــت اجتماعاهتــا    
ار املترتبـة علـى هـذا املقـرر         سُيعرض على اللجنة يف دورهتا التاسعة والثالثني بيان عن اآلثـ           كما

 .يف امليزانية الربناجمية
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 الفصل الثاين
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

 
الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ويف   - ألف 

 الربوتوكول االختياري
التمييـز ضـد املـرأة حـىت     بلغ عدد الدول األطراف يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال    - ١
، وهو تـاريخ اختـتــام الـدورة الثامنـة والـثالثني للجنـة املعنيـة بالقـضاء                  ٢٠٠٧يونيه  /زيران ح ١

 دولــة، وكانــت اجلمعيــة العامــة قــد اعتمــدت هــذه االتفاقيــة يف  ١٨٥علــى التمييــز ضــد املــرأة 
ليهـا يف نيويـورك يف   فُتح باب التوقيع عليها والتصديق عليها واالنضمام إ    مث   ،٣٤/١٨٠قرارها  
ــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /آذار ــاذ يف   ٢٧ووفق ــز النف ــة حي ــول٣، دخلــت االتفاقي ســبتمرب / أيل

 مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١ من الدول األطراف قد قبلت تعـديل الفقـرة            دولة ٤٩وكانت  . ١٩٨١
 .اجتماع اللجنةمبوعد االتفاقية فيما يتعلق 

ــدول األطــرا   - ٢ ــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد ال ــة  ويف الت ف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقي
 دولـة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت       ٨٨القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة        

فُـتح بــاب التوقيـع والتـصديق علـى الربوتوكــول     مث ، ٥٤/٤وتوكـول االختيـاري يف قرارهـا    الرب
، دخـل   ١٦قـا للمـادة     ووف .١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ه يف نيويورك يف     واالنضمام إلي 

 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ي حيز النفاذ يف الربوتوكول االختيار
قائمة بالدول األطراف الـيت قـبـِــلت تعـديل         ووترد قائمة بالدول األطراف يف االتفاقية        - ٣

قائمة بالدول األطراف اليت وقـَّــعت      واجتماع اللجنة   مبوعد   فيما يتعلق    ٢٠ من املادة    ١الفقرة  
ات مـن األول  لى الربوتوكول االختياري لالتفاقية أو صدقت عليــه أو انضمت إليه يف املرفقـ   ع

 .إىل الثالث للحزء الثالث من هذا التقرير
 

 افتتاح الدورة - باء
مـايو  / أيـار  ١٤ قر األمم املتحدة يف الفتـرة مـن       مب والثالثني   الثامنةعقدت اللجنة دورهتا     - ٤

. )٧٩١ إىل   ٧٧٤ اجللـسات  ( جلسة عامـة   ١٨وعقدت اللجنة   . ٢٠٠٧يونيه  /  حزيران ١إىل  
وتـرد قائمـة    .  جـدول األعمـال     مـن  ٨  و ٧  و ٦  و ٥بنـود   الملناقشة   ات جلس ١٠ عقدتكما  

 .التقرير هذاالرابع للجزء الثالث من  املرفق يفبالوثائق املعروضة على اللجنة 
ــشارة اخلاصــة لأل  وألقــت  - ٥ ــة العامــة املــساعدة واملست ــشؤون القــضايا   األمين مــني العــام ل

 .٧٧٤ اجلنسانية والنهوض باملرأة، ريـتـِشـل مـايـانـجـا،كلمة أمام اللجنة يف جلستها
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 قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ -جيم  

ــ - ٦ ــة ـنظـــــ ــالل رت اللجنـــــ ــستها خـــــ ــت  ٧٧٤جلـــــ ــال املؤقـــــ ــدول األعمـــــ  يف جـــــ
)CEDAW/C/2007/II/1و Corr.1.(  لنحو التايلعلى اجدول األعمال وأقرت: 

 .افتتاح الدورة - ١ 

 .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  - ٢ 
 الــسابعةمــا بــني الــدورتني يف فتـــرة رئيــسة عــن األنــشطة املــضطلع هبــا التقريــر  - ٣ 

 . والثالثني للجنةوالثامنةوالثالثني 
يـة   مـن اتفاق ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة        - ٤ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة  - ٥ 

 .اللجنةبأعمال سبل ووسائل التعجيل  - ٦ 
أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                  - ٧ 

 . املرأةى مجيع أشكال التمييز ضدعل
 .للدورة التاسعة والثالثني للجنةجدول األعمال املؤقت  - ٨ 
 .نة عن دورهتا الثامنة والثالثنياعتماد تقرير اللج - ٩ 

 
 فريق العامل ملا قبل الدورةالتقرير  - دال 

قبـل    تقرير الفريـق العامـل ملـا     ماريا رجيينا تافاريس دا سيلفا    عرضت   ،٧٧٤يف اجللسة    - ٧
مـن  قـد اجتمـع يف الفتـرة       للجنـة     والـثالثني  العامل ملا قبـل الـدورة الثامنـة       فريق  الن  كاو. الدورة
ــه إىل / متــوز٣١ أعــد كمــا ، )CEDAW/PSWG/2007/I/CRP.1 (٢٠٠٦ أغــسطس/آب ٤يولي
ــق ال ــلفري ــذي االعام ــرة مــن  ، ال ــر / شــباط٩ إىل ٥جتمــع يف الفت ــوائم إضــافية  ٢٠٠٧فرباي ، ق

ــدورت    ــل الــــ ــا قبــــ ــئلة ملــــ ــضايا واألســــ ــةبالقــــ ــثالثنيني الثامنــــ ــثالثني  والــــ ــعة والــــ   والتاســــ
)CEDAW/PSWG/2007/II/CRP.1(. 

 
 تنظيم األعمال - هاء 

 حقـوق املـرأة التـابع لـشعبة     قـسم  رئيـسة   مكريستني بروتيغا عرضت  ،  ٧٧٤يف اجللسة    - ٨
 مـن  ٢١، تنفيـذ املـادة      مـن جـدول األعمـال      ٥ البنـد    التقـارير املقدمـة يف إطـار      النهوض باملرأة،   
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، ســبل  مــن جــدول األعمــال ٦، والبنــد )4  و3  وAdd.1  وCEDAW/C/2007/II/3(اقيــة االتف
 ).CEDAW/C/2007/II/2  وCEDAW/C/2007/II/4(ووسائل التعجيل بعمل اللجنة 

ــار٢١  و١٤ ويف - ٩ ــايو / أيـ ــس  ،٢٠٠٧مـ ــة جلـ ــدت اللجنـ ــع ممثلـــي   ـات عقـ ــة مـ  مغلقـ
ـبــلدان  معلومـات خاصـة ب  طرحت  حيث، ألمم املتحدةاهليئات التابعة ل وكاالت املتخصصة و  ال

 اهليئـــة املعنيـــة أو الكيـــان املعـــين  اُتبـــذهل بـــاجلهود الـــيت تتعلـــقمعلومـــات  فـــضال عـــنحمــــددة، 
الــسياسات والــربامج ن الــوطين واإلقليمــي مــن خــالل ـيـحكــام االتفاقيــة علــى املــستويأل اتعزيـــز

 .ذات الصلة
 غـــري رمسيـــة مـــع ممثلـــي لنيـــةع، عقـــدت اللجنـــة جلـــسات مـــايو/ أيـــار٢١  و١٤ ويف - ١٠

الـيت  األخـرى   معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول            ذيــن قــدموا     املنظمات غري احلكوميـة ال    
ــارير   ــدمت تق ــدورة يف ق ــة ال ــثالثني، وهــي الثامن ــسورية   :وال ــة ال ــة العربي  باكــستان واجلمهوري

 .وموريتانيا وموزامبيق والنيجروفانواتو وسرياليون وصربيا 
 

 يـة اللجنـةعضو - واو 
 ووفقـا . اسـتقالة هيـزل غوميـد شـلتون        ب ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٧أحاطت اللجنة علمـا يف       - ١١

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة، تقـوم              ١٧ من املادة    ٧ألحكام الفقرة   
الدولــة الطــرف الــيت كــف خبريهــا عــن العمــل كعــضو يف اللجنــة بتعــيني خــبري آخــر مــن بــني    

 ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٩رشـحت جنـوب أفريقيـا يف        وعليـه، فقـد     . ا، رهنا مبوافقة اللجنـة    مواطنيه
ــافيفي مياكاياكــا  ــانزيين  - م ــذي خــال   م ــشاغر ال ــشغل ال ــد شــلتون  باســتقالة ال ــسيدة غومي . ل

، وبني الـدورتني، فـور تلقـي        ٧ من املادة    ٧ على الشروع يف ذلك وفقا للفقرة        اللجنةوافقت  و
 . مانزيين-مياكاياكا السرية الذاتية ملافيفي 

قائمـة بأعـضاء اللجنـة، تـشري إىل         اخلامس للجزء الثالث من هـذا التقريـر         رفق  املترد يف    - ١٢
:  علـى النحـو املـشار إليـه    الـدورة يف شارك اخلـرباء اآلتـية أمساؤهم قد  و. كل منهم مدة عضوية   

ــة  ــن نائل ــار٢١ جــرب م ــايو إىل / أي ــران١م ــه/ حزي ــواري  ؛ يوني ــالربين ك ــن وروث ه  إىل ١٤م
ــار ٢٠ ــن  /أي ــايو وم ــار٣١ إىل ٢٤م ــايو؛ / أي ــا وم ــن  تيتزيان ــايولو م ــار٢٥ إىل ٢٢م ــايو/ أي ؛ م
كـان قـد    فلنترمـان، الـذي     مـايو، إضـافة إىل كـورنيتس        / أيـار  ٢٥ إىل   ١٤ من   كسياو كياو وزو

ــومي  يف جنيــف اجتماعــا  حــضر  ــة ي ــار١٦  و١٥باســم اللجن ــايو / أي وقــد جــاءت  ، ٢٠٠٧م
 .٢٠٠٧مايو / أيار١٨مشاركته اعتبارا من 
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 الفصل الثالث
ة بع الــسابــني الــدورتنيهبــا الــيت اضــطلعت تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة   

 والثالثني للجنةوالثامنة والثالثني 
 منـذ الـدورة   هبا اليت اضطلعتعن األنشطة تقريرها الرئيسة ، قدمــت ٧٧٤يف اجللسة    - ١٣

 . والثالثني للجنةالسابعة
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 الفصل الرابع
 ١٨النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة     

 االتفاقية من
 

 مقدمة -ألف  
نظــرت اللجنـــة، يف دورهتــا الثامنـــة والــثالثني يف تقـــارير مثــاين دول أطـــراف قُـــدمت      - ١٤

التقـارير األوليـة لـثالث مـن الـدول األطـراف؛ والتقريـر              :  من االتفاقية وهـي    ١٨مبوجب املادة   
لتقريــر األويل والتقريــر الــدوري الثــاين الثنــتني مــن الــدول األطــراف؛ والتقريــر اجلــامع اجلــامع ل

للتقرير األويل والتقريرين الدوريني الثاين والثالث الثنتني من الدول األطراف؛ والتقرير اجلـامع             
 .للتقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس إلحدى الدول األطراف

وأعــدت اللجنــة تعليقــات ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن تقــارير الــدول األطــراف الــيت    - ١٥
 .وترد هذه التعليقات أدناه. نظرت فيها

 
 النظر يف تقارير الدول األطراف -باء  

 التقارير األولية - ١ 
 موريتانيا  

 ٧٨٩  يف جلــستيها)CEDAW/C/MRT/1(نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل ملوريتانيــا   - ١٦
تـــرد يف و. )CEDAW/C/SR.789 and 790( ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٢٥ املعقـــودتني يف ٧٩٠ و

قائمة بالقضايا واألسئلة الـيت أثارهتـا اللجنـة يف حـني تـرد ردود                CEDAW/C/MRT/Q/1الوثيقة  
 .CEDAW/C/MRT/Q/1/Add.1موريتانيا يف الوثيقة 

 
 مقدمة  

 علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيــع أشـكال             تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتـصديقها           - ١٧
 تتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرهـا األويل، الـذي تقيـد            و. التمييز ضد املرأة  

إعــداد التقــارير، لالسترشــاد هبــا يف للجنــة الــيت وضــعتها ابوجــه عــام باملبــادئ التوجيهيــة  فيــــه 
ــرأ       ــدم صــورة صــادقة عــن وضــع امل ــات كــثرية، وق ــضمن معلوم ــة يف موريتانوت ــال ي ا، وإن ط

تعرب اللجنة أيـضا عـن تقـديرها للـردود اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت                      و. انتظاره
قبـــل الـــدورة وعلـــى العـــرض الـــشفوي واألجوبـــة املقدمـــة علـــى    أثارهـــا الفريـــق العامـــل ملـــا 

 .االستفسارات اليت أثارهتا اللجنة
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 وفـدا رفيـع املـستوى برئاسـة الـوزير املـسؤول             وتشيد اللجنة بالدولة الطـرف إلرسـاهلا       - ١٨
ي الـوزارات   ـعددا متوازنا مـن ممـثالت وممثلـ       الوفد  ضم  وعن النهوض باملرأة والطفل واألسرة،      

ــة      ــشمولة باالتفاقي ــدابري املتخــذة يف اجملــاالت امل ــذ الت ــسؤولة عــن تنفي ــة عــن   و. امل تعــرب اللجن
 .الوفد وأعضاء اللجنةاء الذي جرى بني ـَّـتقديرها للحوار الصريح والبن

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ا أعربـت عنـه مـن التـزام وإرادة سياسـية للقـضاء              ـمـ ـأثنت اللجنة على الدولة الطرف ل      - ١٩
 .ةعلى التمييز ضد املرأة واعتماد تدابري تكفل تنفيذ االتفاقي

 وأحاطت اللجنـة علمـا بـإعالن الدولـة الطـرف اعتزامهـا سـحب حتفظهـا العـام الـذي                     - ٢٠
 . التصديق على االتفاقيةته لدىأبد
لنـساء يف قـوائم املرشـحني لالنتخابـات         ا جـرى من ختصيص نـسبـة ل      وترحب اللجنة مب   - ٢١

ـو مــا أدى باالقتـــران مــع حوافـــز ماليـــة مـُـنحـــت   ، وهــ يف املائــة٢٥ قــدرها البلديــة والربملانيــة
ــسياسية إىل انتخــاب   ــسـاء بـلألحــزاب ال ــسبةالن ــة علــى املــستوى البلــدي    يف ٣٣ بلغـــت ن املائ

 .يف اجلمعيـة الوطنيـةيف املائة  ١٧يف جملس الشيـوخ و  ١٧,٩ و
تشيد أيضا بالدولة الطـرف ألهنـا       و. وترحب اللجنة باعتماد قانون األحوال الشخصية      - ٢٢

 . سنة١٤  و٦تتراوح أعمارهم بني الذيـن جعلت التعليم األساسي إلزاميا جلميع األطفال 
 

 الرئيسية والتوصياتل الشواغ  
تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية على حنو منتظم              - ٢٣

أن الشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات           ، يف الوقت نفســه،     رىــتوومستمر،  
لوقـت   تتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن توليهـا االهتمـام علـى سـبيل األولويـة بـني ا           ةاخلتامي

ىل إ، تدعو اللجنة الدولة الطـرف       وتبعـا لذلك . احلايل وموعد تقدمي التقرير الدوري املقبل     
اإلفـــادة، يف تقريرهــا الــدوري املتعلقــة بالتنفيــذ و  أنــشطتهاالتركيــز علــى هــذه اجملــاالت يف

ىل تقـدمي   إتـدعو الدولـة الطـرف       و. يت حتقـقــت  جراءات املتخـذة والنتـائج الـ      عن اإل املقبل،  
 . إىل مجيع الوزارات املختصة وإىل الربملان لضمان تنفيذها الكاملة التعليقات اخلتاميهذه
 تـه ظ العـام الـذي أبد     ـتحفـ الوترحب اللجنـة بـإعالن الدولـة الطـرف اعتزامهـا سـحب               - ٢٤

إال أهنــا تعــرب عــن قلقهــا ألن صيغـــة هـــذا الــتحفظ فــضفاضـة لــدى التــصديق علــى االتفاقيــة، 
 .وضوع االتفاقية وغرضهالتحفظ متعارضـا مـع مبدرجـة أصبح معها ا
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م بأسرع ما ميكـن عمليـة سـحب حتفظهـا      ـتـوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن ت       - ٢٥
 .العام، الذي يتعارض مع موضوع االتفاقية وغرضها

ــادة   - ٢٦ ــاح أن املـ ــة مـــع االرتيـ ــتور تـــنص علـــى ٨٠ ويف حـــني تالحـــظ اللجنـ   مـــن الدسـ
 علــى التــشريعات الوطنيــة مــن ةانيــا طرفــا فيهــا تكــون هلــا األســبقيأن أي معاهـدة تــدخل موريت 
 تـشعر بـالقلق إزاء حالـة االتفاقيـة وتنفيـذها الفعلـي يف النظـام                 فإهنـا حلظة نشر املعاهـدة املعنيـة،       

تـتمكن مـن تقـدمي       هذا الـصدد، تالحـظ اللجنـة مـع القلـق أن الدولـة الطـرف مل                 ويف. القانوين
 .ى فيها االحتجاج بأحكام االتفاقية مباشرة أمام احملكمةمعلومات عن احلاالت اليت جر

ــور      - ٢٧ ــادة وعـــي اجلمهـ ــا لزيـ ــة الطـــرف إىل تكثيـــف جهودهـ ــة الدولـ ــدعو اللجنـ وتـ
. وخــصوصا املــسؤولني احلكــوميني والعــاملني يف الــسلك القــضائي والقــانوين باالتفاقيــة       

يتجـزأ مـن     يـة جـزءا ال    تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل العمـل علـى أن تـصبح االتفاق            كما
ن ـون واملدعـ ـوعملية تـثـقيـف وتدريب موظفـي السلك القضائي مبـن فـيهم القـضاة واحملامـ     

ن يف اجملال القانوين هبـدف ترسـيخ ثقافـة قانونيـة تـدعم مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني                      ـوالعام
 .البلد وعدم التمييز على أساس نــوع اجلنس يف

ــرة   - ٢٨ ــع أن الفق ــا ٢وم ــن امل ــع      ١دة  م ــساوي مجي ــل ت ــة الطــرف تكف ــن دســتور الدول  م
ــع        ــنس أو الوضـ ــرق أو اجلـ ــل أو العـ ــاس األصـ ــى أسـ ــز علـ ــانون دون متييـ ــام القـ ــواطنني أمـ املـ
االجتماعي، فـإن اللجنـة تـشعر بـالقلق مـن عـدم احتـواء دسـتور الدولـة الطـرف علـى تعريـف                         

يـة الـيت حتظـر أي متييـز مباشـر           قيتوافـق مـع املـادة األوىل مـن االتفا          صريح للتمييز ضد املـرأة مبـا      
 .مباشر رـغي أو
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتضمني دستورها أو أي تشريع آخر مالئم تعريفـا              - ٢٩

يتوافـق مــع   للتمييـز ضـد املـرأة علــى أن يـشمل التعريـف التمييــز املباشـر وغـري املباشــر مبـا        
الطرف اشتمال مفهوم التمييـز     وتوصي أيضا بـأن تكفـل الدولة      . األوىل من االتفاقية   املادة
املباشــر علــى التمييــز علــى أســاس نـــوع اجلــنس باإلضــافة ألشــكال التمييــز املتعــددة   غيـــر

 .األخرى اليت قـد تواجهـها املرأة
لجــوء  الرغم من أن القـانون يـنص علـى حـق املـرأة يف ال            مـمـا يقلـق اللجنـة أنـه علـى      و - ٣٠

مــن الناحيــة العمليــة ورفــع قــضايا متييــز أمــام   ة هــذا احلــقإىل العدالــة، فــإن قــدرهتا علــى ممارســ
افتقارهـا إلــى املعلومـات    مثل األمية والتكاليف القانونيـة و  بـسبـب عوامل   احملاكم تبقى حمدودة    

 .على املطالبة حبقوقهاعـن حقوقهـا يف املساعـدة 
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أة يف سـعيها    وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطرف إزالـة العوائـق الـيت قـد تواجـه املـر                 - ٣١
للوصــول إىل العدالــة والتأكــد مــن إملــام مــوظفي الــسلك القــضائي باالتفاقيــة وبالتزامــات    

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري خدمات مـساعدة قانونيـة وتنفيـذ             . الدولة الطرف 
برامج تـثقيفيـة يف اجملـال القانونــي ونـشر املعرفـة بــكيفية االستفــادة مـن سبــل االنتـصاف                    

وتــشجع اللجنــة الدولــة . انونيــة املتاحــة ملكافحـــة التمييــز، ورصــد نتــائج تلـــك اجلهــود الق
الطرف على طلب املساعدة من اجملتمع الدويل من أجـل تنفيذ التدابري اليت ستدعم عمليـا              

 .قدرة املرأة على الوصول إىل العدالة
 وزارة للنـهوض بـاملرأة   ومع ترحيب اللجنـة بترقيـة اجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة إىل          - ٣٢

ليـــس لديـــه مـــن الــسلطـة أو الرؤيـــة والطفــل والعائلــة، فإهنــا قلقــة مــن أن هــذا اجلهــاز الــوطين  
واليتـه اخلاصـة بتعزيـز النـهوض بـاملرأة واملـساواة بـني        ما يكفـي ألداء املوارد البشرية واملالية     أو

أعـضاء  أمـني املظـامل و    مراعـاة   عــدم   كمـا يـساور اللجنـة القلـق مـن           .  علـى حنــو فعــال      اجلنسني
بـني اجلنـسني    املفوضية املعنيـة حبقـوق اإلنـسان ومكافحـة الفقـر واإلدمـاج يف اجملتمـع للفـوارق                   

بـني   عـدم كفايـة التنـسيق والتعـاون فيمـا         كمـا يـساورها القلـق إزاء        . مهـا ألنشطتهما أثناء تنفيذ 
 املــساواة بــني اجلنــسني ومنــع يتعلــق بتعزيــز الــوزارة وأمــني املظــامل وجلنــة حقــوق اإلنــسان فيمــا

 .التمييز ضد املرأة والقضاء عليه
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقوية آليتهـا الوطنيــة للنـهوض بـاملرأة وذلـك بـأن               - ٣٣

حتـدد بوضوح واليات ومسؤوليات خمتلف اآلليـات املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني وسبــل                
 ة كافيـة لـضمان تنفيـذ هـذه األجهـزة         رية وماليـ  بينها وأن ختصـص مـوارد بـش       التعـاون فيما 

وجيـب أن تـتــضمـن تلـك التـدابري بـشكل خـاص تـوفري               . لوظائفها بصورة كاملـة ومالئمـة     
بني خمتلـف اآلليـات املعنيـة باملسـاواة بني اجلنسني على حنـو أفـضل             إمكانيات التنسيق فيما  

 .وأكثر فعالية وتعزيز التعاون مع اجملتمع املدين
ال تــدرك متامــا الغــرض مــن اختــاذ تدابيــر خاصـة               الدولة الطـرف    أن  تالحظ اللجنة   و - ٣٤

وتـشعر  .  من االتفاقيـة وال احلاجــة الداعيــة إىل تلـك التـدابري         ٤ من املادة    ١مؤقتـة وفقا للفقرة    
اللجنة بالقلق إزاء غياب املرأة عـن الـسلك القـضائي ومـشاركتها احملـدودة يف اإلدارات العامـة                   

 . على مستويات اختاذ القرارـاوصوخص
ـــا        - ٣٥ ــة، وفقـ ــة مؤقتـ ــدابري خاصـ ــرف تـ ــة الطـ ـــذ الدولـ ـــأن تـتـخـ ــة بـ ــي اللجنـ  وتوصـ

 للجنـة، كجـزء مـن اسـتراتيجية         ٢٥  من االتفاقيـة والتوصـية العامـة       ٤  من املادة  ١ للفقرة
لقـضائي  سـيما يف الـسلك ا       وال ،ضرورية تعجـِّــل بتحقيـق املساواة يف الواقـع بني اجلنـسني        

وتطلب اللجنة أن تـدرج احلكومة يف تقريرهـا  . يف ذلك سلك اخلارجية    واخلدمة املدنية مبا  
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يتـصـل مبختلـف    فيمـا   الدوري القادم معلومات عن استخدام تلك التدابري اخلاصـة املؤقتـة            
وتطلب اللجنة إلـى الدولة الطـرف التنفيـذ الكامـل    . بنود االتفاقية وعـن أثـر تلك التدابري   

وهــو  أال   ،لـتزام الذي قطعـه املرشحون للرئاسـة على أنفسهـم يف ميثاق النهوض باملرأة          لال
 .يف املائة مـن مناصب اختاذ القرار يف اإلدارة العامة ٢٠قدره للنسـاء ختصيص حد أدىن 

ذكوريــة تقتــرن بقوالـب منطيــة راسـخة          يديولوجيـة   أويساور اللجنة القلق إزاء هيمنـة        - ٣٦
يف اإلكـراه علـى الـزواج، والـزواج         وعادات وتقاليد سلبيـة عميقـة اجلـذور من بينهــا         ومعايـيـر  

ـــرة،   ــاإلكراه،       ســـن مبك ــة ب ــاث، والتغذي ــلية لإلن ــضاء التناس ــشويه األع ــدد الزوجــات، وت وتع
 .حتـول دون متتعهـا حبقوقها اإلنسانيةضد املرأة وعوائق خطرية  متيـيزا يشكـل مما
لـة الطــرف علــى أن تنظــر للثقافـــة باعتبارهـا بـُـــعدا ديناميـــا يف    وحتـث اللجنــة الدو  - ٣٧

حيـاة البلـد ونسيجـه االجتماعـي خيضـع على امتـداد الزمـن للعديد مـن املـؤثرات وبالتـايل      
كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن تكـون أكثـر استباقـــا لألمـور وأن تـضع                   . للتغيري

ــضمن أهد   ــورا اســتراتيجية شــاملة تت ــديل     ف ــن أجـــل تع ـــة واضحـــة، م ـــا وجــداول زمني اف
القضاء على املمارسـات الثقافيـة واألمنـاط الـسلبية الـيت تـؤذي املـرأة وتـُـمـيـِّــز ضـدها،                   أو

مـن  ) أ( ٥ و) و (٢وحتثها على تعزيز متتع املرأة حبقوقها اإلنـسانية كاملـة طبقــا للمـادتني                
ل تلــك اجلهـود بالتعـاون مـع منظمـات          وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى بـذ        . االتفاقية

وحتــث  . اجملتمع املدين، واجملموعات النسائية وقـادة اجملتمعـات احملليـة وزعمائهــا الدينيـيــن              
أيضـا الدولة الطرف على إجراء تقيـيم دوري للتقدم احملرز حنـو حتقيـق األهـداف احملـددة،                 

 .ـذا الصــددوتطلب إليهـا تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات يف ه
، ٢٠٠٨-٢٠٠٥وإذ حتيط اللجنة علما باالستراتيجية الوطنية للنـهوض بـاملرأة للفتـرة          - ٣٨

 واالفتقــار حاليــا إىل الرصــد الفعلــي يف مجيــع نظــام الرصــد املقتــرحيــساورها القلــق إزاء تنفيــذ 
 .مستويات احلكومة وقطاعاهتا

ســتراتيجية النــهوض بــاملرأة  وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتقيــيم حالــة تنفيــذ ا   - ٣٩
الـزخم  كـامال  اسـتغالل  أن تـستغل   وتشجع الدولة الطرف على     . وتعميم املنظور اجلنساين  

 فـضال    مـن االتفاقيـة،    ١٨ر مبوجـب املـادة      والشراكات الناشئة خالل عملية إعـداد التقريـ       
ــة، وذلــك     ــة للجن ــة احلالي ــة  لغــرض عــن التعليقــات اخلتامي اســتعراض االســتراتيجية احلالي

ومواصلة صياغة خطة تنفيذية شاملة لتعزيز املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة، تشمل            
وينبغــي أن تــشمل مثــل هــذه االســتراتيجية التــدابري  . مجيــع مــستويات احلكومــة وقطاعاهتــا

القانونية وتدابري السياسة العامـة والتـدابري املتعلقـة بـالربامج وتتـضمن أهـداف ومؤشـرات                 
ومنـهجيني  منـتظمني   وينبغي أن تشمل أيضا آليات رصـد وتقيـيم          . ضحةوجداول زمنية وا  
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للتقدم احملرز يف تنفيذ االسـتراتيجية، مبـا يف ذلـك وضـع مؤشـرات لتقيـيم االمتثـال جلميـع                   
الدولة الطرف على السعي إىل احلـصول علـى الـدعم الفـين مـن            وتشجع  . أحكام االتفاقية 

ت وتدريب الفريق الوطين املـسؤول عـن صـياغة          كيانات األمم املتحدة يف جمال مجع البيانا      
 .هذه اخلطة وتنفيذها

وتعــرب اللجنــة عــن األســف ألن التقريــر مل يتــضمن بيانــات إحــصائية كافيــة مــصنفة    - ٤٠
حبسب نوع اجلنس والعرق بـشأن اإلعمـال الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع                       

أيــضا عــن األســف ألن التقريــر مل يتــضمن معلومــات وتعــرب . اجملــاالت املــشمولة يف االتفاقيــة
كافية بشأن اآلثار والنتائج اليت حتققت بعد اختـاذ التـدابري القانونيـة والتـدابري يف جمـال الـسياسة                    

 .وتعرب أيضا عن األسف لعدم توفر معلومات كافية وبيانات بشأن املرأة املعاقة. العامة
درج بيانـات وحتلـيالت إحـصائية كافيـة،         وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـ           - ٤١

مصنفة حبسب نوع اجلنس والعرق، ومعلومات بشأن املرأة املعاقة، يف تقريرها حىت تعطـي              
وتوصـي كـذلك الدولـة    . صورة كاملة عن تنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة فيمـا يتعلـق بـاملرأة        

ــى        ــة عل ــار املترتب ــإجراء تقييمــات لآلث ــصورة منتظمــة ب ــوم ب ــأن تق اإلصــالحات الطــرف ب
القانونية وسياساهتا وبراجمها لكفالة حتقيق التدابري املتخذة لألهـداف املنـشودة، وبـأن تبلـغ             

 .اللجنة نتائج هذه التقييمات يف تقريرها املقبل
وإذ ترحب اللجنة بنص قانون اإلجراءات اجلنائية الذي مينع تشويه األعـضاء التناسـلية      - ٤٢

بالغ إزاء استمرار هذه املمارسـة الـضارة علـى نطـاق واسـع،      لإلناث القاصرات، يساورها قلق    
ــة الطــرف       ــاة واملــرأة واللتزامــات الدول وهــو مــا يــشكل انتــهاكا خطــريا حلقــوق اإلنــسان للفت

ــة  ــات      . مبوجــب االتفاقي ــها الفتي ــيت تعــاين من ــصحية اخلطــرية ال ــة املــضاعفات ال وتالحــظ اللجن
 والــيت قــد تــؤدي يف بعــض احلــاالت، إىل  والنــساء بــسبب ممارســة تــشويه أعــضائهن التناســلية، 

 .املوت
وحتث اللجنة الدولة الطرف على التوعية باألحكام الواردة يف قـانون اإلجـراءات              - ٤٣

اجلنائية اليت متنع تشويه األعضاء التناسلية للقاصـرات وعلـى كفالـة إنفاذهـا، مبـا يف ذلـك                   
ا الدولة الطرف على التعجيل  وحتث أيض . حماكمة اجلناة وتسليط العقوبات الالزمة عليهم     

باعتماد مشروع القـانون الـذين يتنـاول بوجـه خـاص تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث،                     
وحتـث الدولـة الطـرف علـى        . الذي أشار إليه ممثـل الدولـة الطـرف خـالل احلـوار اإلجيـايب              

ع تعزيز جهود التوعية والتثقيف اليت تستهدف كال من الرجـال والنـساء بـدعم مـن اجملتمـ                 
املدين والزعماء الدينيني، من أجل القضاء على ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث             

وتـشجع أيـضا الدولـة الطـرف علـى تـصميم بـرامج              . تـستند إليـه مـن مـربرات ثقافيـة          وما
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إلجياد مصادر بديلة للدخل لألشخاص الذين ميارسون تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث               
لة الطـرف إىل معاجلـة اآلثـار الـصحية الـيت تترتـب علـى تـشويه            وتدعو الدو . كمورد رزق 

ويف هـذا الـسياق، تـشجع       . األعضاء التناسلية لإلنـاث وتـوفري الـدعم الطـيب للمتـضررات           
أيضا اللجنة الدولة الطرف على طلب املساعدة الفنية من صندوق األمم املتحدة للسكان 

 .ومنظمة الصحة العاملية
قلق لعدم تنفيذ القـوانني، فـضال عـن انعـدام الـسياسات والـربامج          وتعرب اللجنة عن ال    - ٤٤

ويــساور اللجنــة القلــق بوجــه خــاص إزاء حــاالت العنــف  . الالزمــة ملعاجلــة العنــف ضــد املــرأة 
املرتيل، واالغتصاب، مبا يف ذلـك االغتـصاب بـني الـزوجني، ومجيـع أشـكال االعتـداء اجلنـسي                    

ويــة الــيت تــرى أن تــسليط العقــاب البــدين علــى أفــراد  علــى املــرأة، وإزاء اســتمرار املواقــف األب
وإذ تالحــظ اللجنــة تأكيــد الدولــة الطــرف أن إكــراه   . األســرة، مبــن فــيهم املــرأة، أمــر مقبــول 

الفتيات على تناول األطعمة بغرض التسمني ممارسة آخذة يف االندثار، فإهنا ال يـزال يـساورها                
عن القلق إزاء انعدام املعلومـات والبيانـات يف         وتعرب اللجنة كذلك    . القلق إزاء هذه املمارسة   

 .التقرير بشأن انتشار خمتلف أشكال العنف ضد املرأة
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية قـصوى لتنفيـذ هنـج شـامل ملعاجلـة        - ٤٥

وتشجع الدولة الطرف على االستفادة على حنو كامل من         . مجيع أشكال العنف ضد املرأة    
 فيمـا تبذلـه مـن جهـود يف هـذا الـصدد فـضال عـن دراسـة األمـني                      ١٩عامة رقم   التوصية ال 

وحتـث الدولـة الطـرف علـى توعيـة          . العام املتعمقة بـشأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة             
الناس من خالل بـرامج وسـائط اإلعـالم وبـرامج التثقيـف بـأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد                  

فتيات على تناول األطعمـة بغـرض التـسمني أمـر     املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل وإكراه ال  
وهتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف بـأن تقـوم بتـدريب العـاملني يف اجلهـاز القـضائي                    . مرفوض

واملسؤولني عن إنفـاذ القـوانني واملرشـدين االجتمـاعيني ومقـدمي اخلـدمات الـصحية علـى                  
ضد املرأة ومعاقبتهم مسألة العنف ضد املرأة من أجل كفالة حماكمة مرتكيب جرائم العنف 

مع توخي اجلدية والسرعة الالزمني يف ذلك، باإلضافة إىل توفري الدعم الفعال مع مراعـاة               
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تعزيـز إمكانيـة           . الفروق بني اجلنسني لضحايا هـذه املمارسـات       

ة وصول ضحايا هذه املمارسات إىل سبل االنتـصاف القانونيـة وأن تتخـذ التـدابري الداعمـ                
لفائدة ضحايا العنف الذي ميارس ضد املرأة، مبا يف ذلك بناء مآوى وتوفري الدعم القانوين 

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل    . والطيب والنفساين للضحايا  
معلومات بشأن القوانني والسياسات والـربامج الـسارية ملعاجلـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد                 

ن تـأثري هـذه التـدابري، فـضال عـن بيانـات إحـصائية واجتاهـات يف جمـال انتـشار                      املرأة وبـشأ  
 .خمتلف أشكال العنف هذه
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وإذ تعرب اللجنـة عـن تقـديرها ملـا تبذلـه الدولـة الطـرف مـن جهـود ملكافحـة االجتـار                 - ٤٦
بالنساء والفتيـات واسـتغالل الفتيـات يف العمـل املـرتيل، مبـا يف ذلـك االنـضمام إىل بروتوكـول                      
ــة األمــم       ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، امللحــق باتفاقي منــع وقمــع ومعاقب

 املــؤرخ ٢٠٠٣-٠٢٥املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، واعتمــاد القــانون رقــم   
 بشأن قمع االجتار وقانون العمـل املعـدَّل الـذي يـنص علـى منـع العمـل                   ٢٠٠٣يوليه  /متوز ١٧

 مع ذلك اللجنة القلق إزاء اسـتمرار االجتـار بالنـساء والفتيـات واسـتغالهلن يف          القسري، يساور 
وتعـرب  . البلد، ال سـيما االسـتغالل االقتـصادي وإسـاءة معاملـة الفتيـات العـامالت يف املنـازل                  

 .أيضا اللجنة عن القلق إزاء بقايا الرق يف بعض أحناء البلد

 التنفيذ الفعال إىل الرامية جهودها يف أن تسرعوتطلب اللجنة من الدولة الطرف    - ٤٧
 أنينبغـي   و. الـسخرة  أعمـال تـشريعاهتا املتعلقـة مبكافحـه االجتـار وحظـر           لالكامـل   اإلنفاذ  و

كمـا توصـي الدولـة الطـرف        .  فعـال  علـى حنـو   تشمل هذه اجلهود مقاضاة ومعاقبة املهربني       
 مـن  الوقايـة جهـود   مـضاعفة  والنساء،لضحايا من  إىل ا  مساعدة ودعم     ما تقدمه من   بزيادة

 لالجتــار وحتــسني الوضــع االقتــصادي للمــرأة وذلــك ملنــع اجلذريــة األســبابخــالل معاجلــة 
تـدابري  ال لتعزيـز  ةولويأ توىل   أن الدولة الطرف    إىلوتطلب  .  واملتاجرين تعرضها لالستغالل 

ــةعمليــة ال  االســتغالل أشــكال مــن مجيــع  يف البيــوت الفتيــات العــامالت كخادمــات حلماي
وتدعو اللجنة الدولة الطرف    .  يف التعليم  ن من ممارسة حقه    يتمكنّ أناء، وضمان   واالعتد

 . متاما اختاذ خطوات إلزالة خملفات الرقإىل
 مــن ١٣ املــادة وخاصــة، املوريتــاين اجلنــسية بعــض أحكــام قــانون أنوتالحــظ اللجنــة  - ٤٨

،  مـن االتفاقيـة    ٩ تتناقض مع املادة  ،  ١٩٦١ يونيه/ حزيران ١٢  املؤرخ ١١٢-٦١القانون رقم   
 .املوريتانية املرأة ضد وال تزال متّيز

 يهمتاشـ مبا يكفل    املوريتاين اجلنسية قانون   ل تعدي وتطلب اللجنة من الدولة الطرف     - ٤٩
 . من االتفاقية٩مع املادة 

 إزاء تـشعر اللجنـة بـالقلق خـصوصا     التعليم، بعض التقدم يف جمال بإحرازومع التسليم   - ٥٠
 الـذي   غـري املباشـرة    التمييـز    أمنـاط ظهـر بوضـوح     ي الـذي  ، األمر  بني النساء  األميةارتفاع معدل   

  الفتيـات املـدارس ألسـباب منـها        كر ارتفـاع معـدل تـ      إزاءكما تشعر بـالقلق     . ١٠ املادة   تتناوله
 .ياحلمل والزواج املبكر والقسر

باره حقـا    التعليم باعت  ةمهيأوحتث اللجنة الدولة الطرف على رفع مستوى الوعي ب         - ٥١
، وعلـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة للتغلـب علـى             املـرأة  لـتمكني    وأساسـا  اإلنسانمن حقوق   

.  مــن االتفاقيــة١٠ املــادة ألحكــام الــيت تكــرس التمييــز وعــدم االمتثــال التقليديــةاملواقــف 
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ــ  حــصول الفتيــات والنــساء علــى كافــة  لكفالــةن تنفــذ الدولــة الطــرف تــدابري  أوتوصــي ب
 وفقا   خاصة، مؤقتةتدابري   وذلك من خالل     املدارس، الفتيات يف    إبقاءو التعليم،مستويات  

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف       . ٢٥ العامـة    والتوصـية  من االتفاقية    ٤ من املادة    ١للفقرة  
 بذل كل جهد ممكن لتحسني معدل حمو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتماد برامج               إىل

 مـن وتطلـب   .  ومـن خـالل تعلـيم وتـدريب الكبـار          شاملة للتعليم النظـامي وغـري النظـامي،       
 تعلــيمهن بعــد الــوالدة، إكمــالالدولــة الطــرف تنفيــذ تــدابري حمــددة لــتمكني الفتيــات مــن 

وتـشجع  .  التعلـيم أمام ما عقبات بوصفهزواج باإلكراهمبكر واليف سن   ومكافحة الزواج   
عزيـز الـدعم املقـدم مـن         ت إىلالدولة الطرف على تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين، والسعي          

 . من االتفاقية١٠االمتثال للمادة ب جيلتعل لاملاحنة واملنظمات الدويلاجملتمع 
وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أنــه علــى الــرغم مــن أن تــشريعات الدولــة الطــرف تكفــل   - ٥٢

تمييـز  ملنـع ال حمـددة   إنفاذاملساواة بني اجلنسني يف جمال العمالة والعمل، ال توجد تدابري وآليات   
ــساء يف هــذه اجملــاالت   ــالقلق  . الفعلــي ضــد الن ــشعر ب  حــصولفــرص  عــدم تكــافؤ  إزاءكمــا ت

ــرأة ــى امل ــا  عل ــوفر      إىل أدى العمــل، مم ــذي ال ي ــساء يف القطــاع غــري الرمســي ال ــل الن ــادة متثي  زي
 .االجتماعية احلماية
 تـشمل  حمـددة، تـدابري   باختـاذ    دون إبطـاء     القيـام  إىلوتدعو اللجنة الدولـة الطـرف        - ٥٣

 للمـرأة يف جمـال العمالـة والعمـل ومـشاركتها       املتـساوية  احلقـوق    لكفالـة  إنفـاذ، آليـة   إنشاء  
 املتـساوي   األجـر  يـشمل هـذا ضـمان        أنوينبغـي   .  على قدم املساواة يف سوق العمل      التامة

 سـن   إىلكما تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . ة املتساوي ، والعمل ذو القيمة   للعمل املتساوي 
 .لتحرش اجلنسيتشريع حيظر ا

، مبــا يف املــرأة تالحــظ اللجنــة اجلهــود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف لتحــسني صــحة وإذ - ٥٤
، تعرب اللجنة عن القلـق إزاء عـدم   ٢٠٠٧-٢٠٠٣ اإلجنابية برنامج وطين للصحة   إنشاءذلك  

يف ذلـك الرعايـة املقدمـة       ، مبـا    املالئمـة  الـصحية    الرعايـة حصول النساء والفتيات على خـدمات       
. الريفيــة ، وال ســيما يف املنــاطق  األســرة  واملعلومــات املتعلقــة بتنظــيم   ،قبــل الــوالدة وبعــدها  

فـرص تعلـيم    أمـام   ل عقبـة كـبرية       ميثّـ   الـذي   املراهقات محل معدل   إزاءتشعر اللجنة بالقلق     كما
 .املهبلـي املثـاين   الناسـور   ب اإلصابة زيادة معدالت    إىل أيضا، ويؤدي   الفتيات ومتكينهن اقتصاديا  

ــالقلق  ــة ب ــشعر اللجن ــى حنــو خــاص وت ــات  إزاء  عل ــاء النفــاس   األمهــات ارتفــاع معــدل وفي أثن
 ، جنــسيالــشبابا فثقيــوعــدم ت واخنفــاض معــدالت اســتخدام وســائل منــع احلمــل   ،والرضــع

 . الشبابنيب انتشار تعاطي املخدرات إزاء يساورها القلقكما . الريفيةوخاصة يف املناطق 
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خذ الدولة الطـرف مجيـع التـدابري الالزمـة لتحـسني حـصول               تت بأنوتوصي اللجنة    - ٥٥
، مبـا يف ذلـك      بالـصحة  املتـصلة املعلومـات واخلـدمات     وعلـى    الـصحية    الرعايـة النساء على   

ــاطق   ــساء يف املن ــةالن ــة الطــرف   . الريفي ــدعو الدول ــصحة    إىلوت ــوافر خــدمات ال  حتــسني ت
ي باعتماد سياسـات وبـرامج    وتوص.، مبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة      ةجنابيواإل اجلنسية
لنـساء  ا تـتمكن  حبيـث    معقولـة،  بأسـعار  واحلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل            املعرفـة لزيادة  

ــاراتوالرجــال مــن اختــاذ   ــشأن عــدد  مدروســة خي ــال ب ــوالدات واملباعــدة األطف ــني ال .  ب
وختفيض معـدل وفيـات   أثناء النفاس  األمتنفيذ برنامج شامل لصحة     ب أيضااللجنة   وتوصى
 زيادة فـرص احلـصول   إىل الرامية مبا يف ذلك التدابري زمنيا، احملددة  األهداف مع   ل،األطفا

محـل املراهقـات   مـسألة  معاجلـة   إىل  كما تدعو اللجنة الدولة الطرف      . على خدمات التوليد  
ــة دون  ــاينالناســور بإصــابتهنللحيلول ــدعم    املث ــدمي ال ــي وتق ــهللمــصابات الطــيب املهبل .  ب

مات الـصحة   خـد  جنـسيا بالـشكل املالئـم وتـوفري    لـشباب ا فهـا يقثبـضرورة ت   أيضاوتوصي  
مـن  و املنقولـة باالتـصال اجلنـسي،        األمـراض  مـن    الوقايـة   مبا فيها  ،املالئمة للشباب  ةجنابياإل

ــها ــدز/نقــص املناعــة البــشرية  فــريوس بين ــة الطــرف  . االي  ةاجلــمععلــى كمــا تــشجع الدول
ــشباب، مــع     مــسألة ــني ال ــاطي املخــدرات ب ــى   املخــدرات وتع ــصورة خاصــة عل ــز ب التركي
 .الشابات النساء
 الــيت املعيــشية األســريف وتــشعر اللجنــة بــالقلق النتــشار الفقــر بــني النــساء، وال ســيما   - ٥٦

 إىل ن وافتقـاره الريفيـات،  حالـة النـساء    إزاءبوجـه خـاص  وتشعر اللجنـة بـالقلق    . ترأسها نساء 
 ، الـصحية  الرعايـة  ن إىل مرافـق   وصـوهل  فضال عن عـدم      القرار، يف صنع    ومشاركتهناملعلومات  

 واألراضــي، والكهربــاء، النظيفــة، وامليــاه والعــدل، والتعلــيم، ،الــضمان االجتمــاعيخــدمات و
وتـشعر  .  العرقـي  األصل أساس على   املرأة التمييز ضد    إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . واالئتمان

 .الريفيةأة  عدم وجود بيانات عن الوضع الفعلي للمرإزاءاللجنة بالقلق كذلك 
 يف  النـساء  خاصـة الحتياجـات      عنايـة  أن تـويل  وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى           - ٥٧

 أيــضاوحتــث اللجنــة .  جمموعــات عرقيــه خمتلفــةإىل والنــساء الــاليت ينــتمني الريفيــةاملنــاطق 
 الـصحية،   الرعايـة  مـن احلـصول علـى        الريفيـة  املـرأة  تكفـل متكـني      أنالدولة الطـرف علـى      

ــ ــاه والتعلــيم، والع ــاء، واألراضــي، واملــشاريع  النظيفــةدل، واملي .  للــدخلاملــّدرة، والكهرب
 للحد من الفقر    االستراتيجي اإلطاروتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف بعناية تنفيذ         

 بـشكل  االسـتراتيجية  الـواردة يف  اجلنـسانية ملنظـورات   ا ةاجلمع وذلك لضمان    ،يف موريتانيا 
 الدولـة الطـرف جبمـع البيانـات عـن      بأن تقوم أيضا اللجنة   وتوصى. جلي يف عملية التنفيذ   

كمـا تطلـب   .  تقريرها الدوري املقبل يف هذه البيانات وحتليلها     وإدراج،  الريفية املرأةحالة  
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 يـة العرق الفئـات  إىل تقدم صورة واضحة عن حالة النـساء املنتميـات   أنمن الدولة الطرف    
 .املختلفة يف هذا التقرير

ــرب اللج - ٥٨ ــن    وتع ــق م ــن القل ــة ع ــانون أنن ــى   الشخــصية األحــوال ق ــوي عل بعــض حيت
 املمتلكــات بــإدارةز ضــد النــساء املتزوجــات، وخاصــة فيمــا يتعلــق   متّيــأن الــيت ميكــن األحكــام

 . والطالق تعدد الزوجاتةواحملافظة على شرعي
 وإلغاء واألسرة قانون الزواج    إصالحبجنة الدولة الطرف على التعجيل      وحتث الل  - ٥٩
ــع مج ــة كــي  األحكــامي ــعالتميزي ــرأة تتمت ــا     امل ــة، وفق ــنفس احلقــوق وااللتزامــات القانوني  ب

 . للجنة٢١ العامة والتوصية من االتفاقية، ١٦ و ١٥للمادتني 
ــاري         - ٦٠ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

، قرب وقت ممكنأ تقبل يف أن ، وعلىاملرأة التمييز ضد أشكالالتفاقيه القضاء على مجيع 
 .وعد اجتماع اللجنةمب املتعلقة من االتفاقية، ٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
  املنوطـة هبـا    تزاماتل تستعني متاما يف تنفيذ اال     أنوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٦١

لـب  إعالن ومنهاج عمل بيجني اللـذين يـدعمان أحكـام االتفاقيـة، وتط            بمبوجب االتفاقية،   
 . يف تقريرها الدوري املقبل هذه املعلومات تدرجأن الدولة الطرف إىل
 ال غـىن عنـه لتحقيـق        لالتفاقيـة  التنفيذ الكامل والفعـال      أنكما تشدد اللجنة على      - ٦٢

 إىل الراميـة  منظـور جنـساين يف مجيـع اجلهـود           إدمـاج  إىلتـدعو   و. لأللفية اإلمنائية األهداف
،  وجتسيد أحكام االتفاقية بصورة واضحة يف تلـك اجلهـود          لفية لأل اإلمنائية األهدافحتقيق  

 .يف تقريرها الدوري املقبلهذه املعلومات  تدرج أن الدولة الطرف إىلوتطلب 
ــة   - ٦٣ ــزام أنوتالحــظ اللجن ــدول الت ــ ال ــوق ب ــسانصكوك حق ــسية  اإلن ــة الرئي  الدولي

 األساسية واحلريات   اإلنسان  حبقوق املرأةيعزز من متتع     )١٣( املتعلقة حبقوق اإلنسان   السبعة
ظــر يف  علــى الناملوريتانيــة اللجنــة تــشجع احلكومــة فــإن ولــذلك،.  مجيــع جوانــب احليــاةيف

مجيـع   حقـوق  حلمايـة  وهي االتفاقية الدوليـة  إليها،مل تنضم بعد   التصديق على املعاهدة اليت   
 .أسرهم العمال املهاجرين وأفراد

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١٣( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــة مناهــ     ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية      أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ضة التع

املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     الالإنسانية أو  أو
 .وأفراد أسرهم
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 يف موريتانيـا    علـى نطـاق واسـع      اخلتاميـة قـات   هـذه التعلي  أن تنـشر    وتطلب اللجنة    - ٦٤
 النسائيةن واملنظمات و والربملانيوالسياسيونجلعل الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون 

 املساواة فعليا وقانونيا    لكفالةباخلطوات اليت اختذت    على علم   ،  اإلنسانومنظمات حقوق   
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        . ضا أيـ  اخلطوات اليت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد          وبللمرأة،  
ــشر تواصــل أنالطــرف  ــة     ن ــة للجن ــاري والتوصــيات العام ــا االختي ــة وبروتوكوهل  االتفاقي

ــيجني و   ــهاج عمــل ب ــة ل وإعــالن ومن ــة اخلتامي ــتثنا الوثيق ــدورة االس ــشرين  ةيئل ــة والع  الثالث
ــة العامــة   ــاملللجمعي ــرأة” ةعنون ــة و  : ٢٠٠٠ عــام امل ــسالاملــساواة بــني اجلنــسني والتنمي م ال

 ومنظمـات   النسائيةملنظمات  بني ا  ال سيما    ،على نطاق واسع  “ القرن احلادي والعشرين   يف
 .اإلنسانحقوق 

يف تقريرهـا الـدوري املقبـل، يف        ،  وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تـستجيب          - ٦٥
. اخلتاميــة هــذه التعليقــات يف عنــها الــيت أُعــرب للــشواغل ، مــن االتفاقيــة١٨ املــادة إطــار
 يف  الــذي كــان موعــده، تقريرهــا الــدوري الثــاينميتقــدإىل  اللجنــة الدولــة الطــرفتــدعو و

ذي حيــــني موعــــد تقدميــــه يف  الثالــــث الــــالــــدوري، وتقريرهــــا ٢٠٠٦ يونيــــه/حزيــــران
 .٢٠١٠ عام يف، يف تقرير موحد ٢٠١٠ يونيه/حزيران

 
 صربيا  

 ٧٧٥ي جلـستيها     فــ  (CDAW/C/SCG/CO/1)تناولت اللجنة التقريــر األولــي لـصربيا          - ٦٦
وتـرد قائمـة    ). 776 و   CDAW/C/SR.775انظـر    (٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٦ املعقودتني يف    ٧٧٦ و

 ردود حكومــة وتــرد CDAW/C/SCG/Q/1تــها اللجنــة يف الوثيقــة حرطالقــضايا واألســئلة الــيت 
 . CDAW/C/SCG/Q/1/Add.1صربيا فترد يف الوثيقة 

 
 مقدمة   

ف النــضمامها إىل اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــر - ٦٧
وتعـرب عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها تقريرهـا              . التمييز ضـد املـرأة دون أي حتفظـات        

ــادئ     لاألويل وإن كانــت تأســف   ــر باملب ــا يف التقري ــد متام ــذلك ولعــدم التقي ــام ب تأخرهــا يف القي
رير األولية وعدم اإلشارة فيه إىل التوصـيات        التوجيهية اليت وضعتها اللجنة من أجل إعداد التقا       

العامة للجنة أو عدم تضمنه بيانات كافية مصنفة حسب نـوع اجلـنس وعنـد االقتـضاء حـسب             
وتأسف اللجنة ألن الدولة الطرف مل تـدع املنظمـات غـري احلكوميـة             . السن أو االنتماء العرقي   

 . إىل املشاركة يف إعداد التقرير ومل تتح التقرير للجمهور



A/62/38 
 

199 07-41514 
 

 خطيـة علـى قائمـة القـضايا         اوتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقـدميها ردود         - ٦٨
واألسئلة اليت أرسلها فريق اللجنة العامـل ملـا قبـل الـدورة وإن كانـت تأسـف للتـأخر يف تقـدمي                    

وتعــرب عــن . تلــك الــردود الــيت مل تــوفر إجابــة كاملــة علــى مجيــع األســئلة الــواردة يف القائمــة 
ا للدولة الطرف للعرض الشفوي الذي قدمتـه واإليـضاحات اإلضـافية الـيت قدمتـها ردا                 تقديره

على األسئلة املطروحة واستجابة للشواغل اليت أعربت عنها اللجنة شـفويا ولكنـها تالحـظ أن                
 . بعض األسئلة ما زالت بال إجابة

لـشؤون التعلـيم   وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إلرسـاهلا وفـد يرأسـه وزيـر الدولـة                  - ٦٩
ويضم نائب رئيس اجمللس املعين باملساواة بـني اجلنـسني وممـثلني عـن وزارات الـصحة وحقـوق                 

وتعرب عن تقـديرها للدولـة الطـرف للحـوار         . اإلنسان وحقوق األقليات والداخلية واخلارجية    
 . البناء الذي أجرته مع اللجنة

 إىل ٢٠٠٣يوليـــه  / متـــوز ٣١وتـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف النـــضمامها يف       - ٧٠
 . الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وتالحظ اللجنـة أن مـشروع خطـة العمـل الوطنيـة لـتمكني املـرأة والنـهوض باملـساواة                     - ٧١
 . ينبين على منهاج عمل بيجني) ٢٠١٠-٢٠٠٧(بني اجلنسني 

 تــستطع النــهوض مبــسؤولياهتا فيمــا يتعلــق بتعزيــز  وقــد ذكــرت الدولــة الطــرف أهنــا مل - ٧٢
واقترحـت الدولـة الطـرف أن تـدعو اللجنـة           . حقوق اإلنـسان يف كوسـوفو وميتوهيـا ومحايتـها         

بعثة األمـم املتحـدة لـإلدارة املؤقتـة يف كوسـوفو إىل موافاهتـا مبعلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف                        
) ١٩٩٩ (١٢٤٤فقـا لقـرار جملـس األمـن         كوسوفو وميتوهيا تتناول هذا املوضوع حيث أنه و       

أسنــــدت إدارة كوسوفــــو وميتوهيــا إىل إدارة األمــم املتحــدة املؤقتــــة يف كوســوفو وأنــه وفقــا   
مــن القــرار نفــسه يقــع علــى عــاتق البعثــة االلتــزام حبمايــة حقــوق اإلنــسان يف  ) ي (١١للفقــرة 

ــا وتعزيزهــا  ة إىل البعثــة أن تقــوم  تطلــب اللجنــتلــك الظــروف،ويف ضــوء . كوســوفو وميتوهي
عـن تنفيــذ االتفاقيـة يف كوســوفو   مؤســسات احلكـم الــذايت املؤقتـة، بتقـدمي تقريــر    التعـاون مـع   ب

 .٢٠٠٨يونيه /حزيران ١يف موعد أقصاه  ١٩٩٩منذ عام وميتوهيا 
 

 اجلوانب اإلجيابية   
اء بااللتزامـات   تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبديه من إرادة سياسية والتـزام بالوفـ              - ٧٣

، الــذي )٢٠٠٦(القانونيــة املنــصوص عليهــا يف االتفاقيــة وهــو مــا جتــسد يف الدســتور اجلديــد    
ينطوي على ضمانات من الدولة بكفالة املساواة بني املرأة والرجل ووضـع سياسـة تقـوم علـى                  

؛ وإمكانيـــة األخـــذ بتـــدابري جديـــدة لتحقيـــق املـــساواة الكاملـــة   )١٥املـــادة (تكـــافؤ الفـــرص 
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ــة ومتثيلــهم يف     )٢١ ملــادةا( ــة مــساواة املــرأة والرجــل وأفــراد األقليــات الوطني ــزام بكفال ؛ وااللت
وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لقيامهــا حبــذف النــصوص  ). ١٠٠املــادة (اجلمعيــة الوطنيــة 

التمييزية من التـشريعات، ومـن بينـها قـانون األسـرة وقـانون العمـل والقـانون اجلنـائي وقـوانني                      
وتثين كذلك على الدولة الطـرف لقيامهـا بإعـداد مـشروع قـانون بـشأن املـساواة          . اباتاالنتخ

 .بني اجلنسني
وترحــب اللجنــة بالترتيبــات املؤســسية الــيت مت إرســاؤها مــن أجــل حتقيــق املــساواة بــني  - ٧٤

ابعـة  اجلنسني على خمتلف املستويات، أال وهي اللجنة الربملانية املعنية باملـساواة بـني اجلنـسني الت               
ــة       ــة بالعمــل والعمال ــة املعني ــة؛ واجمللــس املعــين باملــساواة بــني اجلنــسني؛ واألمان ــة الوطني للجمعي
واملساواة بني اجلنسني داخـل حكومـة إقلـيم فويفودينـا املتمتـع بـاحلكم الـذايت؛ واللجنـة املعنيـة                     

 وأمني املظامل بـإقليم     باملساواة بني اجلنسني التابعة جلمعية إقليم فويفودينا املتمتع باحلكم الذايت؛         
فويفودينا؛ ومعهد املساواة بني اجلنسني على الـصعيد احمللـي؛ وذلـك فـضال عـن تعـيني جهـات                    

 .  مدينة وبلدية٤٢اتصال حملية معنية بالشؤون اجلنسانية يف 
وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا وضعته من سياسـات وبـرامج عامـة تنطـوي أيـضا                   - ٧٥

 تنفيذ االتفاقية مما يشمل الغايات اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت جـرى تبنيهـا علـى                  على إمكانيات تعزيز  
الصعيد الوطين يف مجهورية صـربيا واسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر واالسـتراتيجية الوطنيـة لتـوفري                    

 . فرص العمل ومشروع االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة
ــاد     - ٧٦ ــة الطــرف لزي ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ــن     وت ــة م ــة الوطني ــات يف اجلمعي ــسبة النائب ة ن

 ٢٠٠٧ينـاير   / يف املائة إثر االنتخابات اليت أجريت يف كـانون الثـاين           ٢٠,٤يف املائة إىل     ١٢,٨
األمر الذي تسىن حتقيقه بإدراج تدابري استثنائية مؤقتة يف قانون انتخاب النـواب تعـني مبوجبـها                 

 يف املائـة علـى   ٣٠شكل اجلـنس األقـل متثـيال    على كل كيـان يقـدم قائمـة انتخابيـة كفالـة أن يـ        
 . األقل من مرشحيه

 
 الرئيسية والتوصياتالشواغل   

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية بشكل منهاجي             - ٧٧
ومتواصل وترى يف الوقت نفـسه أن الـشواغل الـيت أبـديت والتوصـيات الـيت طرحـت يف                    

خلتامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليها خالل الفتـرة مـن اآلن وحـىت      هذه التعليقات ا  
وتبعـا لـذلك، تطلـب اللجنـة إىل         . تقدمي التقرير الدوري التايل عنايتها على سبيل األولويـة        

الدولة الطرف أن تركز على تلك اجملاالت فيما تضطلع به من أنشطة تنفيذ االتفاقيـة وأن                
وتطلـب  . ايل اإلجراءات املتخذة والنتائج العمليـة الـيت حتققـت        تبني يف تقريرها الدوري الت    
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أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم هــذه التعليقــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات املختــصة  
 .واجلمعية الوطنية واهلياكل احلكومية على مجيع املستويات حبيث تكفل تنفيذها بالكامل

ــة الطـــرف ب  و - ٧٨ ــرار الدولـ ــة إقـ ــة التحـــول الـــسياسي   الحظـــت اللجنـ ــه، خـــالل عمليـ أنـ
ــها         ــدة، كانــت أولويت ــة معق ــصراع وهــي عملي ــد ال ــا بع ــرة م ــصادي واالجتمــاعي يف فت واالقت

واللجنـة يـساورها القلـق مـن أن     . الرئيسية هي االنضمام إىل االحتاد األورويب بأسرع مـا ميكـن        
أشـكال التمييـز ضـد    هذا املوقف إن دل على شيء إمنا يدل على أن اتفاقية القضاء علـى مجيـع    

املـرأة مل تلــق بعــد األمهيــة الرئيـسية باعتبارهــا صــكا مــن صـكوك حقــوق اإلنــسان ملــزم قانونــا    
هدفــه القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني رغــم أنــه  

 . يشكل جزءا من النظام القانوين احمللي
ــى أن ت    - ٧٩ ــة الطــرف عل ــة حتــث الدول ــا   واللجن ــشريعاهتا وسياســاهتا وخططه ؤســس ت

وبراجمها الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة على اتفاقية القـضاء علـى               
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة باعتبارها صكا من صكوك حقوق اإلنسان الشاملة امللزمة             

لطــرف علــى مواءمــة مجيــع   ومــن مث حتــث الدولــة ا. النظــام القــانوين احمللــييف إطــارقانونــا 
تشريعاهتا احمللية مع االتفاقية وعلى اختاذ تدابري موجهة حنـو إحـراز نتـائج واضـحة وحمـددة            
جتسد نطاق االتفاقية يف مجيع اإلجراءات احلكومية املتخذة يف كافة القطاعات وعلى مجيع             

أة والنهوض وتوصي اللجنة بأن يعاجل مشروع خطة العمل الوطنية لتمكني املر. املستويات
احتياجـات ضـحايا احلـرب وخباصـة الالجئـات         ) ٢٠١٠-٢٠٠٧(باملساواة بني اجلنـسني     

وحتث اللجنة أيضا الدولة الطرف على التوعية باالتفاقية وبروتوكوهلا . واملشردات داخليا
االختيــاري مبــا يف ذلــك يف وســائط اإلعــالم وخباصــة بــني املــسؤولني احلكــوميني والــساسة   

 اختـاذ القـرارات ومـن بينـها أعـضاء الربملـان وتـوفري التـدريب للجهـاز                   وغريهم من جهات  
 .القضائي واملشتغلني باملهن القانونية

ــة رحــبويف حــني ت - ٨٠ ــ اللجن ــه مب ــة األخــرية ا اضــطلع ب يف  أنــشطة تــشريعيةمــن يف اآلون
ة اإلطـار   منها إصالح قانوين هـام، فإهنـا تـشعر بـالقلق لعـدم كفايـ              ،  اجملاالت املشمولة باالتفاقية  

ــائم        ــشريع الق ــذ الت ــضعف تنفي ــرأة ول ــز ضــد امل ــة مــن التميي ــق باحلماي ــاري املتعل ــانوين املعي . الق
إىل نتـائج دائمـة مواتيـة       بوجـه عـام     ألن الـسياسات والـربامج ال تـؤدي         أيـضا،   ويساورها القلق   

 .يالعملواقع الحقيقية يف بصورة ساواة بني اجلنسني املحتقيق قابلة لالستدامة تؤدي إىل 
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تقـوم دون إبطـاء باعتمـاد مـشروع قانوهنـا                     - ٨١

املتعلـــق باملـــساواة بـــني اجلنـــسني وأن تكفـــل اشـــتمال القـــانون علـــى اجلوانـــب املؤســـسية 
شــيا مــع مقتــضيات  اوالتنفيذيــة الالزمــة لكفالــة محايــة املــرأة مــن أعمــال التمييــز ضــدها مت   
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دولــة الطــرف علــى كفالــة توعيــة النــساء حبقــوقهن وإتاحــة       وحتــث اللجنــة ال  .االتفاقيــة
وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف برصد تنفيذ ما ورد  .استفادهتن من آليات التظلم

يف تشريعات أخرى من أحكام تضمن للنساء املساواة مع الرجال حبكم القانون لكفالة أن 
ن تستعرض الدولة الطرف خططها وتوصي كذلك بأ .للنساء) الفعلية(تسفر عن املساواة 

وأن تقــوم برصــد وتقيــيم فيهــا بــصورة تامــة نظــورات اجلنــسانية املوبراجمهــا لكفالــة إدراج 
وحتث الدولة الطرف على تنفيذ برامج منتظمة للتوعية باألبعاد . منهاجيتنفيذها على حنو 

مـن املـوظفني     املـسؤولني احلكـوميني وغريهـم        مـن أجـل   يف هـذا اجملـال      اجلنسانية والتدريب   
سيما موظفي إنفاذ القانون واملوظفني القضائيني والعاملني يف جمال الصحة،  العموميني، وال

  .وكذلك املسؤولني اآلخرين عن تنفيذ التشريعات والربامج ذات الصلة
 ٢٠٠٤ويف حني ترحب اللجنـة بإنـشاء اجمللـس املعـين باملـساواة بـني اجلنـسني يف عـام                      - ٨٢

رباء استشارية معنية باملسائل املتصلة باملـساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة،               باعتباره هيئة خ  
فإهنا تعرب عن القلق ألن اجمللس قد ال تتـوافر لـه املـوارد الكافيـة مـن امليزانيـة واملـوظفني وألن                       

  .طابعه االستشاري يعيق أداء مهمة التنسيق املوكولة إليه
الطرف اجمللس املعين باملساواة بني اجلنسني وذلك وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة  - ٨٣

أداء أن يـؤدي    كـي يتـسىن لـه       زيـادة كـبرية      التقنيـة    هاملالية والبشرية وقدرات  بزيادة موارده   
ومن املفروض أن تؤدي زيادة قوام اجمللس  .اليت يقتضيها اتساع نطاق واليته املهام بفعالية

ر ومواصــلة تــشجيع تعمــيم املــسائل املتعلقــة أيــضا إىل متكينــه مــن التــأثري علــى صــنع القــرا 
باملساواة بني اجلنـسني يف القـوانني والـسياسات وخطـط العمـل الوطنيـة مـع التركيـز علـى                     

 .املسائل اجلنسانية يف خمتلف الوزارات وعلى كافة املستويات يف احلكومة
القائمــة خة الراســوتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء اســتمرار القوالــب النمطيــة التقليديــة  - ٨٤

فيمــا يتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة واجملتمــع    الذكوريــة علــى الــسلطة 
والـيت تـنعكس علـى خيـارات       الـيت تعـد عناصـر رئيـسية مـسببة للعنـف ضـد املـرأة                 بشكل عام،   

 املرأة التعليمية، ووضعها املزري يف سوق العمل، وتدين مشاركتها يف احليـاة الـسياسية واحليـاة               
 .العامة
 الطــرف تنفيــذ تــدابري شــاملة إلحــداث التغــيري يف املواقــف ةوهتيــب اللجنــة بالدولــ - ٨٥

األدوار النمطيـة   يف  واملمارسات املقبولة على نطاق واسـع الـيت تقـوم علـى دونيـة املـرأة، و                
ينبغي أن تـشمل هـذه التـدابري تنظـيم محـالت توعيـة وتثقيـف موجهـة                  و. لكل من اجلنسني  
ــساء والرجــا  ــاء واألمهــات،     للن ــة، واآلب ــة واألهلي ــادات الديني ــان والقي ــات والفتي ل والفتي

مـن  ) أ (٥و  ) و (٢واملدرسني، واملسؤولني، وفقا لاللتزامات املنصوص عليهـا يف املـادتني           
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وتوصــي اللجنــة أيــضا الدولــة الطــرف بتــشجيع وســائل اإلعــالم علــى مناقــشة    .االتفاقيــة
ة عــن النــساء وتعزيــز قيمــة املــساواة بــني اجلنــسني  وتــرويج الــصور اإلجيابيــة وغــري النمطيــ 

  .بالنسبة للمجتمع ككل
وترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد النـساء، مبـا يف      - ٨٦

ــة       ــزواج جناي ــصاب يف إطــار ال ــرتيل واالغت ــف امل ــار العن ــك اعتب ــائي،  مبوجــب ذل ــانون اجلن الق
ة، غــري أهنــا تعــرب عــن القلــق الســتمرار انتــشار  ــــر التقييديــــواألوامة ــــة احلمايــــوكــذلك إتاح

ا القلــق أيــضا لتخفيــف بعــض العقوبــات  ــويــساوره .العنــف املرتكــب ضــد النــساء والفتيــات 
رش اجلنـسي مل يعـد جنايـة يف إطـار القـانون اجلنـائي املعـدل                 ــالعنف املرتيل وألن التح   املتصلــة ب 

ات املتاحـة بـشأن العنـف ضـد         ــــ ة البيان ــــ إزاء حمدودي كـذلك    اللجنة القلـق  ويساور  . )٢٠٠٥(
 .النساء
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية للقضاء على مجيع أشكال العنف             - ٨٧

وفقا املرأة  ، وال سيما العنف املرتيل، واعتماد تدابري شاملة للتصدي للعنف ضد            املرأةضد  
ة أيضا بالدولة الطـرف أن تعتمـد دون إبطـاء مـشروع             وهتيب اللجن . ١٩لتوصيتها العامة   

خطة العمل الوطنية لتمكني املرأة والنهوض باملساواة بني اجلنسني الـيت تـنص علـى تـدابري                 
ترمــي إىل مكافحــة العنــف ضــد النــساء، مبــا يف ذلــك بنــاء القــدرات علــى تنفيــذ القــوانني   

الطـرف علـى القيـام بـصورة     وحتث الدولـة   .واملعايري ويف جمال البحوث وحفظ السجالت
ومنتظمـة جبمـع وحتليـل البيانـات واملعلومـات املتعلقـة جبميـع أشـكال العنـف ضـد               منهاجية  

وحمــددة األهــداف املــرأة لتعزيــز القاعــدة املعرفيــة الالزمــة لوضــع سياســات وبــرامج فعالــة 
ئج وإتاحة ما ختلص إليه من نتـا رصد االجتاهات مبرور الوقت وعلى  جهود الوقاية،   تشمل  

توصي اللجنة كذلك بأن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قانون بـشأن العنـف              و. للجمهور
العناصــر ذات الــصلة الــيت تــرد حاليــا يف القــانون اجلنــائي وقــانون  تــدرج فيــه كــل املــرتيل 
لعنـف  الـاليت تعرضـن ل    وينبغي أن تكفل الدولة الطرف استفادة النساء والفتيـات          . األسرة

احلمايـة الـيت يـنص عليهـا قـانون األسـرة، وتـوافر عـدد كـاف مـن                    من وسائل االنتصاف و   
مبـا يـستحقونه مـن     اجلنـاة ومعاقبتـهم     وحماكمـة   املالجئ اليت متوهلا احلكومة جلميع الـضحايا        

القـــضائي واملـــوظفني اجلهـــاز وتوصـــي اللجنـــة بتنفيـــذ بـــرامج تدريبيـــة ملـــوظفي  . عقـــاب
مي اخلـدمات الـصحية، وذلـك لكفالـة         احلكوميني، وال سيما موظفي إنفاذ القوانني، ومقـد       

ــم        ــدعم املالئ ــوفري ال ــدرهتم علــى ت ــرأة وضــمان ق ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــهم جبمي توعيت
وتوصي أيضا بتنظيم مزيد من محالت توعيـة الـرأي العـام بعـدم مقبوليـة العنـف                  . للضحايا

بـرامج إلرشـاد وتأهيـل مـرتكيب العنـف ضـد            وتنفـذ   ضد املـرأة بـأن تـضع الدولـة الطـرف            
متامــا مــن املعلومــات الــواردة يف  وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى االســتفادة  . ملــرأةا
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 (A/61/122 ألمني العام بشأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة        اليت أجراها ا  الدراسة املتعمقة   
 .Add.1/Corr.1) و Add/1و 
ددات بـالعنف    املهـ  االلجنة القلق إزاء حاالت التمييز الفعلي ضـد نـساء الرومـ           يساور  و - ٨٨

 .املرتيل واللوايت استبعدن من البيوت اآلمنة بسبب معايري القبول املطبقة
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف اســتعراض ورصـد تطبيـق معـايري القبـول الــيت          - ٨٩

تستخدمها البيوت اآلمنة إليواء ضحايا العنف املرتيل بغية التأكد من أهنا ال تـستبعد نـساء                
 .االروم
 حني ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالبـشر،                 ويف - ٩٠

, وخباصـة النـساء واألطفـال     , االنضمام إىل بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص      ومن بينها   
واملعاقبة عليه املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة،                  

، وإنـشاء دائـرة   ٢٠٠٦ديـسمرب  /لبـشر يف كـانون األول  تماد استراتيجية مكافحـة االجتـار با     واع
، فإهنـا تـشعر بـالقلق ألن صـربيا     ٢٠٠٤تنسيق املساعدة املقدمة لضحايا االجتار بالبشر يف عـام    

  .ما زالت بلد العبور واملنشأ واملقصد لظاهرة االجتار بالنساء والفتيات
لة الطـرف إىل أن تعتمـد بـدون تـأخري مـشروع اخلطـة الوطنيـة        وتدعو اللجنة الدو   - ٩١

وتـدعو اللجنـة كـذلك الدولـة      .ملكافحة االجتار بالبشر وإنشاء آلية لرصد وتقييم فعاليتـها 
الطرف إىل أن تطبق تطبيقا فعاال التشريعات والربامج الرامية إىل مكافحـة االجتـار بالبـشر                

وتطلـب اللجنـة    . ائي ملواصـلة كـبح هـذه الظـاهرة        وتعزيز التعاون الـدويل واإلقليمـي والثنـ       
أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تــضع بــرامج طويلــة األجــل تراعــي حقــوق اإلنــسان حلمايــة    

  .الضحايا وإعادة إدماجهم
نــساء، مبــن فــيهم نــساء األقليــات العرقيــة، الاللجنــة القلــق إزاء اخنفــاض متثيــل يــساور و - ٩٢

 ويف الرتـب العليـا ومناصـب اختـاذ القـرار يف هياكـل               ايعـني أعـضاؤه   خصوصا يف اهليئـات الـيت       
ــسلك الدبلوماســي   ــا يف ذلــك ال ــساورها و .احلكــم، مب ــشاركن   ي ــساء مل ي ــضا ألن الن ــق أي القل

ــة يف تعمــري البلــد وحتقيــق االســتقرار     وال يف الــصراع بعــد انتــهاء فيــه مــشاركة كاملــة وبفعالي
  .توهيا يف املستقبلعمليات املفاوضات بشأن الوضع القانوين لكوسوفو ومي

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفـذ التـدابري الراميـة إىل زيـادة متثيـل        - ٩٣
 املرأة يف اهليئات اليت يعني أعضاؤها ويف هياكل احلكم، بطرق منها التنفيذ الفعلي للتدابري             

 بـشأن   ٢٥مـة رقـم      من االتفاقية والتوصـية العا     ٤ من املادة    ١اخلاصة املؤقتة، وفقا للفقرة     
إحقاق حق املرأة يف املشاركة على قدم املـساواة يف مجيـع            من أجل   التدابري اخلاصة املؤقتة،    



A/62/38 
 

205 07-41514 
 

وتوصي اللجنـة الدولـة     . سيما يف املراتب العليا الختاذ القرارات      جماالت احلياة العامة، وال   
ف أيـضا   وتوصي الدولة الطـر   . ٢٣الطرف بأن تستفيد استفادة كاملة من التوصية العامة         

بزيادة جهودها الرامية إىل تقدمي أو دعم برامج بناء قدرات القيـادات النـسائية يف الوقـت           
احلايل ويف املستقبل وأن تقوم حبمالت للتوعية بأمهية مشاركة املرأة علـى قـدم املـساواة يف              

وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف وضـع خطـة           . اختاذ القرار السياسي واحلكومي   
 مــن ١مــع مراعــاة الفقــرة ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥للتنفيــذ الكامــل لقــرار جملــس األمــن  عمــل 
 . من االتفاقية٨ و ٧ واملادتني ٤ املادة
ــوع اجلــنس        - ٩٤ ــة مــصنفة حــسب ن ــات حديث ــار إىل بيان ــق إزاء االفتق ــة قل ــساور اللجن وي

ســيما املعلومــات املــصنفة حــسب املنــاطق الريفيــة واحلــضرية        ومعلومــات عــن التعلــيم، وال  
وتـشعر بـالقلق إزاء فـرص حـصول النـساء والفتيـات علـى التعلـيم، وخباصـة                .يعرقـ واالنتماء ال 

ــات املهمــشة األخــرى    ــا والفئ ــات الروم ــساء وفتي ــة وارتفــاع     .ن ــال األمي ــضا حي وهــي قلقــة أي
 . التعليميمعدالت انقطاع النساء والفتيات عن النظام

 رسـاء ع البيانـات الـضرورية إل   الطـرف أن تقـوم بتجميـ      ةوتطلب اللجنـة إىل الدولـ      - ٩٥
 رصـد مـدى متتـع الفتيـات والنـساء فعليـا بـاحلق يف                 يف ضـوئه   أساس مرجعي واضـح ميكـن     

وتوصي اللجنة ببذل جهود عاجلة لكفالة تكافؤ فرص كال اجلنسني يف  .التعليم دون متييز
وتطلـب إيـالء عنايـة خاصـة لتحقيـق تكـافؤ فـرص          .احلصول على التعلـيم مبـستوياته كافـة       

سـيما املنتميـات منـهن إىل أقليـة          لوصول أمام الفئات املهمشة مـن النـساء والفتيـات، وال          ا
 .رومــا، مــع اإلحلــاح يف التركيــز بوجــه خــاص علــى فــرص االلتحــاق بــالتعليم االبتــدائي  ال

سـيما   رومـا، وال الوتوصي اللجنة أيضا بتوفري بـرامج حمـو األميـة والتـدريب املهـين لنـساء             
 يف  ممــن هــن، فــضال عــن الفئــات املهمــشة األخــرى مــن النــساء نــهن ميــاتاملــسنات واألّم
 .وضعية مماثلة

غري املباشـر ضـد املـرأة يف العمالـة، والـسائد            النظامي   إزاء التمييز    قلق اللجنة ال  يساورو - ٩٦
ــي       ــا يل ــز مب ــذي يتمي ــام واخلــاص والقطــاع غــري الرمســي، وال ــز األفقــي   :يف القطــاعني الع التميي

 حيــث هتــيمن املــرأة علــى الوظــائف األدىن أجــرا يف القطــاع العــام؛  -ف والعمــودي يف الوظــائ
 النــساء، مبــا يف ذلــك املــسنات     بــنيالتفــاوت الكــبري يف األجــور؛ ارتفــاع معــدالت البطالــة     

ــساء     ــرة ون ــات العمــل ألول م ــات وطالب ــساء     األوالالجئ ــن الن ــدد ضــخم م ــات؛ وجــود ع قلي
ــشؤون املرتل     ــساعدات يف ال ــر كم ــدون أج ــامالت ب ــرأة يف االلتحــاق     الع ــرص امل ــضييق ف ــة؛ ت ي

باجليش؛ تدين دخل املسنات مقارنـة بـدخل املـسنني؛ وتطبيـق بعـض التـشريعات الوقائيـة علـى                    
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 أفكار عفا عليها الزمن عن قدرات النساء، مما تـسبب يف تطبيـق تـشريعات                 تنطوي على  املرأة،
 .وقائية شاملة ضد النساء

ن تستخدم االتفاقيـة كإطـار حلقـوق اإلنـسان،          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أ      - ٩٧
ؤزرا وتتبع هنجا شامال لتغيري نظام التمييز غري املباشر القائم ضد املرأة يف العمل وإزالته، مُ   

 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة للجنـة           ٤ن املـادة    ـــ  م ١رة  ــة وفقا للفق  ــبتدابري خاصة مؤقت  
ــم  ــة الطــرف تــ  . ٢٥رق ــة إىل الدول ــدريب  وتطلــب اللجن ــدريب وإعــادة ت ــساء اوفري الت لن

العاطالت عن العمل، مبا يف ذلك الفئات املهمشة من النساء، وتوفري االئتمـان لـصاحبات               
املــشاريع والالئــي يــرغنب يف إقامــة مــشاريع جتاريــة خاصــة هبــن، ومــستحقات الــضمان          

الدولـة  وتطلب اللجنة كذلك إىل      .الشؤون املرتلية بدون أجر   يف  لمساعدات  لاالجتماعي  
سيما بالنـسبة للنـساء ربـات األسـر املعيـشية            الطرف تعزيز القدرة على توليد الدخل، وال      

 تـشريعات    مراجعـة  وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطـرف       .الوحيدات والنساء الريفيات  
 . األحكام اليت تدمي الالمساواة الفعلية اليت تعاين منها النساء حلذفمحاية العمال

ــأمني    ومــع أن ا - ٩٨ ــة الــصحة والت قــد مت الــصحي للجنــة تالحــظ أن قــوانني جديــدة حلماي
 إصالح نظـام الرعايـة الـصحية، وضـمان حـق املـرأة يف محايـة         توطئة الستهالل عملية  اعتمادها

سـيما   ، وال  فـرص حـصول النـساء      هنا تشعر بالقلق إزاء حمدوديـة     فإ،   الصحية صحة واخلدمات ال
  يــشملاممــ ، خــدمات الرعايــة الــصحية املناســبة علــىالرومــا،النــساء يف املنــاطق الريفيــة ونــساء 

 اللجنـة كـذلك    قلـق يـثري   ممـا   و .احلصول علـى املعلومـات واملـشورة فيمـا يتعلـق بتنظـيم األسـرة              
ويساورها القلـق أيـضا إزاء االفتقـار إىل بيانـات            .استخدام اإلجهاض كأسلوب لتنظيم األسرة    

دى تفــشي فــريوس نقــص املناعــة     حديثــة مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس عــن مــ       ومعلومــات 
 . صفوف النساء والفتياتبنياإليدز /البشرية
صول حوتوصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف يف اختاذ تدابري للنهوض بفرص             - ٩٩

 .لــى الرعايــة الــصحية بتكلفــة ميــسورة، طــوال حيــاهتن، ويف مجيــع منــاطق البلــد  عالنــساء 
أجل حتسني تـوافر خـدمات الـصحة اجلنـسية          وتدعو الدولة الطرف إىل زيادة جهودها من        

واإلجنابية، مبا يف ذلك تنظيم األسرة، وتعبئة املوارد هلذا الغـرض، ورصـد اسـتفادة النـساء                 
وتوصي كذلك بتوفري املعلومات عن تنظيم األسرة على نطـاق          .الفعلية من تلك اخلدمات   
بــنني، مــع إيــالء اهتمــام الــصحة اإلجنابيــة إىل البنــات واليف جمــال واســع وبتوجيــه التثقيــف 

نسي وفريوس باالتصال اجلقل تنيت ت ومكافحة األمراض الةمبكريف سن  خاص مبنع احلمل    
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا   .االيــدز/نقــص املناعــة البــشرية

املقبل معلومات شاملة عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل حتسني فرص وصول 
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االجتاهـات الـسائدة   عـن  نساء إىل خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلـك تنظـيم األسـرة و         ال
وتطلب أيضا إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومـات عمـا هـو موجـود                .على فترات زمنية  

 .من آليات لرصد االستراتيجيات املتصلة بالصحة وتقييمها
سـيما   بكـر يف الدولـة الطـرف، وال       ويساور اللجنة قلق إزاء استمرار وجود الزواج امل        - ١٠٠

 املعلومـات املقدمـة عـن قـانون         قلـة وتعـرب عـن األسـف ل       .يف أوساط املنتمني إىل طائفة الروما     
 .األسرة اجلديد واجلهود املبذولة إلنفاذه

 ، وهو وحتث اللجنة الدولة الطرف على إنفاذ احلد األدىن للسن القانونية للزواج           - ١٠١
اليت خيلفها  مجيع أرجاء البالد باآلثار السلبية ري لزيادة الوعي يف سنة، وعلى اختاذ تداب١٨

ســــيما حقهــــا يف  ، والية اإلنــــسانهــــاحبقوقمــــا يتــــصل يتمتــــع املــــرأة الــــزواج املبكــــر في
 .والتعليم الصحة
وتالحظ اللجنة أن التقرير يفتقـر إىل املعلومـات واإلحـصاءات املتعلقـة بفئـات النـساء         - ١٠٢

 غـري املقيـدات يف      ، مبا يف ذلك النساء الريفيـات ونـساء الرومـا والنـساء            املستضعفة بوجه خاص  
 وثائق مدنيـة، واملعوقـات والالجئـات واملـشردات داخليـا،           السجل املدين والاليت ليست لديهن    

 .الالئي يعانني يف الغالب من أشكال متعددة من التمييز
 املقبـل، صـورة متكاملـة    وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف تقريرهـا            - ١٠٣

عن واقع هذه الفئات املستضعفة من النساء، يف مجيع اجملاالت املـشمولة باالتفاقيـة، فـضال                
 .عن السياسات والربامج احلكومية الرامية إىل القضاء على التمييز ضدهن

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعاون مع السلطات احمللية يف متابعة التعليقات  - ١٠٤
 . مــن االتفاقيــة١٨خلتاميــة للجنــة، ويف إعــداد التقــارير املرحليــة مــستقبال مبوجــب املــادة  ا

ة مـع طائفـة واسـعة مـن         يـ جاوتوصي اللجنة أيضا بكفالـة إجـراء مـشاورات مـستمرة ومنه           
املنظمات النسائية غـري احلكوميـة فيمـا يتعلـق جبميـع املـسائل ذات الـصلة بتعزيـز املـساواة                     

ذلــك مــا يتــصل مبتابعــة التعليقــات اخلتاميــة للجنــة وإعــداد التقــارير   اجلنــسني، مبــا يف  بــني
 .املستقبل يف

، تعــديل  وقــت ممكــنوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبــل، يف أقــرب   - ١٠٥
 . من االتفاقية، املتعلق بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة
ـــوحت - ١٠٦ ـــث اللجنـ ـــة الدولـ ، يف إطــار تنفيــذها اللتزاماهتــا  ة الطــرف علــى أن تــستمر ـ
ززان أحكـام   ــــ ن يع ـــ ذيلالن ومنـهج عمـل بـيجني، ال       ـــ ي استخدام إع  ــب االتفاقية، ف  ــمبوج
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رف أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات      ــة الطـــى الدولــة، وتطلب إل ــاالتفاقي
 .عن ذلك

 االتفاقيـة بـشكل كامـل وفعـال مـن      ه ال غىن عن تنفيـذ   ـــا أن ــة أيض ــد اللجن ــوتؤك - ١٠٧
وتــدعو إىل إدمــاج املنظــور اجلنــساين يف مجيــع  .ةــــة لأللفيــــق األهــداف اإلمنائيــــل حتقيــــأج
ق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإىل إبـراز أحكـام االتفاقيـة علـى          ـــى حتقي ــة إل ـــود الرامي ــاجله

 تقريرها الدوري املقبل معلومات     حنو صريح فيها، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف         
 .عن ذلك

املتعلقــة وتالحــظ اللجنــة أن التــزام الــدول بالــصكوك الدوليــة الرئيــسية الــسبعة     - ١٠٨
يعزز متتع النساء حبقوقهن اإلنسانية وحرياهتن األساسية يف مجيع منـاحي            )١(قوق اإلنسان حب

إمكانيـة التـصديق علـى      اللجنة تشجع حكومـة صـربيا علـى النظـر يف             ولذلك، فإن  .احلياة
 وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال               ،املعاهدة اليت ليست طرفـا فيهـا بعـد        

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
 اللجنة تعميم هذه التعليقات اخلتامية على نطـاق واسـع يف صـربيا، لكـي                وتطلب - ١٠٩

ضاء الربملـان واملنظمـات     يطّلع الناس، مبن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون والـسياسيون وأعـ            
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة النساء            
بالرجــال حبكــم القــانون وعلــى أرض الواقــع، وعلــى اخلطــوات األخــرى الالزمــة يف هــذا    

 اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تواصـل علـى نطـاق واسـع نـشر االتفاقيـة                     وتطلب .الصدد
هلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   وبروتوكو

املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
ــشرين      ــرن احلــادي والع ــسالم يف الق ــة وال ــسني، والتنمي ــني اجلن ــني أوســاط   “ب ــيما ب ، ال س

 .حقوق اإلنساناملنظمات النسائية ومنظمات 
وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــستجيب للـــشواغل املعـــرب عنـــها يف  - ١١٠

 . من االتفاقية١٨ وذلك يف تقريرها القادم املقدم مبوجب املادة ،التعليقات اخلتامية احلالية
 تقريرهـا   ٢٠١٠وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم يف تقرير واحـد جـامع يف عـام                 

، وتقريرهـا الـدوري الثالـث،       ٢٠٠٦أبريـل   /لثاين، الذي حـل موعـده يف نيـسان        الدوري ا 
 .٢٠١٠أبريل /الذي حيني موعده يف نيسان
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 اجلمهورية العربية السورية  

) CEDAW/C/SYR/1( للجمهوريــة العربيــة الــسورية نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل - ١١١
ــستيه ـــن ، ٧٨٨  و٧٨٧ا ــيف جلـ ــاملعقودتيـ ــ أي٢٤ي ـفـ ــ/ارـــ ـــانظ (٢٠٠٧و ـمايـ ــوثيقتنيــ  ر الـ

CEDAW/C/SR.787ــ). 788  و ـــوتـ ـــا واألسئلــة القـــضايـرد قائمـ ـــا اللجنـــة يف ة الـــيت طرحتهــ ــ
ــة ــرد ، وCEDAW/C/SYR/Q/1 الوثيقـــ ــة   تـــ ــسورية يف الوثيقـــ ــة الـــ ــة العربيـــ ردود اجلمهوريـــ

CEDAW/C/SYR/Q/1/Add.1. 
 

 مقدمة  
، الـذي اتـسم   طرف علـى تقـدميها لتقريرهـا األويل   تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة ال    - ١١٢

لمبـادئ التوجيهيـة للجنـة فيمـا يتعلـق بإعـداد التقـارير،              لاالمتثـال بـشكل عـام       بوجبودة التنظيم   
 .ارات إىل التوصيات العامة للجنةلكنه مل يتضمن إش

ة رســاهلا وفــدا رفيــع املــستوى، بقيــادة رئيــسة اهليئــ إلوتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف   - ١١٣
 .اآللية الوطنية املعنية بالنهوض باملرأةوهذه اهليئة هي السورية لشؤون األسرة، 

وهتنـئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جــودة بياهنــا االســتهاليل وردودهــا املكتوبــة علــى   - ١١٤
اء قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة، وعلـى احلـوار الـصريح والبنّـ            

للحالـة احلقيقيـة للمـرأة يف       املتعمقة  بني الوفد وأعضاء اللجنة وأتاح املزيد من الرؤى         دار   الذي
 .اجلمهورية العربية السورية

يئـات  عد من خالل عملية تـشاركية ضـمت ه        وتالحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير أُ       - ١١٥
 .حكومية ومنظمات غري حكومية

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ـــللجند اــــتــشي - ١١٦ ـــة بالدولـــ ـــة الطـ ـــحتفظاهتلقرارهــا أن تــسحب رف ـــ  ٢ا علــى املــواد  ـ
 ).٢ (١٦و ) زاي) (١ (١٦ و) ٤ (١٥ و

ــئ  - ١١٧ ــة وهتن ــى تأســيس   اللجن ــة الطــرف عل ــي الدول ــا يل ــشؤون  ‘ ١’: م ــسورية ل ــة ال اهليئ
التابعـة لـوزارة    مديريـة تنميـة املـرأة الريفيـة         ‘ ٢’األسرة، كآلية وطنية معنية بالنهوض باملرأة، و        

 .الزراعة
ين أجــزاخلمــسيتني التاســعة والعاشــرة تــضمينها خطتيهــا لوتــثين علــى الدولــة الطــرف  - ١١٨

 .استراتيجية تنمية املرأة الريفيةعتمادها اليتعلقان بتمكني املرأة، و
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ــني        - ١١٩ ــافؤ بـ ــق التكـ ــى حتقيـ ــرف علـ ــة الطـ ــة الدولـ ــئ اللجنـ ــان وهتنـ ــات والفتيـ  يف الفتيـ
 .ويالثان يمالتعل

 
 الرئيسية والتوصياتالشواغل   

ام االتفاقيـة  تشري إىل التزام الدولة الطرف بأن تنفـذ مجيـع أحكـ   يف حني أن اللجنة    - ١٢٠
تــرى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه التعليقــات بــشكل منــهجي ومطــرد، فإهنــا 

ة مـن اآلن وحـىت   اخلتامية تتطلب األولوية يف اهتمام الدولـة الطـرف، خـالل الفتـرة املمتـد         
 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تركيز اهتمامها على         ،وعليه. تقدمي التقرير الدوري التايل   

تلك اجملاالت عند تنفيذها لألنـشطة، وإىل التبليـغ عمـا يتخـذ مـن إجـراءات ويتحقـق مـن                     
 هــذه تعمــيموتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف أيــضا إىل  . ي التــايلرنتــائج يف تقريرهــا الــدو 

ــة ععليقــات اخلالت ــان  تامي ــصلة والربمل ــوزارات ذات ال ــع ال ــذها  لــى مجي ــة تنفي ، هبــدف كفال
 .كامل بشكل
ـــا علــى املــواد  ة الطــرف ـــــالدولبقــــرار ة ــــاللجنترحــــب ا ــــوبينم - ١٢١  ٢سحـــَب حتفظاهتـ

فــإن القلــق يــساورها بــشأن حتفظــات الدولــة الطــرف ، )٢ (١٦و ) ز) (١ (١٦و ) ٤ (١٥ و
 ).١ (٢٩، و )و(و ) د(و ) ج) (١ (١٦، و )٢ (٩املواد على 
التحفظـات علـى    سـحب   بإكمال عمليـة    أن تسرع   الدولة الطرف   باللجنة  يب  وهت - ١٢٢

ــواد  ــداع الــصك الــضروري   )٢ (١٦و ) ز) (١ (١٦و ) ٤ (١٥ و ٢امل ، مــن خــالل إي
أن ضا  الطـرف أيـ   وهتيـب بالدولـة     . لـدى األمـني العـام، باعتبـاره الوديـع لالتفاقيـة           لسحبها  

، ١٦ و ٩، وخباصـة التحفظـات علـى املـادتني        وتسحبهامجيع التحفظات املتبقية    تستعرض  
 .االتفاقية وغرضهاالقصد من  مع  هذه التحفظاتلعدم اتساق

أن وبينمــا تــشيد اللجنــة بــالربامج احلاليــة لرفــع درجــة الــوعي باالتفاقيــة وتالحــظ           - ١٢٣
 الوطنيـة وميكـن االحتكـام إليهـا أمـام القـضاء،        علـى القـوانني  حتظى باألولويـة الصكوك الدولية   

هنــا ُتعــرب عــن قلقهـــــا ألن أحكــام االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك التوصــيات العامــة للجنــة، ليــست  فإ
تتـصل  إىل احملاكم   معروفة على نطاق واسع يف البلــد ومل جير استخدامها بعد يف تقدمي دعاوى              

 .بالتمييز ضد املرأة
بــرامج لرفــع درجــة الــوعي والتــدريب  أن تــضع دولــة الطــرف الباللجنــة يــب وهت - ١٢٤

التمييـز املباشـر وغـري املباشـر ونطاقـه،          عـىن   بشأن أحكـام االتفاقيـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق مب            
وضـع أسـس قويـة      هبدف  واحملامني واملدعني،   من أجل القضاة    ،  شكال ومضمونا وباملساواة  

وتدعو اللجنـة   . سني وعدم التمييز ضد املرأة    يف البلد لثقافة قانونية تدعم املساواة بني اجلن       
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وعي املرأة حبقوقها، من خالل بـرامج مـستمرة حملـو أميتـها             حتسني  الدولة الطرف أيضا إىل     
أن تنـشر  الدولـة الطـرف كـذلك    باللجنـة  يب وهت. القانونية وتقدمي املساعدة القانونية إليها  

، مبـا يف ذلـك   مجيع اجلهـات املعنيـة  بني  االتفاقية والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع        
الوزارات احلكومية، والربملـانيون، والعـاملون يف اجلهـاز القـضائي، واألحـزاب الـسياسية،               

 .، والقطاع اخلاص، وعامة اجلمهورواملنظمات غري احلكومية
احلــق يف املــساواة بــني املــرأة والرجــل وحظــر التمييــز  ألن وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا   - ١٢٥

 .يف الدستور أو أي قانون آخرمل يتجسدا غري املباشر ضد املرأة املباشر و
نفذ االتفاقية بشكل كامل يف اجلمهورية العربيـة الـسورية، توصـي اللجنـة     ولكي تُ  - ١٢٦

 ١املـادة    بأن ُيدرج يف الدستور، أو أي تشريع آخر ذي صلة، تعريـف للتمييـز يتـسق مـع                 
ق باحلقوق املتساوية للمرأة بشكل يتـسق مـع         تتعلتضمينه أحكاما    االتفاقية، فضال عن     من
 ال شـام  اقانونـ أن تـسن وتطبـق      الطـرف   وهتيـب اللجنـة بالدولـة       .  مـن االتفاقيـة    )أ (٢ املادة

بشأن املساواة بني اجلنسني، يكون ملزما للقطـاعني العـام واخلـاص معـا، وإىل توعيـة املـرأة                   
الدولـة الطـرف إجـراءات      وتوصي اللجنة أيـضا بـأن تـضع         . حبقوقها مبوجب ذلك القانون   

مناســبة ألفعــال التمييــز ضــد املــرأة، وحتــدد جــزاءات لتقــدمي الــشكاوى املتعلقــة بــالتمييز، 
 .تصاف للمرأة اليت ُتنتهك حقوقهاوتكفل إتاحة سبل االن

وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها جلهود الدولة الطرف الرامية إىل استعراض القـوانني               - ١٢٧
 مبــا يف ذلــك األحكــام التمييزيــة يف قانوهنــا لألحــوال الشخــصية وقــانوين    التمييزيــة وتنقيحهــا،

عمليــة إصــالح القــوانني، وتالحــظ أن    فــإن القلــق يــساورها لتــأخر    العقوبــــــات واجلنــسية،  
 .القوانني اليت صيغت مل ُتعتمد بعدتعديالت عديدة ال تزال يف طور الصياغة، وأن مشاريع 

وأن لعملية إصـالح قوانينـها،      عالية  أولوية  أن تويل   طرف  الدولة ال باللجنة  يب  وهت - ١٢٨
بتعديــل أو إلغــاء التشريعــات التمييزيـة      ي واضح،   ــار زمن ــخل إط ار ود ــدون تأخي تقــوم،  

. األحكام التمييزية يف قانوهنـا لألحـوال الشخـصية وقـانوين العقوبـات واجلنـسية              مبا يشمل   
 الراميـة إىل  أن تبذل مزيدا من اجلهود  ولة الطرف   الدباللجنة  هتيب  ولتحقيق هذا الغرض،    

.  يف الربملان ووسـط عامـة اجلمهـور كـذلك          ،اإلصالحات القانونية ب التعجيلالتوعية بأمهية   
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على مواصلة زيادة دعمها لإلصالحات القانونية، من 

 وقادة اجملتمعات احمللية واحملـامني   خالل الشراكات والتعاون يف العمل مع الزعماء الدينيني       
 .والقضاة، واالحتادات ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية للمرأة

تـشعر  هنــا  إفـومع أن اللجنة حتـيط علمـا بإعـداد مـشروع خطـة وطنيـة حلمايـة املـرأة،                     - ١٢٩
 العنـف ضـد املـرأة،       مـريـ ـ تـشريعات حمـددة لتج     ّنـسـ ـنـطوي علـى   بالقلق لكون هذه اخلطة ال ت     
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ــا ــف املنــ   مب ــك العن ــة  و. زيلـيف ذل ــساور اللجن ــق كــذلك  الي ــدة كــون لقل ــام ع ــانون يف أحك ق
تـشعر اللجنـة   و. بالعقوبات جتيز أعمال العنـف ضـد املـرأة عـن طريـق إعفـاء اجلنـاة مـن العقـا                

 مــن قــانون العقوبــات يــستثين ٤٨٩بــالقلق بوجــه خــاص لكــون تعريــف االغتــصاب يف املــادة  
 مــن قــانون العقوبــات تعفــي املغتــصب مــن  ٥٠٨اب يف إطــار الــزواج؛ ولكــون املــادة االغتــص

ــادة     ــون املـ ــحيته؛ ولكـ ــزوج ضـ ــو تـ ــاب لـ ــان ٥٤٨العقـ ــن قـ ــرتكيب   مـ ــربئ مـ ــات تـ ون العقوبـ
 .“الشرف جرائم”

، الدولة الطرف على إيالء أولوية عاليـة        ١٩وحتث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة       - ١٣٠
ل التصدي لكافة أشكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات، إدراكـا              كفتـلوضع تدابري شاملة    

منها أن هـذا العنـف هـو شـكل مـن أشـكال التمييـز ضـد املـرأة ويـشكل انتـهاكا حلقوقهـا                          
وهتيب اللجنة بالدولـة الطـرف القيـام، يف أقـرب وقـت ممكـن،        .اإلنسانية مبوجب االتفاقية

زيل، كـي   ـيف ذلـك العنـف املنـ       ة، مبـا  اول العنـف ضـد املـرأ      ـنـ ـتـيلزم من تشريعات ت     ما بسّن
تكفل أن يشكل العنف ضد املرأة جناية، وأن تتمكن النساء والفتيات ضحايا العنـف مـن                

تـدعو  و. مقاضـاة اجلنـاة ومعاقبتـهم   جترى ، وأن االوصول إىل سبل االنتصاف واحلماية فور 
ــصلة يف      ــديل األحكــام ذات ال ــأخري، بتع ــوم، دون ت ــة الطــرف أن تق ــة الدول ــانون اللجن  ق

الزواج مـن الـضحية      يـيف إطار الزواج، وكفالة أال يعف     العقوبات لكفالة جترمي االغتصاب     
يـستفيدوا مـن    يـستثىن مرتكبـو جـرائم الـشرف وال        وأال مرتكب االغتصاب من العقـاب،    

فيذ تدابري يف جمال التثقيف ـنـتـتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بو. أي ختفيف يف العقوبة
القــضاء، ومقــدمي يف املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون، والعــاملني  مــن أجــل عي وإذكــاء الــو

وذلـك  الرعاية الصحية، واألخصائيني االجتماعيني، وقادة اجملتمع احمللي، وعامة اجلمهور،          
وتطلب اللجنة من الدولة     .مان إدراكهم أن مجيع أشكال العنف ضد املرأة غري مقبولة         لض

 تقريرهــا املقبــل عــن القــوانني والــسياسات املطبقــة الــيت   الطــرف أن توافيهــا مبعلومــات يف 
 .ـرتتناول العنف ضد املرأة ومدى تأثري هذه التدابي

مالجــئ ر كــون اخلطــة اخلمــسية العاشــرة تــدعو إىل تــوفري   ولــئن كانــت اللجنــة تقــدّ  - ١٣١
وخدمات املشورة للنساء ضحايا العنـف، وكـون وزارة الـشؤون االجتماعيـة تعمـل مـن أجـل                   

ــشا ــشاء مركــزين لإلرشــاد        إن ــضرب، وختطــط إلن ــي يتعرضــن لل ــساء الالئ ــة الن ء مركــز حلماي
األســري، فإهنــا تــشعر بــالقلق إزاء االفتقــار احلــاد إىل املــآوى واخلــدمات لــضحايا العنــف ضــد   

تلك املتعلقة حبقـوق املـرأة يف النفقـة         ك ،يساورها القلق أيضا إزاء كون القوانني القائمة      و. املرأة
 .عيق قدرة ضحايا العنف ضد املرأة على التماس احلماية يف املالجئ قد ت،والعمل
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وتـوفر اخلـدمات   أن تقيم أعدادا كافية من املالجئ  الدولة الطرف   باللجنة  يب  وهت - ١٣٢
يف هــذا الــصدد، و. لــضحايا العنــف ضــد املــرأة يف شــىت أحنــاء اجلمهوريــة العربيــة الــسورية

نينـها وسياسـاهتا القائمـة لكفالـة عـدم تنـازل            توصي اللجنة الدولـة الطـرف باسـتعراض قوا        
. حقهـن يف النفقـة واملهـر      كالنساء الالئي يلجأن إىل املآوي عن حقوقهن القانونية األخرى          

أن تكفـل، يف حـال موافقـة النـساء الـضحايا علـى          كـذلك   الدولـة الطـرف     باللجنـة   وهتيب  
اعتـداءات  حـدوث   ون  ي، ورصـد احلالـة للحـؤول د       ـي، تقدمي املشورة للجان   ـمصاحلة اجلان 

ــل تفاصــيل       و. أخــرى ــا املقب ــا يف تقريره ــدم إليه ــة الطــرف أن تق ــة إىل الدول تطلــب اللجن
اخلدمات املقدمة لضحايا العنف، مبا يف ذلك تفاصيل عـن فـرص احلـصول علـى اخلـدمات                 

 .ونطاق تلك اخلدمات ومدى جناعتها
منـع وقمـع االجتـار      توكـول   ومع أن اللجنة ترحـب بتـصديق الدولـة الطـرف علـى برو              - ١٣٣

ملكمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة        ، ا  واملعاقبة عليه  ، وخباصة النساء واألطفال   ،باألشخاص
ــة، وحتــيط علمــا بإعــداد مــشروع قــانون عــن االجتــار       اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطني

عـــاملن  ُيضـــحايا االجتـــار واالســـتغاللالنـــساء تـــشعر بـــالقلق إزاء كـــون فـإهنــــا باألشـــخاص، 
توجـد   رسلن إىل مراكز إصالح األحداث اجلاحنني، بينمـا ال        عاقنب على البغاء ويُ   كمجرمات ويُ 

 . إلعادة تأهيلهنأية تدابري
يف   مبـا  مـن االتفاقيـة تنفيـذا تامـا،       ٦ وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ املادة       - ١٣٤

 تتعلـق بظـاهرة االجتـار        تـشريعات وطنيـة حمـددة وشـاملة        ذلك عن طريق اإلسـراع يف سـنّ       
ــ( ــة واملــساعدة الكــافي ـتكفــل معاقبــة املخــالفني وتوفــ ) احلــدود رـالــداخلي وعب ني تر احلماي

إىل زيـادة جهودهـا علـى صـعيد         كذلك أن تعمـد     الدولة الطرف   باللجنة  يب  هتو. للضحايا
 رـغيـ التعـاون الـدويل واإلقليمـي والثنـائي مـع بلـدان املنـشأ والعبـور واملقـصد ملنـع االجتـار            

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مجــع      و. املـشروع، وذلـك عـن طريـق تبـادل املعلومــات     
البيانــات الــواردة مــن الــشرطة واملــصادر الدوليــة وحتليلــها، وحماكمــة الــضالعني يف االجتــار 
ــة حقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات الالئــي يقعــن ضــحايا هلــذا       ــة محاي ومعاقبتــهم، وكفال

ن طريق كفالة عدم إيداع تلك النساء والفتيات السجن أو إرساهلن      يف ذلك ع   االجتار، مبا 
إلعـادة  الدولة الطرف باختاذ تـدابري      اللجنة  توصي   و .إىل مراكز إصالح األحداث اجلاحنني    

اللجنــة يــب هتو. ـادجمهن اجتماعيــلــالنــساء والفتيــات ضــحايا االســتغالل واالجتــار وتأهيــل 
ابري املالئمــة لقمــع اســتغالل املــرأة يف الــدعارة، مجيــع التــدأيــضا أن تتخــذ الدولـة الطــرف  ب

 .على الدعارةطلب الذكور بوسائل منها تثبيط 
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نـسبة  املتمثـل يف أن تـصبح      ر اهلدف الذي حددتـه الدولـة الطـرف          ومع أن اللجنة تقدِّ    - ١٣٥
،  يف املائـة   ٣٠ النساء يف مستويات صنع القرار يف كلتـا اخلطـتني اخلمـسيتني التاسـعة والعاشـرة               

تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل تدابري معتمدة من أجل حتقيق هـذا اهلـدف، وإزاء اسـتمرار                 ـإهنـا  ف
سـيما   صـنع القـرار، ال    مواقع  ي مستويات متثيل املرأة يف احلياة العامة واحلياة السياسية ويف           ـتدن

 .على صعيد جمالس البلديات والبلدات والقرى
 اختـاذ تـدابري مطـردة، تـشمل تـدابري خاصـة             وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى        - ١٣٦

، وحتديـد   للجنـة ٢٥  من االتفاقية والتوصـية العامـة رقـم        ٤ من املادة    ١مؤقتة وفقا للفقرة    
أهــداف ملموســة وآجــال زمنيــة بغــرض التعجيــل بزيــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات الــيت متــأل 

يف ذلـك جمـالس البلـديات       ، مبـا  وظائفها باالنتخاب أو التعيني يف مجيع جماالت احلياة العامة        
األحــزاب القيــام أيــضا بتــشجيع  تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل  و. والبلــدات والقــرى

 لىتوصي بأن تنفذ الدولة الطرف برامج تدريب عو.  احلصصالسياسية على اعتماد نظام
ولـة  حتـث الد  و. القيادات النـسائية احلاليـة واملـستقبلية      من أجل   القيادة ومهارات التفاوض    

على تنفيـذ أنـشطة للتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار بالنـسبة            كذلك   الطرف
 .للمجتمع برمته

ــة تقــدِّ  - ١٣٧ ــذهلا ر اجلهــود الــيت  ومــع أن اللجن ــة الطــرف مــن  تب ــاهج  أالدول جــل تنقــيح املن
ســتمرار تــشعر بــالقلق إزاء افـإهنـــا الدراســية وإزالــة الــصور النمطيــة عــن املــرأة والرجــل منــها،  

ــف القائمــة علــى ســلطة الرجــل وجتــ      عــن أدوار النــساء والرجــال   النمطيــة ر األفكــار ذّـاملواق
عائقا كبريا أمام تنفيذ االتفاقيـة، وهـي        األفكار  تشكل هذه   و. ومسؤولياهتم يف األسرة واجملتمع   

يف ذلـك سـوق العمـل واحليـاة      السبب اجلذري الختالل مركز املرأة يف عدد مـن اجملـاالت، مبـا     
 .السياسية والعامة

إزاء األدوار مواقــف النمطيــة  التــصدي للوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى      - ١٣٨
يف ذلـك األمنـاط واملعـايري الثقافيـة اخلفيـة الـيت              واملسؤوليات املنوطة بالنساء والرجـال، مبـا      

ب وهتيـ . املباشـر ضـد النـساء والفتيـات يف مجيـع منـاحي حيـاهتن               رـالتمييز املباشر وغي  تدمي  
األدوار النمطيـة   يف  تغـيري   إلحـداث   تـدابري شـاملة     أن تنفذ وترصـد     الدولة الطرف   باللجنة  

يف ذلك عن طريق تعزيز تقاسم املسؤوليات  للرجال والنساء املقبولة على نطاق واسع، مبا
ينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابري         و. لزلية واألسرية على قدم املساواة بني النساء والرجا       ـاملن

فتيــان، علـى    عي والقيام حبمالت تثقيفية ختاطب النـساء والرجـال، والفتيـات وال           زيادة الو 
انتماءاهتم الدينية، هبدف التخلص من األفكار النمطية املرتبطة باألدوار اجلنسانية اختالف 

 .من االتفاقية) أ( ٥ و) و( ٢املادتني التقليدية يف األسرة ويف اجملتمع، وذلك وفقا ألحكام 
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ــيت  الحظــة  ومــع م- ١٣٩ ــة اجلهــود ال ــة الطــرف لتحــسني   تاللجن ــذهلا الدول ــةب ــصحة رعاي  ال
 الرعايـة لنـساء والفتيـات علـى       ا عـدم حـصول      إزاء ال تـزال تـشعر بـالقلق         فإهنـا  للمرأة،   ةجنابيإلا

الـيت   أن املـرأة  كمـا تعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن             . الريفيـة اصة يف املناطق    خبو،   الكافية الصحية
إىل احلـصول علـى    العـادة،  يف حتتـاج، يف بعـض منـاطق البلـد    اعية معينة  طبقات اجتم تنتمي إىل 

 .ةمرافق الصحلكي تتردد على  زوجها إذن
لتحـسني وزيـادة فـرص      موجهـة   وتوصي اللجنة بأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري             - ١٤٠

 وفقـا للتوصـية   بالـصحة  املتصلة الصحية واخلدمات واملعلومات  الرعايةعلى  املرأة  حصول  
 خمتلفـة مـن   أجـزاء يف  املرأة  حتياجات  ا تقييم   واستنادا إىل والصحة،  املرأة   بشأن   ٢٤ة  العام

 يف  الطـرف، كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة         . ومع انتمائها إىل طبقـات اجتماعيـة متفاوتـة        البلد  
ضمان وجود تكـافؤ يف نوعيـة   إىل   ،حتقيق المركزية احلكومة اليت جترى حاليا     سياق عملية   

 .املناطق هبا يف خمتلف املتصلةخلدمات اخلدمات الصحية وا
 العمــل،والرجــل يف ســوق املــرأة  الفــصل املهــين بــني  إزاءوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا   - ١٤١

يف املــرأة كمــا تــشعر بــالقلق إزاء تركــز  .  بــني النــساء والرجــال األجــور يف الفجــوةواســتمرار 
تـشعر اللجنـة بـالقلق    و.  أخـرى اسـتحقاقات  أي أون اجتمـاعي  ا ضمبدونالقطاع غري الرمسي    

كمـا يـساور    . األطفال رعايةعدم كفاية مرافق    من قبيل    املرأة، العقبات اليت تعترض عمل      إزاء
 .قانون العمل ال حيظر التحرش اجلنسيألن اللجنة قلق 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالـة يف سـوق العمـل الرمسيـة مـن                   - ١٤٢
 النـساء   أجـور  بـني    الفجـوة  وتـضييق وسـد      ورأسـيا،  أفقيـا    ملهين،اأجل القضاء على التمييز     

عـدم  غري الرمسـي لـضمان   وضع أنظمة للقطاع كما تشجع الدولة الطرف على    . والرجال
. ســتحقاقاتااليف هــذا القطــاع وتــوفري الــضمان االجتمــاعي وغــريه مــن   اســتغالل املــرأة 

 وجودن  ا ذلك ضم  يف مبا   املرأة، عمل   أمام العقبات   إزالة إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف     
 الدولــة الطــرف تقــوموتوصــي اللجنــة بــأن . املنــاطق الطفــل يف مجيــع لرعايــةمرافــق كافيــة 

 .األحكام  هذهإنفاذ وضمان ، تتعلق بالتحرش اجلنسيبإضافة أحكام العمل،قانون بتنقيح 
 شخــصيةال األحــوال قــانون إصــالحتقــوم بالدولــة الطــرف أن وبينمــا تالحــظ اللجنــة  - ١٤٣
ــة ــة األحكــام إلزال ــه التمييزي ــا ، من ــالقلق  فإهن ــشعر ب ــأخإزاءت ــة  الت ــشأن  اإلصــالحر يف عملي وب

وتـشعر اللجنـة    . تدرجييـة  بطريقة   االضطالع به  ميكن   أن اإلصالح ذكرته الدولة الطرف من      ما
والرجــل يف الــزواج والطــالق  املــرأة  عــدم املــساواة يف احلقــوق بــني  إزاءبــالقلق بــصفة خاصــة  

دد الزوجــات ــــتعوجــود وبــشــأن ة ــالــسارين ــــب القوانيــــ مبوجواإلرث الــــاألطف ةــــنوحــضا
 .الطفلةوزواج 
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ــة الطــرف     - ١٤٤ ــأن جتــري وتوصــي اللجنــة الدول ــانون  شــامالإصــالحا ب  األحــوال لق
ــني الرجــل  يكفــل  الشخــصية، ــساواة ب ــرأة امل ــزواج والطــالق  وامل  واحلــضانةيف حقــوق ال
 بـأن تكفـل الدولـة    أيـضا  اللجنـة   يوتوصـ . ةلـ  الطف وزواجلزوجـات   تعدد ا ظر  حي و واإلرث

اشتراط تسجيل مجيـع الـوالدات والوفيـات        يشمل  ، مبا   املنقحةالطرف إنفاذ تلك القوانني     
 .الطالقوالزجيات وحاالت 

الدولة الطرف علـى العمـل بالتعـاون مـع منظمـات اجملتمـع              لتشديد   اللجنة   ومع تقدير  - ١٤٥
تـشعر بـالقلق ألن     فإهنـا    اجلمعيـات، تنقـيح قـانون     بـصدد   الدولة الطرف   أن  تالحظ  إذ   و ،املدين

 . وتشغيل منظمات اجملتمع املدينإنشاءالقانون املطبق حاليا يعوق 
مراجعـة  بوسائل منها التعجيـل بـإجراء        الطرف، الدولة   تكفلوتوصي اللجنة بأن     - ١٤٦
تمــع املــدين واملنظمــات منظمــات اجملعــدم تقييــد إنــشاء وعمــل  ، لقــانون اجلمعيــاتســريعة
وبـصفة  . على العمل بـصورة مـستقلة عـن احلكومـة        ، وتكفل قدرهتا    احلكومية غري   النسائية
املنظمــات النــسائية  متكينيــة إلنــشاء حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــوفري بيئــة خاصــة،

 .وتنفيذها ومنظمات حقوق اإلنسان وإتاحة مشاركتها الفعالة يف تعزيز االتفاقية
 املـرأة يف   عـن حالـة      ةإحـصائية كافيـ   وتشعر اللجنة بالقلق ألن التقرير مل يقدم بيانـات           - ١٤٧

العمـر واملنـاطق    مـن قبيـل     حـسب عوامـل أخـرى       مفـصلة    ،االتفاقيـة تتناوهلـا    اليتمجيع اجملاالت   
ثـر التـدابري    أ معلومـات عـن      فراتـو  عدم   إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . احلضريةاملناطق  و الريفية

 .االتفاقيةنواحي يف خمتلف املتحققة خذة والنتائج املت
ــة الطــرف باللجنــة هتيــب و - ١٤٨ تــدرج يف تقريرهــا املقبــل حتلــيالت وبيانــات   أن الدول

املنـاطق  و الريفيـة حـسب نـوع اجلـنس والعمـر واملنـاطق           مفـصلة    املـرأة،  حالة عن   إحصائية
حققـة يف التنفيـذ العملـي ملـساواة         تثر التدابري املتخـذة والنتـائج امل      أ إىلتشري  وأن   احلضرية،

 . مساواة جوهريةملرأةا
ــاري       - ١٤٩ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

قـرب وقـت    أ يف   ،تقبـل أن   وعلـى    املـرأة،  التمييـز ضـد      أشـكال التفاقيه القـضاء علـى مجيـع        
 .اجتماع اللجنة مبوعد فيما يتعلق االتفاقية، من ٢٠ من املادة ١ الفقرة تعديل ممكن،
تكفـل مـشاركة مجيـع الـوزارات واهليئـات          أن   الدولـة الطـرف      إىلوتطلب اللجنة    - ١٥٠

 تقريرهـا  إعـداد  خـالل   احلكوميـة مـع املنظمـات غـري       وأن تتـشاور     العامة مـشاركة واسـعة،    
ن يف مناقـشة التقريـر قبـل تقدميـه        ا الربملـ  إشراكالدولة الطرف على    اللجنة  وتشجع  . املقبل
 .اللجنة إىل
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يف تنفيـذ التزاماهتـا     علـى حنـو كامـل       تستعني  أن  وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٥١
 إىلن أحكام االتفاقية، وتطلب ان ومنهاج عمل بيجني اللذين يدعم إعالبمبقتضى االتفاقية   

 .يف تقريرها الدوري املقبلتلك املعلومات تدرج أن الدولة الطرف 
 لبلـوغ  ال غىن عنـه      لالتفاقيةالتنفيذ الكامل والفعال    أن  لى  عأيضا  تشدد اللجنة   و - ١٥٢

ــدعو . لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف وإىل جتــسيد واضــح  منظــور جنــساين إدمــاج إىلوهــي ت
 إىل لأللفيـة، وتطلـب      اإلمنائيـة  األهداف حتقيق   إىل الرامية االتفاقية يف مجيع اجلهود      حكامأل

 .تقريرها الدوري املقبل يف  هذه املعلوماتتدرجأن الدولة الطرف 
صكوك الدوليــة الرئيــسية الــ علــى هاتــصديقلوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف   - ١٥٣
االمتثـال لتلـك    األطـراف ب  الـدول   أن التـزام    وتالحـظ   . )١( املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان      السبعة

 . مجيع جوانب احلياةيف األساسيةواحلريات اإلنسان حبقوق املرأة متتع يعزز الصكوك 
اجلمهوريـة   على نطـاق واسـع يف        اخلتاميةنشر هذه التعليقات    ُتأن  وتطلب اللجنة    - ١٥٤

، مبــن فــيهم املــسؤولون   العربيــة الــسورية، إلطــالع شــعب اجلمهوريــة العربيــة الــسورية      
علـى  ،  اإلنسانومنظمات حقوق   النسائية  ن واملنظمات   و والربملاني والسياسيوناحلكوميون  

  األخـرى   وقانونـا للمـرأة، وكـذلك اخلطـوات        الاملساواة فعـ   لكفالةخذت  اخلطوات اليت اتُ  
على القيام  تواصل  أن   الدولة الطرف    إىلوتطلب اللجنة   . اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد     

ن لتوصـيات العامـة للجنـة وإعـال      اوبروتوكوهلـا االختيـاري و    بنـشر االتفاقيـة     نطاق واسـع،    
املعنونـة  ثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة،         ال ةيئومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنا     

“ السالم يف القرن احلـادي والعـشرين      املساواة بني اجلنسني والتنمية و    : ٢٠٠٠عام  املرأة  ”
 .اإلنسان ومنظمات حقوق النسائيةملنظمات وخصوصا على ا

 الدولـة الطـرف أن تـستجيب يف تقريرهـا الـدوري املقبـل، يف                إىلوتطلب اللجنـة     - ١٥٥
تـدعو  و. اخلتاميـة  هـذه التعليقـات   يفعنـها  املعـرب   للشواغل ، من االتفاقية١٨ادة  امل إطار

بريــل أ/نا املقــرر تقدميــه يف نيــسالثــاين،تقريرهــا الــدوري إىل تقــدمي اللجنـة الدولــة الطــرف  
 يف  ،٢٠١٢بريـل   أ/نا الثالث الذي حيني موعد تقدميـه يف نيـس         الدوري وتقريرها   ،٢٠٠٨

 .٢٠١٢ بريلأ/ناتقرير موحد يف نيس
 

 التقرير اجلامع للتقريرين األويل والدوري الثاين - ٢ 
 موزامبيق  

الثـــاين ملوزامبيـــق  الـــدوري  ونظـــرت اللجنـــة يف التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين األويل     - ١٥٦
)CEDAW/C/MOZ/1-2( ــار٢٣، املعقــودتني يف ٧٨٤ و ٧٨٣، يف جلــستيها  ٢٠٠٧مــايو / أي
اللجنــة الــيت طرحتــها   قائمــة القــضايـا واألســئلة   وتـــرد). 784 و CEDAW/C/SR.783انظــر (
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 ، وتــــــرد ردود حكومــــــة موزامبيــــــق فــــــــي الوثيقــــــــةCEDAW/C/MOZ/Q/2الوثيقــــــــة  يف
CEDAW/C/ MOZ/Q/2/Add.1. 

 
 مقدمة  

تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لتـصديقها علـى اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                        - ١٥٧
وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرهـا اجلـامع    التمييز ضد املرأة، دون حتفظات،      

للتقريرين الدوريني األول والثاين، والذي وإن تأخر تقدميه، قد تقيد باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة     
وتالحظ اللجنة أن التقرير اتسم بالـصراحة وقـدم حملـة عامـة غنيـة باملعلومـات                 . إلعداد التقارير 

، بيد أنه افتقر إىل اإلشـارة إىل التوصـيات العامـة للجنـة والبيانـات                عن وضع املرأة يف موزامبيق    
 .اإلحصائية الشاملة

وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها الرفيع املستوى، الـذي رأسـته وزيـرة شـؤون                 - ١٥٨
 أخــرى ومؤســسات متخصــصة  تاملــرأة والعمــل االجتمــاعي، والــذي ضــم ممــثلني عــن وزارا   

وتعرب اللجنة عـن تقـديرها   . ذ التدابري يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية موكولة إليها مهام تنفي   
للجنة الطرف ملا اتسم به بياهنا االستهاليل، وردودها التحريريـة علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة                  
اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل الـدورة، مـن جـودة، وملـا قدمتـه مـن مزيـد مـن التوضـيحات                 

 . طرحتها اللجنة شفوياعلى األسئلة اليت
 

 جيابيةاإلوانب اجل  
ــدأ         - ١٥٩ ــصا حمــددا يف دســتورها يؤكــد مب ــا ن ــة الطــرف إلدماجه ــى الدول ــة عل ــثين اللجن ت

املساواة بني املرأة والرجل، باإلضافة إىل أحكام بشأن مبادئ عامة تتعلق باملـساواة، وإلدخاهلـا            
ــة هتــدف إىل القــضاء علــى التمي    ــز ضــد املــرأة، ال ســيما تلــك الــيت    العمــل بإصــالحات قانوني ي

، الـذي يـنص علـى املـساواة بـني املـرأة والرجـل يف الـزواج                  ٢٠٠٤تضمنها قانون األسرة لعـام      
، الـذي حيـدد صـراحة حقوقـا متـساوية يف            ١٩٩٧والعالقات األسرية، وقـانون األراضـي لعـام         

متـساوية للمـرأة    ، الـذي يـدمج حقوقـا        ٢٠٠٥ملكية األراضي للمرأة، والقانون التجاري لعام       
 .يف ممارسة أي نشاط جتاري

وتــــثين اللجنــــة علــــى الدولــــة الطــــرف لوضــــعها خطــــة وطنيــــة للنــــهوض بــــاملرأة،   - ١٦٠
، والعتمادهــــــا للــــــسياسة اجلنــــــسانية واســــــتراتيجية تنفيــــــذها يف ٢٠٠٦-٢٠٠٢ للفتــــــرة

 فتـرة باإلضافة إىل إدخال هدف املساواة اجلنسانية يف خطـة احلكومـة اخلمـسية لل              ،٢٠٠٥ عام
 .، ويف خطط وبرامج قطاعية معينة٢٠٠٦-٢٠٠٥
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وتالحظ اللجنة مع االرتيـاح وجـود آليـة مؤسـسية وطنيـة رفيعـة املـستوى تعمـل مـن                      - ١٦١
أجل حتقيق املساواة بـني اجلنـسني، علـى املـستوى احلكـومي، مبـا يف ذلـك وزارة شـؤون املـرأة                        

ي يتكــون مــن أصــحاب املــصلحة والعمــل االجتمــاعي، واجمللــس الــوطين للنــهوض بــاملرأة، الــذ
املختلفني على املستوى احلكومي ومستوى اجملتمع املدين على حد سـواء، باإلضـافة إىل آليـات     

 .أخرى تعمل على املستوى الربملاين
وترحب اللجنة بالتقدم احملرز يف متكني املـرأة مـن شـغل وظـائف علـى مـستوى صـنع                     - ١٦٢

ني امـرأة رئيـسة للـوزراء، وتعـيني عـدد مـن الـوزيرات        القـرار يف اجملـال الـسياسي، ال سـيما تعـي     
وتالحظ اللجنة أيضا مع التقدير الكبري أن نسبة الربملانيات يف موزامبيق هـي             . ونائبات الوزراء 

 .من بني أعلى النسب يف العامل
ــة الطــرف لتعاوهنــا مــع منظمــات اجملتمــع املــدين، ال ســيما        - ١٦٣ ــة علــى الدول ــثين اللجن وت

سائية، الذي يتحقق من خالل التمثيل الرمسي ملنظمـات اجملتمـع املـدين يف اآلليـات                املنظمات الن 
ــشاريع          ــشأن مـ ــات بـ ــذه املنظمـ ــع هـ ــومي مـ ــاون احلكـ ــالل التعـ ــن خـ ــذلك مـ ــة، وكـ الوطنيـ

 .حمددة وبرامج
 

 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
ــة الطــرف تنفيــذ مجيــع أحكــ     - ١٦٤ ــة، بينمــا تــشري إىل أن مــن واجــب الدول ام إن اللجن

االتفاقية بشكل منهجي ومتواصل، تعترب أن الـشواغل والتوصـيات الـواردة يف التعليقـات               
اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف إيالءها األولوية يف الفترة الفاصلة بـني الوقـت احلاضـر                

وبناء علـى ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل       . وموعد تقدمي التقرير الدوري القادم  
لــك اجملــاالت يف األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة، وأن أن تركــز علــى ت

. تعرض يف تقريرها الدوري القادم ما اختذ من إجراءات وحتقق مـن نتـائج يف هـذا الـصدد                  
وتــدعو الدولــة الطــرف أيــضا إىل تقــدمي هــذه التعليقــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات وإىل 

 .الربملان ضمانا لتنفيذها بأكملها
وتسلّم اللجنة بأن االتفاقية ميكن تطبيقها بشكل مباشـر يف ظـل القـانون املـوزامبيقي،                 - ١٦٥

ولــذلك، . ولكنــها تالحــظ أنــه مل يــتم الفــراغ حــىت اآلن مــن القيــام باســتعراض قــانوين شــامل  
يــساور اللجنــة االنــشغال إزاء إمكانيــة وجــود تعــارض بــني األحكــام الدســتورية وغريهــا مــن     

 .ونية وأحكام االتفاقيةاألحكام القان
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعمل على ضمان التمسك بأحكام االتفاقيـة    - ١٦٦

 .وتطبيقها، وتغليبها على أية أحكام قانونية متعارضة أخرى
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ويــساور اللجنــة االنــشغال إزاء اســتمرار وجــود أحكــام متييزيــة يف عــدة جمــاالت مــن    - ١٦٧
 .ا يف ذلك قانون العقوبات والقوانني اليت تنظم حقوق املرياثالقانون املوزامبيقي، مب

وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف إىل أن تقــوم مبراجعــة شــاملة لتــشريعاهتا يف مجيــع   - ١٦٨
 من االتفاقيـة،  ٢اجملاالت، وتعمل على تسريع وترية ذلك دومنا إبطاء، وفقا ألحكام املادة         

ل ضــمان تعــديل مجيــع األحكــام التمييزيــة،  وأن تعمــل بــشكل فعــال مــع الربملــان مــن أجــ  
إلغائها، حىت يتسىن حتقيق االمتثال الكامل ألحكـام االتفاقيـة، وإتاحـة سـبل االنتـصاف                  أو

 ١القانونيــة واجلــزاءات لتطبيــق حظــر التمييــز ضــد املــرأة، علــى النحــو الــوارد يف املــادة     
 .االتفاقية من

ــرغم مــ     - ١٦٩ ــى ال ــه عل ــشغال أن ــة االن ــساور اللجن ــة طــرف يف   وي ــق هــي دول ن أن موزامبي
، ال يتوفر حـىت اآلن معرفـة كافيـة حبقـوق املـرأة مبوجـب االتفاقيـة يف                ١٩٩٧االتفاقية منذ عام    

أوســاط اجملتمــع املــوزامبيقي بــصفة عامــة، مبــا يف ذلــك بــني صــفوف أعــضاء اهليئــة القــضائية،     
نـشغال كـذلك بـأن النـساء        ويـســاور اللجنـة اال    . وبصفة خاصــة، على مستــوى احملاكم احملليـة      

 .أنفسهن ال يدركن حقوقهن مبوجب االتفاقية، ومن مث يفتقرن إىل القدرة على املطالبة هبا
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ضــمان جعــل االتفاقيــة والتــشريعات احملليــة     - ١٧٠

هليئـة  املتعلقة هبـا جـزءا أساسـيا مـن تثقيـف وتـدريب العـاملني يف اجملـال القـانوين وأعـضاء ا                      
وتوصي اللجنة أيضا أن تعمـل الدولـة الطـرف علـى ضـمان تـدريب القـضاة يف                   . القضائية

احملاكم احمللية بشكل كاف يف جمال حقـوق اإلنـسان وأحكـام االتفاقيـة، ومتكـني املـرأة مـن           
وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف . اللجوء إىل هذه احملاكم على قدم املساواة مع الرجل

املعلومات املتعلقة باالتفاقية للنساء وقـادة اجملتمعـات احملليـة، مـن خـالل              على ضمان توفري    
استخدام وسائط اإلعالم املناسبة وتقدمي املـساعدة القانونيـة جلميـع النـساء الالئـي حيـتجن                 

 .إليها، مبن فيهن السجينات، لضمان وصوهلن إىل العدالة
لتحقيـق االمتثـال حبكـم القـانون        ويساور اللجنة االنشغال إزاء عدم وجود هنـج كلـي            - ١٧١

 .لالتفاقية، وتطبيقها الفعلي
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اســتخدام االتفاقيــة باعتبارهــا إطــارا وصــكا،  - ١٧٢

يتسمان بالشمولية، لوضع سياساهتا واستراتيجياهتا لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني وتعزيـز               
ن حتقيق مبدأ املساواة بني املرأة والرجـل        احترام حقوق اإلنسان للمرأة، حبيث يتسىن ضما      

 .من االتفاقية) أ (٢بشكل عملي، وفقا ألحكام املادة 
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ــى         - ١٧٣ ــة للمــرأة عل ــة الوطني ــة لآللي ــة العالي ــة باملكان ــه اللجن ــذي ترحــب في ويف الوقــت ال
املستوى الوزاري وإنشاء جملـس وطـين للنـهوض بـاملرأة، يـساورها االنـشغال أن وزارة شـؤون                   

.  والعمــل االجتمــاعي قــد تعــاين مــن عــدم تــوفر املــوارد البــشرية واملاليــة والتقنيــة الكافيــة املــرأة
وميكن ألوجه عدم الكفاية املـذكورة أن حتـول بـني الـوزارة وبـني القيـام مبهامهـا بـشكل فّعـال                       
فيما خيص تشجيع وضع برامج حمـددة للنـهوض بـاملرأة، ويف تنـسيق اجلهـود بـشكل فّعـال بـني                 

ختلفة التابعة لآللية الوطنية، على خمتلـف املـستويات، ويف ضـمان تعمـيم املنظـور                املؤسسات امل 
 .اجلنساين بشكل شامل يف مجيع جماالت السياسات احلكومية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن توفّر لآللية الوطنية احلاليـة املـوارد البـشرية                - ١٧٤
، لـضمان قيـام هـذه اآلليـة مبهامهـا بـشكل             واملالية والتقنية الكافيـة، علـى مجيـع املـستويات         

وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف علـى تـوفري        . فّعال، مبا يف ذلك رصـد تنفيـذ االتفاقيـة         
التــدريب يف اجملــاالت اجلنــسانية، ويــشمل ذلــك حتديــدا نــشر املعلومــات بــشأن االتفاقيــة،  

 .ملنسقي الشؤون اجلنسانية على املستوى الوطين ومستوى اإلدارات
وتعرب اللجنة عن شاغل عام يتعلق باستمرار وجود مناذج منطية وممارسـات وتقاليـد               - ١٧٥

ثقافيــة متييزيــة، ذات طبيعــة أبويــة، تتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة، ويف  
اجملتمع، إذ أن هذه مجيعها تشكل عقبـات كـأداء يف وجـه طموحـات املـرأة التعليميـة واملهنيـة،               

 .، وتسهم يف استمرار ممارسة العنف ضد املرأةا حبقوقها اإلنسانيةواستمتاعه
حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى النظـر إىل الثقافـة باعتبارهـا جانبـا ديناميـا مـن           و - ١٧٦

النسيج االجتماعي للبالد وحياهتا، ومن مث، فهي ختـضع للتغـيري، وتـشجع الدولـة الطـرف                 
ــتغ    ــشجيع ال ــى وضــع اســتراتيجية شــاملة لت ــة    عل ــصور النمطي ــى ال ــايف والقــضاء عل ري الثق

) أ (٥و ) و (٢التمييزية بشأن أدوار املرأة والرجل، مبا يتفق مع التزاماهتا مبوجب املادتني         
وتوصــي اللجنــة بــأن تتــضمن هــذه االســتراتيجية بــرامج تثقيفيــة، وبــرامج    . مــن االتفاقيــة

وأن يـتم اختاذهـا بالتعـاون       توعية، تستهدف النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع،         
مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات النسائية، وأن هتدف إىل إجيـاد بيئـة مواتيـة إلحـداث                 

 .تغيريات ثقافية إجيابية
تشعر اللجنة بالقلق بشأن استمرار املمارسات التقليدية الضارة، مثـل الـزواج املبكـر         و - ١٧٧

ملنـاطق، مـع أهنـا ممارسـات حمظـورة مبوجـب            أو القسري، وكذلك تعدد الزوجـات، يف بعـض ا         
كما أعربت اللجنـة عـن القلـق بـشأن معلومـات تلقتـها عـن قيـام بعـض                    . قانون األسرة اجلديد  

قطاعات اجملتمع املوزامبيقي بالترويج آلراء حمافظة تعارض حقوق اإلنسان للمـرأة علـى أسـاس              
 .القيم الثقافية واحملافظة على اهلوية الوطنية
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 شـاملة   تثقيفية اللجنة بالدولة الطرف لزيادة جهودها لوضع وتنفيذ تدابري          وهتيب - ١٧٨
ومحــالت للتوعيــة خبــصوص قــانون األســرة اجلديــد، بــني مجيــع قطاعــات اجملتمــع، مبــا فيهــا   

العــاملني بــاملهن القانونيــة وجهــات إنفــاذ القــانون واملــسؤولني صــفوف اهليئــات القــضائية و
لية واجملتمع املدين، مع إشراك وسائل اإلعـالم يف ذلـك           احلكوميني ومنظمات اجملتمعات احمل   

مــىت بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف، كــذلك كمــا توصــي اللجنــة . اجملــال، والتعــاون معهــا فيــه
، موقفا واضحا بشأن مسألة املمارسات التقليدية الـسلبية، مدركـة علـى حنـو               اقتضى األمر 

 .ت أية ظروفصريح أن تلك املمارسات جيب أال تنتهك حقوق اإلنسان حت

ــة ورغــم  - ١٧٩ ــرار اللجن ــها خــدمات تقــدمي املــشورة     إق ــدابري املطبقــة بالفعــل، ومــن بين  بالت
، وإجــراءات تــدريب الــشرطة، وإنــشاء قاعــدة للبيانــات، املــساعدةللــضحايا، وخطــوط طلــب 

 والعنـف اجلنـسي ضـد املـرأة، ممـا يبـدو       لعائلي تشعر بالقلق بشأن االنتشار الواسع للعنف ا       افإهن
الـصمت واإلفـالت مـن      تتـسم بلـزوم     نه ُيعـَد مشروعا من الناحية االجتماعية، ومقترنـا بثقافـة           أ

زالـت غـري كافيـة مـن جانـب هيئـات اخلـدمات االجتماعيـة ونظـام           العقـاب، وباسـتجابات مـا   
ضــحايا يعــاين منــها حالــة الــضعف الــيت يــساور اللجنــة القلــق كــذلك إزاء كمــا . إقامــة العدالــة

 .هلن إىل العدالةو فيما خيص إمكانية وصالعنف من النساء

 ةاملشـ  تـدابري  الختـاذ  أولوية اهتماما ذا    متنح أن وحتث اللجنة الدولة الطرف على     - ١٨٠
ممارسـة   بـشأن  ١٩والفتاة، وفقا لتوصيتها العامة   املرأة ضد الذي ُيرتكب  للعنف للتصدي

روع قــانون مكافحــة اعتمــاد مــشإىل وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف . العنــف ضــد املــرأة
العنف ضد املـرأة والفتـاة،   ممارسة يف أقرب وقت ممكن، ولضمان اعتبار أن    العائلي  العنف  

ــع صــور        ــسي، ومجي ــصاب بــني األزواج، والتحــرش اجلن ــه العنــف األســري، واالغت ــا في مب
مرتكبيهــا ومعاقبتــهم وإعــادة مقاضــاة جتــري وأن اإلســاءة اجلنــسية، متثــل جــرائم جنائيــة،  

متكـني النـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف مـن ُسـُبــل فوريـة إلصـالح                    وأن يتم   تأهيلهم،  
القـضائي   للجهـاز بـرامج تدريبيـة     بتنفيـذ    اللجنـة  توصـي  كما. الضرر وللحماية من األذى   

الصحية، لضمان توعيتهم  الرعاية ومقدمي القوانني إنفاذ واملسؤولني احلكوميني ومسؤويل  
املـرأة، ولكـي ميكنـهم تقـدمي دعـم يراعـي االعتبـارات               ضـد  املرتكب العنف أشكال بكافة

بإجياد خـدمات لتقـدمي املـشورة لـضحايا العنـف،            أيضا   اللجنة توصيو. اجلنسانية للضحايا 
 العنـف  أشكال وتنفيذ محالت لتوعية اجلمهور، جيب أن تستهدف الرجال أيضا، عن كافة  

 القادم الدوري تقريرها يف دمتق أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب. املرأة ضد املرتكب
معلومــات عــن القــوانني والــسياسات املطبقــة ملعاجلــة العنــف ضــد النــساء وعــن أثــر تلــك    

اهـات بـشأن مـدى انتـشار األشـكال املختلفـة مـن              ووصـفا لالجت  التدابري، وكـذلك بيانـات      
 .ذلك العنف
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نـع وقمـع    يف حني تالحظ اللجنة قيـام الدولـة الطـرف بالتـصديق علـى بروتوكـول م                و - ١٨١
ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، وهــو الربوتوكــول املكمــل التفاقيــة   

 االجتـار  تشعر بـالقلق بـشأن مـسألة      األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود، فإهنا         
 وأعربــت اللجنــة علــى وجــه .  األطفــال، وخــصوصا الفتيــاتبغــاءواألطفــال، وتزايــد  بالنــساء

 وعـن   ، عـن الفقـر    ئاخلصوص عن قلقها بشأن االجتار بالفتيات واالستغالل اجلنسي هلن، الناش         
 .حاجتهن إىل إعالة أسرهن

وحتث اللجنة على سرعة اعتماد وتنفيـذ مـشروع قـانون مكافحـة االجتـار، الـذي                - ١٨٢
 يـنص   فعالة وعقابا فعاال للمتاجرين، كما جيب أن      مقاضاة  جيب أن يتضمن تدابري للمنع، و     
ــساعدهت   ــضحايا وم ــة ال ــى محاي ــة وتوصــي. معل ــاز   اللجن ــد اجله ــأن جيــري تزوي ــضائي  ب الق

؛ والعــاملني  شــرطة احلــدود واملــسؤولني احلكــومينيم ومــن بينــه؛القــوانني إنفــاذومــسؤويل 
 عبتت بأنكذلك اللجنة  توصيو.  باملعلومات والتدريب بشأن القانون اجلديد؛االجتماعيني

وبــرامج ملعاجلــة األســباب اجلذريــة لالجتــار، مبــا فيهــا اســتحداث الطــرف سياســات  الدولــة
تيـات للمخـاطر احلاليـة    فأنشطة ُمـدرة للـدخل، مـن أجـل الـتخلص مـن تعـرض النـساء وال                

 .تلك السياسات والربامجتعزز يتعلق بالبغاء واالجتار، وأن  فيما

فـإن اللجنـة   ياسي،  مواقع صنع القـرار الـس  يف ومع االعتراف بالوجود امللحوظ للمرأة - ١٨٣
تالحــظ أنــه مل يــتم إحــراز نفــس املــستوى مــن التقــدم يف اجملــاالت األخــرى مــن احليــاة العامــة   
واملهنية، ومـن بينـها جمـاالت الدبلوماسـية واهليئـات القـضائية واإلدارة احلكوميـة، خـصوصا يف                

 .االتزالت توجد عقبات يف طريق تقدم املرأة يف تلك اجمل املستويات العليا، وأنه ما

 سياســات مــستدامة هتــدف إىل تعزيــز  الطــرف الدولــة تبــع تبــأن اللجنــة وتوصــي - ١٨٤
القرارات يف كافة جماالت احلياة العامة  صنع يف للمرأة على قدم املساواة الكاملة املشاركة

يشمل، مىت لـزم األمـر، اختـاذ املزيـد          أحد املتطلبات الدميقراطية، مبا     ذلك  واملهنية، باعتبار   
 ةمـن املعاهـدة، ووفقـا للتوصـي       ،  ٤، مـن املـادة      ١دابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا للفقـرة          من التـ  
 . الصادرة عن اللجنة بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة٢٥العامة 

التوسـع يف إمكانيـة حـصول    الراميـة إىل    وبينما تعتـرف اللجنـة جبهـود الدولـة الطـرف             - ١٨٥
ذة والنتــائج احملققــة علــى مــستوى التعلــيم     الفتيــات علــى التعلــيم، وخــصوصا التــدابري املتخــ     

املشاركة يف املـستويني الثـانوي واجلـامعي        معدالت   تشعر بالقلق بشأن اخنفاض      ااالبتدائي، فإهن 
تعـرب   كمـا . املعـدالت املرتفعـة للرسـوب والتـسرب       خبـصوص   ويف اجملاالت التقنيـة، وكـذلك       

لفتيــات علــى التعلــيم يف مجيــع   األحــوال الراهنــة الــيت تعرقــل حــصول ا  إزاءاللجنــة عــن القلــق  
املستويات، ومن بينـها الفقـر، وتنـاثر شـبكة املـدارس، واملـسؤوليات املرتليـة امللقـاة علـى عـاتق                      
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بالقلق بشأن معلومـات تلقتـها      اللجنة كذلك   تشعر  و. الفتيات، والزواج املبكر، واحلمل املبكر    
يوجـد مزيـدا مـن املـصاعب الـيت       تشري إىل أن الفتيات احلوامـل ُيـنقلن إىل مـدارس مـسائية، ممـا                

 .تعوق حضورهن، ألسباب أمنية

ملعاجلـة العوائـق الـيت      تعـزز الـربامج اهلادفـة       علـى أن     الطـرف  الدولة اللجنة وحتث - ١٨٦
ــانوي       ــشابات علــى قــدم املــساواة يف املــستويني الث ــة للفتيــات وال تواجــه املــسامهة التعليمي

 الدولـة  اللجنـة  حـث  كمـا . يف هـذا اجملـال    واجلامعي، وعلى أن تـستثمر مزيـدا مـن املـوارد            
ــة      الطــرف ــة واملهني ــارات والفــرص التعليمي ــع االختي ــشطة تنوي علــى أن تــشجع بــصورة ن

وتوصي اللجنة باختاذ تدابري لتحديد األسباب املؤدية إىل املعدالت املرتفعة . بالنسبة للمرأة
ري دعــم بــأن جيــوتوصــي كــذلك رســوب الفتيــات وتــسرهبن، ومعاجلــة تلــك األســباب؛  ل

 .الفتيات احلوامل وتشجيعهن على مواصلة تعليمهن

ــة         - ١٨٧ ــاهج املدرســية للثقاف ــة يف املن ــة كافي ــالقلق مــن عــدم وجــود تغطي ــة ب ــشعر اللجن وت
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن اللجنــة . لنظــرة صــحية إىل احليــاة اجلنــسيةالــضرورية اجلنــسية، 

ــالقلق علــى وجــه اخلــصوص مــن أن الفتيــات يف املــ    دارس يــصبحن يف بعــض األحيــان  تــشعر ب
ضحايا لإلساءة اجلنسية من املدرسني والزمالء وغريهم، بالرغم من النصوص القانونية القائمـة             

 .اليت تتناول تلك املسألة

 مناسـبة للفتيـات   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تقدمي ثقافة جنـسية             - ١٨٨
ة إىل نظرة صحية ومتسمة باملسؤولية حنـو        والفتيان، حبيث تكون مالئمة ألعمارهم، وهادف     

كمـــا حتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى أن تـــضمن املعاقبـــة الرادعـــة . احليـــاة اجلنـــسية
للمسؤولني عن التحرش بالفتيات أو اإلساءة إليهن يف النظام التعليمي، وأن ُينظر إىل تلك 

تلــك شــجب ت يف اإلســاءة علــى أهنــا انتــهاك حلقــوق اإلنــسان، وأن جتــري مــساندة الفتيــا
حتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على أن تتخذ تدابري لتعزيز إجيـاد بيئـة إجيابيـة                و. احلاالت

حتول دون وقوع تلـك احلـاالت، مبـا يف ذلـك القيـام بتـشجيع العـائالت علـى عـدم قبـول                        
 .تسوية تلك احلاالت من خالل زواج الفتاة باملعتدي

ع املتسم باحلرمان والتمييز ضد املـرأة يف الـسوق          وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن الوض      - ١٨٩
الرمســي للعمــل، كمــا يتــضح مــن زيــادة نــسبة النــساء يف املراتــب الــدنيا مــن القطــاعني اخلــاص  
والعـــام، ويف اإلدارة، ويف الفجـــوة يف األجـــر، ويف نـــواحي عـــدم املـــساواة يف احلـــصول علـــى 

كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق بـشأن ضـعف            . لالتعويض املايل واملزايـا املاليـة، باملقارنـة مـع الرجـا           
كـذلك  اللجنـة القلـق     ويـساور   . إنفاذ نصوص املساواة بني اجلنـسني، القائمـة يف قـوانني العمـل            
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بــشأن العــدد املرتفــع مــن النــساء يف القطــاع غــري الرمســي، حيــث يفتقــرن إىل األمــان الــوظيفي   
 .وفرص احلصول على مزايا الضمان االجتماعي

تدعيم إنفاذ نصوص املساواة يف قوانني العمل،        لى ع الطرف الدولة اللجنة وحتث - ١٩٠
الفـرص يف الـدخول إىل سـوق العمـل ويف الوظـائف،             مبا يف ذلك النصوص اخلاصة بتكافؤ     

املـساواة يف   كفالـة   القيمـة، و   املتـساوي  العمـل  واملعاملة املتساوية، واألجر املتساوي مقابـل     
حتث اللجنة الدولة الطرف على تـشجيع تقـدم   و .اء بني الرجال والنس  احلصول على املزايا  

املرأة يف حياهتا الوظيفية، وعلى االستعانة بتدابري خاصـة مؤقتـة لإلسـراع بتقـدم املـرأة حنـو            
كما حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى قبـول دعـم              . املساواة يف جماالت العمل والتوظيف    

اد فرص للتدريب، وضمان إمكانية     املرأة يف القطاع غري الرمسي، مبا يف ذلك عن طريق إجي          
 .، والضمان االجتماعي وتدابري الوقاية االجتماعيةاالئتماناتاحلصول على 

، مـن    الـصحية   املـرأة  باحتياجـات تتعلـق   وتشعر اللجنة بـالقلق بـشأن جوانـب متعـددة            - ١٩١
ر وتــشع. آخــذ يف االخنفــاضزال مرتفعــا، رغــم أنــه  ، الــذي مــاالنفاســيةوفيــات البينــها معــدل 

 بعــدم تــوافر املعلومــات والتــدابري  املراهقــات، وارتباطــهبــالقلق أيــضا إزاء ارتفــاع معــدل محــل  
بـالقلق بـشأن العقبـات    تشعر اللجنة كما . والوفيات النفاسيةاإلجهاض غري القانوين    الوقائية، و 

واجهنـها مـن حيـث إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات الـصحية، مبـا فيهـا                    يزالت النساء    اليت ما 
ــسية      خــدم ــصحة اجلن ــنقص املعلومــات عــن ال ــق ب ــة، واملــصاعب فيمــا يتعل ــصحة اإلجنابي ات ال

واإلجنابية، وكذلك املصاعب اليت ترتبط بعوامل مثل نقص املوارد، والبىن األساسـية القاصـرة،              
 .وسوء حالة الطرق، والنقل

غل وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اعتماد هنج شـامل يهـدف إىل معاجلـة الـشوا                 - ١٩٢
وحتث الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتحـسني سـبل اسـتفادة املـرأة مـن                . الصحية للمرأة 

خدمات الرعاية الصحية، وزيادة توفري املعلومات وسبل التثقيف يف جمال الصحة اجلنـسية         
وتوصـي اللجنـة   . واإلجنابية، والتصدي ملـسببات الوفيـات النفاسـية الـيت مت التعـرف عليهـا        

تدابري الرامية إىل منع حدوث حاالت محـل غـري مرغـوب، مبـا يف ذلـك محـل                   أيضا بتعزيز ال  
 .املراهقات، عن طريق زيادة املعرفة خبدمات تنظيم األسرة

اإليدز بني النـساء،    /ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تفشي فريوس نقص املناعة البشرية          - ١٩٣
الغ الــسرعة، والتبعــات الواســعة ال سـيما الــشابات والنــساء احلوامـل، مبعــدل يــدعو للجــزع وبـ   

 .النطاق للوباء يف موزامبيق، مبا يف ذلك العدد الكبري لألطفال اليتامى
ــيت هتــدف إىل         - ١٩٤ ــة ال ــة القائم ــربامج العاملي ــدير ال ــع التق ــة م ويف حــني تالحــظ اللجن

التصدي لوباء اإليدز واألولوية املمنوحة بالفعل لتلك القـضية، فإهنـا توصـي ببـذل جهـود                 
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واصـــلة ودؤوبـــة للتـــصدي جلميـــع اجلوانـــب ذات الـــصلة مبـــا لفـــريوس نقـــص املناعـــة   مت
 .اإليدز من أثر على النساء، باإلضافة إىل عواقبه االجتماعية واألسرية/البشرية
الـيت تـرزح حتـت     ويساور اللجنـة القلـق بـشأن حالـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة               - ١٩٥

فادة من اخلدمات الـصحية واالجتماعيـة، وعـدم املـشاركة يف            الفقر، واألمية، وصعوبات االست   
وتعــرب اللجنــة أيــضا عــن قلقهــا إزاء  . عمليــات صــنع القــرار علــى مــستوى اجملتمعــات احملليــة 
وتالحـظ اللجنـة أن النـساء الريفيـات         . الوضع البالغ الصعوبة للنساء الاليت يعلـن أسـرا معيـشية          

لكيـة األراضـي، علـى الـرغم مـن وجـود أحكـام              عادة ما تعـوزهن سـبل الوصـول الفعـال إىل م           
وتعرب اللجنة كذلك عـن قلقهـا إزاء األثـر احملـدد للتـدهور البيئـي                . قانونية تيسر هذا الوصول   
 .على حالة النساء الريفيات

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لزيـادة مـشاركة النـساء يف وضـع             - ١٩٦
أن تــويل اهتمامـا خاصــا الحتياجـات النــساء الريفيــات،   خطـط للتنميــة احملليـة وتعزيزهــا، و  

سيما النساء الاليت يعلن أسرا معيـشية، علـى حنـو يكفـل مـشاركتهن يف عمليـات صـنع                     ال
القــرار وحيــّسن ســبل وصــوهلن إىل الــصحة والتعلــيم وامليــاه النظيفــة وخــدمات املرافــق          

لجنـة كـذلك بـأن يـتم         وتوصـي ال   .الصحية، واألراضي اخلصبة، واملـشاريع املـدرة للـدخل        
تقييم األثر احملدد للتدهور البيئي على املرأة الريفية وأن تأخذ احللول والسياسات املعتمدة 

 وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تنـشر اللجنـة الطـرف علـى نطـاق                   .هذه التقييمات يف االعتبار   
 .واسع معلومات تتعلق حبقوق النساء مبوجب قانون األراضي

قـرار اللجنـة بـاجلهود املبذولـة، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء ضـعف                   وعلى الرغم مـن إ     - ١٩٧
حالـــة بعـــض فئـــات النـــساء، مـــن قبيـــل املعوَّقـــات الـــاليت يعـــانني مـــن التـــهميش واالســـتبعاد   

ويـساور اللجنـة القلـق علـى وجـه اخلـصوص إزاء احلالـة               . االجتماعَيني يف سوق العمـل حتديـدا      
ــرهن، و    ــك فق ــا يف ذل ــة للمــسنات، مب ــة،    االجتماعي ــات هوي ــتالكهن لبطاق ــهن، وعــدم ام عزلت

وتعـرب  . باإلضافة إىل املعتقدات الثقافية املتعلقـة باملـسنات واهتـام النـاس هلـن مبمارسـة الـسحر                 
 .اللجنة أيضا عن قلقها بشأن ما تعانيه الالجئات واملشردات داخليا من ضعف بوجه خاص

 للوضع اخلطري للمـسنات،     وتوصي اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماما خاصا        - ١٩٨
واملعوَّقات، والالجئـات واملـشردات داخليـا، لـضمان متـتعهن الكامـل، حـسب االقتـضاء،                 
باخلدمات الصحية واالجتماعية، واملشاركة يف عمليات صـنع القـرار، باإلضـافة إىل تـوفري               

وحتث اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد       . الوظائف املناسبة هلن يف سوق العمل  
رامج خاصة للتخفيف من وطأة الفقر بني هذه الفئـات مـن النـساء، والقـضاء علـى مجيـع                  ب

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى حتـدي اآلراء التقليديـة                 . أشكال التمييز ضدهن  
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املتعلقة باملسنات، ال سـيما اهتـامهن مبمارسـة الـسحر، وتـوفري بطاقـات اهلويـة هلـن باجملـان،                     
 .اخلدمات االجتماعية واحلماية االجتماعيةلضمان متتعهن الكامل ب

ويساور اللجنة القلق إزاء املمارسات العرفية التمييزية اليت ال يـزال ُيعمـل هبـا بالنـسبة                   - ١٩٩
للزواج والعالقات األسرية، وذلك على الـرغم مـن ترحيبـها بالنجاحـات الكـربى الـيت حققهـا                   

إزاء عدم متتع النساء الاليت يعـشن يف إطـار   ويساور اللجنة القلق كذلك . قانون األسرة اجلديد  
ــع    ــران حبكــم الواق ــق   (عالقــات اقت ــشائعة يف موزامبي ــران ال وأطفــاهلن ) وهــو مــن أشــكال االقت

 .باحلماية القانونية املالئمة
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل ضــمان الرصــد املنــتظم لتنفيــذ قــانون األســرة   - ٢٠٠

لمـرأة يف الـزواج والعالقـات األسـرية، ولـضمان العمـل             اجلديد لكفالة احلقوق املتـساوية ل     
ــة والقــانون العــريف      ــة الرمسي ــازع بــني األحكــام القانوني ــة حيثمــا ينــشأ تن . باألحكــام الرمسي

الــاليت يعــشن يف إطــار  وتوصــي اللجنــة بــأن تنظــر الدولــة الطــرف جــديا يف حالــة النــساء  
ن يولَدن كثمـار لتلـك العالقـات،        عالقات اقتران حبكم الواقع، باإلضافة إىل األطفال الذي       

 .وضمان متتعهم بأوجه احلماية القانونية املالئمة
ــاري       - ٢٠١ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

 تعديل وأن تقبل يف أسرع وقت ممكنالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   
 .فاقية املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة من االت٢٠ من املادة ١الفقرة 
ــذها اللتزاماهتــا مبوجــب       - ٢٠٢ ــستفيد يف تنفي ــة الطــرف علــى أن ت ــة الدول وحتــث اللجن

االتفاقية استفادة كاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،         
 . القادموتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري

وتركز اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه                       - ٢٠٣
وتــدعو إىل إدمــاج منظــور جنــساين وإىل جتــسيد مجيــع . لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

اجلهود اهلادفـة إىل حتقيـق تلـك األهـداف بوضـوح ألحكـام االتفاقيـة، وتطلـب إىل الدولـة                     
 . معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري القادمالطرف إدراج

املتعلقــة وتــشري اللجنــة إىل أن تقيــد الــدول بالــصكوك الدوليــة الرئيــسية الــسبعة    - ٢٠٤
يعزز من متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف شـىت منـاحي            )١(قوق اإلنسان حب

ــاة ــى      . احلي ــة تــشجع حكومــة موزامبيــق عل النظــر يف التــصديق علــى   وعليــه، فــإن اللجن
املعاهدات اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، أال وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             
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واالجتماعية والثقافيـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد           
 .أسرهم
 موزامبيـق مـن     وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف              - ٢٠٥

أجل توعية أفراد الشعب، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون، والـسياسيون، والربملـانيون،               
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان، بـاخلطوات الـيت اُتخـذت مـن أجـل كفالـة          
مساواة املرأة قانونيا وفعليا، إىل جانب معرفة اخلطوات اليت ال يزال يتعني اختاذها يف ذلك 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل، على نطـاق واسـع، نـشر االتفاقيـة                 . لصددا
وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة الصادرة عـن اللجنـة، وإعـالن ومنـهاج عمـل               

املـرأة  ”: بيجني، ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة وموضـوعها               
 .“ اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشريناملساواة بني: ٢٠٠٠عام 
وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تـرد يف تقريرهـا الـدوري املقبـل، مبوجـب                     - ٢٠٦
وتـدعو  .  من االتفاقية، على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة               ١٨املادة  

ثالث، الذي كـان مـن املقـرر تقدميـه يف           اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري ال       
مــايو /، وتقريرهــا الــدوري الرابــع، الــذي ســيحني موعــد تقدميــه يف أيــار٢٠٠٦مــايو /أيــار

 .٢٠١٠، يف تقرير جامع ُيقدم يف عام ٢٠١٠
 

 النيجر  
ــرين األويل   - ٢٠٧ ــامع للتقريــ ــر اجلــ ــة يف التقريــ ــرت اللجنــ ــدوري  ونظــ ــر  الــ ــاين للنيجــ الثــ

)CEDAW/C/NER/1-2 ( ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٢٩ املعقـــودتني يف ٧٩١  و٧٩٠جلـــستيها يف 
يف  اللجنـة طرحتـها   ي  ـــ ة الت ـــ وترد قائمـة القـضايا واألسئل      ).791  و CEDAW/C/SR.790 انظر(

 .CEDAW/C/ NER/Q/2/Add.1ةــرد ردود النيجر يف الوثيقوت ،CEDAW/C/NER/Q/2الوثيقة 
 

 مقدمة  
نـضمامها إىل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيــع أشـكال             تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف ال          - ٢٠٨

تقريرهــا الــدوري اجلــامع  لتقــدميها وتعــرب عــن تقــديرها للدولــة الطــرف   .التمييــز ضــد املــرأة 
لالسترشـاد  تقيدت فيه باملبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة             الذي   والثاين   للتقريرين األويل 

ن أســفها لتــأخر تقــدمي هــذا التقريــر عــن   إعــداد التقــارير، وتعــرب يف الوقــت نفــسه عــ  هبــا يف 
صـادقة عـن وضـع املـرأة والعراقيـل الـيت            قـدم صـورة     ودة التقرير الـذي     جباللجنة   وتنوه   .موعده

وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف للـردود اخلطيـة علـى        .تعيق حتقيق املساواة بني املرأة والرجل
ا قبل الـدورة وعلـى العـرض الـشفوي الـذي          قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل مل       
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تناول بالتفصيل التطـورات األخـرية فيمـا يتعلـق بتنفيـذ االتفاقيـة يف النيجـر، ولألجوبـة املقدمـة                     
 .على االستفسارات اليت أثارهتا اللجنة

املـسؤول  الدولة الطرف إلرساهلا وفدا رفيع املستوى برئاسة الوزير         على   اللجنة   ثينوت - ٢٠٩
بـاملرأة ومحايـة الطفـل، ضـم عـددا مـن املمـثلني مـن خمتلـف الـوزارات واملكاتـب،            النهوض  عن  

ــة  ــة الوطني ــامي  ،وعــضوا يف اجلمعي ــة ، ومــدعيا عامــا مــن حمكمــة االســتئناف يف ني  وممــثال للجن
اء الـذي  وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار البنّـ      .الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات األساسية    

 .اللجنةجرى بني الوفد وأعضاء 
) و(و ) د(وحتيط اللجنة علما بالتحفظات الـيت أبـدهتا الدولـة الطـرف علـى الفقـرتني                  - ٢١٠

) هــ (و  ) ج (١ ات، والفقـر  ١٥ مـن املـادة      ٤، والفقـرة    ٥مـن املـادة     ) أ(، والفقـرة    ٢من املادة   
 . من االتفاقية١٦من املادة ) ز( و

 
 اجلوانب اإلجيابية  

 الطرف ملا أعربت عنه من التزام وإرادة سياسـية للقـضاء علـى    تثين اللجنة على الدولة   - ٢١١
وترحب مبختلف اإلصالحات القانونية والسياسات اهلادفة إىل القضاء علـى           .التمييز ضد املرأة  

 وترحــب بوجــه خــاص بالقــانون رقــم     .التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني      
ناصـب املخصـصة للنـساء يف هيئـات          الذي ينص علـى إدخـال نظـام حلـصص امل           ٠٠٨-٢٠٠٠

 ذلــك ، مبــا يف٢٠٠٤ عـام  صـنع القــرار؛ واإلصـالحات الــيت أدخلــت علـى القــانون اجلنــائي يف   
؛ واعتمـاد سياسـة وطنيـة للنـهوض         تشويه األعضاء التناسلية لإلنـاث والـرق      األحكام اليت حتظر    

 والثقافيـة؛ واعتمـاد قـانون       باملرأة تعاجل القـضايا االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية والقانونيـة           
؛ وإعالن الوفد أنه جيري وضع اللمسات األخرية علـى سياسـة            ٢٠٠٦جنابية يف عام    الصحة اإل 

 . بني اجلنسنيةوطنية لتحقيق املساوا
وترحــب اللجنــة بالترتيبــات املؤســسية الــيت وضــعتها الدولــة الطــرف لتحــسني تنفيــذ     - ٢١٢

 ومحايـة الطفـل؛ وتعـيني مستـشارين لـرئيس           ةهوض بـاملرأ  االتفاقية، مبا يف ذلك إنشاء وزارة للنـ       
اجلمهورية ورئيس الوزراء معنيني بالـشؤون اجلنـسانية والتنميـة؛ وإنـشاء املعهـد الـوطين لرصـد                  
النــهوض بــاملرأة، إىل جانــب املعاهــد اإلقليميــة الثمانيــة واملعاهــد الــستة والــثالثني املنــشأة علــى   

 .ةمستوى احملافظات لرصد النهوض باملرأ
 يف  ةالتفاقيـ ل الربوتوكـول االختيـاري      ىلإوهتنئ اللجنة الدولة الطرف علـى االنـضمام          - ٢١٣
مـايو  / مـن االتفاقيـة يف أيـار       ٢٠ من املـادة     ١ واملوافقة على تعديل الفقرة      ٢٠٠٤سبتمرب  /أيلول

 .، املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة٢٠٠٢
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  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية      أن من واجب    للجنة إىل   يف حني تشري ا    - ٢١٤
 يف هـذه التعليقـات      الواردة ومستمر، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات        هجيعلى حنو من  

 مـن اآلن وإىل    من الدولة الطرف أن توليها االهتمـام علـى سـبيل األولويـة               تقتضياخلتامية  
ىل التركيـز  إاء عليـه، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف      وبنـ  . تقدمي التقرير الدوري املقبـل حني

األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا لتنفيـذ االتفاقيـة، وأن تعـرض يف تقريرهـا                   على هذه اجملاالت يف   
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف . الــدوري املقبــل مــا اختــذ مــن إجــراءات وحتقــق مــن نتــائج

تــصة وإىل الربملــان لــضمان    ختقــدمي هــذه التعليقــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات امل       إىل
 .الكامل تنفيذها
 تنفيــذ أحكــام مــن أجــلويف حــني تقــدر اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف    - ٢١٥

االتفاقية وترحب بتأكيد الدولة الطرف أهنا بصدد استعراض التحفظات علـى االتفاقيـة هبـدف               
ــات الـــيت    ــذه التحفظـ ــتمرار هـ ــالقلق إزاء اسـ ــشعر بـ ــا تـ ــها، فإهنـ ــى إزالتـ ــات علـ   تـــشمل حتفظـ

، ١٥ مـــن املـــادة ٤فقـــرة ، وال٥مـــن املـــادة ) أ (ة، والفقـــر٢مـــن املـــادة ) و(و ) د(الفقـــرتني 
اه الدولـة   ــة انتب ــوتلفت اللجن  .ةــن االتفاقي ـ م ١٦ادة  ــن امل ــم) ز(و  ) هـ(و  ) ج( ١رات  ــوالفق

فاقيــة وغرضــها  تتعــارض مــع موضــوع االت ١٦ و ٢الطــرف إىل أن التحفظــات علــى املــادتني  
قـوق اإلنـسان،    املتعلقـة حب  وتالحظ أن الدولة الطرف مل ُتبِد حتفظات على املعاهدات األخـرى            

 .اجلنسنوع اليت تتضمن مجيعها مبدأ املساواة بني املرأة والرجل وحظر التمييز بسبب 
ــة الطــرف علــى تــ    - ٢١٦ ــة الدول ــريةوحتــث اللجن يف لكــي تــسحب،   جهودهــا سريع وت
مـن  ) أ (ة، والفقـر ٢من املـادة  ) و(و ) د(حتفظاهتا على الفقرتني  ددة،  ة حم مدة زمني  غضون
 مــــــن) ز(و ) هـــــــ(و ) ج (١، والفقــــــرات ١٥ مــــــن املــــــادة ٤، والفقــــــرة ٥ املــــــادة
 . من االتفاقية١٦املادة 
وتعرب اللجنـة عـن القلـق لعـدم وجـود تعريـف واضـح للتمييـز ضـد املـرأة يف تـشريع                - ٢١٧

 من االتفاقية اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشـر، وهـذا علـى              ١ادة  الدولة الطرف، وفقا للم   
الــرغم مــن أن دســتور النيجــر يعلــن أن مجيــع املــواطنني سواســية دون متييــز بــسبب العــرق           

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء التأخري يف التصديق على بروتوكول حقـوق             .و الدين أاجلنس   وأ
 .يثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوباملرأة يف أفريقيا امللحق بامل

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــضمني دســتورها أو التــشريعات املناســبة    - ٢١٨
 األخــرى تعريفــا للتمييــز ضــد املــرأة يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر، متــشيا مــع            
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 عحكامـــا بـــشأن املـــساواة بـــني املـــرأة والرجـــل، متـــشيا مـــ      أ مـــن االتفاقيـــة، و ١املـــادة 
ملية التصديق على بعتعجيل العلى وحتث اللجنة الدولة الطرف  .من االتفاقية) أ (٢املادة 

 .بروتوكول حقوق املرأة يف أفريقيا امللحق بامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
 فـضال عـن  يساور اللجنة القلـق مـن أن أحكـام االتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة،            و - ٢١٩

ــة بقــدر كــاف، مبــا يف ذلــك لــدى القــضاة      الربوتوكــول  ــة، ليــست معروف ــاري لالتفاقي االختي
 ال حيـتكمن  النـساء  ألنكما يساور اللجنـة القلـق    . واحملامني واملدعني العامني والنساء أنفسهن

  ولكــون اجلهــاز القــضائي ال يطبقهــاالــدعاوى املتعلقــة بالــشؤون األســريةيف بعــد االتفاقيــة إىل 
بــسبب حمــدودة  التمييــز أمــام احملــاكم ىوا قــدرة النــساء علــى رفــع دعــألنواللجنــة قلقــة  .بعــد

املـساعدة  واالفتقـار إىل  املعلومـات عـن حقـوقهن    وافتقـارهن إىل  عوامل من قبيل الفقر واألميـة       
 .يف سعيهن للحصول على حقوقهن

 باالتفاقيـة  إىل التوعيـة  تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تكثيـف جهودهـا الراميـة             و - ٢٢٠
وبالتوصيات العامة للجنة، وكذلك بالربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة، وإىل تنفيـذ بـرامج              
تدريب لفائدة املـدعني العـامني والقـضاة واحملـامني تـشمل مجيـع اجلوانـب ذات الـصلة مـن                     
االتفاقية والربوتوكول االختيـاري لكـي ترسـخ يف البلـد ثقافـة قانونيـة تـدعم املـساواة بـني            

 املـساعدة وحتث اللجنة الدولة الطرف على تـوفري خـدمات    .تمييز بينهمااجلنسني وعدم ال
ــستهدف       ــانون ت ــام بالق ــادة اإلمل ــة وزي ــام حبمــالت مــستمرة للتوعي ــة وتوصــي بالقي القانوني

، وذلـك   رأةقـضايا املـ   املعنيـة ب  النساء، مبـن فـيهن نـساء الريـف، واملنظمـات غـري احلكوميـة                
ــساء   ــشجيع الن ــن لت ــهن م ــادة مــ ومتكين ــن     اإلف ــصاف املتاحــة م ن اإلجــراءات وســبل االنت

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن     . االنتهاكات اليت تطال حقوقهن مبوجـب االتفاقيـة   
 ،الريفيـة، يف الوصـول إىل القـضاء       ذلك املـرأة     اليت قد تواجهها املرأة، مبا يف     تزيل العقبات   

فيـذ هـذه التـدابري الـيت مـن      وتشجعها على التماس املساعدة من اجملتمع الدويل من أجـل تن       
 .إىل العدالةبالفعل شأهنا أن تعزز وصول املرأة 

 التنقيحـات  هـا ويف حني تثمن اللجنة خمتلف اإلصـالحات القانونيـة الـيت أجريـت، مبـا في           - ٢٢١
متيـز  الـيت  ، فإهنا قلقة بشأن استمرار األحكام واألنظمة القانونية         اجلنائيقانون  الاليت أدخلت على    

، ومنها قانون اجلنسية الذي ال يعطي نـساء النيجـر الالئـي يتـزوجن مـن أجانـب خيـار                ضد املرأة 
 الذي ينظم أجور واستحقاقات املوظفني S/MFP/T-60منح جنسيتهن ألزواجهن؛ واملرسوم رقم 

 بعـض   العمـل يف   املـرأة مـن      ن شـأهنا حرمـان    احلكوميني؛ واألنظمـة العامـة للخدمـة املدنيـة الـيت مـ            
عدم االنتهاء بعد من صياغة مشروع قانون األسرة الـذي شـرع فيـه سـنة                لة قلقة   واللجن .اهليئات
 الـذي يـنظم جوانـب    ١١-٦٢ويساور اللجنة القلق من أنه بالرغم من أن القانون رقم            .١٩٧٦
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من قانون األحوال الشخصية واألسرة استنادا إىل القواعد العرفية قد جرى تعديله، فإن القـوانني               
ة املتسمة بـالتمييز ال تـزال تطبـق ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك يف جمـاالت الطـالق                 واملمارسات العرفي 
واللجنة قلقة أيضا بشأن األثر املناوئ علـى النـساء الـذي يتـسبب فيـه تطبيـق        .واحلضانة واإلرث

 .ن والعريف والديينثالثة مصادر قانون خمتلفة، وهي القوانني املدّو
الـيت   لعمليـة إصـالح القـانون    عليـا  إعطـاء أولويـة     وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل        - ٢٢٢

وإىل العمل، دومنا إبطاء ويف حدود زمنية واضحة، على تعديل القوانني واألنظمـة  تضطلع هبا  
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل مـضاعفة جهودهـا            .املتسمة بالتمييز وجعلها متوافقة مع االتفاقيـة      

يف ان والـرأي العـام بأمهيـة اإلصـالح التـشريعي       املـوظفني احلكـوميني والربملـ      توعيـة الرامية إىل   
وهــي تــشجع الدولــة الطــرف علــى زيــادة الــدعم   . قــانونمبوجــب الحتقيــق املــساواة للمــرأة  

شـراكات وتعـاون مـع اجملتمـع املـدين واملنظمـات النـسائية        إقامـة  إلصالح القـانون مـن خـالل       
دولــة الطــرف علــى مواءمــة  وحتــث اللجنــة ال .وزعمــاء اجملتمعــات احملليــة والزعمــاء الــدينيني 

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل          .قوانينها، املـدون والعـريف والـديين، مـع أحكـام االتفاقيـة            
، بـصيغته املعدلـة، وإدخـال مزيـد مـن التعـديالت حـسب              ١١-٦٢دراسة أثر تنفيذ القـانون      

وهـي حتـث     .اضـده ومتيـز    بـاملرأة    الـيت تـضر   لقوانني واملمارسات العرفية    إلغاء ا احلاجة لكفالة   
ــة        ــل يتماشــى واالتفاقي ــشريع مماث ــانون األســرة أو ت ــشروع ق ــاد م ــى صــياغة واعتم ــى عل  عل

 .السرعة وجه
 راسـخة قوالـب منطيـة     ب ذكوريـة تقتـرن   ديولوجيـة   ي انتـشار إ   إزاءويساور اللجنة القلق     - ٢٢٣

ار وهـي قلقـة أيـضا مـن اسـتمر          .بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجـال يف األسـرة واجملتمـع          
 واملبكـر، وتـشويه     القـسري منـها الـزواج     وناوئـة،   الراسخة امل ثقافية  التقاليد  ال و املعايري والعادات 

 وتـشكل عقبـات    وتدمي العنف ضد املـرأة    ضد املرأة  اليت متيز  واهلجر،   لإلناثاألعضاء التناسلية   
 .عها حبقوق اإلنسان املكفولة هلاحقيقية أمام متت

لحيـاة  ل ديناميـا رف على أن تنظـر إىل الثقافـة بوصـفها بعـدا          وحتث اللجنة الدولة الط    - ٢٢٤
 ثوحتـ  . للتغيري بالتايلالزمن و وخيضع ملؤثرات عديدة على مر      البلد،   يف   لنسيج االجتماعي او

  تتضمن أهدافا وجـداول زمنيـة      ، دومنا إبطاء، استراتيجية شاملة    الدولة الطرف على أن تضع    
الـيت تـؤذي    ت والقوالـب النمطيـة الثقافيـة الـسلبية           املمارسـا  إلغـاء واضحة، من أجل تغيري أو      

كمـا حتـث    .ضدها، والنهوض بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان املكفولة هلا متتعا كـامال ومتيز  املرأة  
رصد من أجل التقييم املنتظم للتقدم احملـرز صـوب حتقيـق            للالدولة الطرف على وضع آليات      

تعـاون مـع    ال تـضطلع مبثـل هـذه اجلهـود ب         وتطلب إىل الدولـة الطـرف أن       .األهداف احملددة 
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اجملتمع املدين واملنظمات النسائية وزعمـاء اجملتمعـات احملليـة والزعمـاء الـدينيني، وأن تبلـغ                 
 .عن التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها الدوري املقبل

ايـة الطفـل،    وبالرغم من أن اللجنة ترحب بإنـشاء اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة ومح                - ٢٢٥
ــساورها ا    أي  ــه ي ــل، فإن ــة الطف ــاملرأة ومحاي ــهوض ب ــد     وزارة الن ــة ق ــة الوطني ــن أن اآللي ــق م لقل
 عـدم  إزاءواللجنـة قلقـة أيـضا     .تكون هلا مـوارد ماليـة وبـشرية كافيـة إلجنـاز عملـها بفعاليـة         ال

ت، ومنـها   كفاية التنسيق والتعاون بني وزارة النهوض باملرأة ومحايـة الطفـل وغريهـا مـن اآلليـا                
شارو املعهــد الــوطين لرصــد النــهوض بــاملرأة وفروعــه علــى صــعيد املنــاطق واحملافظــات، ومستــ  

 انعـدام وضـوح   إزاءء املعنيـون باملـسائل اجلنـسانية والتنميـة، و    اررئيس اجلمهوريـة ورئـيس الـوز    
 .واليات كل واحدة منها

ات اآلليـات   وتوصي اللجنة بأن حتدد الدولة الطـرف بوضـوح واليـات ومـسؤولي             - ٢٢٦
املختلفة املكلفة بتعزيز املساواة بني اجلنسني وكفالة التنـسيق والتعـاون فيمـا بينـها وكفالـة                 
توفرها على موارد مالية وبـشرية كافيـة لكـي تعمـل بفعاليـة مـن أجـل تعزيـز املـساواة بـني                        

 .اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان املكفولة هلا
 الــذي أدخــل نظامــا حلــصص ٠٠٨-٢٠٠٠انون رقــم ترحــب اللجنــة بالقــيف حــني و - ٢٢٧

املخصصة للنساء يف هيئـات صـنع القـرار، فإهنـا قلقـة مـن احتمـال كـون الغـرض مـن                       ناصب  امل
 مـن االتفاقيـة غـري مفهـوم بـشكل      ٤ مـن املـادة   ١الفقرة  تنص عليها   التدابري اخلاصة املؤقتة اليت     
 .سليم من الدولة الطرف

لدولــة الطــرف بوضــوح، يف سياســاهتا وبراجمهــا، بــني   وتوصــي اللجنــة بــأن متيــز ا  - ٢٢٨
السياسات والربامج االجتماعية واالقتصادية العامة املعتمدة يف إطـار تنفيـذ االتفاقيـة وبـني          

 مـن االتفاقيـة والراميـة إىل        ٤ مـن املـادة      ١التدابري اخلاصة املؤقتـة املتخـذة مبوجـب الفقـرة           
رأة والرجل كما هو موضح يف التوصية العامة        ــن امل ــاواة الفعلية بي  ــراع بتحقيق املس  ــاإلس

ــم  ــة٢٥رق ــة       .  للجن ــدابري اخلاصــة املؤقت ــق الت ــز تطبي ــى تعزي ــة الطــرف عل ــشجع الدول وت
 .لإلسراع بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل يف مجيع القطاعات

 األحكام الـيت حتظـر      تقّدر اللجنة ما مت من تنقيح للقانون اجلنائي، مبا يشمل         يف حني   و - ٢٢٩
ناث، فإن القلق يساورها إزاء انتشار العنف ضد املـرأة يف النيجـر،             تشويه األعضاء التناسلية لإل   

تــشويه األعــضاء مبــا فيــه العنــف، والــزواج القــسري واملبكــر، واالعتــداء اجلنــسي علــى املــرأة، و
ال العنــف ضــد بيانــات عــن مجيــع أشــكويــساورها القلــق إزاء عــدم وجــود . إلنــاثالتناســلية ل

ة مجيــع أشــكال كافحــاســتراتيجية شــاملة ملويــساورها القلــق كــذلك إزاء عــدم وجــود  . املــرأة
 .العنف ضد املرأة
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية العليا لتطبيـق هنـج شـامل ملعاجلـة                 - ٢٣٠
 عنــد وتــشجع الدولــة الطــرف علــى االســتفادة بالكامــل. مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة

وينبغي أن يتضمن هذا النـهج  .  للجنة١٩االضطالع هبذه اجلهود من التوصية العامة رقم   
الشامل جهودا وقائية، وتدابري تدريبية تستهدف املـوظفني العمـوميني، وال سـيما املـوظفني             
ــدين        ــصحية، واملرشـ ــدمات الـ ــدمي اخلـ ــضاة، ومقـ ــوانني، والقـ ــاذ القـ ــى إنفـ ــائمني علـ القـ

 قدرهتم على التعامل مـع العنـف ضـد املـرأة بأسـلوب مـراع للمنظـور                االجتماعيني، لتعزيز 
وحتـث  . اجلنساين، وتدابري لكفالـة أن يقـدم للـضحايا دعـم فعـال يراعـي املنظـور اجلنـساين                  

اللجنة الدولة الطرف على توعية اجلمهور، من خالل وسائط اإلعالم والربامج التثقيفيـة،             
وتطلب إىل الدولة . يها العنف العائلي، غري مقبولةبأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا ف

الطرف كفالة مقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة ومعاقبتهم بـشدة وسـرعة، وكفالـة فـرص                
وصـول الــضحايا إىل سـبل االنتــصاف واحلمايـة واملــأوى اآلمـن، والــدعم القـانوين والطــيب      

ا املقبــل معلومــات عــن وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــ. والنفــسي
القوانني والسياسات والربامج القائمة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املـرأة وعـن أثـر             

 .تلك التدابري، والبيانات اإلحصائية واالجتاهات السائدة النتشار هذا النوع من العنف
مــن جهــود ملكافحــة الدولــة الطــرف عــن تقــديرها ملــا تبذلــه اللجنــة يف حــني تعــرب و - ٢٣١

االجتــار بالنــساء والفتيــات، مبــا يف ذلــك إنــشاء جلنــة مــشتركة بــني الــوزارات لتتــولّى مــسؤولية  
االجتــار بالنــساء واألطفــال، فــإن القلــق يــساورها إزاء حــدوث   كافحــة صــياغة خطــة وطنيــة مل 

 كمـا هـو مـذكور يف        ،االجتار متنكرا يف صورة الزواج، واالجتار ببنات العامـة، وممارسـة الـرق            
فــشي ويــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم وجــود معلومــات عــن مــدى ت  . لــة الطــرفتقريــر الدو

 .االجتار بالنساء والفتيات
ة االجتـار والـسخرة     ملكافحـ وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تكثيـف جهودهـا               - ٢٣٢

وحتـث الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد مـا يلـزم مـن                . واالستغالل اجلنسي للنـساء والفتيـات     
وينبغــي أن . صــياغة اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة االجتــار لــى عتــشريعات وخطــط عمــل و 

يتضمن ذلك مجع البيانات وحتليلها، ومقاضاة املتجرين ومعاقبتهم، وتـدابري إلعـادة تأهيـل              
وتوصــي بــأن تتوســع الدولــة . النــساء والفتيــات مــن ضــحايا االجتــار وإدمــاجهن يف اجملتمــع

اب اجلذرية لالجتار من خالل مجلـة أمـور         ، وذلك مبعاجلة األسب   الوقائيةالطرف يف جهودها    
وتطلب . منها استراتيجيات للحد من الفقر ومحالت توعية تراعي مجيعها املنظور اجلنساين          

 معلومات وبيانات شـاملة عـن االجتـار    قبلاللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها امل   
 معاملـــة النـــساء  ومجيـــع أشـــكال الـــرق، مثـــل بالنـــساء والفتيـــات وعـــن اســـتمرار الـــرق 
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، مبا يف ذلـك أثـر        ومكافحتها يف النيجر، وعن التدابري املتخذة ملنع تلك األنشطة        والفتيات
 .تلك التدابري

ــم    يف حــني و - ٢٣٣ ــانون رق ــة الق ــّدر اللجن ــا حلــصص    ٠٠٨-٢٠٠٠تق ــذي أدخــل نظام  ال
معية الوطنيـة   ثيل املرأة يف اجل   متاملخصصة للنساء يف هيئات صنع القرار وتالحظ زيادة         املناصب  

 ةواملناصــب احلكوميــة الرفيعــة، فــإن القلــق يــساورها إزاء اســتمرار نقــص متثيــل املــرأة يف احليــا   
 سلكالعامــة والــسياسية ويف مواقــع صــنع القــرار، مبــا يف ذلــك اجلمعيــة الوطنيــة واحلكومــة والــ  

 .ي واهليئات احملليةالدبلوماس
تــدابري لإلســراع بتحقيــق الاذ اختــمواصــلة وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   - ٢٣٤

ــات     ــة للمــرأة يف اهليئ ــة واملتكافئ ــشاركة الكامل ــا باالنتخــاب    امل ــشغل الوظــائف فيه ــيت ت ال
املخصـصة للنـساء   وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر يف زيـادة احلـصة           . والتعيني
 ضعوتوصـي بـأن تـ   .  حاليـا ٠٠٨-٢٠٠٠ يف املائة اليت يقضي هبا القانون رقم        ١٠بنسبة  

ة، وأن تنفذ برامج توعية، مبا يف ذلـك توعيـة           واضحالدولة الطرف أهدافا وجداول زمنية      
وتـدعو الدولـة الطـرف      . الرؤساء التقليديني، لتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة العامة        

 على ،إىل تسليط الضوء على ما ملشاركة املرأة بشكل كامل ومتكافئ يف املناصب القيادية
 . تنمية البلديف من أمهية بالنسبة للمجتمع ككل ،ت صنع القرارمجيع مستويا

 اللجنة مبا اضطلعت به الدولـة الطـرف مـن جهـود راميـة إىل زيـادة معـدالت                    إذ تقر و - ٢٣٥
التحاق الفتيات باملدارس، فإن القلق يساورها إزاء استمرار اخنفاض معدالت التحـاق الفتيـات          

ويـساورها القلـق إزاء     .  التحـاق الفتيـات بـالتعليم العـايل        باملدارس، واالخنفاض األشد ملعـدالت    
ويساورها القلق أيضا إزاء استمرار وجود قوالـب منطيـة يف   . ارتفاع معدالت األمية بني النساء 

 .درسيةاملناهج والكتب امل
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى نــشر الــوعي بــشأن أمهيــة التعلــيم كحــق مــن  - ٢٣٦

تمكني املرأة، واختـاذ خطـوات للتغلـب علـى املواقـف التقليديـة         حقوق اإلنسان وكأساس ل   
وتوصـي  .  مـن االتفاقيـة  ١٠والقوالب النمطيـة الـيت تكـرس عـدم االمتثـال ألحكـام املـادة              

الدولة الطرف بأن تنفذ التدابري الالزمة لكفالة حصول الفتيـات والنـساء علـى التعلـيم يف                 
يـات يف املـدارس، مـن خـالل مجلـة أمـور منـها               مجيع مراحله على قدم املساواة، وإبقـاء الفت       

ة والتوصية العامـة    ــن االتفاقي ــ م ٤ادة  ــن امل ــ م ١رة  ــة وفقا للفق  ــة مؤقت ــاذ تدابري خاص  ــاخت
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل بذل قصارى جهـدها لتحـسني مـستوى        .  للجنة ٢٥رقم  

اعتمـاد  ن فـيهن الريفيـات، مـن خـالل           لـدى الفتيـات والنـساء، مبـ        اإلملام بالقراءة والكتابـة   
وحتـث  .  للتعليم الرمسي وغـري الرمسـي، ومـن خـالل تعلـيم الكبـار والتـدريب                برامج شاملة 

الدولــة الطــرف علــى التــصدي بــشكل فعــال للعوائـــق الــيت حتـــول دون تــسجيل الفتيــات   
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وتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن     . ومواصلة تعليمهـن، كالزواج املبكـر والـزواج القـسـري      
تعيد النظر يف مناهجها التعليمية وكتبها الدراسية من أجل القضاء علـى القوالـب النمطيـة          

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى أن تعـزز التعـاون مـع اجملتمـع املـدين وأن                    . املتعلقة باجلنسني 
 مــن ١٠تلــتمس الــدعم مــن اجملتمــع الــدويل واملنظمــات املاحنــة للتعجيــل باالمتثــال للمــادة 

 .االتفاقية
باألحكــام املتعلقــة بــاحلق يف العمــل يف دســتور النيجــر، علمــا  اللجنــة يطويف حــني حتــ - ٢٣٧

 بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية وقوانني أخـرى، مبـا فيهـا قـانون العمـل،                  على صديقبالتو
 ســوء تنفيــذها وعــدم إزاءظــر التمييــز ضــد املــرأة يف جمــال العمــل، يــساور اللجنــة القلــق  حتالــيت

 عـدم وجـود بيانـات عـن مـشاركة املـرأة يف       إزاءويساور اللجنة القلـق     . د فعالة وجود آلية رص  
وتفتقــر اللجنــة بــشكل .  العاملــة ويف القطــاع غــري الرمســي، وخاصــة عــن وضــعها الفعلــيالقــوة

 العاملـة يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة،           واضـحة عـن مـشاركة املـرأة يف القـوة           خاص إىل صورة  
 العاملـة وقـدرهتا     لرأسي واألفقي ضـد املـرأة يف القـوة        تب والتمييز ا  وعن معدالت البطالة والروا   

 بعـض قـوانني العمـل يف    نأل اللجنة القلق     ويساور .على اإلفادة من الفرص االقتصادية اجلديدة     
ــة الطــرف  ــيت تفــرط يف  ،الدول ــة ال ــساء محاي ــرأةد مــشاركة أمهــات وتقيـّـ ك الن  يف عــدد مــن  امل

 النمطيــة يف ســوق العمــل وتكــرس القوالــب  املــرأةاركة  قــد تــضع عراقيــل أمــام مــش اجملــاالت،
 .ألدوار اجلنسني

 بـني  املعاملـة وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تكافؤ الفرص واملـساواة يف        - ٢٣٨
 تعزيـز   علـى  من االتفاقية، وبوجه خـاص       ١١النساء والرجال يف سوق العمل وفقا للمادة        

تراعـي   أن لكفالـة لطرف على تكثيـف جهودهـا    وحتث اللجنة الدولة ا   .  العمل هيئة تفتيش 
  منـها  االسـتفادة ملـرأة   ا وأن تـستطيع   اجلنـسني، مجيع برامج توليد فرص العمل الفوارق بني        

 تـشمل  معلومـات مفـصلة،    املقبل تقدم يف تقريرها     أن الدولة الطرف    إىلوتطلب  . بالكامل
 العمل، يف القطاعني الجم يف بشأن حالة املرأةبيانات مفصلة حسب نوع اجلنس، وحتليلها       

، وعـن التـدابري املتخـذة وتأثريهـا علـى           الـزمن مـرور   مـع   الرمسي وغري الرمسـي واالجتاهـات       
 جتــري الدولــة الطــرف بــأنوتوصــي اللجنــة . حتقيــق تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف عــامل العمــل

 يع إزالة مج   من االتفاقية، بغية   ١١ من املادة    ٣لتشريعات، وفقا للفقرة    ل منتظمة   مراجعات
 . يف سوق العملاملرأة اليت تعترض العوائق
، مبـا يف  املـرأة  تالحظ اللجنـة اجلهـود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف لتحـسني صـحة                  وإذ - ٢٣٩

، تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم اسـتقرار         ٢٠٠٦ يف عام    اإلجنابيةذلك اعتماد قانون الصحة     
ــة ــساءحــصول، مبــا يف ذلــك عــدم   الــصحية للمــرأة احلال ــة خــدمات علــى والفتيــات  الن  الرعاي
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، وارتفــاع معــدالت الريفيــة، وال ســيما يف املنــاطق األســرة تنظــيم فيهــا، مبــا املالئمــةالــصحية 
 النفاســيةوفيــات ال تارتفــاع معــدال والناســور؛ اإلصــابة باحلمــل بــني املراهقــات ومــشاكل    

ــةالاخنفــاض معــدالت اســتخدام وســائل منــع احلمــل؛ واملمارســات    والرضــع؛ وفيــات و  تقليدي
 .لإلناث الذي قد يؤدي إىل الوفاة التناسلية األعضاء مثل تشويه الضارة
 تتخذ الدولة الطرف مجيـع التـدابري الالزمـة لتحـسني حـصول        بأنوتوصي اللجنة    - ٢٤٠
، مبــا يف ذلــك بالــصحة املتــصلةاملعلومــات واخلــدمات علــى  الــصحية والرعايــة علــى املــرأة

 اجلنـسية  توافر خدمات الـصحة     زيادة إىلدعو الدولة الطرف    وت. الريفيةالنساء يف املناطق    
كمــا توصــي باعتمــاد سياســات وبــرامج . األســرة تنظــيم  خــدمات، مبــا يف ذلــكواإلجنابيــة

لنـساء  ا كـي تـتمكن   معقولـة،  بأسـعار  عليهـا واحلـصول    وسـائل منـع احلمـل     ب املعرفـة لزيادة  
وتوصى .  بني الوالدات  باعدةوامل األطفال بشأن عدد    مدروسة خياراتوالرجال من اختاذ    

األطفـال    النفاسـية ووفيـات    وفيـات ال تتخفـيض معـدال   لتنفيذ برنامج شامل    ب أيضااللجنة  
 احلـصول علـى خـدمات       إمكانيـة  ويـشمل تـدابري لزيـادة        ،زمنية حتديد أهداف  مع   الرضع،
علـى نطـاق     ستهدف البنني والبنـات   الذي ي  التثقيف اجلنسي    بتعزيزوتوصي أيضا   . التوليد

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى       .  اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل املبكر      وإيالءاسع،  و
 هذا  لإلناث، وكفالة إنفاذ   التناسلية األعضاءحيظر تشويه   الذي  قانون  ال بشأن الوعي نشر

 الـيت  ، والتعلـيم نـشر الـوعي  وحتث الدولة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا يف جمـال          . القانون
 التناسـلية  األعـضاء  للقضاء على ممارسة تشويه      ء على حد سواء،   والنساتستهدف الرجال   

 مـصادر   إلجيـاد كما تـشجع الدولـة الطـرف علـى وضـع بـرامج              . الثقافية ومربراهتا لإلناث
وتطلـب  .  كمـصدر للـرزق  لإلنـاث  التناسلية األعضاءلدخل للذين ميارسون تشويه   بديلة ل 
، وأن   املهبلـي   املثـاين  الناسورب صابةاإل لتخفيض حاالت  تدابري   أن تتخذ  الدولة الطرف    من
 وضـع نظـام جلمـع البيانـات         إىلوتدعو الدولـة الطـرف      .  به  يصنب لالئي الطيب الدعم   تقدم
 مجيــع بــشأن الــسياسات وتنفيــذها بطريقــة فعالــة لوضــع املعرفيــة القاعــدة تعزيــز أجــلمــن 

 . مبا يف ذلك رصد األثرملرأة،ا صحةجوانب 
 اللجنــة القلــق ويــساور.  انتــشار الفقــر يف صــفوف النــساءزاءإ اللجنــة القلــق ويــساور - ٢٤١

عمليــات  يف وعــدم مــشاركتهن املعلومــات إىل ن وافتقــارهالريفيــات حالــة بــشكل خــاص إزاء
 التعلـيم، و،   الـضمان االجتمـاعي    ، وخدمات  الصحية الرعاية على   نعدم حصوهل و القرار،صنع  

 اآلثـار   إزاء اللجنـة القلـق      ويـساور . الئتمـان  وا واألراضـي،  والكهرباء، النظيفة، واملياه   والعدل،
ــسلبية ــى     ال ــة عل ــر التجــارة الزراعي ــة لتحري ــرأة احملتمل ــستوى ضــعف و امل ــشاركة م ــرأةم  يف امل

 .املفاوضات التجارية
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ــة الطــرف علــى    - ٢٤٢ ــة الدول  املــرأةاحتياجــات ب ا خاصــاهتمامــا أن تــويلوحتــث اللجن
 الـصحية  الرعايـة  علـى  الريفيـة  املـرأة حـصول    كفالـة حتـث الدولـة الطـرف علـى         و. الريفية
 املـدرة  واملـشاريع    واألراضـي  والكهربـاء  النظيفة واملياه    املناسب والسكن والعدل والتعليم
 منظـور جنـساين يف مجيـع خطـط          إدراج كفالـة  إىلوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . للدخل

راسـة لتحديـد    دبـإجراء كما توصي اللجنة الدولة الطـرف  . واستراتيجيات احلد من الفقر  
 وكفالـة  اتفاقات حترير التجارة الزراعية على األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة     أثر

وتوصي اللجنة بأن .  يف صنع القرارات التجارية  ومشاركتها على املعلومات    املرأةحصول  
ت  هــذه البيانــاوإدراج الريفيــة، املــرأةالــة حب املتعلقــةتقــوم الدولــة الطــرف جبمــع البيانــات  

 . تقريرها الدوري املقبليفوحتليلها 
  نــوع حــسب مــصنفة،كافيــة إحــصائيةبيانــات ألن التقريــر مل يقــدم وتأســف اللجنــة  - ٢٤٣

 والرجـل يف مجيـع اجملـاالت الـيت     املـرأة التطبيـق العملـي ملبـدأ املـساواة بـني      عـن   اجلنس والعـرق،    
 القانونيـة  التـدابري فيـة عـن آثـار     التقرير مل يقـدم معلومـات كا  ألن تأسفكما . تغطيها االتفاقية 

 . احملرزةالسياسة العامة املتخذة والنتائجو
 إحـصائية  تـدرج يف تقريرهـا املقبـل بيانـات          أن الدولـة الطـرف      إىلوتطلب اللجنة    - ٢٤٤

، ومعلومـات عـن حالـة املـرأة         واإلعاقة اجلنس والعرق     نوع كافية وحتليلها، مصنفة حبسب   
 هذه االتفاقية فيما خيص مجيع   أحكامتنفيذ مجيع   عن  ة كاملة    يتسىن تقدمي صور   كي املعاقــة
 التشريعية اإلصالحات ألثربانتظام تقييمات بأن جتري كما توصي الدولة الطرف  . النساء

 اللجنـة  وأن تبلغ  املنشودة األهداف املتخذة   التدابري أن حتقق  لكفالةوالسياسات والربامج   
 .بلبنتائج هذه التقييمات يف تقريرها املق

 مبقتــضى واجباهتــا تــستعني متامــا يف تنفيــذ أنوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٢٤٥
 الدولة منإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يدعمان أحكام االتفاقية، وتطلب باالتفاقية، 
 .يف تقريرها الدوري املقبلمعلومات عن ذلك  تدرج أنالطرف 
 ال غـىن عنـه لتحقيـق     لالتفاقيـة كامل والفعال    التنفيذ ال  أنكما تشدد اللجنة على      - ٢٤٦

 ألحكـام  منظـور جنـساين وانعكـاس واضـح     إدمـاج  إىلتـدعو  و. لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف 
 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     

 .يف تقريرها الدوري املقبلهذه املعلومات  تدرج أنالطرف 
ــزام أنتالحــظ اللجنــة و - ٢٤٧ ــب الــدول الت املتعلقــة  الــسبعةصكوك الدوليــة الرئيــسية ال

 مجيع جوانب   يف األساسية واحلريات   اإلنسان حبقوق   املرأةيعزز من متتع     )١(حبقوق اإلنسان 
 يف التــصديق علــى  أن تنظــر اللجنــة تــشجع حكومــة النيجــر علــى     ، فــإنلــذلك. احليــاة
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وق مجيــع العمــال  حقــحلمايــة بعــد، وهــي االتفاقيــة الدوليــة ليهــاإتنــضم  املعاهــدات الــيت مل
 .أسرهم املهاجرين وأفراد

 علــى نطــاق واســع يف النيجــر اخلتاميــة تنــشر هــذه التعليقــات أنوتطلــب اللجنــة  - ٢٤٨
ــون     ــسؤولون احلكومي ــيهم امل ــاس، مبــن ف ــة الن ــسياسيونلتوعي ــانيوال ن واملنظمــات و والربمل

 املـساواة فعليـا وقانونيـا     لكفالة، باخلطوات اليت اختذت     نساناإلومنظمات حقوق   النسائية  
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف      . للمرأة، واخلطوات اليت يلزم اختاذها يف هذا الـصدد  

 ومنظمـات   النسائيةملنظمات  وال سيما يف صفوف ا    على نطاق واسع،    تنشر باستمرار و   أن
 وإعــالن ، والتوصــيات العامــة للجنــة،، االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــارياإلنــسانحقــوق 

 املعنونـة الثالثة والعشرين للجمعية العامـة،      االستثنائية   ونتائج الدورة    ،ومنهاج عمل بيجني  
 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام املرأة”

ــة الطــرف أن     - ٢٤٩ ــن الدول ــة م ــسائل   وتطلــب اللجن ــى امل ــرد عل ــا   ت ــارت قلقه ــيت أث ال
 املادة إطار يف تقريرها الدوري املقبل، يف  اخلتامية، وذلك  هذه التعليقات    يف عنها   وأعربت

 الثالــث الــدوري تقــدم تقريرهــا إىل أنتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف و.  مــن االتفاقيــة١٨
 حيـني  الـذي    الرابع، الدوري وتقريرها   ،٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين الذي حيني موعده يف     

 .٢٠١٢ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١٢نوفمرب / يف تشرين الثاينموعد تقدميه
 

 التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقريرين الدوريني الثاين والثالث - ٣ 
 باكستان  

الثــاين الثالــث التقريــرين الــدوريني  واألويلنظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقــارير  - ٢٥٠
ــستيها ) CEDAW/C/PAK/1-3(لباكــستان  ــودتني يف ٧٨٤ و ٧٨٣يف جل ــار٢٢ املعق ــايو / أي م

يف الـيت طرحتـها     وترد قائمـة القـضايا واألسـئلة        ). ٧٨٤ و   CEDAW/C/SR.783انظر   (٢٠٠٧
 .CEDAW/C/PAK/Q/3/Add.1 وترد ردود باكستان يف الوثيقة CEDAW/C/PAK/Q/3الوثيقة 

 
 مقدمة  

مها إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز          تشيد اللجنة بالدولة الطرف النضما     - ٢٥١
وتعرب عن تقديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع للتقـارير الدوريـة األويل                . ضد املرأة 

والثاين والثالث، الذي اتبعت فيه املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بإعداد التقارير وأشـارت فيـه         
 . عربت عن أسفها عن التأخر يف تقدميهإىل التوصيات العامة للجنة، لكنها أ
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وتعــرب أيــضا للدولــة الطــرف عــن تقــديرها للــردود اخلطيــة الــيت قدمتــها علــى قائمــة   - ٢٥٢
القـــضايا واألســـئلة الـــيت أثارهـــا فريـــق اللجنـــة العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة، وللعـــرض الـــشفوي   

 .شفوياواإليضاحات اإلضافية اليت جاءت ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة 
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف إلرسـاهلا وفـدا برئاسـة وزيـرة شـؤون تنميـة املـرأة ضـم            - ٢٥٣

وتعرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء         . ممثلني عن الوزارات األخرى املسؤولة عن تنفيذ االتفاقية       
الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة وألقـى مزيـدا مـن الـضوء علـى حالـة النـساء احلقيقيـة يف                

 . باكستان
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإلصالحات القانونية اليت أجرهتا مؤخرا بغـرض القـضاء              - ٢٥٤

التعـديل  : وترحب بـشكل خـاص مبـا يلـي      . على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني       
ب األمــر اإلطــاري  مــن الدســتور مبوجــ٥٩ و ٥١ علــى املــادتني ٢٠٠٢الــذي أدخلتــه يف عــام 

القانوين بغرض رفع مـستوى مـشاركة النـساء الـسياسية يف اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس الـشيوخ؛                    
، الذي نـص    ١٩٥١ على قانون اجلنسية الباكستانية لعام       ٢٠٠٠والتعديل الذي أدخل يف عام      

ار على منح اجلنسية ألطفـال الباكـستانيني املتـزوجني مـن أجانـب؛ وقـانون احليلولـة دون االجتـ                  
؛ وقـانون تعـديل القـانون اجلنـائي املعتمـد يف      ٢٠٠٢بالبشر ومكافحتـه الـذي اعتمدتـه يف عـام           

ــام  ــة النـــساء يف    ٢٠٠٤عـ ــانون محايـ ــاد قـ ــرائم الـــشرف؛ واعتمـ ــرتكيب جـ ــة مـ  لتيـــسري حماكمـ
 .، الذي يعدل بعض قوانني إقامة احلدود٢٠٠٦ عام

 خطـة العمـل الوطنيـة ويف        ١٩٩٨ وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادها يف عام        - ٢٥٥
 خطـة العمـل   ٢٠٠٥ السياسة الوطنية للنهوض باملرأة ومتكينها، وإلطالقها يف عام     ٢٠٠٢عام  

 .املتعلقة بإصالح وضع املرأة
ــذ          - ٢٥٦ ــا لتنفي ــة الطــرف دعم ــيت وضــعتها الدول ــات املؤســسية ال ــة بالترتيب وترحــب اللجن

ادة تنظـــيم وزارة شـــؤون تنميـــة املـــرأة، ويف  بإعـــ٢٠٠٤االتفاقيـــة، مـــن بينـــها القيـــام يف عـــام 
 بتــشكيل اللجنــة الوطنيــة املعنيــة بوضــع املــرأة وإنــشاء آليــة للتنــسيق بــني الــصعيد    ٢٠٠٠ عــام

 . االحتادي وصعيد احملافظات وصعيد املقاطعات
وترحب اللجنة باملبادرات اليت اختذت ملساعدة النساء ضـحايا العنـف، ال سـيما قيـام                 - ٢٥٧

داخـل مكتـب الـشرطة الوطنيـة،     “ خلية مكافحة اجلـرائم ضـد املـرأة   ”خلية بتشكيل  وزارة الدا 
وتشكيل فرع حلقوق اإلنسان يف إطار وزارة القانون والعدل وحقـوق اإلنـسان، أسـندت إليـه           

 . مهمة معاجلة انتهاكات حقوق اإلنسان يف البلد مع اإلشارة بشكل خاص إىل النساء
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“ مــصرف النــساء األول ”١٩٨٩رف لتأسيــسها يف عــام وتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــ - ٢٥٨
 .الرامي إىل متكني النساء اقتصاديا عرب تنفيذه برامج مينحهن مبوجبها قروضا صغرية

 بالدولة الطرف على العملية التشاورية الشفافة اليت أعدت هبـا التقريـر،             وتشيد اللجنة  - ٢٥٩
دين، والـيت صـدقت عليهـا اللجنـة الدائمـة           وهي العملية اليت مشلت احلكومة وأعضاء اجملتمـع املـ         

 .املعنية باملرأة والتابعة للجمعية الوطنية
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
بينما تشري اللجنة إىل أن من واجب الدولة الطـرف تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة                   - ٢٦٠

تعليقـات اخلتاميـة   بانتظام واستمرار، فإهنا تعترب أن الشواغل والتوصيات الواردة يف هذه ال        
تقتضي من الدولة الطرف إيالءها اهتمامها،بوصفها مسألة ذات أولويـة، وذلـك مـن اآلن               

وبنــاء عليــه، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف  . وحــىت موعــد تقــدمي التقريــر الــدوري املقبــل 
التركيــز علــى هــذه اجملــاالت يف مــا تقــوم بــه مــن أنــشطة لتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة وتــضمني 

كمـا  .  الدوري املقبل ما اختذته من إجراءات ومـا حققتـه مـن نتـائج يف هـذا اجملـال                   تقريرها
هتيب بالدولة الطرف إحالة هذه التعليقات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملـان              

 .لكفالة تنفيذها بأكملها
التفاقيـة أن   وتعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء إعـالن الدولـة الطـرف بعـد انـضمامها إىل ا                  - ٢٦١

 .انضمامها هذا مرهون بأحكام دستور مجهورية باكستان اإلسالمية
ترحـــب اللجنـــة بتأكيـــد الدولـــة الطـــرف أن اإلعـــالن الـــذي أصـــدرته بعـــد  وإذ  - ٢٦٢

انضمامها إىل االتفاقية ال يعيقها البتة من تنفيذ واجباهتا املتمثلة يف التقيد تقيدا تامـا جبميـع                 
حتث الدولة الطرف علـى سـحب إعالهنـا بـشأن االتفاقيـة بـدون أي         أهنا  فأحكام االتفاقية،   

 .تأخري
 تنـصان علـى املـساواة أمـام         ٢٧و  ) ٢(٢٥وإن اللجنة، إذ تالحظ أن ماديت الدسـتور          - ٢٦٣

القانون على مجيع املـستويات، مبـا يف ذلـك علـى أسـاس نـوع اجلـنس، تـشعر باالنزعـاج لعـدم                        
عات املناســبة األخــرى أيَّ تعريــف للتمييــز متــشيا مــع تــضمُّن دســتور الدولــة الطــرف أو التــشري

) أ (٢ من االتفاقية وال أحكاما بشأن املساواة بني املرأة والرجل مبـا يتفـق واملـادة                 ١عليه املادة   
 .من االتفاقية

توصي اللجنة بتضمني الدستور أو التـشريعات املناسـبة األخـرى تعريفـا للتمييـز             و - ٢٦٤
 مــن االتفاقيــة، يــشمل التمييــز املباشــر وغــري املباشــر علــى   ١دة متــشيا مــع املــا ضــد املــرأة 

 .من االتفاقية) أ (٢السواء، وأحكاما تتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة متشيا مع املادة 
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ج بعد متاما يف القوانني احمللية للدولـة        م أن االتفاقية مل تد    عرب اللجنة عن قلقها إزاء    تو - ٢٦٥
قـانون اجلنـسية    : تمييز قانونا ضد املرأة يف عدد من القوانني، من بينـها           استمرار ال  الطرف وإزاء 

الذي مينع املرأة الباكستانية من منح جنسيتها لزوجهـا إذا كـان أجنبيـا؛ وقـانون الـشهادة لعـام                    
، ال سيما ما يتصل منـها       ١٩٧٩ املتعلق بقيمة شهادة املرأة؛ وقوانني إقامة احلدود لعام          ١٩٨٤

 .“جبرائم الزنا”
تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل إجـراء اسـتعراض ومراجعـة شـاملني ومنـتظمني                و - ٢٦٦

 وقـانون الـشهادة     ١٩٥١جلميع القوانني اليت متيز ضد املرأة، ال سيما قانون اجلنسية لعام            
بتحديــد أهــداف و، بــدون أي تــأخري، ١٩٧٩ وقــانون إقامــة احلــدود لعــام  ١٩٨٤لعــام 

ميُع أحكام االتفاقية والتوصيات العامة  االمتثال التام جلتحقيق، وذلك ل لذلكحمددة زمنيا
 . املنظمات النسائيةمبا يشملللجنة، بالتشاور مع اجملتمع املدين، 

ومع أن اللجنـة ترحـب بـإجراء الدولـة الطـرف بعـض اإلصـالحات القانونيـة للقـضاء                     - ٢٦٧
 تــشعر بــالقلق ألن التــدابري علــى التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بينــها وبــني الرجــل، فإهنــا 

املتخذة، ومن بينـها آليـات االنتـصاف وإمكانيـة اللجـوء إليهـا، غـري كافيـة لكفالـة تنفيـذ هـذه                        
وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء عــدم اختــاذ الــدول الطــرف       . بــسرعة وفعاليــة اجلديــدة القــوانني 

في إنفــاذ القــانون اإلجــراءات امللموســة الكافيــة لــضمان إملــام القــضاة والقــضاة اجلــزئيني ومــوظ
 .إملاما وافيا هبذه اإلصالحات القانونية

تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا القــادم معلومــات عــن   و - ٢٦٨
اإلجراءات الـيت اختـذهتا لـضمان تنفيـذ القـوانني املعّدلـة وتقييمـا عـن أثـر هـذه القـوانني يف                        

 طبيــق الفعلــي، علــى حنــو مــا تقتــضيه  وضــع مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل موضــع الت  
ــادة  ــة ) أ (٢امل ــة     . مــن االتفاقي ــرامج للتوعي ــذ ب ــة الطــرف بتنفي ــة الدول كمــا توصــي اللجن

سيما للقضاة واحملامني وموظفي إنفاذ القانون، تتعلق باإلصالحات القانونية          والتدريب، ال 
وتوصـي  . بـني والرجـل   الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املـرأة وحتقيـق املـساواة بينـها و              

اللجنــة بــإجراء محــالت لتوعيــة النــساء بأحكــام االتفاقيــة والقــوانني ذات الــصلة هبــا لكــي   
 .يعرفن حقوقهن ويستفدن من آليات االنتصاف

ــة       - ٢٦٩ ــرأة واللجن ــة امل ــذهلا وزارة شــؤون تنمي ــاجلهود الــيت تب ــة، بينمــا ترحــب ب وإن اللجن
لق إزاء عـدم امـتالك األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض       الوطنية املعنية بوضع املـرأة، تـشعر بـالق        

باملرأة السلطة واملوارد البشرية واملالية الكافية لكي تضطلع مبهامها بشكل شـامل وتعمـل علـى          
وتـشعر أيـضا بـالقلق إزاء حمدوديـة قـدرة           . النهوض باملرأة وحتقيـق املـساواة بـني املـرأة والرجـل           

سيق والتعاون بشكل فعلي وعلـى الـصعيد االحتـادي وصـعيد            وزارة شؤون تنمية املرأة على التن     
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احملافظات مع مجيع األجهزة املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني، إىل جانـب التعـاون مـع املنظمـات                     
وتشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك إزاء عـدم وجـود آليـة فعالـة لرصـد مـدى تنفيـذ خطـة                        . النسائية

 وضـــع املـــرأة اســـتنادا إىل معـــايري االتفاقيـــة العمـــل الوطنيـــة وخطـــة العمـــل املتعلقـــة بإصـــالح  
 .وأحكامها

ــاملوارد        - ٢٧٠ ــدها ب ــة عــرب تزوي ــا الوطني ــز أجهزهت ــةَ الطــرف بتعزي ــة الدول توصــي اللجن
وينبغــي أن . البــشرية واملاليــة الكافيــة لتتمــنكن مــن االضــطالع مبهامهــا مبزيــد مــن الفعاليــة

ية لكي تنسق خمتلف اآلليات     يشمل ذلك بشكل خاص تزويدها بالقدرات والسلطة الكاف       
املعنية بـشؤون املـرأة مـن أجـل املبـادرة إىل تنفيـذ االتفاقيـة وتـؤدي دور احلـافز السـتخدام                
استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين وتنسيقه يف مجيع القطاعات احلكومية وعلـى مـستوياهتا          

ــز التعــاون مــع اجملتمــع املــدين    ــة، ولتعزي ــة باختــاذ   . كاف ــدريب  كمــا توصــي اللجن ــدابري لت ت
املــسؤولني يف القطــاع العــام علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد املنــاطق والــصعيد احمللــي وبنــاء  

وتوصي اللجنة كذلك بترسـيخ مبـدأ املـساءلة بـني الـصعيد             . قدراهتم يف جمال مسائل املرأة    
تطبيقـا  وأحكامهـا   االحتادي وصعيد احملافظات وصعيد املقاطعات، لتطبيـق معـايري االتفاقيـة            

ائما لدى تنفيذ خطة العمل الوطنية وخطة العمل املتعلقة بإصالح وضع املرأة عن طريـق             د
 . القائمةآلية التنسيق

تــشري اللجنــة مــع القلــق إىل أن العنــف ضــد النــساء والفتيــات ال يــزال قائمــا، مبــا يف  و - ٢٧١
ن القلـق   وُتعـرب اللجنـة عـ     . ذلك العنف املـرتيل واالغتـصاب واجلـرائم املرتكبـة باسـم الـشرف             

بوجــه خــاص إزاء قــانون القــصاص والديــة، الــذي جييــز لــضحية العنــف أو لورثتــها أن يقــرروا  
أو العفو عنه، ممـا يـسمح   ) الدية(أو مطالبته بدفع تعويض    ) القصاص(االقتصاص من املتهم     إما

، خاصـة مـن يرتكبـون جـرائم بـدعوى الـدفاع             ملرتكيب العنف ضد املرأة باإلفالت من العقـاب       
 وتالحظ اللجنة مع القلق عدم تـضمن التقريـر بيانـات عـن مجيـع أشـكال التمييـز               .رفعن الش 
 .ضد املرأة

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمام ذي أولوية العتماد هنج يرمـي إىل               - ٢٧٢
 ١٩معاجلة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، آخـذةً يف احلـسبان التوصـية العامـة         

  كفالـة عـدم انطبـاق      وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل       . ة بالعنف ضد املرأة   للجنة واملتعلق 
 يف قـضايا العنـف ضـد املـرأة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم املرتكبـة          قانون القصاص والدية  

زيل، وذلـك   ـ واعتمـاد مـشروع القـانون املتعلـق بـالعنف املنـ            بدعوى الـدفاع عـن الـشرف،      
حـصول النـساء والفتيـات ضـحايا العنـف علـى            ضمن إطار زمين واضح، لضمان إمكانيـة        

. احلماية واالنتصاف الفعال، ومالحقة مرتكيب مثل هذه األفعـال ومعاقبتـهم بـشكل فعلـي              
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كما توصي اللجنة بأن توفر للمسؤولني يف القطـاع العـام، وخباصـة ملـوظفي إنفـاذ القـانون                   
هـة حـاالت العنـف      واجلهاز القضائي ومقدمي اخلدمات الصحية، تدريباً علـى كيفيـة مواج          

ضد املرأة ُتراعى فيه اخلصائص اليت متيز املرأة، لتضمن توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد   
وتـدعو اللجنـة أيـضاً الدولـة الطـرف          . املرأة فيتمكنوا من الرد عليها على النحـو املناسـب         

تضمني تقريرها القادم بيانات عن مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة تفـصل حبـسب املنـاطق                    
 .ريفية واحلضريةال

جمــالس (وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء أن املنتــديات غــري الرمسيــة لتــسوية النـــزاعات  - ٢٧٣
ال تزال تعمل وتتخذ قرارات تـدعو إىل ارتكـاب العنـف ضـد املـرأة، علـى الـرغم مـن          ) اجلريغا

 .صدور حكم من حمكمة عليا يطلب إلغاء هذه اجملالس
 على القيام، بدون تأخري، بتنفيذ حكم احملكمة العليا         وحتث اللجنة الدولة الطرف    - ٢٧٤

وكفالـة مـساءلة    ) جمـالس اجلريغـا   (القاضي بإلغاء املنتديات غري الرمسية لتـسوية النــزاعات          
 .أعضاء تلك املنتديات الذين شاركوا يف قرارات تشكل عنفا ضد املرأة

نف ضـد املـرأة ضـمن إطـار         وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم املساءلة عن جرائم الع          - ٢٧٥
 .نظام العدالة اجلنائية

توصي اللجنة الدولـة الطـرف باختـاذ التـدابري الالزمـة لوضـع حـد لإلفـالت مـن                  و - ٢٧٦
وإضـافة  . العقاب ألفعال العنف ضد املرأة من خالل ضـمان مالحقـة مرتكبيهـا ومعاقبتـهم            

 ال يفون بواجبـاهتم     إىل ذلك، تدعو الدولة الطرف إىل فرض عقوبات على موظفيها الذين          
 .يف حاالت جرائم العنف املرتكبة ضد املرأة

وتبــدي اللجنــة قلقــا شــديدا إزاء مــا يــسود مــن مواقــف أبويــة وقوالــب منطيــة تقليديــة  - ٢٧٧
وثقافية متأصلة بشأن أدوار النساء والرجال ومـسؤولياهتم يف األسـرة ومكـان العمـل واجملتمـع،       

 دون متتع النساء حبقوق اإلنـسان وتعـوق التنفيـذ التـام             وهذه أمور ُتشكل عقبات خطرية حتول     
كما يساور اللجنة القلق ألن انتشار اجتاهـات األصـولية والترهيـب والعنـف              . ألحكام االتفاقية 

اليت حترض عليها اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول، ال سـيما مـن خـالل وسـائط اإلعـالم غـري                          
 . النساء حبقوق اإلنساناملشروعة، تقوض بشكل خطري وباسم الدين متتع

حتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لوضـع بـرامج شـاملة للتوعيـة               و - ٢٧٨
وتنفيذها إلشاعة فهـم أفـضل ملـسألة املـساواة بـني النـساء والرجـال علـى مجيـع مـستويات                      

وينبغــي هلــذه اجلهــود أن هتــدف إىل تغــيري املواقــف النمطيــة  . اجملتمــع واحلــث علــى دعمهــا
ايري التقليدية بـشأن مـسؤوليات املـرأة والرجـل ودوريهمـا يف األسـرة واجملتمـع، وفقـا                   واملع
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ــا ــادة   مل ــضيهما امل ــادة ) و (٢تقت ــاعي    ) أ (٥وامل ــدعم االجتم ــز ال ــة، وإىل تعزي ــن االتفاقي م
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل اختاذ إجراءات فورية         . للمساواة بني املرأة والرجل   

جلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول الـيت تقـوض متتـع النـساء والفتيـات حبقـوق                     ملواجهة تأثري ا  
 .اإلنسان، من خالل سوء تفسريها لإلسالم وجلوئها إىل الترهيب والعنف

وال تزال اللجنة قلقة ألن باكستان هي بلد من بلدان املنشأ والعبـور واملقـصد للنـساء                 - ٢٧٩
ألن قــانون منــع االجتــار بالبــشر ومكافحتــه   ويــساورها القلــق كــذلك  . والفتيــات املتــاجر هبــن 

، ال يتناول على النحو املناسب احتياجـات النـساء والفتيـات ضـحايا االجتـار، وال                 ٢٠٠٢ لعام
 .حيميهن من املالحقة القضائية بسبب هجرهتن بشكل غري قانوين

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تعــديل قــانون منــع االجتــار بالبــشر ومكافحتــه  و - ٢٨٠
وتشجع . ، حبيث تكفل محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات ضحايا االجتار         ٢٠٠٢ املع

 اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة              علـى  تصديقالاللجنة الدولة الطرف على     
ــة وبروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء      العــابرة للحــدود الوطني

 وحتث الدولـة الطـرف علـى مجـع بيانـات عـن االجتـار وحتليلـها،                  .واألطفال، واملعاقبة عليه  
كمـا توصـي الدولـة الطـرف        . وعلى زيـادة جهودهـا ملالحقـة املتـاجرين بالبـشر ومعاقبتـهم            

ـــباختــ ــاجهن يف     ـاذ التداب ــات ضــحايا االجتــار وإدم ــساء والفتي ــل الن ــة إلعــادة تأهي ري الالزم
 .اجملتمع
ــة ختــصيص    - ٢٨١ ــدر اللجن ــد٦٠وإذ تق ــة و   مقع ــة الوطني ــداً يف جملــس  ١٧اً يف اجلمعي  مقع

 يف املائـة مـن مقاعـد اهليئـات احملليـة للنـساء، فإهنـا ُتعـرب عـن القلـق حيـال                        ٣٣الشيوخ ونسبة   
وتالحظ اللجنة مع القلق اخلاص اخنفـاض عـدد         . استمرار اخنفاض متثيلهن يف الدوائر احلكومية     
 .حملكمة العلياالقاضيات يف احملاكم العليا وغياهبن كلياً يف ا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري مـستدامة، تـشمل تـدابري خاصـة                و - ٢٨٢
 للجنـة لإلسـراع يف      ٢٥ مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة          ٤ من املادة    ١مؤقتة وفقاً للفقرة    

امـة  زيادة متثيل املرأة يف اهليئـات الـيت ُينتخـب وُيعـيَّن أعـضاؤها يف مجيـع جمـاالت احليـاة الع             
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم، يف تقريرها الدوري القادم، بيانات . والسياسية

مقارنة عن عـدد النـساء ورتبـهن يف كـل مـن الـدوائر احلكوميـة واجلهـاز القـضائي، قياسـا                       
بالرجال، وذلك على الصعيد االحتادي وصعيد املناطق وعـن االجتاهـات الـيت اختـذها هـذا                 

إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات عــن مــدى  أيــضا وتطلــب . لــزمناألمــر علــى مــر ا
إمكانيــة ممارســة النــساء دون قيــود قانونيــة وفعليــة، حقهــن يف املــشاركة يف مجيــع جمــاالت    
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وتدعو الدولة الطرف إىل توفري معلومات عن أثـر التـدابري املتخـذة             . اة العامة يف البلد   ـاحلي
 .امة والسياسية، وال سيما على مستويات صنع القرارلزيادة مشاركة املرأة يف احلياة الع

وإذ تـشري   . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص يف تسجيل املواليد وحـاالت الـزواج             - ٢٨٣
 يف املائـة مـن النـساء     ٥٠اللجنة إىل جهود الدولة الطرف ملعاجلة مسألة عدم حيازة نسبة تناهز            

ن نـسبة مرتفعـة مـن النـساء قـد ُيحـرمن مـن ممارسـة                 لبطاقة هوية وطنيـة، فإهنـا ال تـزال قلقـة أل           
 .حقهن يف التصويت ويف االستفادة من خطط املساعدة احلكومية

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز جهودهـا لـضمان تـسجيل مجيـع املواليـد                 و - ٢٨٤
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       . وحاالت الزواج وحيازة مجيـع النـساء لبطاقـات هويـة وطنيـة            

معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن النسبة املئوية للنساء احلـائزات علـى بطاقـة        تقدمي  
 .هوية وطنية، مقارنة بالرجال

وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء ارتفــاع معــدل األميــة يف أوســاط النــساء، واخنفــاض     - ٢٨٥
 املنـاطق   معدل التحاق الفتيات يف املدارس، وارتفاع معدل توقفهن عن الدراسة، وال سـيما يف             

ويــساور اللجنــة كــذلك القلــق بــسبب اســتمرار التمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس يف    . الريفيــة
وتعرب اللجنة عن القلـق أيـضا       . امليادين التعليمية وما له من عواقب على الفرص املهنية للمرأة         
 .إزاء استمرار القوالب النمطية يف املناهج والكتب املدرسية

ولـة الطـرف إىل إيــالء أولويـة قـصوى خلفـض معـدل األميــة يف       تـدعو اللجنـة الد  و - ٢٨٦
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز         . أوساط النساء، وال سيما نساء املناطق الريفية      

 من االتفاقية والتوعية بأمهية التعليم كحق من حقوق اإلنسان وكأساس ١٠تقيدها باملادة   
 اخلطوات الالزمة إلزالة املواقـف التقليديـة        وحتث الدولة الطرف على اختاذ    . لتمكني املرأة 

اليت تشكل عقبات حتـول دون تعلّـم الفتيـات والنـساء وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ                      
التدابري الالزمة لضمان املساواة للفتيات والنساء يف احلصول على التعليم جبميع مراحلـه،            

 تنويــع خيــاراهتن كمــا توصــيها حبــث النــساء علــى . وعــدم تــسرب الفتيــات مــن املــدارس 
وتطلب إىل الدولة الطرف مراجعة املنـاهج التعليميـة والكتـب املدرسـية     . التعليمية واملهنية 

لتشطب منها القوالب النمطية املتعلقة بنوع اجلنس، ولتدريب املدرسني من أجل توعيتهم            
 .مبسائل املرأة

 جمال فرص العمل الرمسيـة،      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تواجهه املرأة من متييز يف           - ٢٨٧
كمــا يــدل عليــه ارتفــاع نــسب البطالــة يف أوســاطهن مقارنــة بالرجــال وتفــاوت األجــور بــني    

كما يساورها القلق إزاء حالة النساء العامالت يف القطـاع          . اجلنسني، والتمييز يف مكان العمل    
 .جب قوانني العملغري الرمسي، ال سيما العامالت يف البيوت الاليت ال يتمتعن باحلماية مبو
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حتث اللجنة الدولة الطرف على كفالـة تكـافؤ الفـرص بـني النـساء والرجـال يف                  و - ٢٨٨
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقـدم يف  .  من االتفاقية١١سوق العمل، وفقا للمادة   

تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة املرأة يف جمال فرص العمل يف القطـاعني الرمسـي                
ري الرمسي، وعن التدابري املتخذة، مبا فيها التشريعات والـربامج وآليـات الرصـد وسـبل          وغ

وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف     . االنتصاف، وأثرها يف تكافؤ فرص النساء مع الرجال       
 .زلـالعمل يف املناملتعلقة ب ١٧٧ منظمة العمل الدولية رقم تفاقيةاإىل التصديق على 

ة القلق إزاء قلة اسـتفادة املـرأة، خاصـة يف املنـاطق الريفيـة، مـن الرعايـة                   ويساور اللجن  - ٢٨٩
ــدل         ــني مع ــة ب ــصلة القائم ــة، وإزاء ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــصحية، وال ســيما خــدمات ال ال

ومبا أن عمليـات اإلجهـاض الـسرية تـشكل سـببا            . اإلجهاض وقلة استخدام وسائل منع احلمل     
لجنـة قلـق عميـق العتبـار اإلجهـاض جرميـة ُيعاقـب عليهـا                رئيسيا لوفيـات األمهـات، يـساور ال       

القانون الباكـستاين، ممـا قـد يـدفع النـساء إىل اللجـوء إىل عمليـات إجهـاض غـري مأمونـة وغـري                   
 .قانونية تستتبع خطرا على حياهتن وصحتهن

تدعو اللجنة الدولة إىل اختاذ تدابري عمليـة لتحـسني اسـتفادة املـرأة مـن الرعايـة                  و - ٢٩٠
 مــن االتفاقيــة ١٢حية، وخاصــة اخلـدمات الــصحية اجلنــسية واإلجنابيـة، وفقــا للمـادة    الـص 

وتطلـب مـن الدولـة الطـرف اختـاذ          .  للجنة واملتعلقـة بـاملرأة والـصحة       ٢٤والتوصية العامة   
تدابري هتدف إىل احليلولة دون وقوع حاالت احلمل غري املرغوب فيه، ال سيما عـرب إتاحـة     

منع احلمل ووسائل تنظيم األسـرة، علـى نطـاق أوسـع، وبكلفـة      جمموعة شاملة من وسائل  
ودون أية قيـود، وعـرب زيـادة املعرفـة والـوعي مبـسائل تنظـيم األسـرة بـني أوسـاط                      . مقبولة

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ختفـيض معـدالت وفيـات األمهـات              . النساء والرجال 
وتـدعو كـذلك    . اب هـذه الوفيـات    يف فتريت احلمل والوضع، من خالل تبيان ومعاجلة أسـب         

الدولة الطرف إىل اختاذ التدابري الالزمة لكفالة عدم جلوء النـساء إىل إجـراءات طبيـة غـري                  
. مأمونــة، مثــل اإلجهــاض غــري القــانوين، بــسبب نقــص اخلــدمات املناســبة لتحديــد النــسل  

األحكام اليت  وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة القوانني املتعلقة باخلصوبة قصد إلغاء           
تفرض عقوبات على النساء الاليت خيضعن لعمليات إجهاض، ومتكينهن من االستفادة مـن          
خــدمات جيــدة النوعيــة ملعاجلــة التعقيــدات النامجــة عــن عمليــات اإلجهــاض غــري املأمونــة    

 ٢٤وختفيض معدالت وفيات األمهات يف فتريت احلمـل والوضـع، عمـال بالتوصـية العامـة                 
وإن اللجنــة، إذ تالحــظ . املرأة والــصحة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني للجنــة املتعلقــة بــ

التحسن يف مؤشرات صحة املرأة يف املناطق اليت ُينفذ فيهـا برنـامج العـامالت الـصحيات،                 
توصي باختاذ اخلطوات املناسبة لتوسـيع نطـاق هـذا الربنـامج ليـشمل أشـد املنـاطق الريفيـة                    

 اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة دولية     وتشجع. وغريها من املناطق حاجةً إليه    
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من الوكـاالت املتخصـصة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة                       
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية، بغية تنفيذ تدابري لتعزيـز             

 .حصول املرأة على الرعاية الصحية
 اللجنة القلق بصورة خاصة إزاء حالة النساء يف املناطق الريفية، الـاليت كـثريا               ويساور - ٢٩١

مــا ال يــستفدن مــن خــدمات الرعايــة الــصحية والتعلــيم واملــاء النقــي واملرافــق الــصحية، ومــن    
وتأسـف اللجنـة لعـدم وجـود        . وسائل وفرص البقـاء االقتـصادي، مبـا فيهـا االنتفـاع باألراضـي             

 . وما اتُّخذ من تدابري ملعاجلة وضعهنمعلومات عن املعوَّقات
ــساء         و - ٢٩٢ ــام خــاص الحتياجــات الن ــالء اهتم ــى إي ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن

الريفيــات، مبــا يكفــل متكينــهن حبيــث يــصبحن قــادرات علــى املــشاركة يف عمليــات صــنع  
ة القرار واالسـتفادة مـن خـدمات الرعايـة الـصحية والتعلـيم واملـاء النقـي واملرافـق الـصحي           

وتطلـب اللجنـة    . ومن وسائل وفرص البقاء االقتـصادي، مبـا يف ذلـك االنتفـاع باألراضـي              
كذلك من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة املعوَّقـات               

 .والتدابري املتخذة ملعاجلة وضعهن
 اإلسـالمي  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق مـن كـون املـرأة، مبوجـب قـانون فـسخ الـزواج            - ٢٩٣
وتالحـظ مـع القلـق أيـضا أن     . ، ال تتمتع بنفس حقوق الرجـل عنـد فـسخ الـزواج          ١٩٣٩ لعام

 للفتيـان    عامـا  ١٨ يـنص علـى أن العمـر األدىن للـزواج هـو              ١٩٢٩قانون منع زواج األطفال لعام      
 .ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار الزواج القسري واملبكر.  عاما للفتيات١٦ و

قـــانون فـــسخ الـــزواج اإلســـالمي تعـــديل حتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى و - ٢٩٤
لغاء مجيع األحكام الـيت تنطـوي علـى متييـز، مبـا فيهـا مـا يتعلـق برفـع احلـد                       إل ١٩٣٩ لعام

 مـن اتفاقيـة   ١ عاما لكي يتماشى مـع املـادة     ١٨األدىن للسن القانوين للزواج للفتيات إىل       
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد         ١٦ من املادة    ٢حقوق الطفل، والفقرة    

وتطلــب .  املتعلقــة باملــساواة يف الــزواج والعالقــات األســرية٢١املــرأة، وتوصــيتها العامــة 
 .كذلك تنفيذ التدابري الالزمة للقضاء على الزواج القسري

م تـضّمن   وبينما تالحظ اللجنة خمتلف الربامج املنفذة لتعزيز حقوق املرأة، تأسف لعـد            - ٢٩٥
 .التقرير معلومات عن أثر هذه الربامج

تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل تـضمني تقريرهـا القـادم معلومـات مفـصلة عـن                  و - ٢٩٦
 .حجم ونطاق مجيع الربامج املنفذة لتعزيز حقوق املرأة، وعلى األخص عن أثرها
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ــا     و - ٢٩٧ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ري ت
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملوافقة، يف أقرب وقت ممكن علـى               

 . من االتفاقية، املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة 
حتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني بـصورة           و - ٢٩٨

جبـات مبقتـضى االتفاقيـة، إذ أهنمـا ُيعـززان أحكـام االتفاقيـة،               تامة يف تنفيذ ما عليها من وا      
 .وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه املسألة يف تقريرها الدوري القادم

تؤكــد اللجنــة أيــضا أن التنفيــذ التــام والفعــال لالتفاقيــة أمــر ضــروري لتحقيــق    و - ٢٩٩
نظــور اجلنــساين وإبــراز أحكــام االتفاقيــة وتــدعو إىل مراعــاة امل. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

بشكل صريح يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق هذه األهداف، وتطلب إىل الدولة الطرف 
 .إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري القادم

 املتعلقـة   الـسبعة  صكوك الدولية الرئيسية  التالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل       و - ٣٠٠
يعزز متتع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب                  )١(نحبقوق اإلنسا 

وبالتايل، تشجع اللجنة حكومة باكستان على النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدات               . احلياة
تنضم إليهـا كطـرف بعـُد، وهـي العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية                      اليت مل 

ــاحلقوق اال   ــدويل اخلــاص ب ــد ال ــة  والعه ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة مناهــضة  . قت واتفاقي
واالتفاقيـة  . التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة     

 .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
اكستان ليصبح تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف بو - ٣٠١

عامة الناس يف باكستان، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون واملنظمات 
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة من اخلطوات اليت اُتخذت لـضمان املـساواة            
ــالزم اختاذهــا يف هــذا       ــرأة ومــن اخلطــوات اإلضــافية ال ــة بــني الرجــل وامل ــة والفعلي القانوني

ــ ــى نطــاق واســع،       . صددال ــشر باســتمرار وعل ــة الطــرف أن تن ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
سيما يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان، االتفاقيـة وبروتوكوهلـا            وال

االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني وكـذا نتـائج الـدورة            
املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”عيــة العامــة املعنونــة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجم

 .“اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على املسائل اليت أثارت قلقها وأعربت و - ٣٠٢

 عنــها يف هــذه التعليقــات اخلتاميــة، وذلــك يف تقريرهــا الــدوري القــادم املقــدم مبوجــب         
 .٢٠٠٩أبريل / من االتفاقية املقرر تقدميه يف نيسان١٨ املادة
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 فانواتو  

الثــاين والثالــث التقريــرين الــدوريني  ونظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقريــر األويل - ٣٠٣
ــان ــستيها) CEDAW/C/VUT/1-3(تو والف ــودتني يف ٧٨٠ و ٧٧٩ يف جل ــار١٨، املعق ــايو / أي م

٢٠٠٧) CEDAW/C/SR.779   يف الـيت طرحتـها اللجنـة       وترد قائمة القـضايا واألسـئلة       ). 780 و
 .CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1ردود فانواتو يف الوثيقة ترد  وCEDAW/C/VUT/Q/3الوثيقة 

 
 مقدمة  

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتصديقها على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز               - ٣٠٤
تقريـر اجلـامع للتقـارير      الديرها للدولـة الطـرف علـى        وتعـرب عـن تقـ     . ضد املرأة دون حتفظـات    

، الــذي اتبعــت فيــه املبــادئ التوجيهيــة للجنــة املتعلقــة بإعــداد     والثالــثالثــاينو الدوريــة األويل
مل يتـضمن بيانـات إحـصائية مـصنفة        لكنـه   مـستحقا منـذ وقـت طويـل و        صـار    الـذي التقارير، و 

ــة  . حبــسب نــوع اجلــنس  ــة عــن تقــديرها للدول ــشفوي   وتعــرب اللجن  الطــرف علــى العــرض ال
والردود اخلطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وعلـى                   

 .التوضيحات الالحقة على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا
ه وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على الوفد الرفيع املستوى برئاسة وزيـر العـدل والرفـا               - ٣٠٥

ــة مــن ذوي اخلــربة يف املواضــيع       الا ــثلني ملختلــف اإلدارات احلكومي ــذي ضــم مم جتمــاعي، وال
وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الـذي         . واسعة النطاق اليت تشملها االتفاقية    

 .جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
 للربوتوكـول   ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ١٧نـضمامها يف    اوهتنئ اللجنة الدولـة الطـرف علـى          - ٣٠٦

 .ختياري لالتفاقية للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالا
عمليـة تـشاركية مشلـت اهليئـات       يف إطـار    وتالحظ اللجنة مع التقـدير أن التقريـر أُعـد            - ٣٠٧

 .احلكومية واملنظمات غري احلكومية
 

 اجلوانب اإلجيابية  
فؤ يف التعليم االبتدائي، وكـذلك حتقيـق        تشيد اللجنة بالدولة الطرف على حتقيق التكا       - ٣٠٨

ــات اهلــدف    ــدائي      (٣إحــدى غاي ــيم االبت ــسني يف التعل ــني اجلن ــاوت ب ــى التف ــضاء عل ــن ) الق م
 . من االتفاقية١٠األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو ما يوافق املادة 
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 وتشيد اللجنة بالدولة الطرف على برامج التمويل على نطـاق صـغري، ال سـيما تنفيـذ                 - ٣٠٩
 وخمطــط ،خمطــط النــهوض بــاملرأة يف فــانواتو وتوســيع نطاقــه، الــذي يــستهدف املــرأة احملرومــة   

 .“ادخر أوال”
وترحــب اللجنــة باالهتمــام الــذي توليــه الدولــة الطــرف للنــساء ذوات اإلعاقــة يف          - ٣١٠

جمتمـع  إقامـة   يف األلفية من أجل     يواكو للعمل   ـإطار ب السياسة الوطنية املتعلقة باإلعاقة وإقرارها      
سـيا واحملـيط اهلـادئ      آ إقصائي وخال من احلـواجز وقـائم علـى احلقـوق لفائـدة املعـوقني يف                غري

ــضا . ٢٠١٢-٢٠٠٣ملعــوقني خــالل عقــد ا  ــة   وتــشيد أي ــشائها اللجن ــة الطــرف علــى إن  بالدول
 .الوطنية لإلعاقة

 
 الرئيسية والتوصياتالشواغل   

ي واملتواصـل جلميـع     جالتنفيـذ املنـه   يف حني تذكر اللجنة بـالتزام الدولـة الطـرف ب           - ٣١١
أحكام االتفاقية، فإهنا ترى أن االهتمامات والتوصيات احملددة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة              

 اهتماما أساسيا من طرف الدولـة الطـرف مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـدوري                    تستلزم
ه اجملـاالت يف    ز علـى هـذ    أن تركـ  وبنـاء علـى ذلـك، تناشـد اللجنـة الدولـة الطـرف               . املقبل

أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن اإلجـراءات الـيت تتخـذها والنتـائج الـيت حتققهـا يف                   
وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل تقدمي هذه التعليقـات اخلتاميـة إىل            . تقريرها الدوري املقبل  

 . وإىل الربملان لكفالة تنفيذها الكاملتمجيع الوزارا
يف عــام علــى االتفاقيــة ق ألنــه علــى الــرغم مــن تــصديق فــانواتو   اللجنــة القلــيــساورو - ٣١٢
 بـالغ القلـق ألن       عن وتعرب اللجنة . تدمج بصورة كاملة يف التشريعات احمللية      ، فإهنا مل  ١٩٩٥

سوي املعايري الثقافية واملعـاير الدينيـة، الـيت يـؤثر بعـضها سـلبا يف متتـع املـرأة حبقوقهـا                     الدستور يُ 
وتعرب كذلك اللجنـة عـن القلـق ألن مبـدأ املـساواة بـني املـرأة        .  القانونية اإلنسانية، مع املعايري  

ويــساور . قواعــد القــانون العــريف املتنــاقضبالنــسبة لاألولويــة ال حتظــى بوالرجــل ومنــع التمييــز 
تتــضمن تعريفــا للتمييــز ضــد ال الدســتور والتــشريعات احملليــة األخــرى  أيــضا اللجنــة القلــق ألن

 .من االتفاقية، اليت متنع التمييز املباشر وغري املباشر ١املرأة وفقا للمادة 
  كاملـة دمـاج االتفاقيـة  إوحتث اللجنة الدولة الطرف على الشروع دون تأخري يف     - ٣١٣

بـدأ  املمنوحـة مل  ولويـة   األوتدعو أيضا الدولة الطرف إىل توضـيح        . يف نظامها القانون احمللي   
وتـدعو الدولـة الطـرف      . القوانني العرفيـة  مقارنة بـ  املساواة بني الرجل واملرأة ومنع التمييز       

التمييـز   قانوهنا احمللي تعريفا للتمييز ضد املرأة يشمل كال من التمييز املباشر و            تدرج يف أن  
وتــشجع الدولــة الطــرف علــى توعيــة  .  مــن االتفاقيــة١ املباشــر وفقــا ألحكــام املــادة  غــري
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لعــامني بأحكــام االتفاقيــة والربوتوكــول  العــاملني يف اجلهــاز القــضائي واحملــامني واملــدعني ا  
 .االختياري

ــة       - ٣١٤ ــة التمييزي ــد األحكــام القانوني ــة مــن أجــل حتدي ــة اجلهــود املبذول  وإذ تالحــظ اللجن
 األولويـة لإلصـالح القـانوين الـشامل مـن أجـل             عدم إعطاء وتعديلها، فإهنا يساورها القلق إزاء      

الفجـوات القانونيـة جلعـل اإلطـار القـانوين يف           إزالة األحكام التمييزية على أساس اجلنس وسـد         
ويساور اللجنة القلق بوجه خـاص إزاء التـأخري يف اعتمـاد            . البلد مطابقا متاما ألحكام االتفاقية    

 .قانون محاية األسرة وتنقيح قانون املواطنة
تكفل لوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنجز إصالحاهتا القانونية دون تأخري    - ٣١٥
يل مجيع القوانني التمييزية أو إلغائها حىت تصبح مطابقة ألحكـام االتفاقيـة والتوصـيات               تعد

ــة ــة الطــرف علــى وضــع جــدول زمــين واضــح هلــذه     . العامــة للجن ــة الدول وتــشجع اللجن
اإلصــالحات وال ســيما العتمــاد قــانون محايــة األســرة وتنقــيح قــانون املواطنــة وتوعيــة          

 .لمرأة حبكم القانون وحبكم الواقعاملشرعني بضرورة حتقيق املساواة ل
وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أنــه لــئن كانــت االتفاقيــة تــشري إىل مفهــوم املــساواة،            - ٣١٦
ستخدمان يف خطــط وبــرامج الدولــة الطــرف بطريقــة تــ“ إنــصاف”و “ مــساواة”لفظــيت  فــإن

 .تفسريها بأهنما لفظتني مترادفتني وميكن أن حتل إحدامها حمل األخرىميكن 
ــيت       - ٣١٧ ــأن لفظـ ــا بـ ــيط علمـ ــرف أن حتـ ــة الطـ ــة إىل الدولـ ــب اللجنـ ــصاف”وتطلـ “ إنـ
ميكــن أن حتــل إحــدامها حمــل األخــرى وأن االتفاقيــة  أنــه ليــستا متــرادفتني أو “ مــساواة” و

هتدف إىل القضاء على التمييز ضد املرأة وكفالة املساواة بني املرأة والرجل حبكـم القـانون    
ولذلك توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بتوسـيع نطـاق            . )شكليا وموضوعيا (وحبكم الواقع   

احلوار بـني الكيانـات العامـة، واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة هبـدف توضـيح وفهـم                     
 .املساواة وفقا لالتفاقية

ويــساور اللجنــة القلــق ألن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ال    - ٣١٨
ة اليت تستحقها بوصـفها أساسـا للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                 حتظى بعد باألمهية املركزي   

 .ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني من خالل الوسائل املناسبة
حتقيـق   من أجلوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستند فيما تبذله من جهود       - ٣١٩

وتــشجع الدولــة . تفاقيــةاملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة علــى النطــاق الــشامل لال
الطرف على أن جتسد نطاق االتفاقية يف التشريعات املناسبة ويف مجيع اخلطط والسياسات             

  .اليت تضعها احلكومة يف مجيع القطاعات وعلى كافة املستويات
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القـدرات  ال   اللجنة القلق ألن إدارة شؤون املرأة ال متلك الـسلطة املؤسـسية و             يساورو - ٣٢٠
زمــة للقيــام علــى حنــو فعــال بتعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة وتنــسيق اســتخدام اســتراتيجية   واملــوارد الال

ستويات احلكوميــة، مبــا يف ذلــك   تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف كافــة القطاعــات واملــ      
ــة   يف ــاطق الريفي ــة واملن ــاطق النائي ــة عــن القلــق ل   .املن ــر   وتعــرب اللجن عــدم إجــراء تقييمــات ألث

-٢٠٠٣ لفتــرة ســيما خطــة العمــل الــيت وضــعتها وزارة شــؤون املــرأة ل  املتخــذة، وال التــدابري
٢٠٠٦. 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تسارع إىل تعزيز اآلليـة الوطنيـة، وهـي وزارة                - ٣٢١

شؤون املرأة، عن طريق تزويدها بالسلطة الالزمة ومبا يكفي من املوارد البشرية الضرورية 
عزيز املساواة بني اجلنسني واستخدام استراتيجية تعمـيم        للتنسيق والعمل بفعالية من أجل ت     

 .املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج يف كافة القطاعـات واملـستويات احلكوميـة   
كما تطلب من الدولة الطرف تعزيز تقييماهتا بشأن أثر التـدابري املتخـذة مـن أجـل ضـمان                   

 .بريحتقيق األهداف والغايات املتوخاة من هذه التدا
 ويف حـــني تالحـــظ اللجنـــة بارتيـــاح التنـــصيص علـــى التـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة يف         - ٣٢٢
القلق لعدم وضـوح غـرض الدولـة الطـرف مـن هـذه       يساورها من الدستور،  ) ك) (١( ٥ املادة

  .التدابري والستخدامها احملدود
اصـة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تـضع خطـة ملموسـة لتطبيـق التـدابري اخل                 - ٣٢٣

املؤقتة يف خمتلف اجملاالت، وال سيما يف جمـال التعلـيم ومـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية                    
 مــن االتفاقيــة والتوصــية  ٤ مــن املــادة ١وصــنع القــرارات العامــة، وفقــا ألحكــام الفقــرة   

وينبغــي أن تتــضمن هــذه اخلطــة أهــدافا ملموســة، مثــل نظــام احلــصص .  للجنــة٢٥ العامــة
 .ة، من أجل التعجيل بتحقيق املساواة احلقيقة للمرأة مع الرجلواجلداول الزمني

وتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار املعايري واملمارسات والتقاليـد الثقافيـة الـسلبية،               - ٣٢٤
فضال عن املواقـف والقوالـب النمطيـة الراسـخة فيمـا يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات وهويـة املـرأة                      

وتعرب اللجنة عن القلق ألن هـذه العـادات واملمارسـات تـدمي      .ةوالرجل يف مجيع مناحي احليا
التمييز ضد املرأة، وتتجسد يف حالة احلرمان وعدم املساواة اليت تعاين منـها املـرأة يف كـثري مـن                    
ــزواج والعالقــات األســرية،        ــرار وال ــة صــنع الق ــاة العامــة ويف عملي ــا يف ذلــك احلي اجملــاالت، مب

وألن الدولـة الطـرف ظلـت حـىت اآلن تتخـذ إجـراءات خمصـصة            واستمرار العنـف ضـد املـرأة،        
ــة والقــيم واملمارســات      ــة القوالــب النمطي بــدال مــن إجــراءات مطــردة ومتــسقة لتعــديل أو إزال

 .الثقافية السلبية
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وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تنظـر إىل ثقافتـها اخلاصـة علـى أهنـا جانـب                     - ٣٢٥
وحتـث الدولـة    .مـاعي وبالتـايل فهـي خاضـعة للتغـيري     دينـامي يف حيـاة البلـد ونـسيجه االجت    

الطرف على أن تنفذ دون إبطاء استراتيجية شاملة، مبا يف ذلك سن تشريعات، لتعديل أو          
 )و (٢ املمارســات والقوالــب النمطيــة الثقافيــة الــيت متيــز ضــد املــرأة، وفقــا للمــادتني إزالـة 

 بذل جهود توعية تـستهدف النـساء   وينبغي أن تشتمل هذه التدابري .من االتفاقية) أ (٥و 
ــديون ، وأن تنفــذ      والرجــال علــى مجيــع املــستويات يف اجملتمــع، مبــن فــيهم الزعمــاء التقلي

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   .بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين واملنظمــات النــسائية 
ام التعليمي االستخدام الفعال لتدابري مبتكرة يف استهداف الشباب والكبار من خالل النظ

لتعزيز فهم املساواة بني املرأة والرجل والعمل مع وسـائل اإلعـالم لتـشجيع تقـدمي صـورة                   
وتطلب أيضا من الدولة الطرف وضع آليات للرصد وإجراء  .ملرأةعن اإجيابية وغري منطيه 

 .تقييم منتظم للتقدم احملرز يف حتقيق األهداف احملددة يف هذا الصدد
عـــن القلــق إزاء انتــشار العنـــف ضــد النــساء والفتيـــات، مبــا ذلـــك      وتعــرب اللجنــة    - ٣٢٦

وتعـرب اللجنـة عـن القلـق بـشكل       .املمارسات الثقافيـة الـيت جتـسد العنـف ضـد املـرأة أو تدميـه       
يف حـاالت االغتـصاب، الـيت       ) كاسـتوم فـايني   (عرفية للعقـاب    الساليب  األخاص إزاء استخدام    

  .عليه يف هذا القانون أو ختفيفا لهقد تكون بديال عن عقاب اجملرمني املنصوص 
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إيـالء االهتمـام علـى سـبيل األولويـة ملكافحـة            - ٣٢٧

العنــف ضــد املــرأة واعتمــاد تــدابري شــاملة للتــصدي جلميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء     
عـن  وتطلـب إىل الدولـة الطـرف توعيـة اجلمهـور،           . ١٩والفتيات، وفقـا لتوصـيتها العامـة        
ية، بأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك             ثقيفطريق وسائل اإلعالم والربامج الت    

وتـدعو اللجنـة    .العنف املرتيل، متثل ضربا مـن التمييـز مبقتـضى االتفاقيـة وأهنـا غـري مقبولـة       
الدولة الطرف إىل سن تشريع بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك االعتـداء                 

التحــرش اجلنــسي، وبأســرع وقــت ممكــن ، لــضمان جتــرمي العنــف ضــد النــساء    اجلنــسي و
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل ضــمان حــصول النــساء والفتيــات الالئــي     .والفتيــات

 .يتعرضن للعنف على وسيلة فورية وفعالة لالنتصاف واحلماية، ومقاضاة اجلناة ومعاقبتهم
، الـة  العد إىلول املـرأة    وصـ راقيل الـيت تعيـق      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تزيل الع       

ــة        ــاطق الريفي ــف، وخاصــة يف املن ــع ضــحايا العن ــساعدة القــضائية جلمي وتوصــي بإتاحــة امل
وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبيـة للمـسؤولني يف الـسلك القـضائي واملـوظفني       .والنائية

حية، وذلـك لكفالـة     احلكوميني، وال سيما موظفي إنفـاذ القـوانني ومقـدمي اخلـدمات الـص             
ــم        ــدعم املالئ ــوفري ال ــدرهتم علــى ت ــرأة وضــمان ق ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــهم جبمي توعيت

  .للضحايا
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 مـستويات احليـاة الـسياسية       مجيـع وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء نقـص متثيـل املـرأة يف               - ٣٢٨
 الــيت ختتــار العامــة، وال ســيما يف الربملــان والقــضاء والــسلك الدبلوماســي ويف اهليئــات  احليــاة و

أعضاؤها عن طريق التعيني واليت تتخذ القرارات يف جمـال التعلـيم واإلدارة مثـل جلنـة خـدمات                   
  .املدرسني
تطلـب اللجنــة إىل الدولـة الطــرف أن تعـزز وتنفــذ تـدابري لزيــادة عـدد النــساء يف       - ٣٢٩

ــال أل       ــة االمتث ــك بغي ــاز القــضاء، وذل ــا يف ذلــك جه ــة، مب ــة واملعين حكــام الوظــائف املنتخب
وتوصــي اللجنــة بــأن تنفــذ الدولــة الطــرف علــى أمت وجــه،  .  مــن االتفاقيــة٨ و ٧ املــادتني

وهتيـب بالدولـة الطـرف أن تـستخدم      . املتعلقـة بـاملرأة يف احليـاة العامـة         ٢٣التوصية العامة   
، مـن   ٢٥ والتوصـية العامـة       مـن االتفاقيـة    ٤ من املـادة     ١تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة      

ل باملشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم املـساواة مـع الرجـل، يف احليـاة العامـة              أجل التعجي 
وتوصي أيضا باختاذ  .سيما يف املستويات العليا من دوائر صنع القرار واحلياة السياسية، ال

 يف املائة املقررة للنـساء يف االنتخابـات الربملانيـة، والـيت             ٣٠خطوات من أجل جعل حصة      
وتوصـي   . جلميـع األحـزاب الـسياسية      نتخابات يف فانواتو، شرطا ملزما    أوصت هبا جلنة اال   

القيادات النسائية احلالية واملـستقبلية علـى       تدريب  لكذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج       
وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأمهية مـشاركة املـرأة يف           . مهارات القيادة والتفاوض  
 .صنع القرار للمجتمع برمته

يــساور و .قلــق إزاء عــدم امتثــال قــانون اجلنــسية ألحكــام االتفاقيــة الويــساور اللجنــة  - ٣٣٠
لرجـل املتـزوج مـن امـرأة مـن فـانواتو احلـصول علـى                ألنـه ال حيـق ل     بوجـه خـاص     القلـق   اللجنة  

اللجنـة  يـساور أيـضا   و .تزوجة مـن رجـل مـن فـانواتو بـذلك احلـق      املرأة املاجلنسية، بينما تتمتع   
طلــب اجلنــسية الــذي يقدمــه بعــد عــشر يف الرجــل إحلــاق زوجتــه وأطفالــه  ألنــه بإمكــانالقلــق 

 .ملرأة القيام بذلكتستطيع اسنوات من اإلقامة، بينما ال 
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـوم دون تـأخري بتعـديل قـانون اجلنـسية،           - ٣٣١

 . من االتفاقية٩ألحكام املادة مطابقا ليصبح 
در مـا حققتـه الدولـة الطـرف مـن مـساواة بـني اجلنـسني يف التعلـيم           ومع أن اللجنة تقـ     - ٣٣٢

األساسي، والتزامها حبصول مجيع األطفال على التعليم االبتدائي اجملاين اإللزامي واجليد حبلـول             
لدولـة الطـرف، إال أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء ارتفـاع              يف ا ، وتقدر املعوقات اجلغرافيـة      ٢٠١٥عام  

النـساء وتـدين معـدل التحـاق الفتيـات بـالتعليم الثـانوي والعـايل،              مستويات األميـة يف صـفوف       
ــة .وارتفــاع معــدالت انقطــاع الفتيــات عــن الدراســة   ــاين   ويــساور اللجن القلــق أيــضا إزاء التب

النائيـة،  /بني املناطق احلضرية واملنـاطق الريفيـة      الوصول إليه ما    التعليم وفرص   نوعية  الصارخ يف   
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بـسبب  القلـق أيـضا     يساورها  و. للفتياتالكافية  فق اإلقامة الداخلية    مبا يف ذلك االفتقار إىل مرا     
ــدد املدرســــات، ال      ــار إىل إصــــالح املنــــاهج وتــــدين عــ ســــيما يف مراحــــل التعلــــيم    االفتقــ

 .والعايل الثانوي
التعلـيم باعتبـاره حقـا      تقـوم بالتوعيـة بأمهيـة       وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن        - ٣٣٣

توصـي بـأن تزيـد الدولـة        . الفتيات والنساء وأساس للنهوض ب  أساسيا من حقوق اإلنسان،     
 مـن االتفاقيـة يف تنفيـذ خطـة عملـها الوطنيـة              ١٠الطرف عنايتها بالتزاماهتا مبوجـب املـادة        

لوصــول إىل كافــة لاملتعلقــة بــالتعليم للجميــع، كيمــا حتقــق فرصــا متكافئــة جلميــع الفتيــات 
وتوصـي اللجنـة بتوسـيع    . ات يف التعلـيم  مستويات التعليم، وتزيد من معـدالت بقـاء الفتيـ         

سـيما يف    حـوافز للوالـدين، ال    تقـدمي   نطاق استخدام التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، مبـا يف ذلـك              
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن جتــري . املنــاطق الريفيــة أو النائيــة، ومــنح للفتيــات

راعي املسائل اجلنسانية استعراضا شامال للمناهج وأن تبدأ العمل مبناهج وطرائق تدريس ت
علــى وتعــاجل األســباب اهليكليــة والثقافيــة للتمييــز ضــد املــرأة، وأن جتــري تــدريبا تثقيفيــا     

ــدة املدرســني    ــسانية لفائ ــسائل اجلن ــدد      . امل ــادة ع ــى زي ــة الطــرف عل ــضا الدول ــشجع أي وت
اصـب  النائيـة، يف مـستوى التعلـيم الثـانوي ويف املن          /الريفيـة /سـيما يف املنـاطق     املدرسات، ال 

وتشجع الدولة الطرف أيضا على اختاذ مزيد مـن التـدابري للنـهوض مبحـو األميـة                .القيادية
وتدعو الدولة الطرف إىل أن تعمل بالتعاون مع اجملتمع املـدين وتطلـب              .يف صفوف الكبار  

 . من االتفاقية١٠الدعم من اجملتمع الدويل من أجل التعجيل باالمتثال لكافة أحكام املادة 
كمـا يتجـسد ذلـك مـن        يف العمـل،    ضـد املـرأة     تعرب اللجنة عـن القلـق إزاء التمييـز          و - ٣٣٤

املعاملــة التمييزيــة إزاء ويــساورها القلــق أيــضا . التفــاوت يف األجــور والتمييــز الــوظيفيخــالل 
ويــساور . ســيما فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومــة للمــرأة العاملــة يف القطــاعني العــام واخلــاص، وال

ا لعدم تقدمي معلومـات واضـحة بـشأن مركـز قـانون العمـل وحمتـواه، ومـا إذا               اللجنة القلق أيض  
كــان يــشمل موانــع صــرحية للتمييــز القــائم علــى نــوع اجلــنس واحلالــة االجتماعيــة، وأحكامــا     
بتساوي األجر لقاء العمل املتساوي القيمة، وأحكاما ضد التحرش اجلنسي يف أمـاكن العمـل،               

وإذ حتـيط اللجنـة علمـا بتوسـيع          .طـاعني العـام واخلـاص معـا       وما إذا كان يشمل العمـال يف الق       
العديـد مـن النـساء علـى        عدم حـصول    عضوية الصندوق الوطين لالدخار، يساورها القلق إزاء        

 .عليها على حنو حمدودحصوهلن مزايا التأمني اليت يقدمها الصندوق أو 
 املـرأة يف سـوق      وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل تساوي الفـرص أمـام            - ٣٣٥

وهتيـب بالدولـة الطـرف أن تكفـل تطبيـق األحكـام        . من االتفاقية١١العمل، وفقا للمادة 
 .ســيما فيمــا يتعلــق بإجــازة األمومــة القانونيــة علــى القطــاعني العــام واخلــاص كليهمــا، وال
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات مفـصلة                    
حكام القانونية، وتنفيذها فيما يتعلق بتساوي األجر لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة،               عن األ 

فــضال عــن األحكــام املتعلقــة بــالتحرش اجلنــسي، مبــا يف ذلــك آليــات الــتظلم ومعلومــات    
توصـي اللجنـة بتوسـيع فـرص االخنـراط يف الـصندوق الـوطين            و. إحصائية عن اسـتخدامها   

شمل مزيدا من فئات العمال، مثل العمال يف املنازل لالدخار عن طريق توسيع العضوية لت    
 .والعمال غري الرمسيني أو املومسيني والعمال بدون أجر

ومع أن اللجنـة تقـر باملعوقـات اجلغرافيـة، إال أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء الوضـع الـصحي                       - ٣٣٦
يف احلـصول علـى     النائية، الالئـي يقاسـني صـعوبات        /سيما النساء يف املناطق الريفية     للنساء، وال 

وتشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق إزاء ارتفـاع          . رعاية صحية ميسورة ومالئمة، ويف الوقت املناسب      
قـد  الـيت  بـرامج التثقيـف اجلنـسي الراهنـة،     وعدم كفاية معدالت احلمل يف صفوف املراهقات،    

عـن  ة  ال تركز كما جيب على مجيع جوانب الوقاية، مبا يف ذلـك الوقايـة مـن اإلصـابات املنقولـ                   
االفتقـار إىل بيانـات كافيـة عـن         بـسبب   اللجنـة القلـق كـذلك       ويساور  . طريق االتصال اجلنسي  
 .احلالة الصحية للمرأة

وانـب  مجيـع ج وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز       - ٣٣٧
ا اإلجنابيــة وفقـــ والرعايــة الــصحية املقدمــة للمــرأة، مبــا فيهــا خــدمات الــصحة اجلنــسية          

وتطلـب إىل   .  للجنـة بـشأن املـرأة والـصحة        ٢٤ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ١٢ للمادة
الدولة الطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل منع حاالت احلمل غري املرغوب فيه واألمراض 

املتعلقــة بتنظــيم األســرة املعلومــات املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي، وذلــك بزيــادة   
وينبغي أن يشمل ذلك تقـدمي خـدمات صـحة جنـسية وإجنابيـة               . القائمة والوعي باخلدمات 

جنسي مناسب للفئة العمرية كجزء     وتثقيف  شاملة ومالئمة للشباب، وبرامج لبناء الثقة،       
 .من املناهج الدراسية الرمسية وغري الرمسية، موجهة إىل الفتيات والفتيان

صعبة يف املناطق الريفية والنائيـة، مبـا فيهـا          قلق إزاء حالة النساء ال    الوتعرب اللجنة عن     - ٣٣٨
الوصــول إىل الرعايــة الــصحية، وبــرامج التعلــيم وحمــو األميــة، وفــرص إدرار الــدخل ومنــها          

 .الوصول إىل التدريب واألسواق واالئتمان

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـإيالء اهتمـام خـاص لوضـع املـرأة الـيت تعـيش يف                     - ٣٣٩
وعلـى اخلـصوص،    . مـن االتفاقيـة  ١٤ية لتعزيز االمتثال ألحكـام املـادة   املناطق الريفية النائ

هتيب اللجنة بالدولة الطـرف أن تعـزز وصـول املـرأة يف هـذه املنـاطق إىل الرعايـة الـصحية                     
وبرامج التعليم وحمو األميـة وفـرص إدرار الـدخل، مبـا فيهـا الوصـول إىل فـرص التـدريب                     

لة الطرف إىل اسـتعمال املثـال النـاجح املتمثـل يف        وتدعو الدو  .ومرافق االئتمان واألسواق  
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القائمـة لتعزيـز وصـول املـرأة إىل املـدخرات واملـشاريع             علـى نطـاق صـغري       برامج التمويـل    
 .املدرة للدخل

ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار األحكـام التمييزيـة يف القـانون العـريف الـذي يـنظم                   - ٣٤٠
 أو تبــادل “الكاســتوم”مح بتعــدد الزوجــات وممارســة  الــزواج والعالقــات األســرية، الــيت تــس  

ــها واإلرث    ــق بالوصــول إىل األرض وملكيت ــا يتعل ــدايا، وفيم ــق ألن    .اهل ــضاً القل ــساورها أي وي
وصول املـرأة إىل العدالـة حمـدود مـن الناحيـة العمليـة بعوامـل مـن قبيـل انعـدام املعرفـة والـوعي                          

ات العمليـة يف الوصـول إىل احملـاكم، والتكـاليف     قوقها، وانعدام املساعدة القانونية، والصعوب   حب
، خاصــة يف املنــاطق الريفيــة “اجلــزر”القانونيــة، وانتــشار اســتعمال احملــاكم العرفيــة أو حمــاكم  

 .النائية أو

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اسـتكمال إصـالحاها القـانوين يف جمـال قـانون                   - ٣٤١
ة، يف إطار زمين حمدد وضـمان متتـع األزواج           من االتفاقي  ١٦ و   ١٥ للمادتني   ااألسرة وفق 

وتطلــب إىل الدولــة . َحلِّــهبــنفس احلقــوق واملــسؤوليات ســواء خــالل الــزواج أو يف حالــة 
توعيـة املـرأة حبقوقهـا،      عـن طريـق     الطرف أن تعزز وصول املـرأة إىل العدالـة، مبـا يف ذلـك               

ولة الطرف باختاذ تدابري    وتوصي اللجنة الد  . والوصول إىل احملاكم للمطالبة بكافة حقوقها     
فهــوم املــساواة الــوارد يف مب “اجلــزر”احملــاكم العرفيــة أو حمــاكم لكفالــة إملــام توعيــة موجهــة 

حكاما متييزية ضـد املـرأة، خاصـة فيمـا يتعلـق بـامتالك األراضـي                تصدر أ االتفاقية حبيث ال    
لعرفيـة يف  واإلرث، ولتضمن عالوة على ذلك أن من املمكـن الطعـن يف قـرارات احملـاكم ا                

 .النظام القانوين الرمسي

 أيالقانون ينص على سـن زواج خمتلفـة للنـساء والرجـال،             ألن  ويساور اللجنة القلق     - ٣٤٢
 . للرجلا عام١٨ للمرأة و ا عام١٦

، ا عامـ ١٨وحتث اللجنة الدولة الطرف على رفـع الـسن األدىن لـزواج املـرأة إىل       - ٣٤٣
 . للجنة، واتفاقية حقوق الطفل٢١ والتوصية العامة  من االتفاقية،١٦ مع املادة امتاشي

نــوع حـسب  املـصنفة  وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز مجـع البيانـات         - ٣٤٤
ــة،       ــل إحــصائية كافي ــات وحتالي ــة وإدراج بيان ــشمولة باالتفاقي ــع اجملــاالت امل اجلــنس يف مجي

املـة عـن تنفيـذ كـل        اجلـنس، يف تقريرهـا املقبـل حبيـث تقـدم صـورة ك             نوع  حسب  مصنفة  
 بأن جتري الدولة الطرف بانتظام تقييمـات لتـأثري تـشريعاهتا     اوتوصي أيض  .أحكام االتفاقية 

اللجنـة يف   تبلـغ   ألهداف املنشودة وبـأن     لالتدابري املتخذة   لكفالة حتقيق   وسياساهتا وبراجمها   
 .تقريرها املقبل بالنتائج احملققة يف تنفيذ االتفاقية
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املتعلقـة  ة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدولية الرئيسية الـسبعة           وتالحظ اللجن  - ٣٤٥
قــوق اإلنــسان يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف مجيــع جوانــب   حب

ومن مث فإن اللجنة تشجع حكومة فانواتو على النظر يف التصديق علـى املعاهـدات               . ةاحليا
لدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد       اليت ليست بعد طرفاً فيها، وهي العهد ا       

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء علـى           
مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو                 

تفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال            العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة، واال         
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية يف فانواتو على نطاق واسع من أجل              - ٣٤٦
ــانيون     ــه املـــسؤولون احلكوميـــون، والـــسياسيون، والربملـ ــانواتو، مبـــن فيـ إطـــالع شـــعب فـ

لـى اخلطـوات املتخـذة مـن أجـل كفالـة            واملنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان، ع       
الواقع، وعلى اخلطوات األخـرى الالزمـة       حبكم  املساواة بني املرأة والرجل حبكم القانون و      

تطلــب اللجنــة أيــضا إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل نــشر االتفاقيــة        و. يف هــذا الــصدد 
نتـائج  وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني و                 

: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامـة بـشأن موضـوع            
علـى نطـاق واسـع،    “ املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين         
 .وال سيما بني أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

لطرف الرد على الشواغل الواردة يف هـذه التعليقـات   وتطلب اللجنة إىل الدولة ا   - ٣٤٧
وتـدعو   . مـن االتفاقيـة  ١٨مبوجـب املـادة   الـذي تقدمـه   اخلتامية يف تقريرها الدوري القادم 

تقريريهـــا  يف شـــكل تقريـــر جـــامع ٢٠١٢أن تقـــدم يف عـــام اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل 
، الـذي   واخلـامس ،  ٢٠٠٨أكتـوبر   /، الـذي حيـل موعـده يف تـشرين األول          الرابعالدوريني  

 .٢٠١٢أكتوبر /حيل موعده يف تشرين األول
 

 التقرير اجلامع للتقرير األويل والتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس - ٤ 
 سرياليون  

ــاين والثالــث        - ٣٤٨ ــة الث ــارير الدوري ــر األويل والتق ــر اجلــامع للتقري ــة يف التقري نظــرت اللجن
 املعقــودتني يف ٧٧٨ و ٧٧٧ يف جلــستيها )CEDAW/C/SLE/5(اليون والرابــع واخلــامس لــسري

وتـــرد قائمـــة القـــضايا واألســـئلة الـــيت ). 778 و CEDAW/C/SR.777 (٢٠٠٧مـــايو / أيـــار١٧



A/62/38
 

07-41514 260 
 

ــ ــة ها اللجنـــــةطرحتـــ ــة  CEDAW/C/SLE/Q/5 يف الوثيقـــ ، وتـــــرد ردود ســـــرياليون يف الوثيقـــ
CEDAW/C/SLE/Q/5/Add.1. 

 
 مقدمة  

 اتفاقية القـضاء علـى مجيــع     ى الدولة الطرف لتصديقها دون حتفظ على        تثين اللجنة عل   - ٣٤٩
ريرهــا اجلــامع للتقريــر األويل وتعــرب عــن تقــديرها هلــا لتقــدميها تق. أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

ــة       ــة للجن ــادئ التوجيهي ــاين والثالــث والرابــع واخلــامس، الــذي تقيــد باملب ــة الث والتقــارير الدوري
علومات كثرية، وقدم صورة صادقة عـن وضـع املـرأة يف سـرياليون،              إلعداد التقارير، وتضمن م   

وتعرب أيضا عن تقديرها للردود اخلطية علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة              .  طال أمد انتظاره   نوإ
ــة املقدمــة علــى     الــيت أثارهــا الفريــق العامــل   ملــا قبــل الــدورة وعلــى العــرض الــشفوي واألجوب

 .االستفسارات اليت أثارهتا اللجنة
وتشيد اللجنة بوفد الدولة الطرف برئاسة نائـب وزيـر الرعايـة االجتماعيـة والـشؤون                 - ٣٥٠

اجلنــسانية وشــؤون الطفــل، الــذي ضــم املمثــل الــدائم لــسرياليون لــدى األمــم املتحــدة وممثلــي    
ــة       ــديهم خــربة يف جمموعــة كــبرية مــن جمــاالت االتفاقي ــة ســرياليون ل . وزارات شــىت يف حكوم

 .رها للحوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةوتعرب اللجنة عن تقدي
ــة الطــرف لتوقيعهــا علــى الربوتوكــول االختيــاري ال     - ٣٥١ ــة علــى الدول ــة وتــثين اللجن تفاقي

 .، وتتطلع إىل تصديقها عليه٢٠٠٠ يف عام أشكال التمييز ضد املرأة القضاء على مجيـع
 

 اجلوانب اإلجيابية  
ــدير أن تالحــظ اللجنــ  - ٣٥٢ ــاين      ة بتق ــة الث ــارير الدوري ــر األويل والتق ــر اجلــامع للتقري التقري

ــة         ــات حكومي ــا هيئ ــشاركية شــاركت فيه ــة ت ــع واخلــامس أعــد يف إطــار عملي والثالــث والراب
 .ومنظمات غري حكومية

وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على ما تبذله من جهود الستعراض وتنقيح القوانني الـيت               - ٣٥٣
تمييـز ضـد املـرأة، وكـذا إعـداد مـشاريع القـوانني الثالثـة املعروضـة حاليـا علـى            تنطـوي علـى ال  

الربملــان، وهــي مــشروع قــانون تــسجيل حــاالت الــزواج والطــالق العــرفيني، ومــشروع قــانون 
كما هتنئ اللجنة الدولـة الطـرف علـى سـن           . اإلرث بال وصية، ومشروع قانون العنف العائلي      

 .٢٠٠٥عام قانون مكافحة االجتار بالبشر ل
 يف ٥٠ حـدد حـصة   ٢٠٠٤وتالحظ اللجنة بتقدير أن قانون احلكومـات احملليـة لعـام      - ٣٥٤

 .املائة للنساء يف جلان تنمية الدوائر يف املقاطعات واملدن
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وتعرب اللجنة عن تقديرها للتعاون والتشارك املنتظمني مع املنظمـات غـري احلكوميـة               - ٣٥٥
 .التفاقيةيف املساعي الرامية إىل تنفيذ ا

 
 والتوصيات الرئيسية الشواغل  

بينما تشري اللجنة إىل أن من واجب الدولة الطـرف تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة                   - ٣٥٦
بانتظام واستمرار، فإهنا تعترب أن الشواغل والتوصيات الواردة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة           

مها من اآلن وحىت موعد تقـدمي    تقتضي أن توليها الدولة الطرف على سبيل األولوية اهتما        
وبناء عليه، فإن اللجنة هتيـب بالدولـة الطـرف التركيـز علـى هـذه                . التقرير الدوري املقبل  

اجملاالت يف أنشطة التنفيـذ الـيت تقـوم هبـا وتـضمني تقريرهـا الـدوري املقبـل مـا اختذتـه مـن                         
ليقـات اخلتاميـة    كما هتيب بالدولة الطرف إحالـة هـذه التع        . إجراءات وما حققته من نتائج    

 .إىل كافة الوزارات املختصة وإىل الربملان لكفالة تنفيذها الكامل
ويساور اللجنة القلـق ألنـه علـى الـرغم مـن تـصديق سـرياليون علـى االتفاقيـة يف عـام                        - ٣٥٧
وتالحــظ بقلــق أنــه مــا مل تــدجمها متامــا يف   . ، فإهنــا مل تــدجمها بعــد يف قانوهنــا الــداخلي ١٩٨٨

ويف حـني ترحـب بـاجلهود الـيت تبـذهلا           . ي فلن تتجسد أمهيتها يف الدولـة الطـرف        قانوهنا الداخل 
الدولة الطرف إلصالح التشريعات يف جمـاالت عديـدة مـن قبيـل الـزواج، والطـالق، واإلرث،           
ــشريعات، واســتمرار العمــل         ــان هلــذه الت ــأخر ســن الربمل ــسبب ت ــة ب ــا قلق ــرتيل، فإهن والعنــف امل

 .ي على التمييز ضد املرأةبتشريعات وقوانني عرفية تنطو
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء أولوية عاليـة لالنتـهاء مـن دمـج االتفاقيـة                  - ٣٥٨

وهتيب بالدولة الطرف أن تعجل بعمليـة اسـتعراض قوانينـها وأن            . متاما يف قانوهنا الداخلي   
عات اليت تنطـوي    تتعاون تعاونا فعاال مع الربملان من أجل كفالة تعديل أو إلغاء كل التشري            

وحتـث الدولـة الطـرف      . على التمييز حىت تتماشى مع االتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة            
علـى إيـالء األولويـة العليـا للقيـام، أثنــاء الـدورة الربملانيـة احلاليـة، بـسن مـشاريع القــوانني           
 العالقة الـيت سـتعزز االمتثـال لالتفاقيـة، وخباصـة مـشروع قـانون تـسجيل حـاالت الـزواج                
. والطالق العـرفيني، ومـشروع قـانون اإلرث بـال وصـية، ومـشروع قـانون العنـف املـرتيل                   

وهتيب اللجنة أيـضا بالدولـة الطـرف اتبـاع هنـج شـامل يف إصـالح القـوانني يكفـل للمـرأة               
 .املساواة القانونية وكذلك املساواة الفعلية

ــة القلــق إزاء البنــد   - ٣٥٩ الــذي يــنص علــى أن  مــن الدســتور، ) د) (٤ (٢٧ويــساور اللجن
الــضمانات مــن التمييــز ال تنطبــق فيمــا يتــصل بــالتبين، والــزواج، والطــالق، والــدفن، وانتقــال   
التركة عند الوفاة وغري ذلك من اجملاالت اليت يـشملها قـانون األحـوال الشخـصية، إذ ينطـوي                   
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ب اللجنـة   ويف هـذا الـصدد، ترحـ      . هذا احلكم على التمييز ضد املرأة ويشكل انتهاكا لالتفاقية        
 .من الدستور) د) (٤ (٢٧بتوصية جلنة مراجعة الدستور بإلغاء البند 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تتخــذ دون تــأخري كافــة التــدابري الالزمــة   - ٣٦٠
من الدستور بغية ضمان املساواة يف احلقوق بـني املـرأة والرجـل              )د) (٤ (٢٧إللغاء البند   

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ خطـوات              . تفاقيـة من اال ) أ (٢متشيا مع املادة    
شاملة، مبا يف ذلك تنظـيم محـالت للتوعيـة باالتفاقيـة باعتبارهـا صـكا مـن صـكوك حقـوق                      
اإلنسان امللزمـة قانونـا، لكفالـة املوافقـة علـى إلغائهـا يف اسـتفتاء يـنظم خـالل االنتخابـات                      

 .٢٠٠٧أغسطس /املقبلة، املقرر إجراؤها يف آب
ويـــساور اللجنـــة القلـــق إزاء ضـــعف القـــدرة املؤســـسية لـــوزارة الرعايـــة االجتماعيـــة  - ٣٦١

ويـساورها القلـق ألن     . والشؤون اجلنسانية وشؤون الطفل، وهي اآللية الوطنية للنهوض باملرأة        
الـــوزارة تعـــاين بـــصورة مزمنـــة مـــن نقـــص املـــوارد واملـــوظفني وليـــست لـــديها ال الـــصالحية   

فعاليــة مــن أجــل كفالــة التنفيــذ التــام لالتفاقيــة، وال تــستطيع الــدفع    القــدرة علــى العمــل ب  وال
باستراتيجية لتعميم املنظور اجلنساين يف مجيع القطاعات احلكومية، وعلى صـعيدي احلكومـات     

 .اإلقليمية واحمللية، وتنسيق تنفيذ تلك االستراتيجية
سرعة لتعزيـز اآلليـة     وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعطي األولوية على وجه ال          - ٣٦٢

الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة، وأن متــدها، علــى الــصعيدين اإلقليمــي واحمللــي، مبــا يكفــي مــن    
الصالحيات، والسلطات، واملوارد البشرية واملالية الالزمة لتنسيق اجلهود والعمل بفعاليـة           

 كــل علــى تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني وتنفيــذ اســتراتيجية لتعمــيم املنظــور اجلنــساين يف    
 .السياسات والربامج على نطاق القطاعات واملستويات احلكومية كافة

ــاملرأة وسياســة تعمــيم املنظــور      - ٣٦٣ ــة للنــهوض ب ــة علمــا بالــسياسة الوطني وإذ حتــيط اللجن
، فإهنا تعرب عـن قلقهـا لعـدم القيـام بـشكل فعـال برصـد تنفيـذمها يف كـل          ٢٠٠٠اجلنساين لعام   

 .املستويات والقطاعات احلكومية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقييم حالة تنفيذ سياساهتا للنهوض باملرأة وتعميم            - ٣٦٤

وتشجع الدولة الطرف على االستفادة الكاملة من الـزخم والـشراكات           . املنظور اجلنساين 
 من االتفاقية، فضال عن هذه التعليقات ١٨اليت تولدت أثناء إعداد تقريرها مبوجب املادة 

تعراض السياسة احلالية ومواصلة إعداد خطـة تنفيذيـة شـاملة لتعزيـز املـساواة               اخلتامية الس 
وستـشمل تـدابري قانونيـة وتـدابري يف الـسياسات والـربامج،             . بني اجلنسني والنهوض باملرأة   

وستتضمن أهدافا ومعايري وجداول زمنية واضحة، فضال عن آليات للقيام بانتظـام برصـد    
ذها، مبا يف ذلك وضع مؤشرات، وذلك متشيا مع مجيع أحكام           وتقييم التقدم احملرز يف تنفي    
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وتشجع الدولة الطرف على التماس دعم اجملتمع الدويل واجلهات املاحنـة لتنفيـذ             . االتفاقية
 .هذه اخلطة

وُتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إدراج تدابري خاصة مؤقتة يف القانون وعـدم جلـوء                 - ٣٦٥
 بتحقيــق املــساواة الفعليــة بــني املــرأة والرجــل يف مجيــع جمــاالت  الدولــة الطــرف إليهــا للتعجيــل

، ) مـن االتفاقيـة  ٨ و  ٧املادتـان   (االتفاقية، مبا فيهـا مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسياسية والعامـة                
 مــن ١١املــادة (، والعمــل يف القطــاع االقتــصادي الرمســي  ) مــن االتفاقيــة١٠املــادة (والتعلــيم 
 .النساء والفتيات منخفضا بدرجة غري مقبولةحيث يظل عدد ) االتفاقية
التـدابري  للجـوء إىل    وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع أسـاس تـشريعي                 - ٣٦٦

 مـن   ٤ مـن املـادة      ١اخلاصة املؤقتة، إما يف الدستور أو يف تشريع مالئم آخر، وفقا للفقرة             
ف إىل أن هـذه التـدابري       وتوجـه انتبـاه الدولـة الطـر       .  للجنــة  ٢٥لتوصية العامـة    ااالتفاقية و 

 يف مجيـع اجملـاالت      للمـرأة جزء من االستراتيجية الالزمة للتعجيل بتحقيق املـساواة الفعليـة           
مــن قبيــل وحتــث الدولــة الطــرف علــى حتديــد أهــداف ملموســة،   .  االتفاقيــةتــشملهاالــيت 

 للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بـني املـرأة والرجـل يف كـل جمـال              حصص وجداول زمنية    
 .على حدة

ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء استمرار القواعد واملمارسات والتقاليد الثقافية الـضارة،             - ٣٦٧
 وهويــةأدوار ومــسؤوليات خبــصوص املواقــف األبويــة والقوالــب النمطيــة املتجــذرة فــضال عــن 

ــاة    ــاحي احلي ــع من ــرأة والرجــل يف مجي ــة أن تلــك القواعــد واألعــراف    . امل ــق اللجن ــثري قل ــا ي  ومم
 وأن الدولــة الطــرف ضــدها، مبــا يف ذلــك العنــف ،التمييــز ضــد املــرأةوتــدمي واملمارســات تــربر 

القــيم واملمارســات والقوالــب إجــراءات مطــردة ومنتظمــة لتعــديل أو إلغــاء هــذه تتخــذ بعــد  مل
 .النمطية الثقافية السلبية

حليـاة  دا ديناميا باعتبارها ُبعوحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إىل الثقافة    - ٣٦٨
. للتغـيري  بالتـايل  وخيـضع  مبؤثرات عديدة على مـر الـزمن   ويتأثرالبلد ونسيجه االجتماعي،  

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى القيـام دون تـأخري بوضـع اسـتراتيجية شـاملة، تتـضمن                    
 املمارسـات والقوالـب النمطيـة الثقافيـة         إلغـاء أهدافا وجـداول زمنيـة واضـحة، لتعـديل أو           

حبقـوق اإلنـسان   التـام  ، ولتعزيـز متتـع املـرأة    ضدهاتتسم بالتمييز تضر باملرأة وبية اليت  السل
وينبغي أن تتـضمن هـذه االسـتراتيجية بـرامج          . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢وفقا للمادتني   

لمرأة والرجل يف مجيع مستويات اجملتمع، مبا يف      لخصيصا  وموجهة  تثقيف وتوعية مصممة    
 بالتعاون مع منظمـات اجملتمـع املـدين واملنظمـات النـسائية،             تنفذئل، وأن   ذلك رؤساء القبا  
ــةوأن هتــدف إىل  ــة بيئــة هتيئ ــة، والقــيم  مواتي  ، واملواقــف، لتحويــل وتغــيري القوالــب النمطي
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ــة  ــة التمييزي ــى إ   . واملمارســات الثقافي ــضا عل ــة الطــرف أي ــات رصــد  جيــادوحتــث الدول  آلي
 حنـو حتقيـق األهـداف املقـررة مبـشاركة رؤسـاء القبائـل               تقيـيم التقـدم احملـرز     بانتظـام ب   للقيام

 .واملنظمات النسائية
لنـهوض بـاملرأة    اآلليـة الوطنيـة ل    ضطلع هبا   ت ترحب اللجنة جبهود التوعية اليت       يف حني و - ٣٦٩
 إزاء اسـتمرار هـذه املمارسـة     بـالغ ممارسة ختان اإلناث، فإهنا تشعر بقلق       إىل القضاء على    سعيا  
 الدولـة الطـرف   اللتزامـات  واملـرأة و للفتـاة  حلقوق اإلنسان  جسيما انتهاكا   كلتش اليت   ،الضارة

 واملـرأة   تتعـرض لـه الفتـاة     وتشري اللجنـة إىل مـا       . نسبة انتشارها مبوجب االتفاقية، وإزاء ارتفاع     
ارتفـاع عـدد النـساء      من مضاعفات صحية خطرية من جراء ممارسة ختان اإلناث، مبا يف ذلك             

 .لناسور املثاين املهبلياالالئي يعانني من 
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى القيـام دون إبطـاء بـسّن تـشريع حيظـر ختـان                       - ٣٧٠

وحتـث الدولـة الطـرف علـى     . وإنزال العقوبـات الكافيـة هبـم     مقاضاة اجلناة    وكفالةاإلناث  
،  بـدعم مـن اجملتمـع املـدين     ، الرجال والنساء علـى الـسواء      لتوعية وتثقيف تكثيف جهودها   

وراءهـا مـن تربيـرات      يكمـن   القضاء على ممارسة ختـان اإلنـاث وعلـى مـا            لك من أجل    وذ
مارسي ملوتشجع الدولة الطرف أيضا على وضع برامج إلجياد مصادر دخل بديلة            . ثقافية

 بـني ختـان اإلنـاث وانتـشار الناسـور           الـصلة حبث  إىل  وتدعو الدولة الطرف    . ختان اإلناث 
بالناسور املثـاين املهبلـي وتقـدمي       للحد من حدوث إصابات     ابري  اختاذ تد وإىل  املثاين املهبلي،   

 .الدعم الطيب للمصابات به
، فإهنـا تـشعر بقلـق بـالغ         ٢٠٠٦ ترحب اللجنة بقـانون العنـف العـائلي لعـام            يف حني و - ٣٧١
وتـشعر  .  ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك االغتـصاب واالعتـداء اجلنـسي               ارتفاع معـدالت العنـف    إزاء  

 إزاء استمرار األعراف واملمارسات الثقافية اليت جتيز العقوبة البدنيـة ألفـراد        بالقلق بوجه خاص  
ــساء  ــرأة     . األســرة، وال ســيما الن ــع العنــف ضــد امل ــة التقــدم احملــرز ملن ويــساورها القلــق إزاء قل

والقضاء عليـه، وعـدم تـوافر سـبل جلـوء الـضحايا مـن النـساء إىل القـضاء، مبـا يف ذلـك انعـدام                           
. مــن العقــابنيــة، وانتــشار حــاالت إفــالت مــرتكيب أعمــال العنــف ضــد املــرأة املــساعدة القانو

أشـكال العنـف    بانتظـام بـشأن كافـة       بيانـات   الوتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء عـدم مجـع           
 .ضد املرأة

ــق هنــج شــامل         - ٣٧٢ ــا لتطبي ــة العلي ــالء األولوي ــى إي ــة الطــرف عل ــة الدول وحتــث اللجن
 مبا يف ذلك اإلسراع بسّن قانون العنف العائلي         ،املرأةللتصدي جلميع أشكال العنف ضد      

 ١٩أن تأخذ متاما يف االعتبـار التوصـية العامـة    وتشجع الدولة الطرف على   . وتنفيذه التام 
توعية وحتث الدولة الطرف على . للجنة يف جهودها الرامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة
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مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا         بأن   الناس من خالل وسائط اإلعالم وبرامج التثقيف      
الدولة الطرف تدريب القـضاة ومـسؤويل       باللجنة  وهتيب  . فيها العنف العائلي، غري مقبولة    

ــة إنفــاذ   واألخــصائيني االجتمــاعيني ومقــدمي اخلــدمات  القــانون وأصــحاب املهــن القانوني
ملرأة ومعاقبتهم  الصحية بشأن العنف ضد املرأة لغرض كفالة مقاضاة مرتكيب العنف ضد ا           

إىل الـضحايا تراعـي الفـوارق        والسرعة، وتقدمي رعايـة فعالـة        الصرامةالدرجة الالزمة من    ب
 املـرأة إىل    جلـوء وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إزالة العوائق اليت تعتـرض           . بني اجلنسني 

نـاطق  القضاء على مجيع املـستويات، وتوصـي بـأن تتـاح املـساعدة القانونيـة للـضحايا يف امل                  
 لــدعم ضــحاياوتــدعو الدولــة الطــرف إىل وضــع تــدابري . احلــضرية والريفيــة علــى الــسواء

وتطلب . وتوفري الدعم القانوين والطيب والنفسياملآوى إجياد العنف ضد املرأة مبا يف ذلك 
معلومـات عـن القـوانني والـسياسات        املقبـل    تقريرهـا    تـضمن اللجنة إىل الدولة الطـرف أن       

 جلميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة وعــن أثــر تلــك التــدابري، صدى حاليــاالــيت تتــوالــربامج 
 . النوع من العنفهذااجتاهات انتشار خمتلف أشكال ووبيانات 

ــالء االهتمــام الكــايف     - ٣٧٣ ــة القلــق إزاء عــدم إي ــة احلقيقــة  الســتنتاجاتويــساور اللجن  جلن
اجلنـسي مـن الفتيـات      تأهيـل ضـحايا العنـف والـرق         ل توصـيات حمـددة      وضـعت واملصاحلة، الـيت    

وُيقلـق اللجنـة أنـه     .  وإعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع       وكفالـة تعـافيهن نفـسيا     والنساء أثنـاء احلـرب      
 ،الفتيــات والنــساء املتــأثرات بــاحلرب فــإن  ، املزيــد مــن االهتمــام لتلــك التوصــيات مل يــول مــا

ــن      ــاء احلــرب، ســيظلون مهمــشني ول ــودين نتيجــة حــاالت االغتــصاب أثن ــتم واألطفــال املول  ي
 .تأهيلهم وإدماجهم يف اجملتمع

ــذ التوصــيات ذات         - ٣٧٤ ــة الدولــة الطــرف علــى ختــصيص املــوارد لتنفي وحتــث اللجن
األولوية الصادرة عن جلنة احلقيقة واملصاحلة اليت تتعلق بأثر احلرب على الفتيات والنـساء              

نـة إىل الدولـة     وتطلـب اللج  . وأطفاهلن لكفالة اكتمال تأهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع        
 .الطرف أن تضطلع هبذه اجلهود بالتعاون مع اجملتمع املدين واجلهات املاحنة الدولية

، فإهنـا  ٢٠٠٥ويف حني ترحـب اللجنـة باعتمـاد قـانون مكافحـة االجتـار بالبـشر لعـام            - ٣٧٥
ــة ت       ــة إىل كفال ــدابري الرامي ــة الت ــة فعالي ــد وإزاء حمدودي ــة إزاء اســتمرار االجتــار يف البل ــق قلق طبي

 .القانون عمليا
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــسرع جبهودهــا الراميــة إىل تنفيــذ قــانون   - ٣٧٦

وينبغـي أن تتـضمن تلـك       .  تنفيـذا فعـاال وإنفـاذه متامـا        ٢٠٠٥مكافحة االجتار بالبشر لعام     
وتوصي أيضا بـأن تزيـد الدولـة     . اجلهود بوجه خاص احملاكمة الفعلية للمتجرين ومعاقبتهم      

الطرف مما تقدمه من مساعدة ودعم للضحايا من النساء، وما تبذلـه مـن جهـود ملنـع هـذه        
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الظاهرة بالتصدي لألسباب اجلذرية هلا وحتسني احلالة االقتصادية للمرأة من أجـل القـضاء    
 .على إمكانية تعرضهن لالستغالل واالجتار

لـى اهلياكـل األساسـية      ويساور اللجنـة القلـق إزاء مـا للحـرب مـن أثـر سـليب شـديد ع                   - ٣٧٧
ويـساورها  . التعليمية، وما ميثله ذلك من عقبة تعترض بوجه خاص تعلـيم الفتـاة واملـرأة الـشابة     

ــغ       ــساء يف ســرياليون، إذ بل ــة لــدى الفتيــات والن القلــق بوجــه خــاص إزاء ارتفــاع معــدل األمي
. ١٠يف املـادة    ، وهو برهان واضح على أمنـاط التمييـز املـشار إليـه              ٢٠٠٤يف املائة يف عام      ٧١

وتشري اللجنة إىل أن التعليم عنصر أساسي للنهوض باملرأة وأن اخنفاض مستوى تعليم الفتيـات               
والنساء ما زال واحدا من أخطر العراقيل اليت حتول دون متتعهن الكامـل حبقـوق اإلنـسان دون      

الثانويـة  التمكني هلن ويـساورها القلـق أيـضا إزاء ارتفـاع معـدل تـسرب الفتيـات مـن املـدارس                      
 .ألسباب منها احلمل والزواج املبكر والزواج القسري

وتوصــي اللجنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف خطــوات لتحــسني اهلياكــل األساســية  - ٣٧٨
التعليمية، وال سيما يف املناطق الريفية، وللتوعية بأمهية التعليم كحق مـن حقـوق اإلنـسان                

 الطـرف تـدابري ترمـي إىل كفالـة إتاحـة            وتوصـي بـأن تنفـذ الدولـة       . وكأساس لتمكني املرأة  
الفرص املتكافئة لوصول الفتيات والنساء إىل مجيع مستويات التعليم وضمان بقاء الفتيات 

 مــن ١يف املــدارس، مــن خــالل مجلــة أمــور منــها اختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة    
طــرف علــى اختــاذ وتــشجع الدولــة ال.  للجنــة٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ٤ املــادة

وهتيـب اللجنـة    . خطوات لتجاوز املواقف التقليدية اليت متثل عائقا أمام تعليم الفتاة واملرأة          
بالدولــة الطــرف بــذل قــصارى جهــدها لتحــسني مــستوى اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى    
الفتيات والنساء من خـالل اعتمـاد بـرامج شـاملة علـى الـصعيدين الرمسـي وغـري الرمسـي،                     

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى أن تعـزز التعـاون مـع              . ل تعلـيم الكبـار وتدريبـهم      ومن خال 
ــل        ــدويل واملنظمــات املاحنــة للتعجي ــا أكــرب مــن اجملتمــع ال ــتمس دعم ــدين وأن تل اجملتمــع امل

 . من االتفاقية١٠باالمتثال للمادة 
صلة  مــا يكفــي مــن املعلومــات والبيانــات املفــ تــضمنوتالحــظ اللجنــة أن التقريــر مل ي - ٣٧٩

حتتـاج اللجنـة، بوجـه خـاص، إىل معلومـات           و . من االتفاقية  ١١ املادة    خبصوص حسب اجلنس 
ــرأة يف القــو   لتكــوين ــة،   ب العاملــةى صــورة واضــحة عــن مــشاركة امل ــاطق احلــضرية والريفي املن

علـى االسـتفادة    وقـدرهتا     ضدها يف القوى العاملـة      واألفقي التمييز الرأسي ، و تهاومعدالت بطال 
 القلق أيـضا ألهنـا مل تتلـق مـا يكفـي مـن املعلومـات                 هاويساور .صادية اجلديدة تقمن الفرص اال  

 عظمـى املناطق الريفية واحلضرية، حيث تعمـل الغالبيـة ال       ب حالة املرأة يف القطاع غري الرمسي        عن
 .اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني وضعهن اهلشال عن من النساء، و
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 عـن    تقريرهـا املقبـل معلومـات مفـصلة        إىل تـضمني  الطـرف    اللجنة الدولـة     دعووت - ٣٨٠
 مـع اإلشـارة     ، على الـسواء   غري الرمسي و الرمسي   ني العمالة، يف القطاع   يدانحالة املرأة يف م   

بـني  فـرص  تكـافؤ ال   التدابري املتخذة وأثرها على حتقيق       عن و إىل االجتاهات على مر الزمن،    
ذلك بأن تـويل الدولـة الطـرف    كصي اللجنة وتو . يف األنشطة املدرة للدخل  والرجل ملرأةا

 إىل  الدولة الطرف، وتدعواهتماما خاصا لظروف النساء العامالت يف القطاع غري الرمسي
 والوصـول إىل   ، والتكنولوجيـا  ، والتـدريب  ،االئتمـان عـن    تقريرها املقبل معلومـات      تضمني

 .األسواق، فضال عن اخلدمات االجتماعية واحلماية

  الــذي يقدمــهدعمبالــ الدولــة الطــرف وابــذهليت ت اللجنــة بــاجلهود الــرحــبويف حــني ت - ٣٨١
قلـق أن   بع، فإهنـا تالحـظ      الرضّـ وفيـات    و نفاسـية وفيـات ال  ال معـدالت    لحـد مـن   اجملتمع الدويل ل  

ويـساورها   . يف العـامل   ى املعـدالت  ع يف سرياليون مـن بـني أعلـ        الرّضوفيات   و النفاسيةعدالت  امل
الرعاية قبل الـوالدة وبعـدها      خدمات    ما يكفي من   لىعلنساء  صول ا حذلك إزاء عدم    كالقلق  

إزاء االخنفـاض الـشديد يف   خاصة يف املناطق الريفية، ووتنظيم األسرة، يف جمال   علومات  من امل و
 .النساء والرجاللدى منع احلمل ستخدام وسائل معدل ا

ت وفيــاال جهودهــا خلفــض معــدالت الطــرفف الدولــة كثــوتوصــي اللجنــة بــأن ت - ٣٨٢
ــة لوفيــات     .عالرّضــوفيــات  والنفاســية ــة الطــرف األســباب الفعلي وتقتــرح أن تقــيم الدول
وحتـث الدولـة     . ضـمن إطـار زمـين لتخفيـضها        معـايري  وحتدد أهدافا و    أثناء النفاس  األمهات

  وزيـادة اسـتفادهتن مـن خـدمات         النـساء  ةوعيت ها من أجل  جهدقصارى  الطرف على بذل    
ن يف املنــاطق الريفيــة بوجــه و أفــراد مــدرب الــيت يقــدمهايــةالرعايــة الــصحية واملــساعدة الطب

ذلك بـأن تنفـذ الدولـة       كـ وتوصـي اللجنـة      . يف جمال الرعاية بعـد الـوالدة       ، وال سيما  خاص
منـع احلمـل    وسـائل   لـى   عصول  حـ لسـبل فعالـة ل    رمي إىل تـوفري     تالطرف برامج وسياسات    
 .وخدمات تنظيم األسرة

ي ئــ الال، الوضــع اهلــش للنــساء يف املنــاطق الريفيــةإزاء خــاص وجــه القلــق بهاويــساور - ٣٨٣
انعـدام  إزاء   بـشكل غـري متناسـب، و       طـاهلن الفقـر   ي ي ئـ يشكلن أغلبية النساء يف سرياليون، والال     

اخلــدمات الــصحية املالئمــة، والتعلــيم، والفــرص االقتــصادية، مبــا فيهــا التــسهيالت االئتمانيــة،   
ضارة، مـن   الـ تقليديـة   المارسـات   امل انتـشار    إزاء  القلق هايساور كما   .قضاءإىل ال ء  ولجالسبل  و

 اسـتمرار العـادات والتقاليـد املتعلقـة         إزاءعـن قلقهـا     بوجـه خـاص     قبيل الزواج املبكر، وتعـرب      
لنـساء  لساواة  املـ   اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق       لى األرض واإلرث اليت تؤثر سلبا علـى       عصول  باحل

 .والنهوض هبن
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ف علـى جعـل تنفيـذ االتفاقيـة وتعزيـز املـساواة بـني               وتشجع اللجنة الدولـة الطـر      - ٣٨٤
رمـي  يت ت اصـة تلـك الـ     وخب،   الوطنيـة   خططها وسياساهتا اإلمنائيـة     يف اجلنسني عنصرا واضحا  

 وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى        . التنمية املستدامة  حتقيقحدة الفقر و  من  تخفيف  الإىل  
شاركتهن يف عمليــات صــنع  مــةلــا اهتمــام خــاص الحتياجــات النــساء الريفيــات وكفإيــالء

الـصحة والتعلـيم والفـرص االقتـصادية،        من خدمات   على قدم املساواة     ندهتتفاسالقرار وا 
حتث اللجنة الدولـة   و.، والعدالةيةتسهيالت االئتمان اللدخل و ل ةدراملشاريع   ذلك امل  مبا يف 

املـرأة  مـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               زعلـى اختـاذ التـدابري الال      أيـضا   الطرف  
 .ةوراثالالريفية فيما يتعلق مبلكية األرض و

أحكام متييزية يف القـانون العـريف وعقـد         وجود  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار        - ٣٨٥
مـسموح بـه، وأن     أمـر   وتالحظ اللجنة على سبيل املثال أن تعدد الزوجات          .الزواج اإلسالمي 

ختتلـف بالنـسبة     املـرأة، وأن أسـباب الطـالق         يـز ضـد   يمنطوي علـى الت    وصية ي  التوزيع امللكية ب  
يـة علـى   الالـسلطة أو الو  القدر من   الرجال، وأن النساء والرجال ال يتمتعون بنفس        و النساء   إىل

 جـزءا   ت احملاكم احمللية، اليت تطبق القانون العـريف، ليـس         نألالقلق  باللجنة   كما تشعر    .األطفال
 .تقبل الطعن من النظام القضائي، ومن مث فإن قراراهتا ال

تعجيـل  ال، علـى  ٢١وحتث اللجنة الدولة الطرف، متاشيا مع توصيتها العامة رقـم           - ٣٨٦
 مجيـع األحكـام التمييزيـة يف        لغاءلزواج والعالقات األسرية إل    القوانني اليت حتكم ا    إصالحب

 القانون العريف وعقـد الـزواج اإلسـالمي، خاصـة فيمـا يتعلـق بـالزواج والطـالق واإلرث،                  
وحتــث اللجنــة  .تمتــع بــنفس احلقــوق والواجبــات القانونيــةال للمــرأة والرجــل تــسىنحــىت ي

على استعراض وضـع احملـاكم احملليـة وضـمان إمكانيـة الطعـن يف كـل         أيضا  الدولة الطرف   
 .أعلى درجةقراراهتا لدى حمكمة 

أة يف ويساور اللجنة القلق ألن التقرير مل يورد بيانـات إحـصائية كافيـة عـن حالـة املـر                  - ٣٨٧
 معلومــات عــن أثــر  أنــه مل يقــدمقلــقال  كمــا يــساورها. االتفاقيــةهاشمليت تــمجيــع اجملــاالت الــ

 .التدابري املتخذة والنتائج احملرزة يف خمتلف جماالت االتفاقية

، مبـا يف ذلـك   وضع نظام جلمع البيانـات يف وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تبدأ       - ٣٨٨
 حتقيــقهــات يف وضــع املــرأة والتقــدم حنــو  اجتلتقيــيم اال مؤشــرات قابلــة للقيــاس اســتخدام
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 وتـدعو الدولـة   . وختـصيص مـا يكفـي مـن مـوارد امليزانيـة هلـذا الغـرض        الفعلية هلـا  ساواة  امل
 اجلهـود  املـضي قـدما يف    دوليـة مـن أجـل        ةالطرف إىل أن تلتمس، عنـد االقتـضاء، مـساعد         

أن تــضمن أيــضا  الدولــة الطــرف وتطلــب اللجنــة إىل .الراميــة إىل مجــع البيانــات وحتليلــها
 مفـصلة حبـسب نـوع اجلـنس وحبـسب املنـاطق             ،تقريرها املقبل بيانات وحتلـيالت إحـصائية      

 .النتائج احملققةإىل  السياسات والربامج وتدابرير اثآالريفية واحلضرية، تشري إىل 

 تــصدق علــى الربوتوكــول االختيــاري أن وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   - ٣٨٩
 مـن االتفاقيـة     ٢٠ مـن املـادة      ١، وأن تقبل، يف أقرب وقت ممكن، تعـديل الفقـرة            اقيةلالتف

 .يف ما يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة

، يف تنفيــذها اللتزاماهتــا مبوجــب دفيوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــست  - ٣٩٠
التفاقيـة،   إعالن ومنهاج عمل بيجني، اللذين يعززان أحكام ا        االتفاقية، استفادة كاملة من   

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

ــة      - ٣٩١ ــذ االتفاقي ــه ال غــىن عــن تنفي ــة أن ــذاوتؤكــد اللجن ــامالتنفي ــاال ك ــق ل  وفع تحقي
 املنظور اجلنساين يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل           مراعاةوتدعو إىل    .األهداف اإلمنائية لأللفية  

األهداف وإىل إبراز أحكام االتفاقية فيها، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج تلك حتقيق 
 .يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

املتعلقـة  الدولية الرئيسية الـسبعة      وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك       - ٣٩٢
ية يف مجيـع منـاحي       يعـزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـ              )١(قوق اإلنسان حب

ولذلك، تـشجع اللجنـة حكومـة سـرياليون علـى النظـر يف إمكانيـة التـصديق علـى                     .احلياة
املعاهدة اليت ليست طرفـا فيهـا بعـد، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال                       

 .املهاجرين وأفراد أسرهم

يف سـرياليون حـىت     وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسـع            - ٣٩٣
 ئيةالنـسا املنظمـات   يكون الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون و           

 يـة  املـساواة القانون كفالـة نة باخلطوات املتخذة من أجل    ومنظمات حقوق اإلنسان، على بيّ    
 وتطلـب اللجنـة إىل     .لمرأة وباخلطوات األخـرى الـالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            ل الفعليةو

 الدولة الطرف أن تواصل على نطاق واسع، وال سيما لدى املنظمات النسائية ومنظمـات             
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ــة   ــشر االتفاقي ــسان، ن ــاري ،حقــوق اإلن ــا االختي ــة ، وبروتوكوهل ــة للجن  ، والتوصــيات العام
ــيجني   ــهاج عمــل ب ــائج و،وإعــالن ومن ــة    ا نت ــشرين للجمعي ــة والع ــدورة االســتثنائية الثالث ل

املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن   :٢٠٠٠ام املــرأة عــ”املعنونــة  العامــة
 .“احلادي والعشرين

لـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه         ا رد علـى  وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـ          - ٣٩٤
تقدمـه مبوجـب    مـن املقـرر أن      التعليقات اخلتامية، وذلك يف التقريـر الـدوري املقبـل الـذي             

 .٢٠٠٩ديسمرب /انون األول من االتفاقية يف ك١٨املادة 
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 الفصل اخلامس
األنشطة املضطلع هبا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء علـى مجيـع              

 أشكال التمييز ضد املرأة
 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز           ١٢تنص املادة    - ٣٩٥

 مـن االتفاقيـة، مـوجزا       ٢١ها السنوي، مبوجب املـادة      ضد املرأة على أن تدرج اللجنة يف تقرير       
 .مبوجب الربوتوكول االختيارياليت اضطلعت هبا  ةنشطاألعن 

 
 مــن ٢اإلجــراءات الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة  - ألف 

 الربوتوكول االختياري
ضــد اململكــة . س.  ف.نقــضية ، ١٠/٢٠٠٥الــبالغ اختــذت اللجنــة إجــراء بــشأن   - ٣٩٦

 .)انظر املرفق األول، اجلزء الثاين من هذا التقرير(املتحدة 
لتتولّيـا  وعّينت اللجنة عضوتني من أعضائها، مها براميال بـاتن وأنامـاه تـان، مقـررتني                 - ٣٩٧

 .ضد هنغاريا. س. ، قضية السيدة أ٤/٢٠٠٤رقم البالغ متابعة اآلراء املتعلقة بشأن 
 

 مــن ٨ الــيت اختــذهتا اللجنــة فيمــا يتــصل باملــسائل الناشــئة عــن املــادة اإلجــراءات - باء 
 الربوتوكول االختياري

 اللجنـة إذا تلقـت   يتعـّين علـى   من الربوتوكول االختياري، ٨ من املادة ١لفقرة  وفقا ل  - ٣٩٨
مــن جانــب دولــة طــرف  منهجيــة معلومــات موثوقــة تــدل علــى وقــوع انتــهاكات جــسيمة أو  

ــة الطــرف إىل التعــاون يف فحــص    أنيف االتفاقيــة،حلقــوق منــصوص عليهــا    تــدعو تلــك الدول
 .ذات الصلةتقدمي مالحظات بشأن املعلومات والقيام، حتقيقا هلذه الغاية، ب ،املعلومات

ــا للمــادة  - ٣٩٩ ــة      ٧٧ ووفق ــإبالغ اللجن ــام ب ــة، يقــوم األمــني الع ــداخلي للجن  مــن النظــام ال
 مــن ١مقدمــة إىل اللجنــة، للنظــر فيهــا يف إطــار الفقــرة أهنــا يبــدو باملعلومــات املقدمــة، أو الــيت 

 . من الربوتوكول االختياري٨ املادة
 مــن النظــام الــداخلي للجنــة، تكــون كــل وثــائق   ٨١ و ٨٠ووفقــا ألحكــام املــادتني   - ٤٠٠

 من الربوتوكـول االختيـاري سـرية وتكـون      ٨اللجنة وإجراءاهتا املتصلة بوظائفها مبوجب املادة       
 . املتعلقة بإجراءاهتا مبوجب تلك املادة مغلقةكل اجتماعاهتا
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة  

 من جدول األعمال، سبل ووسـائل التعجيـل بعمـل اللجنـة،     ٦نظرت اللجنة يف البند     - ٤٠١
 .٢٠٠٧يونيه /حزيران١مايو و / أيار١٤ املعقودتني يف ٧٩١ و ٧٧٤ جلستيهاخالل 

 
  من جدول األعمال٦اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند اإلجراءات   
 أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورتني األربعني واحلادية واألربعني  

ــا قبــل       - ٤٠٢ ــة أمســاؤهن لعــضوية الفريــق العامــل مل ــة انتخــاب اخلــبريات التالي أكــدت اللجن
 :الدورتني األربعني واحلادية واألربعني

 ينزردا -مرمي بلميهوب  
 فردوس آرا بيجوم 
 فرانسواز غاسبار 
 فيوليتا ُنويباوير 
 سيلفيا بيمينتيل 
 هيسو شني 
 غليندا سيمز 
 دوبرافكا سيمونوفيتش 

 
 مواعيد انعقاد اجللسات املقبلة للجنة  

 :مت تأكيد اجلدول الزمين التايل، ٢٠٠٧جدول املؤمترات واالجتماعات لعام حبسب  - ٤٠٣
ــدورة ال )أ(  ــعة الـ ــونتاسـ ــن : والثالثـ ــوز٢٣مـ ــه إىل / متـ ــسطس / آب١٠يوليـ أغـ
 ؛٢٠٠٧

 إىل ١٦مــن : تني األربعــني واحلاديــة واألربعــنيالفريــق العامــل ملــا قبــل الــدور  )ب( 
 ؛٢٠٠٧يوليه /متوز ٢٠

الدورة العاشرة للفريق العامل املعـين بالبالغـات الـواردة مبوجـب الربوتوكـول               )ج( 
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠ إىل ١٨من : االختياري
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اقترحــت املواعيــد ، ٢٠٠٨ لعــام  املؤقــتجــدول املــؤمترات واالجتماعــات وحبــسب  - ٤٠٤
 : ٢٠٠٨التالية الجتماعات اللجنة يف عام 

، ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١ينـاير إىل    / كـانون الثـاين    ١٤مـن   : األربعونالدورة    )أ( 
 ؛جنيف

ردة مبوجـــب الـــدورة احلاديـــة عـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات الـــوا )ب( 
 ؛، جنيف٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١١ إل ٩من : الربوتوكول االختياري

فربايــر / شــباط٨ إىل ٤مــن : ة الثانيــة واألربعــنيالفريــق العامــل ملــا قبــل الــدور )ج( 
 ؛، جنيف٢٠٠٨

ــة واألربعـــون  )د(  ــه إىل / حزيـــران٣٠مـــن : الـــدورة احلاديـ ــه / متـــوز١٨يونيـ يوليـ
 ؛، نيويورك٢٠٠٨

يوليـه  / متـوز  ٢٥ إىل   ٢١مـن   : ق العامل ملـا قبـل الـدورة الثالثـة واألربعـني           الفري )هـ( 
 ؛، نيويورك٢٠٠٨

الـــدورة الثانيـــة عـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات الـــواردة مبوجـــب     )و( 
 ؛، نيويورك٢٠٠٨يوليه / متوز٢٥ إىل ٢٣من : الربوتوكول االختياري

 / تـشرين الثـاين    ٧أكتوبر إىل   /األول تشرين   ٢٠من  : الدورة الثانية واألربعون   )ز( 
 ؛، جنيف، مع اجمللسني املتوازيني٢٠٠٨نوفمرب 

ــا قبــل الــدورة الرابعــة واألربعــني    )ح(   تــشرين ١٤ إىل ١٠مــن : الفريــق العامــل مل
 ؛، جنيف٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

الـــدورة الثانيـــة عـــشرة للفريـــق العامـــل املعـــين بالبالغـــات الـــواردة مبوجـــب     )ط( 
 .، جنيف٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧ إىل ١٤من : الختياريالربوتوكول ا

 
 لتقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلةا  

  الـدول األطـراف  يف تقـارير  أثنـاء دورهتـا التاسـعة والـثالثني     تنظرا سـ   اللجنة أهن  أكدت - ٤٠٥
ني ـرتني األربعـــواختـــارت الـــدول األطـــراف التاليـــة لكـــي تعـــرض تقاريرهـــا يف الـــدو  ،التاليـــة
 :ة واألربعنيــواحلادي

 الدورة التاسعة والثالثون )أ(  
 )التقرير األويل(جزر كوك  
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 األردن 
 ستونياإ 
 ايإندونيس 
 الربازيل 
 بليز 
 مجهورية كوريا 
 سنغافورة 
 غينيا 
 كينيا 
 ليختنشتاين 
 النرويج 
 نيوزيلندا 
 هندوراس 
 هنغاريا 

 
 الدورة األربعون )ب(  

 )التقرير األويل(كة العربية السعودية اململ 
 بوروندي 
 بوليفيا 
 فرنسا 
 لبنان 
 لكسمربغ 
 املغرب 
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 الدورة احلادية واألربعون )ج(  
 يسلنداآ 
 مجهورية ترتانيا املتحدة 
 سلوفاكيا 
 فنلندا 
 ليتوانيا 
 اململكة املتحدة  
 نيجرييا 
 اليمن 

 والثالثني للجنةاملتوازيني للدورة التاسعة الفريقني تكوين   
املتـوازيني للـدورة التاسـعة والـثالثني وتوزيـع          فريقيهـا   قررت اللجنة أن يكون تكـوين        - ٤٠٦

 :تقارير الدول األطراف بينهما كما يلي
 

 باءالفريق  ألفالفريق 

 ماغاليس أروشا  ومغفردوس آرا ب
  زرداين-مرمي بلميهوب  سيسوري تشوتيكول

  آبياه-دوركاس كوكر  نائلة جرب 
 ي ديريامنثشا فرانسواز غاسبار

 فلينترمانسيس  مايولوثبثزيانا 
  كاداري-روث هالبريين  فيوليتا ُنويباور
 فوميكو سايغا براميال باتن

 دوبرافكا سيمونوفيتش سيلفيا بيمينتل
 أناماه تان  شيلينغ- شوب ثبياهانا 

 تافارس دا سيلفارجنينا ماريا  هيسو شني
  كسياو كياوزو مزغليندا سي
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الدول األطراف اليت سينظر يف 

 باءالفريق الدول األطراف اليت سينظر يف تقاريرها  ألفالفريق تقاريرها 

 )CEDAW/C/EST/4(ستونيا إ )CEDAW/C/JOR/3-4(األردن 
 )CEDAW/C/BRA/6(الربازيل  )CEDAW/C/IDN/4-5(إندونيسيا 

 )CEDAW/C/KOR/6(؛ )CEDAW/C/KOR/5(ة كوريا مجهوري )CEDAW/C/BLZ/3-4(بليز 
 )CEDAW/C/KEN/6(كينيا  )CEDAW/C/SGP/3(سنغافورة 

 )CEDAW/C/LIE/3(؛ )CEDAW/C/LIE/2(ليختنشتاين  )CEDAW/C/GIN/4-6(غينيا 
 )CEDAW/C/NOR/7(النرويج  )CEDAW/C/HON/6(هندوراس 

 )CEDAW/C/NZL/6(نيوزيلندا  )CEDAW/C/HUN/6(هنغاريا 
 

 .يف جلسة عامة) CEDAW/C/COK/1(وسينظر يف التقرير األويل جلزر كوك 
 

االجتماع السادس املشترك بني اللجان واالجتماع التاسع عشر لرؤساء اهليئات املنشأة             
 مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان

ــستها، عــضوتان مــن أعــضاء املكتــب، مهــا       - ٤٠٧ ــة أن حتــضر، إضــافة إىل رئي قــررت اللجن
ة غليندا سيمز والسيدة نائلة جـرب برفقـة الـسيدة فرانـسواز غاسـبار كمناوبـة، االجتمـاع                   السيد

.  يف جنيـف ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٠ إىل ١٨السادس املشترك بني اللجان، املقرر عقده مـن    
وستحضر الرئيسة االجتماع التاسع عـشر لرؤسـاء اهليئـات املنـشأة مبوجـب معاهـدات حقـوق                  

 . يف جنيف٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٢و  ٢١يومي اإلنسان، املقرر عقده 
 

  من االتفاقية١٨حتسني أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة   
 طلب تقدمي التقارير األولية اليت تأخرت كثريا عن موعدها  

، )CEDAW/C/2007/I/2(استعرضت اللجنـة حالـة تقـدمي الـدول األطـراف لتقاريرهـا               - ٤٠٨
ذت يف دورهتــا الــسابعة والــثالثني هبــدف تــشجيع الــدول  كمــا استعرضــت اخلطــوات الــيت اختــ 

وتابعـت اللجنـة أعماهلـا وفقـا     . األطراف على تقدمي التقـارير الـيت تـأخرت كـثريا عـن موعـدها           
، وأخــذت يف االعتبــار خربهتــا الــسابقة بــدعوة دولــتني مــن  ‘١’ثالثــا /٣١أوال و /٢٩ملقرريهــا 

يقـدم كـل منـهما مجيـع تقـاريره          إىل أن    الدول األطراف، مها الـرأس األخـضر وسـانت لوسـيا،          
والحظت أيـضا أهنـا طلبـت يف دورهتـا الـسابعة          .  جامع يف تقرير ، وذلك   املتأخرة عن مواعيدها  

 ســنة يف تقــدمي تقاريرهــا األوليــة ٢٠والــثالثني مــن أربــع دول أطــراف متــأخرة مبــا يزيــد علــى  
وليبرييا وهـاييت، أن يقـّدم كـل     بيساو - من االتفاقية، وهي دومينيكا وغينيا    ١٨مبوجب املادة   

، لكـي  ٢٠٠٨مـارس  /حبلـول آذار  جـامع   يف تقريـر    وذلـك   منها تقاريره املتأخرة عن مواعيـدها       
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 واتفقـت اللجنـة علـى أن تطلـب          ٢٠٠٩ عـام    يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني        يفتنظر فيها اللجنة    
هاما ومجهوريـة   من أربع دول أطراف أخرى تأخرت كثريا يف تقدمي تقاريرهـا، وهـي جـزر البـ                

أفريقيا الوسطى وسيشيل وغرينادا، أن يقّدم كل منـها تقـاريره األوليـة وكـل التقـارير الدوريـة                   
، لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة يف          ٢٠٠٨قبـل هنايـة عـام       جـامع   يف تقريـر    وذلـك   األخرى املستحقة   

هلـة  وكتدبري أخري، يف حالة عدم تلقي هذه التقارير يف غضون امل          . ٢٠١٠وقت مبكّر من عام     
 يف غيـاب    قية يف هذه الدول األطـراف األربـع       املقترحة، ستنتقل اللجنة إىل النظر يف تنفيذ االتفا       

توفـالو  : وقررت اللجنة أيضا أن تبعـث رسـائل تذكرييـة إىل الـدول األطـراف التاليـة                . تقاريرها
 .وجيبويت وكوت ديفوار

 
تماع الثامن عشر لرؤسـاء     متابعة توصيات االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان واالج         

معاهدات حقوق اإلنسان والتحضري لالجتماع السادس املشترك وجب اهليئات املنشأة مب
 بني اللجان واالجتماع التاسع عشر لرؤساء اهليئات

شيلينغ عن نتـائج االجتمـاع الثـاين         -  شوب ثاستمعت اللجنة إىل إحاطة قدمتها بيا      - ٤٠٩
) ٦٣٨، اجلــزء الثالــث ، الفقــرة A/61/38انظــر (ســاليب العمــل للفريــق العامــل املعــين مبواءمــة أ

وسـلّمت بأمهيـة   .  النقـاط تلـك يف والنقاط اليت اتفق عليها االجتماع، وناقشت اللجنـة موقفهـا    
، اليت أعربـت يف ضـوئها عـن         ‘‘املنشأة مبوجب معاهدات  صوب نظام منّسق للهيئات     ”عبارهتا  

وأعربـت أيـضا   . ليـة للعمـل علـى مواءمـة أسـاليب العمـل      فيما يتعلق بإنـشاء آ   ) أ(إيثارها اخليار   
هــا مــن اهليئــات املنــشأة مبوجــب عــن اســتعدادها للعمــل علــى حنــو بنــاء يف هــذا الــشأن مــع غري 

 .معاهدات
 

 مواءمة املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي التقارير  
نغ والـسيدة    شـيلي  -الـسيدة شـوب     (استمعت اللجنة إىل إحاطة قدمها فريقها العامـل          - ٤١٠

التقـارير  بشأن مراجعة مبادئها التوجيهية اخلاصة بإعداد الدول األطـراف          ) جرب والسيدة ديريام  
ــادة   ــادئ       ١٨مبوجــب امل ــني اللجــان باملب ــشترك ب ــول االجتمــاع امل ــة، يف ضــوء قب ــن االتفاقي  م

لدوليـة،  التوجيهية املتوائمة املنقحة اخلاصة بتقدمي التقارير مبوجب معاهـدات حقـوق االنـسان ا             
مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية إلعـداد وثيقـة أساسـية موحـدة ووثـائق خاصـة مبعاهـدات حمـددة                      

)HRI/MC/2006/3  ؛ انظـر أيــضاA/61/38  واســتنادا إىل اقتــراح ). ٦٣٦، اجلــزء الثالـث، الفقــرة
ــة علــى أن تواصــل يف دورهتــا التاســعة والــثالثني عملــها املتعلــق      الفريــق العامــل، اتفقــت اللجن

 .بالتنقيحات بغية اعتمادها
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 اجتماع جلنة القانون الدويل بشأن التحفظات  
استمعت اللجنة إىل إحاطة قدمها السيد فلينترمان حول االجتماع الذي عقدتـه جلنـة               - ٤١١

 وحــضره ممثلــو اهليئــات املنــشأة مبوجــب  ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٦  و١٥القــانون الــدويل يــومي  
واســتمعت اللجنــة أيــضا إىل إحاطــة أخــرى مــن . آخــرونمعاهــدات حقــوق اإلنــسان وخــرباء 

انظـر  (السيد فلينترمان تناول فيهـا النتـائج الـيت توصـل إليهـا الفريـق العامـل املعـين بالتحفظـات                      
HRI/MC/2007/5   و ،A/61/38     الفتا االنتباه إىل توصيات الفريـق      ) ٦٣٨، اجلزء الثالث، الفقرة

وعقـب مناقـشة    .  املمارسـة الـيت تتبعهـا اللجنـة        ومالحظا على وجه اخلصوص أهنا متماشـية مـع        
خمتلــف اجلوانــب، اتفقــت اللجنــة علــى تأييــد االقتــراح الــداعي إىل عقــد اجتمــاع آخــر للفريــق 

واتفقت أيضا على إبقاء مـسألة التحفظـات قيـد االسـتعراض يف الـدورات               . العامل يف املستقبل  
 .املقبلة

 
 مسائل أخرى  

ــة يف   - ٤١٢ ــا٣٠اســتمعت اللجن ــايو /ر أي ــها  ٢٠٠٧م ــة قدمت ــشارة اخلاصــة   إىل إحاط املست
 حـول املـسائل املتـصلة بإصـالح األمـم           والنـهوض بـاملرأة   بـشأن القـضايا اجلنـسانية       لألمني العام   

املتحدة ، وخصوصا املقترحات املتعلقة باعتماد هيكل جديد للمساواة بني اجلنسني، ودخلـت             
 A/61/583   وA/61/836وجــه اخلــصوص انظــر علــى ( حــوار تفــاعلي يف هــذا الــصدد يفمعهــا 

 ).A/61/590 و
واتفقت اللجنة على أن تعقد، أثناء دورهتا التاسعة والثالثني، اجتماعا غـري رمسـي مـع        - ٤١٣

الدول األطراف يف االتفاقية من أجل إطالع هذه الدول علـى آخـر مـا مت بـشأن طلـب اللجنـة              
 تـشجيع الـدول األطـراف علـى تقـدمي      بتمديد وقت االجتماعات؛ وبشأن جهودهـا الراميـة إىل   

تقاريرها األولية اليت تأخرت كثريا عن موعدها؛ وعملها يف اجمللسني املتـوازيني؛ وبـشأن أمـور                 
 .أخرى تتصل مبسؤولياهتا مبوجب االتفاقية والربوتوكول االختياري

ــال يف    و- ٤١٤ ــى االحتف ــة عل ــوز٢٣وافقــت اللجن ــشرين   / مت ــسة والع ــذكرى اخلام ــه بال يولي
ووجهــت دعــوة إىل . نــشاء اللجنــة، وذلــك يف اجللــسة االفتتاحيــة لــدورهتا التاســعة والــثالثني إل

األمني العام لكي يلقي كلمة أمام اللجنة هبذه املناسبة، كما وجهـت دعـوة إللقـاء كلمـة أمـام                    
املستــشارة اخلاصــة االجتمــاع إىل كــل مــن مفوضــة األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان و 

 ورئيــسة جلنــة وضــع املــرأة، وإىل ممثلــة ملنظمــة غــري  والنــهوض بــاملرأةاجلنــسانية يا قــضابــشأن ال
 . شيلينغ باعتبارها أقدم أعضاء اللجنة-حكومية، وإىل السيدة شوب 
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 الفصل السابع
  من االتفاقية٢١تنفيذ املادة   

االتفاقيـة،   مـن  ٢١ من جدول األعمال، املتعلق بتنفيذ املـادة   ٥نظرت اللجنة يف البند      - ٤١٥
 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١ مايو و/ أيار١٤، املعقودتني يف ٧٩١ و٧٧٤يف جلستيها 

 
  من جدول األعمال٥البند يف إطار اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة   
 توصيات عامة بشأن املهاجرات  

ق ناقشت اللجنة املشروع اجلديد للتوصية بشأن املهاجرات الـيت قدمتـها رئيـسة الفريـ               - ٤١٦
واستنادا إىل املناقشات والتوصيات اإلضافية الـيت تقـدم هبـا الفريـق العامـل، مت االتفـاق                  . العامل

الـسيدة  : ويتـألف الفريـق العامـل مـن    . على مناقشة مشروع منقح يف الدورة التاسـعة والـثالثني         
ــام  ــسة(ديري ــسيدة      ) الرئي ــسيدة جــرب وال ــشا وال ــسيدة أروت ــسيدة بيمنتــل وال ــسيدة شــني وال وال

 .را بغومآ دا سيلفا والسيدة سسبار والسيدة تافاريغا
 

 ٢توصية عامة بشأن املادة   
قدمت رئيـسة الفريـق العامـل، الـسيدة فلينترمـان، عرضـا آلخـر املـستجدات يف حالـة                     - ٤١٧

إعداد التوصـية، وأشـارت إىل أن الفريـق العامـل ينـوي تقـدمي خمطـط تناقـشه اللجنـة يف دورهتـا            
وقـد وافقـت اللجنـة علـى ختـصيص اجتمـاع واحـد ملناقـشة املخطـط خـالل             . التاسعة والثالثني 

كما قدمت السيدة فلينترمان إحاطة إىل اللجنة بـشأن حلقـة دراسـية             . دورهتا التاسعة والثالثني  
منظمــة رصــد العمــل العــاملي مــن أجــل حقــوق املــرأة مبنطقــة آســيا واحملــيط غــري رمسيــة نظمتــها 

ــادئ ــن   اهل ــور، م ــر / شــباط٢٠  إىل١٦ يف كــواال ملب ــاد   ٢٠٠٧فرباي ، وكــان موضــوعها األبع
: التاليــة أمســاؤهنالعــضوات ويتــألف الفريــق العامــل مــن  . الدولــةلواجبــات الوطنيــة والدوليــة 
والــسيدة ســيمونوفيتش والــسيدة ديريــام والــسيدة بيمنتــل والــسيد ) الرئيــسة(الــسيدة فلينترمــان 

كـــداالري والـــسيدة  - البريينزرداين والـــسيدة هـــ - شـــيلينغ والـــسيدة بلميهـــوب - شـــوب
 .أبياه - كوكر
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 الفصل الثامن
 جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثني  

 
ــثالثني يف       - ٤١٨ ــدورهتا التاســعة وال ــة يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت ل نظــرت اللجن

 :٢٠٠٧يونيه / حزيران١ املعقودة يف ٧٩١جلستها 
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .ي عن عضو جديد يف اللجنةإعالن رمس - ٢ 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٣ 
هبـا بـني الـدورتني الثامنـة والـثالثني          اليت اضـطلعت    تقرير الرئيسة عن األنشطة      - ٤ 

 .والتاسعة والثالثني للجنة
 مـن اتفاقيـة   ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة        - ٥ 

 .يع أشكال التمييز ضد املرأةالقضاء على مج
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة  - ٦ 
 .سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة - ٧ 
أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                 - ٨ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 .ألعمال املؤقت للدورة التاسعة والثالثنيجدول ا - ٩ 
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثامنة والثالثني - ١٠ 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

نظـــــــرت اللجنـــــــة يف مـــــــشروع التقريـــــــر عـــــــن دورهتـــــــا الثامنـــــــة والـــــــثالثني    - ٤١٩
)CEDAW/C/2007/II/L.1نظــــــر ا (٧٩١يف جلــــــستها ) ات واإلضــــــافCEDAW/C/SR.791( 

 .واعتمدته بصيغته املنقحة شفويا خالل املناقشة
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 املرفق 
ــرأة املتخــذ يف إطــار          ــز ضــد امل ــة بالقــضاء علــى التميي ــة املعني ــرار اللجن ق

الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز        
 املرأة ضد

 )الدورة الثامنة والثالثون(  
 

 *١٠/٢٠٠٥ رقم البالغ  
 

 .ص. ف. السيدة ن :مقدم من
 صاحبة البالغ :الشخص املدعي بأنه ضحية

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية :الدولة الطرف
 )البالغ األول( ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢١ :تاريخ البالغ

 ٢٠٠٦مــــارس /آذار ٨ يفة الطــــرف  إىل الدولــــتأُحيلــــ :الوثائق املرجعية
 )صدر يف شكل وثيقةت مل(

  
 مـن اتفاقيـة     ١٧املادة  املنشأة مبوجب    ،اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      إن   

 ،القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠ يوم اجملتمعة 
 :ما يلي تعتمد 

 
 قرار بشأن مقبولية البالغ  

 املشفوع مبعلومـات تكميليـة مؤرخـة        ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢١صاحبة البالغ املؤرخ      ١-١
ــانون الثـــاين٢ أكتـــوبر و/ تـــشرين األول١٦  ص، . ف. هـــي الـــسيدة ن٢٠٠٥ديـــسمرب / كـ

حـق    صـاحبة الـبالغ منحهـا    تطلـب و .١٩٧٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٥باكستانية من مواليد    
إهنـا ختـشى   صـاحبة الـبالغ   وتقـول  . ش حاليا رفقة ولـديها تعيحيث اللجوء يف اململكة املتحدة    

 

ــبالغ    *  ــة أمســاؤهم  شــارك يف النظــر يف هــذا ال ــة التالي ــسيدة   : األعــضاء يف اللجن ــردوس أرا بغــوم، ال ــسيدة ف ال
 زرداين، السيدة سيسوري شوتيكول، الـسيد دوركـاس         -ماغاليس أروشا دومينغز، السيدة مرمي بلميهوب       

 أبيــا، الــسيدة مــريي شــانيت ديريــام، الــسيدة ســيس فلينترمــان، الــسيدة نائلــة حممــد جــرب، الــسيدة   -كــوكر 
سبار، الـسيدة روث هـالربين كـاداري، الـسيدة فيوليتـا نويبـاور، الـسيدة بـراميال بـاتن، الـسيدة                      فرانسواز غا 

 شيلينغ، السيدة هيسو شن، السيدة غلنـدا  -سيلفيا بيمنتل، السيدة فوميكو سايغا، السيدة هانا بيايت شوب  
 . تافارس دا سيلفاسيمز، السيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، السيدة أناماه تان، السيد ماريا رجيينا. ب
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ولـديها  وتعلـيم    من القتل علـى يـدي زوجهـا الـسابق يف باكـستان وعلـى مـستقبل                   نفسهاعلى  
صــاحبة الــبالغ يف شــكواها إىل أحكــام وال حتــتكم . لتــها ســلطات اململكــة املتحــدةمــا رّح إذا

توضـح الطريقـة الـيت رمبـا مت     د املـرأة وال   حمددة من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـ         
 ٣ و ٢تنـدرج يف إطـار املـادتني        مـسائل    حـسبما يبـدو      تـثري دعاءاهتا  اهبا انتهاك االتفاقية ولكن     

دخـال حيـز    وبروتوكوهلـا االختيـاري      وكانـت االتفاقيـة      .انفـسه وهي تنوب عـن     . من االتفاقية 
ديــــسمرب / كــــانون األول١٧  و١٩٨٦أبريــــل / نيــــسان٧يف الدولــــة الطــــرف النفــــاذ لــــدى 

  .تباعا ٢٠٠٤

 مـن املـادة     ١لفقرة  لحلمايتها وفقا   مؤقتة  إجراءات  طلبت اختاذ   صاحبة البالغ   كانت  و  ٢-١
  . من الربوتوكول االختياري٥

ل صــاحبة ، طلبــت اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أال ترّحــ     ٢٠٠٦مــارس / آذار٨ويف   ٣-١
 .عروضة عليها قضيتهم املنظر يفت ريثما ، ص. وع، ص.البالغ وولديها، ع

 
 صاحبة البالغكما عرضتها الوقائع 

 ولـدين عـامي      وأجنبـت مـن زوجهـا      ١٩٩٦مـايو   / أيـار  ١٧تزوجت صاحبة البالغ يف       ١-٢
 جتاههـا مباشـرة بعـد الـزواج حيـث      هوتغريت طباع زوجهـا وتـصرفات   . تباعا٢٠٠٠  و١٩٩٨

ن حتـت تـأثري الكحـول واملخـدرات         وبدأ يذيقها شىت أنواع املعاملة الـسيئة وخباصـة عنـدما يكـ            
كان يرغمها على أخـذ أمـوال مـن والـديها إلنفاقهـا              و .بعد تكبد خسائر على مائدة القمار      أو

 .على نزواته
مث فـرت   . ٢٠٠٢أغـسطس   / يف آب  ةينهاوتعرضت لالغتصاب على يديه وطلقته يف ال        ٢-٢

 ممـا دفعهـا  بعـد طالقهـا منـه    وواصل زوجها حترشه هبا حـىت   .بعد ذلك بولديها إىل قرية جماورة
  .ولكنها مل تتلق أي محايةعنه وأبلغت الشرطة  .إىل تغيري حمل سكنها مرتني أخريني

إىل مرتهلـا صـحبة رجـال آخـرين     زوجهـا الـسابق   ، قدم ٢٠٠٣يناير /ويف كانون الثاين  ٣-٢
 قـررت اهلـروب مـن البلـد مبـساعدة     وبعـد هـذه احلادثـة،      .مسلحني بـسكاكني وهـددها بالقتـل      

  . وتكفل أبواها بتغطية التكاليفأحد األشخاص من

 ٢٠٠٣ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٤ صـــاحبة الـــبالغ إىل اململكـــة املتحـــدة يف قـــدمت و ٤-٢
وأمضت يومـا يف مطـار القـاهرة يف     .لجوءنحها حق الولديها وقدمت يف نفس اليوم طلبا مل مع

فربايــر / شــباط٢٧ويف . املتحــدةاملــسافرين العــابرين قبــل وصــوهلا إىل اململكــة  جنــاح مــصر يف 
  . اللجوءوزارة الداخلية طلبب، رفضت مديرية اهلجرة واجلنسية ٢٠٠٣
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 رفــض طلــباملنــع مــن الــدخول بعــد  ”وتقــول صــاحبة الــبالغ إهنــا طعنــت يف قــرار    ٥-٢
ــه “اللجــوء ــة اهلجــرة واجلنــسية   الــذي اختذت ــةبــمديري  واحتجــت يف طعنــها بــأن  وزارة الداخلي

ــة ، املتعلقــة مبركــز الالجــئني ١٩٥١كا التفاقيــة عــام طردهــا يــشكل انتــها  ــة األوروبي  واالتفاقي
ية ادعائهـا؛ وأن لــديها أسـبابا وجيهــة   قاصدمــوأكـدت   .حلقـوق اإلنـسان واحلريــات األساسـية   

ة اجتماعيـ ، فهـي تنتمـي لفئـة        من التعرض لالضطهاد على أيـاد ليـست جهـة حكوميـة            خوفلل
باكـستان  ؛ وأن ١٩٥١ الـيت تـسري عليهـا اتفاقيـة عـام       من الفئـات  )النساء يف باكستان  (معينة  

داخـل باكـستان،   حقيقـي للـهروب    خيـار أنه مل يكـن أمامهـا مـن    احلماية الكافية؛ و توفر هلا    مل
ــة ٣لمــادة لانتــهاك  وأهنــا ضــحية ؛هــذا اخليــار غــري معقــول بــأي حــال   وإن كــان  مــن االتفاقي

 .ألساسيةوروبية حلقوق اإلنسان واحلريات ااأل

جهـة االختـصاص القـضائي يف جلـسة عقـدهتا        ، رفضت   ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٦يف  و ٦-٢
ــة الطعــن   يف قــرار رفــض منحهــا حــق اللجــوء، وقــضت أيــضا بعــدم وجاهــة     احملكمــة االبتدائي

وتقبـل روايتـها    هـا   أهنا تتعاطف مع  جهة االختصاص   وجاء يف قرار     .قوق اإلنسان احتجاجها حب 
  الـسابق  كن تستطيع االنتقـال إىل مكـان بعيـد عـن زوجهـا            هنا مل ت  قوهلا إ للوقائع ولكنها ترفض    

 سـببا معقـوال      احتمـاال جـادا أو     إىل أهنـا ال تـرى     جهـة االختـصاص      وخلـصت    .داخل باكستان 
ستتعرض ملزيد من االضـطهاد إذا عـادت إىل باكـستان            صاحبة البالغ    نأيبعث على االعتقاد ب   

ضا إىل اســـتنتاج مـــؤداه  خلـــصت أيـــ و. وانتقلـــت بالـــسكىن إىل مكـــان آخـــر داخـــل البلـــد     
 الـصحيح وأهنـا سـتلقى    ى عودهتـا ال تـشكل اضـطهادا بـاملعىن    الصعوبات اليت قد تالقيها لـد    أن

 .أن الطرفني مل يعودا زوجا وزوجةال سيما و ،محاية كافية يف باكستان

، رفــضت حمكمــة اســتئناف قــضايا اهلجــرة طلــب صــاحبة ٢٠٠٤ يوليــه/ متــوز٣١ويف  ٧-٢
  .إبالغها هبذا الرفض ٢٠٠٤أغسطس / آب١٠ومت يف  .القراربالطعن يف  السماح هلا البالغ

إىل احملكمـة    يف قرار حمكمة استئناف قضايا اهلجرة بأن قـدمت           بالغوطعنت صاحبة ال   ٨-٢
 طلبــا (Queen's Bench Division)بــدائرة جملــس امللكــة اخلــاص كمــة العــدل العليــا اإلداريــة حمل

  .اعد اإلجراءات املدنيةقوإلجراء مراجعة قانونية وفقا ل

وقـضت بـسالمة    .، أيدت احملكمـة العليـا القـرار   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١٤ويف  ٩-٢
كانـت حمقـة يف األسـباب الـيت بنـت عليهـا       جهة االختـصاص   أن  أعلنت   و ؛اإلجراءات القانونية 

مبـأمن   تظـل ،  تـها روايوإن سلّم بصدق جوهر     حىت  ما رأته من أن صاحبة البالغ،       استنتاجاهتا و 
مـن أي خطـر إذا عــادت إىل باكـستان وسـكنت بعيــدا مبـسافة كافيـة عــن حمـل سـكن زوجهــا         

 .وكان القرار هنائيا .خلصت احملكمة إىل أن فرص نقض القرار معدومة و؛السابق
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إخطـارا مبنحهـا صـفة      ” بالغ، تلقت صـاحبة الـ     ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٥ويف   ١٠-٢
  .“انتظار التحقق مما إن كان سيتم احتجازهيف مؤقتا له باإلقامة مرخص شخص 

 منحهـا   طلبـت صـاحبة الـبالغ مـن وزارة الداخليـة          ،  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٤يف  و ١١-٢
  . للبقاء يف اململكة املتحدة ألسباب إنسانية“محاية مؤقتة” أو “تصرحيا استنسابيا”

ــباط١ويف  ١٢-٢ ــر / ش ــسية إ   ٢٠٠٥فرباي ــة اهلجــرة واجلن ــت مديري ــبالغ  ، كتب ىل صــاحبة ال
بالغهــا ي اختــذ بــشأن ذ القــرار الــيفوأن ال رجعــة اســتنفدت مجيــع ســبل الطعــن  بأهنــا تعلمهــا
وعليهــا أن تتــدبر أمرهــا ال يــسنده ســند ومت تــذكريها بــأن بقاءهــا يف اململكــة املتحــدة  .األول

ساعدة وجـرى إطالعهـا علـى اجلهـة الـيت ميكنـها أن تطلـب منـها املــ        . ملغـادرة البلـد دون إبطـاء   
 .واملشورة بشأن العودة إىل بلدها

طلبــا إىل احملكمــة األوروبيــة  الــبالغ ، قــدمت صــاحبة ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٩ويف  ١٣-٢
حظـر   (٣حلقوق اإلنسان بدعوى أن اململكة املتحـدة انتـهكت حقهـا املكفـول مبوجـب املـادة                  

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٤ ويف ).احلق يف احترام احليـاة اخلاصـة واألسـرية    (٨واملادة ) التعذيب
 جلنة من ثالثـة قـضاة بعـدم    ا عقدهتجلسة، قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف    ٢٠٠٥

أي انتـهاك ظـاهر للحقـوق واحلريـات املبينـة يف            عدم انطوائه على    ”مقبولية البالغ على أساس     
 .“اهتاالتفاقية أو بروتوكوال

 منحهــا تــصرحيا استنــسابيا  داخليــة طلــب، رفــضت وزارة ال٢٠٠٦مــايو / أيــار٨ويف  ١٤-٢
ــسانية اســتنادا إىل  ه ســند وورد يف القــرار أن بقاءهــا يف اململكــة املتحــدة ال يــسند   .أســباب إن

سـتتخذ  وزارة الداخليـة  ورد فيـه أيـضا أن   و .وعليهـا أن تتـدبر أمرهـا ملغـادرة البلـد دون إبطـاء      
.  أهنــا مل تكــن ســافرت بعــد    إذا تــبنيإىل باكــستانحلملــها علــى الــسفر   اخلطــوات الالزمــة  

 .تشفع الوزارة إنذارها مبهلة قصوى حمددة ومل
 

 الشكوى
هنـا قـدمت إىل اململكـة املتحـدة إلنقـاذ حياهتـا ومـستقبل ولـديها                 إتقول صاحبة البالغ     ١-٣
ها ولـدان لـن تـشعر    حضنوقالت إهنا بوصفها امرأة وحيدة يف  .حفاظا على حقهما يف التعليمو

ــوتقــول إهنــا إذا مــا  ، كــة املتحــدة باألمــان خــارج اململ  ت إىل باكــستان، فلــن تكــون هلــا   رحل
ــا ي    أي ــسابق مم ــا ال ــة وســيقتلها زوجه ــديها وومــستقبل هــدد محاي ــا ل  .يفــسد عليهمــا تعليمهم

تطلــب بالتــايل أن يــسمح هلــا ولولــديها بــالعيش يف اململكــة املتحــدة ومتكينــها مــن محايــة   وهــي
 .ت، فستترك ولديها وراءهاوهي تقول بوضوح إهنا إذا ما رحل مؤقتة
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  منحهـا حـق    يف طلـب  الـيت اتبعـت للبـت       جـراءات   صـاحبة الـبالغ بـأن اإل       كما ادعـت   ٢-٣
 . عادلة إجراءات مل تكن حقوق اإلنسان،اللجوء واحتجاجها بانتهاك

 
 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

، مقبوليــة الــبالغ يف ٢٠٠٦مــايو / أيــار٥ مــذكرهتا املؤرخــةتطعــن الدولــة الطــرف يف  ١-٤
 مجيــع ســبل االنتــصاف احملليــة املتاحــة وأن نفــس تنفدتكــن اســتمل ته ن صــاحبإوتقــول بــشأنه 

الـبالغ يتـسم بعـدم كفايـة األدلـة           وأن   ،وروبيـة حلقـوق اإلنـسان     حملكمة األ نظرت فيها ا  املسألة  
 . أو احلجة الدامغة/و
بالفعـل  ن هنـاك    إولـة الطـرف     ل االنتـصاف احملليـة، تقـول الد       بسـ باستنفاد  وفيما يتعلق    ٢-٤
مـنح  طلـب   بـرفض    ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ٨ املـؤرخ    قرار وزارة الداخليـة   للطعن يف   انتصاف  بل  س

حبة غــري أن الدولــة الطـرف تقــر بــأن صــا . صـاحبة الــبالغ تــصرحيا استنــسابيا ألسـباب إنــسانية  
خليــة ألهنــا الــبالغ مل يكــن بإمكاهنــا عمليــا اللجــوء إىل تلــك الــسبل للطعــن يف قــرار وزارة الدا 

 طلبــها الحظــات الدولــة الطــرف بــشأن مقبوليــة تــسلمته يف نفــس الوقــت الــذي أبلغــت فيــه مب 
وهلـا  .  تلـك الـسبل مـن قبـل أن تكـون قـد عرفـت بـه فعـال                   كـان باسـتطاعتها أن تلجـأ إىل        وما

 احملكمـة   ا جتريهـ  ةقـضائي مراجعـة   طلـب   اآلن، حبسب ما تقوله احلكومـة، أن تلـتمس اإلذن هلـا ب            
 هـذا اإلذن   صـاحبة الـبالغ      مـنح على أن تستبعد جدا إمكانيـة       الدولة الطرف   مما حيمل   و .العليا

اليت ستعتمد عليهـا مـع مـا سـبق          الوقائع واحلجج القانونية    تها، وتطابق   قضياملاضية يف   جملريات  ا
وتالحـظ الدولـة     ).واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان   (السلطات الوطنية   أن احتجت به لدى     

ــة /لــسلطات ولــدى اقــط حبة الــبالغ مل تكــن احتجــت   صــاالطــرف أن هنــا أبأو احملــاكم احمللي
تـسىن هلـا حـىت      لسلطات احمللية وال احملاكم احملليـة       اال  ضدها ألهنا امرأة، ولذا، ف    لتمييز  ت  تعرض
علـى متييـز ضـدها ألهنـا        رمبا تكون تنطـوي     دعاء صاحبة البالغ بأن القرارات      االتعامل مع   اآلن  

يف  اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان       اجتـهادات  دولـة الطـرف يف هـذا الـصدد إىل         وتشري ال  .ةأمرا
دعـاء  اوتالحظ الدولة الطرف أيضا أن       .)١٤(استنفاد وسائل االنتصاف احمللية   شرح املقصد من    

صاحبة البالغ بأهنا تعرضت لتمييـز ألهنـا امـرأة كـان سيـستحق اهتمـام وزارة الداخليـة عنـدما                     
املقدمـة لــدعم   جـزءا مـن احلجـج    يف الوقــت املناسـب شكل  كـان سيـ  نظـرت يف قـضيتها ولرمبـا   
ومــع التــسليم بأنــه رمبــا مل يكــن مــن   . احملكمــة العليــاا جتريهــة قــضائيطلــب اإلذن هلــا مبراجعــة

الدولـة الطـرف    السلطات الوطنية مبـواد حمـددة، تؤكـد         لدى  الضروري أن حتتج صاحبة البالغ      

__________ 
ك . ت ٢٢٢/٧٨عنيـة حبقـوق اإلنـسان       ىل اللجنـة امل   إ من البالغ الوارد     ٣-٨تشري الدولة الطرف إىل الفقرة       )١٤( 

 .)CCPR/C/37/D/222/1987( ضد فرنسا



A/62/38 
 

287 07-41514 
 

احلــق أو احلقــوق الــيت انتــهكت علــى وجــه  لبــها طتــذكر يفه كــان علــى صــاحبة الــبالغ أن أنــ
 . حىت يستويف طلبها شروط املقبولية يف االتفاقيةة املكرسةاجلوهريالتحديد من بني احلقوق 

ســبق أن أن املــسألة ممــا يقــضي بعــدم قبــول الطلــب  ن إوتقــول الدولــة الطــرف أيــضا   ٣-٤
 ٤مـن املـادة   ) أ( ٢ بالفقرة   عمالنظرت فيها هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو التسوية           

الدولـة الطـرف   سلم وتـ  .احملكمـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان     هـي  من الربوتوكول االختيـاري، 
إمنــا تــدخل ضــمن األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان املعروضــة علــى احملكمــة بــأن الــدعاوى الفرديــة 

إىل مــا يعنيــه  أيــضاالدولــة الطــرف  تــشريو .)١٥(ة الدوليــةأو التــسوي الــدويل التحقيــقإجــراءات 
 للمحكمـة   قـدمت ن نفـس صـاحبة الـبالغ        إ تقـول و )١٦(“ بت فيهـا مـن قبـل       مسألة’’مصطلح  

ــسان    ــوق اإلن ــة حلق ــة األوروبي ــب    )١٧(شــكوى مطابق ــم الطل ــت رق ورفــضت . ١١٦/٥أعطي
عـدم انطوائـه    علـى أسـاس     ’’احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان البت يف الطلـب لعـدم املقبوليـة             

 تقـول ولـذا،   .‘‘اهتـ  للحقـوق واحلريـات املبينـة يف االتفاقيـة أو بروتوكوال          انتهاك ظاهر  أيعلى  
ــة الطــرف  ــبالغ إن الدول ــة  ال   مــن٤ املــادة مــن) أ( ٢ وفقــا للفقــرةال يــستويف شــروط املقبولي

 .ختيارياال الربوتوكول
األدلـة  يتـسم يف نفـس الوقـت بعـدم كفايـة            ن هذا البالغ    إوتقول الدولة الطرف أيضا      ٤-٤
 طلـب   الـيت اسـتند إليهـا      الوقـائع  علـى نفـس      يقـوم ألنـه   فحجتـه قاصـرة     . حلجة الدامغة غياب ا و

 صـاحبة  الدعـاء ا قانونيـ قـدم سـندا    وال ي؛اللجوء الذي نظـرت فيـه ورفـضته الـسلطات الوطنيـة       
سـلطاهتا الوطنيـة   يف الطريقـة الـيت عاملـت هبـا         التفاقيـة   بأهنا خرقت ا  الدولة الطرف   على   البالغ
) هااولـد يعامـل هبـا   و(يف الطريقة اليت تعامل هبـا      أو  حالتها اإلنسانية   جوء و ل منحها حق ال   طلب

ــا  ــهم يف اململكــة املتحــدة علــى أســاس مؤقــت   حالي ــاء إقامت ــرد  .أثن ــبالغ  مــن ومل ي صــاحبة ال
 الـذي هـو   ،حصل أو مل حيصل يف بلـدها األصـلي  رمبا ل الدولة الطرف مسؤولية خرق   حمُِّي ما

ومل حتدد صـاحبة الـبالغ       .املكفولة مبوجب االتفاقية   من حقوقها    ق حل ،دولة طرف يف االتفاقية   
تعتمـد عليـه يف بالغهـا أو أمـام الـسلطات الوطنيـة واحملكمـة                ما احلكم الذي ورد يف االتفاقية و      

__________ 
 ‐العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية        شولتز وغستان   وف جوزيف   تشري الدولة الطرف إىل مؤلَ     )١٥( 

 .٠٦-٥الفقرة ) ٢٠٠٤الطبعة الثانية،  (قضايا ومواد وشروح
ىل إيف الـبالغني الـواردين    “ألة بـت فيهـا مـن قبـل    مـس ”تشري الدولة الطرف إىل االجتهادات املتعلقـة مبفهـوم       )١٦( 

 ٢-٧الفقــــرة  )CCPR/C/18/D/75/1980 ( فانــــايل ضــــد إيطاليــــا٧٥/٨٠اللجنــــة املعنيــــة حبقــــوق اإلنــــسان 
وهـي تـشري أيـضا إىل البالغـات         . ٤-٤الفقـرة    )CCPR/C/25/D/168/1984 (أ ضد النرويج  . ف ١٦٨/٨٤ و

 .٤-٦، الفقرة ٩٩٥/٢٠٠١  و٩٩٤/٢٠٠١ ، و٩٩٣/٢٠٠١ان ىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسإالواردة 
 حىت وإن كانت رمبا تركز بقدر أكرب قليال علـى األحكـام املـدعي أهنـا هـي الـيت      ”تقول الدولة الطرف أيضا     )١٧( 

 .“نسان أحكام االتفاقية األوروبية حلقوق اإلانتهكت من بني
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ــت   ــسان الل ــة حلقــوق اإلن ــبالغ،   نياألوروبي ــا يف ال ــضتا كلتامهــا نظرت ــا إورف ــها إىل  قوهل ن ترحيل
مــن أن ‘‘ خطــر حقيقــيوجــود هريــة تبعــث علــى االعتقــاد بأســباب جو’’تنــشأ عنــه باكــستان 

مث إن . هينــةاملالإنــسانية أو العقوبــة المعاملــة أو للينتــهك حقهــا يف عــدم التعــرض للتعــذيب أو 
 .صاحبة البالغ مل تقدم أي وقائع أو حجج جديدة لدحض هذا التقييم

ــاله،   ٥-٤ ــة أعـ ــباب املبينـ ــسلمولألسـ ــب  تـ ــة الـ ــدم مقبوليـ ــرف بعـ ــة الطـ الغ مبوجـــب  الدولـ
 .من الربوتوكول االختياري) ٢( ٤أو املادة /و) ١( ٤ املادة

 
 تعليقات صاحبة البالغ على مالحظات الدولة الطرف

، أكـدت مـرة أخـرى    ٢٠٠٦يوليـه  / متوز٢٥يف الطلب الذي قدمته صاحبة البالغ يف        ١-٥
األسـرة هلـا    ضحايا معاملة زوجهـا الوحـشية هلـم؛ وأنـه بعـد أن حكمـت حمكمـة                  : أهنا وولديها 

بـالطالق، حــاول زوجهـا الــسابق قتلـها وانتــزاع الولـدين منــها؛ وذكـرت أهنــا مل تتلـق احلمايــة       
الكافية مـن الـسلطات الباكـستانية؛ ومل جتـد مـن مث أمامهـا مـن خيـار سـوى أن تنجـو بنفـسها                   

ن وتقـول إهنـا تعـيش اآل      . وولديها تاركة أهلها وبلدها لتطلب حق اللجوء إىل اململكة املتحـدة          
 .دون خوف وال هّم هلا سوى تأمني مستقبل ولديها وتعليمهما كأفضل ما يكون

 رفـضت حمكمـة اسـتئناف قـضايا     ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز ٣١وتقول صاحبة البالغ إنه يف     ٢-٥
وتقـول أيـضا إهنـا طعنـت يف قـرار حمكمـة اسـتئناف        . اهلجرة طعنـها يف قـرار جهـة االختـصاص      
ة العليا تلـتمس منـها فيـه إجـراء مراجعـة قانونيـة بـشأن                قضايا اهلجرة بأن قدمت طلبا للمحكم     

ــا رفــضت طلبــها يف    وتقــول . ٢٠٠٤أكتــوبر / تــشرين األول١٤قــضيتها ولكــن احملكمــة العلي
صــاحبة الــبالغ كــذلك إن قــرار احملكمــة العليــا أشــار يف حيثياتــه إىل أنــه قــرار هنــائي ال ســبيل    

ــتئنافه ــا قـــدمت يف  . السـ ــد أهنـ ــانون األول٧بيـ ــ/ كـ ــضائية  ٢٠٠٥ سمربديـ ــة قـ  طلـــب مراجعـ
ــابع للمحكمـــة امللكيـــة ولكـــن طلبـــها رفـــض يف     إىل جملـــس الطعـــون يف األحكـــام املدنيـــة التـ
ــسمرب /األول كــانون ٩ ــع ســبل     . ٢٠٠٥دي ــضا إهنــا اســتنفدت مجي ــبالغ أي وتقــول صــاحبة ال

أت وهي تقول أيضا إهنـا جلـ   . االنتصاف بالنسبة لطلبها إعادة النظر يف قضيتها ألسباب إنسانية        
أيضا إىل وسيليت انتصاف أخريني استثنائيتني حيث وجهت رسالة إىل رئـيس الـوزراء وأخـرى                

 .إىل جاللة امللكة تطلب فيهما منحها تصرحيا استنسابيا ألسباب إنسانية
وتسلم صاحبة البالغ بأهنا قدمت طلبا إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان مبوجـب      ٣-٥

ولكنـها تقـول   ) اخلاصـة واألسـرية  احلـق يف احتـرام احليـاة     (٨املـادة  و) حظر التعـذيب  (٣املادة  
طلبها رفض ألهنا كانت أبلغت آنذاك احملكمة بأهنا تنتظر قرار وزارة الداخلية بـشأن طلـب                 إن
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وتقول أيضا إن شكواها ال يتطابق مـضموهنا        . ‘‘محاية مؤقتة ’’ أو   “استنسابيا”منحها تصرحيا   
 .فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانمع مضمون الشكوى اليت نظرت 

وقدمت صاحبة البالغ نسخة من قرار احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان الـذي جـاء                 ٤-٥
أن احملكمة خلـصت يف ضـوء كـل املـواد املوجـودة حبوزهتـا ويف حـدود مـا يقـع يف دائـرة                         ”فيه  

ة مـا يـشري يف الظـاهر إىل         اختصاصها من املسائل املشمولة بالشكوى املذكورة، إىل أنه ليس مثـ          
 .‘‘وجود انتهاك للحقوق واحلريات املنصوص عليها يف االتفاقية أو بروتوكوالهتا

 .وتقول صاحبة البالغ إن بالغها تدعمه األدلة الكافية وال يفتقر حلجج موضوعية ٥-٥
 

  املقبولية على مسألةتعليقات إضافية للدولة الطرف 
 أهنـا ال تعتـزم      ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ١١ا املؤرخـة    ذكرت الدولة الطـرف يف مـذكرهت       - ٦

 .تقدمي تعليقات أخرى على مذكرة صاحبة البالغ
 

 اللجنة بشأن املقبوليةمداوالت 
ما إن كان جائزا قبـول البالغـات         من نظامها الداخلي،     ٦٤ اللجنة، وفقا للمادة     تقرر ١-٧

 .الربوتوكول االختياريأو عدم قبوهلا مبوجب 
 أن تقــرر مــا إن كانــت تريــد  مــن نظامهــا الــداخلي،٦٦ملــادة  مبوجــب انــةجوجيــوز لل ٢-٧
ات بالفــصل بــني اجلانــب املتعلــق بالــشكل واجلانــب املتعلــق  بالغــالمــسألة مقبوليــة تنظــر يف  أن

 .باحلقائق املوضوعية
وترى اللجنة أن البالغ املقدم يف هـذه احلالـة يـثري مـسألة تتعلـق بوضـع النـساء الالئـي                       ٣-٧

وتـشري إىل أنـه يف   .  جيدن أنفسهن فيه بعد أن يتركن بلـداهنن خوفـا مـن العنـف املـرتيل           كثريا ما 
 بشأن العنـف ضـد املـرأة، تـذكر اللجنـة أن تعريـف التمييـز ضـد املـرأة                     ١٩التوصية العامة رقم    

 من االتفاقية يشمل العنف اجلنساين، أي العنف املوجـه ضـد املـرأة جملـرد أهنـا       ١الوارد يف املادة    
وتــشري إىل طعــن الدولــة الطــرف يف  .  أو الــذي يــؤثر يف النــساء علــى حنــو غــري متناســب امــرأة

 مـن الربوتوكـول االختيـاري إذ أن      ٤ من املـادة     ١مقبولية طلب صاحبة البالغ يف إطار الفقرة        
صـاحبة الـبالغ مل تـستفد مـن إمكانيـة التمـاس إذن لطلـب إجـراء مراجعـة قـضائية مـن جانــب            

ــا لــرفض م  ــسانية   احملكمــة العلي ويف هــذا . نحهــا تــصرحيا استنــسابيا للبقــاء يف البلــد ألســباب إن
الــصدد، تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف تــرى أن مــنح صــاحبة الــبالغ اإلذن بطلــب إجــراء 

وتالحــظ كــذلك احتجــاج الدولــة الطــرف بــأن صــاحبة . مراجعــة قــضائية هــو أمــر غــري أكيــد
وأنـــه مل يتـــسن بالتـــايل للـــسلطات الـــبالغ مل تـــزعم حـــدوث أي متييـــز علـــى أســـاس اجلـــنس  
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احملاكم احمللية بعد البحـث يف هـذا التـصريح الـذي يـتعني، بـرأي اللجنـة، النظـر فيـه علـى                         أو/و
ــة    ــة الطــرف مبوجــب االتفاقي ــة   . ضــوء التزامــات الدول ــى ضــوء رأي الدول ــذلك، وعل نتيجــة ل

إمكانيـة النظـر فيـه      الطرف بأن الزعم حبدوث متييز على أساس اجلنس قد يتيح لوزارة الداخلية             
عند القيام من جديد بدراسة قضية صـاحبة الـبالغ وبأنـه قـد يـشكل يف الوقـت املناسـب جـزء               
من احلجج الداعمة لطلب إذن اللجوء إىل احملكمة العليا إلجراء مراجعـة قـضائية، تـرى اللجنـة           

ج اللجنـة   لـذلك، حتـت   . أنه ينبغي لصاحبة البالغ أن تستفيد من هذا السبيل من سبل االنتصاف           
 ٤ مـن املـادة      ١املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بعدم مقبولية هذا البالغ يف إطـار الفقـرة                

 .من الربوتوكول االختياري
 .وال جتد اللجنة أي سبب لعدم مقبولية البالغ باالستناد إىل أي أسس أخرى ٤-٧
 :وتقرر اللجنة تبعا لذلك ما يلي ٥-٧

ــبال   )أ(  ــول ال ــرة  عــدم جــواز قب ــادة  ١غ مبوجــب الفق ــن امل ــن الربوتوكــول  ٤م  م
 .ه مل تستنفد بعد مجيع سبل االنتصاف احملليةاالختياري باعتبار أن

 .إبالغ الدولة الطرف وصاحبة البالغ هبذا القرار )ب( 
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 اجلزء الثالث
تقرير اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               

 عن دورهتا التاسعة والثالثني
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 الفصل األول
 املسائل املعروضة على الدول األطراف  

 
 املقررات  
 أوال/٣٩املقرر   

 أوال املتعلقـة بالوقـت املخـصص        ٣٨أوال و   /٣٧أوال و   /٣٦تشري اللجنة إىل مقرراهتـا       
وتعيد اللجنة التأكيد أن تنفيذ مجيع املسؤوليات املنوطة هبا بعـد فتـرة             . الجتماعاهتا يف املستقبل  

، علــى حنــو فعــال ويف الوقــت املناســب، يتطلــب تــوفري وقــت أطــول    ٢٠٠٦/٢٠٠٧الــسنتني 
وقــد اضــطلعت اللجنــة بتقيــيم إضــايف  .  ومــا بعــده٢٠٠٨لالجتماعــات الــيت تعقــدها يف عــام  

 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز            ١٨لنطاق املسؤوليات املنوطة هبا مبوجب املادة       
ا أنـه ال بـد مـن أن تتـاح هلـا، علـى أسـاس دائـم، الفرصـة                     ضد املرأة وخلصت إىل نتيجة مفاده     

لعقد ثالث دورات سنويا، مدة كل منها ثالثة أسابيع وأن يسبق كال منـها دورة ملـدة أسـبوع      
ويأيت هذا يف ضوء عدد الدول األطراف يف االتفاقية الـذي           . يعقدها فريق عامل ملا قبل الدورة     

الـدول مـن واجبـات بتقـدمي تقـارير؛ وكـذلك يف              دولة وما يترتب علـى هـذه         ١٨٥يبلغ حاليا   
 مـن االتفاقيـة، وخباصـة التقـارير املتراكمـة           ١٨ضوء احلالة الراهنة لتقدمي التقارير وفاقـا للمـادة          

املتبقية اليت ال يزال يتعني النظر فيهـا؛ وعـدد التقـارير املتوقـع ورودهـا يف املـستقبل؛ فـضال عـن                  
 تقـدم تقاريرهـا األوليـة املـستحقة منـذ أمـد بعيـد جـدا         طلب اللجنة إىل الدول األطراف اليت مل   

تفعــل ذلــك يف غــضون إطــار زمــين معــني؛ إضــافة إىل املــسؤوليات األخــرى املنوطــة هبــا   أن إىل
كما خلصت اللجنة إىل نتيجة مفادها أنـه        . مبوجب االتفاقية والربوتوكول االختياري لالتفاقية    

 ويف  ٢٠٠٨ عـام  راهتا السنوية الـيت سـتعقد يف      ينبغي، كتدبري مؤقت، عقد دورة واحدة من دو       
ــالتوازي  يف غــرف ٢٠٠٩عــام  ــريقني ب ــهاء مــن النظــر يف    اجتمــاع الف  وذلــك مــن أجــل االنت

تقريـرا   ٣٠(التقارير املتراكمة املتبقية املقدمة من الدول األطراف اليت ال يزال يتعني النظر فيها              
للجنـة بـأن تعقـد دورة واحـدة         وعالوة على ذلك، توصـي ا     ). ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠لغاية  

من دوراهتـا الـسنوية الـثالث يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك كيمـا يتـسىن تيـسري وتـشجيع                         
 .التعاون اجلاري بني اللجنة وهيئات األمم املتحدة املعنية باملساواة بني اجلنسني

ارير وسيكفل متديـد وقـت االجتماعـات متكـني اللجنـة مـن االنتـهاء مـن النظـر يف التقـ                 
املتراكمة املتبقية اليت ال يزال يتعني النظر فيها؛ وسيكفل النظـر يف الوقـت املناسـب يف التقـارير                   
الواردة؛ وسيعزز ما تبذله اللجنة من جهد لضمان االضـطالع مبهمـة رصـد تنفيـذ االتفاقيـة يف                   
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ليات الــدول األطــراف الــيت مل تقــدم تقــارير منــذ أمــد بعيــد؛ وســيمكنها مــن أداء مجيــع املــسؤو 
 . املنوطة هبا مبوجب االتفاقية والربوتوكول االختياري

 :وبناء عليه، تطلب اللجنة إىل اجلمعية العامة 
أن تأذن للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، كتدبري دائم اعتبارا مـن               )أ( 

تمـع   فصاعدا، بعقد ثالث دورات سنويا، مدة كـل منـها ثالثـة أسـابيع علـى أن جي         ٢٠٠٨عام  
 فريق عامل ملا قبل الدورة ملدة أسبوع واحد قبل كل دورة؛

أن تأذن للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، كتـدبري مؤقـت يف فتـرة                 )ب( 
 أن جتتمــع لفتــرة تــصل إىل ســبعة أيــام يف غــرف اجتمــاع متوازيــة يف  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الــسنتني 

 مــن فتــرة الــسنتني وذلــك بغــرض النظــر يف  أثنــاء انعقــاد إحــدى دوراهتــا الــسنوية يف كــل ســنة 
 .  من االتفاقية١٨التقارير املقدمة من الدول األعضاء مبوجب املادة 

ــة إىل أن الفريــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول       وتــشري اللجن
وتطلــب . االختيــاري لالتفاقيــة يعقــد حاليــا اجتمــاعني ســنويا مــدة كــل منــهما أســبوع واحــد  

 مــن الربوتوكــول ٢للجنــة، ســعيا منــها لكفالــة أدائهــا املــسؤوليات املنوطــة هبــا مبوجــب املــادة  ا
ــة مبوجــب        ــق العامــل املعــين بالبالغــات املقدم ــاح للفري ــسرعة، أن تت ــى وجــه ال ــاري عل االختي
الربوتوكــول االختيــاري فرصــة عقــد ثالثــة اجتماعــات ســنويا، كــل واحــد منــها لفتــرة يــصل    

 عمــل علــى أن ينعقــد االجتمــاع مباشــرة قبــل أو بعــد الــدورات املقــررة  أيــام١٠جمموعهــا إىل 
 .للجنة

 
 ثانيا/٣٩املقرر   

أوال الـذي طلبــت فيـه مـن اجلمعيــة العامـة أن توافــق يف     /٣٩تـشري اللجنـة إىل مقررهــا    
وتقــرر اللجنــة، بعــد أن . دورهتــا الثانيــة والــستني علــى طلــب متديــد وقــت اجتماعــات اللجنــة  

ان اآلثار املالية املترتبة يف امليزانية الربناجمية على املقرر، وسعيا منـها للحـد مـن            أحاطت علما ببي  
التكاليف اإلمجالية لدوراهتا، تقرر أن َتـصدر احملاضـر املـوجزة جللـساهتا باللغـة االنكليزيـة فقـط                   

وتقـرر اللجنـة أيـضا أن تعيـد النظـر يف      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨وذلك كتـدبري مؤقـت لفتـرة الـسنتني      
وتطلـب  .  عندما ُتقيِّم احتياجاهتا من الوقت املخـصص لالجتماعـات  ٢٠٠٩قرر يف عام  هذا امل 

اللجنــة أن يعــاد النظــر يف األســاس الــذي يــستند إليــه حــساب التكــاليف النامجــة عــن التمديــد    
املطلـوب للوقــت املخـصص لالجتماعــات، حـسبما هــي مبينـة يف بيــان اآلثـار املاليــة املترتبــة يف      

ية على املقرر، وذلك من أجل ضمان أن تكون متفقـة مـع االحتياجـات الفعليـة                 امليزانية الربناجم 
للجنـة، وأن يـشرح البيـان بكـل وضـوح املعـايري املختلفـة املـستخدمة يف حـساب االحتياجـات           
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، املرفـق   A/60/38 انظر (٢٠٠٥املالية مقارنة بتلك الواردة يف طلب مماثل قدمته اللجنة يف عام            
 ).التاسع

 
 ثانيا/٣٩املقرر   

اعتمدت اللجنة بيانا بشأن إصالح األمم املتحـدة ذي الـصلة هبيكلـها املعـين باملـساواة                   
 )انظر املرفق احلادي عشر للجزء الثالث من هذا التقرير(بني اجلنسني 
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 ثاين الفصل ال
 املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

 
لتمييــز ضــد املــرأة ويف الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال ا -ألف  

 الربوتوكول االختياري
 
بلــغ عــدد الــدول األطــراف يف اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة     - ١

ة والــثالثني للجنــة املعنيــة وهــو تــاريخ اختـتـــام الــدورة التاســع، ٢٠٠٧ أغــسطس/ آب١٠حــىت
عامة قد اعتمـدت هـذه االتفاقيـة     دولة، وكانت اجلمعية ال ١٨٥بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

فُــتح بــاب التوقيــع عليهــا مث  ١٩٧٩ديــسمرب / كــانون األول١٨، املــؤرخ ٣٤/١٨٠يف قرارهــا 
ــورك يف آذار   ، ٢٧ووفقــا للمــادة  . ١٩٨٠مــارس /والتــصديق عليهــا واالنــضمام إليهــا يف نيوي

ــز النفــاذ يف     ــة حي ــت االتفاقي ــول٣دخل ــبتمرب / أيل ــة٤٩وكانــت . ١٩٨١س ــن الــدو  دول ل  م
اجتمــاع مبوعـد   مـن االتفاقيـة فيمـا يتعلـق     ٢٠ مـن املــادة  ١األطـراف قـد قبلـت تعـديل الفقـرة      

 .اللجنة
ــة      - ٢ ــدول األطــراف يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقي ــاريخ نفــسه، بلــغ عــدد ال ويف الت

 دولـة، وكانـت اجلمعيـة العامـة قـد اعتمـدت       ٨٨القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة        
فُــتح مث   ١٩٩٩أكتــوبر / تــشرين األول٦ املــؤرخ ،٥٤/٤ول االختيــاري يف قرارهــا وتوكــالرب

ـــ     ــضمام إلي ــول واالنـ ــى الربوتوكـ ــصديق علـ ــع والتـ ــاب التوقيـ ــورك يف بـ ــانون ١٠ه يف نيويـ  كـ
ي حيــز النفــاذ يف   ، دخــل الربوتوكــول االختيــار  ١٦ووفقــا للمــادة   .١٩٩٩ديــسمرب /األول
 .٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ٢٢
الـدول األطـراف الـيت    أمسـاء  وقائمـة ب . الـدول األطـراف يف االتفاقيـة   أمساء   قائمة ب  وترد - ٣

الـدول  أمسـاء   قائمـة ب  و .اجتماع اللجنة مبوعد   فيما يتعلق    ٢٠ من املادة    ١قـبـِـلت تعديل الفقرة    
األطراف اليت وقـَّـعت على الربوتوكول االختياري لالتفاقية أو صدقت عليـــه أو انـضمت إليـه          

 .من األول إىل الثالث للجزء الثالث من هذا التقرير اترفقيف امل
 

 افتتاح الدورة -باء  
 قــــر األمــــم املتحــــدة يف الفتــــرة مــــنمب والــــثالثني ةالتاســــععقــــدت اللجنــــة دورهتــــا  - ٤
 جلـــــسة عامـــــة ١٨وعقـــــدت اللجنـــــة . ٢٠٠٧أغـــــسطس / آب١٠يوليـــــه إىل /متـــــوز ٢٣

). ٨٠٦ إىل ٧٩٣مــــن (يــــة  جلــــسة مواز١٤ وعقــــدت .)٨٠٩ إىل ٧٩٢مــــن  اجللــــسات(
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وتـرد قائمـة    .  جـدول األعمـال    مـن  ٧ إىل   ٤مـن   بنـود   الملناقشة  جلسات مغلقة    ٩ عقدت كما
 .الرابع للجزء الثالث من هذا التقرير املرفق يفبالوثائق املعروضة على اللجنة 

 
 قرار جدول األعمال وتنظيم األعمالإ -جيم  

ــ - ٥ ــة ـنظـــــ ــالل رت اللجنـــــ ــستها خـــــ ــدول ٧٩٢جلـــــ ــت   يف جـــــ ــال املؤقـــــ األعمـــــ
)CEDAW/C/2007/III/1.(  على النحو التايلجدول األعمال وأقرت: 

 .افتتاح الدورة - ١ 

 .األعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم  - ٢ 
والـثالثني   الثامنـة بـني الـدورتني      هبـا    تاضـطلع اليت  رئيسة عن األنشطة    التقرير   - ٣ 

 . والثالثني للجنةةوالتاسع
 مـن اتفاقيـة   ١٨رير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة      النظر يف التقا  - ٤ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تنفيذ املادة  - ٥ 

 .اللجنةبأعمال سبل ووسائل التعجيل  - ٦ 
ل االختيـاري التفاقيـة القـضاء       أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا يف إطـار الربوتوكـو           - ٧ 

 .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةعل
 .للدورة األربعني للجنةجدول األعمال املؤقت  - ٨ 
 .نة عن دورهتا التاسعة والثالثنياعتماد تقرير اللج - ٩ 

 
 فريق العامل ملا قبل الدورةالتقرير  - دال 

ــه/متــوز ٢٣املعقــودة يف  ٧٩٢يف اجللــسة  - ٦ ــة علمــا ب، أحاطــيولي تقريــر الفريــق ت اللجن
 .والذي ترأسته ماريا رخيينا تافارس دا سلفا للجنة  والثالثنية التاسعقبل الدورة العامل ملا

 
 تنظيم األعمال - هاء 

ــسة  - ٧ ــودة يف ٧٩٢يف اجللـ ــوز ٢٣ املعقـ ــه/متـ ــة   ، ، يوليـ ــا بالوثيقـ ــة علمـ أحاطـــت اللجنـ
ــار   ــة يف إطـ ــا اللجنـ ــة عليهـ ــد املعروضـ ــدو ٥ البنـ ــن جـ ــال مـ  CEDAW/C/2007/III/3 (ل األعمـ

ــد )4  و3  وAdd.1 و ــال  ٦، والبنـــــــ ــدول األعمـــــــ ــن جـــــــ  CEDAW/C/2007/III/4(،  مـــــــ
 . ووافقت على تناوهلما يف أثناء الدورة)CEDAW/C/2007/III/2 و
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ــوز ٣٠  و٢٣ ويف - ٨ ــه /متـ ــس ،٢٠٠٧يوليـ ــة جلـ ــدت اللجنـ ــي  ـات عقـ ــع ممثلـ ــة مـ  مغلقـ
ـبــلدان  معلومـات خاصـة ب  طرحت  ، حيثألمم املتحدةاهليئات التابعة ل وكاالت املتخصصة و  ال

 اهليئـــة املعنيـــة أو الكيـــان املعـــين  اُتبـــذهل بـــاجلهود الـــيت تتعلـــقمعلومـــات  فـــضال عـــنحمــــددة، 
الــسياسات والــربامج ن الــوطين واإلقليمــي مــن خــالل ـيـحكــام االتفاقيــة علــى املــستويأل اتعزيـــز

 .ذات الصلة
 غري رمسية مع ممثلـي      علنيةعقدت اللجنة جلسات    ،  ٢٠٠٧يوليه  /متوز ٣٠  و ٢٣ ويف - ٩

الــيت قــدمت  مــات عــن تنفيــذ االتفاقيــة يف الــدولمعلوذيـــن قـــدموا املنظمــات غــري احلكوميــة ال
إســتونيا، الربازيــل، بليــز، جــزر كــوك، غينيــا، والــثالثني، وهــي ة التاســعتقــارير خــالل الــدورة 

ــدوراس  ــة (هن ــات خطي ــا، ) معلوم ــسيا، كيني ــا  األردن، إندوني ــشتاين، هنغاري ــات ( ليختن معلوم
 . كوريا، سنغافورة، النرويج، نيوزيلندةمجهوري) خطية
، عقـــدت اللجنـــة جلـــسة علنيـــة غـــري رمسيـــة مـــع ممثلـــي ٢٠٠٧يوليـــه /متـــوز ١٠ويف  - ١٠

املؤسسات الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان التابعـة جلمهوريـة كوريـا والنـرويج، الـذين زّودوا اللجنـة                    
 .مبعلومات خاصة بالبلد

 
 عضويـة اللجنـة - واو 

قائمـة بأعـضاء اللجنـة، تـشري إىل         اخلامس للجزء الثالث من هـذا التقريـر         رفق  املترد يف    - ١١
شـارك اخلــرباء   قـد  و.  شيلينغ يف الـدورة -ومل تشارك هانا بييت شوب     . كل منهم مدة عضوية   

ــاؤهم  ـــية أمسـ ــن اآلتـ ــزاء مـ ــدورةيف أجـ ــوكر : الـ ــسيدة كـ ــا مـــن -الـ ــوز ٢٣ آبيـ ــه ي/متـ إىل وليـ
ــة أغــسطس/آب ٣ ــارا جــرب ؛ ونائل ــه/متــوز ٢٧ مــناعتب ــسيدة هــالربين كــاداري مــن   ؛ ويولي ال

ــوز ٢٣ ــه /متـ ــسطس/آب ٢إىل يوليـ ــا  أغـ ــسيدة تيتزيانـ ــن  ؛ والـ ــايولو مـ ــوز ٢٣مـ ــه /متـ إىل يوليـ
 ٢٠٠٧مـايو   /والحظت اللجنـة أنـه علـى إثـر اسـتقالة هيـزل شـلتون يف أيـار                 . أغسطس/آب ٣

 مـن االتفاقيـة     ١٧ مـن املـادة      ٧عمال بأحكام الفقرة     ها بعضوه أخرى  فإن عملية االستعاضة عن   
 .ال تزال مل تكتمل بسبب نقص املعلومات الواردة إىل اللجنة

 
 االحتفال بالذكرى اخلامسة والعشرين لبدء اللجنة أعماهلا –زاي  

ــسة  - ١٢ ــودة يف ٧٩٢يف اجلل ــوز ٢٣ املعق ــه/مت ــة  ،يولي ــت اللجن ــسة   احتفل ــذكرى اخلام بال
وأدىل ببيانــات كــل مــن دوبرافكــا ســيمونوفيتش، رئيــسة اللجنــة؛   . اهلــاعمبــدئها أالعــشرين لو
، رئيسة الدورة احلادية والستني للجمعيـة العامـة؛ ولـويز أربـور، املفوضـة              آل خليفة  راشد هيَّاو

ــة بالقـــــضايا     ــة املعنيـــ الـــــسامية حلقـــــوق االنـــــسان؛ وراشـــــيل ماياجنـــــا، املستـــــشارة اخلاصـــ
ض باملرأة؛ وجوليـو برياتـا، نائـب رئـيس جلنـة وضـع املـرأة؛ وجـاكي شـابريو،                    والنهو اجلنسانية
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ــاال،          ــام م ــرأة؛ وســابانا براده ــة بوضــع امل ــري احلكوميــة املعني ــات غ ــة املنظم ــة رصــد  جلن منظم
وقامـــت مـــديرة شـــعبة . الـــدويل مـــن أجـــل حقـــوق املـــرأة يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ   العمـــل

ــهوض ــسيدة    النـ ــان الـ ــتالوة بيـ ــاملرأة، بـ ــوب بـ ــيلينغ-شـ ــذه   .  شـ ــى هـ ــالع علـ ــن االطـ وميكـ
: واملعلومــــــــات األخــــــــرى املتعلقــــــــة بالــــــــذكرى علــــــــى العنــــــــوان التــــــــايل  البيانــــــــات

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/25annversary.htm. 
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 ثالث الفصل ال
ة بــني الــدورتني الثامنــ  هبــا تاضــطلعالــيت تقريــر الرئيــسة عــن األنــشطة    

 والثالثني للجنة عةوالتاسوالثالثني 
 

عـن األنـشطة    تقريرهـا   الرئيـسة    قدمـــت    ،  يوليه/متوز ٢٣ املعقودة يف    ٧٩٢يف اجللسة    - ١٣
 . والثالثني للجنةةالثامن منذ الدورة هبا اليت اضطلعت
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 الفصل الرابع
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

 االتفاقية
 

 مقدمة -ألف  
 دولة طرفا قدمتـها مبوجـب       ١٥نظرت اللجنة، يف دورهتا التاسعة والثالثني، يف تقارير          - ١٤

التقرير األويل لواحدة من الدول األطراف؛ والتقريران الـدوريان         :  من االتفاقية وهي   ١٨املادة  
الثــاين والثالــث لواحــدة مــن الــدول األطــراف؛ والتقريــر الــدوري الثالــث لواحــدة مــن الــدول    

 والتقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث والرابـع الثنـتني مـن الـدول األطـراف؛                     األطراف؛
ــع          ــرين الراب ــر اجلــامع للتقري ــراف؛ والتقري ــدول األط ــن ال ــع لواحــدة م ــدوري الراب ــر ال والتقري
واخلــامس لواحــدة مــن الــدول األطــراف؛ والتقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس    

ن الــدول األطــراف؛ والتقريــران اخلــامس والــسادس لواحــدة مــن الــدول    والــسادس الثنــتني مــ 
األطـــراف؛ والتقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدوريني اخلـــامس والـــسادس لواحـــدة مـــن الـــدول    
األطراف؛ والتقرير الـدوري الـسادس لـثالث مـن الـدول األطـراف؛ والتقريـر الـدوري الـسابع                    

 .لواحدة من الدول األطراف
تعليقــات ختاميــة علــى كــل تقريــر مــن تقــارير الــدول األطــراف الــيت  وأعــدت اللجنــة  - ١٥

 .وترد هذه التعليقات أدناه. نظرت فيها
 

 النظر يف تقارير الدول األطراف -باء  
 التقرير األويل - ١ 

 جزر كوك  
ــر األويل   - ١٦ ــة يف التقريـ ــنظـــرت اللجنـ ــوك جلـ ــستيها )CEDAW/C/COK/1(زر كـ  يف جلـ

. )808  وCEDAW/C/SR.807انظــر  (٢٠٠٧أغــسطس / آب٣ ، املعقــودتني يف٨٠٨ و ٨٠٧
د ر، وتــCEDAW/C/COK/Q/1اللجنــة يف الوثيقــة طرحتــها وتــرد قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت 

 .CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1ردود جزر كوك يف الوثيقة 
 

 مقدمة  
ــى   - ١٧ ــة عل ــثين اللجن ــضمامها، جــزر كــوك  ت ــة الن ــصفتها الذاتي ــة يف ب  /بآ ١١، لالتفاقي

 عـــن طريـــق التطبيـــق ١٩٨٥ لالتفاقيـــة يف عـــام ها، بينمـــا تالحـــظ انـــضمام٢٠٠٦أغـــسطس 
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تقـدميها  لجلـودة تقريرهـا األويل و     جلـزر كـوك     وتعرب عـن تقـديرها      . اإلقليمي يف ظل نيوزيلندا   
هــذا التقريــر يف املوعــد احملــدد، وامتثاهلــا يف إعــداده للمبــادئ التوجيهيــة بــشأن إعــداد التقــارير   

وتالحظ أيـضا مـع   . ن كانت تالحظ عدم إشارة التقرير إىل التوصيات العامة للجنة    األولية، وإ 
التقدير أن التقرير أُعد من خالل عملية تشاور واسعة النطاق شـاركت فيهـا هيئـات حكوميـة                   

 .ومنظمات غري حكومية ونساء من جزر كوك
ؤون اخلارجيـة   ، برئاسـة وزيـر الـش       الرفيـع املـستوى    جـزر كـوك   وتثين اللجنة على وفد      - ١٨

. واهلجرة، وتعرب عن تقديرها للحـوار الـصريح والبّنـاء الـذي دار بـني الوفـد وأعـضاء اللجنـة                    
علـى قائمـة القـضايا      خطيـة   ردود  ا قدمتـه مـن      ملـ جلـزر كـوك     وتعرب اللجنة أيضا عن تقـديرها       

إلضـافية  فريقها العامل ملا قبل الدورة، وللبيان االستهاليل واإليـضاحات ا     طرحها  واألسئلة اليت   
 .اليت قدمتها ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

بالــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه املنظمــات غــري  جــزر كــوك وتالحــظ اللجنــة اعتــراف  - ١٩
 . يف اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةهااحلكومية، اليت تساعد

، جلميـع   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣٠ها، اعتبـارا مـن      لـسحب جـزر كـوك     وتثين اللجنة علـى      - ٢٠
 ١١املـادة    مـن ) ب (٢الفقـرة    :التحفظات اليت أعربت عنها لدى انضمامها، واملتعلقة مبا يلـي         

املتعلقتــان بوراثــة األلقــاب  ) أ (٥ و) و (٢بــشأن احلكــم املتعلــق بإجــازة األمومــة؛ والفقرتــان   
 .أة يف القوات املسلحةالرئاسية، وبشكل عام ما يتعلق بتوظيف وخدمة املر

 
 اجلوانب اإلجيابية  

، بإجراء استعراض شـامل     ٢٠٠٥، يف عام    جزر كوك إلصدارها أمرا   تثين اللجنة على     - ٢١
وترحـب اللجنـة   . تساق تشريعاهتا مع االتفاقية، لتحديد اجملاالت اليت حتتـاج إىل إصـالح           ملدى ا 

الوزارات الرئيـسية املختـصة     يت ستضم    عملية اإلصالح، ال   تتوىلصالح القانون   إل جلنة   تشكيلب
جــدول  وجــودواملمـثلني غــري احلكـوميني املعنــيني، بالتـشاور مــع مكتــب قـانون التــاج، وتقـدر      

 .زمين واضح إلهناء العملية
سـيما تـوفري     ملا حققته مـن إجنـازات يف جمـال التعلـيم، ال           جزر كوك   وتثين اللجنة على     - ٢٢

، ١٩٨٧-١٩٨٦ عـام  وللجميـع، كمـا نـص قـانون التعلـيم ل           التعليم االبتدائي والثـانوي باجملـان     
 .باإلضافة إىل حتقيق معدالت مرتفعة لإلملام بالقراءة والكتابة

لتوفريهـا خـدمات الـصحة العامـة والـصرف الـصحي،            جـزر كـوك     وتثين اللجنـة علـى       - ٢٣
ية تـوافر خـدمات الرعايـة الـصح       لالشراكة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة، و         أشكال عدة، منها    ب

 . اخلارجيةاجلزراألولية املمولة من احلكومة، مبا يف ذلك يف 
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 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
 واملستمر جلميع أحكام االتفاقية،     هجيبالتنفيذ املن جزر كوك   مع التنويه إىل التزام      - ٢٤

 ستدعيتـــرى اللجنـــة أن الـــشواغل والتوصـــيات احملـــددة يف هـــذه التعليقـــات اخلتاميـــة تـــ 
.  على سبيل األولوية، فيما بني الوقت احلايل ووقت تقدمي التقرير الدوري املقبلهتمام،الا

ز علـى تلـك اجملـاالت يف أنـشطتها التنفيذيـة،            يـ تركجـزر كـوك إىل ال      اللجنـة    دعووعليه، تـ  
دعو جـزر   وتـ . واإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها الدوري املقبل         

لتعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة وإىل الربملـان مبـا يكفـل            هذه ا  كوك إىل تقدمي  
 .تنفيذها بالكامل

 مــن دســتور جــزر كــوك  ٦٤مــن املــادة ) ب (١يف حــني تالحــظ اللجنــة أن الفقــرة  و - ٢٥
 املساواة أمام القانون ومحاية القانون دون متييز على أساس اجلنس، فإنـه يـساورها القلـق                 كفلي

د الدسـتور أو غـريه مـن التـشريعات املالئمـة ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل،                 إزاء عدم جتسي  
 مـن االتفاقيـة، الـيت       ١ا على تعريف للتمييز ضـد املـرأة، مبـا يتماشـى مـع املـادة                 موعدم احتوائه 

تغطي التمييز املباشر وغري املباشر ومتتد إىل األعمال اليت تقوم هبا العناصر الفاعلـة يف القطـاعني               
 .٢ واخلاص مبا يتماشى مع املادة عامال

ــة   - ٢٦ ــدعو اللجن ــشريعات    جــزر كــوك  وت ــن الت ــدمج يف الدســتور أو غــريه م إىل أن ت
 مبـدأ املـساواة     ، من االتفاقيـة   ١املالئمة، بشكل كامل ودون إبطاء، ومبا يتماشى مع املادة          

 التمييـز الـيت    أفعـال ليـشمل   بني املرأة والرجل، وتعريفا للتمييـز علـى أسـاس اجلـنس، ميتـد               
وتوصــي اللجنــة . ٢ترتكبــها العناصــر الفاعلــة يف القطــاعني العــام واخلــاص، وفقــا للمــادة  

 .كذلك بأن تكون هناك تشريعات فعالة إلنفاذ حظر التمييز
وبينما تالحـظ  . ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز يف عدة جماالت من القانون          - ٢٧

الح القــانون، واجلهــود املبذولــة لتحديــد أوجــه عــدم االتــساق يف  اللجنــة العمليــة اجلاريــة إلصــ
تشريعات جزر كوك مـع االتفاقيـة، فإنـه يـساورها القلـق مـن أن االتفاقيـة مل حتـظَ بعـد بأمهيـة                         
مركزيــة بوصــفها أساســا للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني  

يـال بـطء وتـرية عمليـة إصـالح القـانون، وعـدم إيـالء         ويساور اللجنـة القلـق أيـضا ح      .اجلنسني
 .للمرأةاألولوية الالزمة هلذه اإلصالحات لتحقيق املساواة الرمسية جزر كوك 

أمهيــة مركزيــة لالتفاقيــة بوصــفها األســاس  إيــالء علــى جــزر كــوك وحتــث اللجنــة  - ٢٨
، وإعطــاء للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني    

علــى جــزر كــوك وتــشجع . األولويــة إلدماجهــا إدماجــا كــامال يف النظــام القــانوين احمللــي  
االمتثال جلدول زمين واضح إلمتام اإلصـالح التـشريعي الـالزم علـى وجـه االسـتعجال يف                  
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سبيل حتقيق االمتثال لالتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وتعديل أو إلغاء مجيع التشريعات            
اإلرادة الــسياسية إجيــاد علــى جــزر كــوك وحتــث . ة، وســد أي فجــوات تــشريعيةالتمييزيــ

 .الالزمة إلجراء هذه اإلصالحات
وبينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولـة إلرهـاف الـوعي باالتفاقيـة يف مجيـع أحنـاء جـزر                    - ٢٩

 معرفـة   كوك، مبا يف ذلك بالشراكة مع املنظمات غري احلكومية، فإنه يساورها القلق إزاء عـدم              
 علـى االنتـصاف يف احملـاكم،    ا إىل القضاء، وعدم قدرهتئها، وعدم توافر سبل جلو    ا حبقوقه رأةامل

لعدة أسباب منها ارتفـاع التكـاليف وعـدم تـوافر املعونـة القانونيـة سـوى لغـري القـادرات علـى                       
 وتالحــظ اللجنــة تقــدمي املنظمــات غــري احلكوميــة . الــدفاع عــن أنفــسهن يف الــدعاوى اجلنائيــة 

 .لبعض املساعدة القانونية باجملان للنساء
على نـشر االتفاقيـة وغريهـا مـن التـشريعات والتوعيـة             جزر كوك   وتشجع اللجنة    - ٣٠

هبا على نطاق واسع، وذلك باالنكليزية ولغة املاوري اليت يتحدث هبا سكان جزر كـوك،               
والفعليـة  ساواة الرمسيـة    سيما فيما يتعلق مبعىن ونطاق التمييز املباشر وغـري املباشـر، واملـ             ال

 مـن خـالل   ا حبقوقهـ رأةإىل تعزيـز وعـي املـ   جـزر كـوك   وتـدعو اللجنـة    .بني املـرأة والرجـل  
القانونية وتوسيع نطاق املساعدة القانونية املقدمة إىل النساء الراغبات يف برامج حمو األمية 

إىل زر كـوك  جـ وتدعو اللجنـة  . ع دعاوى بسبب التمييز أو إعمال حقوقهن يف املساواة  فر
بني اجلنسني وحقوق املرأة جزءا ال يتجزأ من تعليم وتدريب          الفوارق  ضمان جعل مراعاة    

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني القضائيني، مبن فيهم القضاة واحملامون وأعـضاء         
ــدعم        ــة ت ــة قانوني ــد لثقاف ــان راســخ يف البل ــة بني ــة إقام ــة، بغي ــة العام ــالنياب ــرأة للساواة امل م

 .التمييز وعدم
نح اجلهـاز الـوطين املعـين بالنـهوض         قيـام جـزر كـوك مبـ       ويساور اللجنة القلق إزاء عدم       - ٣١

باملرأة القدرة املؤسسية واملوارد والسلطة اليت تلزمه للنهوض بالتنفيذ الكامل والفعـال لالتفاقيـة            
اين يف مجيـع قطاعـات   ستراتيجية تعميم مراعاة املنظـور اجلنـس   ايف جزر كوك، ولدعم استخدام      

ــابعني       ــاملرأة الت احلكومــة ومــستوياهتا، مبــا يف ذلــك بالتنــسيق مــع املــوظفني املعنــيني بالنــهوض ب
وإذ تالحظ اللجنة التغريات اليت طرأت مؤخرا علـى البنيـة املؤسـسية           . ملكتب وزير إدارة اجلزر   

سياسـة  حمـل   اجلنـسانية   لسياسة الوطنية لالسـتجابة للـشؤون       املتوقع ل حالل  اإلللجهاز الوطين، و  
هـذه التغـيريات   حـدوث  املرأة، فإنـه يـساورها القلـق إزاء عـدم تلقيهـا لتفـسري واضـح ألسـباب             

 .مميزاتهلا من  ماو
إىل تعزيــز الترتيبــات اهليكليــة للجهــاز الــوطين املعــين   جــزر كــوك وتــدعو اللجنــة  - ٣٢

لطة صــنع القــرار، بالنــهوض بــاملرأة، ســواء رأســيا أو أفقيــا، وتزويــده بالــصالحيات، وســ  
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مساواة املرأة ومتتع املرأة على تعزيز واملوارد البشرية واملالية الالزمة للعمل على حنو فعال     
مــع اجلهــات املاحنــة   جــزر كــوك  وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تعمــل     . حبقوقهــا اإلنــسانية 

 االسـتفادة تطـوير قـدرة اجلهـاز الـوطين علـى تنـسيق             علـى   ومنظومة األمم املتحدة     الدولية
ســتراتيجية تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع قطاعــات احلكومــة ومــستوياهتا، ا مــن
 .يف ذلك عن طريق إتباع عمليات امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين مبا
ــؤخرا،        - ٣٣ ــذي شــهدته جــزر كــوك م ــصادي ال ــدهور االقت ــة الت ويف حــني تالحــظ اللجن

يـة والتقنيـة الدوليـة، فإنـه يـساورها القلـق الحتمـال               كمستقبِل للمعونة واملساعدة املال    هاووضع
تركيــز اخلطــة الوطنيــة للتنميــة املــستدامة، كــشرط لتلقــي مثــل تلــك املعونــة، علــى اخلصخــصة   

 لتحقيـق النمـو والتطـور االقتـصاديني، األمـر      ا حموريـ اووضع االستثمار يف القطاع اخلاص شرط  
النـهوض حبقـوق املـرأة    ،  يف حـد ذاتـه  قـق، حي سلبية علـى املـرأة، وقـد ال    آثارالذي قد تكون له  

 . بالقدر املالئمومحايتها
مجيع خطط وسياسات وبـرامج التنميـة       تعزيز  إىل ضمان   جزر كوك   وتدعو اللجنة    - ٣٤

واإلعمـال الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة            بـشكل جلـي،     ،  هاساواة املرأة ومتكين  ملالوطنية  
علـى تقيـيم ورصـد أثـر        جزر كوك   وتشجع   .تفاقية اإلطار املعياري لال   ستخداموالرجل، با 

إعــادة اهليكلــة االقتــصادية واخلصخــصة علــى الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، واختــاذ  
مبتكــرة إىل التمــاس مــصادر جــزر كــوك وتــدعو  .التــدابري التــصحيحية حــسب االقتــضاء 

مجلة أمور منـها    طريق  ذلك عن   واملساواة بني اجلنسني،    يف سبيل تعزيز    للتمويل واملساعدة   
 .الشراكات مع القطاع اخلاص

قلــة هــذه لجلــنس، أو مــصنفة حبــسب اويــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم تــوافر بيانــات  - ٣٥
البيانات، يف عدد من جماالت االتفاقيـة، والـيت تلـزم إلجـراء تقيـيم دقيـق لوضـع املـرأة، ولرسـم                

نهجَيني للتقدم احملرز، واالجتاهات مبـرور      سياسات واعية وموجهة، ولتحقيق الرصد والتقييم امل      
 . مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةيفالزمن، حنو حتقيق مساواة املرأة فعليا بالرجل 

جلــنس مــصنفة حبــسب اإىل تعزيــز مجــع بيانــات شــاملة  جــزر كــوكوتــدعو اللجنــة  - ٣٦
حنـو حتقيـق مـساواة      ومؤشرات ميكن قياسها لتقيـيم اجتاهـات وضـع املـرأة، والتقـدم احملـرز                

ــ ــرأة فعليـ ــة   ااملـ ــية العامـ ــا إىل التوصـ ــل، وتلفـــت انتباههـ ــم  بالرجـ ــذا الـــصدد٩رقـ .  يف هـ
اجلهود املبذولة يف   ، عند االقتضاء، إىل التماس املساعدة الدولية لتطوير         جزر كوك  وتدعو
ــع ــهاتلــــك البيانــــات  مجــ ــ، ووحتليلــ ــستندضمان لــ ــود  تلــــكأن تــ ــات إىل  اجلهــ احتياجــ

 .اتالبيان مستعملي
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ويف الوقت الذي تقر فيه اللجنة بثراء ثقافة وتقاليـد جـزر كـوك ومـا هلـا مـن أمهيـة يف                        - ٣٧
احلياة اليوميـة، فـإن القلـق يـساورها إزاء اسـتمرار املواقـف النمطيـة املتأصـلة فيمـا يتعلـق بـدور                        
ومسؤولية وهوية كل مـن املـرأة والرجـل يف مجيـع دروب احليـاة، وهـي مواقـف تنطـوي علـى                       

 .يز ضد املرأة وتعيق تنفيذ االتفاقية بشكل كاملالتمي
وتدعو اللجنـة جـزر كـوك إىل النظـر إىل الثقافـة والتقاليـد علـى أهنـا مـن اجلوانـب             - ٣٨

وحتـث جـزر كـوك      . الدينامية حلياة البلد ونسيجه االجتماعي، وأهنا من مث خاضـعة للتغـيري           
تــشريعات لتعــديل أو حمــو  علــى أن تــضع دومنــا إبطــاء اســتراتيجية شــاملة، تــشمل ســّن ال   

مــن ) أ (٥و ) و (٢املمارســات واملواقــف النمطيــة الــيت متّيــز ضــد املــرأة، وفقــا للمــادتني    
وينبغـي أن تتـضمن هـذه التـدابري جهـود توعيـة تـستهدف النـساء والرجـال مـن                     . االتفاقية

طالع خمتلف املستويات اجملتمعية، مبا يف ذلك القـادة التقليـديني والكنـسيني، وينبغـي االضـ       
وتشجع اللجنة جزر   . هبا من خالل التعاون مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات النسائية         

كوك على استخدام تدابري مبتكرة تستهدف الشباب والكبار لتعميق فهم مسألة املـساواة             
بني املرأة والرجل، والعمل من خالل نظام التعليم بشقيه الرمسي وغري الرمسي، إىل جانـب               

ع أجهزة اإلعالم من أجل حتسني الشكل اليت تصور به املرأة ليكون أكثر إجيابية              التعاون م 
كما تطلب إىل جزر كوك أن تنـشئ آليـات رصـد وأن تقـّيم               . وخاليا من القوالب النمطية   

 .بانتظام التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف املقررة يف هذا الصدد
ف ضـد املـرأة واالفتقـار إىل معلومـات عـن            وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العن       - ٣٩

كمــا يــساورها القلــق إزاء عــدم مواكبــة قــانون اجلــرائم لعــام   . حجــم العنــف ومــدى انتــشاره 
للعصر، وعدم اعترافه باالغتصاب يف إطار الزواج، وعدم تضّمنه إطارا قانونيـا شـامال               ١٩٦٩

تـصاف القـضائي املتاحـة      للتعامل مع مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وعـدم كفايـة سـبل االن                  
وممـا ُيقلـق اللجنـة أنـه قـد          . للضحايا وتدابري اإلنفاذ، وعدم تقدمي اخلـدمات واحلمايـة للـضحايا          

ميكن يف كل احلاالت احلصول على أوامر احلمايـة بعـد سـاعات العمـل العاديـة للمـسؤولني                    ال
ب قواعـد احلمايـة     القضائيني، وأن هذه األوامر غري متاحة جلميع ضـحايا العنـف العـائلي مبوجـ              

وتعـرب  . املدنية املعمول هبا حاليا، وهذا أمر لـه آثـار خطـرية علـى األمـن الشخـصي للـضحايا                    
اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصدي موظفي إنفاذ القوانني والنظام القضائي حلاالت العنف ضـد               

بـاره سـببا    كمـا يـساور القلـق اللجنـة إزاء اسـتمرار التمييـز ضـد املـرأة باعت                 . املرأة بـشكل واف   
 .جذريا هلذا النوع من العنف

وحتث اللجنة جزر كوك على إيالء االهتمام على سبيل األولويـة لتـصميم وتنفيـذ                - ٤٠
 ١٩ استراتيجية شاملة للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة وفقا للتوصية العامة رقـم        
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وهتيــب . يابــشأن منــع هــذا النــوع مــن العنــف ومعاقبــة مرتكبيــه وتقــدمي اخلــدمات للــضحا 
اللجنة جبزر كوك أن تقوم دومنا إبطـاء بـسّن قـانون اجلـرائم اجلنـسية املقتـرح، وأن تقـوم،                     

تـتم   ، حبيـث  ١٩٦٩حسب االقتضاء، بتعديل القوانني األخرى، مثل قـانون اجلـرائم لعـام             
تغطية مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيها االغتصاب يف إطار الزواج، وأن تقوم بإنفاذ 

االنتبـاه إىل    كمـا توجـه اللجنـة     . ريعات بشكل كامل وتكفل مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم      التش
 و  Add.1  و A/61/122(دراسة األمـني العـام املتعمقـة عـن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة                    

Corr.1 .(           وتطلب إىل جزر كوك أن تتخذ خطوات حنـو توعيـة اجلمهـور، مبـا يف ذلـك مـن
فيهــا  تثقيــف، بــأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، مبــاخــالل وســائط اإلعــالم وبــرامج ال

التحرش اجلنسي والعنف العائلي واالغتـصاب يف إطـار الـزواج، هـي مـن أشـكال التمييـز                   
وهتيب اللجنـة جبـزر كـوك أن تكفـل إتاحـة سـبل           . مبوجب االتفاقية وبأهنا أمور غري مقبولة     

يت تقـع ضـحية للعنـف، وتطلـب إىل      االنتصاف واحلماية الفورية والفّعالة للمرأة والطفلة ال      
جزر كوك أن تزيل املعوقات اليت حتول دون وصول املرأة إىل العدالة، وأن تقدم املساعدة  

وتوصـي اللجنـة باالضـطالع بتـدريب القـضاة واملـسؤولني            . القانونية جلميع ضحايا العنف   
توعيتهم جبميع العامني، وال سيما موظفي إنفاذ القوانني ومقدمي اخلدمات الصحية لكفالة 

كمـا هتيـب جبـزر كـوك أن         . أشكال العنف ضد املرأة ومتكينهم من تقدمي الـدعم للـضحايا          
حتّسن من جهودها يف جمال مجع البيانات وأن تنشئ آلية رصد وتقيـيم لغـرض القيـام علـى                   

. حنو منتظم بتقييم أثر وفعاليـة التـدابري املتخـذة ملنـع العنـف ضـد املـرأة وإنـصاف ضـحاياه                     
تضطلع به من جهـود إلقامـة منظومـة          جزر كوك ألن تطلب املساعدة الدولية فيما      وتدعو  

 .التصدي الشاملة هذه
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استغالل البغاء يف جـزر كـوك، واالفتقـار إىل معلومـات                  - ٤١

. عن االرتباط بني حجـم ممارسـة البغـاء واالجتـار بالنـساء والفتيـات وصـناعة الـسياحة يف البلـد               
كما يساورها القلق إزاء عدم إنفاذ اإلطـار القـانوين حملاربـة اسـتغالل البغـاء، وإزاء جتـرمي املـرأة             

ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء عــدم االضــطالع . والطفلــة الــيت تقــع ضــحية هلــذا االســتغالل
جهود ملنـع اسـتغالل البغـاء والتـصدي ألسـبابه اجلذريـة، وعـدم تـوفري احلمايـة واخلـدمات                 بأي
 .ضحايا االستغاللل

هنجـا كليـا، وأن      وهتيب اللجنة جبزر كوك أن تنتـهج يف تـصديها السـتغالل البغـاء              - ٤٢
تزود املرأة والطفلة ببدائل تعليمية واقتصادية، مبا يشمل برامج متكني املرأة اقتصاديا، مـع              

حة وهتيب اللجنة جبزر كـوك أن تتـصدى لالرتبـاط بـني الـسيا         . مشول نساء اجلزر اخلارجية   
. والبغاء، مبا يف ذلك الطلب على البغاء، وأن تتخذ التدابري املالئمة للحد من هذا الطلب              
. وينبغي أن تتخذ جزر كوك خطوات لكفالة مقاضاة ومعاقبة مستغلي البغاء بشكل فعـال             
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وحتث اللجنة جزر كوك على النظر يف اختاذ تدابري حلماية ومعافاة ضحايا اسـتغالل البغـاء                
وتوصي اللجنة بـأن تـصّدق جـزر كـوك علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                  . واالّتجار

حقـــوق الطفـــل املعـــين ببيـــع األطفـــال واســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء واملـــواد اإلباحيـــة،    
  واملعاقبــة عليــه، وخباصــة النــساء واألطفــال،بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص و

 . الوطنيةعربجلرمية املنظمة املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة ا
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود والية قانونية لتطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة،               - ٤٣

وإزاء اخنفــاض مــستوى مــشاركة املــرأة يف احليــاتني العامــة والــسياسية، وال ســيما يف أعلــى         
 جمالس اجلـزر اخلارجيـة   مستويات صنع القرار، وباألخص يف الربملان واحلكم احمللي وخاصة يف         

كمـا يـساورها القلـق إزاء حيلولـة املواقـف        . واخلدمة العامة وجمـالس اإلدارة ويف احليـاة الدينيـة         
. االجتماعية والثقافية السائدة دون مشاركة املرأة بشكل كامـل يف مجيـع دروب احليـاة العامـة                

 مـن   ١ؤقتـة وفقـا للفقـرة       وتعرب عن قلقها إزاء مقاومة جـزر كـوك لتطبيـق التـدابري اخلاصـة امل               
كمـا تالحـظ مـع القلـق أن مـشروع القـانون املعتـزم االستعاضـة بـه عـن                  .  من االتفاقية  ٤املادة  

 ال يشترط التمثيـل املتـساوي للمـرأة والرجـل           ١٩٨٧قانون احلكم احمللي للجزر اخلارجية لعام       
 .يف مواقع صنع القرار

يــع التــدابري املالئمــة لزيــادة عــدد وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ مج - ٤٤
وتـشجع  .  مـن االتفاقيـة  ٧النساء املنتخبات واملعينات يف مجيع املستويات، متاشيا مع املادة        

 ١اللجنة جزر كوك على اختاذ تدابري ملموسة، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة 
ة بشأن املرأة يف احلياتني السياسية       للجن ٢٣ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة 

 بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، ووضع أهـداف ملموسـة          ٢٥والعامة، والتوصية العامة رقم     
كمــا تــشجع . وجــداول زمنيــة للتعجيــل بزيــادة متثيــل املــرأة يف مجيــع دروب احليــاة العامــة 

 مـن التـدابري   كوك على االضطالع حبمالت توعية مبا يشمل محالت التوعية بـالغرض          جزر
اخلاصة املؤقتة باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل مبساواة املـرأة بالرجـل كـأمر واقـع،               
ومحــالت لتــسليط الــضوء علــى أمهيــة مــشاركة املــرأة بــشكل كامــل ومتكــافئ يف املواقــع    

كمـا تـشجع    . القيادية يف مجيع القطاعات وعلى مجيع املـستويات بالنـسبة للمجتمـع ككـل             
ى إدراج شـــرط التمثيـــل املتكـــافئ للمـــرأة يف صـــنع القـــرار يف مـــشروع جـــزر كـــوك علـــ

الذي مل ُيبت فيه واملعتزم االستعاضة به عن قـانون احلكـم احمللـي للجـزر اخلارجيـة                   القانون
 .١٩٨٧لعام 
ويف حني تالحظ اللجنة ما حققته جزر كوك من إجنازات يف جمـال التعلـيم واإلحـالل           - ٤٥

ية األقـدم، فـإن القلـق يـساورها إزاء عـدم القيـام إىل اآلن بإدمـاج مبـدأ                    التدرجيي للمواد التعليم  
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 بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع مراحـل النظـام التعليمـي، وإزاء إمكـان اسـتمرار املواقـف                       ةاملساوا
ــدريس       ــاليب التـ ــاهج وأسـ ــرأة يف املنـ ــد املـ ــزة ضـ ــنس واملميـ ــوع اجلـ ــى نـ ــة علـ ــة املبنيـ . النمطيـ

وجود نظام لرصد أسباب وحجم التسّرب من املـدارس، وعـدم           يساورها القلق إزاء عدم      كما
وجــود بــرامج للطلبــة الــذين يتركــون املدرســة قبــل األوان، مبــا يف ذلــك الفتيــات احلوامــل           

 .واألمهات الصغريات
على إدماج مبدأ املساواة بني املرأة والرجـل يف نظامهـا    وتشجع اللجنة جزر كوك  - ٤٦

وم برصد املناهج التعليمية وأساليب التدريس اليت تعزز        التعليمي، وهتيب جبزر كوك أن تق     
ــرأة،       ــز ضــد امل ــة للتميي ــة والثقافي ــرأة حبقــوق اإلنــسان وتتــصدى لألســباب اهليكلي ــع امل متّت

وتــشجع جــزر كــوك علــى إقامــة نــشاط تــدرييب  . وتعديلــها أو اســتحداثها عنــد االقتــضاء 
يب جبزر كوك أن ترصد التـسرب       كما هت . لتوعية املدرسني قبل التحاقهم باخلدمة وأثناءها     

وحتدد أسبابه، وأن تتخذ التدابري املالئمة إلبقاء الفتيات يف املـدارس، وخاصـة الفتيـات يف                
 .اجلزر اخلارجية، وتوفري البدائل للتعليم الرمسي ملن تركن املدرسة مبكرا

ليحـل  قيـد اإلقـرار،   ) عالقـات العمـل   (بينما تالحظ اللجنـة أن مـشروع قـانون العمـل             - ٤٧
 جلـزر   ١٩٩٦-١٩٩٥ وقـانون اخلدمـة العامـة لعـامي          ١٩٦٤حمل قانون الصناعة والعمل لعـام       

كوك، فإن القلق يساورها من أن إقرار مشروع القانون قـد تـأخر جزئيـا بـسبب املقاومـة الـيت                     
كما تعرب اللجنة عن قلقها مـن أنـه         . تبديها غرفة التجارة ألشكال محاية األمومة املقترحة فيه       

جــد يف الوقــت احلاضــر محايــة مــضمونة لألمومــة بالنــسبة للعــامالت يف القطــاع اخلــاص،   ال تو
.  مدفوعـة األجـر أو حفـظ للوظيفـة أثنـاء احلمـل أو بعـد الـوالدة                  إجـازة وضـع   سواء يف شـكل     

يساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون معين بالتحرش اجلنسي، ومـن الـنقص الواضـح                 كما
كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن   .ابــع مــن مــشروع القــانون هلــذه األحكــام يف اجلــزء الر 

مـشروع القــانون سـيحد مــن دور احلكومـة يف املــسائل املتعلقــة بـسوق العمــل، وأنـه قــد يتــرك      
 .إعمال حق املرأة يف املساواة يف سوق العمل إىل قدرهتا على التفاوض الفردي أو اجلماعي

عالقــات (مــشروع قــانون العمــل وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل جــزر كــوك امتثــال   - ٤٨
 مــن االتفاقيــة، وحظــر التمييــز ضــد املــرأة يف القطــاع   ١١بــشكل كامــل للمــادة  ) العمــل

ويف ضـوء سـحب   . مـن االتفاقيـة، وإنفـاذ هـذا احلظـر بفعاليـة           ) هـ (٢اخلاص، وفقا للمادة    
ري ، فإن اللجنة تطلب إليها اختاذ مجيع التداب)ب) (٢ (١١جزر كوك لتحفظها على املادة     

 يف مجيع وظائف القطاعني العام واخلاص، على        وضعالإجازة  املالئمة من أجل كفالة إتاحة      
كما تطلـب اللجنـة إىل   . أن تكون مدفوعة األجر أو مقترنة باستحقاقات اجتماعية مناظرة      

جزر كـوك حظـر التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل، وضـمان حقـوق املـرأة يف التفـاوض                       
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جع اللجنــة علــى إيــالء املزيــد مــن االهتمــام لــربامج مــا قبــل كمــا تــش. الفــردي واجلمــاعي
 .املدرسة، مبا يف ذلك مراكز الرعاية النهارية من أجل مساعدة األمهات العامالت

ويساور اللجنة القلق من عـدم كفايـة الرعايـة الـصحية الوقائيـة، يف جمـاالت مـن بينـها                      - ٤٩
لقها من احتمـال عـدم كفايـة مـا يـوىل مـن              كما تعرب اللجنة عن ق    . الصحة اجلنسية واإلجنابية  

اهتمام جلميع جماالت الرعاية الصحية، مبـا يف ذلـك الـصحة العقليـة واخلـدمات املقدمـة للنـساء             
ويـساور اللجنـة    . الالئي رمبا حيتجن إىل رعاية متخصـصة، مثـل املـسنات واملعوقـات والفتيـات              

 طوعـا، ُيـشترط مبوجـب سياسـة         القلق مـن أن املـرأة الـيت ترغـب يف إجـراء عمليـة ربـط البـوق                  
 .وزارة الصحة أن حتصل على إذن زوجها أو شريكها الذكر

 للجنــة بــشأن ٢٤رقــم العامــة توصــية جــزر كــوك الوتوصــي اللجنــة بــأن تراعــي   - ٥٠
يف جمــال املتباينــة ، فيمــا يتعلـق بــاملرأة والــصحة، حـىت تلــيب بفعاليــة االحتياجـات    ١٢ املـادة 

ــة واالحتياجــات ا  ــصحة العام ــصحية اخلاصــة  ال ــساءل ــيهن ذوات االحتياجــات  بالن ، مبــن ف
التلبيـة الكافيـة جلميـع االحتياجـات        جـزر كـوك أن تكفـل        اللجنـة إىل    تطلب  و .املتخصصة

الــصحية للمــرأة مبــا يف ذلــك الــصحة العقليــة والرعايــة الوقائيــة، وأن حتــسن مــن إمكانيــة    
جـزر كـوك    لجنـة إىل    لا  كما تطلب  . النساء يف اجلزر اخلارجية على هذه اخلدمات       لحصو

القيام دون إبطاء بإلغاء السياسة احلاليـة لـوزارة الـصحة الـيت تـشترط حـصول املـرأة علـى              
مـن أجـل القـضاء      وذلـك   إذن زوجها أو شريكها الذكر إلجراء عملية ربط البوق طوعا،           

 .من االتفاقية) هـ (١٦  و١٢قا للمادتني فعلى التمييز ضد املرأة و
، مبـا يف ذلـك   مـن جـزر كـوك     ن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة للهجرة       وتعرب اللجنة ع   - ٥١

تـدابري كافيـة واسـتباقية    جـزر كـوك   هجرة النساء والفتيـات، ويـساورها القلـق مـن عـدم اختـاذ           
لوقف هذا التناقص يف السكان من خالل تعزيز املشاركة العادلة للمرأة يف عملية التنميـة علـى                 

اخلدمات الـصحية   خمتلف  عملية، وكذلك عن طريق توفري      لهذه ا ُصُعدها، واستفادهتا من    مجيع  
 .ساسيةوغريها من اخلدمات األ

معاجلـة أسـباب اهلجـرة اخلارجـة للمـرأة يف خططهـا            جزر كوك   اللجنة إىل   تطلب  و - ٥٢
التعلـيم  مبـا يف ذلـك      اإلمنائية، بطرق مـن بينـها تـوفري بـرامج الـتمكني االقتـصادي للمـرأة،                 

ــة النظــامي وغــري النظــا  ــهامي للمــرأة يف اجلــزر اخلارجي ــة حــصول   وتدريب ــة إمكاني ، وكفال
مــن أجــل تعزيــز تنظــيم    علــى أســاس املــساواة   علــى االئتمــان واملــساعدة التقنيــة     املــرأة
 .للمشاريع املرأة
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القبـول  ، يبلـغ سـن      ١٩٧٣ة عن القلق من أنه وفقا لقـانون الـزواج لعـام             نوتعرب اللج  - ٥٣
 ينالوالـد  أحـد    وميكـن أن يكـون أقـل مـن ذلـك مبوافقـة            بـل   امـا،    ع ١٦األدىن للـزواج    القانوين  

 .الوصي أو
 عاما مبا يتفق ١٨على رفع السن األدىن لزواج املرأة إىل جزر كوك وحتث اللجنة  - ٥٤

 . للجنة، واتفاقية حقوق الطفل٢١من االتفاقية، والتوصية العامة رقم ) ٢ (١٦واملادة 
املرأة الزوجيـة اخلاصـة بـ     ممتلكات  غري الكافية لل  ماية  حلاوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء       - ٥٥

يف حــال وفــاة زوجهــا دون أن يتــرك وصــية، ونقــص األحكــام التــشريعية الــيت تــشمل توزيــع     
كمـا يـساورها القلـق إزاء األحكـام التمييزيـة يف       .الواقـع األمـر  املمتلكات عقب فـسخ زجيـات   

ملراسـيم  جـزر كـوك   ، ومن عدم إنفاذ  الذي ينظم إعالة األطفال١٩١٥قانون جزر كوك لعام     
 .إعالة األطفال

لحماية الكافية حلقوق املرأة    ل القانون   توفري لفجزر كوك أن تك   اللجنة إىل   تطلب   - ٥٦
نظــام للقــسمة العادلــة وضــع تلكــات يف حــال وفــاة زوجهــا دون أن يتــرك وصــية، وميف امل
إىل اختـاذ  جزر كـوك  جنة للوتدعو ا .الواقعاألمر لممتلكات الزوجية عقب فسخ زجيات ل

تــدابري تــشريعية كافيــة، مــن بينــها اســتعراض القــوانني احلاليــة وتعديلــها، مــن أجــل كفالــة   
 .حصول املرأة على نفقة الطفل

على أن تصدق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           جزر كوك   وتشجع اللجنة    - ٥٧
الذي تعديل الرب وقت ممكن تقبل يف أقأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و

 .بوقت اجتماع اللجنةفيما يتعلق  من االتفاقية ٢٠ من املادة ١الفقرة أُدخل على 
علــى أن تــستعني بــشكل كامــل، يف تنفيــذها التزاماهتــا  جــزر كــوك وحتــث اللجنــة  - ٥٨

مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب            
 .أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلجزر كوك إىل 
مـن أجـل    تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية ال غىن عنـه             كما   - ٥٩

وتدعو إىل إدماج منظور جنساين يف مجيع اجلهـود الراميـة    .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 وجتــسيد أحكــام االتفاقيــة بــصورة واضــحة يف تلــك   إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

 .يف تقريرها الدوري املقبلعن ذلك أن تدرج معلومات جزر كوك اجلهود، وتطلب إىل 
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ة حبقوق  لقعتاملنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة       االوتالحظ اللجنة أن     - ٦٠
ســية املكفولــة هلــا يف مجيــع  يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األسا  )١٨(اإلنــسان

ــاة  ــب احلي ــة   .جوان ــشجع اللجن ــذلك، ت ــى    ول ــى  أن تنظــر جــزر كــوك عل ــصديق عل يف الت
املعاهدات اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية للقـضاء علـى مجيـع أشـكال        

ة التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسي          
أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                أو الالإنسانية 

يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وأن تنظر، بصفتها الذاتية،  أسرهم،  
والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذين تعـد           

 .قيام نيوزيلندا بتطبيقهما على اإلقليم فيهما يف الوقت احلاضر من خالل اطرف
وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف جزر كـوك حـىت                - ٦١

ن، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــساسة، والربملــانيون، واملنظمــات   سكايكــون الــ
لى بينة باخلطوات املتخذة من أجل ضمان املساواة النسائية، ومنظمات حقوق اإلنسان، ع

حبكم القانون وحبكم الواقع بني الرجل واملرأة، وباخلطوات األخرى الالزم اختاذها يف هذا 
أن تواصل علـى نطـاق واسـع، وال سـيما لـدى             جزر كوك   كما تطلب اللجنة إىل      .الصدد

 ،ة وبروتوكوهلـا االختيـاري    تعمـيم االتفاقيـ   ،  املنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان       
 ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة        ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني    ،والتوصيات العامة للجنة  

املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ” املعنونـة    ،والعشرين للجمعيـة العامـة    
 .“والسالم يف القرن احلادي والعشرين

ــة إىل   - ٦٢ ــب اللجن ــذه    أجــزر كــوك  وتطل ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــستجيب لل ن ت
ــل      ــدوري املقب ــا ال ــك يف تقريره ــة، وذل ــات اخلتامي ــدَّم التعليق ــادة  املق ــن ١٨مبوجــب امل  م

 .٢٠١١سبتمرب /االتفاقية، والواجب تقدميه يف أيلول
 

__________ 
ــصادية واالجتماع   )١٨(  ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــة العهــد ال ــة والثقافي ــة   ، وي ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب العهــد ال

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          ، و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ، و والسياسية
اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية   ، والتمييــز ضــد املــرأة

 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، وهينةامل أو
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 التقريران الدوريان الثاين والثالث - ٢ 
 ليختنشتاين  

 CEDAW/C/LIE/2(ثـاين والثالـث لليختنـشتاين       نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني ال      - ٦٣
 ٢٠٠٧يوليـــه / متـــوز٢٦، املعقـــودتني يف ٧٩٨ و ٧٩٧يف جلـــستيها ) CEDAW/C/LIE/3و 
وتــــــرد قائمــــــة القــــضايــا واألسئلــــــة التــــــي ). 798 (B) و CEDAW/C/SR.797 (B)انظــــــر (

اين فــــي الوثيقـــة  وتـــرد ردود ليختنـــشتCEDAW/C/LIE/Q/3طرحتهــــــا اللجنـــة فــــي الوثيقـــة 
CEDAW/C/LIE/Q/3/Add.1. 

 
 مقدمـة  

تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف علــى تقريريهــا الــدوريني الثــاين والثالــث،  - ٦٤
ــة مــن أجــل إعــداد التقــارير الدوريــة، وملراعــاة       ــة الــيت وضــعتها اللجن التبــاع املبــادئ التوجيهي

 .التعليقات اخلتامية السابقة للجنة
اللجنة بالدولة الطرف على ردودها اخلطيـة، علـى قائمـة القـضايا واملـسائل الـيت                 تشيد   - ٦٥

طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وعلــى العــرض الــشفوي واإليــضاحات اإلضــافية الــيت 
كمـا تعـرب عـن تقـديرها للحـوار          . قدمت ردا على األسئلة اليت وجهها أعضاء اللجنـة شـفويا          

ني الوفد وأعضاء اللجنة، والذي ألقى مزيدا من الـضوء علـى احلالـة         الصريح والبّناء الذي دار ب    
 .احلقيقية للمرأة يف ليختنشتاين

تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف بـشأن وفـدها الـذي ترأسـه املمثـل الـدائم              - ٦٦
 .لليختنشتاين لدى األمم املتحدة، وضم مدير مكتب تكافؤ الفرص

أن الدولة الطرف قد صدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري          تالحظ اللجنة مع التقدير      - ٦٧
 .٢٠٠١أكتوبر /لالتفاقية يف تشرين األول

 
 اجلوانب اإلجيابية  

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامها بإدخال تعديالت على قانون تكافؤ الفـرص لعـام               - ٦٨
مــل؛ وتنقــيح قــانون ، الرامــي إىل حتقيــق املعاملــة املتــساوية للرجــل واملــرأة يف مكــان الع ٢٠٠٦

اإلجراءات اجلنائية من أجـل تعزيـز محايـة الـضحايا، وإدراج حكـم يف قـانون العقوبـات يتعلـق                     
، والـــذي ٢٠٠٧يونيـــه /بـــالتحرش؛ واعتمـــاد قـــانون تقـــدمي املـــساعدة للـــضحايا، يف حزيـــران

ــز النفــاذ يف   ــسان١ســيدخل حي ــة   ٢٠٠٨أبريــل / ني ، وســيتيح تقــدمي املــشورة واملــساعدة املالي
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) Stabstelle für Chancengleichheit(وتــشيد اللجنــة أيــضا مبكتــب تكــافؤ الفــرص . حاياللــض
 .لقيامه بتنفيذ برامج التدريب وزيادة الوعي بشأن خمتلف جوانب املساواة بني اجلنسني

وترحب اللجنة مبـسامهات الدولـة الطـرف يف مـشاريع املـرأة وتعزيـز حقـوق اإلنـسان                    - ٦٩
 . للتعاون اإلمنائيللمرأة يف إطار براجمها

 
 الشواغل الرئيسية والتوصيات  

ظمة ومـستمرة بتنفيـذ مجيـع       تمع التنويه إىل التزام الدولة الطرف بالقيام بصورة من         - ٧٠
أحكام االتفاقية، ترى اللجنة أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة          

، فيمـا بـني الوقـت احلـايل ووقـت تقـدمي       تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولويـة      
وعليه، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تركز علـى تلـك اجملـاالت             . التقرير الدوري املقبل  

يف أنــشطتها التنفيذيــة، وأن تقــوم بــاإلبالغ عــن اإلجــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة، يف   
 هـذه التعليقـات اخلتاميـة       كما هتيب أيضا بالدولة الطرف أن تقدم      . تقريرها الدوري املقبل  

 .إىل مجيع الوزارات ذات الصلة وإىل الربملان مبا يكفل تنفيذها بالكامل
ولئن كانت اللجنـة قـد الحظـت أن االتفاقيـة تطبـق مباشـرة، فـإن مـا يـشغلها هـو أن                         - ٧١

االتفاقية مل تنل التوضيح الكايف، كما أهنا ال تستخدم بصورة منتظمة كأسـاس قـانوين للتـدابري                 
املتخذة، مبا فيها التدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييـز ضـد املـرأة، وتعزيـز املـساواة                   

ويساور اللجنة القلق كذلك ألن أحكام االتفاقيـة مل تـستخدم           . بني اجلنسني يف الدولة الطرف    
ي بعـــد يف إجـــراءات احملـــاكم ممـــا قـــد يـــشري إىل قلـــة الـــوعي باالتفاقيـــة لـــدى اجلهـــاز القـــضائ 

 .املهن القانونية وذوي
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تـشدد أكثـر، يف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق                 - ٧٢

املساواة بني اجلنسني، على االتفاقية باعتبارها صكا مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان املنطبقـة                 
ابري وهتيـب اللجنـة أيــضا بالدولـة الطــرف اختـاذ تــد    . مباشـرة وملزمـا مــن الناحيـة القانونيــة   

استباقية لتعزيز الوعي باالتفاقية، وخصوصا بني النساء والرجال يف اجلهـاز القـضائي، ويف              
جمال املهن القانونية، ولدى األحزاب السياسية، والربملان، وبني املسؤولني احلكوميني على           
مجيع املستويات، مبن فيهم املـسؤولون عـن إنفـاذ القـانون، مـن أجـل تعزيـز اسـتخدامها يف           

 مراحل إعداد وتنفيذ التـشريعات والـسياسات العامـة والـربامج الراميـة إىل اإلعمـال                 مجيع
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعـزز             . الفعلي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل          

 .بصورة منهجية معرفة وفهم االتفاقية واملساواة بني اجلنسني من خالل براجمها التدريبية
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ازدواجية نظام الدولة الطرف، يساور اللجنة القلق بـشأن حتفـظ الدولـة             ومع التسليم ب   - ٧٣
 من االتفاقية فيما يتعلق بتوارث العرش يف إمارة ليختنشتاين، الـذي حيـرم     ١الطرف على املادة    

 .املرأة من الوصول إىل العرش على حنو ما أكده الوفد
 مـن  ١ه علـى املـادة   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على حبث الـتحفظ الـذي أبدتـ        - ٧٤

 .االتفاقية مع إمارة ليختنشتاين املستقلة بغرض سحب ذلك التحفظ
ولئن كانت اللجنة قد الحظت التنقيحات األخرية لقانون املساواة بـني اجلنـسني لعـام                - ٧٥

، واملتعلقة باملعاملة املتساوية للرجل واملرأة يف مكان العمل، فضال عـن تنقيحـات ذلـك       ١٩٩٩
 حبيث يـشمل تعريـف التحـرش اجلنـسي والتمييـز املباشـر وغـري املباشـر يف                   ٢٠٠٦م  القانون لعا 

ســوق العمــل، إال أن القلــق يــساور اللجنــة ألن التوصــية الــيت قدمتــها مبناســبة النظــر يف تقريــر    
يقتـصر   بـأن ال ) ١٦٠، اجلـزء األول، الفقـرة     A/54/38/Rev.1 (١٩٩٩ليختنشتاين األويل لعـام     

ملهنية، بل ميتد ليشمل مجيع نواحي احلياة، بغية اإلسراع يف حتقيق املـساواة             القانون على احلياة ا   
يف احلياة العامة واحلياة اخلاصة مل ينعكس يف الصياغة النهائية للقـانون، وال يف التعـديالت الـيت                  

ويــساور اللجنــة القلــق مــن أن يــؤدي النطــاق احملــدود للقــانون إىل    . أدخلــت عليــه بعــد ذلــك 
 .  بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقيةتضاؤل االهتمام

هتيب اللجنة بالدولة الطرف بأن تسعى هبمـة إىل القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    - ٧٦
يف مجيــع نــواحي احليــاة، وفقــا   وعلــى اإلعمــال الفعلــي ملبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل  

وتكفل الدولة الطـرف رصـد تنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة              . ة من االتفاقي  ٢ و   ١للمادتني  
بدقة وبصورة منتظمة وأن تقضي بصورة فعالة علـى التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع اجملـاالت                    
ــرأة        ــانوين والفعلــي للمــساواة بــني امل ــز اإلعمــال الق ــة مــن أجــل تعزي الــيت تغطيهــا االتفاقي

 .والرجل، والتعجيل بذلك
ــة  - ٧٧ ــادة مــشاركة املــرأة يف قــوة العمــل، فــإن القلــق    ولــئن كانــت اللجن  قــد الحظــت زي

يساورها ألن املـرأة ممثلـة بـأكثر مـن الـالزم يف األعمـال الـيت ال حتتـاج إىل تفـرغ، وبـني الـذين                         
يعانون من البطالة، مما قد تترتب عليه آثار بعيدة املدى على احلالة االقتـصادية للمـرأة يف دورة                  

قلق يساور اللجنة بشأن العزل املهين املستمر رأسـيا وأفقيـا، والفجـوة             وال يزال ال  . حياهتا كلها 
ويساور القلق اللجنـة كـذلك      . يف األجور، وترك عدد كبري من النساء قوة العمل بعد اإلجناب          

 .بسبب إحجام القطاع اخلاص عن تنفيذ تدابري لتحسني حالة عمالة املرأة
دهــا لكــي تكفــل تكــافؤ الفــرص  حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهو  - ٧٨

وتوصــي اللجنــة . للمــرأة والرجــل يف ســوق العمــل، يف كــل مــن القطــاعني العــام واخلــاص 
الدولة الطرف باختاذ تدابري استباقية للقضاء على العـزل املهـين، ومـن قبيـل تـوفري الفـرص         
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 املـرأة إىل    التثقيفية والتدريبية املعززة للمرأة، ومواصلة توسيع نطاق التدابري لتيـسري عـودة           
وتوصي اللجنـة بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتعزيـز ورصـد تطبيـق                 . قوة العمل بعد اإلجناب   

ــة،         ــساوي القيم ــساوي والعمــل املت ــساوي للعمــل املت ــاألجر املت ــة ب ــة املتعلق ــدابري احلالي الت
وترتيبــات العمــل املرنــة، والعمــل علــى أســاس عــدم التفــرغ، يف القطــاعني العــام واخلــاص  

عواقب حمتملة غري مؤاتيـة لعمـل املـرأة علـى            ، حسب االقتضاء، ملواجهة أي    ووضع تدابري 
أساس عدم التفرغ، وخاصة فيما يتعلق باملعاش التقاعدي، واسـتحقاقات التقاعـد بالنـسبة              

وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف علـى أن تكفـل وضـع تـدابري تـستهدف كـال مـن                    . هلا
والعمـل علـى    . يات األسرة ومـسؤوليات العمـل     املرأة والرجل لتسهيل التوفيق بني مسؤول     

ويـتعني علـى    . زيادة مشاركة الرجل يف النهوض باملسؤوليات املرتلية ومسؤوليات الرعايـة         
الدولــة الطــرف أن تعتمــد تــدابري تــشجع اآلبــاء علــى زيــادة اســتخدام اإلجــازة الوالديــة،   

 .الغرض والنظر يف إجياد حوافز مالية هلذا
لقلق بسبب استمرار قـصور متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واهليئـات               ويساور اللجنة ا   - ٧٩

 بعدم متثيـل    ١٩٩٧اليت ُتشغل مناصبها بالتعيني، بالرغم من القرار الذي اعتمدته احلكومة عام            
كمـا تـشعر    . أي من اجلنسني مبا يزيد عن ثلثي املقاعد يف اهليئات اليت ُتشغل مناصـبها بـالتعيني               

ضا بسبب استمرار قصور متثيل املرأة يف الوظائف العليا باإلدارة العامـة، مبـا يف               اللجنة بالقلق أي  
ذلك يف جمال اخلدمـة الدبلوماسـية، ويف اجلهـاز القـضائي، ويف املؤسـسات التعليميـة، وكـذلك               

 .يف القطاع اخلاص، مما حيد من مشاركة املرأة يف عمليات اختاذ القرارات يف مجيع اجملاالت
جنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها من أجل تعزيز متثيـل املـرأة يف              تشجع الل  - ٨٠

األدوار القياديــة ويف وظــائف اختــاذ القــرارات يف اهليئــات الــسياسية، مبــا يف ذلــك الربملــان  
واجملالس البلدية، واللجـان، واجملـالس االستـشارية، ويف جمـال اإلدارة العامـة، مبـا يف ذلـك                   

وتوصـي بـأن توسـع الدولـة الطـرف نطـاق            . يف القطاع اخلاص  جمال اخلدمة الدبلوماسية، و   
اجلهود احلالية اليت تبذهلا لزيادة الوعي واألنشطة التدريبية، حبيث تشمل طائفة أوسع مـن              
أصحاب املـصلحة، مبـا يف ذلـك قـادة األحـزاب الـسياسية، واملـديرين األقـدم، يف القطـاع                     

وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة .  العاماخلاص ويف جمال أمناء املؤسسات اخلاضعة للقانون      
 من  ٤ من املادة    ١الطرف تدابري، وعلى وجه اخلصوص، تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة           

 للجنة بشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة والتوصـية العامـة             ٢٥االتفاقية، والتوصية العامة رقم     
ع بتحقيـق مـشاركة املـرأة     للجنة بـشأن املـرأة يف احليـاة العامـة، مـن أجـل اإلسـرا          ٢٣رقم  

وتطلـب مـن الدولـة      . بالكامل وعلى قدم املساواة على مجيع املستويات ويف مجيع اجملـاالت          
وأن تقـدم تقريـرا   . الطرف أن ترصد أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققة على مدى الـزمن        

 .عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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ــسبب التطب    - ٨١ ــق ب ــة عــن القل ــة الطــرف     وتعــرب اللجن ــه الدول ــوم ب ــذي تق ــق احملــدود ال ي
 مـن االتفاقيـة بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، والـيت ال تتفـق مـع التوصـية                   ٤ من املادة    ١ للفقرة

 . للجنة٢٥العامة رقم 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقيم كذلك النتائج احملققة جراء تطبيـق التـدابري               - ٨٢

ن، وأن تنظر بالتـايل يف توسـيع نطـاق هـذه التـدابري لتـشمل                اخلاصة املؤقتة يف الوقت الراه    
طائفــة مــن االســتراتيجيات، مبــا يف ذلــك التــدابري التــشريعية واإلداريــة، وبــرامج التوعيــة    
والدعم، وختـصيص املـوارد وإجيـاد احلـوافز، والتعـيني اهلـادف، ووضـع أهـداف وحـصص                   

 علـى الدولـة الطـرف يف قيامهـا     ويـتعني . مقيدة جبداول زمنية، يف خمتلف جوانـب االتفاقيـة      
 مـن   ١ للجنـة، بـشأن الفقـرة        ٢٥هبذه اجلهـود أن تأخـذ يف االعتبـار التوصـية العامـة رقـم                

 . من االتفاقية٤املادة 
ولئن كانـت اللجنـة ترحـب جبهـود الدولـة الطـرف للتـصدي للمواقـف والـسلوكيات                    - ٨٣

رأة والرجل، فإن القلـق ال يـزال يـساورها    النمطية اليت متيز ضد املرأة وتدمي عدم املساواة بني امل         
بشأن استمرار املواقف والقوالب النمطية التقليدية املتعلقة بدوري ومـسؤوليات املـرأة والرجـل         

ويساور القلق اللجنـة ألن املـرأة ال تـزال توضـع يف قالـب منطـي باعتبارهـا                   . يف األسرة واجملتمع  
. رجـل يف قالـب منطـي باعتبـاره مـوفرا للقمـة العـيش         وموفــرة للرعايــة، فــي حني يوضع ال      أُّمــا

ومــــن شـــــأن هــــذه القوالــب النمطيــــة أن تقــــوض الوضــع االجتمــاعي للمــرأة، وهــو مــا يبينــه 
مركز املرأة الذي يدل على أهنـا حمرومـة يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا يف ذلـك يف سـوق العمـل،                          

ذ القــــرار، كمـا يـؤثر ذلـك علـى اختيـارات املـرأة        وفيمــا يتعلق بالوصــول إلــى وظائــف اختـــا     
وتالحظ اللجنة أن تلك القوالـب النمطيـة تـشكل عائقـا كـبريا              . فيما يتعلــق بدراستها ومهنتها   

مـن  ) أ (٢ضد اإلعمال الفعلي ملبدأ املساواة بني املرأة والرجل، على حنـو مـا تـدعو إليـه املـادة                    
 .االتفاقية

الطــرف أن تــضع سياســة شــاملة تــستهدف الرجــل واملــرأة، هتيــب اللجنــة بالدولــة  - ٨٤
والفتيــان والفتيــات، للتغلــب علــى القوالــب النمطيــة التقليديــة فيمــا يتعلــق بــدوري املــرأة   

وينبغـي أن  . مـن االتفاقيـة  ) أ (٥و ) و (٢والرجل يف اجملتمـع ويف األسـرة، وفقـا للمـادتني      
 لزيــادة الــوعي، تــشمل املــسؤولني  تــشمل هــذه الــسياسة تــدابري قانونيــة وإداريــة وتــدابري  
كمـا ينبغـي أيـضا أن تتركـز علـى           . العموميني واجملتمع املـدين وتـستهدف الـسكان برمتـهم         

إشراك وسائط اإلعالم املختلفة، مبا يف ذلك املطبوعة وشبكة اإلنترنت، وأن تشمل برامج 
 .متخصصة وعامة على السواء
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أحكـام قانونيـة تـنظم حـاالت االقتـران حبكـم       ويساور اللجنة القلق بشأن االفتقـار إىل    - ٨٥
الواقع، مما ميكن أن حيرم املرأة مـن احلمايـة وسـبل االنتـصاف يف حـاالت االنفـصال أو العنـف                      

 .املوجه ضد املرأة
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى اسـتعراض النظـام القـانوين احلـايل الـذي يـنظم                    - ٨٦

ــا     ــرض توســيع نط ــات األســرية، بغ ــزواج والعالق ــشمل    ال ــة لت ــة احلالي ــام القانوني ق األحك
 .األزواج الذين يعيشون يف حاالت اقتران حبكم الواقع

ولئن كانت اللجنة قد الحظت املناقشات اجلارية بني فريق عامل ألصـحاب املـصلحة           - ٨٧
املتعــددين، فــإن القلــق يــساورها ألن املــرأة الــيت ختتــار إجــراء عمليــة إجهــاض تتعــرض لعقوبــة    

 .شديدة
توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطـرف يف اسـتعراض القـوانني املتعلقـة باإلجهـاض         - ٨٨

بغرض إزالة األحكام العقابية حبق املرأة، اليت جتري عملية إجهاض، مبـا يتفـق مـع التوصـية          
وتـشجع  .  للجنة، بشأن املرأة والصحة، ومع إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني            ٢٤العامة رقم   

ىل أن ترصـد بدقـة إجنـاز اخلـدمات الـصحية لكـي تـستجيب                اللجنة أيضا الدولـة الطـرف إ      
بطريقة تراعي نوع اجلنس، جلميع شواغل املرأة الصحية، وتدعو يف هـذا الـصدد، الدولـة               

 للجنـة كإطـار عمـل يكفـل إدمـاج املنظـور             ٢٤الطرف إىل استخدام التوصية العامـة رقـم         
 .اجلنساين يف مجيع السياسات والربامج الصحية

تقدم يف تقريرها املقبل معلومات عـن النتـائج         أن  الدولة الطرف   من  لجنة  تطلب ال  - ٨٩
ــن الدراســات و   ــستمدة م ــة   امل ــصائية املتعلق ــسياسات   الدراســات االستق ــوانني وال ــأثر الق ب

 .واخلطط والربامج الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني
بيجني بالكامـل يف    حتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام إعالن ومنهاج عمل           - ٩٠

تنفيذها اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مما يعزز أحكام االتفاقية، وتطلب من الدولـة الطـرف              
 .أن تدرج املعلومات املتعلقة بذلك يف تقريرها الدوري املقبل

تــشدد اللجنــة أيــضا علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه   - ٩١
وتدعو إىل إدراج املنظور اجلنساين وفكرة واضـحة عـن    . ائية لأللفية لتحقيق األهداف اإلمن  

أحكام االتفاقية يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل                
 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات بشأن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

لية الرئيـسية الـسبعة املتعلقـة حبقـوق         تالحظ اللجنة أن تقيد الدول بالصكوك الدو       - ٩٢
 مـن شـأنه أن يعـزز متتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان، وباحلريـات األساسـية يف مجيـع                       )١(اإلنسان
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ولــذا تــشجع اللجنــة حكومــة ليختنــشتاين علــى النظــر يف التــصديق علــى   . نــواحي احليــاة
قـوق مجيـع العمـال      املعاهدة اليت مل تصبح عضوا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلمايـة ح            

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف ليختنـشتاين،                  - ٩٣

من أجـل توعيـة الـسكان، مبـن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون، والـسياسيون، والربملـانيون،                   
اواة القانونيـة   ومنظمات املرأة ومنظمات حقـوق اإلنـسان بـاخلطوات املتخـذة لكفالـة املـس              

وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        . والفعلية للمرأة، واخلطوات األخرى الالزمة يف هذا الـصدد        
الطرف مواصلة تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة للجنة، وإعالن 

ونـة  ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعن             
ــنة ” ــرأة سـ ــسالم،   : ٢٠٠٠املـ ــة والـ ــسني، والتنميـ ــساواة بـــني اجلنـ ــادي يف املـ ــرن احلـ القـ

 .، على نطاق واسع، وخاصة على منظمات املرأة ومنظمات حقوق اإلنسان“والعشرين
تطلب اللجنة من الدولة الطـرف االسـتجابة للـشواغل الـيت أُعـرب عنـها يف هـذه                    - ٩٤

 من االتفاقية، والذي حيني ١٨لدوري املقبل مبوجب املادة التعليقات اخلتامية، يف تقريرها ا
 .٢٠٠٩يناير /موعده يف كانون الثاين

 
 التقرير الدوري الثالث - ٣ 

 سنغافورة  
ــث     - ٩٥ ــدوري الثالـ ــر الـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ ــنظـ  يف ،)CEDAW/C/SGP/3(سنغافورة لـ

 CEDAW/C/SR.803انظـر   (٢٠٠٧أغـسطس  / آب١ املعقـودتني يف  ٨٠٤  و٨٠٣جلـستيها  

(A)و  (A) 804.(   ــئلة الـــــيت يف الوثيقـــــة  اللجنـــــةطرحتـــــها وتـــــرد قائمـــــة القـــــضايا واألســـ
CEDAW/C/SGP/Q/3 ،الوثيقة  يف ردود سنغافورة وتردCEDAW/C/SGP/Q/3/Add.1. 

 
 مقدمـة  

تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدميها تقريرهــا الــدوري الثالــث الــذي   - ٩٦
 ،هبـا يف إعـداد التقـارير الدوريـة    لالسترشـاد  بـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة          اتبعت فيه امل  

لكـن اللجنـة تالحـظ أن التقريـر ال يتـضمن      . للجنـة وراعت بعـض التعليقـات اخلتاميـة الـسابقة          
الـيت  وتتعلـق جبميـع احلـاالت    قدرا كافيا من البيانـات اإلحـصائية املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس             

 .تغطيها االتفاقية
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وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لردودهــا اخلطيــة املستفيــضة علــى قائمــة القــضايا      - ٩٧
واألســئلة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وعلــى العــرض الــشفوي والتوضــيحات   

كمـا تعـرب   . اإلضافية اليت قُدمت ردا على االستفسارات الـيت طرحهـا أعـضاء اللجنـة شـفاهة             
ألقى مزيــدا مــن فــاء الــذي دار بــني الوفــد وأعــضاء اللجنــة لــصريح والبنَّــعــن تقــديرها للحــوار ا

 .الضوء على وضع املرأة يف سنغافورة
وتعــرب اللجنــة كــذلك عــن تقــديرها للدولــة الطــرف إلرســاهلا وفــدا رفيــع املــستوى     - ٩٨

اللجنـة املـشتركة بـني      يرأسه وزير الدولـة للتنميـة اجملتمعيـة والـشباب والرياضـة، ويـضم رئـيس                 
عــدد مــن  ل املعنيــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، وممــثلني   الــوزارات

الوزارات واملكاتب احلكومية وحمكمـة الـشريعة واملـؤمتر الـوطين للنقابـات العماليـة واملنظمـات                 
 .غري احلكومية املشاركة يف تنفيذ االتفاقية

الـذي أبدتـه عنـد      ،  ٩فيما يتعلق باملادة     وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لسحبها حتفظها      - ٩٩
ا علـى  اهتـ بتحفظتتمـسك    الدولـة الطـرف ال تـزال         وتالحظ اللجنـة أن   . تصديقها على االتفاقية  

 . من االتفاقية١٦، واملادة ١١ من املادة ١، والفقرة ٢املادة 
 

 اجلوانب اإلجيابية  
فالة تنفيذ االتفاقيـة، وذلـك      تشيد اللجنة بالدولة الطرف جلهودها املبذولة من أجل ك         - ١٠٠

ــرأة     ــشاء مكتــب شــؤون امل ــق إن ــة اجملضــمن عــن طري ــشباب والرياضــة وزارة التنمي ــة وال ، تمعي
 املعنية باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة،                  اللجنة املشتركة بني الوزارات   و

ــسائية، ووضــع عــدد مــن املبــ      ــة واملنظمــات الن ــة يف والتعــاون مــع اللجــان الثالثي ادئ التوجيهي
واملمارسـات العادلـة يف   من قبيل القوالب النمطية عن نـوع اجلـنس يف وسـائل اإلعـالم      جماالت  
 .توظيفميدان ال
بـذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف العـائلي            تدة الـيت    يـ وترحب اللجنة باجلهود العد    - ١٠١

مـن  الـذي جيمـع بـني ممـثلني          األسـرة     نطـاق  فريـق احلـوار املعـين بـالعنف يف        إنـشاء   بوسائل منها   
وتـثين   .خمتلف الوزارات واحملاكم والسجون ودوائر اخلدمات االجتماعيـة واملنظمـات النـسائية           

مبقتـضاها  الـيت ُيلـزم     املـشورة   جلـسات   أوامر  أسلوب  أيضا على الدولة الطرف إلدخاهلا      اللجنة  
 .اجلناة واجملين عليهم بتلقي هذه املشورة إجباريا

الطالبـات  ذي كان يـنظم قبـول       التمييزي ال نظام احلصص   نة أيضا بإلغاء    وترحب اللج  - ١٠٢
حبيـث أصـبح   العـالج الطـيب للمـوظفني املـدنيني     ُنظم  علىالتنقيحات دخال يف كلية الطب، وبإ 
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ــى   اآلن بإمكــان ا ــساء عل ــلرجــال والن ــا العــالج الطــيب ألزواجهــم     ال ــى مزاي سواء احلــصول عل
 .ة عشرةدون الثامنوألبنائهم غري املتزوجني 

زيـادة  منـها   يف جمـاالت أخـرى،      ذي أحرزتـه    وتشيد اللجنة بالدولة الطـرف للتقـدم الـ         - ١٠٣
نسبة متثيل املرأة يف الربملـان؛ والتـدابري املتخـذة لتعزيـز احلمايـة املقدمـة خلـدم املنـازل األجانـب؛             

 . االقتصادينات وأمنهاملسنَّاستخدام واإلجراءات املعتمدة لدعم 
 

 ئيسية والتوصيات الرالشواغل  
فيما تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقيـة علـى حنـو                 - ١٠٤

منهجي ومستمر، فإهنـا تـرى أن الـشواغل والتوصـيات املبينـة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة                    
ير  من اآلن وحىت تقدمي التقر،اهتمام الدولة الطرف على سبيل األولويةاسترعاء تستدعي 
وبناء على ذلك، تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تركيـز اهتمامهـا علـى                  .قادمالدوري ال 

يتحقق ما   عما يتخذ من إجراءات و     فادةتلك اجملاالت يف أنشطتها املتعلقة بالتنفيذ وإىل اإل       
ــايل    ــدوري الت ــا ال ــائج يف تقريره ــدعو   .مــن نت ــة وت ــة الطــرف إىل عــرض هــذه   اللجن الدول

 .بالكامل مية على مجيع الوزارات املعنية وعلى الربملان لكفالة تنفيذها التعليقات اخلتا 
لدولــة الطــرف علــى العامــة لتحفظــات الإزاء وتعــرب اللجنــة جمــددا عــن بــالغ قلقهــا   - ١٠٥

وتلفــت اللجنــة نظــر . مــن االتفاقيــة ١١ مــن املــادة ١وحتفظهــا علــى الفقــرة  ١٦و  ٢ املــادتني
 .مقصدهالتحفظات على هذه املواد منافية ألهداف االتفاقية والدولة الطرف إىل أهنا تعترب ا

غـضون فتـرة    ، يف   عمـل د من أجـل ال    ووحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل اجله       - ١٠٦
 ،١١ مـــن املـــادة  ١، والفقـــرة ٢ســـحب حتفظاهتـــا علـــى املـــادة    علـــى  زمنيـــة حمـــددة، 

شترك مع خمتلف فئـات  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ت       . من االتفاقية  ١٦واملادة  
 للمــرأة يف كــل مــن هــذه الفئــات، يفكامــل مراعــاة التمثيــل اليف ظــل أصــحاب املــصلحة، 

بالنـسبة  بشأن هـذه التحفظـات مـن حيـث مـداها ونطاقهـا واألثـر املترتـب عليهـا                    التشاور  
 علـى إجـراء التنقيحـات       كـف يف االتفاقيـة، وأن تع    يت أرستها   تمتع مجيع النساء باحلقوق ال    ل

وتطلـب اللجنـة مـن      . تيـسري سـحب هـذه التحفظـات       بغرض  ة للقوانني ذات الصلة     الالزم
هلـذه التحفظـات وآثارهـا      كامـل   ن تقريرها املقبـل حتلـيال للنطـاق ال        الدولة الطرف أن ُتضمِّ   

 .نسائيةالفئات خمتلف العلى 
ــة القلــق إذ أن الدســتور، وإن كــان يكفــل   و - ١٠٧ ــع لساواة املــيــساور اللجن  مبقتــضىلجمي
ــا ــساواة  فهــو ، )١( ١٢ دةامل ــر صــراحة بامل ــسني ال يق ــشريعات  بــني اجلن ، كمــا ال يوجــد يف ت
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ــة ــوارد يف          الدول ــى النحــو ال ــرأة عل ــز ضــد امل ــف للتميي ــرأة، تعري ــاق امل ــا ميث ــا فيه  الطــرف، مب
 .االتفاقية  من١الفقرة 
ــن      - ١٠٨ ــريه مـ ــتورها أو غـ ــدرج يف دسـ ــة الطـــرف علـــى أن تـ ــة الدولـ وتـــشجع اللجنـ

وطنية املناسبة تعريفا للتمييز ضد املرأة، يشمل كال من التمييز املباشـر وغـري            التشريعات ال 
أحكامـا حتظـر التمييـز    درج يف هـذا الـسياق    من االتفاقية؛ وأن تُ   ١املباشر، متشيا مع املادة     

 والــسن واإلعاقــة واألصــل زواجيــةاحلالــة البالــذات ضــد املــرأة علــى أســس أخــرى منــها  
ق العملي ملبـدأ املـساواة   يلتحقإىل االدولة الطرف على السعي   كما تشجع اللجنة     .القومي

االقتـصار علـى    دون   مـن االتفاقيـة، ال       ٢بني الرجل واملرأة، على النحو املطلوب يف املادة         
ــة الطــرف إىل هت  كمــا . حتقيــق تكــافؤ الفــرص بــني اجلنــسني   ــة الدول ــدعو اللجن ــُبل  ت ــة ُس يئ

املـساواة الفعليـة أو املـساواة    عـن   هـا  ومفهوم بـشأن االتفاقيـة    واصـل التدريب املنـهجي واملت   
 ، الرابطـة الـشعبية    قـادة  و ،ني واملـربّ  ، وموظفي إنفاذ القـانون    ، والقضاة ،احلقيقية إىل احملامني  

حقـوق اإلنـسان،   تـدعم  ثقافـة  من أجـل بنـاء    والنقابات العمالية ،واملنظمات غري احلكومية 
 .ةيف سنغافور واملساواة بني اجلنسني، وعدم التمييز

رأة ملــاوفيمــا ترحــب اللجنــة بالقــانون املقتــرح املتعلــق برفــع احلــد األدىن لــسن زواج     - ١٠٩
الـذي جيمـع    ،زدوجاملـ قانوين  النظام  الوجود  القلق بسبب    عاما، يساور اللجنة     ١٨ إىل   ةسلمامل

 يـؤدي إىل اسـتمرار     ممـا    فيمـا يتعلـق بـاألحوال الشخـصية       ، وُيطبَّـق    القانون املدين والـشريعة   بني  
 .املسلمات يف مسائل الزواج والطالق واإلرثالنساء التمييز ضد 

إلزالــة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى الــشروع يف عمليــة إصــالح للقــوانني  - ١١٠
 أوجه عدم االتساق بني القانون املدين والشريعة، بوسائل منها كفالة حل أي نـزاع قـانوين            

ميتثــل بالكامــل ألحكــام بأســلوب ،  ضــدهايــزيتعلــق حبقــوق املــرأة يف املــساواة وعــدم التمي
ــة و ــة، ال ســيما التوصــية العامــة   لاالتفاقي  املتعلقــة باملــساواة يف  ٢١لتوصــيات العامــة للجن

ويف هذا الصدد، تشجع الدولةَ الطـرف علـى دراسـة أحكـام             . الزواج والعالقات اُألسرية  
سري القانون اإلسالمي وتدوينه اليت تتبعها فيما يتعلق بتفشاهبة والتشريعات املاملقارن الفقه 

املة تها ك، وعلى كفالة حصول املرأة املسلمة على فرصاثلةبلدان أخرى هلا نظم قانونية مم 
للجـــوء إىل القـــانون املـــدين يف مجيـــع املـــسائل الـــيت ختـــصها علـــى حنـــو يتـــسم باليـــسر   يف ا
طوات الالزمـة   كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخل        . كاهلهايثقل   ال اومب

إقامـة الـشراكات    ا يف ذلـك مـا يـتم مـن خـالل             لزيادة الدعم املقـدم إلصـالح القـوانني، مبـ         
والتعاون مع منظمات حبوث الفقه اإلسالمي ومنظمات اجملتمع املدين، وال سيما املنظمات            

 . اجملتمعاتديانيني وغريهم من قي الدقادةالنسائية غري احلكومية، وال
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اللجنة عن تقديرها إلجنازات مكتب شؤون املـرأة، وهـو اآلليـة الوطنيـة              تعرب  بينما  و - ١١١
تنميـة  جمموعـة  ، فإن القلق يساورها إزاء وجـود هـذا املكتـب يف نطـاق            املرأةلنهوض ب املكلفة با 

حمدوديـة سـلطاته وافتقـاره إىل       مـع    لوزارة التنمية اجملتمعية والشباب والرياضـة، و       ةاألسرة التابع 
ــشرية و  ــوارد الب ــة، وامل ــسياسات امل  إزاء املالي ــه علــى ضــمان وضــع ال ملــساواة بــني  تعلقــة باقدرت

 الـوزارات   ألعمال الـيت تـضطلع هبـا      امن خالل    وتنفيذها تنفيذا تاما      على النحو املالئم   اجلنسني
 .واملكاتب احلكومية كافة

ــة الطــرف علــى االرتقــاء مبر   - ١١٢ ــة الوطنيــة للنــهوض  كــز وتــشجع اللجنــة الدول اآللي
وضـع  تـتمكن مـن     ة، وتعزيز واليتها وتوفري املوارد البـشرية واملاليـة الالزمـة هلـا حـىت                باملرأ

ــسياسات امل ــة بال ــذها،    تعلق ــسني ورصــد تنفي ــني اجلن ــساواة ب ــع امل ــز طــرف العمــل كم حمف
 وذلـك   ،يف مجيـع الـوزارات     علـى حنـو فعـال        الستخدام استراتيجية تعميم املنظور اجلنساين    

 املعنيــة باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  كة بــني الــوزاراتاللجنــة املــشتربالتعــاون مــع 
لدولــة الطــرف أن تــويل االهتمــام الــالزم إىل إىل اتطلــب اللجنــة  كمــا. التمييــز ضــد املــرأة
يف كافـة القطاعـات،      البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس         واسـتخدام   عملية تعزيـز مجـع      

 . املوارد الكافيةلعمليةذه ايف ذلك إطالع اجلمهور عليها، وأن ختصص هل مبا
واللجنة، إذ حتيط علما بالتقدم احملرز يف جمال متثيل املرأة يف الربملان، تعرب عن القلـق                 - ١١٣

مــن املــرأة الــسنغافورية وخاصــة يف ضــوء مــا حققتــه ن نــسبة الربملانيــات ال تــزال منخفــضة، أل
ظ اللجنـة اعتمـاد الدولـة        ويف حـني تالحـ     .ةكفـاء عليم وما ُعرف عنها مـن       يف جمال الت  إجنازات  
يف إجراءاهتـا املتعلقـة بالترشـيح واالختيـار والترقيـة،           “ مبـدأ اجلـدارة احملايـدة جنـسانيا       ”الطرف  

قـصور  حـىت اآلن، واسـتمرار   جملس الـوزراء  عدم وجود وزيرات يف إزاء  فإهنا تعرب عن قلقها  
وماسي واملؤسـسات القـضائية    الدبلسلك، مبا يف ذلك ال    العليامستويات اإلدارة   عند  متثيل املرأة   

مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع       ّد مـن  والتعليمية فضال عن القطاع اخلاص، وهـو مـا حيـ         
 .االت صنع القرار يف مجيع اجملاتالرجل يف عملي

 تعزيـز متثيــل  إىل الراميـة  جهودهــا مـضاعفة وتـشجع اللجنـة الدولـة الطــرف علـى      - ١١٤
 ، جملــس الــوزراء املناصــب املنتخبــة واملعينــة، يف    يف ذلــكا مبــالقياديــة، األدواراملــرأة يف 
 الدولـة   تعـزز توصـي اللجنـة بـأن       و. والقطاع اخلـاص  والقضاء،   العامة، واإلدارة   والربملان،
اختــاذ تــدابري خاصـة مؤقتــة وفقــا  ب والترقيـة الترشــيح واالختيــار إجراءاهتــا املتعلقـة ب الطـرف  
 التعجيـل   بغيـة  ٢٣ و   ٢٥ للجنـة    وصيتني العامتني والت، من االتفاقية    ٤ من املادة    ١للفقرة  

يف احلياة الـسياسية واحليـاة العامـة    بشكل كامل وعلى قدم املساواة  بتحقيق مشاركة املرأة    
 .صنع القرار على مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالتيف و
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. ف الدولـة الطـر    الـذي تـستخدمه    التعريـف الـضيق لالجتـار        إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ١١٥
ــن     ــالقلق م ــشعر ب ــا ت ــي   أنكم ــات الالئ ــساء والفتي ــار هبــن  تعرضــن ل الن ــاقنب ميكــنالجت  أن يع

 .ضحايابل يعاملن بوصفهن من اجلناة ال ك اهلجرة قوانني نملخالفته
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بالتــصديق علــى بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار    - ١١٦

ــ النــساء وخباصــة باألشــخاص، ــه ة عليــهواألطفــال، واملعاقب  املتحــدة األمــم املكمــل التفاقي
اسـتعراض  وتشجع الدولـة الطـرف علـى        . العابرة للحدود الوطنية   املنظمةملكافحة اجلرمية   

بغيـة  ربوتوكـول  اليف ضـوء تعريـف االجتـار الـوارد يف        احلاليـة    القانونية والـسياسية     تدابريها
لجنة الدولة الطرف على وحتث ال.  لضحايا االجتار ومقاضاة املتاجرينأفضل وضع تعريف

مــع  اهلجــرة قــوانني بانتــهاكضــحايا االجتــار  مــن لنــساء والفتيــاتعــدم معاقبــة ا تكفــل أن
 بشهادهتن ضد املتاجرين واحلـصول علـى        الكايف مبا يتيح هلن اإلدالء    دعم  حصوهلن على ال  
 .واالنتصافاملساعدة سبل قدر كاف من 

 نظـام  مبـا يف ذلـك   ،  األجانـب املنـازل   خـدم    مايـة املعـززة حل  تـدابري   بال وفيما تقر اللجنـة    - ١١٧
ــسلبية  ــالقلق   املخــدومني ضــد تعــسف النقــاط ال ــة ب ــشعر اللجن ــة إزاء، ت ــازل خادمــات حال  املن

 وعـدم   ، سـنغافوريني   مـن  ، وحظـر الـزواج    بـشكل منـتظم    اختبـار احلمـل      األجنبيات، وال سـيما   
 األجانـب،  املنـازل     خـدم  يغطـي  قـانون العمـل ال       ألنتـشعر بـالقلق     و. منح العطالت اإلجباريـة   

 يـوفر  وال العمـل    تـصاريح  مـسألة  بـشكل رئيـسي    يتنـاول    األجانب العمال   استخدامقانون  أن  و
الكفالـة   سـندات    ألنكما تـشعر اللجنـة بـالقلق        . األجانب املنازل   خدم الالزمة حلقوق    احلماية

 .باألجان املنازل خدمؤدي إىل تقييد حرية ت العمل غالبا ما أصحاب اليت يودعها
ــة الطــرف    - ١١٨ ــة الدول ــدعو اللجن ــة  إىلوت ــة اســتعراض احلماي ــة خلــدم  القانوني  املكفول

 إىلوتــدعو الدولــة الطــرف . األجانــبالعمــال قــانون اســتخدام  إطــار يف األجانــباملنــازل 
 أو قـانون العمـل      كان ذلك يف إطـار     سواء   أوسع محايةهؤالء العمال من    يستفيد   أن كفالة

ــشريع منفــصل   ــشأمبوجــب ت ــازل  نب ــق  األجانــب خــدم املن ــا يتعل بوضــعهم ، وخاصــة فيم
 وكـاالت  امتثـال مباشرة على خاصة،  ال هيئات  الدولة الطرف،    وحبيث تشرف ،  التعاقدي

 أجـور  احلـق يف     األجانـب دم املنـازل    يكـون خلـ   توصـي بـأن     و. وأصحاب األعمال التوظيف  
قاقات تـشمل  واسـتح  ذلـك احلـصول علـى يـوم إجـازة،      مبـا يف  الئقة،وظروف عمل كافية  

وتطلـب اللجنـة    . االنتـصاف الـشكاوى و  آليات تقـدمي     إىل وإمكانية اللجوء  الطيب،التأمني  
غرض مـن  بـال  األجانب فيما يتعلق املنازل   خدم عمل   أربابتوعية  بالدولة الطرف   تقوم   أن
 . ظروفأي حتت األجانب املنازل حيّدوا من حرية حركة خدم ال  الكفالة لكيسند



A/62/38
 

07-41514 324 
 

 املتزوجــات مــن مــواطنني ســنغافوريني،  األجنبيــات حالــة إزاءلجنــة القلــق  اليــساورو - ١١٩
 .البلد يف وإقامتهن يف العمل اإليذاء، وحقهنلعنف وبتعرضهن لوخاصة فيما يتعلق 

 إىل، تدعو اللجنة الدولة الطـرف       مؤخرا ٩متشيا مع سحب التحفظ على املادة       و - ١٢٠
 اإليـــذاء، يف حـــاالت ســـنغافوريني مـــواطننياملتزوجـــات مـــن  األجنبيـــات ســـرعة حـــصول

كمـا تطلـب مـن الدولـة        . املطلوبـة  الزمنيـة    للفتـرة والعنف، على املعلومات واملأوى الكايف      
وأن  تصريح زيارات اجتماعيـة،   مع   األجنبيات للزوجات عمل   أن تصدر تصاريح  الطرف  
 زمــين واضــح ومعقــول بعــد إطــار ضــمن للزوجــات األجنبيــات اجلنــسية ملــنح ا نظامــتــضع
 .حالة على حدةلكل  اجلنسية يف طلبات احلصول على بدال من أن تنظر زواج،ال

 الزواجــي،جتــرمي االغتــصاب عــن الدولــة الطــرف تقــاعس  إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق  - ١٢١
 إال يف ظـروف     جرميـة االغتـصاب الزوجـي     ال تقر بـأن      احلالية   اإلصالح مقترحات   أن وتالحظ

 . للغايةحمددة بشكل ضيق
 الزوجـي م االغتـصاب     تـشريعات جتـرّ    أن تـسنّ  لب اللجنة من الدولة الطرف      وتط - ١٢٢
 .الزوج/الزوجةف بأنه عدم موافقة عّرالذي ي
 اإلعـراب  جنازات الدولة الطرف يف جمال توظيف املرأة، تكـرر اللجنـة      إ ب ويف حني تقر   - ١٢٣
ــدهتا التحفظــات الــيت  إزاء قلقهــا عــن ــصديقها علــى  أب ــد ت ــا مــن )١ (الفقــرة عن  مــن ١١دة امل

وجـود  اسـتمرار   و؛  واألفقـي  استمرار العـزل املهـين الرأسـي         إزاء بالقلق وال تزال تشعر  االتفاقية  
 .حظرهلتحرش اجلنسي ول تعريف قانوين غياب بني املرأة والرجل؛ ويف األجور ةفجو
 ،١١املادة من ) ١( الفقرةوحتث اللجنة الدولة الطرف على سحب حتفظها على  - ١٢٤

تطلـب اللجنـة    وهلـذه الغايـة،     .  أفقيـا ورأسـيا    املهين، العزلري فعالة للقضاء على     واختاذ تداب 
 الـصادرة عـن     التوجيهيـة  مثل املبادئ    احملايدة جنسانيا،   بتقييم أحكامها   الطرف قيام الدولة 

أن تـسفر عـن      وإمكانيـة  نظـرا لتأثريهـا احملتمـل        التحالف الثالثي ملمارسات العمل املنصفة،    
 الطـرف للمـرأة يف   وتطلـب اللجنـة كـذلك أن تكفـل الدولـة      .املـرأة ضـد  متييز غري مباشـر    
أن  العمــل، قــانون الــيت ال يــشملها أو ذات الطــابع اخلــاص،التنفيذيــة و املناصــب اإلداريــة

.  يف القطـاعني العـام واخلـاص       أمومـة  يف احلصول على إجـازة      التامة  القانونية باحلماية تتمتع
 مجيع العاملني يف القطـاعني العـام واخلـاص          حصول الةكف إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف     

ــوة واألمومــة األســرة علــى إجــازات  تقاســم يفاملــساواة املدفوعــة األجــر مبــا يكفــل   واألب
الدولــة قيــام يف ضــوء و.  ومــسؤوليات العمــل بــني النــساء والرجــال األســريةاملــسؤوليات 

منظمـة العمـل   اتفاقية  (األجور    يف باملساواة املتعلقة   االتفاقيةالطرف مؤخرا بالتصديق على     
 اعتمـاد تـشريعات تكفـل املـساواة يف          إىلتدعو اللجنة الدولة الطرف     ) ١٠٠ الدولية رقم 
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. املرأة والرجل بني األجور وردم فجوة بغية تضييق يف القيمة املتساوية األعمال عن األجر
 بــشأن ةتــشريعيلــّسن أحكــام علــى اختــاذ خطــوات أيــضا تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف و

العقوبـات وسـبل    يف ذلـك     مبـا    التعليميـة، التحرش اجلنسي يف مكـان العمـل يف املؤسـسات           
 .لضحاياا وتعويض املدنيةاالنتصاف 

 والقوالـب   الوصـاية األبويـة    اسـتمرار مواقـف      إزاءقلقهـا   اإلعـراب عـن     وتكرر اللجنـة     - ١٢٥
 ، واجملتمـع ككـل    األسـرة خـل    ومسؤوليات املـرأة والرجـل دا      بأدوار فيما يتعلق    املتأصلة النمطية

وهي أحـد األسـباب الرئيـسية        تنفيذ االتفاقية،    أمام عقبة كبرية    النمطيةهذه القوالب   إذ تشكل   
يف عـدد مـن   سـليب  يضع املرأة يف وضـع      مما  ضد املرأة يف اجملالني اخلاص والعام، و      املوجه  لعنف  ل

 يف احليــاة القياديــةاكــز  املرإىلوصــوهلا فــرص  مــن وحيــد ،اجملــاالت، مبــا يف ذلــك ســوق العمــل 
 .السياسية والعامة

 تغـيريات يف املواقـف      إلحـداث  تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري          بـأن وتوصي اللجنـة     - ١٢٦
 تـشمل هـذه التـدابري       أنينبغـي   و.  عـن دور اجلنـسني     النمطيـة  األفكار ويف التقليدية األبوية

علـى  تعلـيم   ال منـاهج    ، مـع تركيـز خـاص يف       بني اجلمـاهري   التثقيفيةزيادة الوعي واحلمالت    
، بالتعـاون مـع جمموعـة واسـعة مـن           الطفـل  وحقـوق املـرأة وحقـوق        اإلنـسان حقـوق   قضايا  

ــوطين اجلهــاز   يف ذلــك، مبــااملــصلحة أصــحاب ــاملرأة ال ــسائية،، واملنظمــات للنــهوض ب  الن
 التعليميـة واملؤسسات  اإلعالم،   ووسائلحتاد الوطين ألرباب العمل،     واال  العمال، ونقابات

 التقليديـة  بـاألدوار  املرتبطـة  النمطية، وذلك هبدف القضاء على القوالب       يةبطة الشعب راالو
. مــن االتفاقيــة ) أ (٥و ) و (٢ واجملتمــع، وفقــا للمــادتني   األســرةيف لكــل مــن اجلنــسني   

تـشمل  تدريبيـة ل  ال واألنـشطة  التوعية يف ةاحلاليجهودها   توسع الدولة الطرف     بأنتوصي  و
الدولة الطـرف  ب اللجنة   هتيبو. وكبار املديرين يف القطاع اخلاص     السياسية   األحزابقادة  
 مـن املـرأة والرجـل       لكـل  تعزيز التوازن بني العمل واحلياة       إىلمجيع التدابري   ترمي   أن كفالة

 ومـسؤوليات   األسـرية تقاسم املسؤوليات   للمساواة يف    ايف القطاعني العام واخلاص، ودعم    
 .العمل بني النساء والرجال

ــاري      و - ١٢٧ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ت
 ممكـن، قـرب وقـت   أ يف  تقبـل،  وأن التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال التفاقيه القضاء علـى مجيـع       

وحتـث اللجنـة    . من االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتمـاع اللجنـة  ٢٠ من املادة   ١ الفقرةتعديل  
 ، مـن إعـالن    يف تنفيـذها اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة         التامـة الدولة الطرف على االستفادة     

 أن الدولــة الطــرف إىلومنــهاج عمــل بــيجني، اللــذين يعــززان أحكــام االتفاقيــة، وتطلــب   
 .تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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 ال غــىن عنــه لتحقيــق  أمــر لالتفاقيــة التنفيــذ الكامــل والفعــال  أنتؤكــد اللجنــة  و- ١٢٨
ــةا األهــداف ــة إلمنائي ــدعو و. لأللفي ــنعكس أحكــام  منظــور جنــساين  إدمــاج إىلت  وإىل أن ت
 إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائية األهداف حتقيق   إىل الراميةيف مجيع اجلهود    بوضوح  االتفاقية  

 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلأنالدولة الطرف 
املتعلقــة الــسبعة الدوليــة الرئيــسية  صكوكلـ  إىل أن التــزام الــدول با اللجنــةوتـشري  - ١٢٩
 مجيـع جوانـب   يف األساسـية واحلريـات  اإلنـسان  حبقـوق  املـرأة  متتـع  يعزز   )١(قوق اإلنسان حب

تشجع اللجنة حكومة سـنغافورة علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدات                 ،لذلك. احلياة
قتـصادية واالجتماعيـة    العهد الدويل اخلاص باحلقوق اال    طرفا فيها، وهي    تصبح بعد    ملاليت  

والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واالتفاقيـة الدوليـة للقـضاء                 
ــع العمــال        ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي ــز العنــصري، واالتفاقي ــع أشــكال التميي علــى مجي

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
 ســنغافورةاق واســع يف  علــى نطــاخلتاميــةهــذه التعليقــات نــشر وتطلــب اللجنــة  - ١٣٠

املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمات     يف ذلك   ، مبن   اجلمهور إلطالع
 ال املـساواة فعـ   لكفالـة خـذت   اخلطـوات الـيت اتُ    علـى   ،  اإلنـسان  ومنظمـات حقـوق      النسائية

وتطلـب  .  الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            األخـرى  وقانونا للمـرأة، وكـذلك اخلطـوات      
وبروتوكوهلـا  بنشر االتفاقية   على نطاق واسع،    القيام  تواصل  أن   الدولة الطرف    إىلنة  اللج

ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة لتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالااالختيـــاري و
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠عـام   املـرأة   ”املعنونـة    الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،          ةيئاالستثنا

 النـسائية ملنظمـات   وخاصـة علـى ا    “ م يف القرن احلادي والعـشرين     اجلنسني والتنمية والسال  
 .اإلنسانومنظمات حقوق 

 هــذه يفوتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف الــرد علــى الــشواغل املعــرب عنــها     - ١٣١
الـذي حيـني     مـن االتفاقيـة      ١٨ املـادة    يف إطـار   يف تقريرها الدوري املقبل      اخلتاميةالتعليقات  
 .٢٠٠٩نوفمرب /الثاين يف تشرين موعد تقدميه

 
 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع - ٤ 

 بليز  
 لبليــــز الثالــــث والرابــــعالدوريـــــني نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين  - ١٣٢

)CEDAW/C/BLZ/3-4 ( ــستيها ــودتني يف ٧٩٤ و ٧٩٣يف جلـ ــوز ٢٤ املعقـ ــه/متـ  ٢٠٠٧ يوليـ
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)CEDAW/C/SR.793 يف الوثيقـة    تها اللجنـة  طرحي  ــة الت ــواألسئل القضاياترد قائمة   و ).794  و
CEDAW/C/BLZ/Q/4، ةــالوثيق يــ فبليزرد ردود ــتو CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1. 

 
 مقدمة  

 لتقدميها تقريرها اجلامع للتقريرين الـدوريني     تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف        - ١٣٣
 املـصنفة يكفـى مـن البيانـات         مـا  ولعدم تقـدميها   أخرها يف ذلك  لت لكنها تأسف    ،الثالث والرابع 

علــى قائمــة املــسائل طيـــة اخلكمــا تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للــردود  . حــسب نــوع اجلــنس
لــدورة وعلــى العــرض الــشفوي والــردود علــى  ا قبــل ملــاالفريــق العامــل أثـــارها  الــيت واألســئلة
 . اليت طرحتها اللجنةاألسئلة
ـــوت - ١٣٤ ــة الطــرف  ي اللـثن ــة علــى الدول ــة  إلرســاهلاجن ــر التنمي  البــشرية، وفــدا برئاســة وزي

 .اء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةـّوللحوار الصريح والبن
 الدولة الطرف صدقت على الربوتوكـول االختيـاري         أنرتياح  مع اال وتالحظ اللجنة    - ١٣٥

 .٢٠٠٢ يف عام لالتفاقية
 

 جيابيةإلاجلوانب ا  
لتحـسني  واُألطــر املؤسـسية الـيت وضـعتها      للترتيبـات اللجنة علـى الدولـة الطـرف     ثين   ت - ١٣٦

 ٢٠٠٨-٢٠٠٣  للفتـرة برنـامج املـرأة  و ، الوطنيـة اجلنسانيةيف ذلك السياسة   تنفيذ االتفاقية، مبا  
 .منطقة تنمية املرأة يف كل موظفني بشأنوتعيني 
مـن أجـل     القـوانني    إصـالح لية  عمالضـطالعها بــ   ي اللجنـة علـى الدولـة الطـرف          ـنـثـوت - ١٣٧

 املـساواة بـني اجلنـسني، فـضال عـن           لكفالـة  تعديل الدستور    إىل اليت أفضت تعزيز حقوق املرأة،    
 محايـة قـانون   و،  األجـور قانون جملـس    وـِّـنـة،  يـالبقانون  وتعديالت على القانون اجلنائي،     إدخال  

. تركـــات النون إدارةوقـــا ،كمـــة العليـــا نظــــام قـــضـاء احمل  املتـــزوجني، وقـــانون  األشـــخاص
دأ ـبـ يـس الذي ،٢٠٠٧عام  لي  ـزلـفيها قانون العنف املن     مبا جديدة،ترحب بسن تشريعات     كما

 .٢٠٠٣عام ل باألشخاصاالجتار ) منع(قانون  و،٢٠٠٧ يوليه/يف متوزسريانـه 
ــة   - ١٣٨ ــظ اللجنــ ـــع االوتالحــ ــاح مــ ــدافرتيــ ــرأة  األهــ ــامج املــ ــددة يف برنــ ــرة احملــ   للفتــ

 وجملــس الــشيوخ وجمــالس ، زيــادة عــدد النــساء يف جملــس الــوزراء راميــة إىلال ٢٠٠٨-٢٠٠٣
 زيـادة   الرامـي إىل  بليـز الريفية يف املائة، فضال عن هدف برنامج التنمية     يف ٣٠ إىل نسبة الدولة  

 . يف املائة٣٠مشاريع التنمية بنسبة و يف خطط والشابات املشاركاتعدد النساء 
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  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
علـى   االتفاقيـة    أحكـام تنفيـذ مجيـع     ب التزام الدولة الطرف     إىل اللجنةتشري  يف حني    - ١٣٩

 الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف    أن يف الوقـت نفـسه  تـرى  فـإهنــا   ،  حنو منهجي ومتواصـل   
أن توليها اهتمامها على سبيل األولوية،  هذه تقتضي من الدولة الطرف اخلتاميةالتعليقات 

وتبعـا  .  تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل        ـمـتدة من الوقت احلايل وحىت موعـد      خالل الفترة امل  
 املتعلقـة  أنـشطتها  يفاجملـاالت   إىل التركيــز علـى تلـك        ، تدعو اللجنة الدولة الطـرف       لذلك
 يف تقريرها الدوري    اليت حتققت  املتخذة والنتائج    اإلجراءات عن   ا تقرير  وأن تقدم  بالتنفيذ
 مجيـع الـوزارات     عــلى  اخلتاميـة  التعليقـات    إىل تعميــم هـذه    لطـرف   تـدعو الدولـة ا    و. املقبل

 . تنفيذها الكامللكفالة ابرملاهنعلى  واملختصة
يقــدم بيانــات إحــصائية كافيــة مــصنفة حــسب نــوع    مل التقريــر ألنوتأســف اللجنــة  - ١٤٠
 املــرأة  التنفيــذ العملــي ملبــدأ املــساواة بــني والريفيــة، بــشأن احلــضرية واملنــاطق والعــرق ،اجلــنس

ــع اجملــاالت   ــيتوالرجــل يف مجي ــة ال ــشملها االتفاقي ــالقلق  .  ت ــشعر ب ــر ألنكمــا ت يقــدم  مل التقري
 عــدم وجــود مثــل هــذه ألنوتــشعر اللجنــة بــالقلق . معلومــات عــن حالــة املــسنات واملعوقــات

 .اليت حتققت التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف والنتائج أثرتقييم أمام  عائقا يشكلالبيانات 
نظــام شــامل جلمــع البيانــات يف مجيــع   وضـــع  إىلوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   - ١٤١

 وتتبع االجتاهات على مر     للمرأة الفعلية احلالة تشملها االتفاقية وذلك لتقييم      اليتاجملاالت  
ر املتخذة والتقدم احملرز حنـو حتقيـق        ـيـ التداب إىل رصـد أثر  كما تدعو الدولة الطرف     . الزمن
 عنـد  الطـرف، تـدعو الدولـة   و. للقيـاس مـن خـالل مؤشـرات قابلـة         للمرأة الفعليةة  املساوا

مجـع  الراميـة إىل  هـود  اجل تطـوير  أجـل  الدوليـة مـن   التقنيـة  التمـاس املـساعدة      إىل الضرورة،
بيانـات  التـايل    تـدرج يف تقريرهـا       أنوتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف        . هاالبيانات وحتليل 

، والريفيــة احلــضرية واملنــاطق ،حــسب نــوع اجلــنس والعــرقوحتلــيالت إحــصائية، مــصنفة 
 يف الــيت حتققــت التــدابري املتخــذة والنتــائج أثــر إىل ةرـيتعلــق بأحكــام االتفاقيــة، مــشي فيمــا

معلومــات عــن حالــة  إدراج  أيــضاوتطلــب اللجنــة . فعليــا املــرأة ةالتطبيــق العملــي ملــساوا 
 .املسنات واملعوقات يف التقرير املقبل

 وعدم تنفيـذ أحكـام   ، القواننيإنفاذقصور يف أوجــه   وجود إزاءعر اللجنة بالقلق    وتش - ١٤٢
. من جانب الدولة الطـرف    على حنو واٍف    نهوض املرأة   املتعلقة ب االتفاقية والسياسات والربامج    

علـى   ليـست معروفـة       احلالية  االتفاقية والقوانني والسياسات والربامج    ألنوتشعر اللجنة بالقلق    
 .القضاء إىل املرأة  توافر سبل جلوء عدمإزاءكما تشعر بالقلق . يف الدولة الطرف حنو كاٍف
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 خطـة   بـأن تـضع    وتوصـي  قوانينـها    إنفـاذ وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز         - ١٤٣
جــل النــهوض أ مــن ا وبراجمهــا وسياســاهتلالتفاقيــة التنفيــذ الفعــال أجــلتنفيذيــة شــاملة مــن 

ــاملرأة ــة الدو . ب ــدعو اللجن ــا   وت ــة الطــرف إىل تكثيــف جهوده ــوعي إلذكـــاء ل ــة بال االتفاقي
وتـشجع اللجنـة    .  تعزيز متتع املـرأة حبقوقهـا      إىلوالقوانني والسياسات والربامج اليت هتدف      

 وتعزيـز حمـو     القضاء إىل جلوئها املرأة يف    تعترض قد العقبات اليت    إزالةالدولة الطرف على    
 . على املطالبة هبا بشكل فعالوقدرهتا احبقوقه وزيادة وعيها للمرأة، القانونية األمية
 ضـعف القـدرة املؤسـسية للجهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة،               إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ١٤٤
 مـن قلـة املـوارد واملـوظفني ولـيس           الـيت تعـاين   ،  البـشرية املرأة يف وزارة التنمية     شـؤون   إدارة أي

 وتنـسيق اسـتخدام     لالتفاقيـة  التـام ن أجـل التنفيـذ       مـ  بفعاليةلعمل  على ا  السلطة   أولديها القدرة   
 إزاءوتـشعر اللجنـة بـالقلق       . احلكوميـة استراتيجية تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع القطاعـات           

تـشعر  ما برحـت اللجنة    و. لتعزيز املساواة بني اجلنسني   قاطعـات  املندرة املوظفني على مستوى     
 القـوانني والـسياسات والـربامج    أثـر التفاقية وتقيـيم   عدم وجود آليات لرصد تنفيذ ا     إزاءبالقلق  

ــل     . علــى حتقيــق املــساواة للمــرأة   ــالقلق بــسبب االعتمــاد املفــرط علــى التموي ــة ب وتــشعر اللجن
اجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة درجـة      عـدم حتقيق ، واإلمنائية القصرية األجل اخلارجي واملعونة   

 .مله يف عاملهنية والكفاءة االستدامةكافية من 
الـوطين للنـهوض    اجلهـاز    األولوية لتعزيـز     إعطاء إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ١٤٥

 واملاليــة الالزمــة البــشرية واملــوارد ،ســلطة اختــاذ القــرارو، الكافيــة الــسلطة ومنحــهبــاملرأة 
تنـسيق اسـتخدام اسـتراتيجية    و تعزيز املـساواة بـني املـرأة والرجـل،         أجل من   بفعاليةللعمل  
 علـى   اجلهـود هـذه  تركيــز  وكفالـة ، احلكوميـة ملنظور اجلنـساين يف مجيـع القطاعـات        تعميم ا 

ــائج  ـــق النت ــلواستدامتهـــا يف األجـــل   حتقي ــة  . الطوي ــز اجلهــاز  وتوصــي اللجن ــوطين بتعزي ال
 متعـددة التخصـصات   أفرقـة عـن طريـق تـشكيل    املقاطعــات   مـستوى   علـى للنهوض باملرأة   

 كما توصي اللجنة .املرأةالعنف ضد  يف جمال مكافحة لكيف ذ   مبا أحكـام االتفاقية، لتنفيذ  
 أثـر تنفيـذ االتفاقيـة وتقيـيم       لرصــد   فعالـة   ونـُـظــم   بأن تقوم الدولـة الطـرف بوضـع آليـات           

 جداول إطار يف  اجلنسني، من حيث حتقيق هدف املساواة بني        وبراجمها وسياساهتا قوانينها،
 .زمنيه واضحة

ــالقلق   - ١٤٦  تبلــغ نــسبته الــذي النــساء، يف صــفوف انتــشار الفقــر ببــسبوتــشعر اللجنــة ب
 انتهاك حقوق املـرأة والتمييـز ضـدها، ال سـيما يف             أسبابمن بني   الذي يعد   و املائة،   يف ٣٣,٥
الـيت  شاريع املـ  لعـدد مـن   تقيـيم  لعـدم إجـراء   وتشعر بالقلق. املايابني نساء فيما  و الريفيةاملناطق  
 منـذ  الريفيـة  مكافحـة الفقـر يف املنـاطق      والـيت تـستهدف    ماليني الدوالرات     عدة تهاتكلفبلغت  
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املعيــشية  األســر ربــات العــدد الكــبري مــن النــساء    إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق   . ١٩٩٦عــام 
 . بشكل خاص للفقرواملعّرضات

عـل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني عنـصرا            أن جت وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى        - ١٤٧
 اهلادفـة  الوطنية، وال سـيما تلـك        اإلمنائية ها وبراجم ا وسياساهت اواضحا يف مجيع استراتيجياهت   

 التركيـز   إىلكمـا تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف            . الفقر والتنمية املـستدامة     حدة  ختفيف إىل
 مـع املنظمـات   اإلمنـائي  للمـرأة يف مجيـع بـرامج التعـاون         اإلنـسان  حقـوق    ومحايةعلى تعزيز   

 االقتصادية للتمييز   -جل معاجلة األسباب االجتماعية     أن   الثنائية م  املاحنةالدولية واجلهات   
تقييم من أجل لرصد والتقييم ل الدولة الطرف آليات تضعتوصي اللجنة بأن   و .املرأةضد  
 وتقـدمي ،  الريفيـة  يف املنـاطق     فيها احلد من الفقر على املرأة، مبا        استراتيجياهتا الرامية إىل   أثر

 اهتمــام خــاص، إيــالء إىلوتـدعو الدولــة الطــرف  .  يف تقريرهــا املقبــل عــن ذلــكمعلومـات 
 القـضاء علـى     هـا الراميـة إىل     مجيـع جهود   املعيـشية يف   األسـر  ربـات    يـستهدف وتقدمي دعـم    

 .املايابني نساء فيما  والريفيةالفقر، مبا يف ذلك يف املناطق 
يف لعامـة و   متثيـل املـرأة يف احليـاة ا         معـدل   اخنفـاض  إزاء يساورها القلق وال تزال اللجنة     - ١٤٨

 أوصــت بعــدم  قــد الــسياسيجلنــة اإلصــالح أنقلــق مــع الوتالحــظ اللجنــة . املنتخبــةاهليئــات 
 وأن الدولـة الطـرف      ،٢٠٠٠  عـام   يف اهليئـات العامـة يف      املـرأة تعـيني   يف  اعتماد نظـام احلـصص      

 بـني املـرأة   الفعليـة جـل التعجيـل بتحقيـق املـساواة         أ مـن    الغايـات تؤيد اسـتخدام احلـصص أو        ال
 . االتفاقية اليت تغطيهااالتاجملرجل يف مجيع وال

 فعـاال اسـتخداما   وحتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام تدابري مؤقتـة خاصـة             - ١٤٩
 التعجيـل   أجـل  مـن    ،٢٥ وتوصـية اللجنـة العامـة        االتفاقية، من   ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   

وتوجه اللجنة اهتمـام الدولـة      . تالرجل يف مجيع اجملاال   وملرأة   بني ا  الفعليةتحقيق املساواة   ب
 بني املرأة الفعلية لتحقيق املساواة  احملض ال يكفيربناجميالرمسي أو النهج ال أن إىلالطرف 

 التعجيـل  أجـل  مـن  ضـرورية  تطبيق تدابري مؤقتة خاصة جزء من استراتيجية         وأنوالرجل،  
وتـشجع اللجنـة   . االتفاقيـة  تشملها اليت مجيع اجملاالت يفللمرأة وهرية  اجلساواة  املبتحقيق  

ــدابري     ــة الطــرف علــى وضــع أســاس تــشريعي الســتخدام ت ــةالدول  ســواء يف ، خاصــةمؤقت
 أهـداف حتـث الدولـة الطـرف علـى وضـع           و. األخـرى  املالئمـة التـشريعات   أو يف   الدستور  
 بني املرأة وهريةاجلساواة املتحقيق ب للتعجيل ، مثل نظام احلصص واجلداول الزمنيةحمددة،
 . يف كل جمال من جماالت االتفاقيةوالرجل
 يـسري مفعولـه    الـذي العنف املـرتيل    ملكافحة  قانون اجلديد   الب  اللجنة  ترحب ويف حني  - ١٥٠
 اسـتمرار انتـشار العنـف ضـد املـرأة وانعـدام             إزاء تشعر بـالقلق     فإهنا ،٢٠٠٧ عام   يوليه/متوز يف
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مبــن فــيهم رجــال الــسلطة، ز رمــوألن وتــشعر اللجنــة بــالقلق . البلــد يف بــه الــوعي االجتمــاعي
ون الـذين يـسيئ    شـركائهن  إىل بـالعودة ضـحايا العنـف     مـن    النـساء    ، ينـصحون  الشرطة والقضاة 

منـع العنـف ضـد املـرأة     يف  تقـدم حمـدود يف الدولـة الطـرف     إحـراز  إزاءالقلق ويساورها  . إليهن
مــن املــرأة  متكــن وعــدم واإلدانــاتتجلــى يف انعــدام احملاكمــات األمــر الــذي ي، عليــهوالقــضاء 
 بـالرغم مـن     ألنـه كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق          .الريفيـة ، وال سـيما يف املنـاطق        القضاء اللجوء إىل 

.  حماكمات هلذه اجلرمية يف الدولـة الطـرف        توجد أنه الزواج، ال يبدو     إطارجترمي االغتصاب يف    
عـن   و ة،املرأ العنف ضد    أنواع معلومات وبيانات إحصائية عن كل       فراتولعدم  اللجنة  تأسف  و

 .املرأةاخلطوات املتخذة لتقييم فعالية التدابري املتخذة ملعاجلة العنف ضد 
 للتـصدي  عالية لتنفيـذ هنـج شـامل         أولوية إيالءوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٥١
 لقـانون  نيالفعـال والرصـد   مـن خـالل اإلنفـاذ    العنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك         أشكالميع  جل

 عـن طريـق وسـائل    بـني اجلمهـور  الوعي  على نشر   ث الدولة الطرف    كما حت . العنف املرتيل 
ــيم  اإلعــالم ــرامج التعل ــأن وب ــع ب ــرأة، العنــف ضــد  أشــكال مجي  العنــف املــرتيل  ا مبــا فيهــ امل

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        .  مبوجب القانون  وحمظورة مرفوضة   الزوجي،واالغتصاب  
 القانون، وأصحاب املهـن     إنفاذ ني عن واملوظفني املسؤول  اهليئة القضائية أعضاء   تدريب   إىل

 االجتمــاعيني ومقــدمي اخلــدمات الــصحية علــى القــانون اجلديــد،  واألخــصائيني ،القانونيــة
  بالفعـل  تقدمي مرتكيب العنـف لكفالة وذلك املرأة العنف ضد   أشكال جبميع    متاما توعيتهمو

نة بأن تـسعى الدولـة   كما توصي اللج. والسرعة اجلدية ومعاقبتهم مبا يلزم من      ةاكماحملإىل  
ــادة عــدد القاضــيات  إىل الطــرف   كوســيلة القــانون إنفــاذ عــن املــسؤوالتاملوظفــات وزي

 وضـع تـدابري     إىلوتدعو الدولة الطـرف     .  عن حاالت العنف   اإلبالغلتشجيع النساء على    
القــانوين والطــيب الــدعم  مبــا يف ذلــك زيــادة عــدد املالجــئ واملــرتيل،لــدعم ضــحايا العنــف 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على االستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامـة   و. النفسيو
 وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى  .املرأة التصدي للعنف ضد إىل الرامية يف جهودها    ١٩
 وإدراج جلمع البيانات عن مدى انتـشار وحـدوث العنـف ضـد املـرأة                مركزي نظام   إنشاء
 . تأثري التدابري املتخذة يف تقريرها الدوري املقبلعلومات بشأنامل وكذلك البيانات،هذه 
فإهنـا  ،  ٢٠٠٣عـام   ل باألشـخاص االجتـار   ) منع(قانون  إصدار   تالحظ اللجنة    ويف حني  - ١٥٢

لنـساء مـن الـسلفادور وغواتيمـاال     لالجتـار با  بلـد املقـصد   قد بدأت تصبح بليز   بأنتشعر بالقلق   
 مبــدى تتعلــق معلومــات فراعــدم تــو إزاءق كمــا تــشعر اللجنــة بــالقل . نيكــاراغوا وهنــدوراسو

زيـادة الـسياحة    الـذي ميكـن أن حتدثـه         والتأثري السليب احملتمـل      البلد، يف   البغاءاالجتار واستغالل   
 . بهعلى انتشار البغاء واالجتار
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لتـشريعات املتعلقـة    ل  الكامـل  نفـاذ اإل تكفـل    أن إىلوتدعو اللجنة الدولـة الطـرف        - ١٥٣
 لالجتـار واسـتغالل   جلـذري ا الدولة الطرف السبب   تعاجلتوصي بأن   و.  باألشخاص باالجتار
 وبالتــايل للمــرأة، حتــسني الوضــع االقتــصادي  إىل الراميــة جهودهــا بزيــادةوذلــك  ،البغــاء

ــى تعرضــه   ــضاء عل ــة   واملتجــرين، لالســتغالل االق ــدابري الالزم ــاذ الت ــادة واخت ــل إلع  التأهي
. البغــاء يقعــن ضــحايا االجتــار واســتغالل  االجتمــاعي للنــساء والفتيــات اللــوايتواإلدمــاج

 يف األطراف واملتعدد اإلقليمي ودون ، الثنائيالتعاون تعزيز بزيادةوتوصي الدولة الطرف 
وتوصي اللجنـة بـأن تراقـب الدولـة الطـرف عـن كثـب تـأثري زيـادة                   . جمال مكافحة االجتار  

 . ذات الصلةالوقائية التدابري وأن تعزز البغاءالسياحة على 
 املـرأة،  تعلـيم    حتـول دون  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار احلواجز االجتماعيـة الـيت            - ١٥٤

 بقـاء  لكفالـة  وعدم وجـود تـدابري   املدارس،من املبكر  تسرب الفتيات    معدالت يف   اليت تتجلى و
 تـأثري الكنيـسة     إزاء قلقهـا     تأكيد وتكرر اللجنة . إليها العودة   أو يف املدرسة    املراهقات األمهات

  قلقهـا  اإلعـراب عـن   تكـرر اللجنـة  الـصدد، ويف هـذا   .  الفتيـات والـشابات يف التعلـيم        حق على
 عـددا قلـيال فقـط مـن     وبـأن  احلمل،طرد الفتيات بسبب ب  ما يتعلق يفباحلرية املدارس  إزاء متتع 

ــدارس  ــةامل ــ الثانوي ــد   ي ــيمهن بع ــات مبواصــلة تعل ــسمح للمــدارس  و احلمــل،سمح للفتي  بطــردي
كما تشعر بالقلق لعدم كفاية اجلهود املبذولـة لتـشجيع       . ملتزوجات الاليت حيملن   ا  غري املعلمات
 . يهيمن عليها الذكور تقليدياالدراسة اليت جماالتالشابات على دخول والفتيات 
 للفتيـات   متـساوية  حقـوق    لكفالـة  تنفذ الدولة الطـرف تـدابري        بأنوتوصي اللجنة    - ١٥٥

تضع آليات رصد أن  و الفتيات يف املدارس وإبقاء،   مجيع مستويات التعليم   علىوالشابات  
توصـي اللجنـة بـأن      و. مستويات إجنـازهن فيـه     و  حصول الفتيات على التعليم    إمكانية لتتبع
 بقـاء الطالبـات     لكفالـة  آليـات رصـد وجـزاءات،        يف ذلـك   الدولة الطرف تدابري، مبـا       تضع

وتـدعو اللجنـة الدولـة    . الدةبعـد الـو   إليهـا العودة ورس خالل فترة احلمل ااحلوامل يف املد  
  الفعلـي   التقيـد  لكفالـة  عامة   سياسات وتدابري   ة وضع ما يلزم من تدابري تشريعي      إىلالطرف  
كما تشجع الدولة الطرف على تشجيع .  برمته النظام التعليمييف االتفاقية من ١٠ باملادة

 جماالتات لدخول    للنساء والرجال وتقدمي حوافز للشاب     واملهنية التعليميةتنويع اخليارات   
 .الذكورعادة  يهيمن عليها دراسية
ستويات مبــتــسم ي الــذي حالــة املــرأة يف ســوق العمــل إزاءوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  - ١٥٦
ز يــ وتركللنــساء،  املتاحــة ونقــص فــرص العمــلالرجــال،ضــعف معــدل تبلــغ  بــني النــساء بطالــة

 بـني   األجـور  ة يف فجـو سـتمرار ال  وا مـن الوظـائف العامـة        األجـر  املنخفضةالنساء يف القطاعات    
يف القطـاع    قـوانني العمـل املتعلقـة بـالتمييز          إنفـاذ  عـدم    إزاء تـشعر بـالقلق      وهـي . املرأة والرجـل  



A/62/38 
 

333 07-41514 
 

 التمتـع   أو األجـر  أمومـة مدفوعـة    إجـازة قلـق عـدم وجـود نظـام         مـع ال  وتالحظ اللجنة   . اخلاص
.  مـن االتفاقيـة    ١١ملـادة    ا مـن ) ب (٢ الفقـرة  مـا تقـضي   كمبزايا اجتماعية مماثلة جلميـع النـساء        

 ملــرأة، فــإن ا التحــرش اجلنــسيحيكــم وجــود قــانون رغــم ألنــهوتــشعر اللجنــة بــالقلق كــذلك  
 . معاجلة حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل يف القانون هذاتستفيد من ال

.  مــن االتفاقيــة١١وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التطبيــق الكامــل للمــادة   - ١٥٧
 ،املشاريعقدرة املرأة على تنظيم     الطرف على تنفيذ تدابري لتشجيع ودعم       وتشجع الدولة   

وتوصـي اللجنـة بتعزيـز      .  وتـوفري فـرص احلـصول علـى االئتمـان          ةوعيـ التبطرق منها زيادة    
 سـد ىل القضاء على التمييز املهين، أفقيا ورأسيا، واعتماد تدابري لتـضييق و           إ ةاجلهود الرامي 

 والرجل من خالل تطبيـق خطـط لتقيـيم الوظـائف يف القطـاع               أةجور بني املر  يف األ ة  الفجو
وحتـث اللجنـة    . ثنـا يمن عليهـا اإل   هتـ جور يف القطاعات اليت      األ ة بزياد ةرتبطمتكون  العام  

 ة املدفوعـ ةمومـ جـازة األ إدخال نظـام   إلةالدولة الطرف على اختاذ مزيد من التدابري املناسب     
ــر األ ــا اجتماعيــة مماثلــة جل   أج ــع الفقــر    و التمتــع مبزاي ــع النــساء متــشيا م مــن ) ب (٢ ةمي

وتــشجع الدولــة الطــرف علــى ضــمان االمتثــال الكامــل لقــوانني .  االتفاقيــةمــن ١١ املــادة
كمــا حتــث الدولــة علــى تنفيــذ . القطــاع اخلــاصامتثــال ، مبــا يف ذلــك  الــسارية فيهــاالعمــل
وضـمان اسـتفادة   النـساء والرجـال    العمال مـن     ةوعيت املتعلقة بالتحرش اجلنسي، و    هاقوانين

ثـر التـدابري    أىل رصـد    إوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . ةيئاوق ال  القوانني حكامأالنساء من   
 . مع مرور الزمن السائدةاملتخذة واالجتاهات

 ةجنابيــاإل قــوقاحلوالــصحة الكــايف باالعتــراف عــدم زاء إوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا   - ١٥٨
.  وفيــات األمهــات زاء ارتفــاع معــدالت إلقلق وتــشعر اللجنــة بــا  .  يف بليــزتــهاللمــرأة ومحاي

وتؤكــد اللجنــة جمــددا . جهــاضزاء عــدد الوفيــات النامجــة عــن اإل إتــشعر اللجنــة بــالقلق  كمــا
 املراهقات، مما يشكل عائقـا كـبريا        يف صفوف  احلمل   تزاء ارتفاع معدال  إعن قلقها   اإلعراب  

وتعـرب اللجنـة عـن      . ةاالقتـصادي  هن مـن الناحيـة    الفتيات من فرص التعليم ومتكين     استفادة   مامأ
النـساء والفتيـات،   بني يدز إلا/ة البشريةصابة بفريوس نقص املناعزاء ارتفاع معدالت اإل  إقلقها  

هــي الــسبب الرئيــسي  يــدز إلا/ة البــشريةفــريوس نقــص املناعــ ب بطــةترمــراض املن األأالحــظ تو
 . عاما٤٩ و ١٥عمارهن بني أ النساء الاليت تتراوح تايلوف

ث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز فـرص حـصول                     وحت - ١٥٩
 ١٢، وفقا للمـادة     ةجنابي واإل ة الصحية، وخاصة خدمات الصحة اجلنسي     ة على الرعاي  أةاملر

 والـصحة، وضـمان خفـض معـدل         أة املتعلقـة بـاملر    ٢٤من االتفاقية وتوصية اللجنـة العامـة        
القـوانني املتعلقـة    يف اسـتعراض     الدولـة الطـرف      تنظروتوصي اللجنة بأن    . وفيات األمهات 
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 إتاحــة املفروضــة علـى النـساء اللــوايت جيهـضن و   ةديبيـ أحكـام الت لغــاء األإجهـاض، بغيـة   باإل
جهـاض غـري   لحصول على خدمات جيـدة ملعاجلـة املـضاعفات النامجـة عـن اإل        هلن ل  فرصةال

ني، وخفــض عــدد عــالن ومنــهاج عمــل بــيجإ و٢٤ ة العامــة اللجنــة وفقــا لتوصــي،املــأمون
 ةيــربكمــا توصــي بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بتعزيــز الت   . جهــاضالوفيــات النامجــة عــن اإل 

جهــاض غــري ىل اإلإ، وتــوفري وســائل منــع احلمــل وذلــك ملنــع النــساء مــن اللجــوء  ةاجلنــسي
وتوصــي اللجنــة بــأن تــويل الدولــة الطــرف االهتمــام علــى ســبيل األولويــة حلالــة   . املــأمون
يالء اهتمام خاص ملنع    إ اجلنسي املوجه للفتيات والفتيان، مع       ثقيفر الت ن توف أ و اتاملراهق

وتوصـي اللجنـة بـأن    . عن طريق االتصال اجلنسي مراض املنقولة   حاالت احلمل املبكر واأل   
يـدز  اإل/ة البـشري ة مكافحـة فـريوس نقـص املناعـ     للوقاية مـن  تكثف الدولة الطرف جهودها     

 جمدكمــا توصــي بــأن تــ.  وســبل انتقالــهداء الــ هــذا خمــاطربــشأن نــشر املعلومــات زيــادةو
ــة ــساني   الدول ــة بفــريوس نقــص املناعــ     االطــرف منظــورا جن  ة يف سياســاهتا وبراجمهــا املتعلق
 .يدزاإل/ةالبشري
ــنــساء وضــع الةزاء هــشاشبوجــه خــاص إوتــشعر اللجنــة بــالقلق   - ١٦٠ ، ة يف املنــاطق الريفي
 لحـصو  ُتتـاح هلـن سـوى سـبل حمـدودة لل            ال لـوايت  وال يطاهلن الفقر بشكل غري متناسب     اللوايت
 أيـضا إزاء  ، و ةتمانيئ والتسهيالت اال  ةيق واملياه الن  ،والتعليم ،الصحة ما يكفي من خدمات   على  

 املنـاطق   ن يف  يعـش  ين النـساء الالئـ    أقلق  مع ال وتالحظ اللجنة   . ىل العدالة نقص فرص جلوئهن إ   
ة مـن إطـار التـشريعات والـسياسات      اسـتفادة كاملـة وعلـى قـدم املـساوا          نستفديـ  قد ال    ةالريفي

دعم الـ غالبيـة نظـم     العامة املعتمد يف الدولة الطرف من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني، وأن               
ــالقلق  أكمــا .  يف املــدنوجــدت سب نــوع حبــ ةاملــصنفاملالئمــة  البيانــات نقــصزاء إهنــا تــشعر ب

ة  الريفيـــأةنـــة املـــرالـــذي ال يـــزال يـــشكل عقبـــة رئيـــسية يف حتديـــد مكاوهـــو األمـــر  ،اجلـــنس
 .عامة بصفة
، ة الريفيـ أةيالء االهتمام التام الحتياجـات املـر  إوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٦١
 هـا ىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا في      إ ة مجيع السياسات والربامج اهلادف    لصن ت أ كفالةو
ىل العدالة واحلصول علـى  إ ءولج والةيق واملياه الن ، والتعليم ، الصحة تالمبجا املتعلقةلك  ت

  بوضـع وتوصـي . اتنفذ بالكامـل علـى مـستوى املقاطعـ    ُتأن  وةاملناطق الريفيإىل   ،االئتمان
 بـشكل   ة الريفيـ  أةتستهدف املـر  اليت  تدابري  التنفيذ  برصد   و ،معايري وجداول زمنيه واضحة   

ن التـدابري    معلومات ع  بلقوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها امل         . فعال
 .اهوضاعأوحتسني ة  الريفيأةاملتخذة لتمكني املر
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 بعمــر دين،لــوا مبوافقــة ال حــددت، الــسن القانونيــة للــزواجوتــشعر اللجنــة بــالقلق ألن - ١٦٢
يقـل  فتـاة  مـع   عالقـات جنـسية      يقـيم    ن الرجـل الـذي    أقلـق   مع ال كما تالحظ اللجنة    . سنة ١٦

 .ضهتك العر أن حياكم بتهمةدون ة والديها، ، مبوافقهاتزوجيأن ه ميكنسنة  ١٦ن عمرها ع
 سـنة،   ١٨ىل  إدىن لـسن الـزواج      ىل رفـع احلـد األ     إوتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         - ١٦٣

 . حقوق الطفلة واتفاقي،٢١ العامة ة من االتفاقية، والتوصي١٦ من املادة ٢وفقا للفقرة 
 ليـست   نالـذي ،  ة الفتيـات  ، وخاصـ  طفالقلق العدد الكبري من األ    مع ال وتالحظ اللجنة    - ١٦٤
 االجتماعيـة يف    تااالسـتحقاق  و ة املطالبـة باجلنـسي    هم وثائق تسجيل املواليد وبالتـايل ال ميكنـ        هلم

 .الدولة الطرف
 نالـذي طفـال   ىل تسريع وتسهيل عملية تـسجيل األ      إوتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ١٦٥

 .ويةتصدر هلم شهادات ميالد ووثائق هأن  ويةو ه وثائقهمديليست ل
ــى ســحب      - ١٦٦ ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــإوت ــر اعالهن ــضى الفق ــن ١ ة مبقت  م
ــادة ــاري  ١٠ املـ ــول االختيـ ــن الربوتوكـ ــل مـ ــةالتفاقيـ ــة مبوجـــب شأن  بـ ــصاص اللجنـ  اختـ

ــادتني  ــى أن ، و٩ و ٨امل ــتعل ــر    أق، يف واف ــديل الفق ــى تع ــت ممكــن، عل ــرب وق ــن ١ ةق  م
 .نة موعد اجتماع اللجبشأن من االتفاقية ٢٠ املادة
 تنفيــذها اللتزاماهتــا يفوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى االســتفادة بالكامــل،    - ١٦٧

عالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلـب     إ  من مبوجب االتفاقية، 
 .يف تقريرها الدوري املقبل ن تدرج معلومات عن ذلكأىل الدولة الطرف إ

مــر ال غــىن عنــه لتحقيــق  أ ة الكامــل والفعــال لالتفاقيــ ن التنفيــذأوتؤكــد اللجنــة  - ١٦٨
ــة  ــة لأللفي ــدعو و .األهــداف اإلمنائي ــاج إىلت ــساين و إدم ــبري منظــور جن  ألحكــام واضــح تع

 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     
 . املقبليف تقريرها الدوري  تدرج معلومات عن ذلكأنالطرف 
 املتعلقــة الــسبعةالرئيــسية  صكوك الدوليــةالــب الــدول التــزام أنتالحــظ اللجنــة و - ١٦٩

 منـاحي  مجيـع    يف األساسية واحلريات   اإلنسان حبقوق   املرأةيعزز من متتع     )١(حبقوق اإلنسان 
 ة يف التـصديق علـى املعاهـد       أن تنظـر   علـى    زليب اللجنة تشجع حكومة     ، فإن لذلكو. احلياة
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة   بعــد، وهــي إليهــانــضم ت الــيت مل
 .والثقافية
 لتوعيـة   زليب على نطاق واسع يف      اخلتامية تنشر هذه التعليقات     أنوتطلب اللجنة    - ١٧٠

الربملــان واملنظمــات ورجــال الــسياسة وأعــضاء النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون  
 املـساواة فعليـا وقانونيـا      لكفالة، باخلطوات اليت اختذت     اإلنسان ومنظمات حقوق النسائية  
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وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        .  اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد       األخرى للمرأة، واخلطوات 
 ومنظمـات   النسائيةملنظمات  وال سيما بني صفوف ا    على نطاق واسع،    تواصل   أنالطرف  
ــوق  ــسانحق ــشر ، اإلن ــا اال ن ــة وبروتوكوهل ــارياالتفاقي ــة  ،ختي ــة للجن  ، والتوصــيات العام

ــيجني   ــهاج عمــل ب ــدورة  ،وإعــالن ومن ــائج ال ــة   ااالســتثنائية  ونت ــشرين للجمعي ــة والع لثالث
املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن  : ٢٠٠٠ عــام املــرأة” املعنونــة العامــة،

 .“احلادي والعشرين
ــة الطــرف أن     - ١٧١ ــن الدول ــة م ــى ا وتطلــب اللجن ــرد عل ــا   ت ــارت قلقه ــيت أث ــسائل ال مل

 املادة إطار يف تقريرها الدوري املقبل، يف  اخلتامية، وذلك  هذه التعليقات    يف عنها   وأعربت
 الـذي  مسا اخلـ الدوري تقريرها إىل تقدمي تدعو اللجنة الدولة الطرف     و.  من االتفاقية  ١٨
حيــني  الــذي الــسادس، الــدوري وتقريرهــا ،٢٠٠٧يونيــه /حزيــرانه يف  تقدميــن موعــداحــ

 .٢٠١١ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١١ يونيه/حزيران يف موعد تقدميه
 األردن  

ــامع    - ١٧٢ ــر اجلـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ ــدوريني  نظـ ــرين الـ ــع  للتقريـ ــث والرابـ ــالثالـ ألردن لـ
)CEDAW/C/JOR/3-4 ( ٢٠٠٧أغــسطس / آب٢، املعقــودتني يف ٨٠٦ و ٨٠٥يف جلــستيها 
الـيت طرحتـها اللجنـة    وترد قائمة القضايا واملسائل . )(A) 806و   EDAW/C/SR.805 (A)رـانظ(
الوثيقــــــــــــة تــــــــــــرد ردود حكومــــــــــــة األردن يف و، CEDAW/C/JOR/Q/4  الوثيقــــــــــــةيف

CEDAW/C/JOR/Q/4/Add.1. 
 

 مقدمة  
  للتقريرين الـدوريني   تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها اجلامع         - ١٧٣

 بــصورة جيــدة وأعــد عمومــا مبــا يتمــشى مــع املبــادئ التوجيهيــة    مظِّــالثالــث والرابــع، الــذي نُ 
وصــيات العامــة الـصادرة عــن اللجنـة بــشأن إعـداد التقــارير، رغــم أنـه مل يتــضمن إشـارة إىل الت     

 .الصادرة عن اللجنة
يفادها وفد علـى مـستوى عـال برئاسـة وزيـر الدولـة              إلوتشيد اللجنة بالدولة الطرف      - ١٧٤

األمني العام للجنة الوطنية األردنية للمرأة، وهي اجلهـاز         شمول الوفد   للشؤون رئاسة الوزراء و   
 .طين الذي يضطلع بالنهوض باملرأةالو

وتقدم اللجنة هتنئتها إىل الدولة الطرف على بياهنا االستهاليل، وردودها اخلطيـة علـى               - ١٧٥
 احلـوار الـصريح والبنـاء     وعلـى ،قائمة القضايا واملسائل اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة        

الذي جرى بني الوفد وأعـضاء اللجنـة، الـذي وفـر نظـرة ثاقبـة أخـرى يف احلالـة احلقيقيـة الـيت                          
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وتشيد اللجنة بوجه خاص بالدولة الطـرف ملـا أبدتـه مـن عزميـة علـى                 . تعيشها املرأة يف األردن   
يـة إىل   لتـدابري الرام  وضع عدد من املقترحات واستهالل تنفيذها بغيـة تعـديل القـوانني وإرسـاء ا              

 .إهناء التمييز ضد املرأة
 

 اجلوانب اإلجيابية   
تـــشيد اللجنـــة بالدولـــة الطـــرف لقيامهـــا بنـــشر االتفاقيـــة يف اجلريـــدة الرمسيـــة، وهـــو  - ١٧٦
 .لقانون يف األردنمينحها قوة ا ما

 يف املائــة كحــصة للمــرأة يف  ٢٠وهتنــئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ختــصيص نــسبة    - ١٧٧
 أول امــرأة يف  امـرأة يف اجملـالس البلديـة، وتعـيني    ٢٤٠الس البلديـة، ممـا أفـضى إىل انتخـاب     اجملـ 

 .منصب رئيس حمكمة
نني يف كمــا هتنــئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إجنــاز املناصــفة بــني عــدد البنــات والبــ    - ١٧٨

 .التعليم األويل والثانوي
 

 الرئيسية والتوصياتالشواغل   
 تـشري فيـه اللجنـة إىل التـزام الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ علـى حنـو           يف الوقت الـذي   - ١٧٩

منهجي ومستمر مجيع أحكام االتفاقية، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه             
التعليقات اخلتامية تستلزم من الدولة الطرف أن توليهـا اهتمامـا علـى سـبيل األولويـة مـن                   

وبنــاء عليــه، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف   . ماآلن وحــىت تقــدمي تقريرهــا الــدوري القــاد 
 وأن تقــدم تقريــرا عــن اإلجــراءات ،تركــز علــى تلــك اجملــاالت لــدى تنفيــذها األنــشطة أن

 تعـرض كما هتيـب بالدولـة الطـرف أن    . املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها الدوري القادم   
ملـان بغيـة كفالـة تنفيـذها         الرب علـى  مجيـع الـوزارات املختـصة و       علىهذه التعليقات اخلتامية    

 .تنفيذا تاما
ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اختاذ الدولة الطرف خطوات كافية لتنفيـذ التوصـيات               - ١٨٠

فيما خيتص ببعض الشواغل املثارة يف التعليقات اخلتامية السابقة املقدمة مـن اللجنـة، واملعتمـدة                
وتـرى اللجنـة، بوجـه خـاص،        . )١٩٣-١٣٩، اجلـزء األول، الفقـرات       A/55/38 (٢٠٠٠عام  

تــشجيع إدخــال تعــديل دســتوري إلدراج املــساواة بــني  (١٦٩أن توصــياهتا الــواردة يف فقراهتــا 
إجراء استعراض جلميع التـشريعات القائمـة لكـي          (١٧١، و   ) من الدستور  ٦اجلنسني يف املادة    

ت املتـصلة بتعـدد     إعـادة النظـر يف القـانون والـسياسا         (١٧٥، و   )تتمشى بالكامل مـع االتفاقيـة     
الــشروع يف اختــاذ إجــراءات تــشريعية  (١٨١، و )الزوجــات بغيــة القــضاء علــى تلــك املمارســة

ــارم     ــاع احملـ ــصاب ومجـ ــحايا االغتـ ــاض ضـ ــسمح بإجهـ ــشريعات   (١٨٥، و )تـ ــتعراض التـ اسـ
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مل تعـاجل علـى     ) التفاقيـة  مـن ا   ١١والسياسات يف قطاع العمل لتـسهيل التنفيـذ الكامـل للمـادة             
 .حنو كاف

لــى وتكــرر اللجنــة تأكيــد تلــك الــشواغل والتوصــيات وحتــث اللجنــة الطــرف ع   - ١٨١
 .الشروع دون إبطاء يف تنفيذها

 ٢ويساور اللجنة القلق إزاء عدم رغبة الدولة الطـرف سـحب حتفظاهتـا علـى الفقـرة                    - ١٨٢
ومــن . ١٦مــن املـادة  ) ط) (د(و ) ج (١، والفقـرات  ١٥ مـن املــادة  ٤، والفقــرة ٩مـن املـادة   

 مـن   ٤ملثري للقلق بشكل خاص أن الدولة الطرف غري راغبة يف سـحب حتفظاهتـا علـى الفقـرة                   ا
 التعـديل املــدخل علــى  يف ضــوء أن هـذا الــتحفظ أصــبح ال لـزوم لــه   تأكيــدها، رغــم ١٥املـادة  

قــانون جــوازات الــسفر الــذي يلغــي اســتلزام موافقــة الرجــل علــى إصــدار جــواز ســفر للمــرأة   
ــة ــساور اللجنــ . األردني ــق إزاء وي ــدة القل ــيس يف وســعها، ألســباب    تأكي ــة الطــرف أن ل  الدول

ــديها      ــساري ل ــسية ال ــانون اجلن ــديل ق ــسمح سياســية، تع ــا ي ــسيتها   مب ــنح جن ــة م ــرأة األردني  للم
 األحـوال ألوالدها من الزوج األجنيب، وعدم استطاعتها، ألسباب دينية، تعديل أحكـام قـانون            

 . الزواج والطالق وحضانة األطفالرجل يف مسائلالشخصية ملنح املرأة حقوقا متساوية مع ال
 مـن  ٤هتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تـسحب بـسرعة حتفظاهتـا علـى الفقـرة           و- ١٨٣
وحتـث الدولـة    . ، اليت تقـر بأنـه أصـبح ال داعـي هلـا يف ضـوء اإلصـالح القـانوين                   ١٥ املادة

ية الـساري لـديها يف      الطرف أيضا على اإلقـرار بالتـأثري الـسليب الـذي حيدثـه قـانون اجلنـس                
النساء األردنيات املتزوجات من أجانب ويف أطفال أولئك النساء وأن تقوم، تبعا لـذلك،              

 .٩ من املادة ٢بتنقيح قانون اجلنسية الساري لديها وإلغاء حتفظها على الفقرة 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنقيح قانون األحوال الشخصية الساري لديها،  - ١٨٤

ء الفقه املقارن الذي مت من خالله إدخال املزيـد مـن التفـسريات العـصرية للـشريعة                  يف ضو 
اإلســالمية يف اإلصــالحات التــشريعية، وذلــك لتخويــل املــرأة حقوقــا متــساوية يف الــزواج  

مـن  ) ط(و  ) د(و  ) ج (١ سحب حتفظاهتا على الفقرات      وإىلوالطالق وحضانة األطفال،    
 .١٦املادة 
اجلريـدة الرمسيـة، ممـا ُيعطيهـا قـوة       اآلونـة األخـرية ب  جنـة نـشر االتفاقيـة يف      وإذ تقدر الل   - ١٨٥

تعتمـد   ملعـدم تفعيـل االتفاقيـة تفعـيال كـامال يف األردن، حيـث        إزاء  القانون، يـساورها القلـق      
 التــشريعات إزاء عــدم نــصويــساور اللجنــة القلــق بــصورة خاصــة .  التــشريعات التمكينيــةبعــد

علـى سـبل انتـصاف      أو  ىل اجلـنس،    ستندة إ إلجـراءات التمييزيـة املـ     على عقوبـات ضـد ا     الوطنية  
ن أحكــام ألكــذلك ويــساور اللجنــة القلــق . ت احلــق يف املــساواة وعــدم التمييــز ضــد انتــهاكا
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طـــاق واســـع يف البلـــد، ناالتفاقيـــة، مبـــا فيهـــا التوصـــيات العامـــة للجنـــة، غـــري معروفـــة علـــى   
 .متمييز ضد املرأة أمام احملاكبالتعلق ت رفع قضايايف ُتستخدم حىت اآلن  ومل

ة الدولـة الطــرف علــى سـن قــانون شــامل للمـساواة بــني اجلنــسني    نــوتـشجع اللج  - ١٨٦
اجملـــاالت الـــسياسية واالقتـــصادية يغطـــي يـــشمل كـــال مـــن القطـــاعني العـــام واخلـــاص، و 

 تعريفا للتمييز ضد املرأة يتفق والثقافية واملدنية وأي جماالت أخرى، ويتضمنواالجتماعية 
مــع الرجــل يف احلقــوق، وفقــا  مــن االتفاقيــة؛ وأحكامــا بــشأن تــساوي املــرأة  ١مــع املــادة 

من االتفاقية؛ وعقوبات وسـبل انتـصاف ضـد اإلجـراءات التمييزيـة القائمـة               ) أ (٢ للمادة
بح االتفاقيـة جـزءا ال يتجـزأ        وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل كفالـة أن ُتـص          . على اجلنس 

ث الدولــة الطــرف هبــذا اخلــصوص علــى وضــع بــرامج لتوعيــة   وحتــ.  القــانونسيدرمــن تــ
سـيما فيمـا يتعلـق      حكـام االتفاقيـة، ال    علـى أ   هموتدريبـ  القضاة واحملـامني واملـدعني العـامني      

 مــن أجــلمبعــىن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر ونطاقهمــا، واملــساواة الــصورية واجلوهريــة،  
وتـدعو اللجنـة   . رأة وعـدم التمييـز ضـدها   ترسيخ ثقافة قانونيـة يف البلـد تـدعم مـساواة املـ            

الدولـة الطـرف إىل تعزيـز وعـي املـرأة حبقوقهـا مـن خـالل بـرامج متواصـلة لتعلـيم مبــادئ            
االتفاقيـــة تعمـــيم وهتيـــب اللجنـــة بالدولـــة الطـــرف . القـــانون وتـــوفري املـــساعدة القانونيـــة

ا فيهـا الـوزارات     والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع على مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـ              
ألحــزاب الــسياسية واملنظمــات غــري احلكوميــة ااحلكوميــة والربملــانيون والنظــام القــضائي و

 .والقطاع اخلاص وعامة اجلمهور
ة تعزيـز أجهزهتـا الوطنيـة للنـهوض         مواصـل وتالحظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف بـصدد            - ١٨٧

سياسات متعلقـة   لـ تـرويج   التنسيق  باملرأة، مبا يف ذلك من خالل تعزيز قدرة هذه األجهزة على            
ــذهاباملــساواة بــني اجلنــسني  ــادة  ، واســتخدام اســتراتيجية تعمــيم ا  وتنفي ــساين، وزي ملنظــور اجلن

إال أنـه   وإعطائهـا سـلطة تلقـي الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز ضـد املـرأة،                 ة األجهزة الوطنية    ميزاني
 األجهـزة، وعـن حالـة     تلـك ليساورها القلق لعـدم تلقيهـا صـورة واضـحة عـن اإلطـار القـانوين                 

 .إعادة هيكلتها وتعزيز سلطتها، ال سيما يف جمايل اختاذ القرارات واإلنفاذ
إكمـال عمليـة تعزيـز وهيكلـة أجهزهتـا          بالدولـة الطـرف اإلسـراع       باللجنة  يب  هت و - ١٨٨

الوطنية، حبيـث تـتمكن مـن أداء مهامهـا بالكامـل، وتقـدمي صـورة واضـحة وتفـصيلية عـن                      
ــا يف ذلــك اختــصاصات    األجهــزة الوطن ــايل، مب ــة يف تقريرهــا الت  األجهــزة ومهامهــا  تلــكي

 .وسلطاهتا ومواردها
ــة  - ١٨٩ ــراح   الــيت تبــذهلا هــود اجلوإذ تقــدر اللجن ــة الطــرف مــن أجــل اســتعراض واقت الدول

تعـــديالت للقـــوانني التمييزيـــة، يـــساورها القلـــق إزاء التـــأخري يف عمليـــة اإلصـــالح القـــانوين،   
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 وأن عــدة مــشاريع قــوانني صــيغت مــن التعــديالت ال تــزال قيــد الــصياغة، وتالحــظ أن كــثريا 
ويساور اللجنة القلق بـصورة خاصـة       . ُتعتمد، وأن الربملان رفض بعض التعديالت املقترحة       ومل

إزاء إعالن الدولة الطرف أن اإلصالح ال ميكن القيـام بـه إال تـدرجييا ووفـق هنـج غـري منـتظم،                       
 .وذلك ألسباب سياسية

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن ُتويل أولوية عليا لعملية اإلصالح القـانوين فيهـا               - ١٩٠
وأن تعدل أو ُتلغي دون تأخري، وضمن إطار زمين واضح، التشريعات التمييزيـة، مبـا فيهـا                

السارية بات وقانون اجلنسية    وألحوال الشخصية وقانون العق   ااألحكام التمييزية يف قانون     
ذا الغرض هتيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودها اهلادفة إىل توعية           وحتقيقا هل . لديها

 بأمهيــة تعجيــل اإلصــالح القــانوين، الــذي جيــب االضــطالع بــه دون والــرأي العــامالربملــان 
وكــذلك تــشجع الدولــة الطــرف علــى اختــاذ كافــة   .  مــن االتفاقيــة٢تــأخري وفقــا للمــادة  

بتوعيـة  نوين، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املبـادرة             اخلطوات الالزمة لزيادة دعم اإلصـالح القـا       
لربملان، وإقامة الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيني وزعماء اجملتمع احمللـي، واحملـامني            ا

 .والقضاة، ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية النسائية
ية تـدرجييا للقـضاء علـى    وتالحظ اللجنة أن وزارة التربية تقوم بتنقـيح الكتـب املدرسـ           - ١٩١

، وأن وزارة  فيهــاالقوالــب النمطيــة اجلنــسانية وإدمــاج مبــادئ حقــوق اإلنــسان وحقــوق املــرأة
إال أنـه    على حقوق املـرأة يف اإلسـالم،         يؤكدالشؤون الدينية بصدد وضع دليل للدعاة واألئمة        

ــزال  ــق إزاء اســتمرار املواقــف القائمــة علــى ســلطة الرجــل     ال ي ــق عمي ــساورها قل  والقوالــب ي
يف النمطيــة املتجــذرة خبــصوص أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل داخــل األســرة ويف اجملتمــع    

اجلـزء األول،    A/55/38(، على حنو ما أعربت عنه اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة            األردن
 مـن   القوالب النمطية عائقا كبريا أمام تنفيذ املعاهـدة وهـي سـبب           هذه  وتشكل  . )١٦٥الفقرة  

األســباب األساســية لــضعف مكانــة املــرأة يف عــدد مــن اجملــاالت، منــها ســوق العمــل، واحليــاة   
 .السياسية والعامة، ومن األسباب اجلذرية كذلك للعنف ضد املرأة

ــن        - ١٩٢ ــاميكي م ــة كجانــب دين ــى النظــر إىل الثقاف ــة الطــرف عل ــة الدول وحتــث اللجن
وهتيـب  . خاضعة للتغري وبالتايل فهي   للبلد،  جوانب النسيج االجتماعي واحلياة االجتماعية      

يف األدوار النمطيـة املقبولـة علـى نطـاق          تغيري  بالدولة الطرف تنفيذ تدابري شاملة إلحداث       
ــوانني         ــساعد علــى تغــيري الق ــة وداعمــة ت ــة مواتي ــة بيئ واســع للمــرأة والرجــل، ســعيا لتهيئ

متـع جبميـع حقـوق اإلنـسان        والعادات واملمارسات التمييزية، وتعزيز قـدرة املـرأة علـى الت          
وينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابري التوعيـة ووضـع بـرامج يف القطـاع التعليمــي         . هبـا اخلاصـة  
النـساء والرجـال والفتيـان والفتيـات وزعمـاء اجملتمعـات       وغري الرمسي موجهـة حنـو   الرمسي  
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 النمطيـة  سـيما أعـضاء الربملـان، ُبغيـة القـضاء علـى القوالـب              احمللية والزعماء الدينيني، وال   
) أ (٥و ) و( ٢املرتبطة باألدوار التقليدية للجنسني يف األسرة ويف اجملتمع، وفقا للمـادتني     

وتوصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف عن كثب أثر جهودهـا الراميـة إىل        . من االتفاقية 
 حققته هذه اجلهود من نتائج خبصوص التوقعات النمطية لدور املرأة يف تشجيع التغيري وما

 .اجملتمع األسرة ويف
وإذ تالحظ اللجنة أن جملس الوزراء بصدد اسـتعراض مـشروع قـانون بـشأن احلمايـة                  - ١٩٣

من العنف، وأن املشروع سُيقدم إىل الربملان عمـا قريـب، ال يـزال يـساورها القلـق إزاء تفـشي                     
العـف  ، وعـدم حماكمـة ومعاقبـة مـرتكيب          تـها العنف ضد املرأة وعـدم وجـود قـانون حمـدد حلماي           

ن املواقــف االجتماعيــة،  القلــق ألاللجنــة يــساور و. ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل     
سيما مواقف مسؤويل إنفاذ القانون والنظـام القـضائي، قـد تثـبط النـساء عـن اإلبـالغ عـن                      وال

 .حاالت العنف املرتكب ضدهن
عطاء أولوية عليـا  ، على إ١٩حتث اللجنة الدولة الطرف، وفقا لتوصيتها العامة       و - ١٩٤

ــاة، مــع   ترمــي إىل التــصدي الختــاذ تــدابري شــاملة   لكافــة أشــكال العنــف ضــد املــرأة والفت
االعتراف بأن العنف ضد املرأة نوع من أنواع التمييز ضدها وأنـه يـشكل بالتـايل انتـهاكا                  

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف سـن تـشريعات يف   . االتفاقيةمبوجب حلقوق اإلنسان للمرأة    
ب وقت ممكن بشأن العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك مـشروع القـانون املتعلـق باحلمايـة                 أقر

يكفل جترمي العنف ضد املرأة، وكفالة إتاحة سبل االنتصاف واحلماية  من العنف املرتيل، مبا
. للنساء والفتيات من ضحايا العنف، وكفالـة تقـدمي املـرتكبني للمحاكمـة ومعاقبتـهم              فورا  

 تنفـذ الدولـة الطـرف تـدابري تثقيـف وتوعيـة تـستهدف مـوظفي إنفـاذ          وتوصي اللجنـة بـأن   
 والنظام القضائي، ومقدمي الرعاية الصحية، واألخصائيني االجتماعيني، وزعمـاء          ،القانون

اجملتمــع املــدين، وعامــة اجلمهــور، لكفالــة فهمهــم أن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة غــري 
فادة إىل أقــصى حــد ممكــن مــن املعلومــات   كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل االســت  . مقبولــة

أعدها األمني العام بشأن مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة            سة املتعمقة اليت  راالواردة يف الد  
)A/61/122 و Add.1و  Add.1/Corr.1.( 

 مـن قـانون العقوبـات ُنقحـت حبيـث مل تعـد ُتعفـي                ٣٤٠وإذ تالحظ اللجنة أن املادة       - ١٩٥
، “الــشرف”م الــيت ُتقتــرف باســم الــشرف، أو مــا ُيــسمى جــرائم مــرتكيب اجلــرائمــن العقــاب 

 ٣٤٠يساورها القلق لكون مرتكيب تلـك اجلـرائم ُتفـرض علـيهم أحكـام خمففـة مبوجـب املـادة            
الــيت  (٩٨، واملــادة )“شــرف”ختفــض العقوبــات ضــد اجلــرائم الــيت ُتعتــرب جــرائم  الــيت(املعدلــة 

الـيت ختفـض عقوبـة       (٩٩، واملـادة    )ة الغـضب  ختفض العقوبات ضد اجلرائم املرتكبة حتت َسـور       
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ــضحية    ــه أســرة ال ــشرف”، وأن جــرائم )اجلــاين إىل النــصف إذا عفــت عن ــل  “ال ــزال تعاَم  ال ت
معاملة خمتلفة عـن معاملـة اجلـرائم العنيفـة األخـرى مـن حيـث التحقيـق واحملاكمـة، فـضال عـن                        

ن مـن العقوبـة إذا تزوجـوا        كذلك تشعر اللجنة بالقلق ألن املغتصبني قـد ُيعفـو         و. يةجهود الوقا 
ويساور اللجنة القلق كـذلك لكـون فحـوص البكـارة، الـيت تـسبب إدامـة القوالـب             . همضحايا

ــد  ــة، ق ــد          النمطي ــذه الفحــوص ق ــائج ه ــساء، وأن نت ــن الن ــة وحــرة م ــة تام ُتجــرى دون موافق
 .ضدهن ُتستخدم
ــانون ال     - ١٩٦ ــة الطــرف تعــديل األحكــام املنطبقــة مــن ق ــة بالدول عقوبــات وهتيــب اللجن
 من ختفيض العقوبات مبوجـب      “الشرف” عدم استفادة مرتكيب جرائم      فالةتأخري، لك  دومنا
 مع سبق اإلصرار من ختفيض العقوبـة        “الشرف”؛ وأال يستفيد مرتكبو جرائم      ٣٤٠ املادة

 أو غريهـا مـن احلـاالت    “الـشرف ” علـى جـرائم   ٩٩؛ وأال تنطبق املـادة   ٩٨مبوجب املادة   
وهتيـب اللجنـة أيـضا بالدولـة الطـرف          . لـضحية بـصلة القرابـة للمرتكـب       اليت َتُمـتُّ فيهـا ا     

هبــا اجلــرائم العنيفــة األخــرى   الــيت ُتعامــل اجلديــة بــنفس “الــشرف”كفالــة معاملــة جــرائم 
وهتيـب كـذلك بالدولـة      . يتعلق بالتحقيق واحملاكمة، وكفالـة بـذل جهـود وقايـة فعالـة             فيما

وتوصـي  .  عن طريق الـزواج مـن ضـحيته       الطرف ضمان عدم إفالت املغتصب من العقوبة      
ك لــبــأن تقــضي الدولــة الطــرف علــى اســتخدام فحــوص البكــارة، أو تكفــل أال ُتجــرى ت  

 .النتائج ضدهاوأال ُتستخدم ملرأة املعنية، من اموافقة تامة وحرة على الفحوص إال بناء 
عاملــة، وإذ تقــدر اللجنــة إنــشاء دار الوفــاق اُألســري كملجــأ للــهاربات مــن ســوء امل   - ١٩٧
تالحــظ إعــداد مــشروع قــانون ميــنح املنظمــات غــري احلكوميــة تــصاريح إلنــشاء وتــشغيل     وإذ

مالجئ، يساورها القلق إزاء نقص املالجـئ وغريهـا مـن اخلـدمات املخصـصة لـضحايا العنـف                   
فـضلها  ُتشجع املصاحلة و  ُتويساور اللجنة أيضا القلق لكون دار الوفاق اُألسري قد          . ضد املرأة 
وكذلك يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ممارسـة وضـع النـساء            . ة النساء وسالمتهن  على محاي 

وحرمــاهنن مــن احلجــز بغــرض احلمايــة، مــن ضــحايا ســوء املعاملــة واملعرضــات للخطــر حتــت   
ــسابقة    ــرغم مــن توصــيتها ال وعلــى . )١٧٩، الفقــرة  اجلــزء األولA/55/38(حريتــهن، علــى ال

 .سريالرغم من إنشاء دار الوفاق اُأل
وتوصــي اللجنــة بإنــشاء عــدد كــاف مــن املالجــئ ومراكــز األزمــات الــيت يــسهل   - ١٩٨

وهتيـب  . الوصول إليها لإلنـاث مـن ضـحايا العنـف يف كـل مـن املنـاطق احلـضرية والريفيـة                    
اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل، يف حال موافقة امرأة من الضحايا على مصاحلة اجلانــي،    

وهتيـب اللجنـة    . ةدون اسـتمرار سـوء املعاملـ      للحيلولة   احلالة   تقدمي النصح للجانـي ورصد   
بتـدابري أخـرى تكفـل محايـة        احلجـز بغـرض احلمايـة       بالدولة الطرف االستعاضة عن ممارسة      
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احلجــز بغــرض حريتــها، وأن تنقــل وفقــا لــذلك مجيــع النــساء قيــد  يف املــرأة دون التفــريط 
 .ه من املالجئ اآلمنةحاليا إىل دار الوفاق اُألسري أو إىل غرياحلماية 
يف اآلونــة األخــرية، عقــب  امــرأة يف جمــالس البلديــة ٢٤٠وإذ تقــدر اللجنــة انتخــاب  - ١٩٩

يف املائـة مـن مقاعـد اجملـالس البلديـة للمـرأة، وإذ تالحـظ ختـصيص حـصة                     ٢٠ختصيص حـصة    
 نـساء يف جملـس الـشيوخ،        ٧ مقاعد يف جملس النواب، وتعـيني        ١١٠مقاعد للمرأة من أصل      ٦
ــسياسية ويف مناصــب     ااورهيــس ــاة العامــة وال  القلــق إزاء اخنفــاض مــستوى متثيــل املــرأة يف احلي
 .القرار صنع
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري متواصـلة، تـشمل تـدابري خاصـة                 - ٢٠٠

 للجنـة،   ٢٥ و   ٢٣ مـن االتفاقيـة وللتوصـيتني العـامتني          ٤ من املادة    ١مؤقتة، وفقا للفقرة    
 زمنيـة لتـسريع الزيـادة يف متثيـل املـرأة يف اهليئـات       أطـر يد أهداف عملية ووضـع  وعلى حتد 

وحتــث . املنتخبــة والــيت ُيَعــني أعــضاؤها، وذلــك يف مجيــع جمــاالت احليــاة العامــة ومــستوياهتا
اللجنة الدولة الطرف هبذا الصدد على النظر يف تعديل قانون االنتخابات قبل االنتخابات             

، مـن أجـل ختـصيص حـصة أكـرب      ٢٠٠٧نـوفمرب  /راؤها يف تشرين الثـاين    الربملانية املقرر إج  
وتــدعو اللجنــة . بكــثري للمــرأة، علــى حنــو مــا أوصــت بــه اللجنــة الوطنيــة األردنيــة للمــرأة

الدولة الطرف أيـضا إىل تـشجيع األحـزاب الـسياسية علـى اسـتخدام حـصص أو أهـداف                    
 ُتنفــذ الدولــة الطــرف بــرامج وتوصــي بــأن. حنــو متكــافئرقميــة لتــسريع متثيــل املــرأة علــى 

وهتيـب  . لتدريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لصاحل الزعيمات يف احلاضـر واملـستقب           
بالدولة الطرف االضطالع بالتوعية، مبا يشمل مجيع أعضاء الربملان، بشأن أمهيـة مـشاركة              

 .املرأة يف اختاذ القرار بالنسبة للمجتمع ككل
البنات والبنني يف التعلـيم االبتـدائي والثـانوي،         يق التكافؤ بني    وإذ ترحب اللجنة بتحق    - ٢٠١

ويساورها القلق أيـضا إزاء ضـيق       . القلق إزاء اخنفاض عدد النساء بني أساتذة اجلامعة       يساورها  
املتعلقــة نطــاق تعلــيم حقــوق اإلنــسان علــى مجيــع املــستويات، وقلــة االهتمــام حبقــوق اإلنــسان 

 . التعليم اجلنسني يف إطار هذاوبتحقيق املساواة بنيباملرأة 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها مـن أجـل رفـع عـدد النـساء                  - ٢٠٢

يف سلك التدريس يف اجلامعات يف مجيع اجملاالت، مبا يف ذلـك مـن خـالل اسـتخدام تـدابري           
وتـدعو  .  للجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة    ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة     

الدولة الطرف أيضا إىل تعزيز التثقيف يف جمـال حقـوق اإلنـسان يف مناهجهـا الدراسـية يف                   
مجيع املستويات التعليمية وإىل كفالـة إعطـاء هـذا التثقيـف أولويـة للنـهوض باملـساواة بـني                    

 .قوق اإلنسان املكفولة للمرأةحباجلنسني و
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ظــر التمييــز ضــد املــرأة أو التحــرش  ويــساور اللجنــة القلــق لكــون قــانون العمــل ال حي  - ٢٠٣
اجلنــسي، ولكــون العــامالت غــري خمــوالت نفــس االســتحقاقات مبوجــب نفــس الــشروط مثــل    

 تأكيـد الدولـة الطـرف أهنـا غـري قـادرة علـى تنظـيم                 إزاءواللجنـة قلقـة أيـضا       . العاملني الـذكور  
رافـق الرعايـة     حمدوديـة تـوافر م     إزاءواللجنة قلقة كـذلك     . صبالقطاع اخلا سلوك أرباب العمل    

 .النهارية، مما حيد أكثر من قدرهتن على االلتحاق بقوة العمل
وصي اللجنة بأن تعـدل الدولـة الطـرف قـانون العمـل فيهـا حلظـر التمييـز ضـد                     وت - ٢٠٤

املــرأة وكــذلك التحــرش اجلنــسي يف العمــل يف القطــاعني العــام واخلــاص كليهمــا وليــشمل 
الدولـة  ب يـب وهـي هت  . مييز والتحرش اجلنـسي   آليات لالنتصاف يف حاالت شكاوى من الت      

الطرف كفالة عدم وجود متييز فيما يتعلق باالستحقاقات املرتبطة بالعمل وتلقي العامالت            
توصـي أيـضا   و. مجيعهن لالستحقاقات نفسها مبوجب نفس الشروط مثل العاملني الـذكور     

كال القطاعني لكفالة بأن ترصد الدولة الطرف تقيد أرباب العمل بقانون العمل اجلديد يف 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيـع التـدابري الالزمـة     . االمتثال ملثل هذه األحكام   

. مــن االتفاقيــة) هـــ (٢للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف القطــاع اخلــاص، وفقــا للمــادة 
 انـضمام   وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل إقامة مراكز رعايـة هناريـة مالئمـة وكافيـة لتيـسري                

 .املرأة إىل قوة العمل

عديالت قانون العمل اليت جتـري صـياغتها مـن أجـل     ت أن اللجنة حتيط علما ب ويف حني  - ٢٠٥
كفالة مشوله لعمال القطاع غري النظامي، فإهنـا يـساورها القلـق لكـون قـانون العمـل ال يـشمل                     

ملهــاجرون، وهــم يف حاليــا عمــال القطــاع غــري النظــامي، وال ســيما خــدم املنــازل، مبــن فــيهم ا 
ويساور اللجنة القلق أيضا لعـدم رصـد االمتثـال لألنظمـة احلاليـة املتـصلة                . غالبيتهم من اإلناث  

 .بتشغيل خدم املنازل، مبن فيهم املهاجرون، ولعدم إنفاذ هذه األنظمة على حنو كاف
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تــسريع اجلهــود الراميــة إىل إصــالح القــانون     - ٢٠٦

وحتث . لكفالة أن يكون تشغيل خدم املنازل، مبن فيهم املهاجرون، مشموال بقانون العمل           
الدولــة الطــرف أيــضا علــى رصــد األنظمــة املتــصلة بتــشغيل خــدم املنــازل، مبــن فــيهم           

 .املهاجرون، وتنفيذها تنفيذا فعاال مبا خيدم مصاحلهم
ون األحـوال الشخـصية يرفـع       نه رغم إدخـال تعـديل علـى قـان         ألويساور اللجنة القلق     - ٢٠٧

 سنة، ميكـن عقـد الـزواج علـى فتـاة            ١٨السن األدىن للزواج للفتيان والفتيات على السواء إىل         
ويـساور اللجنـة القلـق    . إذا رأى قـاض أن هـذا الـزواج يف مـصلحتها          سـنة    ١٥يتجاوز عمرهـا    

 ختـص زجيـات   مـن مجيـع ال    )  يف املائـة   ١٥مـا يقـارب     ( نـسبة مئويـة عاليـة جـدا          وجود إزاءأيضا  
 .تعليمهن وعملهنو سنة مبا لذلك من أثر سليب على صحتهن ١٨فتيات تقل أعمارهن عن 
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 مــن قــانون ٥ احلكــم الــوارد يف املــادة إلغــاءوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٢٠٨
 سـنة وعلـى إنفـاذ       ١٨األحوال الشخـصية الـذي يـسمح بـزواج شـخص يقـل عمـره عـن                  

 مـن   ٢الفقـرة   كـل مـن النـساء والرجـال، متاشـيا مـع              سـنة كعمـر أدىن للـزواج ل        ١٨ عمر
 . للجنة واتفاقية حقوق الطفل٢١ من االتفاقية، والتوصية العامة ١٦ املادة
شــراكة مــع يف علمــا بتركيــز الدولــة الطــرف علــى العمــل حتــيط  اللجنــة  ويف حــني أن- ٢٠٩

عتمـدة حـديثا املتعلقـة      عرقـل األنظمـة امل    أن ت املنظمات غري احلكومية، فإهنا قلقـة بـشأن احتمـال           
 الـذي جيـري النظـر       ،باملنظمات غري الرحبية ومشروع القانون املتعلق باملنظمـات غـري احلكوميـة           

الـيت   أنشطة املنظمات غري احلكومية، وال سيما املنظمات غري احلكومة النـسائية          عمليات و  ،فيه
 .كان عملها مفيدا للمرأة األردنية

ولــة الطــرف عــدم تقييــد منظمــات اجملتمــع املــدين  وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل الد - ٢١٠
واملنظمات غري احلكومية النسائية فيما يتعلق بتأسيسها وعملياهتا وكذا متكينها مـن العمـل       

وحتث اللجنة الدولة الطرف، بوجه خـاص، علـى تـوفري بيئـة     . بشكل مستقل عن احلكومة  
راكها بـشكل نـشيط يف   مواتية لتأسيس املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنـسان وإشـ      

 .النهوض بتنفيذ االتفاقية
ويساور اللجنة القلق لكون التقرير ال يقدم بيانـات إحـصائية كافيـة عـن وضـع املـرأة                    - ٢١١

ة حـسب عوامـل أخـرى مـن قبيـل           صنفيف مجيع اجملاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة، وال بيانـات مـ             
 أثـر التـدابري     ن انعـدام املعلومـات عـ      إزاءا  واللجنة قلقـة أيـض    . ضريةاحلريفية و الالسن أو املناطق    

 .املتخذة والنتائج احملققة يف جماالت خمتلفة من االتفاقية
ــات إحــصائية      - ٢١٢ ــضمِّن تقريرهــا املقبــل بيان ــة الطــرف إىل أن ُت ــة الدول ــدعو اللجن وت

ضرية، تـبني   احلـ ريفيـة و  ال حسب اجلنس والسن واملنـاطق       مصنفةوحتليال بشأن وضع املرأة     
 .لتدابري املتخذة والنتائج احملققة يف التحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأةأثر ا
ــاري       - ٢١٣ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

 .التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ميــع الــوزارات وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف كفالــة املــشاركة الواســعة جل   - ٢١٤
. واهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل والتشاور مع منظمات اجملتمع املدين خالل ذلـك             

 .لجنةإىل اللتقرير قبل تقدميه اوهي تشجع الدولة الطرف على إشراك الربملان يف مناقشة 
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 وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اإلفـادة إفـادة كاملـة، يف تنفيـذها لاللتزامـات            - ٢١٥
املترتبة مبوجب االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،               

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
وتــشدد اللجنــة أيــضا علــى أنــه ال منــاص مــن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة    - ٢١٦

وتــدعو اللجنــة إىل دمــج املنظــور اجلنــساين واإلبــراز   .  لأللفيــةلتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة 
الــصريح ألحكــام االتفاقيــة يف مجيــع اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

  .وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك
قــوق املتعلقــة حبلدوليــة الرئيــسية الــسبعة وتالحــظ اللجنــة أن تقيــد الــدول بالــصكوك ا - ٢١٧

يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان وباحلريـات األساسـية املكفولـة هلـا يف مجيـع نـواحي                   )١(اإلنسان
ولذلك، تشجع اللجنة حكومة األردن علـى النظـر يف إمكانيـة التـصديق علـى املعاهـدة                  . احلياة

مايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين الــيت ليــست طرفــا فيهــا بعــد، وهــي االتفاقيــة الدوليــة حل 
 .أسرهم وأفراد
 يف األردن حـىت      علـى نطـاق واسـع      وتطلب اللجنة نـشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة          - ٢١٨

ــعيكــون  ــانيون   مجي ــساسة والربمل ــون وال   النــاس يف األردن، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكومي
مـن اإلجـراءات الـيت     واملنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، علـى بينـة             والقضاة

 وغريهــا مــن اإلجــراءات ،اختــذت لــضمان املــساواة القانونيــة والفعليــة بــني الرجــل واملــرأة
ل علـى نطـاق    عمـ وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن ت          . الالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد       

علـى مواصـلة     سيما يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان،          واسع، وال 
فاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل                  التنشر ا 

ــة         ــة املعنون ــة العام ــشرين للجمعي ــة والع ــتثنائية الثالث ــدورة االس ــائج ال ــيجني ولنت ــرأة ’’ب امل
 .‘‘املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين :٢٠٠٠ عام

لة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه               وتطلب اللجنة إىل الدو    - ٢١٩
 من االتفاقيـة    ١٨التعليقات اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب املادة           

 .٢٠٠٩يوليه /الذي حيل موعد تقدميه يف متوز
 

 التقرير الدوري الرابع - ٥ 
 إستونيا  

ــع      - ٢٢٠ ــدوري الرابـ ـــر الـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ ــتونياإلنظـ ـــي ) CEDAW/C/EST/4 (سـ فـ
 CEDAW/C/SR.793 (B)انظـر    (٢٠٠٧يوليـه   / متوز ٢٤ املعقودتني يف    ٧٩٤ و   ٧٩٣جلستيها  
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ــيت    ). (B) 794 و ــئلة الــــ ــضايا واألســــ ــة القــــ ــرد قائمــــ ــة  طرحوتــــ ــة يف الوثيقــــ ــها اللجنــــ تــــ
CEDAW/C/EST/Q/4 ،يف الوثيقة إستونيا ردود وترد CEDAW/C/EST/Q/4/Add.1. 

 
 مقدمة  

تقريــر الــدوري الرابــع الــذي  التعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدميها    - ٢٢١
 وأخـذت   ، هبـا يف إعـداد التقـارير       لُيـسترَشد املبادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة          ت فيــه   اتبع

 اخلطيـة   هـا وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لردود        . باالعتبار التعليقات اخلتامية السابقة للجنة    
 وعلـى العـرض الـشفوي       ،ئمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الـدورة          على قا 

 االتفاقيــة يف ـنفيذواملعلومــات اخلطيــة اإلضــافية الــيت تناولــت بالتفــصيل آخــر املــستجدات يف تــ 
 . اللجنة شفويااألسئلة اليت طرحتها عن املقدمة لردود وعلى ا،إستونيا
وزارة اخلارجيـة،   ب لدولة الطرف للوفد الذي أرسلته برئاسة السفري      اعلى   اللجنة   وتثين - ٢٢٢

  املـساواة بـني اجلنـسني التابعـة لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة وممـثلني         إدارةرئيس  الوفد   ضم قدو
وزارة اخلارجيـة؛ وأحـد   اإلدارة القانونية ب؛ ورئيس شعبة حقوق اإلنسان يف آخرين عن اإلدارة 

لجنـة عـن تقـديرها للحـوار املفتـوح والبّنـاء الـذي جـرى بـني الوفـد                    وتعـرب ال  . لربملانلأعضاء  
 .وأعضاء اللجنة

 اجلوانب اإلجيابية  
تثين اللجنة على الدولة الطرف جملموعة املبادرات اليت اختـذهتا مـن أجـل القـضاء علـى                   - ٢٢٣

اواة قـانون املـس  بـدخول  وترحب بشكل خاص . التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني    
ــسني  ــني اجلن ــذ يف   ب ــز التنفي ــار١حي ــايو / أي ــه يف  ، ٢٠٠٤م ــل هدف ــذي يتمث ــة ا ضــمان ال ملعامل

 ويتيح تطبيـق تـدابري خاصـة مؤقتـة     ،تعزيز املساواة بني اجلنسنييف  بني املرأة والرجل و   املتساوية  
 شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني لرصـد      مفـوض  منصب إنشاءبترحب كما  . لتعزيز هذه املساواة  

 طـرح مـن األفـراد و    الـواردة    قانون املساواة بـني اجلنـسني واسـتالم الطلبـات            قتضياتمل ثالالمتا
 . أخرىمهاموأداء  ضد املرأة حملتمل وقوعهاااآلراء بشأن حاالت التمييز 

وترحـــب اللجنـــة بالتـــدابري الـــيت اختـــذهتا الدولـــة الطـــرف ملكافحـــة االجتـــار بالنـــساء    - ٢٢٤
 يف عــام ٢٠٠٩-٢٠٠٦ مكافحــة االجتــار يف البــشر للفتــرة  خطــةاعتمــاد والفتيــات، مبــا فيهــا 

 تـصريح  ليـنص علـى إمكانيـة مـنح     ٢٠٠٧فربايـر  /شـباط ، وتعـديل قـانون األجانـب يف    ٢٠٠٦
بروتوكــول منــع وقمــع  علــى ٢٠٠٤مــايو /إقامــة مؤقــت لــضحايا االجتــار، والتــصديق يف أيــار 

املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة         ، واملعاقبـة عليـه    ،وخباصة النساء واألطفال  ،  االجتار باألشخاص 
 .ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية
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 عقبـات حتـول دون      ومفـاده أن ال توجـد      بـه الوفـد      بالبيان الـذي أدىل   وترحب اللجنة    - ٢٢٥
تصديق الدولة الطرف يف املستقبل القريب على الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى                

 .ييز ضد املرأةمجيع أشكال التم
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع    إىل  اللجنة   شرييف حني ت   - ٢٢٦

أحكام االتفاقية، فإهنا ترى أن االهتمامات والتوصيات احملددة يف هذه التعليقـات اخلتاميـة              
مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـدوري       من جانب الدولة الطـرف     أولوية االهتمام تستلزم  
وبنـاء علـى ذلـك، تناشـد اللجنـة الدولـة الطـرف أن تركـز علـى هـذه اجملـاالت يف                        . املقبل

أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن اإلجـراءات الـيت تتخـذها والنتـائج الـيت حتققهـا يف                   
قات اخلتاميـة إىل مجيـع       هذه التعلي  إحالةوتدعو الدولة الطرف إىل     . تقريرها الدوري املقبل  

 .الكاملب املعنية وإىل الربملان لكفالة تنفيذها تالوزارا
ية علـى   سـبق حتظى باأل وأهنا   االتفاقية قابلة للتطبيق مباشرة       ويف حني تالحظ اللجنة أن     - ٢٢٧

مهــا يهاالقــوانني الوطنيــة الــيت تتعــارض معهــا، فــإن القلــق يــساورها ألن أحكــام االتفاقيــة ومف   
 مبـا فيـه الكفايـة     لفعلية بني اجلنسني وكذلك التوصيات العامة للجنة، ليست معروفة          للمساواة ا 

ــة          ــسياسات املتعلق ــوانني وال ــع الق ــار عمــل جلمي ــة الطــرف كإط ــب الدول ــن جان ــة م وال مطبق
وعلــى املنــوال نفــسه، يــساور القلــق اللجنــة لكــون   . باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة 

 بـل القـضاة واحملـامني واملـدعني العـامني         مـن جانـب     وفـة بـشكل كـاف       توصياهتا العامة غري معر   
 حمكمــة تــشري إىل أحكــام صــادرة عــن غيــاب أي يــه يــدل علعلــى حنــو مــاالنــساء أنفــسهن، و

سـبل االنتـصاف مـن االنتـهاكات       لقصور النساء عن استخدام     ويساورها القلق أيضا    . االتفاقية
 .وزير العدلإىل راءات القضائية وإلجاللجوء إىل االيت تطال حقوقهن، مبا فيها 

ــدابري إضــافية لــ     - ٢٢٨ ــة الطــرف إىل اختــاذ ت ــة الدول ــدعو اللجن ــة   ضمانت ــة الكافي املعرف
كإطـار عمـل جلميـع القـوانني والـسياسات           من جانب الدول األطـراف       وتطبيقهااالتفاقية  ب

تـدابري  ملزيـد مـن ال    اكمـا تـدعوها إىل اختـاذ        . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة     
برامج التـدريب   تنفيذ   فضال عن    ،لتعميم املعلومات عن االتفاقية والتوصيات العامة للجنة      

وتوصــي بالقيــام حبمــالت . علــى االتفاقيــة وتطبيقهــا، للمــدعني العــامني والقــضاة واحملــامني 
ظمـات  ، واملنالريفيـات ة للتوعية وحمو األمية القانونيـة تـستهدف النـساء وال سـيما         متواصل

قضايا املـرأة، لتـشجيع النـساء ومتكينـهن مـن االسـتفادة مـن        العاملة يف جمال   غري احلكومية   
 . حقوقهنمتساإلجراءات والسبل املتاحة لالنتصاف من االنتهاكات اليت 
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القلـق  اللجنـة   دخول قـانون املـساواة بـني اجلنـسني حيـز التنفيـذ، يـساور                ب مع التنويه و - ٢٢٩
ويثري قلق اللجنة بشكل خـاص      . التخذة لكفالة تنفيذه بشكل سريع وفع      التدابري امل  إزاء قصور 

 ومــستدام للــسياسات والــربامج  سق هنــج شــامل ومتــ مــا برحــت تفتقــر إىل أنّ الدولــة الطــرف 
ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا للتــأخر يف إنــشاء . اهلادفــة إىل حتقيــق املــساواة بــني املــرأة والرجــل

هيئـة  بوصـفه   مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني طلوب إنشاؤهامل ،جملس املساواة بني اجلنسني  
يــثري انــشغال و.  ذات الــصلة بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني ألمــوراستــشارية للحكومــة بــشأن ا

واليـة يف جمـاالت أخـرى مـن     ب مفوض شـؤون املـساواة بـني اجلنـسني        يكلفحتمال أن   االلجنة  
ــرأة وأن    ــز ضــد امل ــاتعوزالتميي ــوزه/ه ــواريع ــة لالضــطالع     امل ــشرية الكافي ــة والب ــال د املالي الفع

 . يف سياق قانون املساواة بني اجلنسنيباملسؤولية
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف تزويــدها، يف تقريرهــا املقبــل، مبعلومــات عــن  - ٢٣٠

التدابري املتخذة لكفالة تطبيق قانون املساواة بني اجلنـسني تطبيقـا كـامال، إضـافة إىل تقيـيم                  
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف        .  هذا القانون علـى النـهوض بتطبيـق أحكـام االتفاقيـة            أثر

يـشمل مجيـع الـسياسات      حبيـث    ومـستدام لتنفيـذ االتفاقيـة        سقبكفالة اتباع هنج شامل ومت    
وينبغـي هلـذه اجلهـود أن تـؤدي إىل     . والربامج املكرسة لتحقيق املساواة بني املـرأة والرجـل   

الرجـل وفقـا    مـع    مـساواهتا  وإىل حتقيـق     ملرأةباشر وغري املباشر ضد ا    التغلب على التمييز امل   
 زمنيــة آجــالكمــا توصــي اللجنـة الدولــة الطــرف بتحديـد   . مــن االتفاقيـة ٢  و١للمـادتني  

وهـي  . خاصة لتنفيذ مجيع السياسات والربامج اهلادفة إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل   
 قـانون املـساواة     مبوجـب  توخاةليات املؤسسية امل   اآل نشاء الدولة الطرف على ضمان إ     حتث

تزويدها باملوارد البشرية واملالية    مع   جملس املساواة بني اجلنسني،      يف ذلك بني اجلنسني، مبا    
 .، وبقاء والياهتا مركزة على املساواة بني اجلنسنيلفعالية أدائهاالالزمة 
ــة إ مــا زال  القلــق  وعلــى أن- ٢٣١ ــساور اللجن  املواقــف القائمــة علــى ســلطة   زاء اســتمراري
  يف األسـرة واجملتمـع  ال ومـسؤولياهتم املـرأة والرجـ   عـن أدوار    النمطية املتجذّرة   ر  لصوا، و الرجل

 يف سـوق العمـل   علـى أوضـاعهن   للنـساء و عليميـة نعكس يف اخليـارات الت    وهو مـا يـ    ،  إستونيايف  
بالالئحـة   اللجنـة  ـنوهوإذ تـ .  صـنع القـرار  واقـع  متثيلهن يف احلياة السياسية والعامة ويف م  قصورو

ر النمطيـة   لـصو قـضي بإزالـة ا    ت و ٢٠٠٥أكتـوبر   /اليت وافق عليها وزير التربيـة يف تـشرين األول         
من الكتب املدرسية واملواد التعليمية، فإن القلـق يـساورها لكـون هـذا التنقـيح للكتـب واملـواد                    

ملــن يتــولني منــصب نخفض املــعــدد ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء ال . التعليميــة مل يــتم بعــد
 .األستاذية يف األوساط األكادميية
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إلزالـة  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها واختاذ تـدابري اسـتباقية              - ٢٣٢
وتوصي بتوجيه محالت التوعية إىل النساء والرجال على حد         . املبينة أعاله  النمطية   الصور

عــن املــساواة يف ابيــة عــن املــرأة، و صــور إجيبــثســواء، وبتــشجيع وســائل اإلعــالم علــى  
وتطلـب اللجنـة إىل     . ني اخلاص والعـام   الواملسؤوليات بني النساء والرجال يف اجمل     األوضاع  

مــع الدولــة الطــرف تعزيــز تــدريب املدرســني يف مــا يتعلــق مبــسائل املــساواة بــني اجلنــسني    
الـسلبية عـن    لنمطيـة    ا تنقيتـها مـن الـصور     إجناز تنقيح الكتـب واملـواد التعليميـة و        بالتعجيل  

املساواة بني اجلنسني يف ب باالتفاقية وعرفةوحتث اللجنة الدولة الطرف على تعميم امل   . املرأة
النظام التعليمي مـن أجـل تغـيري اآلراء النمطيـة واملواقـف الـسائدة خبـصوص أدوار النـساء                  

ــة الطــرف إىل   . والرجــال ــة الدول ــدعو اللجن ــن وت ــد م ــشجيع املزي ــع ال ت ــيف تنوي ارات اخلي
كما حتثها على إعداد وتطبيـق بـرامج هادفـة إىل إسـداء املـشورة               . البناتعليمية للبنني و  الت

ية مع مراعاة فرصهن وحظوظهن الحقا يف سـوق         عليمللنساء والفتيات بشأن اخليارات الت    
مـن  وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اعتمـاد الـسياسات الكفيلـة بزيـادة عـدد                     . العمل

 .اذية يف األوساط األكادمييةيتولني موقع األست
 املـساواة   نـهوض بـاملرأة، أي إدارة     اجلهـاز الـوطين املعـين بال      ويساور اللجنـة القلـق ألن        - ٢٣٣

 الـصالحيات وسـلطة   ، قد ينقصها ما يكفي من       بني اجلنسني التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية     
 احلكومــة لتعزيــز أعمــالاملــوارد املاليــة والبــشرية لكــي تنــسق بــشكل فعــال  مــن صــنع القــرار و

 آليـات   سـائر التفاقية، مبا يف ذلك التنسيق والتعاون مع        الكامل ل تطبيق  الاملساواة بني اجلنسني و   
وتالحـظ اللجنـة أن     . املساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي                

 .٢٠٠٧ونيه ي/ حزيرانابتداء منتنسيق سياسات األسرة أضيف إىل مسؤوليات اإلدارة 
ــة الطــرف أن تكــون     - ٢٣٤ ــأن تكفــل الدول املعنيــة  الوطنيــة لألجهــزةوتوصــي اللجنــة ب
املالية الالزمة البشرية و، وسلطة صنع القرارات، واملوارد صالحياتالمن لنهوض باملرأة با

مبـا هلـا مـن      لعمل بصورة فعالة على النهوض باملساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة           مما يتيح هلا ا   
القـدرة علـى التنـسيق والتعـاون بـصورة فعالـة بـني              ذلـك    أن يـشمل     حقوق اإلنسان، على  

ــة باملــساواة بــني اجلنــسني وحقــوق اإلنــسان    فــضال عــن التنــسيق   ،اآلليــات املختلفــة املعني
 .املدين تمعوالتعاون مع اجمل

لعنــف العــائلي بـشأن ا إعـداد خطــة عمـل وطنيــة   اللجنـة مــا جيـري مــن   ومـع مالحظــة   - ٢٣٥
فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء     ، ٢٠٠٨اعتبـاراً مـن عـام    قيـد التنفيـذ   يتوقـع أن تـدخل   يـث  حب

تــشعر وال تــزال اللجنــة . ، مبــا يف ذلــك العنــف العــائلي إســتونيا النــساء يف ضــدانتــشار العنــف 
عدم وجود قانون حمدد للعنف العائلي املوجه ضـد املـرأة، يـنص علـى إصـدار                  إزاء   بالقلق أيضا 
 . املعونة القانونيةإضافة إىل سبل احلصول على ية وعزل أوامر محا
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عمـل  الوحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باعتماد وتنفيـذ مـشروع خطـة          - ٢٣٦
 العنــف العــائلي، والتعريــف هبــا علــى نطــاق واســع بــني املــوظفني العمــوميني بــشأنوطنيـة  ال

ســبل كفالــة تــوفري طــرف إىل وتــدعو اللجنــة الدولــة ال. واجملتمــع ككــل، ورصــد فعاليتــها 
قعـن ضـحايا للعنـف العـائلي، مبـن فـيهن            يميع النساء الـاليت      جل االنتصاف واحلماية الفورية  

، مبا يف ذلك إصدار أوامر احلماية، وتوفري أعداد كافية من أماكن اإليواء             النساء الريفيات 
تكرر اللجنة توصـيتها بـأن      و. اآلمنة واملمولة متويالً كافيا، فضالً عن توفري املعونة القانونية        

تعمل الدولة الطرف على وضع قانون حمدد للعنف العـائلي املوجـه ضـد املـرأة يـنص علـى            
الدولة الطرف على العمل على وضـع       اللجنة  وحتث  . كفالة سبل االنتصاف واحلماية هذه    

إطار وضع  هنج شامل ملنع وقوع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والتصدي هلا، مبا يف ذلك               
انتـشار العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه          املتعلقـة ب  شريعي، وحتسني سبل حبثها ومجعها للبيانـات        ت

يف مثــل هــذا واجملــين عليهــا وينبغــي للدولــة الطــرف تــضمني العالقــة بــني اجلــاين  . وعواقبــه
 .التجميع للبيانات

مـاد خطـة    لتدابري املتخذة ملكافحة االجتار بالبـشر، مبـا يف ذلـك اعت           لاللجنة  تقدير  ومع   - ٢٣٧
الـذي أُدِخـل    تعـديل   ال، فإن   ٢٠٠٩-٢٠٠٦ ملكافحة االجتار بالبشر للفترة      ٢٠٠٦التنمية لعام   

مؤقـت  تـصريح    مـنح    إمكانيـة يـنص علـى     حبيـث    ٢٠٠٧فربايـر   /قانون األجانب يف شـباط    على  
بروتوكـول  مـن التـصديق علـى       ،  ٢٠٠٤مـايو   /يف أيـار  مـا مت    قامة لضحايا االجتار بالبـشر، و     باإل

مــل املكّواملعاقبــة عليــه، ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال،  منــع وقمــع 
الوطنيـة، فـإن اللجنـة ال يـزال         العـابرة للحـدود     التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة           

 .بالنساء واألطفال يف إستونيايساورها القلق حيال استمرار االجتار 
من طرف إىل ضمان التنفيذ الفعال جلميع التدابري املتخذة         وتدعو اللجنة الدولة ال    - ٢٣٨
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مجــع وحتليــل بيانــات   . مكافحــة االجتــار بالبــشرأجــل 

حماكمة املتجرين ومعاقبتهم، وضمان    مع  دولية  الصادر  املالشرطة ومن   مصادر  مستقاة من   
وتوصـي أيـضاً بـأن تتـصدى     . جتار هبـن محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات الاليت يتم اال       

حتــسني الراميــة إىل زيــادة جهودهــا مــن خــالل الدولــة الطــرف لألســباب اجلذريــة لالجتــار  
يعرضـهن لالسـتغالل   استـضعافهن ممـا    إزالـة أسـباب  م   للنساء، ومن ثَ   ةاالقتصادياألوضاع  

الجتـار وإدمـاجهن    قعن ضحايا ل  يواالجتار هبن، واختاذ تدابري لتأهيل النساء والفتيات الاليت         
ــاً ــات      . اجتماعي ــل، معلوم ــا املقب ــدم، يف تقريره ــة الطــرف أن تق ــة إىل الدول وتطلــب اللجن

 وعـن اسـتغالهلن يف البغـاء، وعـن التـدابري            ،وبيانات شـاملة عـن االجتـار بالنـساء والفتيـات          
 .هذه األنشطة ومكافحتهاملنع خذة املتَّ
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ــة إحــراز بعــض التقــدم يف بينمــا تالحــظو - ٢٣٩ جمــالس يف يف الربملــان، واملــرأة  متثيــل  اللجن
يف املـرأة    إزاء اسـتمرار اخنفـاض متثيـل         القلق ها، يساور العليا، واملناصب احلكومية    لياحلكم احمل 

 احلكــمصــنع القــرار، مبــا يف ذلــك الربملــان والــوزارات و عنــد مواقــع احليــاة العامــة والــسياسية و
 . احمللي
، تـشمل تـدابري خاصـة       متواصـلة  اختاذ تـدابري     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     - ٢٤٠

 للجنـة،  ٢٣  و٢٥لتوصـيتني العـامتني   ل من االتفاقية، و   ٤ من املادة    ١للفقرة  طبقا  مؤقتة،  
بتحقيــق مــن أجــل التعجيــل  وكمــا هــو منــصوص عليــه يف قــانون املــساواة بــني اجلنــسني،    

. باالنتخــاب والتعــيني يــتم تــشكيلهااملــشاركة الكاملــة واملتكافئــة للمــرأة يف اهليئــات الــيت  
وينبغي أن تشمل هذه التدابري وضع نقاط مرجعية قياسية وأهداف رقمية وجداول زمنية، 

مهارات القيادة والتفاوض للنساء الاليت يشغلن مناصـب        على  باإلضافة إىل برامج تدريبية     
محـالت  تنفيـذ   وحتـث كـذلك الدولـة الطـرف علـى           .  ويف املـستقبل   يف الوقت احلـايل   قيادية  

ــاء  ــاة العامـــة والـــسياسية و  إلذكـ ــرأة يف احليـ ــدالـــوعي بأمهيـــة مـــشاركة املـ  مـــستويات عنـ
 .القرار صنع
 مبوجـب قـانون املـساواة بـني اجلنـسني           ،األعمالأصحاب  وبينما تالحظ اللجنة التزام      - ٢٤١

املهـين بـني    الفـصل   بالنهوض باملساواة بني اجلنسني، فإن اللجنة ال يزال يـساورها القلـق بـشأن               
وبينمـا  . أجـور يف سوق العمل والفجوة الضخمة بني ما يتقاضاه كل منهما مـن             جل واملرأة   الر

تراجع معـدل البطالـة بـني النـساء، فإنـه يـساورها             بشأن  الوفد  أدىل به   البيان الذي   باللجنة  تنوه  
مــشاركة النــساء يف القــوة العاملــة ويف القطــاع غــري الرمســي   عــن بيانــات غيــاب القلــق بــشأن 

 . حلضرية والريفيةاملناطق اب
املهــين، األفقــي الفــصل وتوصــي اللجنــة بتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى  - ٢٤٢

فجوة األجور بني النساء والرجال وتضييق سواء، واعتماد تدابري لتقليص الوالرأسي على 
ــق نظــم  ب ــام   لتطبي ــيم الوظــائف يف القطــاع الع ــادة يف  حبيــث تقي ــرتبط بزي داخــل األجــور ت

وتوصــي أيــضاً بتعزيــز اجلهــود الراميــة إىل ضــمان   . ات الــيت هتــيمن عليهــا النــساء القطاعــ
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى كفالـة التنفيـذ        . حصول النـساء علـى التـدريب املهـين        

العمـل املتـساوي   عن الفعال لقانون األجور، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باألجر املتساوي     
لدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة، مبا          وتطلب اللجنة إىل ا   . القيمة

 عـن وضـع املـرأة يف        الـيت تطـرأ عـرب الـزمن       يف ذلك بيانـات إحـصائية تـشري إىل االجتاهـات            
العام واخلاص  كل من القطاع    والعمل يف املناطق احلضرية والريفية ويف       ميادين االستخدام   

 . للمرأةةالفرصتكافؤ ذة لتحقيق ملتَخ، وعن أثر التدابري ااملنظموغري واملنظم 
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إزاء حمدوديــة املعلومــات والبيانــات، مبــا يف ذلــك     القلــق يــساورها اللجنــة  علــى أن - ٢٤٣
معـدل  ن  ألالقلـق   ، فـضال عـن      عـن اجلوانـب املختلفـة لـصحة املـرأة         حتديـدا   االجتاهات، املتوفرة   

إزاء زيـادة   أيـضاً   اورها القلـق     ويـس  . نـسبياً  اًمرتفع، ال يزال     على الرغم من اخنفاضه    اإلجهاض،
 . إستونياعدد النساء املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية يف 

والــصحة، فإهنــا املــرأة  بــشأن ٢٤وإذ توجــه اللجنــة االنتبــاه إىل توصــيتها العامــة   - ٢٤٤
وحتــث . تكــرر توصــيتها بــإجراء حبــوث شــاملة عــن االحتياجــات الــصحية احملــددة للمــرأة  

الوصـول إىل خـدمات الرعايـة    سـبل  ى اختاذ تدابري حمددة لتعزيز ورصـد       الدولة الطرف عل  
وتطلب إىل الدولة الطـرف تعزيـز التـدابري         . يف ذلك يف املناطق الريفية     الصحية للنساء، مبا  

كميات شاملة  إتاحة  ما يتم ب  الرامية إىل منع حدوث حاالت محل غري مرغوبة، مبا يف ذلك            
ــادة املعــارف   وســائل منــع احلمــل علــى ومتنوعــة مــن   نطــاق أوســع ودون أي قيــود، وبزي

ن يف تقريرهـا املقبـل   وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـضمّ      . والتوعية بتنظيم األسرة  
العرقـي، واملنـاطق    واألصـل   لـسن،   حـسب ا  علومات عن صحة املـرأة، مقـسمة        مزيدا من امل  

ــدابري الــيت اختــذهتا لتحــسني صــحة ا     ــر الت ــة، وعــن أث ــرأة، باإلضــافة إىل احلــضرية والريفي مل
. معلومات عن حصول النساء على خدمات الرعاية الـصحية، مبـا يف ذلـك تنظـيم األسـرة                 

وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطـرف جهودهـا يف سـبيل الوقايـة مـن فـريوس نقـص                    
املعلومـات املتعلقـة باملخـاطر وطـرق        تعمـيم   سن  اإليـدز ومكافحتـه، وأن حتّـ      /املناعة البشرية 

ن الدولـة الطـرف منظـوراً جنـسانياً يف مجيـع سياسـاهتا              وتوصـي بـأن تـضمّ     . لعـدوى انتقال ا 
وتــدعو الدولــة الطــرف إىل . اإليــدز/وبراجمهــا ذات الــصلة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية

اإليـدز  /كفالة االستخدام الفعال إلستراتيجياهتا ذات الصلة بفريوس نقص املناعـة البـشرية           
اإليـدز يف  /وفريوس نقـص املناعـة البـشرية      املرأة  ائية عن   معلومات مفصلة وإحص  أن تقدم   و

 .تقريرها املقبل
االفتقار إىل املعلومات عن وضع النـساء الريفيـات،         ال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء       و - ٢٤٥

يكفــي مــن خــدمات الرعايــة الــصحية، والتعلــيم، واالئتمــان،   حــصوهلن علــى مــا  مبــا يف ذلــك 
 . ك من التسهيالت، ومشاركتهن يف صنع القراروالضمان االجتماعي، وغري ذل

 صورة شـاملة عـن      ، يف تقريرها املقبل   ،وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم       - ٢٤٦
 .اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةواقع حياة النساء الريفيات يف مجيع 

يـساورها  ، إسـتونيا عـدد األشـخاص عـدميي اجلنـسية يف     تنـاقص  وبينما تالحظ اللجنة     - ٢٤٧
،  عـدميات اجلنـسية    نساءمنهم  وقلق إزاء استمرار وجود كثري من األشخاص عدميي اجلنسية،          ال

 .يف البلد
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الدولة الطرف جهودهـا لـضمان مـنح عـدميات اجلنـسية            تعزز  وتوصي اللجنة بأن     - ٢٤٨
 . إستونيا حقوق املواطنة كاملةًيف

 عامـاً  ١٨  و ١٥ تتـراوح سـنه بـني        القاصـر الـذي   اسـتطاعة   ويساور اللجنة القلق إزاء      - ٢٤٩
معلومات عـن أثـر قـانون األسـرة اجلديـد املقتـرح، الـذي        ، كما يشغلها غياب     قانوناًأن يتزوج   

 إزاء انعدام احلماية القانونية حلقـوق النـساء         املرأة؛ وكذلك ، على   امللكية الزوجية يغري من نظام    
 . الالئي يرتبطن بعالقة املساكنة مع الرجال

إىل املـرأة والرجـل    اللجنة الدولة الطرف على رفع الـسن القانونيـة لـزواج             وحتث - ٢٥٠
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز         ١٦املادة  من   ٢ عاماً، متاشياً مع الفقرة      ١٨

الدولـة  جتري وتوصي بأن .  للجنة، واتفاقية حقوق الطفل٢١ضد املرأة، والتوصية العامة  
ضّمن نتـائج هـذا     تـ األسـرة املقتـرح اجلديـد علـى اجلنـسني، وأن            ثر قـانون    حتليال أل الطرف  

وتوصـي كـذلك بـأن    . التحليل، مبا يف ذلك التدابري املتخذة استجابةً له، يف تقريرها املقبـل  
 . ساكنةحاالت املإطار احلماية حلقوق النساء يف الزواج ويف نفس تكفل الدولة الطرف 

ــى ال    - ٢٥١ ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــاري   وت ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ت
، بأسـرع وقـت ممكـن،    على املوافقةالتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و    

 . ، من االتفاقية املعنية بوقت اجتماع اللجنة٢٠املادة من  ١على تعديل الفقرة 
ل بيجني  إعالن ومنهاج عم  اإلفادة الكاملة من    وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٢٥٢

 الــيت تــنص عليهــا االتفاقيــة،  االــذي يعــزز أحكــام االتفاقيــة، وذلــك يف تنفيــذها اللتزاماهتــ  
 . وتطلب إىل الدولة الطرف أن تضّمن معلومات عنه يف تقريرها الدوري املقبل

غــىن عنــه   اللجنــة علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر الشددتــكمــا  - ٢٥٣
املنظور اجلنساين يف مجيع اجلهود الرامية تعميم وتدعو إىل . ائية لأللفيةاإلمنالغايات لتحقيق 

بشكل واضـح يف تلـك   أحكام االتفاقية وحبيث تنعكس اإلمنائية لأللفية، الغايات إىل حتقيق  
 . وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني معلومات عنها يف تقريرها الدوري املقبلاجلهود، 

ــة أن التــ  - ٢٥٤ ــسبعة الكــربى   وتالحــظ اللجن ــة ال ــصكوك الدولي ــدول بال ــلاملتعزام ال ة ق
األساسـية يف   املرأة مبـا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان واحلريـات              يعزز من متتع     )١(حبقوق اإلنسان 

 علـى النظـر يف التـصديق        إسـتونيا وبالتايل، فإن اللجنة تـشجع حكومـة        .  مناحي احلياة  شىت
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق     ثلـة يف  متمعلى املعاهدة اليت مل تنضم إليها بعد كطرف، و      

 .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 بغيـة   إسـتونيا وتطلب اللجنة نشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف                  - ٢٥٥

ــة  ــورتوعيـ ــن اجلمهـ ــك ، مبـ ــسياسيون  يف ذلـ ــون، والـ ــسؤولون احلكوميـ ــانيون، ،املـ  والربملـ



A/62/38 
 

355 07-41514 
 

إلنسان، باخلطوات اليت اتُِّخـذت مـن أجـل كفالـة           واملنظمات النسائية، ومنظمات حقوق ا    
الــيت مــا زال يــتعني اإلضــافية اخلطــوات إىل جانــب ،  بالرجــلمــساواة املــرأة قانونيــاً وفعليــاً

 الدولة الطرف أن تواصل، على نطاق واسع،        إىلوتطلب اللجنة   . اختاذها يف ذلك الصدد   
ة الـصادرة عـن اللجنـة، وإعـالن         نشر االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامـ      

املعنونـة  ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعـشرين للجمعيـة العامـة              
 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠املرأة عام ”

ي املقبـل، مبوجــب   الدولـة الطـرف أن تــرّد يف تقريرهـا الـدور    إىلوتطلـب اللجنـة    - ٢٥٦
وتـدعو  .  من االتفاقية، على الشواغل املعـرب عنـها يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة               ١٨املادة  

ــرر      ــدوري اخلــامس، املق ــا ال ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريره ــة الدول ــشرين موعــده اللجن يف ت
نـوفمرب  /يف تشرين الثـاين   موعده  ، وتقريرها الدوري السادس، املقرر      ٢٠٠٨نوفمرب  /الثاين

 .٢٠١٢تقرير موحد يف عام ضمن ، ٢٠١٢
 

 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس - ٦ 
 إندونيسيا  

ـــظـن - ٢٥٧ ـــنـرت اللجــ ـــة فــ ـــريــقـي التــ ــامس   ــ ــع واخلـ ــدوريني الرابـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ر اجلـ
ه يوليـ / متـوز  ٢٧ املعقـودتني يف     ٨٠٠  و ٧٩٩يف جلـستيها    ) CEDAW/C/IDN/4-5(إلندونيسيا  

الـيت  ة ـواألسئلـ قـضايا  ة الـــ مـائـرد قـــ وت). (A) 800  وCEDAW/C/SR.799 (A)انظـر   (٢٠٠٧
، وتــرد ردود حكومــة إندونيــسيا يف الوثيقــة CEDAW/C/IDN/Q/5يف الوثيقــة طرحتــها اللجنــة 

CEDAW/C/IDN/Q/5/Add.1. 
 مقدمة  

تقريـرين الـدوريني    لتعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع ل                - ٢٥٨
. التزم باملبادئ التوجيهية للجنة بشأن إعـداد التقـارير        تقدميه،   وإن تأخر    ، الذي الرابع واخلامس 

 ووصـف العقبـات الـيت تعتـرض حتقيـق املـساواة       اومفيد ـاوتالحظ اللجنة أن التقرير كان صرحي    
 علــى قائمــة ةلكتابيــ اهــاوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لردود.  والرجــلأةالكاملــة بــني املــر

تعـبري احلكومـة   وقبل الدورة، والعرض الـشفوي     اليت طرحها الفريق العامل ملا     ةلئساملسائل واأل 
األسـئلة الـيت    علـى   ردود   والـ  ،ندونيسياإ يف   أة املر ها بالتصدي للتحديات اليت تواجه    هاعن التزام 

 .طرحتها اللجنة شفويا
وزيـرة الدولـة   الرفيع املـستوى، الـذي رأسـته       وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على وفدها        - ٢٥٩

وعـة واسـعة مـن الـوزارات والوكـاالت،         جمميضا ممـثلني مـن      أم  ضي  ذاللشؤون متكني املرأة، و   
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اء الـذي جـرى     ـَّــ وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار البن        . عضاء منظمات اجملتمع املدين   أمـن  و
 .ها طرحتيتلا ةلئساأل كل على ردودا  تتلقَّ ملاهنأالحظ لكنها تبني الوفد وأعضاء اللجنة، 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

 تقـدم حنـو حتقيـق املـساواة للمـرأة منـذ             أحرزته من   على ما  هتنئ اللجنة الدولة الطرف    - ٢٦٠
وتثين اللجنة على الدولة الطرف بصفة خاصة العتمادها قـوانني          .  يف تقريرها األخري   تنظرأن  

 وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني امتثــاال     أة ضــد املــر ىل القــضاء علــى التمييــز  إجديــدة هتــدف  
 مكافحــة االجتــار وتــشمل هــذه القــوانني قــانون . اللتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة 

عـام  ل يـزلـ ـ، وقـانون العنـف املن     ٢٠٠٦عـام   ل الـضحايا    ة، وقـانون محايـ    ٢٠٠٧عام  ل باألشخاص
ــم   . ٢٠٠٤ ــانون رقـ ــة بالقـ ــا ترحـــب اللجنـ ــام ل٣٩كمـ ــ١٩٩٩ عـ ــوق اإل بـ ــسانشأن حقـ  ،نـ

مـــن  هــي أةن حقــوق املــرأر بــقتـُـــ يتالــو ١٩٤٥ علــى دســتور عــام  الــيت أُدخلــتوالتعــديالت
 .نساناإل حقوق
املنظــور  مراعــاة  تعمــيمسياسةبــن ـَـــوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف اللتزامهــا املعل  - ٢٦١

ــا    ــستويات، مب ــع امل ــى مجي ــساين عل ــك  اجلن ــة  إيف ذل ــشاء آلي ــيمن ــا تعم ــساين  ة مراع املنظــور اجلن
املنظـور اجلنـساين يف      مراعـاة  تعميمدماج  إ بشأن   ٩ الرئاسي رقم األمر  وااللتزامات النامجة عن    

 لتعزيــز املــساواة والعدالــة بــني ني وطنــيفنيعتمــاد هــدتعــرب عــن تقــديرها الوالتنميــة الوطنيــة، 
 املنظـور   ل تعمـيم  عـ ، وج ٢٠٠٤-٢٠٠٠الـربامج اإلمنائيـة الوطنيـة اخلمـسية للفتـرة           اجلنسني يف   
ــرة     املعتمــدة يف  االســتراتيجياتىحــدإاجلنــساين  ــة املتوســطة األجــل للفت ــة الوطني خطــة التنمي
٢٠٠٩-٢٠٠٤. 
  يف ةت على الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـ       ـعـَّـن الدولة الطرف وق   أوتالحظ اللجنة    - ٢٦٢
 التــصديق علــى ن املعلــاعتزامهــابفــاء لواى لــع، وتــشجع الدولــة الطــرف ٢٠٠٠فربايــر /شــباط

 .الربوتوكول االختياري
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
يف حني تشري اللجنة إىل أن من واجب الدولة الطرف تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية               - ٢٦٣

على حنو منهجي ومستمر، فإهنا ترى أن الشواغل والتوصيات الواردة يف هـذه التعليقـات               
ن توليها االهتمـام علـى سـبيل األولويـة مـن اآلن وإىل              اخلتامية تقتضي من الدولة الطرف أ     

وبنـاء عليـه، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التركيـز                .حني تقدمي التقرير الدوري املقبل    
على هذه اجملاالت يف األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا لتنفيـذ االتفاقيـة، وأن تعـرض يف تقريرهـا                      

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        .  نتـائج  حتقـق مـن    مااختذ من إجراءات و    الدوري املقبل ما  
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أيضا إىل تقدمي هذه التعليقات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املختـصة وإىل الربملـان لـضمان                   
 .تنفيذها الكامل

لها ائســوتعزيــز ر اللجنــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف مــن أجــل ويف حــني تقــّد - ٢٦٤
ــشريعي ــتورية حلمايــ ةالت ــوق اإلة والدس ــسان ل حق ــرأة، ون ــى   أتالحــظ إذ لم ــصديق عل ــه مت الت ن
درج بـشكل كامـل   تُـ  ن االتفاقية ملأل تشعر بالقلق  فإهنا،١٩٨٤ لعام ٧القانون رقم  باالتفاقية  
وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لعدم وجـود تعريـف          . يةندونيس اإل نيانوالقيف مجيع   ومنتظم  

ــز  ــرار ،واضــح للتميي ــى غ ــا عل ــادةورد يف  م ــن االتف١  امل ــة م ــس يف الدســتور اإل،اقي و ي أندوني
ذا كانــت إ توضــح مــا ن الدولــة الطــرف ملأليــضا أوتأســف اللجنــة . يةندونيــسالتــشريعات اإل

 يف احلـاالت الـيت حيـدث فيهـا تـضارب بـني االتفاقيـة والقـوانني                  ةسـبقي  األ  حتتل موضـع   االتفاقية
.  بأحكـام االتفاقيـة    حاججـة لمندونيـسيا ل  إصف اآلليات املتاحـة للنـساء يف        ت مل   اهنأاحمللية، كما   

يف حكام والتزامات االتفاقية ليـست معروفـة علـى نطـاق واسـع              أن  كما تشعر اللجنة بالقلق أل    
 .نفسهنأ اتندونيسياإلالنساء  لدى املشرعني والقضاة واحملامني واملدعني العامني، وأوساط
حكــام أ ن ســرياىل اختــاذ خطــوات فوريــة لــضمانإوتـدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   - ٢٦٥

كما تشجع الدولة .  يف القانون احمللية تامبصورة عانة هباستواالومبادئ ومفاهيم االتفاقية 
 ١  الوطنيـة يتوافـق مـع املـادة    او تشريعاهتأ هادراج تعريف للتمييز يف دستورإالطرف على   
 اآلليـات وسـبل االنتـصاف الفعالـة      إتاحـة وتوصي بأن تكفل الدولـة الطـرف      . من االتفاقية 

.  االتفاقيـة نـسان، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف          حقـوق اإل  هلـا مـن       مـا  هكرأة اليت انتُ  للم
 هبا  ة جعل االتفاقية والتشريعات احمللية املتصل     ل على مالع ىلإوتدعو اللجنة الدولة الطرف     

جــزءا ال يتجــزأ مــن التعلــيم القــانوين وتــدريب املــسؤولني القــضائيني، مبــن فــيهم القــضاة     
قامـة  إجل  أعني من    املشرِّ  حق املعرفة لدى   معروفةأن تكون   ، و ونن العام وعاملّدن و وواحملام

 . ضدها وعدم التمييزأةلمرل ةساواامل يف البلد تدعم سخةار ةثقافة قانوني
 ة ضــد املــرأةتحيــزاملوترحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا احلكومــة لتحديــد القــوانني   - ٢٦٦

.  علــى قــانون الــسكان إدخاهلــاقــرأُ التعــديالت الــيت هــا، مبــا فيهــاعلي إدخــال تنقيحــاتوالبــدء ب
ــ ن التنقيحــات ملذلــك، تــشعر اللجنــة بــالقلق أل  ومــع الــيت  ٢١ ـ علــى مجيــع القــوانني الــ دخلُت

 ن تبـيّ  مـع أهنـا   ،  أة ضـد املـر    يـة يزيتزال مت  ن بعض التعديالت ال   أ، و ة متييزي قوانني احلكومة   تعتربها
ذا كـان   إ  بـشأن مـا     أيـضا  تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا       و.  التقـدم حنـو حتقيـق املـساواة        إحراز بعـض  

تفـق متامـا مـع التزامـات الدولـة الطـرف            يملساواة بني اجلنسني    ا ب  املتعلق ديداجلقانون  المشروع  
 . ويفي هبامبوجب االتفاقية
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، اصـالح قوانينـه   إ عاليـة لعمليـة      ةولويـ أعطـاء   إوحتث اللجنة الدولة الطرف علـى        - ٢٦٧
 يف حـدود  بطـاء و  إدون    مـع االتفاقيـة    ةوجعلها متماشـي  ية  تمييزال حلوائوتعديل القوانني وال  

ىل زيــادة جهودهــا لتوعيــة مــوظفي احلكومــة إوتــدعو الدولــة الطــرف . طــار زمــين واضــحإ
 جـل حتقيـق املـساواة للمـرأة       أصـالح القـانوين مـن        اإل ةمهيـ أواجلمعية الوطنية والرأي العام ب    

 بــشأن وتنفيــذ قــوانني شــاملة لــى ســنِّوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف ع . حبكــم القــانون
شــى مــع التزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، وحتــث الدولــة   ا مبــا يتمأةاملــساواة بــني الرجــل واملــر 

  املوجود مشروع قانون املساواة بني اجلنسني يكوننأالطرف على اختاذ خطوات لضمان 
فاقيـة، مبـا يف ذلـك     متاما مع التزامـات الدولـة الطـرف مبوجـب االت           متطابقا  النظر  قيد حاليا

 .ةاملساواة اجلوهريب املتعلقة ـاحكامهأ
 واملرونـة   أة اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف لتعزيـز متكـني املـر              اللجنة ر تقدِّ ويف حني  - ٢٦٨

 يف اعتمــادة ليميــقكومــات اإلاحلواالســتقاللية علــى مــستوى احلكــم احمللــي، وزيــادة مــسامهات 
ــ ــالقلق ألتــفإهنــا  يف الــبالد، ةالدميقراطي  تفــاوتمىل اعتــراف إ تدأ ةن عمليــة الالمركزيــشعر ب

يف ذلــك منطقــة  مبــا يف بعــض املنــاطق هــا بــصورة متباينــةا وإنفاذه والتمييــز ضــدأةقــوق املــرحب
 ، الدينية يف العديد من املنـاطق      ةصولياجلماعات األ تنامي  زاء  إكما تشعر اللجنة بالقلق     . هــِشـتآ
زاء إأيـضا   تـشعر اللجنـة بـالقلق       و. أةز ضـد املـر    ّيمت  يت ال لشريعةلىل تفسريات ضيقة    إاليت تدعو   و

لغت عددا من القوانني واللـوائح احملليـة املتعلقـة          أ احلكومة قد     ومفادها أن   تلقتها املعلومات اليت 
سـاس  أ علـى    أة القوانني احمللية اليت متيز ضـد املـر        تلغِ  مل هاباملسائل االقتصادية كالضرائب، ولكن   

 .أةنفذ بشكل غري متناسب ضد املر اللباس اليت ُت قواعدالقوانني اليت تنظم ذلك مبا يفالدين، 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض ورصد وتقييم تنفيـذ القـوانني احملليـة               - ٢٦٩
نـسان والتزامـات الدولـة       للقوانني الوطنية حلقوق اإل    ـا امتثاال تام  اهلاقليمية لضمان امتث  واإل

 كاملـة يف مجيـع      بـصفة  أة حقـوق املـر    ى محايـة  ـسنــ تتــلكي  ذلك  وتفاقية،  الطرف مبوجب اال  
ــبالدأ ــة . حنــاء ال ــأوتوصــي اللجن ــادئ    ب ــدابري، يف مجلــة أمــور، تــوفري مب ن تتــضمن هــذه الت

. أةلغاء القوانني اليت متيز ضد املـر    إ القوانني احمللية و   ة صياغ بشأنتوجيهية للسلطات احمللية    
ــة الطــرف     ــة الدول ــشجع اللجن ــشريع والفقــه      وت ــن الت ــى معلومــات ع ــى احلــصول عل عل

ـــن، املقار ــ أكثــرنــت تفــسرياتوِّحيــث ُدنـيـْ ــزال ســالمية ولــشريعة اإلل ة تقدمي . طبــقُتال ت
صـالح  حتث الدولة الطرف على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لزيـادة الـدعم املقـدم إل             كما

ســالمي حبــوث الفقــه اإلقامــة الــشراكات والتعــاون مــع منظمــات  إالقــوانني بوســائل منــها 
 وقـادة اجملتمعـات احملليـة، الـيت         ة غـري احلكوميـ    ةيئومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات النـسا     

 .تدعم املساواة للمرأة
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 يف التنـسيق والـدعم      وزارة متكـني املـرأة     بـاجلهود الـيت تبـذهلا         اللجنـة   ترحـب  ويف حني  - ٢٧٠
ــدعوة   ــساواإوالرصــد وال ــرةىل م ــيمأة بالرجــل امل ــاة   وتعم ــع   مراع ــى مجي ــساين عل املنظــور اجلن
باديـة للعيـان بالقـدر      تكـون     قـد ال   ةزار الـو  نألعـن قلقهـا     تـعــرب    اهنـ فإ،  ةاملستويات احلكوميـ  

الالزمـة مـن     واملاليـة    ةاملـوارد البـشري   مـن   و  أ سلطة اختاذ القـرار      د مبا يكفي من   ُتزوَّ  مل وأكايف  ال
يف مجيــع فــروع احلكومــة  ني بــصورة فعليــة أجــل تعزيــز النــهوض بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــس  

 .وقطاعاهتا وعلى الصعيدين الوطين واحمللي
 وزارة   منـها   الوطنيـة، وخاصـة    جهـزة وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولـة الطـرف األ         - ٢٧١

جـل  أتزويدها مبا يلزم من سلطة وموارد بـشرية وماليـة كافيـة مـن               عن طريق   ،  أةمتكني املر 
علــى كمــا تــشجع الدولــة الطــرف . صــعدةتــها علــى مجيــع األهممتأديــة  تعزيــز فعاليتــها يف

 يفكثـر نـشاطا   أمـن القيـام بـدور    كيمـا تـتــمكن      تها وسـلط  أةة وزارة متكني املر   مهمتوسيع  
  متويـل   علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لـضمان           أيـضا  حتث الدولة الطرف  و. ةالتخطيط والربجم 

 .هامامه ؤديتكي  لكامال يالاملساواة بني اجلنسني على مجيع املستويات متو آليات
 عـن  النمطيـة والقوالـب  الراسـخة   األبويـة وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء اسـتمرار املواقـف        - ٢٧٢

ــرأة     أ ــز ضــد امل ــرأة والرجــل يف األســرة واجملتمــع الــيت متي هــذه املواقــف  ف. دوار ومــسؤوليات امل
ــةالقوالــب و ــات خطــرية  النمطي ــشكل عقب ــام ت ــا اإلنــ  أم ــرأة حبقوقه ــع امل ــام سانية  متت ــذ وأم تنفي

 اجملـاالت،  يف عـدد مـن       مـوات  غـري    عل املـرأة يف وضـع     هي السبب اجلذري الذي جي    و االتفاقية،
 تــشعر اللجنــة خــاص، وعلــى حنــو. يف ذلــك يف ســوق العمــل ويف احليــاة الــسياسية والعامــة مبــا

ــالقلق  ــتعني فيهــا علــى املــ   الــشروط إزاء أيــضاب بــل  قأســرهتاحتــصل علــى موافقــة  أن رأة الــيت ي
 شرط حصول املرأة على موافقـة زوجهـا         إزاءكما تشعر اللجنة بالقلق     . الشروع يف عمل ليلي   

 . حىت لو كانت حياهتا معرضة للخطرواإلجهاض،التعقيم بفيما يتعلق 
 إىل هتدف   ة شامل برامج توعية وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تصميم وتنفيذ         - ٢٧٣

 اجملتمـع، ة بني الرجل واملرأة على مجيع مـستويات  ملساوامن أجل ا   ودعم   أفضلحتقيق فهم   
ــا للمــادتني   ــة ) أ (٥و ) و (٢وفق ــن االتفاقي ــيري إىل هتــدف هــذه اجلهــود  أنينبغــي و. م  تغ

دوار املــرأة والرجــل يف األســرة أ بــشأن مــسؤوليات والتقليديــة واملعــايري النمطيــةاملواقــف 
وحتــث اللجنــة كــذلك الدولــة .  بــني اجلنــسنيللمــساواةواجملتمــع وتعزيــز الــدعم اجملتمعــي 

 .وصحتهاالزوج يف جماالت توظيف املرأة و األسرةموافقة شروط  على إلغاءالطرف 
ــالقلق   - ٢٧٤ ، الــيت ١٩٧٤ يف قــانون الــزواج لعــام  التمييزيــة األحكــام إزاءوتــشعر اللجنــة ب

 وتـسمح  ،املرتليـة األدوار بـ  ختـتص املـرأة  أن  واألسرة الرجل هو رب بأن النمطيةتكرس الصور  
كما تـشعر   .  للفتيات  سنة ١٦عند    للسن القانونية للزواج   األدىن احلد   وحتددبتعدد الزوجات،   
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 القـوانني فيمـا يتعلـق بـالزواج وقـانون           إصـالح  عمليـة    يف تقـدم    إحـراز  عـدم    إزاءاللجنة بـالقلق    
. مع الرجـل   املساواة يف احلقوق  من   اليت حترم املرأة     التمييزية األحكام، مما يتيح استمرار     األسرة

 التعـديالت علـى قـانون الـزواج لعـام           لعـدم اسـتكمال   عـن القلـق     اللجنـة   وبوجه خاص، تعرب    
 يف هـذا القـانون يف       التمييزيـة  األحكـام  إزاءعن القلق   أعربت   اللجنة   مع أن ،  حىت اآلن  ١٩٧٤

 . السابقةاخلتاميةتعليقاهتا 
 قـانون الـزواج   تنقيحل تتخذ خطوات فورية أنتطلب اللجنة من الدولة الطرف      و - ٢٧٥
 للجنة واتفاقية حقوق ٢١التوصية العامة و وفقا اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية، ١٩٧٤لعام 

كمـا حتـث الدولـة الطـرف        . إبطـاء قـانون دون    التعـديل   ل الطفل ونية الدولة الطرف املعلنة    
ــة ذات  أنعلــى   وجــداول زمنيــه واضــحة للقــضاء علــى   أولويــات تــضع اســتراتيجية فعال
 .األسريةيز ضد املرأة يف جماالت الزواج والعالقات التمي
 يف إندونيـسيا، الـيت      تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى     ممارسة   إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ٢٧٦
كمــا تــشعر . التفاقيــةل وتــشكل خرقــا العنــف ضــد النــساء والفتيــات، أشــكال شــكال مــن تعــد

يب علــى ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية  إضــفاء الطــابع الطــظــاهرة مــن  مــا ورد إزاءبــالقلق 
ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية        كما تشعر اللجنة بـالقلق لعـدم وجـود قـانون حيظـر              . لألنثى
 . أو يعاقب عليها يف إندونيسيالألنثى
تـشويه   يف سن تشريعات حتظر ممارسة      اإلسراعحتث اللجنة الدولة الطرف على      و - ٢٧٧

.  كــافعلــى حنــو  ومعاقبتــهم املــسيئني مالحقــة وأن تكفــل ،األعــضاء التناســلية لألنثــى  
 للقـضاء علـى ممارسـة       اجهـود  وأن تبـذل   الدولة الطـرف خطـة عمـل         تضعتوصي بأن    كما

 الثقافيـة  مبا يف ذلك تنفيـذ محـالت توعيـة لتغـيري املفـاهيم               تشويه األعضاء التناسلية لألنثى،   
 تعـد انتـهاكا    بأن هذه املمارسة  التثقيف  و تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   مارسة  مب املرتبطة
 .  يف الدينأساس  يوجد هلاالو للنساء والفتيات اإلنسانحلقوق 
 العـامالت يف   نطاقـه يف يضم الذي العائليترحب اللجنة بسن قانون العنف ويف حني    - ٢٧٨

ــة  ــازل، خدمـ ــا املنـ ــالقلق فإهنـ ــاءة إزاءتـــشعر بـ ــة   إىل اإلسـ ــامالت يف خدمـ ــازلالنـــساء العـ  املنـ
 تنفيـذا   العـائلي  قـانون العنـف      لعـدم تنفيـذ   وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا        .  يف إندونيسيا  واستغالهلن

 هـذا القـانون    عـن    عدم توفر معلومـات لـديهن      و ،املنازلبالعامالت يف خدمة    كامال فيما يتعلق    
 العـامالت يف  لعـدم إدراج كما تشعر اللجنة بالقلق     .  القانونية احلماية إىل وقدرهتن على اللجوء  

 واحلـد  واإلجـازات  قـانون القـوى العاملـة الـذي يـنظم سـاعات العمـل        أحكام يفاملنازل خدمة  
 .الستغاللا إىل يضاف إىل تعرضهنذلك ل، ولألجور األدىن
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 ملراقبـة  إجراءات وأن تضع الدولة الطرف قوانني شاملة      تسنتوصي اللجنة بأن    و - ٢٧٩
 أربــابالحقــة ومعاقبــة املــسيئني مــن مواملنــازل خدمــة  حقــوق النــساء العــامالت يف ومحايــة
 ناجعــة ســبل انتــصاف تــوفري إىلوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف  .  علــى حنــو كــافالعمــل

وحتــث اللجنــة .  العمــلأربــاب الــيت يــسببها هلــم اإلســاءة مــن املنــازلللعــامالت يف خدمــة 
 املنــازلتــدرك العــامالت يف خدمــة  أن لكفالــةكــذلك الدولــة الطــرف علــى بــذل اجلهــود  

 الدولـة الطـرف     إىلوتطلـب   . ة على مـساعدة قانونيـ     وحصوهلن القانونية   واحلماية نوقهحق
 وكذلك بيانـات عـن انتـشار        وتأثريها، معلومات عن اخلطوات والتدابري املتخذة       أن تدرج 

 . يف تقريرها الدوري املقبل،املنازلالعامالت يف خدمة العنف ضد 
ــة مــع التقــدير ســن قــ   ويف حــني - ٢٨٠  يفباألشــخاص انون ملكافحــة االجتــار   تالحــظ اللجن
ووضع خطة عمل وطنية للقضاء على االجتار بالنـساء، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء           ،  ٢٠٠٧ عام

 أيــضاوتــشعر اللجنــة . عــرب احلــدودو حمليــا، االندونيــسياتاســتمرار االجتــار بالنــساء والفتيــات 
 .تغلون بغاء النساء يسينوالذملتجرين اوإدانة  مالحقة اخنفاض معدالت إزاءبالقلق 
 إنفـاذا  التـشريعات املتعلقـة باالجتـار        إىل كفالة إنفـاذ   تدعو اللجنة الدولة الطرف     و - ٢٨١

خطــة العمــل الوطنيــة وغريهــا مــن التــدابري ملكافحــة االجتــار بالبــشر تنفيــذا   تنفيــذ كــامال و
ي حتث الدولة الطرف على تكثيف جهودهـا ملكافحـة االجتـار واالسـتغالل اجلنـس              و. كامال

 االقتـصادي  األمـن ، وال سـيما انعـدام       اجلذرية األسبابللنساء والفتيات من خالل معاجلة      
 احلالـة  حتـسني  إىل الراميـة التـدابري  بتعزيـز   الدولة الطـرف  تقوم بأن   اللجنة توصيو. للمرأة

 إلزالــة وذلــك رزقهــا، بديلــة لكــسب بــسبل ا وتزويــدهللمــرأة،االجتماعيــة واالقتــصادية 
ــباب ــار،لال تعرضــها أس ــضع خــدمات  أن  وجت ــادةت ــل إلع ــاج تأهي .  ضــحايا االجتــار وإدم
 واإلقليميالدويل  والتعاون  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف التعاون الثنائي          كما

وتطلـب  .  هـذه الظـاهرة    بغية احلد من  لنساء والفتيات املتجر هبن     امع بلدان عبور ومقصد     
 إحـصائية ، تـشمل بيانـات   تفصيليةدم معلومات  الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القا       إىل

 ومـساعدة الـضحايا،     واالدعـاءات عن اجتاهات االجتار، والقضايا املعروضة علـى احملـاكم،          
 . الوقاية النتائج اليت حتققت يف جمال وكذلك
ــة    - ٢٨٢ ــسنويف حــني ترحــب اللجن ــم  ب ــانون رق ــام ١٢ الق ــات  ٢٠٠٣ لع ــشأن االنتخاب  ب
 الــسياسية يف اجمللــس لألحــزاب املائــة للمرشــحات يف ٣٠بتها  حــدد حــصة نــس الــذي ،العامــة

ــالقلق     ــة ب ــشعر اللجن ــشريعي، ت ــضمن  ألنالت ــانون ال يت ــزاءات الق ــات أو ج ــاذ آلي ــة إنف  لكفال
 زيادة مشاركة املـرأة     يف تقدم   إحراز عدم   إزاءوتشعر اللجنة بقلق بالغ     . االمتثال هلذه احلصص  

 اخنفـاض مـستوى     إزاءوتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا         . ونناقـ أن ُسـن ال    السياسية منذ    األحزابيف  
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 الـسلك    ذلك متثيل املرأة يف احلياة العامة والسياسية ويف مواقع صنع القرار يف إندونيسيا، مبا يف             
 . ، وقطاع التعليم والقطاع اخلاصواإلقليمي، واحلكم احمللي اهليئة القضائيةاخلارجي، و

 يف  ٣٠  الـذي تبلـغ نـسبته      يز نظام احلصص  حتث اللجنة الدولة الطرف على تعز     و - ٢٨٣
 وفــرض إلزاميــا شــرطا احلــصةعــل هــذه جبلمرشــحات يف قــانون االنتخابــات العامــة لاملائــة 

كمـا تـشجع الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ وتعزيـز              . لكفالـة تطبيقهـا    آليـات    وإنفاذعقوبات  
 صـيتني العـامتني  والتو مـن االتفاقيـة،   ٤ من املـادة  ١تطبيق تدابري مؤقتة خاصة وفقا للفقرة    

 وعلى قدم املساواة مع الرجـل يف        مشاركة تامة ، لتعجيل مشاركة املرأة     ٢٥ و   ٢٣للجنة  
ــات   ــع القطاعـ ــاة     مجيـ ــرار يف احليـ ــاذ القـ ــستويات اختـ ــع مـ ــى مجيـ ــسياسية  وعلـ ــة والـ العامـ

 ،احملليو اإلقليمي، واحلكم واهليئة القضائيةالسلك اخلارجي، ذلك يف واالقتصادية، مبا يف   
 .التعليم والقطاع اخلاصوقطاع 
 احلقـوق   ذات للمـرأة  يـزال ال يتـيح     ال   املواطنة املعّدل  قانون   ألنوتشعر اللجنة بالقلق     - ٢٨٤

ــع هبــا الرجــل    ــسيةاالحتفــاظ بالــيت يتمت ــسية باجلن ــها، وال متتثــل  االندوني  مــن ٩ للمــادة أو نقل
ملــرأة علــى ا اريــةإد وشــروط فــرض حــدود زمنيــه أنوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن . االتفاقيــة
 حبقـوق   واحتفاظهـا املـرأة متتعـا كـامال       أمـام متتـع     عقبـات   خيلـق    االندونيسية جبنسيتها لالحتفاظ
 الـاليت  التمييـزي للقـانون علـى النـساء          األثـر  إزاء  بشكل خاص    تشعر اللجنة بالقلق  و. اجلنسية

كعــرائس هبــن  الــاليت يتــاجر أو حــاالت عنــف الــاليت يــواجهن وخاصــة اخلــارج، إىليهــاجرن 
 ن خلطــر فقــدان جنــسيتهألهنــن يتعرضــن ، االســتغالل اجلنــسي التجــاريألغــراض أو باملراســلة

 .اجلنسية املعّدلمبوجب قانون 
لديها وجعلهما   واجلنسية املواطنة قانوينتعديل  على  حتث اللجنة الدولة الطرف     و - ٢٨٥

كمـا حتـث    . لتعـديل  هذا ا  لتسريع زمين ووضع جدول    االتفاقية، من   ٩ مع املادة    يتماشيان
 علـى النــساء  واجلنـسية  باملواطنــة قانونيهـا املـتعلقني   يف تـأثري  علـى أن تنظــر الدولـة الطـرف   
الـيت قـد ال تكـون       اآلثـار يـتم االجتـار هبـن، وأخـذ هـذه            والـاليت     اخلـارج  إىلالاليت يهاجرن   

 .القانوننيعند تعديل التام  االعتبار يف مالئمة
ــالقلق    - ٢٨٦ ــة ب ــشعر اللجن ــات  ءإزاوت ــرض  احلــدود والعقب ــيت تعت ــشابات  ال ــات وال يف  الفتي

كمـا تـشعر    . واجلامعيـة  الثانويـة  وخاصـة يف املـرحلتني       ، التعلـيم  مـستويات  علـى مجيـع      احلصول
النائيـة يف احلـصول    أو الريفيـة لفتيات الاليت يعشن يف املنـاطق  ا اليت تعترضبالقلق إزاء العقبات   

ــيم ــالقلق  . علــى التعل ــة ب ــوتــشعر اللجن يف اجملــاالت  اخنفــاض متثيــل الفتيــات والنــساء  إزاء ضاأي
يف مناصـب صـنع القـرار يف        و والتكنولوجيـا،  وخاصـة العلـوم      التقليديـة،  غـري    واملهنية األكادميية
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 بـني   لعدم وجـود وعـي كـاف       أيضاوتشعر اللجنة بالقلق    .  مدارس مديرات مثل   التعليم،قطاع  
 .ة عامبصورة وحقوق املرأة وحقوق الطفل ناإلنسا وحقوق التفاقية،با واألطفالاملدرسني 

 للفتيـات والنـساء يف      متكافئـة  ا فرصـ  أن تكفـل  حتث اللجنة الدولة الطرف علـى       و - ٢٨٧
 النـساء والفتيـات يف املنـاطق     أن تـتمكن  لكفـ ت تـدابري    وأن تتخـذ   ، التعلـيم  مـستويات مجيع  
 الدولـة الطـرف   وتـشجع اللجنـة   .  علـى تعلـيم جيـد       بالتساوي احلصولمن   والنائية الريفية
 ، مبـا يف   األكادمييـة واملهنيـة    خياراهتـا  تنويـع    إىل متكـني املـرأة مـن       تضع تدابري هتدف     أنعلى  
 أعلــى إىلترصــد عــن كثــب التطــور الــوظيفي للمــرأة  أن ، والتقليديــة اجملــاالت غــري ذلــك

 للمــرأة والرجــل ومنــع التمييــز متــساوية فــرص إلتاحــةمــستويات النظــام التعليمــي وذلــك 
أن كما تطلب من الدولة الطرف .  والقضاء عليه  تواجهه املرأة  الذي املباشر غري   أواخلفي  
حتــث و.  فيمــا يتعلــق بقــضايا املــساواة بــني اجلنــسنييةيئــة التدريــساهل أعــضاء تــدريب تعــزز

 التعليمـي، االتفاقيـة يف بـرامج النظـام        ب املتعلقـة الدولة الطرف على نشر املعلومـات       اللجنة  
 هـذه   وتثقيف اآلبـاء حـول     اجلنساين،تدريب  ال و اإلنسان حقوق   ف بشأن ذلك التثقي يف   مبا

ــسائل، ــز  امل ــة تعزي ــات التواصــل االجتمــاعي الــيت تراعــي   بغي  الفــروق بــني اجلنــسني  عملي
 .األطفال تربية وعمليات

ولــئن كانــت اللجنــة ترحــب بــالتوقيع علــى مــذكرات تفــاهم بــشأن حقــوق العمــال     - ٢٨٨
 مغـادرة الدولـة الطـرف لزيـادة التأهـب قبـل           اجلهود الـيت تبـذهلا      وب،  املهاجرين مع بعض البلدان   

 العمـال املهـاجرين   املفروضة علىلعمال املهاجرين، فضال عن التزامها املعلن لتخفيض الرسوم      ا
ــسيا  ــدين،  يف إندوني ــهم والعائ ــادرين من ــ املغ ــالقلق    افإهن ــشعر ب ــزال ت ــامالت  إزاءال ت ــة الع  حال

ــسيا،   ــالاملهــاجرات مــن إندوني ــة مــن املهــاجرين يف  يف ٧٠ يــشكلن حنــو يتال ومــن . البلــد املائ
 مـع مجيـع البلـدان واملنـاطق     تـربم  االتفاقات الثنائية ومذكرات التفـاهم مل       أن أيضادواعي القلق   

حقوق العامالت الاليت يهاجرن من خالل قنوات غـري         أن  ، و االندونيسيةاملرأة  إليها  اليت هتاجر   
 الــواردة يف التمييزيــة األحكـام  إزاءكمـا تــشعر اللجنـة بــالقلق   . ة كافيــحبمايـة  يتمــتعنرمسيـة ال  

ــاهم القائمــة، ال   ــسمح  األحكــام  ســيمابعــض مــذكرات التف ــيت ت ــاب ال باحتجــاز  العمــل ألرب
 اإلداريـة  واألعبـاء  ارتفـاع الرسـوم      إزاء  أيـضا  تـشعر اللجنـة بـالقلق     و. املهـاجرين جوازات سفر   

 .املغادرين والعائدينمال املهاجرين  يف إندونيسيا املفروضة على العاملرهقة
 اتفاقات ثنائية ومـذكرات تفـاهم       إبرامحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة       و - ٢٨٩

 تعكس هذه أن كفالةالنساء اإلندونيسيات حبثا عن عمل، مع إليها مع البلدان اليت هتاجر 
 وحتـث اللجنـة كـذلك       . مع االتفاقيـة   وأن تتماشى لمرأة،  اإلنسان ل  حقوق   متامااالتفاقيات  

تفـاهم  ال مـن مـذكرات   اأو اسـتبعاده / والتمييزيـة  األحكام إلغاء كفالةالدولة الطرف على    
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  جـوازات سـفر    باحتجـاز  العمـل  ألربـاب  الـيت تـسمح      األحكـام ثنائية، مثـل    التفاقات  االأو  
 تــضع سياســات أن الدولــة الطــرف إىل  اللجنــة ذلــك، تطلــبإىل وباإلضــافة. املــستخدمني

 قنوات غري رمسيـة،     من خالل  اخلارج   إىل يذهنب   الاليت العامالت املهاجرات    حلماية وتدابري
، مبــا يف ذلــك عــن طريــق مراقبــة  ن انتــهاكات حقــوقهأشــكالقنــوات رمسيــة، مــن مجيــع  و

.  يف اخلــارجالعــامالتدمات املقدمــة هلــؤالء ممارســاهتا، وتوســيع اخلــ وكــاالت التوظيــف و
 املفروضـة   اإلداريـة  ل األعباء يوتقل الرسوم    ختفيض علىتشجع اللجنة الدولة الطرف      كما

تشجع اللجنة الدولة   و.  إندونيسيا إىل العودة   أوعلى العمال املهاجرين عند نقاط اخلروج       
 هلجرة املرأة، مبـا يف      اجلذرية األسبابعلى اختاذ هنج متماسك وشامل ملعاجلة       أيضا  الطرف  

 للمـرأة  والوظـائف اآلمنـة واحملميـة   تدامة  ذلك هتيئة الظـروف الالزمـة لتحقيـق التنميـة املـس           
 .البطالة أو للهجرةبديل اقتصادي عملي ك

 حالـة املـرأة يف سـوق العمـل،          عـن  معلومـات    تقـدمي  لعـدم    أسـفها تعرب اللجنـة عـن      و - ٢٩٠
 حالـة املـرأة فيمـا       إزاءوتـشعر اللجنـة بـالقلق       . املرأة يف القطاع غري الرمسي    بسيما فيما يتعلق     ال

 وعدم املساواة يف املزايـا الـيت   والرجل، بني املرأة األجور يف   والفجوة التوظيف، يتعلق بعمليات 
 تنفيـذ  سـوء كمـا تعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء            . يوفرها الضمان االجتمـاعي للنـساء والرجـال       

 علـى حنـو     تـشعر اللجنـة   و. الكافيـة فيهـا    واجلـزاءات  احلمايـة  تـوفر  وعـدم    ،قوانني العمل احلاليـة   
 املتـساوي  األجـر بدأ مب تقر ٢٠٠٣عام ل القوى العاملة  قانون من حذف مادة  ءإزا بالقلق   خاص

اتفاقيـه منظمـة العمـل    أحكام   وفقا ألحكام االتفاقية و    القيمةللعمل املتساوي والعمل املتساوي     
ــة ــة عــن قلقهــا   . ١٠٠  رقــمالدولي  عــدم وجــود قــانون حيظــر التحــرش   إزاءكمــا تعــرب اللجن

 . اجلنسي يف مكان العمل
 تدابري ملموسـة للقـضاء علـى التمييـز     أن تتخذتطلب اللجنة من الدولة الطرف     و - ٢٩١

 وفقـا   ، بني النساء والرجال يف سوق العمل      املعاملة واملساواة يف    ، تكافؤ الفرص  وأن تكفل 
جـر  أ املـرأة علـى    أن حتـصل   لكفالـة  اختـاذ تـدابري      إىلدعو  تـ كمـا   .  مـن االتفاقيـة    ١١للمادة  

ــساوي   ــساو للعمــل املت ــساوية، القيمــةوالعمــل ذي مت ــا واخلــدمات  املت  واملــساواة يف املزاي
 علـى التمييـز ضـد املـرأة         وضع جـزاءات  الدولة الطرف على    اللجنة  وتشجع  . االجتماعية

 آليـات  وضـع ويف ميدان العمل يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك التحرش اجلنـسي،         
.  املساعدة القانونية  يف ذلك نتصاف، مبا    سبل اال  إىل وصول املرأة    فعالة تكفل  ورصد   إنفاذ

، تـشمل  مفـصلة  معلومـات  التـايل وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا         
 املرأة يف جمايل العمالة والعمل حالةرور الزمن، بشأن مع م تبني االجتاهات   إحصائية  بيانات  

عـن تـأثري التـدابري املتخـذة        الرمسي وغـري الرمسـي، و     والقطاعني   العام واخلاص،    نييف القطاع 
 .لتحقيق تكافؤ الفرص للمرأة
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 ملكافحـة وفيـات     “الـصديقة  األمحركـة   ”  إدخـال  بإعـادة ولئن كانت اللجنة ترحـب       - ٢٩٢
 األمهـات أثنـاء النفـاس      ارتفـاع معـدالت وفيـات        إزاء تشعر بالقلق    فإهنا،  األمهات أثناء النفاس  

ــ ــسيايفع والرضَّ ــال  .  إندوني ــة ب ــشعر اللجن ــشأن   عــدم إزاءقلق كمــا ت  األســرةتنظــيم التثقيــف ب
 اإلجهـاض  ارتفـاع معـدل حـاالت    إىلوصعوبة احلـصول علـى وسـائل منـع احلمـل، ممـا يـؤدي             

تنقــيح يف  اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف أيــضا تقــدر اللجنــة ويف حــني. املراهقــاتومحــل 
 نقــص ألنتــشعر بــالقلق اللجنــة فــإن لفقــراء، ل شــهادات املــيالد إتاحــة لكفالــةقــانون الــسكان 

 والفقـرية  الريفيـة  املرأة   حتول دون حصول   املالية قد    والعوائق البريوقراطيةالعقبات  واملعلومات،  
 هــذه احلــصول علــى عــدم القــدرة علــى أنالحــظ تعلــى شــهادات مــيالد وتــسجيل املواليــد، و

واالجتـار  لمـرأة   تـشويه األعـضاء التناسـلية  ل       ممارسـة   علـى    الطيب   بإضفاء الطابع  يرتبطاخلدمات  
 . هبا

 لكفالـة حـصول املـرأة علـى       حتث اللجنة الدولة الطرف علـى مواصـلة جهودهـا           و - ٢٩٣
 وأن الريفيـة،  املنـاطق     يف ال سـيما   ،الئمـة املناسـبة و  امل الـصحية دمات  اخلـ  يف متساويةفرص  
 معـدالت   وأن ختفـض   االهتمـام، بالقدر الكـايف مـن      أثناء النفاس    األم وصحةالوالدة  حتظى  
 مــن توصــية التامــة االســتفادة إىلتــدعو الدولــة الطــرف و. أثنــاء النفــاسيــات األمهــات وف

 لكفالـة  تدابري فعالـة  باختاذ أيضاوتوصى اللجنة .  املتعلقة باملرأة والصحة٢٤اللجنة العامة  
 واإلجنابيـة  اجلنـسية  بالـصحة حصول النساء والفتيات علـى املعلومـات واخلـدمات املتعلقـة            

كمـا حتـث    . راهقـات  غـري املـأمون ومحـل امل       اإلجهـاض تخفيض معـدل    لل  ووسائل منع احلم  
 تــسجيل الــوالدات تكفــل وعمليــة تــشريعيةاللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات  

 تنفذ الدولـة الطـرف      بأن  اللجنة كما توصي . احلصول على شهادات ميالد جمانا    وبسهولة  
 الفقرية واملـرأة الريفيـة     املرأة    تعي أن لكفالة تدابري ملموسة    وأن تتخذ  عامة،محالت توعية   

 أن حتصل وأن يكون بوسعها امليالد،شهادات احلصول على التسجيل وب املتعلقةتطلبات امل
وتطلـب  . الـيت تقـدمها احلكومـة     املواليـد   شـهادة مـيالد وتـسجيل       اسـتخراج   على خدمات   

كومـة يف هـذه    التـدابري الـيت اختـذهتا احل    أثـر  تقدم الدولـة الطـرف معلومـات عـن           أناللجنة  
 .اجملاالت يف تقريرها املقبل

 االجتماعيـــة األحـــوال انتـــشار الفقـــر بـــني النـــساء وســـوء أن اللجنـــة وممـــا يـــثري قلـــق - ٢٩٤
 وتـشعر اللجنـة     .ها للمرأة والتمييز ضـد    اإلنسان انتهاك حقوق    أسبابمن بني    امهواالقتصادية  

 القانونيــة احلمايــة افتقارهــا إىللــك  مبــا يف ذالريفيــة، حالــة املــرأة علــى حنــو خــاص إزاءبــالقلق 
عـام  ل الطبيعيـة  الكـوارث    إدارة سـن قـانون       اللجنـة   تالحظ ويف حني .  والتعليم الصحية والرعاية
 وحــاالت الطبيعيــة ضــحايا الكــوارث  مــنحالــة النــساءإزاء  تــشعر بقلــق خــاص افإهنــ، ٢٠٠٧

إزاء عـدم تلبيـة     لقلق  تشعر بـا  و. ٢٠٠٥ ضحايا تسونامي عام      من الطوارئ، مبا يف ذلك النساء    
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 وامللـبس  اإلجنابيـة الصحة  االحتياجات املتعلقة ب   اليت تشمل ،  االحتياجات الصحية هلؤالء النساء   
 علـى  حيـاولن احلـصول   عندما  متييزية معاملة   يعانني من ربات البيوت   ألن  سكن والسالمة، و  ملوا
 .األسر من الذكور ألرباب اليت تقدم الغذائيةعونة املسكن أو امل

تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني        أن يكـون    توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطـرف        و - ٢٩٥
خططهـا   يف   ، تنفيذا كامال  وأن تنفذ  بقضايا املساواة بني اجلنسني عنصرا واضحا،        والتوعية

حدة الفقر، والتنمية من تخفيف ال إىل تلك اليت هتدف وخاصة، وسياساهتا الوطنية اإلمنائية
 تـويل اهتمامـا     أنالدولة الطرف علـى     اللجنة  حتث  و. الطبيعية الكوارث   وإدارةاملستدامة،  

 مـشاركتها يف عمليـات صـنع القـرار ومتكينـها            يكفـل  ، مبا    الريفيةحتياجات املرأة   الخاصا  
بالكامل من احلصول على املـساعدة القانونيـة والتعلـيم واخلـدمات الـصحية والتـسهيالت                

 للقـضاء علـى مجيـع       مناسـبة لطـرف علـى اختـاذ تـدابري         كما حتث اللجنة الدولة ا    . االئتمانية
 يف الغذائيـــة التمييـــز ضـــد املـــرأة فيمـــا يتعلــق باحلـــصول علـــى املـــسكن واملعونـــة  أشــكال 
لمـرأة يف هـذه احلـاالت مـن         ل  كافيـة  محايـة  وكفالـة  الطبيعيـة، الطوارئ والكـوارث     حاالت
 .العنف
 يف التقريـر    املعوقـة  واملـرأة    ةنتطلب اللجنة تقدمي معلومات عـن حالـة املـرأة املـس           و - ٢٩٦
 .التايل
ــاري       - ٢٩٧ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

 ممكـن،  وقـت  أقـرب  يف  تقبـل،  وأن التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال التفاقيه القضاء علـى مجيـع       
 . من االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
يف تنفيــذها اللتزاماهتــا مبوجــب أن تــستفيد، حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  و - ٢٩٨

بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة،          عمل   ومنهاج   إعالن  استفادة تامة من   االتفاقية،
 . تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلكأن الدولة الطرف إىلوتطلب 
 ال غىن عنـه لتحقيـق       أمر لالتفاقيةلتنفيذ الكامل والفعال     ا أن أيضاتؤكد اللجنة   و - ٢٩٩

ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــاج إىلت ــساين  إدم ــال صــريح  منظــور جن  حكــامأل امتث
 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     

 .الدوري املقبل تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها أنالطرف 
 املتعلقـة   الـسبعة صكوك الدولية الرئيسية    ال إىل الدول   انضمام أنتالحظ اللجنة   و - ٣٠٠

 يف األساسـية  واحلريـات    اإلنـسان  متتـع املـرأة حبقـوق        مـن شـأنه أن يعـزز       )١(حبقوق اإلنـسان  
، فـان اللجنـة تـشجع حكومـة إندونيـسيا علـى التـصديق علـى                 لـذلك . مجيع جوانب احلياة  
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 حقـوق مجيـع العمـال       حبمايـة  اليت ليـست طرفـا فيهـا بعـد، وهـي االتفاقيـة املتعلقـة                 املعاهدة
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

 إندونيــسيا علــى نطــاق واســع يف  اخلتاميــةشر هــذه التعليقــات نــوتطلــب اللجنــة  - ٣٠١
 النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات   إلطــالع
 املـساواة للمـرأة     لكفالـة خـذت   اخلطوات الـيت اتُ   على  ،  اإلنسانومنظمات حقوق    النسائية

وتطلب اللجنة .  اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد       األخرى  وقانونا، وكذلك اخلطوات   الفع
ــة الطــرف  إىل ــام تواصــل أن  الدول ــى نطــاق واســع،  القي ــة  عل ــشر االتفاقي ــا بن وبروتوكوهل

ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  وإعـــاللتوصـــيات العامـــة للجنـــةااالختيـــاري و
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠عـام   املـرأة   ”املعنونـة    الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،          ةيئاالستثنا

 النـسائية ملنظمـات   وخاصـة علـى ا    “ اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين       
 .اإلنسانومنظمات حقوق 

ــة ال    - ٣٠٢ ــن الدول ــة م ــستجيبطــرف وتطلــب اللجن ــل   أن ت ــدوري املقب ــا ال  يف تقريره
وتـدعو  .  هـذه  اخلتامية التعليقات   يفب عنها   لشواغل املعرَ ل من االتفاقية    ١٨مبوجب املادة   

 يف  موعـد تقدميـه    الـذي كـان      الـسادس،  تقـدمي تقريرهـا الـدوري        إىلاللجنة الدولة الطرف    
 يف  موعــد تقدميــهالــذي حيــني الــسابع، الــدوري وتقريرهــا ،٢٠٠٥ أكتــوبر/األولتــشرين 
 .٢٠٠٩ أكتوبر/األول يف تقرير موحد يف تشرين ،٢٠٠٩ أكتوبر/األولتشرين 

 
 التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس - ٧ 

 غينيا  
الرابــع واخلــامس والــسادس لغينيــا اجلــامع للتقــارير الدوريــة نظــرت اللجنــة يف التقريــر   - ٣٠٣

  ) CEDAW/C/GIN /4-6   ( ــستيها ــودتني يف ٧٩٦  و٧٩٥يف جلـ ــوز٢٥ املعقـ ــه / متـ  ٢٠٠٧  يوليـ
ــرد     ).(A) 796  و  CEDAW/C/SR.795  (A)نظــر ا( ــيت     وت ــضايا واألســئلة ال ــها حرطقائمــة الق ت

ــة   ــة يف الوثيقـــــــــ ــة   ،CEDAW/C/GIN/Q/6  اللجنـــــــــ ــا يف الوثيقـــــــــ ــرد ردود غينيـــــــــ وتـــــــــ
 CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1. 

 
 مقدمة  

اجلـامع للتقـارير   اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدمي تقريرهـا الـدوري            تعرب    - ٣٠٤ 
الرابــع واخلــامس والــسادس الــذي اتــسم بالــصراحة، إال أهنــا تأســف للتــأخر يف تقــدمي   الدوريــة 

وعـدم إشـارته     التقرير، وعدم التزامه باملبادئ التوجيهية الـيت وضـعتها اللجنـة إلعـداد التقـارير،                 
قائمــة املقــدم ردا علــى اخلطــي  البيــان وتأســف ألن لعامــة الــيت قدمتــها اللجنــة، إىل التوصــيات ا
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 لعديـد مـن  اة مباشـر مل يعـاجل بـصورة    واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الـدورة    القضايا
 .املسائل اليت أثريت

ــني الوفــ         - ٣٠٥ ــذي دار ب ــاء ال ــصريح والبن ــديرها للحــوار ال ــضا عــن تق ــة أي د وتعــرب اللجن
 .ألقى مزيدا من الضوء على احلالة الراهنة للمرأة يف البلدمما وأعضاء اللجنة  
الـشؤون    رفيـع املـستوى يترأسـه وزيـر          ا وفـد  هـا يفادإلوتشيد اللجنـة بالدولـة الطـرف          - ٣٠٦ 

 .واملكاتب املختلفة االجتماعية والنهوض باملرأة والطفولة ومشل ممثلني لعدد من الوزارات 
 

 إلجيابيةاجلوانب ا  
بـني   عزيـز املـساواة     تتثين اللجنة على الدولة الطـرف لقيامهـا بإنـشاء عـدة مؤسـسات ل                - ٣٠٧ 

املعنيــة باملــسائل   يف النظــام التعليمــي، وجهــات التنــسيق  املــساواةاجلنــسني، مبــا يف ذلــك جلــان  
ــين      ــسانية يف بعــض اإلدارات احلكوميــة، واملرصــد املع ــرأة يف اجل   اجلن ــوق امل معيــة بــاحترام حق

 لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    اتفاقيــة ا  واللجنــتني الوطنيــة واإلقليميــة لرصــد    ،الوطنيــة
 .املرأة ضد

وطنيــة  وترحــب اللجنــة بالتقــدم احملــرز يف مكافحــة االجتــار بالبــشر، مثــل إنــشاء جلنــة   - ٣٠٨ 
نـع  بروتوكـول م   ؛ ووضـع خطـة عمـل وطنيـة؛ واالنـضمام إىل             ٢٠٠٥ملكافحة االجتـار يف عـام       

ــة األمــم املتحــدة   وخباصــة النــساء واألطفــال، الــذي يكمــل   , وقمــع االجتــار باألشــخاص  اتفاقي
ــة؛ وتعــديل      ــابرة للحــدود الوطني ــائي؛   ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة الع ــانون اجلن ــرامالق  اتفــاق وإب

 ،٢٠٠٥  يف عـام     بلـدان مـن غـرب أفريقيـا        ف مـع سـبعة      للتعاون الثنـائي واتفـاق متعـدد األطـرا        
 .إعادة األطفال ضحايا االجتار إىل أوطاهنمبشأن 

حتــسني  وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف ملــا اختذتــه مــن مبــادرات خمتلفــة ترمــي إىل    - ٣٠٩ 
نقــص املناعــة   صــحة املــرأة، مبــا يف ذلــك بــدء مــشروع متعــدد القطاعــات متــصل بفــريوس          

باإليـدز حتـت إشـراف مكتـب         ة  اإليـدز، ووضـع األمانـة التنفيذيـة للجنـة الوطنيـة املعنيـ             /البشرية
لقطــاع الــصحة بــشكل عــام، ولتحــسني   رئــيس الــوزراء وزيــادة امليزانيــة احلكوميــة املخصــصة  

 . الوفد شفويا ما ذكره  وصحة األم بشكل خاص، على حن
املـرأة   وتالحظ اللجنة بارتيـاح مـا تبذلـه الدولـة الطـرف مـن جهـود ترمـي إىل متكـني                        - ٣١٠ 

وطين الـ ربنـامج  الووضـع   الدائرة الوطنية للتنمية الريفيـة واإلرشـاد الزراعـي،      الريفية، مثل إنشاء    
امـرأة علـى املـستوى الـشعيب،       ٣٠٠ ٠٠٠جيـرى كـل ثـالث سـنوات لفائـدة       الـذي   األمية   وحمل

 .)للدولة اخلاصة واململوكة (واعتماد قانون األراضي 
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 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
منـتظم   وتزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية على حن        تشري اللجنة إىل ال     - ٣١١ 

يف هـذه التعليقـات    ومستمر، وتــرى، يف الوقـت نفـســه، أن الـشواغل والتوصـيات املبينـة               
األولويـة بـني الوقـت     اخلتامية تتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن توليهـا االهتمـام علـى سـبيل          

اللجنـة الدولـة الطـرف       ووبناء على ذلك، تدع    . قبلاحلايل وموعد تقدمي التقرير الدوري امل     
إجـراءات   إىل أن تركز على تلك اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تبلـغ عمـا اختذتـه مـن                  

الدولـة الطـرف إىل تقـدمي هـذه      ووتـدع  . وعما حتقق مـن نتـائج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل          
 .تنفيذا تاما  الربملان لكفالة تنفيذها التعليقات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املختصة وإىل 
فإهنـا  يتجـزأ مـن القـانون الغـيين،      ال  نة تالحظ أن االتفاقية تشكل جزءا   ورغم أن اللج    - ٣١٢ 

تالحظ أن عدم وجود نص قانوين خاص يف تشريعاهتا الداخلية يعرِّف التمييز ضـد املـرأة وفقـا             
اشـر وغـري املباشـر، يـشكل عقبـة أمـام التطبيـق               من االتفاقية، الذي يـشمل التمييـز املب        ١للمادة  

، A/56/38انظـر  (الكامل لالتفاقيـة يف الدولـة الطـرف، كمـا ورد يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                 
 .)١١٨اجلزء الثاين، الفصل الرابع، الفقرة 

وتكرر اللجنة توصيتها بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتنميـة قـدرهتا علـى فهـم معـىن                       - ٣١٣ 
يف قانوهنـا احمللـي،     ما تقتضيه االتفاقية، وأن تدرج       والفعلية وعدم التمييز، على حن    املساواة   

 املباشـر علـى الـسواء، وفقـا      وغري يشمل التمييز املباشر ،  لتمييز ضد املرأة  ا منعإبطاء   دون  
 . من االتفاقية١للمادة 

يف  العامـة للجنـة     واللجنة قلقة إزاء عـدم االطـالع علـى أحكـام االتفاقيـة والتوصـيات                  - ٣١٤ 
مــن جانــب القــضاة واحملــامني واملــدعني العــامني  اإلطــالع عليهــا الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك 

 النــساء بعــد باالتفاقيــة يف ستــشهادويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء عــدم ا     .والنــساء أنفــسهن 
واللجنـة   . ئيبالشؤون األسرية وعـدم تطبيقهـا بعـد مـن جانـب اجلهـاز القـضا              الدعاوى املتعلقة   

قدرة النساء على رفع دعاوى التمييز أمام احملاكم بسبب عوامل مـن             قلقة كذلك إزاء حمدودية     
ــل  ــساعدة      قبي ــة يف الوصــول إىل احملــاكم واالفتقــار إىل امل ــصعوبات العملي ــة وال يف  الفقــر واألمي

 .سعيهن للحصول على حقوقهن
والتوصـيات   باالتفاقيـة   للتوعية  دها  ف جهو يتكثإىل  اللجنة الدولة الطرف    و  تدعو  - ٣١٥

واحملامني بـشأن االتفاقيـة    ذ برامج تدريبية للمدعني العامني والقضاة  يتنفإىل  العامة للجنة، و  
وحتـث اللجنـة       . وعدم التمييز يف البلد    بغية إرساء ثقافة قانونية تدعم املساواة بني اجلنسني         
بــإجراء محــالت مطــردة  ونيــة وتوصــي الدولــة الطــرف علــى تقــدمي خــدمات املــساعدة القان

ــات،      ــة والتثقيــف يف اجملــال القــانوين تــستهدف النــساء، مبــا يف ذلــك النــساء الريفي للتوعي
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واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال قضايا املرأة، وذلك لتشجيع املـرأة ومتكينـها مـن                 
هاكات اليت متس حقوقهن    اإلجراءات وسبل االنتصاف املتاحة املتعلقة باالنت      االستفادة من   

اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تزيـل العقبـات الـيت قـد تعتـرض               وتطلـب       .يف إطار االتفاقية  
املــرأة الريفيــة، يف الوصــول إىل العدالــة وتــشجع الدولــة الطــرف علــى  املــرأة، مبــا يف ذلــك 

عمليـا سـبل   املـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل هبـدف تنفيـذ تـدابري مـن شـأهنا أن تعـزز                   التماس  
 .وصول املرأة إىل العدالة 
تنـسيق   ورغم أن اللجنة ترحب بتعزيز اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة بإنـشاء جهـات             - ٣١٦ 

بـاحترام حقـوق املـرأة يف        معنية باملسائل اجلنسانية يف بعض اإلدارات احلكومية، واملرصد املعين          
اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           لرصد   واللجنتني الوطنية واإلقليمية     ،اجلمعية الوطنية 
. قدرة هذه اآلليـة علـى أداء مهامهـا بـسبب االفتقـار إىل الـدعم                قلقة إزاء عدم    ا  ضد املرأة، فإهن  

البـشرية واملاليـة     واللجنة أيضا قلقـة إزاء عـدم تـوافر مـا يكفـي مـن الـسلطة واحلـضور واملـوارد                      
النـهوض بـاملرأة واملـساواة بـني      يتـها الراميـة إىل تـشجيع    تضطلع بفعالية بواللكي لآللية الوطنية   

الـوزارة وغريهـا مـن اآلليـات         واللجنة قلقة كذلك إزاء نقـص التنـسيق والتعـاون بـني              . اجلنسني
 .والقضاء عليه املؤسسية فيما يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز ضد املرأة 

طريـق    بتعزيز آليتـها الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة عـن             وتوصي اللجنة الدولة الطرف     - ٣١٧
مـن املـوارد    حتديد واليات ومـسؤوليات خمتلـف العناصـر بوضـوح، وبتخـصيص مـا يكفـي          

مهامهــا بالكامــل وعلــى  البــشرية ومــوارد امليزانيــة مــن أجــل كفالــة قــدرهتا علــى أداء مجيــع 
ــق والنحــ ــى وجــه اخلــصوص      . الالئ ــدابري عل ــك الت ــشمل تل ــي أن ت ــوفري وينبغ ــائل   ت الوس

الضرورية لتحسني وزيادة فعالية التعاون والتنسيق بـني خمتلـف اآلليـات، ولتعزيـز التعـاون            
 .اجملتمع املدين مع 

، ٢٠٠٦  ورغــم أن اللجنــة ترحــب بتنقــيح الــسياسة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة يف عــام     - ٣١٨ 
وخطــط العمــل  ت والــربامج حتليــل ألثــر الــسياسا وفإهنــا تالحــظ بقلــق عــدم إجــراء أي تقيــيم أ

 .التصحيحية الالزمة السابقة املتصلة باملساواة بني اجلنسني وعدم اختاذ اإلجراءات 
أن تـضطلع بتقيـيم لـسياساهتا وبراجمهـا الـسابقة        إىل  اللجنة الدولة الطـرف     و  دعوت - ٣١٩

إحـراز   املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني بغيـة حتديـد أوجـه الـنقص والثغـرات ومـواطن عـدم              
ــال      ــربامج واألعمـ ــسياسات والـ ــا خـــضعت الـ ــيم كلمـ ــستخدم ذلـــك التقيـ ــدم وأن تـ التقـ

الدولــة الطــرف أيــضا إىل أن ترصــد بــصورة منهجيــة تنفيــذ سياســاهتا    ووتــدع . للتحــديث 
م أثرهـا ومـدى حتقيـق األهـداف املعلنـة،      باملـساواة بـني اجلنـسني، وأن تقـيّ      وبراجمها املتصلة   

وتطلـب مـن الدولـة الطـرف         .الـضرورة إىل ذلـك    كلما دعت وأن تتخذ تدابري تصحيحية  
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معلومات عن أثـر الـسياسات والـربامج فيمـا يتعلـق             أن تدرج، يف تقريرها الدوري املقبل،       
 .بتعزيز املساواة بني اجلنسني

  مـــن١وتالحـــظ اللجنـــة بقلـــق عـــدم اختـــاذ أي تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة وفقـــا للفقـــرة   - ٣٢٠ 
 .التدابري للغرض من هذه  وعلى ما يبد عدم فهم الدولة الطرفوقية،  من االتفا٤املادة  

ــا       - ٣٢١ ــة، وفقـ ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــتخدام التـ ــرف باسـ ــة الطـ ــة الدولـ ــي اللجنـ  وتوصـ
 للجنة، كجـزء مـن االسـتراتيجية        ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١  للفقرة  

إىل  الدولـة الطـرف      ووتدع . لية بني املرأة والرجل   الضرورية للتعجيل بتحقيق املساواة الفع     
النظر يف استخدام طائفة من التدابري املمكنة، مثـل احلـصص والنقـاط املرجعيـة واألهـداف               

 ١٤و  ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالتعجيـــل بتنفيـــذ املـــواد  واحلـــوافز، وال 
 .االتفاقية من

يف اعتمــاد مــشروع القــانون املــدين، األمــر الــذي   ويــساور اللجنــة القلــق إزاء التــأخري - ٣٢٢
ــساوية مــع الرجــل يف         ــرأة مــن احلقــوق املت ــيت حتــرم امل ــة ال ــسمح باســتمرار األحكــام التمييزي ي

 .اجملاالت خمتلف
 اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن متــنح أولويــة عاليــة لالنتــهاء مــن العمليــة    وحتــث- ٣٢٣

أن تقوم بذلك دومنا إبطاء، خالل إطار زمـين     الضرورية العتماد مشروع القانون املدين، و     
حمدد، لكي يتسىن جعل األحكام ذات الصلة متمشية مع االتفاقيـة، وعلـى وجـه التحديـد                 

 .١٦  و١٥  و١٣  و٩مع املواد 
ــه مــن األفكــار     - ٣٢٤ ــة مبــا تتــسم ب ــة األبوي ــة القلــق إزاء انتــشار األيديولوجي  ويــساور اللجن

. خيـص أدوار ومـسؤوليات املـرأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع             النمطية الـشديدة الترسـيخ فيمـا        
ويساورها القلق أيضا بسبب استمرار املعايري والعـادات والتقاليـد الثقافيـة الـضارة املتجـذرة يف                 
اجملتمع، ومن بينها الزجيات القسرية واملبكرة وتشويه األعضاء التناسلية لألنثـى، الـيت متيـز ضـد                 

ضــة ملمارســات العنــف وتــشكل عقبــات كــبرية يف وجــه متتــع املــرأة   املــرأة، وتــدمي وقوعهــا عر
 .حبقوقها اإلنسانية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إىل الثقافة باعتبارها بعدا ديناميا حليـاة               - ٣٢٥
. البلــد ونــسيجه االجتمــاعي، خيــضع لتــأثريات عديــدة عــرب الــزمن، ومــن مث خيــضع للتغــيري

ــة الطــرف علــى    ــا إبطــاء اســتراتيجية شــاملة، تتــضمن أهــدافا     وحتــث الدول ــضع دومن أن ت
وجداول زمنية واضحة، لتعديل املمارسـات والـصور النمطيـة الثقافيـة الـسلبية الـيت تـضر                  
باملرأة ومتيز ضدها، أو للقضاء على هذه املمارسات والـصور، ولتعزيـز متتـع املـرأة بكامـل       
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ن تضع آليـات رصـد للتقيـيم املنـتظم          وحتث الدولة الطرف أيضا على أ     . حقوقها اإلنسانية 
وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تقـوم          . ملا يتم إحرازه من تقدم جتاه حتقيق األهداف املقررة        

هبذه اجلهود بالتعاون مع اجملتمع املدين، واملنظمات النسائية، والقادة اجملتمعـيني والـدينيني،             
 . حتققت يف تقريرها الدوري املقبلوأن تقدم تقريرا عن التدابري اليت اختذت والنتائج اليت

 ملمارسـة تـشويه األعـضاء    خ ويف الوقت الذي تالحظ فيـه اللجنـة البعـد الثقـايف املترسـ         - ٣٢٦
، ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١٠، املـؤرخ    L/2000/010/ANالتناسلية لألنثى، وترحب بإصدار القانون      

ة لألنثى، باإلضافة إىل تـدابري      بشأن الصحة اإلجنابية الذي حيظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلي        
أخــرى، مثــل حظــر القيــام بعمليــة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى يف املرافــق الــصحية، فإهنــا  
تــشعر بقلــق بــالغ إزاء اســتمرار هــذه املمارســة الــضارة ومعــدل انتــشارها العــايل، األمــر الــذي   

ــرأة واللتزامــات ا     ــاة وامل ــسان للفت ــهاكا خطــريا حلقــوق اإلن ــة الطــرف مبوجــب  يــشكل انت لدول
ويـــساور اللجنـــة القلـــق أيـــضا إزاء إفـــالت اجلنـــاة مـــن العقـــاب وتالحـــظ اللجنـــة   . االتفاقيـــة

املضاعفات الصحية اخلطـرية الـيت تتعـرض هلـا الفتيـات والنـساء جـراء ممارسـة تـشويه األعـضاء                      
 .التناسلية لألنثى، واليت تفضي، يف بعض احلاالت، إىل الوفاة

دولــة الطــرف علــى أن ترفــع مــستويات الــوعي بقــانون الــصحة  وحتــث اللجنــة ال - ٣٢٧
اإلجنابية الذي حيظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى، وكفالـة تنفيـذه، مبـا يف         

وحتــث الدولــة الطــرف علــى تعزيــز . ذلــك مقاضــاة املخــالفني وإنــزال العقوبــة املناســبة هبــم
أة والرجــل علــى حــد ســواء، بــدعم مــن جهودهــا التوعويــة والتثقيفيــة الــيت تــستهدف املــر

يه األعــضاء التناســلية لألنثــى اجملتمــع املــدين والقــادة الــدينيني، للقــضاء علــى ممارســة تــشو  
وتشجع الدولة الطرف على وضـع بـرامج إلجيـاد          . حييط هبا من تربيرات ثقافية ودينية      وما

يلة لكــسب مــصادر بديلــة للــدخل ألولئــك الــذين يقومــون هبــذه املمارســة باعتبارهــا وســ   
ــشهم ــضاء        . عي ــشويه األع ــة ت ــصحية ملمارس ــار ال ــة الطــرف إىل معاجلــة اآلث ــدعو الدول وت

ويف هـذا الـسياق، تـشجع الدولـة         . التناسلية لألنثى، وتقدمي الدعم الطيب ملـن يتعرضـن هلـا          
الطرف أيضا على أن تلتمس املساعدة التقنية من صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة        

 .الصحة العاملية
ويـساورها القلـق    .  اللجنة قلقة إزاء انتشار ممارسة العنف ضـد املـرأة والفتـاة            ل وال تزا  - ٣٢٨

بوجه خاص إزاء ما يقع من حوادث العنف العـائلي واالغتـصاب، مبـا يف ذلـك االغتـصاب يف                    
إطــار الــزواج، ومجيــع أشــكال إســاءة املعاملــة اجلنــسية للمــرأة، وكــذلك إزاء اســتمرار وجــود   

. ألبوية الـيت تعتـرب إنـزال العقـاب البـدين بـأفراد األسـرة، مبـن فـيهم النـساء، مقبـوال                      االجتاهات ا 
ويساور اللجنـة القلـق كـذلك بـسبب عـدم تـوفر معلومـات وبيانـات يف التقريـر عـن معـدالت                     
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انتشار األشكال املختلفة مـن ممارسـات العنـف ضـد املـرأة، وعـدم وجـود تـشريع يعـاجل بـصفة                   
لي، وغياب الوعي العـام، فيمـا يبـدو، هبـذا االنتـهاك حلقـوق اإلنـسان        شاملة مسألة العنف العائ  

 .للمرأة، وعدم توفر الدعم الكايف لضحايا العنف
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن متـنح األولويـة القـصوى لتنفيـذ هنـج شـامل                    - ٣٢٩

 وتــشجع الدولـة الطــرف علـى اإلفــادة  . ملعاجلـة مجيـع أشــكال ممارسـات العنــف ضـد املـرأة     
، يف هـذه اجلهـود، ومـن دراسـة األمـني العـام              ١٩الكاملة من التوصـية العامـة للجنـة رقـم           
).  Corr.1وA/61/122/Add.1 (العنف ضد املـرأة   لألمم املتحدة املتعمقة بشأن مجيع أشكال

ــة الطــرف علــى إذكــاء الــوعي العــام مــن خــالل وســائط اإلعــالم والــربامج       وحتــث الدول
وتـدعو اللجنـة الدولـة      .  ممارسـة العنـف ضـد املـرأة غـري مقبولـة            التثقيفية بأن مجيـع أشـكال     

الطــرف إىل تــدريب أفــراد اهليئــة القــضائية، ومــسؤويل إنفــاذ القــانون، والعــاملني يف جمــال   
ــتم مقاضــاة    والعــاملني االجتمــاعيني،  القــانون،  ــة أن ت ومقــدمي اخلــدمات الــصحية، لكفال

 ما يتطلبه ذلك من جدية وسرعة، وأن ومعاقبة مرتكيب العنف ضد املرأة بشكل فعال، مع    
وتدعو الدولة الطرف إىل    . يقدم الدعم الفعال املراعي لالحتياجات اجلنسانية إىل الضحايا       

تعزيز حصول الضحايا على سبل االنتصاف القانوين، ووضع تدابري لدعم ضـحايا ممارسـة              
وحتـث اللجنـة    . سيالعنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك املـآوي والـدعم القـانوين والطـيب والنفـ                 

الطــرف علــى أن تقــوم دومنــا تــأخري بــسن تــشريعات بــشأن العنــف العــائلي، مبــا يف الدولــة 
االغتــصاب يف إطــار الــزواج، ومجيــع أشــكال إســاءة املعاملــة اجلنــسية، علــى النحــو    ذلــك

 اجلزء الثاين، الفصل الرابع، A/56/38انظر، (املطلوب يف التعليقات اخلتامية السابقة للجنة 
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم معلومـات يف تقريرهـا املقبـل             ). ١٣٥فقرة  ال

بشأن مـا يوجـد مـن قـوانني وسياسـات وبـرامج ملعاجلـة مجيـع أشـكال ممارسـة العنـف ضـد                         
املرأة، وبشأن آثار هذه التدابري، باإلضافة إىل البيانات اإلحـصائية والتوجيهـات عـرب فتـرة          

 . خمتلف أشكال هذا العنفزمنية، املتعلقة بانتشار
ويف الوقت الـذي تعـرب فيـه اللجنـة عـن تقـديرها جلهـود الدولـة الطـرف الراميـة إىل                        - ٣٣٠

مكافحــة االجتــار بالنــساء والفتيــات، ال يــزال القلــق يــساورها إزاء عــدم وجــود تــدابري كافيــة     
مـن وضـع الدولـة      انطالقا  ملكافحة هذه الظاهرة، مبا يف ذلك أسباهبا ومدى انتشارها، ال سيما            

ومن دواعي قلق اللجنة كذلك عدم تـوفر بيانـات   . الطرف باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد     
ومعلومات إحصائية عن مدى انتشار االجتار بالنساء والفتيات، ال سـيما االجتـار الـداخلي مـن                 

 .املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية
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 جبهـود لتحديـد أسـباب االجتـار بالنـساء            وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى القيـام        - ٣٣١
والفتيات ومدى انتشاره من منظورها باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد، ولتحديد مدى            

وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء          . انتشاره داخليا 
لقــضاء علــى وقوعهــا والفتيــات ومنعــه، وحتــسني األوضــاع االقتــصادية للمــرأة مــن أجــل ا 

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف تقريرهــا  . عرضــة لالســتغالل واملتجــرين
 .املقبل، معلومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات

 وتعرب اللجنة جمددا عن قلقها إزاء استمرار نقص متثيل املرأة يف احلياة العامة واحليـاة                - ٣٣٢
اقع صنع القرار، مبا يف ذلك اجلمعية الوطنية واحلكومـة والـسلك الدبلوماسـي              السياسية ويف مو  
 إىل ٢٠٠٢وتالحــظ مــع القلــق التــدين الــذي وقــع خــالل الفتــرة مــن العــام    . واهليئــات احملليــة

 يف عدد النساء يف املواقع العليا ومواقع صنع القرار، ال سيما أعداد النـساء يف الربملـان،                  ٢٠٠٧
 .ينات العامات يف الوزاراتوالوزيرات، واألم

 وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مستدامة، مبا يف ذلك مـن خـالل             - ٣٣٣
 من االتفاقيـة، والتوصـية العامـة للجنـة          ١ من الفقرة    ٤التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للمادة      

شأن املـرأة يف     بـ  ٢٣ بشأن التدابري اخلاصة املؤقتـة، والتوصـية العامـة للجنـة رقـم               ٢٥رقم  
وحتث الدولة الطرف أيضا على وضع أهداف وجداول . احلياة العامة ومواقع صنع القرار

زمنية حمـددة لتـسريع الزيـادة يف متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واملعينـة يف مجيـع جمـاالت                        
. احليــاة العامــة، مبــا يف ذلــك العمــل الدبلوماســي، علــى مجيــع املــستويات، ورصــد إجنازاهتــا 

وتوصي اللجنة أيضا باختاذ مزيد من اجلهود لزيـادة أعـداد النـساء يف مواقـع صـنع القـرار                    
ويف ضـوء االنتخابـات التـشريعية املقـرر عقـدها يف            . يف اإلدارة العامة، ويف القطاع اخلاص     

، حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنفيــذ محــالت لرفــع   ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول
مع األحزاب السياسية لزيادة أعداد املرشحات، ووضع برامج        مستويات الوعي، والعمل    

وتدعو الدولة الطـرف كـذلك إىل أن تـربز للمجتمـع      . تدريب ورصد موجهة للمرشحات   
بأسره أمهية مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية يف املواقع القيادية على مجيع مستويات صنع 

 .القرار من أجل تنمية البلد
ة مع القلق أنـه ال تـزال هنـاك يف القـانون املـدين أحكـام معينـة تتنـاقض              وتالحظ اللجن  - ٣٣٤

 . من االتفاقية بشأن اجلنسية، كما متيز ضد املرأة الغينية٩مع املادة 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقوم على وجـه الـسرعة بإدخـال تعـديالت                 - ٣٣٥

 .ن االتفاقية م٩على القانون املدين جلعله متفقا مع أحكام املادة 
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 ويف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة مع االرتياح إدراج منـاذج وظيفيـة حملـو األميـة يف                   - ٣٣٦
منــهج مراكــز املــساعدة الذاتيــة للمــرأة، وإنــشاء كرســي للمــرأة واملــسائل اجلنــسانية واجملتمــع     

، )اليونـسكو (والتنمية يف جامعة كوناكري تابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                  
تزال اللجنة قلقة بسبب املعدل العـايل جـدا لألميـة بـني النـساء والفتيـات، األمـر الـذي يـبني                        ال

ومـن دواعـي قلـق اللجنـة أيـضا         . ١٠جبالء أمناط التمييـز املباشـر وغـري املباشـر، يف إطـار املـادة                
ض اللتحـاق الفتيـات    العدد البالغ االخنفاض للفتيات يف مستويات التعليم العايل، والعدد املنخف         

ــات،      ــة عــن الدراســة للفتي ــة، ومعــدالت االنقطــاع العالي ــاطق الريفي باملــدارس، ال ســيما يف املن
ويـساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء سـوء      . ألسباب من بينها احلمل والزجيات املبكرة والقسرية  

ؤهلني، كمـا يقلقهـا   اهلياكل األساسية التعليمية واألعداد غري الكافية من املدارس واملدرسني املـ          
 .أيضا العبء االقتصادي الذي يتحمله اآلباء واألمهات يف سبيل إحلاق البنات باملدارس

 التعلـيم باعتبـاره حقـا مـن         بأمهيـة  نـشر الـوعي   وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى         - ٣٣٧
 واختـاذ اخلطـوات الالزمـة للتغلـب علـى املواقـف             املـرأة،  لـتمكني    وأساسـا حقوق اإلنـسان    

 بـأن توصـي   و.  من االتفاقية  ١٠ املادة   ألحكام التمييز وعدم االمتثال     تكرس اليت   يديةالتقل
  مجيـع مـستويات التعلـيم      علـى  الفتيات والنـساء     حصول لكفالةتنفذ الدولة الطرف تدابري     

تـدابري  مـن خـالل اختـاذ        الفتيـات يف املـدارس، مبـا يف ذلـك            إبقـاء  وكفالـة ،  على حنو متساو  
 للجنـة، مثـل   ٢٥ العامـة  والتوصـية  مـن االتفاقيـة   ٤ من املـادة  ١رة  وفقا للفق خاصة  مؤقتة  

 إىلوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         .  املدارس إىل بناهتم   إرسالاحلوافز لتشجيع اآلباء على     
تعلـيم  بذل كل جهد لتحسني مستوى حمو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتمـاد بـرامج                

  مـن  وتطلـب . الكبـار وتـدريب    خـالل تعلـيم       ومـن  للنظـامني الرمسـي وغـري الرمسـي،       شاملة  
 بعـد الـوالدة،     ن دراسـته  إكمـال الدولة الطـرف تنفيـذ تـدابري حمـددة لـتمكني الفتيـات مـن                

الدولـة  اللجنـة   وتشجع  . ن تعليمه أمامعقبات  اليت تعد    يوالقسرومكافحة الزواج املبكر    
 املقـدم مـن اجملتمـع        تعزيـز الـدعم    إىل والـسعي الطرف على تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين        

 . من االتفاقية١٠ لتسريع االمتثال للمادة املاحنة واملنظمات الدويل
 إلغــاء، وال ســيما بعــد اإلنــاث بــني البطالــة ارتفــاع معــدل إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق  - ٣٣٨

األعمـال ذات   النـساء يف    َتركُّـز    و املهنيـة  التفرقـة كما تشعر بـالقلق إزاء      . املدنيةوظائف اخلدمة   
 عـدم متتـع     إزاءكمـا تـشعر بـالقلق       . قطاعات األعمال اليت ال تطلب مهـارة       و املنخفضة األجور
يف القطـاع غـري     زيـادة متثيـل املـرأة        إىل، ممـا يـؤدي       يف احلصول على فرص عمـل      باملساواة املرأة

ــ ال الــذي، الرمســي بيانــات يف  معلومــات ولعــدم تــوفروتأســف اللجنــة . اجتماعيــة محايــةوفر ي
 وإجـازة  االجتماعيـة، واملزايـا   املـرأة، واملرتبـات،      ظروف عمل    ها مبا في  ،١١شأن املادة   التقرير ب 
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  فضال عن فـرص التـدريب والتأهيـل املتاحـة للعـاطالت            العمل،، والسالمة والصحة يف     األمومة
 .عن العمل

.  مــن االتفاقيــة١١وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التطبيــق الكامــل للمــادة   - ٣٣٩
توصـي  و. بالعمالـة معاجلة العوائق اليت تواجهها املرأة فيما يتعلق  إىل  ة الطرف   وتدعو الدول 

 مبـا يف    ودعمهـا،  املـشاريع    قدرة املـرأة علـى تنظـيم       الدولة الطرف تدابري لتشجيع      بأن تنفذ 
 أن تقـدم     إىل الدولة الطـرف  اللجنة  وتدعو  . قروضال على   واحلصول التدريب   إتاحةذلك  

 يف القطاعني ،ت مفصلة عن حالة املرأة يف ميادين العمالة والعمل     يف تقريرها القادم معلوما   
 . املرأةأمام وعن التدابري املتخذة وتأثريها على حتقيق تكافؤ الفرص الرمسي،الرمسي وغري 

 فإهنــا، املــرأة صــحةلتحــسني باملبــادرات الــيت اختــذت مــؤخرا  ترحــب  ومــع أن اللجنــة- ٣٤٠
،  الــصحية الكافيــةالرعايــةعلــى خــدمات املــرأة صول حــ ةإمكانيــ حمدوديــة بــشأنتــزال قلقــة  ال
 سـيما  ، وال األسـرة  واملعلومات املتعلقة بتنظيم     واليت تليها  الوالدة   يف ذلك الرعاية اليت تسبق     مبا

 أثنـاء  األمهـات  إزاء اسـتمرار ارتفـاع معـدل وفيـات     اجلـزع  اللجنـة   وينتـاب . الريفيـة يف املناطق   
 انعـدام  وداللـة علـى  ،  جنـوب الـصحراء الكـربى    أفريقيـا  يف   االنفاس، اليت تشكل أعلى نـسبة هلـ       

ــة ينتــابكمــا . ، وارتفــاع معــدل وفيــات الرضــع التوليــد رعايــة جتاهــات اال إزاء اجلــزع اللجن
 . النساءيف صفوفااليدز /فريوس نقص املناعة البشرية باإلصابة يف معدالت املتصاعدة

ــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــ    - ٣٤١ ــة الدول ــة  وحتــث اللجن ــة التحتي ا لتحــسني البني
 إصـالحات  منظـور جنـساين يف مجيـع         إدمـاج  إىلوتـدعو الدولـة الطـرف       . لبلديف ا الصحية  

 بالقدر  واإلجنابية اجلنسية املرأة   صحة بأن حتظى احتياجات   أيضا تكفل   وأنقطاع الصحة،   
إطـار  ك ٢٤، وتوصـية اللجنـة العامـة        ١٢ من املادة    التامةاالستفادة  والكايف من االهتمام،    

 املناسـبة ن تتخذ الدولة الطرف التـدابري    أبصفة خاصة توصي اللجنة ب    و. هذه اجلهود لبذل  
ــةلتحــسني  ــرأة علــى  إمكاني ــة حــصول امل ــصحية واخلــدمات واملعلومــات  الرعاي ــة ال  املتعلق
 حتـسني   إىلتـدعو الدولـة الطـرف       و. حصول النـساء الريفيـات عليهـا      ، مبا يف ذلك     بالصحة

تنظـيم  ب  املتعلقةدماتاخل مبا يف ذلك املعلومات وواإلجنابية، جلنسيةاتوافر خدمات الصحة   
وخــدمات خــدمات مــا قبــل الــوالدة ومــا بعــدها  إمكانيــة حــصوهلا علــى وكــذلك، األســرة
 لأللفيـة  اإلمنائيـة  إطـار األهـداف   وحتقيـق     أثنـاء النفـاس     وفيات األمهات  للتقليل من التوليد  

 حمـدد  شـامل،  بتنفيذ برنـامج  أيضاوتوصى اللجنة  . األمهات أثناء النفاس  للحد من وفيات    
وتـشجع الدولـة الطـرف علـى التمـاس الـدعم الـتقين مـن                . زمنيا للحد من وفيات الرضـع     

كمـا توصـي باعتمـاد بـرامج وسياسـات          . اجملاالت هذه   يف املتحدة للسكان    األممصندوق  
 حبيـث ميكـن     ولـة، معق واحلـصول عليهـا بأسـعار     وسائل منع احلمـل     ب املتعلقة املعارفلزيادة  
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.  بــني الــوالداتواملباعــدة األطفــال بــشأن عــدد مــستنريةخيــارات اختــاذ للنــساء والرجــال 
 الفتيــات واســتهداف التثقيــف اجلنــسي علــى نطــاق واســع   بالتــشجيع علــىتوصــي  كمــا

عـن طريـق    املنقولـة  األمـراض  اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر ومكافحة إيالءوالفتيان، مع  
 إىلكمـا تـدعو الدولـة الطـرف         . اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية       و االتصال اجلنـسي  

، اإليـدز /البـشرية  املناعـة فـريوس نقـص     ب  لقوانينـها وسياسـاهتا املتعلقـة       التنفيذ الفعـال   كفالة
 املتحــدة املــشترك املعــين األمــم دعــم تقــين مــن منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج   والتمــاس

 . هذا الصددز يفاإليد/البشرية املناعةبفريوس نقص 
اســتحقاقات ب فيمــا يتعلــق القائمــة التمييزيــة األحكــاموتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن  - ٣٤٢
 .األسرة رب فقط باعتباره الزوج إىل، حيث يتم الدفع األسرة
سـتحقاقات  ال بالنـسبة    التمييزيـة  األحكـام  إلغاءوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٣٤٣
 .التفاقية من ا١٣، وفقا للمادة األسرة
سـوء األوضـاع االجتماعيـة      ألن   النـساء و   بـني  انتشار الفقـر     إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ٣٤٤

وتـشعر اللجنـة    . املـرأة  للمرأة والتمييز ضـد      اإلنسان انتهاك حقوق    أسبابواالقتصادية من بني    
 املترديـة  شيةاملعيـ  أوضـاعها  إىل، وال سيما بالنظر     الريفية املرأة حالة   إزاء  على حنو خاص   بالقلق

ــالرعايــةوحــصوهلا علــى ، متكنــها مــن اللجــوء إىل القــضاء وعــدم   األراضــي ة الــصحية، وملكي
 إزاءكمـا تعـرب عـن قلقهـا         . اجملتمعيـة  واخلـدمات    االئتمانيـة ، والتـسهيالت    واملرياث، والتعلـيم  

ات  الــضمانإىل، مثـل االفتقـار    يف احلـصول علـى القــروض  املـرأة العوائـق العمليـة الـيت تواجههــا    
 . الزراعيةباألنشطة التقليدية ات القروضمؤسسعدم اهتمام  أو

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جعــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني عنــصرا     - ٣٤٥
  مـن  تخفيـف ال إىل اهلادفـة  الوطنيـة، وال سـيما تلـك         اإلمنائية خططها وسياساهتا واضحا من   

ــدة ــستدامة  ح ــة امل ــر والتنمي ــة ال و.  الفق ــى  حتــث الدول ــا خاصــا   أنطــرف عل ــويل اهتمام  ت
وقــدرهتا علــى  مــشاركتها يف عمليــات صــنع القــرار يكفــل، مبــا الريفيــةحتياجــات املــرأة ال

التعلــيم واخلــدمات الــصحية والتــسهيالت  حــصوهلا علــى  ، والقــضاء إىل الكامــل اللجــوء
ى مجيـع    للقـضاء علـ    املناسـبة كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري         . االئتمانية
وتــدعو اللجنــة الدولــة .  األرض ووراثتــهاة التمييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق مبلكيــ أشــكال
. خطـط واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر          منظور جنـساين يف مجيـع        إدراج كفالة إىلالطرف  

 وأن تـدرج   الريفيـة  املـرأة    حالـة توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف جبمع بيانـات عـن            و
 . املقبلالدوري تقريرها يفيلها هذه البيانات وحتل
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، مثـل   يف القـانون املـدين    الـسارية    التمييزيـة  األحكـام  خمتلف   إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ٣٤٦
 الرجـل   أن ومفهـوم ؛  ) عامـا  ١٨(الرجـال   سـن    مـن    أكثـر )  عامـا  ١٧(املرأة  اخنفاض سن زواج    

 حبــضانةملتعلقــة األحكــام او؛  األســرةإقامــة وعلــى هــذا النحــو حيــدد مكــان   األســرةهــو رب 
 . الزواجأثناءتقاسم املسؤوليات يف  القاصرين وعدم املساواة األطفال
ــأولويـــة إيـــالءوحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى   - ٣٤٧ ــاد ب لإلســـراع ة عاليـ اعتمـ

 أحكــام مــع متماشــية الــصلة أن تــصبح األحكــام ذاتجــل أالقــانون املــدين مــن   مــشروع
 زيادة جهودها إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف .  من االتفاقية١٦ و ١٥  و٢ و ١ املواد

 .تحقيق االمتثال الكامل ألحكامهال اإلصالح هذا أمهيةلتوعية الرأي العام حول 
 مــصنفة حــسب نــوع  ة كافيــإحــصائية التقريــر مل يقــدم بيانــات  نألوتأســف اللجنــة  - ٣٤٨

 الـيت جـل يف مجيـع اجملـاالت         والر املـرأة عن التنفيـذ العملـي ملبـدأ املـساواة بـني            و ،والعرقاجلنس  
  معلومـات كافيـة عـن اآلثـار والنتـائج الـيت            ألن التقريـر مل يقـدم     كما تأسـف    . تشملها االتفاقية 

 .املتخذةاملتعلقة بالسياسات التدابري و ية القانون التدابرياحترامما يتعلق بحتققت يف 
 والتمـاس  بيانـات، المـع  املتعلـق جب وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامها        - ٣٤٩

 حـسب نـوع اجلـنس يف        املصنفة هذه البيانات    وإدراج الدويل، من اجملتمع    التقنيةاملساعدة  
 أثـر  عمليـات تقيـيم      بـإجراء كما توصي بأن تقـوم الدولـة الطـرف بانتظـام            . تقريرها القادم 
 األهــدافالتــدابري املتخــذة  حتقــق  أن لكفالــة وسياســاهتا وبراجمهــا  التــشريعية إصــالحاهتا

 . تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات يف تقريرها املقبلوأنملرجوة، ا
ــاري       - ٣٥٠ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت

 ممكـن، قـرب وقـت   أ يف  تقبـل،  وأن التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال التفاقيه القضاء علـى مجيـع       
 .لقة مبوعد اجتماع اللجنة من االتفاقية املتع٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى االســتفادة بالكامــل، يف تنفيــذها اللتزاماهتــا     - ٣٥١

ــة،  ــيجني،  مــن إعــالنمبوجــب االتفاقي ــة، اللــذين يعــززان  ومنــهاج عمــل ب أحكــام االتفاقي
 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلأن الدولة الطرف إىلوتطلب 
 ال غـىن عنـه لتحقيـق    أمـر  لالتفاقيـة  التنفيذ الكامـل والفعـال      أنما تؤكد اللجنة    ك - ٣٥٢

ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــراز أحكــام  منظــور جنــساين  إدمــاج إىلت ــة وإب  االتفاقي
 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الرامية يف مجيع اجلهود     بوضوح
 . عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل تدرج معلوماتأنالطرف 
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صكوك الدوليــة الرئيــسية الــ علــى هاتــصديقلوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف   - ٣٥٣
 الصكوك  الطرف هبذه  ةالدولاللجنة أن التزام    وتالحظ  . )١( املتعلقة حبقوق اإلنسان   السبعة
 .ياة احل مجيع جوانبيف األساسيةواحلريات اإلنسان حبقوق املرأة متتع يعزز 
 إلطـالع  علـى نطـاق واسـع يف غينيـا     اخلتاميـة  هذه التعليقات نشروتطلب اللجنة   - ٣٥٤

 النــسائيةالنــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات   
 وقانونــا ال املــساواة فعــلكفالــةخــذت اخلطــوات الــيت اُتعلــى ، اإلنــسانومنظمــات حقــوق 

 ،خاصــةبــصفة و.  الــيت يلــزم اختاذهــا يف هــذا الــصدد األخــرىللمــرأة، وكــذلك اخلطــوات
 فـضال عـن اجملتمـع    اجلهات، مجيع تضم عقد ندوة عامة   علىتشجع اللجنة الدولة الطرف     

 الدولــة إىل وتطلــب اللجنــة اخلتاميــةاملــدين ملناقــشة وعــرض التقريــر ومــضمون التعليقــات  
ــام تواصــل أن الطــرف  ــشر االتفاقيــ علــى نطــاق واســع،  القي ــاري  ة بن وبروتوكوهلــا االختي

 الثالثـة   ةيئن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنا            لتوصيات العامة للجنة وإعال   او
املــــساواة بــــني اجلنــــسني : ٢٠٠٠عــــام املــــرأة ”املعنونــــة والعــــشرين للجمعيــــة العامــــة، 

  ومنظمـات  النسائيةملنظمات  وخاصة على ا  “ والسالم يف القرن احلادي والعشرين     والتنمية
 .اإلنسان حقوق
ــة الطــرف     - ٣٥٥ ــن الدول ــة م ــب اللجن ــستجيبوتطل ــل   أن ت ــدوري املقب ــا ال  يف تقريره

وتـدعو  .  هـذه  اخلتامية التعليقات   يفلشواغل املعرب عنها    ل من االتفاقية    ١٨مبوجب املادة   
  يفالــذي حيــني موعــد تقدميــه الــسابع، تقــدمي تقريرهــا الــدوري إىلاللجنــة الدولــة الطــرف 

 يف حيـــني موعـــد تقدميــــه   الـــذي  الـــدوري الثــــامن،  وتقريرهـــا  ،٢٠٠٧ ســـبتمرب /أيلـــول 
 .٢٠١١ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١١سبتمرب /أيلول

 
 هندوراس  

  التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس هلنـدوراس         نظرت اللجنة يف   - ٣٥٦
)CEDAW/C/HON/6 ( ٢٠٠٧يوليـــه /وز متـــ٢٦ املعقـــودتني يف ٧٩٨ و ٧٩٧فــــي جلـــستيها 
ــرد قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت   ). (A) 798 و CEDAW/C/SR.797 (A)انظــر ( ــها حرطوت ت

 يف الوثيقـــــــــة هنـــــــــدوراس ردود وتـــــــــرد، CEDAW/C/HON/Q/6اللجنـــــــــة يف الوثيقـــــــــة 
CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1. 
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 مقدمة  
رير الدوريـة   اجلـامع للتقـا  هـا تقريرتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدمي         - ٣٥٧

 ولعـدم تـضمينه بيانـات       ،الرابع واخلامس والسادس، لكنها تأسـف لتأخرهـا الـشديد يف تقدميـه            
 .إحصائية كافية مفصلة حسب اجلنس ولنقص اإلشارة فيه إىل التوصيات العامة للجنة

وزيـرة   الـذي أرسـلته برئاسـة         الرفيـع املـستوى    الدولة الطرف للوفـد   على   اللجنة   وتثين - ٣٥٨
 الوطين للمرأة، وهو اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة، والـذي ضـم رئيـسة احملكمـة العليـا                      املعهد

يف جمــال ليــات إنفــاذ القــانون وخــرباء آل و،لنظــام القــضائي الــوطينلهلنــدوراس وممــثلني آخــرين 
 .املساواة بني اجلنسني

ألسـئلة الـيت     اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا وا         هـا ردودوهتنئ اللجنة الدولة الطرف علـى        - ٣٥٩
والبّنــاء الــذي جــرى بــني الوفــد  الــصريح حلــوار  وعلــى اأثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة 

 . يف هندوراس للمرأة احلقيقيالوضع والذي ألقى املزيد من الضوء على وأعضاء اللجنة
 

 اجلوانب اإلجيابية  
خلاصــة املعنيــة بــالعنف  احملــاكم ا)أ(  مــا يلــيإلنــشاءالدولــة الطــرف  علــى  اللجنــةتــثين - ٣٦٠

  املعهـد الـوطين للمـرأة     )ب(؛  ٢٠٠٧ يف عـام      سـوال   وسان بـدرو   الباغوسيغتي  كل من  يفاملرتيل  
املكتـب اخلـاص للمـدعي العـام         )ج(باعتباره اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة؛ و          ١٩٩٩ يف عام 

 .١٩٩٤ يف عام املعين بشؤون املرأة
وخطتها الوطنيـة    الوطنية املتعلقة باملرأة     تهاسياس )أ(على   اللجنة الدولة الطرف     وهتنئ - ٣٦١

 سياســـة املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف امليـــدان  )ب(؛ )٢٠٠٧-٢٠٠٢ (األوىل لتكـــافؤ الفـــرص
ــرة الزراعــــي  ــام   )ج(؛ و ٢٠١٥-١٩٩٩للفتــ ــة العنــــف املــــرتيل لعــ ــانون مكافحــ  ١٩٩٧ قــ

 .٢٠٠٦واإلصالحات اليت أدخلت عليه يف عام 
 يف احملكمـة العليـا مـن أصـل           مثـاين قاضـيات    لـى الدولـة الطـرف لتعـيني       وتثين اللجنـة ع    - ٣٦٢
 . رئيسة للمحكمة العلياامرأةقاضيا، ولتعيني  ١٥
 إجنـاز عمليـة التـصديق       بـصدد وترحب اللجنة مبا أفاد به الوفد من أنّ الدولـة الطـرف              - ٣٦٣

 .على الربوتوكول االختياري
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
ر اللجنة بـالتزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع                 تذكّ يف حني  - ٣٦٤

 والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة      الـشواغل أحكام االتفاقية، فإهنـا تـرى أن       
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 تقـدمي التقريـر     قبل من جانب الدولة الطرف       أن توىل االهتمام على سبيل األولوية      تستلزم
 ذلك، تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تركز على هذه اجملاالت وبناء على. الدوري املقبل

 يف تقريرهـا  احملققـة  والنتـائج  املتخذةيف أنشطتها التنفيذية وأن تقدم تقريرا عن اإلجراءات       
لـى مجيـع    تاميـة ع   هذه التعليقـات اخل    إىل تعميم  الدولة الطرف أيضا     وتدعو. الدوري املقبل 

 .كفالة تنفيذها الكامللى الربملان لع املعنية وتالوزارا
تـدريب علـى مراعـاة      ويف حني تقدر اللجنة اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتـوفري                - ٣٦٥

القلــق يــساورها ألن أحكــام االتفاقيــة  فــإنّ ، ة القانونيــألصــحاب املهــنالفــروق بــني اجلنــسني  
هـن  املأصـحاب   والتوصيات العامة للجنـة ليـست معروفـة بـشكل كـاف وال سـيما يف أوسـاط                   

 وبني النساء أنفسهن، وبالتـايل ال ُيعـوَّل عليهـا لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني والقـضاء                 ةالقانوني
 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

تعزيز جهودهـا للتوعيـة باالتفاقيـة وبالتوصـيات         إىل   اللجنة الدولة الطرف      وتدعو - ٣٦٦
املوجهـة  ولفـروق بـني اجلنـسني    لاعيـة   املرالعامة للجنة، وكفالـة أن تغطـي بـرامج التـدريب          

االتفاقيــة إلحــالل ثقافــة قانونيــة متينــة   حقــوق وأحكــام ، مجيــع ةالقانونيــألصــحاب املهــن 
تناشـد    كمـا  .األسس يف البلد تدعم املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املـرأة            

واسـع بـني مجيـع      أن تنـشر االتفاقيـة والتوصـيات العامـة للجنـة علـى نطـاق                الدولة الطرف   
الربملـان، والعـاملون يف اجلهـاز القـضائي،         أعـضاء   ، و ات املعنية، مبا يف ذلك الـوزارات      اجله

 وعامة اجلمهور من أجل     مات غري احلكومية، والقطاع اخلاص    واألحزاب السياسية، واملنظ  
 .تشجيع استخدامها استخداما فعاال

، فـإن   عي العام املعـين بـشؤون املـرأة        املكتب اخلاص للمد   إنشاءتقدر  اللجنة  رغم أن   و - ٣٦٧
القلق يساورها من أن حتد من قدرة النساء على رفـع دعـاوى التمييـز الـذي يقعـن ضـحيته إىل                      

 وانعـدام املعلومـات بـشأن هـذه         ، وغياب املساعدة يف حتصيل حقـوقهن      ،احملاكم عواملُ كالفقر  
عقبات أمـام النـساء اللـوايت        تضعاحلقوق ومواقف موظفي إنفاذ القانون واجلهاز القضائي اليت         

 . االحتكام إىل القضاءيسعني إىل
 للتوعيــة وحمــو األميــة القانونيــة بــشأن  مرةوتوصــي اللجنــة بالقيــام حبمــالت مــست  - ٣٦٨

املــساواة بــني اجلنــسني، تــستهدف النــساء وال ســيما نــساء األريــاف والــشعوب األصــلية     
اإلجـراءات والـسبل    فادة مـن     ومتكينـهن مـن االسـت      هنوالنساء من أصل أفريقـي، لتـشجيع      

وحتـث اللجنـة    . املتاحة مبوجب االتفاقيـة لالنتـصاف مـن االنتـهاكات الـيت تطـال حقـوقهن               
 وال سـيما نـساء األريـاف       ،الدولة الطرف على تـوفري خـدمات املـساعدة القانونيـة للنـساء            

هنها والشعوب األصلية والنساء من أصل أفريقي، وإزالة مجيع العقبات اليت ميكن أن يواج
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صلة برفـع الـدعاوى إىل القـضاء ومتابعتـها،          تـ  إىل القضاء، مبا فيها التكاليف امل      اللجوءعند  
 حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف       كـذلك   و. وعمليات التأخري الطويلة يف اإلجراءات القانونية     

 يتقاعـسون على توعية النساء حبقهن يف تقـدمي الـشكاوى ضـد املـوظفني احلكـوميني الـذين               
وتـشجع  . وانني ذات الـصلة لـصاحل النـساء، ورصـد نتـائج هـذه الـشكاوى          عن تطبيـق القـ    

اللجنــة الدولــة الطــرف علــى طلــب املــساعدة مــن اجملتمــع الــدويل لتنفيــذ التــدابري الكفيلــة 
، يف  أن تقـدم  وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف          . النساء إىل القـضاء   إمكانية جلوء   بتعزيز  

تكـام النـساء إىل القـضاء، مبـا يف ذلـك املـساعدة              تقريرها الدوري املقبل، معلومات عن اح     
 .القانونية املقدمة

 لتنقيح بعض األحكـام     ٢٠٠٥ر اللجنة إصالح قانون العقوبات يف عام        ويف حني تقدّ   - ٣٦٩
 يف إطـار  إلنشاء وحدة للشؤون اجلنـسانية      التمييزية، وتالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        

 ئيـة التمييزيـة، إال أن    اإلجرا  واللـوائح  قـوانني القيح التـشريعات و   اجلهاز القضائي الستعراض وتن   
القلـق يــساورها لتـأخر عمليــة إصــالح القـانون وخــصوصا ألن الدولــة الطـرف تعهــدت بإزالــة     

 . سنة٢٤ قبل أكثر من اتهذه األحكام التمييزية عندما صدقت على االتفاقية دون حتفظ
 لعمليـة إصـالح القـانون لـديها         عليا أولوية   أن تويل وتناشد اللجنة الدولة الطرف      - ٣٧٠

 مبــا فيهــا األحكــام  التمييزيــة ئيــةاإلجراواللــوائح قــوانني الالتــشريعات ووتعــديل أو إلغــاء 
 .التمييزية يف قانون األسرة وقانون العمل، وذلـك دون تـأخري وضـمن إطـار زمـين واضـح            

مـن اجلهـود لتوعيـة الربملـان     وحتقيقا هلذه الغاية، تناشد اللجنـة الدولـة الطـرف بـذل املزيـد           
وترية اإلصـالحات القانونيـة اهلادفـة إىل حتقيـق املـساواة بـني              بـ والرأي العام بأمهية التعجيل     

 .اجلنسني قانونا واالمتثال لالتفاقية
 ترحب اللجنة بإنشاء املعهد الوطين للمرأة باعتبـاره اآلليـة الوطنيـة للنـهوض                ويف حني  - ٣٧١

رها ألن هــذه اآلليــة الوطنيــة ال متلــك النفــوذ والــسلطة الالزمــتني       القلــق يــساو فــإن بــاملرأة، 
وتالحـظ اللجنـة يف هـذا       . املوارد املالية والبشرية الكافية لالضـطالع بأعماهلـا بـشكل فعـال            وأ

 يف املائــة فقــط مــن امليزانيــة الوطنيــة وال تــضم  ٠,٠٠١الــصدد أنّ اآلليــة الوطنيــة حتــصل علــى  
 تغـيري مـوظفي اآلليـة الوطنيـة مـع كـل              مـن أن   القلق للجنةوكذلك يساور ا  .  موظفا ٥٠سوى  

 اآلليـة   لعمـل  املهنية واخلربة واالستمرارية الالزمة       الكفاءة تغيري حكومة يؤثر سلبا على مستوى     
 .املذكورة
وحتـث اللجنــة الدولــة الطـرف علــى تعزيــز املعهــد الـوطين للمــرأة بزيــادة مــوارده     - ٣٧٢

 زيادة ملموسة ليتمكن من تنفيذ املهـام املوكلـة إليـه مبوجـب              البشرية واملالية وقدرته الفنية   
 تعـزز اآلليـة الوطنيـة حبيـث يـصبح لـديها              أن وتناشـد الدولـة الطـرف     . واليته تنفيـذا فعـاال    
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 ومواصـلة   ة احلكوميـ  الـسياسات النفوذ والسلطة الكفيالن بتمكينها من التأثري علـى صـنع           
ا علــى اســتخدام اســتراتيجية تعمــيم  تــشجيع الــوزارات كافــة واحلكومــة جبميــع مــستوياهت  

املنظـــور اجلنـــساين، وإيـــالء االهتمـــام لقـــضايا املـــساواة بـــني اجلنـــسني يف مجيـــع القـــوانني    
كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تكفـل عـدم                . والسياسات وخطط العمل الوطنية   

يف عمـل اآلليـة     املهنية واخلربة واالستمرارية    الكفاءة  تأثري التغيريات يف احلكومة سلبا على       
الوطنيـة املتعلقـة بـاملرأة      ة  سياسوحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تقيـيم فعاليـة الـ            . الوطنية

كمــا تــشجعها علــى . وأثرمهــا) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(األوىل لتكــافؤ الفــرص واخلطــة الوطنيــة 
 .إقامة نظام لرصد تنفيذ االتفاقية

 علـى قـانون العقوبـات يف        ٢٠٠٥ويف حني تقدر اللجنة اإلصالحات املدخلة يف عام          - ٣٧٣
ــسيني، واإلصــالحات املدخ     ــداء اجلن ــالعنف واالعت ــق ب ــا يتعل ــرتيل     م ــف امل ــانون العن ــى ق ــة عل ل

املـرأة،   أشـكال عديـدة مـن العنـف ضـد      النتـشار ، إال أنّ القلـق ال يـزال يـساورها          ٢٠٠٦ لعام
 ،رم مـن الفتيـات  على النساء والفتيات وخباصة االعتـداء علـى احملـا    يف ذلك االعتداء اجلنسي      مبا

اللجنة القلق ألن عدم كفاية املـوارد        ويساور. وكذلك االغتصاب والعنف املرتيل وقتل اإلناث     
لقضاء على العنف ضد املرأة، مثـل اخلطـة         اليات  آل  واألداء الفعال  املخصصة يعيق تنفيذ اخلطط   

ة جــرائم ، ووحــد)٢٠١٠-٢٠٠٦(الوطنيـة ملنــع العنــف ضــد املــرأة واستئـصاله واملعاقبــة عليــه   
احملـاكم املتخصـصة املعنيـة    املقترح إنشاؤها يف مكتب املدعي العـام، و  ضد املرأةاملرتكبة العنف  

ويف حـني تقـدر اللجنـة اجلهـود الـيت تبـذهلا          .  سـوال   وسـان بـدرو    الباغوسـي غتيبالعنف املـرتيل يف     
انون واجلهـاز  تدريب على مراعاة الفروق بني اجلنسني ملوظفي إنفاذ القـ      ال لتوفريالدولة الطرف   

ــالقــضائي،  ــسلبية    ف ــة بــشأن املواقــف ال ــزال القلــق يــساور اللجن  الــشرطة والقــضاة  لرجــالال ي
املسؤولني عن إنفاذ القانون وتطبيق آليـات احلمايـة لـصاحل النـساء ضـحايا العنـف، الـيت تـؤدي                   

ويف هـذا الـصدد، يـساور       . إىل استمرار إفالت مرتكيب جرائم العنف ضـد النـساء مـن العقـاب             
ف املـرتيل املقدمـة للــشرطة يف    يف املائـة فقـط مـن مجيــع شـكاوى العنـ     ٢,٥٥ ألنللجنـة القلـق   ا

علـى اهلجـرة    يف هنـدوراس قـد جيـربن    نـساء ال ويزيد من قلـق اللجنـة أن   . قد ُحلت  ٢٠٠٦ عام
 .بسبب العنف ضد املرأة

ع ، تناشـد اللجنـة الدولـة الطـرف أن تكفـل جتـرمي مجيـ       ١٩ووفقا للتوصـية العامـة      - ٣٧٤
أشكال العنف ضد املـرأة؛ وإمكـان حـصول النـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف، فـورا،                     

وحتـث اللجنـة   . على وسائل االنتصاف واحلماية؛ ومالحقة مرتكيب هذا العنـف ومعاقبتـهم          
 فعاال، مبا يف توظيفا اخلطط واآلليات لتوظيفاملوارد الكافية  الدولة الطرف على ختصيص     

احملـاكم املتخصـصة    العنف ضـد املـرأة واستئـصاله واملعاقبـة عليـه و       ذلك اخلطة الوطنية ملنع   
كـذلك حتـث    . ميع أشكال العنف ضد النـساء والفتيـات       جل للتصدياملعنية بالعنف املرتيل،    
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اللجنة الدولة الطرف على رصد تطبيق مـوظفي إنفـاذ القـانون واجلهـاز القـضائي للتـدابري                
العنف، وكفالة إنزال العقوبة املالئمة باملوظفني      القانونية ذات الصلة لصاحل النساء ضحايا       

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         . كما ينبغـي   عن تطبيق تلك التدابري      يتقاعسونالذين  
، يف تقريرهــا الــدوري املقبــل، معلومــات عــن املــوارد البــشرية واملاليــة املخصــصة  أن تقــدم

 .ن أثر تلك التدابريللخطط واآلليات اهلادفة للقضاء على العنف ضد املرأة وع
ــة الطــرف قامــت يف عــام      - ٣٧٥ ــة أنّ الدول ــانون  ٢٠٠٦ويف حــني تالحــظ اللجن ــيح ق  بتنق

نــسي ألغــراض اجلســتغالل ال واباألشــخاصالعقوبــات لــديها إلضــافة أحكــام متعلقــة باالجتــار  
جتاريــة، إال أنّ القلــق يــساورها الســتمرار االجتــار واســتغالل البغــاء، وخــصوصا نقــص التــدابري 

 .الكفيلة بإعادة تأهيل ضحايا االجتار واالستغالل
 مـن االتفاقيـة تنفيـذا تامـا، مبـا يف            ٦تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تنفيـذ املـادة             - ٣٧٦

الـداخلي  (ذلك سن تشريع وطين حمدد وشـامل علـى وجـه الـسرعة بـشأن ظـاهرة االجتـار              
. مايـة واملـساعدة للـضحايا     يكفـل معاقبـة اجملـرمني وتـوفري مـا يكفـي مـن احل              ) وعرب احلـدود  

منـع االجتـار باألشـخاص،    وتدعو الدولة الطرف إىل أن تنظر يف التصديق على بروتوكـول      
وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبـة عليـه، املكّمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                  

هودهـا الراميـة    كما تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل زيـادة ج          . اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   
إىل حتقيق التعاون على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مجـع وحتليـل البيانـات                . واملقصد من أجل منع االجتـار     
املستقاة مـن الـشرطة ومـن مـصادر دوليـة، وعلـى مقاضـاة املتـاجرين ومعاقبتـهم، وضـمان              

وتوصـي الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ          .  حقـوق اإلنـسان للنـساء والفتيـات املتـاجر هبـن            محاية
وتـدعو  . تدابري لتأهيل النساء والفتيات ضحايا االسـتغالل واالجتـار وإدمـاجهن يف اجملتمـع             

اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لقمع استغالل بغاء النـساء،              
 .طلب الذكور على الدعارةمبا يف ذلك تثبيط 

 احليـاة  التا متثيل املرأة يف مجيـع جمـ  لدمعوتعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار تدين        - ٣٧٧
 يف املائـة للمرشـحات      ٣٠ حـصة دنيـا نـسبتها         حتديـد   تقـدر  رغم أن اللجنة  و. العامة والسياسية 

تنظيمـات الـسياسية،    مـن قـانون االنتخابـات وال   ١٠٥ملناصب ختضع النتخابات عامة يف املادة       
قلق لعدم وجود تدابري إلنفاذ التقيد هبذه احلـصة، وقـد تـبني ذلـك مـن انتخابـات                  بال ا تشعر فإهن

 يف  ٣٠ن  مـ   إىل أقـل    اخنفـاض نـسبة املناصـب الـيت تتبوأهـا املـرأة             عـن  ترفسـ  اليت أ  ٢٠٠٦عام  
ــات الوظــائف اخلاضــعة لالنتخــاب      ــع فئ ــة يف مجي ــة ل٢٤(املائ ــئالن يف املائ ــة ٢١  واتب  يف املائ

 يف املائـة  ٧ ؛ ورئيـسات البلـديات   يف املائـة ل ٨  يف جملس النواب الوطين؛ واتناوبعضوات امل لل
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وتعـرب اللجنـة كـذلك عـن قلقهـا ألن الدولـة            ).  البلـدات  ملستـشارات  يف املائة    ١٨  و اهتنبئلنا
لقـانون ذاتـه    مـن ا ١٠٤ تتناقض مـع املـادة    ١٠٥الطرف تعترب أن احلصة الدنيا املقررة يف املادة         

 .الذي يكفل عدم التمييز
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع أسـاسٍ قـانوين عـام لتطبيـق تـدابري خاصـة                   - ٣٧٨

وتـشجع  .  للجنـة ٢٥ مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة       ٤ مـن املـادة      ١مؤقتة، وفقـا للفقـرة      
ة، وأن حتدد الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري بصفة مستدامة، تشمل تدابري خاصة مؤقت

أهدافا ملموسة وجـداول زمنيـة واقعيـة لإلسـراع بزيـادة متثيـل املـرأة يف اهليئـات اخلاضـعة                     
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز       . لالنتخاب والتعيني يف مجيع جماالت احلياة العامة      

ــة     ــدنيا البالغ ــق احلــصة ال ــادة    ٣٠تطبي ــا يف امل ــصوص عليه ــة املن ــانون  ١٠٥ يف املائ ــن ق  م
وتوصي أيضا الدولة الطرف بأن تـنظم بـرامج تدريبيـة           . نتخابات والتنظيمات السياسية  اال

وحتـث كـذلك    . بشأن مهـارات القيـادة والتفـاوض للقيـادات النـسائية احلاليـة واملـستقبلية              
الدولة الطرف على إذكاء الوعي بأمهية مشاركة املرأة التامة وعلى قدم املـساواة يف صـنع                

 .الت بالنسبة للمجتمع ككلالقرار يف مجيع اجملا
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء ارتفــاع معــدل محــل املراهقــات وعواقــب ذلــك علــى   - ٣٧٩

تعرقـل  كما تعرب عن القلق ألن اجلهات احلكومية احملافظـة الفاعلـة            . صحة الفتيات وتعليمهن  
عـرب اللجنـة أيـضا    وت.  يف املـدارس ية اجلنـس ربيةتال توفري هبدفاليت تبذهلا وزارة التعليم  اجلهود  

 اليت يهدد فيها احلمل حيـاة       احلاالتعن القلق إزاء جترمي اإلجهاض يف مجيع الظروف، مبا فيها           
تـشعر  و.  احملـارم  الـيت يـنجم فيهـا احلمـل عـن االغتـصاب أو سـفاح              احلـاالت   املرأة أو صحتها و   

 يف أوسـاط  دزاإليـ /نقـص املناعـة البـشرية    إزاء ارتفاع معـدالت اإلصـابة بفـريوس       بالقلقاللجنة  
 ال توجــه حتديــدا للنــساء، باســتثناء  اإليــدز/نقــص املناعــة البــشرية فــريوس النــساء وألن بــرامج 

 . احتياجات نساء األقليات اإلثنيةاجلهرات واحلوامل، وال تعاعال
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة تــوفري املعلومــات واخلــدمات املتعلقــة     - ٣٨٠

تيــات، وخاصــة املتعلــق منــها بالــصحة اإلجنابيــة ووســائل منــع  بتنظــيم األســرة للنــساء والف
احلمل بأسعار مقبولة، وعلى تطبيق التربيـة اجلنـسية املوجهـة للفتيـات والفتيـة علـى نطـاق                   

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل . واســع، مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملنــع محــل املراهقــات
. ا، الذي ينص علـى أهنـا دولـة علمانيـة          ضمان تواؤم سياساهتا العامة وقراراهتا مع دستوره      

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تنظــر يف اســتعراض القــانون املتعلــق باإلجهــاض بغيــة 
ــة         ــاض العالجي ــات اإلجه ــل عملي ــاض، مث ــها باإلجه ــسمح يف ظل ــيت ُي ــد الظــروف ال حتدي
 واإلجهاض يف حاالت احلمل الناجم عن االغتصاب أو السفاح، ويف إلغـاء األحكـام الـيت               
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 ٢٤يتم مبوجبها إنزال العقاب باملرأة اليت ختضع لعملية إجهاض، متشيا مع التوصية العامة      
وحتـث اللجنـة أيـضا الدولـة        . للجنة بشأن املـرأة والـصحة، وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني             

الطـرف علـى تيـسري حـصول النـساء علـى خـدمات جيـدة ملعاجلـة املـضاعفات الناجتـة عـن             
وتوصـي اللجنـة    . مونة وعلى خفض معـدالت وفيـات األمهـات        عمليات اإلجهاض غري املأ   

نقـص  فـريوس   الدولة الطرف بأن تدرج منظور جنـساين يف الـربامج والـسياسات املتعلقـة ب              
اإليدز وأن تكفل تلبية هـذه الـربامج والـسياسات الحتياجـات النـساء مـن                /املناعة البشرية 
 .األقليات اإلثنية

لــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف إلدمــاج هنــج املــساواة بــني  ومــع أن اللجنــة تقــدر اجلهــود ا - ٣٨١
لعمـل مـع جمموعـة مـن املؤسـسات التعليميـة       هج التعليميـة الوطنيـة األساسـية وا       اجلنسني يف املنـا   

 والرجـل مـن املنـاهج التعليميـة، فإهنـا تعـرب عـن القلـق إزاء          مرأة النمطية لل  البوق إزالة ال  قصد
 والرجـل يف  رأةة إزاء أدوار ومـسؤوليات املـ     جـذر مطية املت استمرار املواقف األبوية والقوالب الن    

مــام تنفيـــذ أحكــام االتفاقيـــة   فهــذه القوالـــب النمطيــة متثـــل عائقــا كـــبريا أ   . األســرة واجملتمـــع 
سـببا جـذريا لوضـع املــرأة اجملحـف يف مجيـع اجملـاالت، مبــا فيهـا سـوق العمـل واحليــاة           وتـشكل 

 .السياسية والعامة
ة الطرف على التصدي للمواقف النمطيـة املتخـذة جتـاه أدوار          وحتث اللجنة الدول   - ٣٨٢

ومسؤوليات املرأة والرجل، مبا فيها األمناط واملعايري الثقافيـة الـيت تعمـد إىل إدامـة التمييـز                  
وتدعو الدولـة الطـرف     . املباشر وغري املباشر ضد النساء والفتيات يف مجيع جماالت حياهتن         

غـيري يف األدوار النمطيـة للرجـال والنـساء املقبولـة علـى        إىل تنفيذ تدابري شـاملة إلحـداث ت       
وينبغي أن تشمل هذه التدابري رفع مستوى الوعي . نطاق واسع ورصد تنفيذ هذه التدابري

وتنظيم محالت تعليميـة موجهـة للنـساء والرجـال والفتيـات والفتيـة مـن مجيـع االنتمـاءات                   
ة باألدوار اجلنسانية التقليدية يف األسرة الدينية هبدف القضاء على القوالب النمطية املرتبط

 .من االتفاقية) أ (٥و ) و( ٢واجملتمع، وذلك وفقا للمادتني 
 مواصــلة التمييــز ضــد املــرأة يف ســوق العمــل، حيــث  إزاءوتعــرب اللجنــة عــن القلــق   - ٣٨٣

ب عـن   كما تعر . القائمة يف األجور بني الرجال والنساء     املستمرة  الفجوة  ز املهين و  تميييوجد ال 
ــق إزاء ترك ــالقل ــساء يف القطــاع غــري الرمســي ويف   ي ــةالجمــز الن ــ اخلدم ة دون أي ضــمان  املرتلي

وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن القلـق          . اسـتحقاقات أخـرى يـنص عليهـا قـانون العمـل            اجتماعي أو 
سيما استغالل الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتليـة واإلسـاءة      بشأن وجود عمالة األطفال، وال    

 .العامالت يف املناطق احلرة لتجهيز الصادراتاستغالل غالبية اإلناث هلن، و
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد سياسات وتدابري ملموسة للقضاء علـى             - ٣٨٤
التمييز املهين األفقي والرأسي على السواء، والتعجيل بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف               

وتشجع أيضا  . فعال للمرأة والرجل يف سوق العمل     األجور، وضمان إتاحة فرص متكافئة      
الدولـة الطـرف علـى أن تـضمن عـدم اســتغالل النـساء العـامالت يف القطـاع غـري الرمســي          

وتدعو اللجنة . واخلدمة املرتلية وأن توفر هلن الضمان االجتماعي وغريه من االستحقاقات
صورة فعالـة، وإىل ضـمان   الدولة الطرف إىل سن قـوانني متنـع تـشغيل األطفـال وإنفاذهـا بـ        

عدم تعرض الفتيات العامالت يف اخلدمة املرتليـة ويف وظـائف أخـرى يف القطـاعني الرمسـي                  
وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن         . وغري الرمسي على حد سواء لالستغالل أو االعتداء       

تعــزز إدارات تفتــيش العمــل لرصــد االمتثــال لقــانون العمــل، وال ســيما يف املنــاطق احلــرة   
 .لتجهيز الصادرات، وأن تكفل فرض عقوبات يف حال وقوع انتهاكات

وتعرب اللجنة عن القلق ألن التقرير مل يقدم مـا يكفـي مـن البيانـات اإلحـصائية عـن                     - ٣٨٥
 ، حبـسب عوامـل أخـرى مثـل العمـر     املصنفةوضع النساء يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية و     

فر اكمــا تعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء عــدم تــو. ة واحلــضريةواالنتمـاء العرقــي واملنــاطق الريفيــ 
 .يف خمتلف اجملاالت املشمولة باالتفاقيةمعلومات عن أثر التدابري املتخذة والنتائج احملققة 

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقبـل بيانـات وحتلـيالت                   - ٣٨٦
س، والعمــر، واالنتمــاء العرقــي واملنــاطق إحــصائية عــن وضــع املــرأة، مــصنفة حبــسب اجلــن 

الريفية واحلـضرية، لتـبني بـذلك أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج احملققـة يف التحقيـق العملـي               
 .للمساواة احلقيقية بني املرأة والرجل

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تــصّدق علــى الربوتوكــول االختيــاري    - ٣٨٧
 وأن توافـق، يف أقـرب وقـت ممكـن،     كال التمييـز ضـد املـرأة   التفاقية القضاء على مجيع أشـ   

 . من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١على تعديل الفقرة 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفـل املـشاركة الواسـعة جلميـع الـوزارات                 - ٣٨٨

مـات غـري احلكوميـة أثنـاء        وأن تتـشاور مـع املنظ     املقبـل   واهليئات العامـة يف إعـداد تقريرهـا         
وتشجع الدولـة الطـرف علـى إشـراك الربملـان يف مناقـشة التقريـر قبـل تقدميـه إىل                     . إعداده
 .اللجنة
ــذها         - ٣٨٩ ــاء تنفي ــل، أثن ــشكل كام ــستفيد ب ــى أن ت ــة الطــرف عل ــة الدول وحتــث اللجن

ــززان       ــذين يعـ ــيجني اللـ ــل بـ ــة عمـ ــالن وخطـ ــن إعـ ــة، مـ ــواردة يف االتفاقيـ ــات الـ  لاللتزامـ
 معلومـات   االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمن تقريرهـا الـدوري املقبـل             أحكام
 .ذلك عن
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وتؤكــد اللجنــة أيــضا علــى أن التنفيــذ التــام والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال غــىن عنــه     - ٣٩٠
 ألحكام واضحوتدعو إىل إدماج منظور جنساين وتعبري . لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

يع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة                   االتفاقية يف مج  
 .الطرف أن ُتضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات يف هذا الشأن

الرئيــسية وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى الــصكوك الدوليــة   - ٣٩١
م الدولة الطرف هبذه الصكوك يعزز      وتشري إىل أن التزا   . )١(قوق اإلنسان حبة  تعلقالسبعة امل 

 .من متتع املرأة مبا هلا من حقوق إنسان وحريات أساسية يف مجيع جوانب احلياة
وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف هنـدوراس لكـي     - ٣٩٢

يطلــع شــعب هنــدوراس، مبــن فيــه املــسؤولون احلكوميــون، والــسياسيون، والربملــانيون         
نظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى اخلطــوات الــيت اُتخــذت لــضمان    وامل

املساواة القانونية والفعليـة بـني الرجـل واملـرأة، وكـذلك علـى اخلطـوات اإلضـافية الـالزم                    
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر باستمرار وعلى نطـاق           . اختاذها يف هذا الصدد   

ــة    واســع، وال ســيما يف أوســاط املنظ  ــسان، االتفاقي ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن مــات الن
وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج                   

املـساواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
 .“عشرينبني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي وال

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد على املسائل اليت أثارت قلقها وأعربت  - ٣٩٣
 املقـــدم مبوجـــب عنـــها يف هـــذه التعليقـــات اخلتاميـــة، وذلـــك يف تقريرهـــا الـــدوري املقبـــل

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري الـسابع             .  من االتفاقية  ١٨ املادة
 وتقريرها الدوري الثامن الذي حيني موعـده يف  ٢٠٠٨أبريل /عده يف نيسان الذي حيني مو  

 .٢٠١٢أبريل /، يف تقرير موحد يف نيسان٢٠١٢أبريل /نيسان
 

 التقريران الدوريان اخلامس والسادس - ٨ 
 مجهورية كوريا  

ة كوريـــا ـــــادس جلمهوريـس والــس ـي التقريــرين الـــدوريني اخلامـــ ـرت اللجنـــة فـــــــ نظ - ٣٩٤
)CEDAW/C/KOR/5 و CEDAW/C/KOR/6 (ن يف ــــ، املعقودتي٨٠٢ و ٨٠١ا ــي جلــستيهــــف

ــه / متــوز٣١ ــرد قائمــة القــضايا  ). B( 802 ( وCEDAW/C/SR.801 )B (نظــرا (٢٠٠٧يولي وت
ــئلة  ــها  واألس ــيت طرحت ــة ال ــرد ،CEDAW/C/KOR/Q/6يف الوثيق ــردود وت ــا يف ة مجهوري  كوري

 .CEDAW/C/KOR/Q/6/Add.1الوثيقة 
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 قدمةم  
ــدوريني       - ٣٩٥ ــة الطــرف التباعهــا يف إعــداد تقريريهــا ال ــة عــن تقــديرها للدول تعــرب اللجن

وتالحــظ اللجنــة .  للجنــة بــشأن إعــداد التقــارير الدوريــةةاخلــامس والــسادس املبــادئ التوجيهيــ
وتعرب اللجنة أيضا عـن تقـديرها   . فيهما توصياهتا العامةروعيت جودة التقريرين املفيدين اليت    

لة الطرف إلجاباهتا اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل                   للدو
الدورة وللعرض الشفوي واإليـضاحات اإلضـافية الـيت قدمتـها ردا علـى األسـئلة الـيت طرحتـها             

 .اللجنة شفويا
يــر وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف الــيت شــاركت بوفــد رفيــع املــستوى برئاســة وز - ٣٩٦

ــشؤون         ــر ال ــها وزي ــة من ــة خمتلف ــر حكومي ــضم ممــثلني عــن دوائ ــسانية واألســرة، ي ــساواة اجلن امل
ل ووزير اإلدارة احلكومية والـشؤون الداخليـة،        ــارة ووزير العدل ووزير العم    ــة والتج ــاخلارجي

 وتقـدر اللجنـة   . مبا لديهم من خربة عملية يف جمموعة واسـعة مـن اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة                
 .احلوار البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة

 / يف آب٩وتــــثين اللجنــــة علــــى الدولــــة الطــــرف لــــسحبها حتفظهــــا علــــى املــــادة   - ٣٩٧
 .١٩٩٩ أغسطس
، ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٨وهتنئ اللجنة الدولة الطرف علـى انـضمامها، يف           - ٣٩٨

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةإىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء 
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطـرف قامـت، منـذ النظـر يف تقريرهـا الـدوري                    - ٣٩٩

ــع  ــد مــن القــوانني واألحكــام    ١٩٩٨عــام ) CEDAW/C/KOR/4(الراب ــة العدي ــسن ومراجع ، ب
ــرأة وتعز      ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة هبــدف الق ــال     القانوني ــسني واالمتث ــني اجلن ــساواة ب ــز امل ي

وعلى وجـه اخلـصوص، ترحـب باعتمادهـا تعـديل           . اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية    
القانون املدين الذي ألغت به نظام رئيس األسرة، الذي كان مثاال رئيسيا للتمييز بـني اجلنـسني            

 .يف مجهورية كوريا
 الدولــة الطــرف مــن أجــل تعزيــز اآلليــة الوطنيــة  وترحــب اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا - ٤٠٠

للنــهوض بــاملرأة، بــدليل الزيــادة الكــبرية يف املــوارد املاليــة لــوزارة املــساواة اجلنــسانية واألســرة، 
ووجــود جلنــة تنــسيق الــسياسات املتعلقــة بــاملرأة، ومنــسقني للــسياسة املتعلقــة بكبــار الــسن مــن 

 . داخل الوزاراتاجلنسني وأفرقة للسياسة املتعلقة باملرأة
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ــع       - ٤٠١ ــسانية يف مجي ــة علــى جهــود احلكومــة يف ســبيل إدمــاج منظــورات جن ــثين اللجن وت
 .٢٠٠٦سياسات احلكومة واألخذ بسياسة يف امليزانية تراعي القضايا اجلنسانية عام 

، بإنشاء اللجنة الوطنيـة حلقـوق       ٢٠٠١وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على قيامها، عام         - ٤٠٢
 الــيت تــوفر التحقيــق وســبل االنتــصاف فيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق اإلنــسان الــيت  اإلنــسان،
 .على أساس عوامل خمتلفة من بينها نوع اجلنسترتكب 

 
  والتوصياتشواغل الرئيسيةال  

إذ تشري اللجنـة إىل التزامـات الدولـة الطـرف بالعمـل بـصورة منتظمـة ومـستمرة                    - ٤٠٣
ــة،    تــرى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف التعليقــات   علــى تنفيــذ مجيــع مــواد االتفاقي

بـني اآلن  يف الفتـرة مـا   اخلتامية احلاضرة تـستلزم أن تـويل الدولـة الطـرف أولويـة االهتمـام        
وبناء على ذلك تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تركـز           . وتقدمي التقرير الدوري التايل   

 يف تقريرهـا الـدوري املقبـل مـا اختذتـه      على هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تعـرض      
وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل            . من تدابري وحققته من نتائج    

 .ت ذات الصلة وإىل الربملان لضمان تنفيذها الكاملامجيع الوزار
ي الـذ ،  ٢٠٠٥ويف حني ترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخل على القانون املدين عام             - ٤٠٤

، ممهـدا الطريـق لـسحب الـتحفظ البـاقي           ٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثـاين  ١سيصبح نافذ املفعول يف     
ــة، مــا   ــة الطــرف علــى االتفاقي ــد موعــد هنــائي لــسحب     للدول ــساورها القلــق لعــدم حتدي زال ي

 .من االتفاقية١٦من املادة ) ز( ١التحفظ على الفقرة 
ا بـشأن سـحب حتفظاهتـا علـى       حتث اللجنة الدولة الطرف علـى اإلسـراع جبهودهـ          - ٤٠٥

 .من االتفاقية يف إطار زمين حمدد١٦من املادة ) ز( ١الفقرة 
ويف حـــني تعتـــرف اللجنـــة بانطبـــاق االتفاقيـــة املباشـــر يف النظـــام القـــانوين الـــداخلي   - ٤٠٦

وباإلطار التشريعي ملساواة املرأة حبكم الواقع، تعرب عن قلقها إزاء عمليـة التخطـيط املتطاولـة       
 على التمييز ضد املرأة وإزاء البطء يف التقدم يف التنفيذ الفعال جلميع أحكـام االتفاقيـة،                 للقضاء

وخاصة فيمـا يتعلـق باملـشاركة والعمالـة بالنـسبة للمـرأة، بـرغم القـوانني والـسياسات الـسارية                     
ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا ألن عــدم إيــراد أمثلــة ألي دعــاوى قــضائية تــدخل فيهــا . املفعــول
يدل على أن االتفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات          ١٩٨٤اقية منذ تصديقها عام     االتف

ــة غــري معروفــة بــشكل كــاف لــدى احملــامني والقــضاة      واملــدعني العــامني أو لــدى  العامــة للجن
 .أنفسهن النساء
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز وتعجيل تنفيذ القوانني والسياسات القائمة            - ٤٠٧
 حمــددة بوضـوح ومقيــدة زمنيــا،  ، فوريـة وطويلــة األجـل؛  وضـع أهــداف : سـائل التاليــة بالو
الرصد والتقييم بـصورة فعالـة لآلثـار واالجتاهـات مـع مـرور الوقـت والتقـدم حنـو حتقيـق                      و

وتوصـي  . ةييلزم من إجراءات تصحيح األهداف واملقاصد، وما حتقق من نتائج؛ واختاذ ما     
تنفيذ الفعـال للقـوانني القائمـة، مبـا يف ذلـك حتـسني سـبل                أيضا بأن تكفل الدولة الطرف ال     

وتدعو أيـضا الدولـة الطـرف إىل تـوفري التـدريب للمحـامني              . االنتصاف املتاحة واستعماهلا  
جراءات الالزمـة يف إطـار بروتوكوهلـا        إلوالقضاة واملدعني العامني فيما يتعلق باالتفاقية وبـا       

 .وقدرهتا على املطالبة هبااالختياري وتعزيز معرفة املرأة حلقوقها 
يــشمل التمييــز  ١٩٨٧ويف حــني تالحــظ اللجنــة أن قــانون املــساواة يف العمالــة لعــام   - ٤٠٨

وإذ املباشر وغري املباشر وينص علـى املـساواة يف املعاملـة بـني املـرأة والرجـل يف مكـان العمـل،                  
ألعمــال التميزيــة تالحــظ أيــضا أن قــانون اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان يغطــي عــددا مــن ا  

 ١يساورها القلق ألن تعريف التمييز ضـد املـرأة وفقـا للمـادة              القائمة على أساس نوع اجلنس،      
 مل يطبـق    ،من االتفاقية الذي يشمل التمييز املباشر وغري املباشر ويغطي مجيـع جمـاالت االتفاقيـة              

ــد  ــز  بعـ ــر التمييـ ــصلة ومل حظـ ــة ذات الـ ــوانني الداخليـ ــى ا يف القـ ــاريا علـ ــصبح سـ ــاعني  يـ لقطـ
 .واخلاص العام
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف دسـتورها أو يف غـريه مـن التـشريعات        - ٤٠٩

 ١املـادة   املناسبة حظرا للتمييز ضد املرأة، يشمل التمييز املباشر وغري املباشـر، اتـساقا مـع              
. اصمــن االتفاقيــة، ويغطــي مجيــع جوانــب االتفاقيــة، وأن جتعلــه ســاريا علــى القطــاع اخلــ    

فيمــا يتعلـق بطبيعــة  بإذكــاء الـوعي  وتـشجع الدولــة الطـرف علــى تعزيـز جهودهــا اخلاصـة     
التمييز ضد املرأة ومفهوم االتفاقية للمساواة الفعلية لدى املسؤولني احلكوميني واملشرعني  
والقضاة واحملامني ولدى اجلمهور العام وذلك بغية تعجيل التحقيـق العملـي ملبـدأ املـساواة                

 .من االتفاقية) أ( ٢ة والرجل، مبوجب املادة بني املرأ
وإذ ترحـب اللجنـة بالتعــديالت الـيت أدخلــت علـى قــانون منـع العنــف املـرتيل ومحايــة        - ٤١٠
اب الزوجـي   ــف ألن االغتـص   ـــ ة الضحايا، تأس  ــون معاقبة العنف اجلنسي ومحاي    ــا وقان ــالضحاي
ن معاقبـة العنـف اجلنـسي ال يالحـق اجلـاين            ه خاص ألن قانو   ــق بوج ــويساورها القل . رمــمل ُيج 

إلبـالغ واملقاضـاة   املنخفـضة ل عـدالت  املويـساور القلـق اللجنـة إزاء      . إال بشكوى مـن الـضحية     
ويقلقها انعدام املعلومات والبيانات عن مدى انتـشار        . واإلدانات فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة     

 .كل أشكال العنف ضد املرأة
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لة الطرف إىل معاجلة العنف ضد املرأة علـى أنـه انتـهاك حلقـوق               تدعو اللجنة الدو   - ٤١١
 الـصادرة عـن   ١٩اإلنسان اململوكة للمـرأة، وأن تـستعمل بـشكل كامـل التوصـية العامـة         

وحتث الدولة الطـرف    . اللجنة يف جهوده الرامية إىل معاجلة مجيع أشكال العنف ضد املرأة          
كــل أنــواع مقبوليــة  فيمــا يتعلــق بعــدم الــوعيإذكــاء علــى تكثيــف اجلهــود الــيت تبــذهلا يف 

العنف، مبا فيها العنـف املـرتيل، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن جتعـل االغتـصاب الزوجـي                  
جرمية يعاقب عليها القانون وأن تلغي شرط تقدمي الدعوى مـن الـضحية ملقاضـاة مرتكـب                 

نـساء الـاليت    وتدعو اللجنة الدولة الطرف للتأكد من متكـن مجيـع ال          . جرمية العنف اجلنسي  
ــة        ــات، مــن احلــصول علــى وســيلة فوري ــيهن النــساء الريفي يتعرضــن للعنــف املــرتيل، مبــا ف
لالنتــصاف واحلمايــة، مبــا يف ذلــك إصــدار أمــر باحلمايــة وتــوفري عــدد كــاف مــن املالجــئ   

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       .  الوصول إليها، إضـافة إىل املـساعدة القانونيـة         هناملأمونة ميكن 
سيما العاملون يف إنفاذ القانون، والقـضاة ومقـدمو          ن املسئولون العامون، ال   كفالة أن بكو  

الرعاية الصحية والعاملون االجتماعيون على معرفة تامـة باألحكـام القانونيـة ذات الـصلة               
وعلى وعي تام جبميع أشكال العنف ضد املرأة، وأهنم قـادرون علـى تـوفري الـدعم الكـايف                   

 علـى مجـع البيانـات وإجـراء البحـوث حـول تفـشي كـل                 وحتـث الدولـة الطـرف     . للضحايا
شكل من أشكال العنف ضد املرأة، وأسبابه وعواقبه، مبـا فيهـا العنـف املـرتيل، واسـتخدام                  

ــداخال     ــة شــاملة وم ــدابري قادم ــات كأســاس لت ــة اهلــدف هــذه البيان وتطلــب إىل . ت موجه
نتـائج  ومـا حتقـق مـن       الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات إحـصائية            الدولة

 .لتدابري املتخذةل
ويساور القلـق اللجنـة مـن اسـتمرار االجتـار باألشـخاص واسـتغالل البغـاء ومـن عـدم                      - ٤١٢

ويف حني ترحب اللجنة إذ تـرى أن ضـحايا البغـاء القـسري      . توفر بيانات عن هاتني الظاهرتني    
ــالقلق ألن مــا     ــل، تــشعر ب ــة وإعــادة التأهي ــا الطــوعيني   حيــق هلــن اإلنقــاذ واحلماي يــسمى بالبغاي

معرضات للمقاضاة مبوجب القانون، بينمـا ال تطبـق أي عقوبـة علـى الزبـائن اجلـدد للبغايـا إذا                
وتشعر اللجنة بـالقلق كـذلك   . املصمم لتثقيف الزبائن األغرار) John School(حضروا برنامج 

 عالقـة جنـسية     ، الـيت تـدخل فيهـا فتيـات مراهقـات يف           Wonjokyujeمن استمرار انتشار ظاهرة     
 .رجال أكرب منهن سنا مقابل املالمن 
 مـن االتفاقيـة، ومجـع    ٦حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى التنفيـذ الكامـل للمـادة               - ٤١٣

وحتليل البيانات مـن الـشرطة واملـصادر الدوليـة ومقاضـاة العـاملني يف االجتـار باألشـخاص                   
 الطــرف أن تكثــف جهودهــا يف وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة. واســتغالل البغــاء ومعاقبتــهم

. التعاون الدويل واإلقليمي والتعاون الثنائي مع بلدان املنشأ والعبور واملقـصد ملنـع االجتـار              
وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر يف التصديق على الربوتوكول اخلاص مبنع             
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ألطفــال، وهــو  ســيما االجتــار بالنــساء وا   االجتــار باألشــخاص وقمعــه واملعاقبــة عليــه، ال    
وكذلك . الربوتوكول التكميلي التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل مراجعــة قوانينــها املتعلقــة بالبغــاء للتأكــد مــن أن النــساء  
تـسهيل  وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ تـدابري ل        . يعتربن جمرمات  العامالت بالبغاء ال  

إعادة اندماج البغايا يف اجملتمع وتوفري برامج إلعادة التأهيل والتمكني االقتـصادي للنـساء    
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا بـأن            .  تعرضن لالسـتغالل يف البغـاء      والفتيات الاليت 

 .Wonjokyujeتوفر للفتيات املراهقات برامج تعليمية لوقف ظاهرة 
 العمل يف وضع مشروع قانون يـنظم عمـل مساسـرة الـزواج،         ويف حني تالحظ اللجنة    - ٤١٤

ــادة عــدد الزجيــات الدوليــة، الــيت     ــة إىل ُتنقــل فيهــا املــر قــد تعــرب عــن قلقهــا مــن زي أة األجنبي
ويـساورها القلـق أيـضا مـن تفـشي العنـف املـرتيل يف        . كوريا ألغراض الزواج والبغـاء     مجهورية

 .هذه الزجيات
ف علـى القيـام عـاجال بـإقرار مـشروع القـانون اخلـاص               حتث اللجنة الدولـة الطـر      - ٤١٥

بتنظيم أنشطة مساسرة الزواج ووضع سياسات وتدابري إضـافية حلمايـة النـساء األجنبيـات                
جــرين ومــن جانــب   مــن االســتغالل واملعاملــة الــسيئة مــن جانــب مساســرة الــزواج واملتَّ       

عـة أخـرى لالنتـصاف      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للنساء سبال ناج        . أزواجهن
. مــن ســوء معاملــة األزواج وأن تــسمح هلــن بالبقــاء يف البلــد أثنــاء التماســهن لالنتــصاف   

 وســبل هـا قوقحباملــرأة األجنبيـة  تكفـل معرفـة   وتوصـي اللجنـة كــذلك الدولـة الطـرف بــأن     
 .زيلـاالنتصاف املتاحة هلا، مبا يف ذلك التدابري املتاحة حلمايتهن ووقايتهن من العنف املن

يف احليـاة العامـة   أة زيـادة مـشاركة املـر   ورغم أن اللجنة تالحظ أنه قد مت فيمـا يتعلـق ب          - ٤١٦
واخلطــة اخلمــسية لزيــادة عــدد كقــانون األحــزاب، اعتمــاد قــوانني وخطــط ، الــسياسيةاحليــاة و

اة احليـ يف  ا  ناقـص ممثلة متثـيال     ال تزال    أةن املر أليساورها  القلق   فإن   املديرات يف املناصب العامة،   
 مبــا يف ذلــك اجلمعيــة  ، يف العديــد مــن اجملــاالت اتاصــة يف عمليــة صــنع القــرار خب و،ةيالــسياس
 والــدوائر ، والــسلك الدبلوماســي ، والقــضاء،املــستوياتمجيــع  واحلكومــات علــى  ،الوطنيــة

 . والقطاع اخلاصة،كادميياأل
، ةوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا واختــاذ تــدابري متواصــل - ٤١٧
 ة مـن االتفاقيـة والتوصـي      ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   أخرى  مؤقتة  خاصة  يف ذلك تدابري     مبا

 يف مجيـع    ة واملعينـ  ة يف اهليئـات املنتخبـ     أةيادة متثيـل املـر    التعجيل بز   ليتسىن  للجنة ٢٥العامة  
اللجنـة  توصـي  و.  والقطـاع اخلـاص  ةكادميي مبا يف ذلك املؤسسات األ ،جماالت احلياة العامة  

 ةيئلقيـادات النـسا   لتـدريب ا  احلاليـة   هـا   بأن تقوم الدولـة الطـرف بتوسـيع نطـاق براجم          ضا  أي
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واصلة مبالدولة الطرف   أيضا  توصي  وهي  . التفاوض على مهارات القيادة و    احلالية واملقبلة 
 صـنع   مـشاركة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة يف     أةمهية مـشاركة املـر  أبنشر الوعي جهودها ل 

ن أىل الدولـة الطـرف      إوهـي تطلـب     . تويات بالنسبة للمجتمع ككـل    القرار على مجيع املس   
تقريرهــا أن تبلــغ عــن ذلــك يف  فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة، و  وترصــد بدقــة 

 . املقبليالدور
ــف األ     - ٤١٨ ــتمرار املواق ــق اس ــع القل ــة م ــوتالحــظ اللجن ــب النمطيــ ةبوي  ةصــلأ املتة والقوال
، ةاصـة يف املنـاطق الريفيـ      خب و ، والرجل يف األسرة واجملتمـع     أةت املر دوار ومسؤوليا أيتعلق ب  فيما

ــارات األيف والــيت تتجلــى   ــاخلي ــة كادميي ــاة العامــة  احملــدودة مــشاركتها ة للمــرأة وواملهني يف احلي
ألن هـذه   أيـضا   القلق  ويساورها  . سوق العمل  النساء كفئة حمرومة يف      وضعوالسياسية  احلياة  و
 .أةي للعنف ضد املرمناط هي السبب الرئيساأل

 ومتواصلة للتغلب علـى  ةن تتخذ تدابري منهجيإىل أوتدعو اللجنة الدولة الطرف     - ٤١٩
ن تـشمل هـذه التـدابري       أينبغـي   و. أة ضـد املـر    يـة زيتمية املتجذرة ال  استمرار القوالب النمطي  

 فـضال عـن     والفتيـان، ىل الرجـال    ولتثقيف اجلمهور موجهـة خباصـة إ      وعي  محالت إلذكاء ال  
يف ة دوار التقليديــبــاألة  املرتبطــةلنــساء والفتيــات، هبــدف القــضاء علــى القوالــب النمطيــ  ا

ــا للمــادتني    ــة ) أ (٥و ) و (٢األســرة واجملتمــع، وفق ــة  . مــن االتفاقي ــة الدول ــدعو اللجن وت
رصـد  ت و ،جـراءات تنفيذ هذه اإل  عند   ةاملناطق الريفي إىل أن تستهدف بوجه خاص      الطرف  
مواصـلة تـشجيع تنويـع     إىل  وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . تظم علـى حنـو منـ      ثرها أ وتقيم

يف سـوق   هن  يف االعتبار بعد ذلك فرصـ     على أن ُتؤخذ     ،للبنني والبنات ة  ليميعاخليارات الت 
اخــتالل  وةالنمطيــ أيــضا إىل أن تتــصدى للقوالــب الدولــة الطــرفاللجنــة دعو وتــ. العمــل

لتمييـز ضـد    أة الـدوين، ممـا يؤبـد ا       ع املـر   ووضـ  أةالرجل واملر موازين القوة يف العالقات بني      
صـورة  علـى أن ترسـم      عـالم   وتوصي اللجنة بأن تشجع الدولـة الطـرف وسـائط اإل          . أةاملر
وتكرس التكافؤ يف املركـز واملـسؤوليات بـني املـرأة والرجـل يف       واملساواة  أة  جيابية عن املر  إ

 .اجملالني اخلاص والعام
 مــن تــدابري يف ســوق العمــلأة املــروضــع حــسني تا اختــذ لترحــب اللجنــة مبــيف حــني و - ٤٢٠

أة، وتدابري توسيع نطاق عمالة املرأة والقـانون املعـدل لتكـافؤ            شاملة لتنمية موارد املر   كاخلطة ال 
مـا تواجهـه املـرأة يف سـوق العمـل مـن مـصاعب مجـة تتمثـل                  زاء  الفرص، فإن القلق يـساورها إ     

جـور، وارتفـاع نـسبة       األ ةمنخفـض نـة   معييف قطاعـات    فيما تتمثل يف وجودها على حنـو مركـز          
 مبــصادراالســتعانة كشــكال العمــل املــرن   أ، وخمتلــفةغــري منتظمــأعــداد املــشتغالت بأعمــال  

 ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انعــدام األمــن الــوظيفي وانتفــاء االســتحقاقات،   خارجيــةوعقــود 
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ء عـدم كفايـة   زاويـساور اللجنـة القلـق أيـضا إ     .والفجوة الكـبرية بـني أجـر املـرأة وأجـر الرجـل          
ــة،    ــشريعات العمــل القائم ــال لت ــانون     وإزاء االمتث ــى الق ــل عل ــيت تتحاي ــشركات ال ممارســات ال

آليـات  إزاء غيـاب    اللجنـة    يـساور    القلـق حتديـدا، فـإن     و. الـوظيفي من األمن   العامالت  حيرم   مما
قلـق  ويـساورها ال . لمطالبـة حبقوقهـا  تلجـأ إليهـا املـرأة ل   الشكاوى إجراءات لتقدمي   رصد فعالة و  

اللجــوء إىل وســائل االنتــصاف يف حــاالت تعرضــها للتحــرش  حتجــم عــن أيــضا ألن املــرأة قــد 
 .يف مكان العملاجلنسي 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل وضمان تكافؤ الفرص للنساء والرجال            - ٤٢١

 مـن  ١مؤقتـة وفقـا للفقـرة    خاصة  تطبيق تدابري   إىل  وتدعو الدولة الطرف    . يف سوق العمل  
الدولـة الطـرف علـى اختـاذ        اللجنـة   وتـشجع   . ٢٥ العامـة    تها من االتفاقيـة وتوصـي     ٤ادة  امل

وحتـث اللجنـة    . ، وال سيما من خالل التعلـيم والتـدريب        ة املهني ةتدابري للقضاء على التفرق   
يف سوق العمل وزيادة عدد النساء أة رصد حالة املرعلى املسارعة بكذلك الدولة الطرف 

ملـرأة  التحـاق ا  مزيد من فـرص     كفالة قيام املؤسسات بتوفري     من خالل    املنتظمةعمال  يف األ 
بصورة منتظمة، فضال عن سحب االستحقاقات على التفرغ وبعمل تعمل فيه على أساس 

 وتـدعو اللجنـة الدولـة       .املشتغلني بأعمال غري منتظمـة الـذين هـم يف معظمهـم مـن النـساء               
عـن العمـل   ملتساوي جر ا فيما يتعلق باألىل إنفاذ أحكام قانون تكافؤ فرص العمل  إالطرف  
 رصـد   آليـات أن تكفل توافر     الدولة الطرف    إىل أيضاتطلب اللجنة   و.  يف القيمة  املتساوي

تقــدمي  متكــن املـرأة مــن  جـراءات فــضال عــن إ ،فعالـة لتحقيــق االمتثـال للتــشريعات القائمـة   
ىل أن تكفـل تـوافر     إوتدعو اللجنة الدولة الطـرف      . ةعماليال اانتهاك حقوقه بشأن  شكاوى  

الوصـول  ليتـسىن هلـن     قوقهن وسبل االنتـصاف املتاحـة       وسائل االنتصاف وتوعية النساء حب    
ىل اختـاذ تـدابري فعالـة       أيـضا إ  تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        و. نواملطالبة حبقوقه  ىل العدالة إ

 يةرسـ سرة والعمل وتعزيز تقاسم املسؤوليات املرتليـة واأل       لدعم التوفيق بني مسؤوليات األ    
 . والرجلأةبني املر
العـاملني   نزاء اعتمـاد كـثري مـن النـساء علـى أفـراد أسـره       إوتعرب اللجنـة عـن قلقهـا       - ٤٢٢

جهــاض بــني النــساء الالئــي تتــراوح  اإلمعــدل ارتفــاع وإزاء  الــصحية،ىل اخلــدمات إللوصــول 
الـصحة   ةزاء احتمـال عـدم كفايـة محايـ      إيضا  أالقلق  يساورها  و. عاما ٢٤ و   ٢٠عمارهن بني   أ
 .األحيائية للمرأة وحقوقها يف استخدام التكنولوجيا ةجنابياإل

اخلـدمات  إىل  مجيـع النـساء     وصـول   ن ترصـد    أ الدولـة الطـرف      إىلوتطلب اللجنة    - ٤٢٣
 ة التدابري الراميتعزيزوهي حتث الدولة الطرف على . ةجراءات املناسباإلتتخذ الصحية، و

 ةمبــا يف ذلــك تعزيــز بــرامج الــصحة اجلنــسي   ،ىل منــع حــاالت احلمــل غــري املرغــوب فيــه  إ
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لنـساء الالئـي تتـراوح      اتستهدف بتلك التـدابري علـى وجـه التحديـد           و،   والتعليم ةجنابيواإل
خيــــضع التــــربع بالبويــــضات وتوصــــي اللجنــــة بــــأن . عامــــا ٢٤ و ٢٠عمــــارهن بــــني أ
قـوق  حللوائح ينظمها القانون من أجل محايـة   البحثو أجناب غراض اإل استخالصها أل  أو

وبــأن ختــضع ملراقبــة منتظمــة  ،األحيائيــةتطبيــق التكنولوجيــا املــشتركة يف  للمــرأة اإلنــسان
وتـدعو اللجنـة    .ةخالقيـ املعـايري القانونيـة واأل    يتعلق بكـل مـن نوعيـة الرعايـة واحتـرام             فيما

بتعـديل قـانون أخالقيـات علـم األحيـاء والـسالمة            بطـاء   إدون  إىل أن تقـوم     الدولة الطرف   
بالبويـضات  طية يف حاالت التـربع      املستنرية واحلرة واخل  وافقة   لتضمينه شرط امل   البيولوجية

إىل يــضا الدولــة الطــرف  أ وتــدعو اللجنــة .البحــثو أجنــاب غــراض اإلاستخالصــها أل وأ
طـارا  إ والـصحة باعتبارهـا      أة املتعلقـة بـاملر    ٢٤االستفادة الكاملة من توصية اللجنـة العامـة         

 . مراعية لفروق السنرامج جنسانيةلوضع سياسات وب
اصـة انتـشار    خب و النـسائية،  لفئاتزاء تأنيث الفقر يف بعض ا     إوتعرب اللجنة عن قلقها      - ٤٢٤

 .امرأة تعوهلا املعيشية اليتسر الفقر بني األ
تـدابري ملموسـة ملعاجلـة      أن حتلـل احلالـة وتتخـذ        الدولة الطرف   إىل  وتطلب اللجنة    - ٤٢٥

ىل إوتطلـب  . لوطنيـة اإلمنائيـة ا  اخلطـط والـسياسات   مشكلة تأنيث الفقـر بـشكل شـامل يف     
بلــغ عــن ذلــك يف   وتاحملققــة،رصــد فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج  أن تالدولــة الطــرف 

 . املقبليها الدورتقرير
 الـزواج،  فـسخ    يفكفـل املـساواة للمـرأة       ين القـانون املـدين ال       اللجنة القلق أل  يساور  و - ٤٢٦

ة حلصة الرجل يف األصول اليت تكون تراكمـت         يف حصة مساوي  ها  قحوهو ما يتبني من انعدام      
 .حد الزوجني فقطأباسم أثناء الزواج إذا كانت األصول قد سجلت 

تـدخل عليـه    وتوصي اللجنـة بـأن تعيـد الدولـة الطـرف النظـر يف القـانون املـدين و                   - ٤٢٧
 للجنــة بــشأن ٢١ العامــة ة مــن االتفاقيــة والتوصــي١٦يف ضــوء املــادة الالزمــة تعــديالت ال

مـساوية حلقـوق الرجـل يف       حقوقـا   املـرأة   إلعطاء   و األسرية،املساواة يف الزواج والعالقات     
 .أثناء الزواجاألصول اليت تكون تراكمت 

 معروضــا علــى اجلمعيــة القــانون املــدينوبينمــا تالحــظ اللجنــة أن هنــاك تعــديال علــى   - ٤٢٨
دىن األ العمـر ن  أقلـق   مـع ال  ، تالحـظ    ةلالتفاقيـ ل  مبا ميتث السن القانونية للزواج    الوطنية لتخفيض   

 .للذكورعاما بالنسبة  ١٨ناث و لإلعاما بالنسبة  ١٦للسن القانونية للزواج ال يزال 
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سراع يف سن تعديل القانون    جل اإل أوحتث اللجنة الدولة الطرف على العمل من         - ٤٢٩
توافــق مــع ي لكــي عامــا ١٨ إىلدىن للــسن القانونيــة لــزواج الفتيــات املــدين لرفــع احلــد األ

 . حقوق الطفلة اللجنة واتفاقي٢١توصية لعامة وال ، من االتفاقية١٦ من املادة ٢ ةالفقر
يف تنفيـــذها أن تـــستعني علـــى حنـــو كامـــل وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى  - ٤٣٠

ج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان     عـالن ومنـها  من إ مبوجب االتفاقية   الواقعة عليها   اللتزاماهتا  
ن تــدرج معلومــات عــن ذلــك يف تقريرهــا أىل الدولــة الطــرف إ وتطلــب ،االتفاقيــة حكــامأ

 .الدوري املقبل
مـر ال غـىن عنـه     أ ةن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـ        أيضا علـى أ   اللجنة  وتشدد   - ٤٣١

ا يف مجيــع جنــسانيأن تــدرج منظــورا ىل إوهــي تــدعو . لأللفيــة ئيــةمناهــداف اإللتحقيــق األ
 علــى حكــام االتفاقيــةتراعــي فيهــا أ لأللفيــة واإلمنائيــةهــداف  حتقيــق األإىل ةميــاجلهــود الرا

ذلـــك يف تقريرهـــا ن تـــدرج معلومـــات عـــن أىل الدولـــة الطـــرف إ، وتطلـــب واضـــح حنـــو
 .املقبل الدوري
الــسبعة الدوليــة الرئيــسية الــصكوك باألطــراف ن تقيــد الــدول أوتالحــظ اللجنــة  - ٤٣٢

 مجيـع   ساسـية يف  نـسان واحلريـات األ     حبقـوق اإل   أةزز متتـع املـر    يعـ  )١(نـسان قوق اإل املتعلقة حب 
 تشجع اللجنة حكومة مجهوريـة كوريـا علـى النظـر يف التـصديق علـى       لذا،. جوانب احلياة 

 حقـوق مجيـع العمـال       ة وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـ        بعـد، املعاهدة اليت ليست طرفـا فيهـا        
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

واسع يف مجهورية كوريا    على نطاق    ةر هذه املالحظات اخلتامي   وتطلب اللجنة نش   - ٤٣٣
، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات   إلطــالع النــاس

أن حتقـق   لكفالـة الـيت اختـذت   املطلوبـة  اخلطوات على  ،اإلنسان ومنظمات حقوق    ئيةالنسا
اخلطـوات  علـى    و ،ةالفعليـ وى املمارسـة    علـى مـست   حبكم القانون و  للمرأة املساواة املكرسة    

تواصـل  ن  أ الدولـة الطـرف      إىلوتطلـب اللجنـة     . خرى اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد      األ
 ،اإلنـسان  ومنظمـات حقـوق     ئية وال سـيما لـدى املنظمـات النـسا         ،على نطاق واسع  النشر  

 عمل بـيجني    عالن ومنهاج إ و ، والتوصيات العامة للجنة   ،التفاقية وبروتوكوهلا االختياري  ل
 عـام   أةاملـر ” ة املعنونـ  ، الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة        ئيةعمال الـدورة االسـتثنا    أونتائج  
 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠

ــى         - ٤٣٤ ــادم عل ــدوري الق ــا ال ــرد يف تقريره ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول ــب اللجن وتطل
 مـن االتفاقيـة، وهـو       ١٨نها يف هذه التعليقـات اخلتاميـة مبوجـب املـادة            الشواغل املعرب ع  

 .٢٠١٠يناير /كانون الثاينالتقرير الذي يقع موعد تقدميه يف 
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 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني اخلامس والسادس - ٩ 

 كينيا  
ــسادس لك     - ٤٣٥ ــامس والـ ــدوريني اخلـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ ــا نظـ ينيـ

)CEDAW/C/KEN/6 ( ٢٠٠٧ يوليــه/متــوز ٢٧ املعقــودتني يف ٨٠٠ و ٧٩٩يف جلــستيها) نظــرا 
CEDAW/C/SR.799 (B)و SR.800 (B) .(    اللجنـة يف   وترد قائمة القضايا واألسـئلة الـيت طرحتـها

 .CEDAW/C/KEN/Q/6/Add.1ترد ردود كينيا يف الوثيقة و، CEDAW/C/KEN/Q/6الوثيقة 
 

 مقدمة  
 تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني         لتقـدمي عرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف        ت - ٤٣٦

 كمـا تعـرب     .اخلامس والسادس، الـذي تقيـد باملبـادئ التوجيهيـة للجنـة بـشأن إعـداد التقـارير                 
 علـى قائمـة القـضايا    اخلطيـة اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف عن العرض الـشفوي، والـردود          

 العامل ملا قبل الدورة واإليضاحات اإلضافية لألسـئلة الـيت طرحتـها    هافريق هاأثارواألسئلة اليت   
 .لجنة شفويالا

ــسانية          - ٤٣٧ ــشؤون اجلن ــر ال ــساعد وزي ــة الطــرف برئاســة م ــد الدول ــى وف ــة عل ــثين اللجن وت
والرياضــة والثقافــة واخلــدمات االجتماعيــة، الــذي ضــم أيــضا ممــثلني عــن خمتلــف اإلدارات          

كمـا تعـرب     .ون باخلربة يف طائفة واسـعة مـن اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة             احلكومية ممن يتمتع  
 .اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
وتالحظ اللجنة مع التقـدير أن التقريـر أُعـد مـن خـالل عمليـة قائمـة علـى املـشاركة،                       - ٤٣٨

كمـا تعـرب اللجنـة عـن تقـديرها حللقـات             .يـة ضمت هيئات حكوميـة ومنظمـات غـري حكوم        
 مع طائفـة مـن اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة بـشأن                قدهتا احلكومة العمل اليت ع  

تنفيذ التعليقات اخلتامية اليت أعقبـت النظـر يف تقريـر كينيـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثالـث                     
  ).A/58/38انظر  (٢٠٠٣والرابع يف عام 

 
 نب اإلجيابيةاجلوا  

جنــة علــى الدولــة الطــرف لتطبيقهــا نظــام التعلــيم اإللزامــي اجملــاين يف املرحلــة    لتــثين ال - ٤٣٩
 .٢٠٠٣االبتدائية منذ عام 

 الـذي حيظـر     ،٢٠٠١ قـانون الطفـل لعـام        إلقرارهـا تثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف          و - ٤٤٠
 . باإلكراهتشويه األعضاء التناسلية لألنثى وزواج القُصَّر املبكر أو
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 قــانون  ســنعلــى النحــو املبــيَّن يفترحــب اللجنــة باهتمــام الدولــة الطــرف بــاملعوقني، و - ٤٤١
 .وإنشاء جملس شؤون املعوقني) ٢٠٠٣ ()من قوانني كينيا، ١٤الفصل (املعوقني 
، ٢٠٠٣وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير ســّن قــانون أخالقيــات املــوظفني العــامني لعــام    - ٤٤٢

 .رش اجلنسي يف مكان العملالذي حيظر التح
 الــذي الفئــات املــستهدفةنــشائها صــندوق تنميــة إلوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف  - ٤٤٣

 .املرأة يف الريفيرمي إىل النهوض حبياة 
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
بينما تـشري اللجنـة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملتواصـل جلميـع                     - ٤٤٤
 أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة        تـرى كام االتفاقية، فإهنـا     أح

تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة الطرف اعتبارا من اآلن وحىت تقدمي التقرير الـدوري               
وبناء على ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التركيـز علـى تلـك اجملـاالت يف                  .املقبل

ذية، واإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة والنتـائج احملققـة يف تقريرهـا الـدوري              أنشطتها التنفي 
 مجيـع الـوزارات      علـى   هذه التعليقات اخلتامية   تعميمكما تطلب إىل الدولة الطرف       .املقبل

 .والربملان هبدف كفالة تنفيذها الكامل
 األحكـام   ييلغـ وبينما تالحظ اللجنة حمـاوالت الدولـة الطـرف اعتمـاد دسـتور جديـد                 - ٤٤٥

مــن )) ج ( و)ب (٤ (٨٢مــن أن املــادة العميــق تعــرب عــن قلقهــا فإهنــا التمييزيــة ضــد املــرأة، 
ينطبـق   تـزال موجـودة، وهـي تـنص علـى أن ضـمان الدسـتور لعـدم التمييـز ال          دستور كينيـا ال  

ت الـزواج، والطـالق، والتـبين، ودفـن         سـيما يف جمـاال     قوانني األحوال الشخـصية، وال    بالنسبة ل 
 الـيت تـنص   ، مـن الدسـتور  ٩٠كما تعرب اللجنة عن قلقها فيما خيـص املـادة        .، واملرياث تىاملو

 نوتـشري اللجنـة إىل أ      .على أن جنسية األب حتـدد اكتـساب اجلنـسية بـامليالد يف حالـة الـزواج                
كما تالحـظ اللجنـة مـع القلـق          .التفاقيةا ويتنافان مع ضد املرأة   يشكالن متييزا    ني احلكم ينهذ

 . بالكامل يف النظام القانوين الداخليدمجاقية مل ُتأن االتف
تعـديالت إلدخاهلـا علـى      وحتث اللجنة الدول الطرف علـى أن تعتمـد دون تـأخري              - ٤٤٦
، وغريمها مـن األحكـام      ٩٠ و)) ج ( و )ب (٤ (٨٢بطل ماديت الدستور احلايل     تدستور  ال

) أ( ٢ رجـل مبـا يتفـق واملـادتني       التمييزية، من أجل ضمان املساواة يف احلقوق بني املرأة وال         
إدمـاج   يف إبطـاء الطرف على املـضي قُـُدما دون        جنة الدولة لوتشجع ال  .من االتفاقية  ٩ و

 .يف النظام القانوين الداخليبشكل كامل املعاهدة 
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وتعــــرب اللجنــــة عــــن قلقهــــا مــــن أنــــه رغــــم تــــصديق كينيــــا علــــى االتفاقيــــة يف     - ٤٤٧
تور أو غريه من التشريعات املالئمـة بعـد تعريفـا للتمييـز           ، مل ُيدرج يف الدس    ١٩٨٤ مارس/آذار

 . من االتفاقية، اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشر١ضد املرأة وفقا للمادة 
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل أن ُتـدرج يف الدسـتور أو غـريه مـن التـشريعات                 - ٤٤٨

ملباشر وغري املباشر علـى الـسواء مبـا يتفـق     ضد املرأة يشمل التمييز ا    املالئمة تعريفا للتمييز  
 . من االتفاقية١واملادة 

 يف إعـداد القـوانني      رئيسيةوتعرب اللجنة عن قلقها من أن االتفاقية مل حتظ بعد بأمهية             - ٤٤٩
 .والسياسة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

 إىل الدولة الطرف أن تبين جهودها الرامية إىل حتقيق املـساواة بـني              وتطلب اللجنة  - ٤٥٠
لدولـة الطـرف    اتـشجع    و . النطـاق الـشامل لالتفاقيـة       أساس اجلنسني والنهوض باملرأة على   

 نطاق االتفاقية يف التشريعات املالئمة ويف مجيع خطـط احلكومـة وسياسـاهتا،              توردعلى أن   
 .الُصُعدعلى كافة عرب كل القطاعات و

، التــشريعي اإلصــالح املبذولــة لتحقيــقالطــرف  وبينمــا ترحــب اللجنــة جبهــود الدولــة  - ٤٥١
 إيـالء أولويـة     معـد إزاء  وحتديدا عمل جلنـة إصـالح القـوانني يف كينيـا، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا                    

لإلصــالح القــانوين الــشامل مبــا يــستهدف إزالــة األحكــام التمييزيــة علــى أســاس اجلــنس وســد   
ية حىت ميتثل اإلطار القانوين يف البلـد ألحكـام االتفاقيـة بـشكل كامـل، ومـن            الفجوات التشريع 

وتعرب اللجنة عن قلقهـا علـى وجـه اخلـصوص مـن       .أجل حتقيق املساواة للمرأة حبكم القانون
، ومــشروع قــانون املمتلكــات )محايــة األســرة (رتيلمــشروع قــانون العنــف املــإقــرار التــأخري يف 

يغ خمتلفــة منــذ   الــذي كــان قيــد اإلعــداد يف صــ    ،فؤ الفــرصالزوجيــة ومــشروع قــانون تكــا   
 .١٩٩٩ عام

إصـالح  مـا جتريـه مـن       كمل دون تـأخري     ستتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـ       و - ٤٥٢
ــشريع ــة يتـ ــع ال لكفالـ ــال مجيـ ــديل أو إبطـ ــ تعـ ــة   تـ ــل لالتفاقيـ ــة حـــىت متتثـ شريعات التمييزيـ

 على وضع جدول زمين واضـح       وتشجع اللجنة الدولة الطرف   . وللتوصيات العامة للجنة  
، ومـشروع   )محاية األسرة  (املرتيلمشروع قانون العنف    إلقرار   خاصةوهلذه اإلصالحات،   

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف         .قانون تكافؤ الفرص ومشروع قانون املمتلكـات الزوجيـة        
ذه اإلصـالحات مـن     هبـ ولويـة   علـى سـبيل األ    هتمـام   االوعي املشرعني بـضرورة      زيادةعلى  
حتقيق املساواة للمرأة حبكم القانون، وكفالـة االمتثـال لاللتزامـات التعاهديـة الدوليـة      أجل  

 .للدولة الطرف
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ضرورة وجـود آليـات وطنيـة فعالـة عـن           لـ وبينما تالحظ اللجنة إدراك الدولـة الطـرف          -٤٥٣
ــة   ــة الوطني ووزارة الــشؤون اجلنــسانية والرياضــة  للمــساواة بــني اجلنــسني  طريــق إنــشائها اللجن

ــة تــشتت جهــود هــاتني  إزاءتعــرب عــن قلقهــا  فإهنــا لثقافــة واخلــدمات االجتماعيــة،  وا  إمكاني
عــدم متتــع وزارة الــشؤون  القلــق إزاء  عــن  اللجنــةكمــا تعــرب .نقــص مواردمهــاواملؤســستني 
 والقــدرة واملــوارد ، والثقافــة واخلــدمات االجتماعيــة بالــسلطة املؤســسية ، والرياضــة،اجلنــسانية

 تعمــيم مراعــاة املنظــور إســتراتيجيةعزيــز تنفيــذ االتفاقيــة وتنــسيق اســتخدام  تفعاليــة يكفــل  مبــا
 .الـُصُعد يف احلكومـة، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة              علـى كـل      كـل القطاعـات و     يفاجلنساين  

ــة القلــق مــن أن    جلنــسانية داخــل وزارة ان و املؤســسي إلدارة الــشؤالوضــعكمــا يــساور اللجن
ــسانية والرياضــة و   ــشؤون اجلن ــة   ال ــة واخلــدمات االجتماعي ــد الثقاف ــا  ق ملمارســة ال يكــون كافي

  للمـساواة بـني اجلنـسني ومـدافع         فعـال  خـل اهليكـل احلكـومي والعمـل كحـافز         املالئـم دا   النفوذ
 . عنهاحقيقي
 ،وتوصي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف علـى وجـه الـسرعة األجهـزة الوطنيـة                     -٤٥٤

انية والتنميــة ووزارة الــشؤون اجلنــسانية   وهــي حتديــدا اللجنــة الوطنيــة للــشؤون اجلنــس     
والرياضة والثقافة واخلدمات االجتماعية، من أجل كفالة وجود آلية مؤسسية قوية لتعزيز           

إعطـاء  لجنـة الدولـة الطـرف علـى     لوعلـى وجـه اخلـصوص، حتـث ا     .املساواة بـني اجلنـسني   
ــة الكافيــ      ــشرية واملالي ــوارد الب ــضرورية وامل ــسلطة ال ــة ال ــزة الوطني ــق  األجه ــسيق تطبي ة لتن

 .االتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز املساواة بني اجلنسني
ويــساور اللجنــة القلــق مــن اســتمرار العــادات واملمارســات والتقاليــد الثقافيــة الــسلبية،  -٤٥٥

والرجـل  ر املـرأة  ادوألب النمطية الراسخة فيما يتعلـق بـ  ا املتسلطة والقواألبويةوكذلك املواقف  
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق ألن هـذه العـادات        .وهوياهتما يف مجيع جماالت احلياةومسؤولياهتما  

 وعدم املـساواة الـيت      االنتقاص من القدر  واملمارسات تدمي التمييز ضد املرأة، وتتجسد يف حالة         
صـنع القـرار والـزواج      وجمـال   تعاين منها املرأة يف كثري من اجملـاالت، مبـا يف ذلـك احليـاة العامـة                  

ــات ــرأة، وأل  يف  األســرية، ووالعالق ــة الطــرف مل تتخــذ حــىت   اســتمرار العنــف ضــد امل ن الدول
مطيـــة والقـــيم واملمارســـات إجـــراءات مـــستدامة ومنهجيـــة لتغـــيري أو إزالـــة القوالـــب الن  اآلن

 .السلبية الثقافية
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنظر إىل ثقافاهتا باعتبارها جوانب دينامية يف  - ٤٥٦
أن  وحتث الدولة الطرف على .بالتايل خاضعة للتغيري هي  لبلد ونسيجه االجتماعي و   حياة ا 

أو إزالـة املمارسـات   غيري  شاملة، مبا يف ذلك سن تشريعات، لت     إستراتيجيةتنفذ دون تأخري    
مــن ) أ (٥ و) و (٢والقوالــب النمطيــة الثقافيــة الــيت متيــز ضــد املــرأة، وفقــا للمــادتني         
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ــة ــي أن تــ  .االتفاقي ــود   وينبغ ــذل جه ــدابري ب ــذه الت ــادةشمل ه ــةلزي ــذا املوضــوع  التوعي   هب
 اجملتمــع، مبــن فــيهم الزعمــاء التقليــديون،   مــستويات مجيــعاملــرأة والرجــل علــىتــستهدف 

للجنـة الدولـة الطـرف علـى التـصدي          احتـث    و .أن تنفذ بالتعاون مع اجملتمـع املـدين       ينبغي  و
ة الــضارة مثــل ممارســيت مثــن العــروس بقــوة أكــرب للعــادات واملمارســات الثقافيــة والتقليديــ 

الفعـال لتـدابري مبتكـرة    االسـتخدام  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      .وتعدد الزوجات 
حتسني  من أجلمع وسائط اإلعالم العمل الرجل و ومن أجل تعزيز فهم املساواة بني املرأة    
 .عرض صورة إجيابية وغري منطية للمرأة

اء انتـــشار العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات، مبـــا ذلـــك وتعـــرب اللجنـــة عـــن القلـــق إز - ٤٥٧
وبينمـا ترحـب اللجنـة بـسن قـانون       .املمارسات الثقافية اليت جتـسد العنـف ضـد املـرأة أو تدميـه        

ــساورها     ،)٢٠٠١(الطفــل  ــإن القلــق ي إزاء  الــذي حيظــر تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى، ف
للنـساء  ا بالنسبة   مشروعيتهاستمرار  إزاء   املمارسة يف بعض مناطق البلد، و       هذه استمرار انتشار 

 عــادة لــضغوط مــن أجــل إجــراء هــذه   يتعرضــنيئــ عامــا، والال١٨الالئــي تتجــاوز أعمــارهن 
لعمل يف مـشروع     ا تباطؤ وترية جنة عن قلقها إزاء     لكما ُتعرب ال   .العملية أو ُيرغمن على ذلك    

 .٢٠٠٢ عام  منذ مل يتم البت فيهالذي) محاية األسرة( رتيلقانون العنف امل

كافحـة العنـف    مباألولويـة   االهتمـام علـى سـبيل       وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٤٥٨
ــرأة  ــدابري شــاملة   ،ضــد امل لتــصدي جلميــع أشــكال العنــف ضــد النــساء    ل وعلــى اعتمــاد ت

الطـرف أن تعمـل علـى        تطلـب إىل الدولـة    و. ١٩والفتيات، وذلك وفقا لتوصـيتها العامـة        
وسائط اإلعالم والربامج التثقيفية، بأن مجيع أشكال العنف ضـد           من خالل    ،زيادة التوعية 

 متثل شكال من أشكال التمييز مبوجب ،املرأة، مبا يف ذلك تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ             .االتفاقية ومن مث تشكل انتـهاكا حلقـوق املـرأة         

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى، واعتمـاد تـشريعات   ظر ممارسة    حت التشريعات القائمة اليت  
ذه املمارســـة وغريهـــا مـــن    مـــن أجـــل القـــضاء علـــى هـــ    ، حـــسب الـــضرورة ،جديـــدة

ــات ــة   املمارســ ــساء كافــ ــضارة بالنــ ــة الــ ــسابقة    .التقليديــ ــيتها الــ ــة توصــ ــرر اللجنــ وتكــ
 املـرتيل بأن تكفل الدولة الطرف سـرعة سـّن قـانون العنـف             ) ٢٠٨، الفقرة   A/58/38 انظر(
 وتــشجع الربملــان علــى إيــالء أولويــة ملــشروع القــانون مــن أجــل ضــمان   ،)محايــة األســرة(

 إمكانيــة حــصول النــساء والفتيــات مــن ضــحايا العنــف علــى وســائل اإلنــصاف واحلمايــة   
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة        .، وكفالة املالحقة القـضائية الفعالـة للجنـاة ومعاقبتـهم          الفورية

ــة   ــر أي الطــرف إزال ــق تعت ــساعدة    عوائ ــاح امل ــأن تت ــرأة إىل القــضاء وتوصــي ب ض جلــوء امل
وتوصـي   .النائيـة  أو املنـاطق      مبا يف ذلـك يف املنـاطق الريفيـة         ،القانونية جلميع ضحايا العنف   

ــسلطة ال     ــة للمــسؤولني يف ال ــرامج تدريبي ــذ ب ــة بتنفي ــوظفني احلكــوميني،   اللجن ــضائية وامل ق
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 لكفالة توعيتهم جبميـع أشـكال       الصحيةذ القانون ومقدمي اخلدمات     إنفا سيما موظفي  وال
 .العنف ضد املرأة وضمان قدرهتم على توفري الدعم الكايف للضحايا

ستـضافة الالجـئني مـن      الوبينما تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف ملـا تبذلـه مـن جهـود                   - ٤٥٩
ف عـن    إزاء نقـص املعلومـات الـيت تقـدمها الدولـة الطـر              القلـق  البلدان اجملاورة، فإهنا تعرب عن    

وتعـرب   . حيث أن العديد منهم من النـساء       ،الالجئات يف خميمات كينيا وعن املشردين داخليا      
 نـصاف اإلمايـة و احل تـوفري اليت تفيد بعدم كفايـة  اللجنة عن القلق بشكل خاص إزاء املعلومات  

 من مجيـع أشـكال العنـف يف جمتمعـات الالجـئني واملـشردين داخليـا واإلفـالت الواضـح                     للمرأة
 .يب هذا العنف من العقابملرتك
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات شاملة عـن               - ٤٦٠

سـيما فيمـا يتعلـق مبـا ُيتخـذ مـن وسـائل              حالة الالجئات واملشردات داخليـا يف كينيـا، وال        
ــل       ــات املتاحــة لإلنــصاف والتأهي ــع أشــكال العنــف واآللي ــساء مــن مجي ــة هــؤالء الن  .حلماي

لتحقيـق مـع مجيـع مـرتكيب        اختاذ خطوات ترمـي إىل ا     حتث اللجنة الدولة الطرف على       كما
 أيـضا الدولـة الطـرف علـى          وتـشجع  .العنف ضد الالجئات واملشردات داخليا ومعاقبتهم     

ســيما مفوضــية األمــم املتحــدة  مواصــلة التعــاون يف هــذه اجلهــود مــع اجملتمــع الــدويل، وال 
 .لشؤون الالجئني

سـيما   ب اللجنة عن قلقها إزاء نقص متثيل املرأة يف احلياة الـسياسية والعامـة، وال              وتعر - ٤٦١
ــان  ــرأة   (يف الربمل ــشكل امل ــث ت ــان املنتخــبني   ٤,٨حي ــن أعــضاء الربمل ــة م ــوزارات ) يف املائ ، وال
، وحمكمــة االســتئناف ) الــوزراء عــدد يف املائــة مــن٥,٨  نــسبةكل املــرأةشحيــث تــ(احلكوميــة 

 يف املائـة مـن      ٢٧  نـسبة  حيث تـشكل املـرأة    (، والسلك الدبلوماسي    )اتحيث ال توجد قاضي   (
، ويف هيئات صـنع القـرار الـيت ُيختـار أعـضاؤها عـن طريـق                 )لسفراء واملفوضني الساميني  اعدد  

 .مستويات صنع القرارسيما يف  التعيني، وال
اء يف  تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز وتنفـذ تـدابري لزيـادة عـدد النـس                   و - ٤٦٢

 حتــسني بغيــة، مبــا يف ذلــك الــسلطة القــضائية،  الــيت تــشغل باالنتخــاب والتعــيني الوظــائف 
وتوصي اللجنة بأن توظـف الدولـة الطـرف     . من االتفاقية ٨ و   ٧االمتثال ألحكام املادتني    

وهتيــب اللجنــة بالدولــة  . املتعلقــة بــاملرأة يف احليــاة العامــة٢٣توظيفــا تامــا التوصــية العامــة 
 مـن االتفاقيـة والتوصـية    ٤ من املـادة  ١خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة تتخذ تدابري   ن  الطرف أ 

 للجنة، من أجل التعجيل مبشاركة املرأة بشكل كامل وعلـى قـدم املـساواة مـع         ٢٥العامة  
العليـا مـن دوائـر صـنع        املـستويات   الرجل يف احلياة العامة واحلياة الـسياسية، وال سـيما يف            

عجيـل باعتمـاد مـشروع قـانون األحـزاب الـسياسية الـذي سـيوفر                كما توصـي بالت    .القرار
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حتقيق قدر أكرب من التوازن بني اجلنسني يف املناصـب القياديـة بـاألحزاب           تستهدف  حوافز  
توعيــة بأمهيــة مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار   ال  لزيــادةوتقتــرح تنفيــذ أنــشطة  .الــسياسية

 للمرشــحات لــشغل  موجهــةاديةإرشــو يــةبالنــسبة للمجتمــع ككــل؛ ووضــع بــرامج تدريب 
كمــا توصـي بــأن تــنظم الدولـة الطــرف بــرامج    .مناصـب عامــة واملنتخبــات هلـذه املناصــب  

وحتث اللجنة   .تدريب على مهارات القيادة والتفاوض للقيادات النسائية احلالية واملقبلة        لل
 تقــوم الدولــة الطــرف علــى أن ترصــد بدقــة فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج احملققــة وأن   

 .باإلبالغ عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
مكافحـة االجتــار بالبـشر، مــن قبيــل   مــن أجــل  املتخـذة وبينمـا ترحــب اللجنـة بالتــدابري    - ٤٦٣

 رأةإنــشاء وحــدة شــرطة ملكافحــة االجتــار، فــال يــزال يــساورها القلــق إزاء اســتمرار االجتــار بــامل
 عـن قلقهـا إزاء االجتـار        ، علـى وجـه اخلـصوص      ،وتعرب اللجنة  .يف كينيا والفتيات واستغالهلن   

 أيـضا يـساورها القلـق     و .بالفتيات واستغالهلن جنسيا بسبب فقرهن واحتياجهن إلعالة أسرهن       
بغـاء  معـدالت  بشأن استمرار منو ظاهرة السياحة بـدافع اجلـنس يف البلـد، ممـا يـؤدي إىل زيـادة             

ويـساور اللجنـة    .خللفيـات احملرومـة   بني الفتيـات الـصغريات والـشابات مـن ا       ال سيما األطفال،  
علـى  يف كينيـا    للمحاكمـة    هـن الـاليت خيـضعن        البغايا فقـط، ولـيس الزبـائن،      أن  القلق أيضا من    

 .قانونلل هناك خمالفالرغم من أن البغاء 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل باعتماد مسودة مـشروع قـانون االجتـار         - ٤٦٤

علــى هــذا رف علــى ضــمان أن يــشتمل مــشروع القــانون باألشــخاص، وحتــث الدولــة الطــ
تدابري للمنع، وأن يـنص علـى حماكمـة ومعاقبـة املتجـرين، ومحايـة ودعـم الـضحايا بـصورة                     

مـن أجـل القـضاء علـى         األسباب اجلذريـة لالجتـار       الدولة الطرف وتوصي بأن تعاجل    . فعالة
 أن تبــذل جهــوداالجتــار واذي يعرضــهن لالســتغالل و الــنــساءفتيــات والأســباب ضــعف ال
ــلتأهيــل املــرأة وال ــا  فتي  .ات الــاليت يقعــن ضــحايا لالســتغالل واالجتــار وإدمــاجهن اجتماعي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضا إىل إعمـال تـدابري هتـدف إىل مكافحـة الـسياحة بـدافع                    
وتـدعو اللجنـة    .بالتعـاون مـع البلـدان الـيت ينتمـي هلـا الـسائحون            وأن جيـري هـذا      اجلنس،  
الطـرف إىل اسـتعراض قوانينـها بـشأن البغـاء لـضمان عـدم جتـرمي املـرأة املـشتغالت                الدولة  

 .بالبغاء، وتعزيز ما تبذله من جهود لدعم املرأة الراغبات يف ترك البغاء
ــ - ٤٦٥ يــنص علــى املــساواة يف حقــوق املواطنــة بــني     الدســتور الألنساور اللجنــة القلــق وي

ــالقلق ب و. رأةالرجــل واملــ ــة ب إزاء قــدرة الرجــال الكينــيني علــى مــنح   وجــه خــاص تــشعر اللجن
تـشعر   و . الكينيـات بـاحلق نفـسه      رأة لزوجـاهتم وأطفـاهلم، يف حـني ال تتمتـع املـ            نسية الكينيـة  اجل

اللجنة بالقلق أيضا إزاء وجوب تقدمي األطفال املولودين ألمهـات كينيـات يف اخلـارج طلبـات                 
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طبـق  ن، بينمـا ال ت  فقـط دودة املـدة منحون تصرحيات دخـول حمـ  ُيحيث ،  نسيةللحصول على اجل  
وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك         .مثل تلك القيود على أبناء اآلباء الكينيني ألمهات غري كينيات         

ــائهن      هلــن  جــوازات ســفر مــن أجــل إصــدار مــن وجــوب حــصول العازبــات علــى موافقــة آب
 . يف هذا الصددووجوب حصول املتزوجات على موافقة أزواجهن

 مـن   ٩١  و ٩٠ ، املـادتني  إبطـاء ة إىل الدولة الطرف أن تعدل، دون        وتطلب اللجن  - ٤٦٦
حبيث ) ن قوانني كينيا م٧٠الفصل  (الدستور الكيين، باإلضافة إىل قانون املواطنة يف كينيا

وتطلب اللجنـة أيـضا إىل الدولـة الطـرف أن           .  من االتفاقية  ٩املادة  إىل  بشكل كامل   متتثل  
مـن أجـل     ا أو زوجهـ   أبيهـا تضي حصول املرأة على موافقة      تلغي دون إبطاء التدابري اليت تق     

 . هلا جواز سفرإصدار
 الــذي حتقــق يف جمــال التعلــيم عــن طريــق تــوفري  كــبريوبينمــا ترحــب اللجنــة بالتقــدم ال - ٤٦٧

، فإهنا تعرب عن قلقهـا إزاء االخـتالف امللحـوظ يف            ةاالبتدائياإللزامي اجملاين يف املرحلة     التعليم  
النائيـة وسـبل احلـصول عليـه، والتفـاوت           أو املنـاطق     الريفية و ني املناطق احلضرية  جودة التعليم ب  
اجلامعــات احلكوميــة، واخنفــاض معــدالت انتقــال     ب الــشابات والــشبان  التحــاقيف معــدالت 

ويـساور اللجنـة القلـق      .  من التعلـيم االبتـدائي إىل الثـانوي مقارنـة مبثيالهتـا بـني األوالد               فتياتال
التقليدية اليت تشكل عوائق حتـول دون تعلـيم الفتيـات، إضـافة إىل معـدالت                ف  املواقأيضا إزاء   

إىل أن اللجنــة  شريوتــ. تــسرب الفتيــات مــن التعلــيم بــسبب احلمــل والــزواج املبكــر والقــسري 
ظـل  ت والفتيـات   رأةتعلـيم املـ   املنخفـضة ل   تعـدال املالتعليم عنصر حيوي يف النـهوض بـاملرأة وأن          

 .ليت حتول دون متتعهن الكامل حبقوقهن اإلنسانية من أخطر العوائق اةواحد
 من االتفاقية وإرهـاف     ١٠وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثاهلا للمادة          - ٤٦٨

الــيت يرتكــز ســس أحــد األحقــوق اإلنــسان ومــن  قالــوعي يف اجملتمــع بأمهيــة التعلــيم كحــ 
لتغلــب مــن أجــل ات تــشجع الدولــة الطــرف علــى اختــاذ خطــواهــي و. متكــني املــرأة عليهــا
التقليديــة الــيت تــشكل يف بعــض اجملــاالت عوائــق حتــول دون تعلــيم الفتيــات املواقــف  علــى
التعلـيم الثـانوي    نظـام   وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا وضعته من خطط إلدخال           .واملرأة

 وتوصي بأن تنفذ الدولة الطـرف تـدابري لـضمان املـساواة للفتيـات           ،٢٠٠٨اجملاين يف عام    
رأة يف احلصول على التعليم جبميع مراحله، واستبقاء الفتيات يف املدارس وتعزيز تنفيذ             وامل

وتطلـب  .  حىت يتسىن للفتيات العودة إىل املدارس بعـد الـوالدة          معاودة االلتحاق سياسات  
 واآلثـار  ذةمعلومات عن التدابري املتَخ املقبلأن تقدم يف تقريرها اللجنة إىل الدولة الطرف     

 . عليهااملترتبة
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ــوافر بيانــات عــن وضــع املــ     - ٤٦٩ ــة عــن أســفها لعــدم ت ــةرأةوتعــرب اللجن  ، يف القــوة العامل
 يف القــوة العاملــة يف املنــاطق رأة واضــحة عــن مــشاركة املــفكــرة علــى احــال دون حــصوهل ممــا

 وقـدرة   لقوة العاملـة  يف جمال ا  الرأسي واألفقي   تمييز  احلضرية والريفية، والفجوة يف األجور، وال     
قــانون الوتالحــظ اللجنــة أن مــشروع  . علــى االســتفادة مــن الفــرص االقتــصادية اجلديــدةرأةاملــ

 عـادل لقاء العمـل املت  نساءللرجال وال  سينص على دفع أجور متساوية       قيد النظر العمالة  املتعلق ب 
سـاعات عمـل    املفروضـة علـى     وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق استمرار القيود القانونية          .القيمة

 . يف املشاريع الصناعيةةرأامل
يف سـوق العمـل،     للمـرأة   فـرص   الوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالـة تكـافؤ           - ٤٧٠
وتدعو الدولة الطرف إىل ضمان تطبيـق تـشريعات العمالـة            . من االتفاقية  ١١لمادة  وفقا ل 
ــى ــام واخلــاص وإنفاذهــا فيهمــا  عل ــة علــى اإلســراع باعتمــاد    . القطــاعني الع وحتــث اللجن
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل     .حاليا أمـام الربملـان  قيد النظر ع القانون املتعلق بالعمالة     مشرو

مـصنفة حبـسب نـوع     بيانـات   تـشمل معلومات مفـصلة،    : ما يلي أن تقدم يف تقريرها املقبل      
يف جمال العمالة، يف القطاعني الرمسـي وغـري الرمسـي علـى حـد      رأة وضع امل لوحتليل  اجلنس؛  

 حتقيـق   يف هـا عن التـدابري املتخـذة وأثر     ؛ ومعلومات   ملتغرية مبرور الزمن  سواء، واالجتاهات ا  
ــة         ــرتبط بالعمال ــدة ت ــا يف ذلــك يف جمــاالت جدي ــامل العمــل، مب تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف ع

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أيــضا أن تقــدم يف تقريرهــا  .ومباشــرة األعمــال احلــرة
ودفـع أجـور    ؛  ام القانونيـة ورصـدها وإنفاذهـا       األحك :املقبل معلومات مفصلة عن   دوري  ال

 تعلقــةآليــات الــشكوى واملعلومــات اإلحــصائية امل؛ و القيمــةعــادلمتــساوية لقــاء العمــل املت
 القيـود   فحـص وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيـضا إىل إعـادة           .باستخدام املرأة هلا ونواجتها   

 . من االتفاقية١١املادة  من ٣الفقرة املفروضة على العمل مبا يتماشى مع 
، ا جمانـ  لحوامـل ل خـدمات الرعايـة قبـل الـوالدة          البـدء يف تقـدمي    وبينما ترحـب اللجنـة ب      - ٤٧١

عـن  ناجتـة   معدل الوفيات النفاسية، مبا يف ذلك حاالت الوفـاة ال         بقاء  فإهنا تعرب عن قلقها إزاء      
ق إزاء عـدم    ويساور اللجنة عميـق القلـ      . مرتفعا ،اإلجهاض غري املأمون، ومعدل وفيات الرضع     

 علــى خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة ذات اجلــودة، وعــدم كفايــة بــرامج    رأةحــصول املــ
ــيم اجلنــسي القائمــة واحتمــال عــدم إ   ــع احلمــل املبكــر  هتمــام الئهــا مــا يكفــي مــن اال  يالتعل ملن

ويـساورها القلـق أيـضا مـن أن         . ياجلنـس االتـصال    عـن طريـق      نقولـة والسيطرة على العـدوى امل    
 علــى رأةقــد تــشكل عقبــة حتــول دون حــصول املــ  للعــاملني يف جمــال الــصحة  لــسلبية اواقــف امل

لـى خـدمات    ع طلـب ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدم تلبية ال        .خدمات الرعاية الصحية  
 .تنظيم األسرة واخنفاض مستوى استخدام وسائل منع احلمل
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د مــن معــدل وتوصــي اللجنــة بــأن تكثــف الدولــة الطــرف جهودهــا يف ســبيل احلــ   - ٤٧٢
وحتـث الدولـة الطـرف علـى بـذل كـل جهـد              . حدوث الوفيات النفاسـية ووفيـات الرضـع       

تـسهيالت الرعايـة الـصحية      مزيـد مـن      حصوهلن علـى     كفالة و نساءتوعية ال من أجل   ممكن  
وحتـث اللجنـة     .واملساعدة الطبية على أيدي موظفني مـدربني، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة              

العاملني يف قطاع الصحة مواقف ودية جتاه املـستفيدين          اعتماد   الدولة الطرف على ضمان   
لـى الرعايـة الـصحية      عصول  حتسني سـبل احلـ    من اخلدمات الصحية األمر الذي يفضي إىل        

زيـادة املعرفـة بوسـائل منـع احلمـل      هتـدف إىل  باعتمـاد تـدابري    أيـضا   توصـي   و. ذات اجلودة 
اختيارات مستنرية من القيام بة والرجال  املرأتمكناملعقولة الثمن واحلصول عليها، حبيث ي

توصي كـذلك   و. اإلجهاض املأمونواحلصول على سبل، هم واملباعدة بيناملواليدعن عدد  
للمراهقات واملراهقني، مع إيالء عنايـة     املوجه  بالترويج على نطاق واسع للتثقيف اجلنسي       

 .ياجلنـس االتـصال   عـن طريـق  نقولـة  العـدوى امل  الـسيطرة علـى      احلمـل املبكـر و     نعخاصة مل 
أن تواصل الدولة الطرف التماس الدعم املايل والتقين من اجملتمـع الـدويل             بوتوصي اللجنة   

 .املرأة من أجل تنفيذ تدابري هتدف إىل حتسني صحة

وبينمــا تالحــظ اللجنــة التراجــع الــذي حــدث مــؤخرا يف معــدل انتــشار فــريوس نقــص  - ٤٧٣
ــة الطــرف    املناعــة البــشرية، وتقــّدر الــربامج القا  ــة الــذي متنحــه الدول ئمــة واالهتمــام ذا األولوي

اإليـدز، مبـا يف ذلـك وضـع اخلطـة اإلسـتراتيجية             / فريوس نقص املناعـة البـشرية      ائحةللتصدي جل 
اإليـدز واعتمـاد قـانون الوقايـة مـن فـريوس       /الوطنية الكينية بشأن فريوس نقـص املناعـة البـشرية         

تـزال   مـن أن الدولـة الطـرف ال        القلـق يـساورها      ناإليـدز ومكافحتـه، فـإ     /نقص املناعة البـشرية   
ــاء خطــريا،    ــشابات ســيما التواجــه وب ــني ال ــسياسات     .  ب ــاة ال ــدم مراع ــن ع ــالقلق م ــشعر ب وت

عـدم محايتـها   حتديـدا و ألوجـه الـضعف املتعلقـة بنـوع اجلـنس      وافية والتشريعات احلالية بصورة   
ويـساور اللجنـة القلـق       .اإليـدز /ية والفتيات املصابات بفريوس نقص املناعـة البـشر        رأةحلقوق امل 

 وضـع   تـدين  والرجـال، و   رأةوى بـني املـ    بصورة خاصة من أن استمرار عدم تكافؤ عالقـات القُـ          
 حيد من قدرهتن على التفـاوض بـشأن املمارسـات اجلنـسية املأمونـة ويزيـد مـن                   ،رأةاملالفتيات و 

سر املعيشية اليت يرأسـها     ويساور اللجنة القلق كذلك حيال عدد األ       .العدوىقلة مناعتهن إزاء    
اإليــدز، حيــث تتحمــل الفتيــات    /أطفــال تيتمــوا بفعــل أزمــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية       

 شـتغال اإليـدز واال  /مسؤوليات ضخمة جتعلهن عرضـة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية              
 .البغاء يف

ناعـة  وتوصي اللجنة ببذل جهود متواصلة ودؤوبة للتصدي ألثر فـريوس نقـص امل             - ٤٧٤
ث وحتـ . اإليدز على املـرأة والفتيـات، باإلضـافة إىل عواقبـه االجتماعيـة واألسـرية              /البشرية
تركيز على متكني املرأة وإدراج منظور جنساين واضح ومرئي         زيادة ال الطرف على    الدولة
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وحتـث  . اإليـدز /مـن سياسـات وبـرامج يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                ضعه  ت ما يف
وضـع األسـر املعيـشية الـيت يرأسـها          عاجلـة   الطرف كذلك على اختاذ تدابري مل     اللجنة الدولة   

 .أطفال وتقدمي تقارير عن التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها املقبل
ــة  - ٤٧٥ ــالقلق إزاء وال تــزال اللجن األقــل حظــا، ال ســيما يف   الريفيــات رأةوضــع املــتــشعر ب
مـرأة الـاليت ميلكـن أراض       كس يف اخنفـاض النـسبة املئويـة لل         كما يـنع   ،لكية األراضي يتعلق مب  ما
ويساورها القلق أيضا إزاء بطء التقدم احملرز صوب وضع مشروع السياسة الوطنيـة              .يرثنها أو

القضاء على التمييز ضـد املـرأة يف جمـال          ، وهو يهدف إىل     لألراضي يف صيغته األخرية مث إنفاذه     
ــها    ــى األراضــي وملكيت ــإن   وباإل. احلــصول عل ــذا، ف ــق ضــافة إىل ه ــساورها إزاء املعرفــة  القل ي

 .ة وعدم قدرهتن على املطالبة هبا حبقوقهن يف جمال امللكيمرأةاحملدودة لل
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املالئمة للقضاء على مجيع أشـكال       - ٤٧٦

جنـة الدولـة الطـرف علـى     وحتـث الل  .التمييز ضد املرأة بالنـسبة مللكيـة األراضـي ووراثتـها    
وضع تنفيذ اإلصالحات التشريعية على رأس قائمة أولوياهتا، ال سيما إمتام عمليـة اعتمـاد               

وتدعو الدولة الطرف إىل إذكاء وعي املرأة، ال سيما         . مشروع السياسة الوطنية لألراضي   
 القانونيـة    يف جمـال األراضـي وامللكيـة مـن خـالل بـرامج حمـو األميـة                 ا، حبقوقهـ  ةاملرأة الريفي 

ــة الطــرف علــى توســيع نطــاق املــساعدة القانونيــة     و.واخلــدمات اإلرشــادية تــشجع الدول
وتطلـب اللجنـة إىل      .املقدمة إىل املرأة الريفيات الراغبات يف رفـع دعـاوى بـسبب التمييـز             

 يف مجيـع    ةالدولة الطرف أن تضّمن تقريرهـا املقبـل بيانـات شـاملة عـن وضـع املـرأة الريفيـ                   
الـاليت   يت تغطيهـا االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك أسـباب اخنفـاض النـسبة املئويـة للمـرأة                   اجملاالت ال 

ميتلكن األراضي، مقارنة بالرجـال، وعـن اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لزيـادة هـذه                     
 .النسبة املئوية

ويساور اللجنة القلق إزاء أنظمة تعدد الزجيـات املنطبقـة يف الدولـة الطـرف واألحكـام                  - ٤٧٧
يــساورها قلــق  و. هنــاكمييزيــة الــسائدة يف القــوانني الــيت حتكــم الــزواج والعالقــات األســرية الت

يـساور   و .خاص إزاء مساح القانون العريف وقانون الزواج والطالق اإلسالمي بتعدد الزوجـات           
 مـن قـانون    عامـا ١٨ بــ  السن األدىن للـزواج  من حتديداللجنة القلق كذلك من أنه على الرغم     

املــسؤولية أن وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن   .ســائدة زجيــات األطفــال ال تــزال  ، فــإنالطفــل
الوالـدان  فيهـا  األم وحـدها يف احلـاالت الـيت ال يكـون     تقـع علـى عـاتق       القانونية لتنـشئة الطفـل      

رار احملكمـة الـصادر   قحسب ما أكده قت والدة الطفل وعدم زواجهما بعد ذلك،  ومتزوجني  
 .٢٠٠٢يف عام 
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، مـع  القـوانني املدنيـة والدينيـة والعرفيـة      مواءمـة   لجنة الدولة الطرف على     وحتث ال  -٤٧٨
إمتـام إصـالح قانوهنـا يف جمـال الـزواج والعالقـات األسـرية                وعلـى     مـن االتفاقيـة    ١٦املادة  
 .يف إطار زمين حمددوذلك  ، من االتفاقية١٦  و١٥لمادتني لالتشريعي ميتثل إطاره حبيث  

 علـى حنـو   إنفـاذ قـانون الطفـل الـذي حيظـر زواج األطفـال       إىلتدعو الدولة الطرف أيضا    و
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تنفيــذ التــدابري الراميــة إىل القــضاء علــى تعــدد    . فعــال

 . بشأن املساواة يف الزواج والعالقـات األسـرية        ٢١الزوجات، كما دعت توصيتها العامة      
ة إىل ضـمان إسـهام اآلبـاء يف تنـشئة           وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بتعزيـز التـدابري الراميـ          

وتطلـب اللجنـة تـوفري معلومـات يف التقريـر املقبـل              .أطفاهلم املولودين خارج إطار الزواج    
 .عن حالة املسنات واملعوقات

لتـــــصديق علـــــى الربوتوكـــــول   وتـــــشجع اللجنـــــة الدولـــــة الطـــــرف علـــــى ا     - ٤٧٩
 .لالتفاقية االختياري

الكامــل، يف تنفيــذها اللتزاماهتــا  أن تــستفيد ب وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٤٨٠
إعالن ومنهاج عمل بيجني الذي يعزز أحكام االتفاقية، وتطلـب إىل   من  مبوجب االتفاقية،   

 . ذلك املقبل معلومات عندوريالدولة الطرف أن تضمن تقريرها ال
عنـه  وتشدد اللجنة أيـضا علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن                      - ٤٨١

حكام تعبري واضح ألتدعو إىل إدماج منظور جنساين و و.لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
 وتطلـب إىل الدولـة      ،مجيع اجلهود اهلادفة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة           يف  االتفاقية  

 .املقبل معلومات عن ذلكدوري الطرف أن تضّمن تقريرها ال
الــسبعة الرئيــسية بالــصكوك الدوليــة ة الطــرف الدولــوتالحــظ اللجنــة أن التــزام   - ٤٨٢

 األساسية يف شـىت  ا اإلنسانية وحرياهتا يعزز من متتع املرأة حبقوقه)١(إلنسان ا قوقاملتعلقة حب 
وبالتـايل، فـإن اللجنـة تـشجع حكومـة كينيـا علـى النظـر يف التـصديق علـى                     . مناحي احلياة 

تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال       املعاهدة اليت مل تنضم إليها بعد كطرف، وهي اال        
 .املهاجرين وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف كينيا بغية توعيـة               - ٤٨٣
أفـراد الـشعب، مبــن فـيهم املــسؤولون احلكوميـون، والــسياسيون، والربملـانيون واملنظمــات      

طوات اليت اتُِّخذت من أجل كفالة مـساواة املـرأة   النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخل  
 .قانونيا وفعليا بالرجل، إىل جانب اخلطوات اإلضافية اليت يـتعني اختاذهـا يف ذلـك الـصدد                 

وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تواصـــل، علـــى نطـــاق واســـع، نـــشر االتفاقيـــة    
ج عمـل بـيجني ونتـائج       للجنة، وإعـالن ومنـها     وبروتوكوهلا االختياري، والتوصيات العامة   
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 :٢٠٠٠املـرأة عـام     ”الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة عـن موضـوع                
 .“لسالم يف القرن احلادي والعشريناملساواة بني اجلنسني، والتنمية وا

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                    - ٤٨٤
 من االتفاقية ١٨وذلك يف تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب املادة  ،التعليقات اخلتامية

 .٢٠٠٩أبريل /واملقرر صدوره يف نيسان
 

 التقرير الدوري السادس - ١٠ 
 الربازيل  

ــل       - ٤٨٥ ــرت اللجنـــة يف التقريـــر الـــدوري الـــسادس للربازيـ فــــي ) CEDAW/C/BRA/6(نظـ
 CEDAW/C/SR.795 (B)انظـر   (٢٠٠٧ليـه  يو/ متـوز ٢٥، املعقـودتني يف  ٧٩٦ و ٧٩٥ جلـستيها 

تـرد  و، CEDAW/C/BRA/Q/6يف اليت طرحتها اللجنـة  واألسئلة قضايا وترد قائمة ال). (B) 796 و
 .CEDAW/C/BRA/Q/6/Add.1ردود حكومة الربازيل يف 

 
 مقدمـة  

 الـذي  ،تعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف لتقـدميها التقريـر الـدوري الـسادس              - ٤٨٦
 وأخـذ يف احلـسبان التعليقـات      ،املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقـارير        بع  اتَّ

وتشيد اللجنة بالدولة الطـرف لتقـدميها ردودا خطيـة بـشأن            . اخلتامية السابقة اليت أبدهتا اللجنة    
عــرض للقائمــة املــسائل واألســئلة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل مــا قبــل انعقــاد الــدورة، وكــذلك  

تنفيــذ االتفاقيــة يف الــيت طــرأت علــى ستجدات املــالــشفوي الــذي تناولــت فيــه بالتفــصيل آخــر 
 .الربازيل
ه وزيـرة األمانـة     توفدا رفيـع املـستوى، ترأسـ      إلرساهلا  الدولة الطرف   على  اللجنة  وتثين   - ٤٨٧

ي وزارات  وممثلـ املـذكورة   ممثلني آخرين لألمانـة اخلاصـة       وضم  اخلاصة للسياسات املعنية باملرأة     
وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للحـوار    . التنمية الزراعية، والعالقات اخلارجية، والصحة، والعدل  

 .البّناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
وترحب اللجنـة بـاعتراف الدولـة الطـرف باملـسامهة النـشطة حلركـة املـرأة يف الربازيـل                     - ٤٨٨

ــة يف    ــة اجلهــود وبتعاوهنــا مــع املنظمــات غــري احلكومي ــة احلثيث ــق املــساواة  يف ســبيل املبذول حتقي
 .اجلنسني بني
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 اجلوانب اإلجيابية  
متواصـلني علـى املـستوى     تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف ملـا تبديـه مـن إرادة والتـزام                   - ٤٨٩

فيمـــا مت تنفيـــذه مـــن القـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة، علـــى حنـــو مـــا يتـــبني  الـــسياسي إزاء 
تعـىن  إقامـة آليـات المركزيـة    يف ونية والسياسات واخلطـط والـربامج اهلامـة، و      اإلصالحات القان 

 .ملساواة بني اجلنسنيبا
 تـشريعاهتا  مواءمـة يف سـبيل    بـاطراد   وتشيد اللجنة بالدولة الطرف للجهـود الـيت تبـذهلا            - ٤٩٠
 ١١٣٤٠ن يف الدستور واالتفاقيـة، وال سـيما القـانو        الوارد  مبدأ املساواة بني املرأة والرجل      مع  

 بــشأن العنــف املــرتيل واألســري ضــد ٢٠٠٦أغــسطس / آب٧املــؤرخ ) ايــقــانون ماريــا دا بين(
 / آذار٢٨ املــؤرخ ١١١٠٦  رقــم، والقــانون)٢٠٠٣( وكــذلك القــانون املــدين اجلديــد ،املــرأة

لقانون اجلنائي، وغـري ذلـك مـن التـشريعات املتعلقـة بالعمالـة واألمومـة                ل املعدِّل   ٢٠٠٥مارس  
يف الواليـات  العديد من املبادرات التشريعية املتخذة على مستوى        فضال عن    الصحية،   واملسائل
 .االتاجمل خمتلف
االت اجملـ وترحب اللجنة بالـسياسات واخلطـط والـربامج املتعـددة واملتنوعـة املنفـذة يف                  - ٤٩١
ملوجـه  احياة املرأة من قبيل القـضاء علـى الفقـر، واالسـتقالل االقتـصادي، والعنـف                 من  امسة  احل

ضـد األطفـال واملـراهقني، واالجتـار باألشـخاص، والـصحة       املوجـه  ضد املرأة، والعنف اجلنسي   
 .اإليدز/اجلنسية واإلجنابية، والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

ــة إىل تــشجيع إنــشاء آليــات      - ٤٩٢ ــة الطــرف الســتراتيجيتها الرامي ــة علــى الدول وتــثين اللجن
ــذ سياســ   ــاتات املــساواة بــني اجلنــسني علــى مــستوى كــل مــن    مؤســسية لرصــد وتنفي  الوالي

 .والبلديات
وتنــوه اللجنــة بالدولــة الطــرف علــى اخنراطهــا يف عمليــات تــشاركية كاملــة لتحديــد      - ٤٩٣

املــؤمتر ومــن ذلــك مــثال عقــد  أولوياهتــا ووضــع مقترحــات لــسياسات املــساواة بــني اجلنــسني،   
املرأة املقـرر عقـده     املعين ب  واملؤمتر الوطين الثاين     ٢٠٠٤ يوليه/املرأة يف متوز  املعين ب الوطين األول   

 .٢٠٠٧أغسطس /يف آب
  الرئيسية والتوصيات الشواغل  

تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكـام االتفاقيـة علـى حنـو                فيما   - ٤٩٤
 التعليقـات   يف هـذه  حتديـدا   هنا ترى أن الشواغل والتوصيات املبينـة        بيد أ ومستمر،  منهجي  

 األولوية من اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر          سبيلاخلتامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف على       
، هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تركــز علــى تلــك اجملــاالت يف  وعليــه. الــدوري القــادم

عمـا اختذتـه مـن إجـراءات        تفيد يف تقريرها الدوري القادم       وأن   ،اــذ أنشطته ــرض تنفي ــمع
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هذه التعليقات اخلتاميـة  تقدم هتيب بالدولة الطرف أن كما و. عمليةنتائج  رزته من   أحما  و
وإىل سـائر اهلياكـل احلكوميـة جبميـع مـستوياهتا،         وإىل  باملوضوع،  املعنية  مجيع الوزارات   إىل  

 .تنفيذها تنفيذا تامامبا يكفل الربملان 
القــانون وواقــع احلــال نــصوص ن ــــوة بيــــق إزاء اســتمرار الفجــــة القلــــاور اللجنــويــس - ٤٩٥

مـن  استـضعافا  فئـات اجملتمـع     أشـد   الرجل، وال سيما يف أوسـاط       واملرأة   فيما خيص املساواة بني   
 والفئات املهمـشة األخـرى،      ، ونساء الشعوب األصلية   أفريقيمن أصل   املنحدرات  قبيل النساء   

 . واالجتماعيةوتزداد هذه الفجوة اتساعا بفعل التفاوتات اإلقليمية واالقتصادية
وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا يف ســبيل ردم الفجــوة بــني   - ٤٩٦

التنفيــذ حبيــث تكفــل القــانون وواقــع احلــال يف جمــال املــساواة بــني املــرأة والرجــل نــصوص 
االضطالع بالرصد وتقيـيم األثـر علـى حنـو منـتظم      والكامل للقوانني واخلطط والسياسات    

وتوصـي بـأن تكفـل الدولـة الطـرف          . فئات النساء حرمانا  ألشد   بالنسبة   وفعال، وال سيما  
توعية مـن يعهـد إلـيهم مبـسؤولية تنفيـذ هـذه القـوانني والـسياسات علـى مجيـع املـستويات                       

 .توعية تامة مبا يقع على عاتقهم من التزامات
 أحكـام   الدولـة الطـرف يف تنفيـذ      تواجههـا   ويساور اللجنة القلـق إزاء الـصعوبات الـيت           - ٤٩٧

يف خـتالف   اليعـزى إىل ا   ممـا   ،  ةمتسقبصورة  االتفاقية على مجيع مستويات اجلمهورية االحتادية       
 .اتالبلديالواليات وسلطات من جانب  اإلرادة وااللتزام السياسيني ةدرج
وتالحظ اللجنة أن املسؤولية الكاملـة عـن االمتثـال لاللتزامـات مبوجـب االتفاقيـة                - ٤٩٨

الدولــة الطــرف مبــا يف ذلــك فــروع الــسلطات تقــع علــى عــاتق إمنــا ت علــى مجيــع املــستويا
وتوصــي بكفالــة .  للدولــة الطــرفيكــل الدســتورياهلبــصرف النظــر عــن الثالثــة مجيعهــا و

مـا يـتم    توحيد املعايري والنتائج فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء البلد، مبـا يف ذلـك                 
وتوصي أيضا بـأن تكـون مجيـع الـسلطات          . التنسيقإنشاء آليات فعالة للتنفيذ و    عن طريق   

الوالية والبلديـة علـى بّينـة تامـة مـن االلتزامـات             كل من املستوى االحتادي ومستوى      على  
االتفاقيـــة ويف جمـــال حقـــوق اإلنـــسان علـــى  يف إطـــار لربازيـــل الـــيت تتعهـــد هبـــا االدوليـــة 

 .العموم وجه
ــق إزاء عــدم    - ٤٩٩ ــة القل ــساور اللجن ــة إىلوي ــة  أحكــام اإلحال ــادرااالتفاقي ــضايا إال ن  يف الق

 ات بـشأن ـــ ي املعلومـــ ص فـــ نقن ـــ م عـــ رة، ممـا ين ـــ السنوات األخيفــي ى احملاكم   ــاملعروضة عل 
ــا . االتفاقيـــة  مبوجـــب االتفاقيـــة نحبقـــوقهالنـــساء معرفـــة حمدوديـــة القلـــق إزاء ها يـــساوركمـ

 . هبااملتصلةوبروتوكوهلا االختياري والتشريعات الداخلية 
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وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تكفــل جعــل االتفاقيــة والتــشريعات الداخليــة    - ٥٠٠
، مبـن فـيهم      العـاملني يف الـسلك القـضائي       املتعلقة هبا جـزءا ال يتجـزأ مـن تثقيـف وتـدريب            

القضاة واحملامون واملدعون العامون واحملامون العـامون، وكـذلك الـشأن بالنـسبة للمنـاهج               
امعات، يف سبيل ترسيخ ثقافة قانونية يف البلد تدعم املساواة بـني اجلنـسني              الدراسية يف اجل  

وهتيب كذلك بالدولـة الطـرف أن تعـزز وعـي املـرأة حبقوقهـا، مبـا يف ذلـك                    . وعدم التمييز 
اإلملام بأجبديات الفئات حرمانا، من خالل برامج يف أوساط أشد املناطق النائية والنساء يف 

.  مـن املطالبـة جبميـع حقوقهـا مبوجـب االتفاقيـة            لمـرأة نونيـة متكينـاً ل    واملـساعدة القا  القانون  
وتشجع الدولة الطرف على زيادة نشر وتعزيز الوعي باالتفاقية والربوتوكـول االختيـاري    

 . اخلاصة باملرأةاإلنسانلوعي حبقوق اجلمهور العام تعزيزا لبني 
واة بــني اجلنــسني املنــشأة يف آليــات املــساوضــعف ويــساور اللجنــة القلــق إزاء هــشاشة  - ٥٠١

ويـساور اللجنـة    . بعض الواليات والبلديات فيما يتعلق بأداء مهام التنسيق والرصد املنوطـة هبـا            
لـسياسات  لألمانـة اخلاصـة     املتاحـة ل  املـوارد البـشرية واملاليـة       بـني   تناسـب   الالقلق أيضا إزاء عدم     

 . وبني الوالية املكلفة هبااملرأةاملعنية ب
 اللجنة بأن تعـزز الدولـة الطـرف اآلليـات املعنيـة باملـساواة بـني اجلنـسني،                   وتوصي - ٥٠٢

سواء على املستوى االحتـادي أو علـى مـستوى اآلليـات املنـشأة يف الواليـات والبلـديات،                   
مبا يتيح  أنشطة بناء القدرات التقنية،     تنفيذ  يكفي من املوارد البشرية واملالية و      مبابتزويدها  

 .باملهام املنوطة هبا الفعالهلا االضطالع 
القـضاء  جهـود، وال سـيما يف قطـاع التعلـيم، مـن أجـل       ا ُيبذل مـن  مباللجنة  تقر  وفيما   - ٥٠٣
اخلرافــات والقوالــب النمطيــة الــسلبية إزاء أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة   علــى 

زيـد   احلاجـة إىل امل    ومـن مث   إزاء انتـشار هـذه القوالـب النمطيـة           ينتاهباواجملتمع ككل، فإن القلق     
 .من التغيري الثقايف

بتغــيري  التعجيــلوهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تنفــذ تــدابري شــاملة يف ســبيل    - ٥٠٤
رك املرأة يف َشفتحاصر على نطاق واسع اليت ما زالت حتظى بالقبول املواقف واملمارسات   

تلك تتضمن وينبغي أن . سنياجلناللصيقة بكال األدوار النمطية فضال عن تابعة، األدوار ال
، والبـنني البنـات   إىل  التدابري محـالت التوعيـة والتثقيـف العـام املوجهـة للنـساء والرجـال، و               

ــاء واألمه ـــواآلب ـــات، واملدرسيـ ـــن واملوظفيـ ـــا لاللتـ، وفقــالعمــومينين ـ وص ــزامات املنــصـ
الدولـة  تـضاعف   بـأن   وتوصي اللجنة أيـضا     . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢عليها يف املادتني    

 علــى مناقــشة وتعزيــز الــصور غــري  اإلعــالم لالطــرف جهودهــا الراميــة إىل تــشجيع وســائ 
  .قيمة املساواة بني اجلنسنيمع دعم النمطية والصور اإلجيابية للمرأة، 
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فيمـا يتعلـق    اجلديـد   املهـم   القانون  بّسن   وبينما تثين اللجنة على الدولة الطرف لقيامها         - ٥٠٥
أغـــسطس / آب٧املـــؤرخ ) ايـــقـــانون ماريـــا دا بين (١١٣٤٠لعنـــف املـــرتيل رقـــم بتـــشريعات ا

أوصت به اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، وغـري ذلـك مـن التـدابري                   على حنو ما    ،  ٢٠٠٦
القلـق يـساورها    فمـا زال    ضد املرأة،   املوجه  املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة العنف        

اإلبـالغ عـن وقوعـه علـى        صور  ع وق ــات بشكل واس  ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــار العن ــإزاء انتش 
 القلـق ألن اجملتمـع يف عمومـه مل يعتـرف بعـد بـأن العنـف ضـد النـساء                      هايـساور كما  . ما يبدو 

 .اإلنسانوالفتيات ميثل انتهاكاً حلقوق 
يــع وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة إعطــاء األولويــة للقــضاء علــى مج - ٥٠٦

التعجيـل باختـاذ تـدابري فعالـة مـن          مع  زيل،  ـالعنف املن يف ذلك   أشكال العنف ضد املرأة، مبا      
بإنـشاء حمـاكم خاصـة      ومـن ذلـك مـثال التعجيـل         ،   تنفيذا كامال  لتشريع اجلديد اأجل تنفيذ   

ضــد املــرأة يف مجيــع أحنــاء الــبالد، واإلشــراك الكامــل جلميــع  املوجــه زيل ـالعنف املنــتعــىن بــ
والعــاملون يف فاعلــة ذات الــصلة باملوضــوع، مبــا فيهــا املنظمــات غــري احلكوميــة اجلهــات ال

وتوصي . وغريهم من املهنيني العاملني يف جمال التصدي للعنف ضد املرأةالسلك القضائي 
قانون ماريا   (١١٣٤٠القانون  لألثر الناجم عن    اللجنة كذلك بالرصد والتقييم املنهجيني      

العنـف وعالقـة    نوعيـة   من خالل مجع البيانات املصنفة حسب       يتم  ما  ، مبا يف ذلك     )ايدا بين 
زيد من محـالت توعيـة الـرأي العـام بعـدم مقبوليـة              املوتوصي أيضا بتنظيم    . اجلاين بالضحية 

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . العنف ضد املرأة بوصفه انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان         
ـــادة الكاملــــاالستف ــــة العامـــــن التوصيــــة مـ ـــ للجن١٩ة ـ ات الــواردة يف ــــن املعلومــــة ومــ
 Add.1 و   A/61/122(ة بشأن مجيع أشكال العنف ضد املـرأة         ــام املتعمق ــن الع ــة األمي ــدراس

 ).Add.1/Corr.1و 
ومع تسليم اللجنة مبا اختذته الدولة الطرف مـن تـدابري ملكافحـة االجتـار بالبـشر، علـى                    - ٥٠٧

، مبا يف ذلك انضمامها إىل بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار                الصعيدين الداخلي والدويل  
باألشخاص وخباصة النساء واألطفال، املكّمل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة                

 ٥٩٤٨عرب الوطنية، واعتماد سياسة وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص مبوجـب املرسـوم رقـم        
وقـصور  ، فـإن القلـق يـساورها إزاء نطـاق الظـاهرة             ٢٠٠٦تـوبر   أك/ تشرين األول  ٢٧ؤرخ  ــامل

 .املتخصصة يف التعامل مع الضحاياواملهارات الرعاية اليت تكفل عدد ونوعية خدمات الدعم 
كافحـــة االجتـــار مب ها اخلاصـــةوتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل تطبيـــق تـــدابري  - ٥٠٨

ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص  تنفيــذ سياســتها الوط إىل علــى حنــو فعــال، و باألشــخاص   ني
أن على األشخاص دومنا إبطاء، بوضع خطة وطنية بشأن االجتار إجناز إىل ، وبصورة كاملة
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وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          .  والعمـر  العرقبـ اجلنس و تتعلق بنوع   تشمل أبعاد   
كافية علـى   كفل إنزال عقوبات    مبا ي   باألشخاص تنظر يف اعتماد تشريعات ملكافحة االجتار     

بـرامج  ذلـك   يـشمل   واجلناة وتقدم للـضحايا محايـة ودعمـا قـائمني علـى حقـوق اإلنـسان،                 
وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تتخذ تـدابري          . الطويلاألجل  يف  إعادة اإلدماج   

 .باألشخاصاملتاجرين النساء والفتيات أمام استضعاف هتدف إىل احلد من 
 املـؤرخ   ٩٥٠٤القـانون رقـم     ما ثبت مــن عــــدم كفـاءة        ق إزاء   ــلقلة ا ــاور اللجن ــويس - ٥٠٩
 ، أصـال  كان له أثـر    إن   ،لحصص، وحمدودية أثره  ل ا الذي حيدد نظام   ١٩٩٧سبتمرب  / أيلول ٣٠

وتظل اللجنة قلقـة أيـضا إزاء اسـتمرار نقـص متثيـل املـرأة               . يف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية     
ــسياسي وأشــكاله، مبــا   إىل حــد كــبري علــى مجيــع مــستويا   اهليئــات يف ذلــك ت صــنع القــرار ال

 .الدبلوماسييف السلك ، والقضاءمستويات عند أعلى املنتخبة، و
ــدابري قانونيــة مطــردة وغريهــا مــن      - ٥١٠ ــة الطــرف علــى اختــاذ ت وتــشجع اللجنــة الدول

 ويف التــدابري لزيــادة متثيــل املــرأة يف اهليئــات الــيت تــشغل وظائفهــا باالنتخــاب والتعــيني         
وتوصـي كـذلك الدولـة الطـرف        . املستويات العليا جلهاز القضاء ويف السلك الدبلوماسي      

بطرح تدابري قانونية مناسبة وغريها من التدابري، مبا فيهـا تعـديل أو اسـتبدال القـوانني غـري        
 من املادة الرابعة من االتفاقية والتوصية ١الفعالة واعتماد تدابري مؤقتة خاصة وفقا للفقرة 

 للجنة من أجل زيادة عدد النساء يف املواقع السياسية واملناصـب العامـة ضـمن                ٢٥لعامة  ا
وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف        .  للجنـة  ٢٣إطار زمين ملموس متشيا مع التوصية العامـة         

بتنظيم محالت توعية للرجال والنساء بـشأن أمهيـة املـشاركة الكاملـة واملتكافئـة للمـرأة يف        
لعامة ويف عمليات صـنع القـرار، كعنـصر ضـروري مـن عناصـر اجملتمـع                 احلياة السياسية وا  

  .الدميقراطي، وخللق ظروف متكينية ومشجعة وداعمة هلذه املشاركة
 مـن االتفاقيـة،     ١١وإذ تسلّم اللجنة بالتطورات اإلجيابية اليت طرأت علـى تنفيـذ املـادة               - ٥١١

رنـــامج تـــشجيع االســـتقالل الـــذايت مبـــا يف ذلـــك الربنـــامج احملّبـــذ لإلنـــصاف بـــني اجلنـــسني وب
االقتــصادي للمــرأة يف عــامل العمــل وبرنــامج مكافحــة الفقــر، فمــا زال يــساورها القلــق بــشأن   
التمييز الذي تواجهه املرأة يف جمال العمل، حـسبما يتـبني مـن تفـاوت األجـور املـستمر والـذي              

املهــين وقلــة فــرص التقــدم يــزداد مــع ارتفــاع مــستوى تعلــيم املــرأة إضــافة إىل التمييــز يف اجملــال 
واللجنة قلقة كذلك بشأن حالة عامالت املنـازل، وال سـيما النـساء املنحـدرات مـن              . الوظيفي

ــة الــيت مينحهــا قــانون العمــل ويتعرضــن       ــستبعدن عمومــا مــن احلماي أصــول أفريقيــة، والــاليت ُي
 . اجلنسي لالستغالل من جانب مستخدميهن، مبا يف ذلك األذى
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ــل      وتوصــي اللجنــ  -٥١٢ ــة للتعجي ــدابري ملموس ــاد سياســات وت ــة الطــرف باعتم ة الدول
بالقضاء على التمييز يف األجور ضد املرأة والعمل من أجل كفالـة الفـرص املتكافئـة حبكـم      

وتوصي أيـضا باعتمـاد وتفعيـل املزيـد مـن      . األمر الواقع بني املرأة والرجل يف سوق العمل    
 األســرية واملهنيــة، مبــا يف ذلــك تــوفري رعايــة  التــدابري الــيت تتــيح التوفيــق بــني املــسؤوليات 

األطفال امليسورة التكلفة، وتشجيع املشاركة املتكافئة يف املهام املرتلية واألسرية بني املرأة            
وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تكفــل محايــة عــامالت املنــازل علــى النحــو    . والرجــل

 ١١٣٢٤ وتقيـيم القـانون رقـم        وتوصي برصد . الواجب من التمييز واالستغالل واإليذاء    
الذي يتيح ملستخدم العامل املرتيل استقطاعا ضريبيا لنسبة مئوية من اإلسهام يف ) ٢٠٠٦(

الضمان االجتماعي، وذلك بغية حتديد ما إذا كان هذا احلـافز قـد أسـهم إىل حـد كـبري يف              
 مـشروع  وتشجع الدولة الطـرف علـى العمـل، دون تـأخري، العتمـاد        . تنظيم العمل املرتيل  

ــازل يف    ٧٣٦٣/٢٠٠٦القــانون رقــم  ــة مــع إدراج عمــال املن ــة املرتلي ــنظم العمال  الــذي ي
  .صندوق ضمان مدة اخلدمة

وإذ تنّوه اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيـز صـحة املـرأة مبـا يف ذلـك                    - ٥١٣
ــة للحقــوق اجل      ــسياسة الوطني ــة، ومــن ذلــك مــثال ال ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــة  ال ــسية واإلجنابي ن

، وامليثــاق الــوطين لتخفــيض الوفيــات النفاســية واخلطــة املتكاملــة ملكافحــة  )٢٠٠٦مــايو /أيــار(
اإليدز وغريه من األمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتـصال              /تأنيث فريوس نقص املناعة البشرية    

ري إىل سـيادة    اجلنسي، فإن اللجنة قلقة من أن معـدل الوفيـات النفاسـية ال يـزال مرتفعـا ممـا يـش                    
الظــروف االجتماعيــة واالقتــصادية احملفوفــة بــاخلطر وإىل املــستويات املنخفــضة مــن املعلومــات  
والتعليم، إضافة إىل الديناميات األسرية املرتبطة بالعنف املرتيل، وال سيما تعـذر احلـصول علـى                

 محـل   ويساورها القلـق كـذلك بـشأن ضـخامة حـاالت          . اخلدمات الصحية ذات النوعية اجليدة    
املراهقات، بشأن العدد املرتفع حلـاالت اإلجهـاض غـري املـأمون، واألحكـام اجلزائيـة املفروضـة                 
على النساء الاليت جيرين عملية اإلجهاض وصعوبات احلصول علـى الرعايـة ملعاجلـة التعقيـدات       

 . ذلك النامجة عن
ة علـى   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودهـا لتعزيـز حـصول املـرأ              -٥١٤

 مـن   ١٢ُسبل الرعاية الصحية، وال سيما خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، وفقا للمادة            
وتطلب من الدولة الطـرف أن      .  للجنة بشأن املرأة والصحة    ٢٤االتفاقية والتوصية العامة    

تقوم بتعزيز التدابري الرامية إىل منع حـاالت احلمـل غـري املرغوبـة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق                 
عرفة والوعي بشأن جمموعة واسعة من وسائل منع احلمل وخدمات تنظيم األسـرة             زيادة امل 

وتطلب اللجنة كـذلك مـن الدولـة الطـرف أن تقـوم      . باإلضافة إىل إمكانية احلصول عليها   
برصــد وثيــق لتنفيــذ امليثــاق الــوطين لتخفــيض الوفيــات النفاســية علــى مــستوى الواليــات   
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ء جلان معنية هبذه الوفيات، يف املناطق اليت ال توجد والبلديات، مبا يف ذلك من خالل إنشا
وتوصــي اللجنــة بــأن تــويل الدولــة الطــرف اهتمامــا علــى مــستوى  . هبــا تلــك اللجــان بعــد

األولوية حلالـة املـراهقني، وأن تـوفر التعلـيم املناسـب يف جمـال املهـارات احلياتيـة مـع إيـالء                       
اإليدز وغريه من   /نقص املناعة البشرية  انتباه خاص ملنع حاالت احلمل والوقاية من فريوس         

وتوصـي اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف          . األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي      
بالتعجيل باستعراض تشريعاهتا اليت جتّرم اإلجهاض بغية إلغـاء األحكـام اجلزائيـة املفروضـة               

 ومـع   ٢٤عامـة   على النساء الـاليت جيـرين عمليـات إجهـاض، وذلـك متـشيا مـع التوصـية ال                  
وحتث اللجنة كذلك الدولـة الطـرف علـى تزويـد النـساء             . )١٩(إعالن ومنهاج عمل بيجني   

ــدات النامجــة عــن حــاالت        ــة ملعاجلــة التعقي ــدة النوعي ــسبل احلــصول علــى اخلــدمات اجلي ب
 . اإلجهاض غري املأمون

ف، مبـا يف ذلـك      وإذ تالحظ اللجنة التدابري املتخذة لتحسني حالة املرأة والفتاة باألريـا           - ٥١٥
إنشاء برنامج للتوثيق الوطين للعامالت الريفيـات، فهـي قلقـة إزاء نطـاق عـدم املـساواة والفقـر             
فيمــا يتعلــق بالريفيــات، وحــسبما تبينــه معــدالت األميــة املرتفعــة نــسبيا يف صــفوفهن واخنفــاض 

ــسية واإل       ــصحة اجلن ــا يف ذلــك ال ــصحية مب ــة ال ــتعهن بالرعاي ــة مت ــدارس وقل ــة التحــاقهن بامل جنابي
واللجنة قلقة كذلك بشأن نساء األرياف الاليت ال زلن يفتقـرن إىل            . وإمكانية تعرضهن للعنف  

توثيق أوضاعهن مثل حيازة بطاقات اهلوية الشخصية أو أرقام التسجيل الشخـصية، وهـي مـن                
األمور اليت تتطلبها االستفادة من الضمان االجتمـاعي وغـريه مـن الـربامج، مثـل برنـامج منحـة                    

 . ألسرة، فضال عن إمكانية احلصول على االئتمان وامتالك األراضيا
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تكفـل إدراج منظـور جنـساين ضـمن مجيـع                     - ٥١٦

برامج وسياسات التنمية الريفية وأن تتصدى بوضوح للطابع اهليكلي للفقر الذي تواجهه            
 مــن أجــل تنفيــذ بــرامج تعليميــة  كمــا توصــي الدولــة الطــرف بتعزيــز جهودهــا . الريفيــات

وصحية شاملة على صعيد البلد كله، مبا يف ذلـك بـرامج يف جمـاالت حمـو األميـة الـوظيفي                     
وإقامة املشاريع والتدريب يف جمال املهارات والتمويـل املتنـاهي الـصغر، كـسبل للتخفيـف                

رأة وتوصـي كـذلك بـأن تواصـل الدولـة الطـرف توسـيع إمكانيـة متتـع املـ                   . من حدة الفقـر   
بالربنــامج الــوطين لإلصــالح الزراعــي ولــضمان مشــول برنــامج التوثيــق الــوطين للعــامالت  

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن . الريفيات إىل مجيع النساء يف املناطق الريفية النائية

__________ 
 منـشورات األمـم املتحـدة،      (١٩٩٥سـبتمرب   / أيلـول  ١٥‐٤بـيجني،   : تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة        )١٩( 

 .ول والثاين، املرفقان األ١، الفصل األول، القرار )E.96.IV.13رقم املبيع 
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تكفــل مراعــاة حالــة الريفيــات يف إطــار اجلهــود الراميــة إىل القــضاء علــى تعــرض النــساء     
 . للعنف
ــشأن         - ٥١٧ ــاء ب ــاء احلــوار البن ــروح أثن ــر أو املط ــوارد يف التقري ــسري ال ــة التف ــدر اللجن وإذ تق

وبشأن املعىن املسند إىل كـل منـهما، وإذ تـسلم    “ املساواة”و  “ اإلنصاف”استخدام مصطلح   
خبـصائص اللغــات املختلفــة، فـإن اللجنــة ال تــزال قلقــة إزاء اسـتخدام الدولــة الطــرف مــصطلح    

لق باملرأة والرجل ألنـه يـشمل املفـاهيم الذاتيـة للمقارنـة واملعادلـة ممـا قـد         فيما يتع “ اإلنصاف”
يفضي إىل رسالة مضللة يف ضوء ما هتدف إليـه االتفاقيـة، أال وهـو التحقيـق العملـي للمـساواة               

 . حبكم القانون وحبكم الواقع للمرأة مع الرجل
ه املسألة، بينما تكرر وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف تدارس هذ - ٥١٨

رأيها بأن األمر املهم فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيـة يتمثـل يف حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف               
املوضوعية يف مجيع   /الرمسية أو املساواة الفعلية   /أعمق معانيها سواء كانت املساواة القانونية     

 . جماالت احلياة
تقــار إىل البيانــات الكافيــة بــشأن النــساء     علــى أن اللجنــة تــشعر بــالقلق بــسبب االف     - ٥١٩

ــضعفة         ــات املست ــشعوب األصــلية وغريهــن مــن الفئ ــساء ال ــة ون املنحــدرات مــن أصــول أفريقي
وتالحـظ اللجنــة أن هـذا االفتقــار إىل   . واملهمـشة، ممـن يعــانني غالبـا مــن أشـكال متييـز متعــددة     

 الفعليـة هلـؤالء النـساء    املعلومات واإلحصاءات قد حال بينها وبني رسـم صـورة شـاملة للحالـة     
يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية ولتأثري الربامج والسياسات احلكومية الراميـة إىل القـضاء               

 . على التمييز ضدهن
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلـنس              - ٥٢٠

جملاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة مـع إدراج          والعرق والعمر، حيثما كان ذلك ممكنا يف مجيع ا        
وحتليالت وبيانات إحصائية مناسبة ومصنفة حسب نوع اجلنس والعرق والعمر، وحسب           
املناطق احلضرية والريفية، يف تقريرها املقبل مبا يوفر صورة كاملة عـن تنفيـذ مجيـع أحكـام                  

ار املترتبة عـن تـشريعاهتا      وكما توصي الدولة الطرف بأن تقوم بتقييم منتظم لآلث        . االتفاقية
وسياساهتا وخططها وبراجمها لكفالـة أن تفـضي التـدابري الـيت تتخـذها إىل حتقيـق األهـداف                   
ــة يف     ــزة يف جمـــال تنفيـــذ االتفاقيـ ــائج املنجـ ــة بـــشأن النتـ ــإبالغ اللجنـ ــاة، مث تقـــوم بـ املتوخـ

 . املقبل تقريرها
نفيـذها اللتزاماهتـا مبوجـب      وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اإلفادة من ت         - ٥٢١

االتفاقية، ورمبـا إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني يعـزز أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب مـن الدولـة                       
  .الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
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وتشدد اللجنة كذلك على أن التنفيذ التام والفعـال لالتفاقيـة أمـر الزم مـن أجـل                   - ٥٢٢
وتطالــب بــإدراج منظــور جنــساين، وباإلشــارة بــصورة  . ئيــة لأللفيــةحتقيــق األهــداف اإلمنا

صرحية إىل أحكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الراميـة إىل حتقيـق هـذه األهـداف وتطلـب مـن                    
 . الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

لرئيـسية الـسبعة املتعلقـة    وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة ا        - ٥٢٣
 يعزز متتع املرأة مبا هلـا مـن حقـوق اإلنـسان ومـن احلريـات األساسـية يف                  )١(حبقوق اإلنسان 

ولذا تـشجع اللجنـة حكومـة الربازيـل علـى النظـر يف التـصديق علـى                 . مجيع جوانب احلياة  
ع العمـال   املعاهدة الـيت مل تنـضم إليهـا بعـد، أال وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـ                      

 . املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب اللجنة التعميم الواسـع النطـاق يف الربازيـل هلـذه التعليقـات اخلتاميـة بغيـة                - ٥٢٤

تعريــف اجلمهــور، مبــن يف ذلــك املــسؤولون احلكوميــون الــسياسيون والربملــانيون والقــضاة 
ــاخلطوات امل     ــسان، ب ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن ــة  واحملــامون واملنظمــات الن تخــذة لكفال

املساواة حبكم القانون وحبكم األمر الواقع للمرأة، فـضال عـن اخلطـوات األخـرى الالزمـة        
وتطالــب اللجنــة الدولــة الطــرف مبواصــلة التعمــيم الواســع النطــاق،       . يف هــذا املــضمار 

ــا       وال ــة وبروتوكوهل ــسان، لالتفاقي ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن ــى املنظمــات الن ســيما عل
صـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة االختيـــاري والتو

املــساواة بــني : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
 ). ، املرفق٢٣/٣-القرار دإ(“ رينعشاجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي وال

 على الشواغل اليت مت اإلعراب عنها يف هذه         وتطالب اللجنة الدولة الطرف بالرد     - ٥٢٥
 مــن االتفاقيــة الواجــب ١٨التعليقــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل يف إطــار املــادة 

 .٢٠٠٩مارس /تقدميه يف آذار
 هنغاريا  

ـــنظ - ٥٢٦ ـــ ــة ف ــر الــدوري الــس ـرت اللجن ـــي التقري  فـــي (CEDAW/C/HUN/6)ا ـادس هلنغاري
 CEDAW/C/SR.801 (A)انظـر   (٢٠٠٧يوليـــه  / متوز٣١املعقودتني يف  ٨٠٢ و ٨٠١جلستيهــا 

 /CEDAWةـــ ي الوثيقـــة فــا اللجنــي طرحتهـل التــسائا واملـــة القضايـرد قائمــوت. 802) (A) و

C/HUN/Q/6 ترد ردود حكومة هنغاريا يف الوثيقة وCEDAW/C/HUN/Q/6/Add.1. 
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 مقدمة  
رها للدولــة الطــرف لتقــدمي تقريرهــا الــدوري الــسادس الــذي  تعــرب اللجنــة عــن تقــدي - ٥٢٧

وتـشيد اللجنـة بالدولـة الطـرف        . التـزم باملبادئ التوجيهية اليت وضـعتها اللجنـة إلعـداد التقريـر           
لردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة التـابع         

علومات اإلضافية اخلطية، اليت ألقت الـضوء علـى التطـورات    للجنة، وعلى العرض الشفوي وامل    
 .األخرية يف تنفيذ االتفاقية يف هنغاريا

ــة املعــين بتكــافؤ        - ٥٢٨ ــر الدول ــدا، يرأســه وزي ــة الطــرف إليفادهــا وف ــة بالدول ــشيد اللجن وت
ــوزارات        ــف ال ــن خمتل ــل، ومشــل أخــصائيني م ــة والعم ــشؤون االجتماعي ــرص، يف وزارة ال . الف

 .لجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي دار بني الوفد وبني أعضاء اللجنةوتعرب ال
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف إلطالقهــا جمموعــة املبــادرات الراميــة إىل القــضاء علــى     - ٥٢٩

نون كمـا ترحـب بـصفة خاصـة باعتمـاد قـا        . التمييز ضـد املـرأة، وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني            
  وإنــشاء هيئــة املــساواة يف املعاملــة    ٢٠٠٣املــساواة يف املعاملــة وتعزيــز تكــافؤ الفــرص لعــام      

 .، املكلفة بكفالة مراعاة مبدأ املساواة يف املعاملة٢٠٠٥عام 
ــانون األول   - ٥٣٠ ــة الطـــرف يف كـ ــة بتـــصديق الدولـ  علـــى ٢٠٠٦ديـــسمرب /ترحـــب اللجنـ

اص وخباصـة النـساء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة           بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخ     
وتالحظ اللجنة بارتيـاح أن الدولـة الطـرف        . األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية      

 .يف سبيلها إىل إعداد مشروع استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص
لطـرف ملنـع إصـابة النـساء بالـسرطان،          ترحــب اللجنــة بالتدابيـــر الـيت اختـذهتا الدولـة ا           - ٥٣١

 .وال سيما ما يتعلق بربامج فحص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان القولون
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
ــة        - ٥٣٢ ــصورة منهجي ــأن تنفــذ ب ــة الطــرف ب ــزام الدول ــشري إىل الت ــة ت ــئن كانــت اللجن ل

ــة، فإهنــا تــرى أن الــش    واغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه  ومــستمرة مجيــع أحكــام االتفاقي
التعليقات اخلتامية تقتضي اهتماماً على سبيل أولوية من الدولة الطرف، فيمـا بـني الوقـت                

وبناء عليه، تدعو اللجنة الدولـة الطـرف        . الراهن وبني موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل      
 إجـراء يتخـذ، وعـن    التركيز علـى تلـك اجملـاالت يف أنـشطة التنفيـذ، واإلفـادة عـن أي         إىل

كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل تقــدمي هــذه   . النتــائج احملققــة، يف تقريرهــا الــدوري املقبــل 
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ــا يكفـــــل     ــان، مبـــ ــوزارات ذات الـــــصلة وإىل الربملـــ ــة إىل مجيـــــع الـــ التعليقـــــات اخلتاميـــ
 .بالكامل تنفيذها
 تحديــدبالوتعــرب اللجنــة عــن القلــق ألن الدولــة الطــرف مل تنفــذ توصــيات اللجنــة، و - ٥٣٣

واســتعراض تــشريعاهتا احملليــة، املتعلقــة مببــدأ . س. التوصــية بتقــدمي التعــويض املناســب للــسيدة أ
املوافقة املستنرية، وضمان مطابقتها حلقـوق اإلنـسان الدوليـة، واملعـايري الطبيـة، ورصـد مراكـز                  

الـيت  ائهـا   الصحة العامة واخلاصة، اليت تقـوم بـإجراء عمليـات التعقـيم علـى النحـو الـوارد يف آر                   
ضـد  . س.  أ٤/٢٠٠٤ الـبالغ رقـم    خبـصوص لربوتوكول االختياري لالتفاقية    ا قدمتها مبوجب 

كما يساور القلق اللجنة أيضاً بشأن األسباب اليت أوردهتا الدولـة الطـرف لعـدم دفـع                 . هنغاريا
زم  من الربوتوكـول االختيـاري، تلتـ   ٧وتشري اللجنة إىل أنه وفقاً للمادة . س. تعويض للسيدة أ  

 .الدولة الطرف بالنظر على النحو الواجب يف آراء اللجنة، وتوصياهتا
ــى أن     - ٥٣٤ ــة الطــرف عل ــة الدول ــة   حتــث اللجن ــا إزاء آراء اللجن ــد النظــر يف موقفه تعي

ــا و. س.  أ٤/٢٠٠٤  الـــبالغ رقـــمخبـــصوص ــّدمضـــد هنغاريـ  التعـــويض املناســـب أن تقـ
 .س. السيدة أ إىل

ــة القلــق ألنــه   - ٥٣٥ ــة قــد أدجمــت يف القــانون احمللــي، فــإن    يــساور اللجن وإن كانــت االتفاقي
أحكام االتفاقية والتوصيات العامة للجنة ال تستخدم بشكل كاف من جانـب الدولـة الطـرف                

. كإطـار جلميــع القــوانني، والـسياسات، واآلليــات الراميــة إىل حتقيــق مـساواة املــرأة مــع الرجــل   
اقية، والربوتوكول االختياري، والتوصـيات العامـة   وباملثل يساور اللجنة القلق ألن أحكام االتف     

للجنة غري معروفة بصورة كافية، للقضاة، وأمناء املظامل، واحملامني، واملدعني العـامني، والنـساء          
 .أنفسهم
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل اختــاذ تــدابري إضــافية تكفــل اســتخدام االتفاقيــة    - ٥٣٦

 والـسياسات واآلليـات الراميـة إىل حتقيـق مـساواة            بصورة متـسقة، كإطـار جلميـع القـوانني        
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ تـدابري إضـافية لنـشر املعلومـات                 . املرأة مع الرجل  

املتعلقة باالتفاقية، واإلجراءات الواردة ضمن الربوتوكول االختياري، والتوصيات العامـة          
 تغطـي   ، واحملـاميني  ، وأمناء املظامل  ،قضاة برامج تدريبية للمدعني العامني، وال     وضعللجنة، و 

وتوصـي  .  وتنفيـذها بانتظـام    ذات الـصلة   مجيع جوانـب االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري        
أيضا بإطالق محالت توعية مستمرة ومحالت للقضاء على األمية القانونية تستهدف املرأة، 

 قضايا املرأة، وذلك من أجـل       ذلك املرأة الريفية واملنظمات غري احلكومية اليت تعاجل        يف مبا
ــهاك        ــها مــن االســتفادة مــن اإلجــراءات وســبل االنتــصاف ضــد انت ــرأة ومتكين ــشجيع امل ت

 .حقوقها، مبا يف ذلك اإلجراءات القضائية، واللجوء إىل هيئة املساواة يف املعاملة
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رص، ولئن كانت اللجنة تالحظ اعتماد قـانون املـساواة يف املعاملـة وتعزيـز تكـافؤ الفـ                  - ٥٣٧
 مـن   ١، فإن القلق يساورها لعدم وجود تعريف للتمييز ضد املرأة وفقـا للمـادة               ٢٠٠٣يف عام   

ويـساور اللجنـة   . االتفاقية يف الدستور أو يف قانون املساواة يف املعاملة وتعزيز الفـرص املتكافئـة      
  علــى تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني،  القلــق بــسبب عــدم وجــود معلومــات بــشأن أثــر القــانون  

فضال عن قلة جلوء النساء إىل هيئة املـساواة يف املعاملـة للتـصدي للتمييـز ضـدهن، مبـا يف ذلـك             
 .التحّرش اجلنسي

 مـن   ١ توصي اللجنة بـإدراج تعريـف التمييـز ضـد املـرأة بـشكل يتفـق مـع املـادة                      - ٥٣٨
وتعزيز تكافؤ االتفاقية يف الدستور، أو يف القوانني املالئمة، مثل قانون املساواة يف املعاملة، 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن ترصد، عن طريـق مؤشـرات قابلـة للقيـاس،                . الفرص
القــوانني والــسياسات غــريه مــن  املــساواة يف املعاملــة وتعزيــز تكــافؤ الفــرص، و قــانونأثــر 

وعمـل هيئـة املـساواة يف املعاملـة،         وخطط العمل الرامية إىل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني،             
وتطلــب اللجنــة أيــضا مــن . التقــدم احملقــق جتــاه إعمــال املــساواة الفعليــة للمــرأة يم وأن تقــ

 .اللجنة الطرف أن تدرج نتائج ذلك التقييم يف تقريرها املقبل
يساور اللجنة القلق من أن افتقار األجهزة الوطنية للنهوض بـاملرأة، أي إدارة املـساواة                - ٥٣٩

على اختاذ القرارات، واملوارد املالية واملوارد البشرية مـن         بني اجلنسني، للسلطة الكافية والقدرة      
أجل تنسيق أعمال احلكومة بصورة فعالـة بغيـة تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني، وتنفيـذ االتفاقيـة                     
ــة باملــساواة بــني        ــع األجهــزة األخــرى املعني ــسيق والتعــاون مــع مجي ــا يف ذلــك التن بالكامــل، مب

ويـساور اللجنـة القلـق مـن أن         . د الـوطين والـصعد احملليـة      اجلنسني وحقوق اإلنسان على الصعي    
تــؤدي إعــادة تــشكيل إدارة املــساواة بــني اجلنــسني، ضــمن اإلدارة الرئيــسية لتكــافؤ الفــرص يف 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، إىل التقليل من أمهيتها، وترك آثار سلبية على قـدرهتا علـى                

 .االضطالع مبهامها الكثرية
ــوفري الــسلطة، والقــدرة علــى اختــاذ      توصــي - ٥٤٠ ــة الطــرف ت ــأن تكفــل الدول ــة ب  اللجن

القــرارات، واملــوارد البــشرية واملاليــة الــضرورية للعمــل بــصورة فعالــة لألجهــزة الوطنيــة     
وينبغـي  . ومتتـع املـرأة حبقـوق اإلنـسان     املساواة بني اجلنسني للنهوض باملرأة من أجل تعزيز    

الفّعــال، مبــا يف ذلــك تعمــيم املــساواة بــني اجلنــسني، أن يــشمل هــذا القــدرة علــى التنــسيق 
 . أجهزة املساواة بني اجلنسني وأجهزة حقوق اإلنسان، واجملتمع املدينمع خمتلفوالتعاون 

ال تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن استمرار املواقف األبوية والقوالـب النمطيـة العميقـة                - ٥٤١
رأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع يف هنغاريـا، والـيت             اجلذور فيما يتعلـق بـأدوار ومـسؤوليات املـ         

تنعكس يف االختيارات التعليمية للمرأة، ووضعها يف سوق العمـل، واخنفـاض متثيلـها يف احليـاة                 
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ويـساور القلـق اللجنـة أيـضا بـشأن اسـتمرار       . السياسية واحلياة العامة، ويف مراكز اختـاذ القـرار    
 . املواد اإلباحيةاتساع نطاق إنتاجعالم وتصوير املرأة بصورة منطية يف وسائط اإل

تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا وعلـى اختـاذ تـدابري اسـتباقية                      - ٥٤٢
كما توصي بالقيام حبمالت لزيادة الوعي موجهة . للقضاء على القوالب النمطية اجلنسانية

 صـور إجيابيـة للمـرأة،       إىل كل من املرأة والرجل، وإىل تشجيع وسائط اإلعالم على تقـدمي           
وتطلـب اللجنـة    . وعن تساوي مركز ومسؤوليات املرأة والرجل يف اجملالني اخلاص والعـام          

وحتـث  . من الدولة الطرف تعزيز تدريب املدرسني فيما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني           
لفعليـة بـني    اللجنة الدولة الطرف على نشر املعلومات املتعلقة باالتفاقية ومفهوم املـساواة ا           

اجلنسني عن طريق النظام التعليمي، بغرض تغيري اآلراء النمطية احلالية بشأن املواقف جتـاه              
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل مواصـلة تـشجيع تنويـع               . كل من دوري املرأة والرجل    

وحتـث الدولـة الطـرف علـى إعـداد وتنفيـذ بـرامج              . االختيارات التعليميـة للبـنني والبنـات      
 بشأن االختيارات التعليمية، مع   للنساء والبنات والرجال والبنني    إسداء املشورة    ترمي إىل 

 .يف سوق العملمتكافئة مراعاة ما يعقب ذلك من فرص وخيارات 
ومعاجلتــه العــائلي وطنيــة ملنــع العنــف الســتراتيجية اال اللجنــة إعــداد يف حــني تالحــظو - ٥٤٣
ا يف ذلك إنشاء خدمة هاتفية جمانيـة، وافتتـاح بعـض            ، والتدابري األخرى اليت اُتخذت، مب     الفعالة

ــشار العنــف        ــشأن انت ــالقلق ب ــشعر ب ــزال ت ــواء لــضحايا العنــف املــرتيل، إال أهنــا ال ت  مراكــز اإلي
ويــساور اللجنـة القلـق ألن مبـادرة إدخــال    . ضـد املـرأة يف هنغاريـا، مبــا يف ذلـك العنـف املـرتيل      

وال تـزال اللجنـة     . اية للنساء من ضحايا العنـف املـرتيل       أوامر التقييد مل تكن فعالة يف توفري احلم       
فّعالـة  تشعر بالقلق بشأن االفتقار إىل قانون حمدد يتناول العنف املرتيل ضد املرأة، ويـوفر محايـة                 

 .، ومساعدة قانونيةللضحايا، مبا يف ذلك أوامر تقييدية
العـائلي   ملنـع العنـف      حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية       و - ٥٤٤

وتدعو اللجنة الدولة   . ، ضمن أطر زمنية حمددة، ورصد آثاره      ومعاجلته الفّعالة تنفيذا فعاال   
الطــرف إىل أن تكفــل انتفــاع النــساء مــن ضــحايا العنــف املــرتيل، مبــا يف ذلــك النــساء           

 إىل الريفيات، بوسائل االنتصاف واحلماية الفورية، مبا يف ذلـك أوامـر احلمايـة، والوصـول        
وتكـرر اللجنـة تأكيـد توصـيتها       . عدد كاف من أماكن اإليواء اآلمنـة واملـساعدة القانونيـة          

بأن تقوم الدولة الطرف بوضع قانون حمدد بالتفصيل بشأن العنف املرتيل ضد املرأة، ينص              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تكفـل        . على سبل االنتصاف واحلماية من هذا القبيل      

ولني العموميني علما، بشكل تام، ال سـيما موظفـو إنفـاذ القـانون، والعـاملون                إحاطة املسؤ 
يف جمـــال القـــضاء، ومقـــدمو الرعايـــة الـــصحية، واألخـــصائيون االجتمـــاعيون، باألحكـــام  
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القانونيــة املنطبقــة، وتوعيتــهم جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة والتــصدي لــذلك بــصورة 
ن أجـل هنـج شـامل ملنـع مجيـع أشـكال العنـف               وحتث الدولة الطرف على العمل مـ      . مالئمة

ضد املرأة والتـصدي لـذلك، وعلـى حتـسني أعمـال البحـث ومجـع البيانـات الـيت تقـوم هبـا                        
بشأن انتشار العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلـك البحـوث يف تقريرهـا              

 .الدوري املقبل
ات ال يــزال يعامــل جــرائم اجلــنس  وتكــرر اللجنــة تأكيــد قلقهــا مــن أن قــانون العقوبــ  - ٥٤٥

باعتبارها جرائم أخالقية أو جرائم ضد احلشمة، عوضا عـن اعتبارهـا انتـهاكات حلقـوق املـرأة       
وتكــرر تأكيــد قلقهــا الســتناد تعريــف االغتــصاب إىل  . فيمــا يتعلــق بــسالمتها البدنيــة واألمنيــة

 لــالزم للموافقــة ال يــزال اســتخدام القــوة، عوضــا عــن اســتناده إىل عــدم املوافقــة، وألن العمــر ا 
وتكرر أيضا اإلعراب عن القلـق إلجـازة زواج القُـصر الـذين تتـراوح أعمـارهم                .  عاما ١٤هو  
 . عاما، بصورة قانونية١٨ و ١٦بني 
 اجلنـسية  تعريـف اجلـرائم       بغيـة   قانوهنـا  علـى إصـالح   وحتث اللجنة الدولـة الطـرف        - ٥٤٦

أن  و البدنية، املتعلقة بأمنها وسالمتها  رأة  باعتبارها جرائم تنطوي على انتهاكات حلقوق امل      
وتكـرر اللجنـة    .  بـدون موافقـة    بأهنا ممارسة اجلنس   االغتصاب   جرميةف الدولة الطرف    تعّر

مـن هـم دون الـسن        الدولة الطرف مفهوم اغتصاب      القبول وأن تدرج   سن   برفعتوصيتها  
 الدولـة  ترفـع  بـأن ا تكـرر توصـيته  و. ممارسة اجلنس مع فتيات قاصراتالقانونية وأن حتظر    

 ٢ الفقـرة  متـشيا مـع   سـنة،  ١٨ إىلملـرأة والرجـل   ا لكل من للزواج القانوينالطرف السن   
  العامـة  توصـية وال املـرأة،  التمييـز ضـد      أشـكال  من اتفاقيه القضاء على مجيـع        ١٦ املادة   من
 . حقوق الطفلة واتفاقي للجنة٢٥ رقم
ديــسمرب /األول يف كــانون  صــادقت قــد الدولــة الطــرفأن  اللجنــة تالحــظويف حــني - ٥٤٧
، واألطفـال  النـساء    وخباصـة  باألشـخاص،  بروتوكول منـع وقمـع ومعاقبـة االجتـار           على ٢٠٠٦

ــه   ــل التفاقي ــماملكم ــة   األم ــة املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــرب  املنظم ــداد ع ــة، وإع ــ هاالوطني شروع مل
 اســتمرار إزاء لقلقتــشعر بــا ، فــإن اللجنــة ال تــزال وطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبــشر اســتراتيجية

 .االجتار بالنساء والفتيات يف هنغاريا
تـشريعاهتا  الجتـار يف    ا  عـن   تعريـف  كفالـة وضـع    إىلوتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         - ٥٤٨

مـن بروتوكـول منـع وقمـع        ) أ (٣ا يتماشـى مـع املـادة        مبـ  ذات الـصلة     وخططها وسياساهتا
 املتحــدة األمــماملكمــل التفاقيــه  واألطفــال، النــساء وخباصــة باألشــخاص،ومعاقبــة االجتــار 
 صـياغة  يف   اإلسراع إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف     . الوطنيةعرب   املنظمةملكافحة اجلرمية   
 زمنيه حمـددة،  أطر يف التنفيذ الفعال، وكفالة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،  استراتيجيتها
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فعــال ملتابعــة رصــد ضــع نظــام  ووكفالــةميــع التــدابري املتخــذة ملكافحــة االجتــار بالبــشر  جل
مـن  مـن الـشرطة و    الواردة  بيانات  الوحتث اللجنة الدولة الطرف على مجع وحتليل        . التقدم

ــة  ــهم، ومقاضــاة املتجــرين  ،مــصادر دولي ــة وضــمان ومعاقبت ــسان حقــوق محاي ــساء اإلن  للن
ر  لالجتـا  اجلذريكما توصي اللجنة بأن تعاجل الدولة الطرف السبب         . والفتيات املتجر هبن  

ــادة ــا بزي ــة جهوده ــصادي   إىل الرامي ــرأة، حتــسني الوضــع االقت ــى   للم ــضاء عل ــايل الق  وبالت
 االجتمـاعي للنـساء     واإلدماج التأهيل   إلعادة واختاذ تدابري    واملتجرين، لالستغالل   اتعرضه

وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تقــدم يف  . يت يقعــن ضــحايا االجتــاروالفتيــات الــال
 ن يف اسـتغالهل عـن   ومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات و        معل املقبل،تقريرها  
 .األنشطة وعن التدابري املتخذة ملنع ومكافحة هذه البغاء،
سمح بتطبيـق تـدابري خاصـة مؤقتـة         ي املعاملة قانون املساواة يف     أن تالحظ اللجنة    وفيما - ٥٤٩

 مــشروع اخلريفيــةيناقش يف دورتــه  الربملــان ســبــأنالوفــد الــذي أدىل بــه بيــان ال أيــضا وتالحــظ
 يف املائـة  ٥٠ إدخال نظام احلصص بنـسبة  إىل يهدف بالتصويت على أساس قوائم   قانون يتعلق   

اللجنـة تـشعر   فـإن  ، يف االنتخابـات احملليـة والوطنيـة علـى أسـاس القـوائم       واإلنـاث الـذكور  بني  
ية ويف مناصـب صـنع القـرار،    بالقلق إزاء اسـتمرار نقـص متثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة والـسياس          

الــــسلك  وكــــذلك يف احملليــــة، ةواحلكومــــاحلكوميــــة الربملــــان والــــوزارات يف يف ذلــــك  مبــــا
يف اهليئـات   النـساء   األسـاتذة مـن      اخنفـاض عـدد      إزاءأيـضا   وتـشعر اللجنـة بـالقلق       . الدبلوماسي

 .التدريسية األكادميية
 الرامـي اد وتنفيـذ االقتـراح    اعتمـ يف اإلسـراع وتشجع اللجنة الدولة الطرف على       - ٥٥٠
احملليـة   االنتخابـات يف   واإلنـاث  الـذكور    بـني  يف املائـة   ٥٠ األخذ بنظام احلصص بنسبة    إىل

كمــا تــشجع الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري   . أســاس القــوائموالوطنيــة القائمــة علــى  
، فاقيـة  مـن االت ٤ مـن املـادة   ١، مبا فيها تدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة      أخرىة  مرتسم

 للجنــة، وكمــا هــو منــصوص عليــه يف قــانون املــساواة يف ٢٣ و ٢٥ والتوصــيتني العــامتني
 املنتخبـة يف اهليئـات    مشاركة تامة وعلـى قـدم املـساواة         مشاركة املرأة   يف   املعاملة، اإلسراع 

وضـع   تـشمل هـذه التـدابري        أنينبغـي   و. على كافة املستويات  يف مجيع القطاعات و    واملعينة
 فــضال عــن بــرامج تــدريب علــى القيــادة  زمنيــه،أهــداف رقميــة وجــداول و يــةنقــاط معيار

وحتـث اللجنــة الدولـة الطــرف علــى   . احلاليــات واملقــبالت للقياديـات ومهـارات التفــاوض  
كمـا  . اهليئـات التدريـسية األكادمييـة      يف مـن النـساء      األساتذةاعتماد سياسات لزيادة عدد     

 أمهية مشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة          حوليه  حتث الدولة الطرف على القيام حبمالت توع      
 .والسياسية ويف مستويات صنع القرار
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 العمالـة،  بني النساء والرجـال يف سـوق         املهين العزل إزاءقلق  تشعر بال وال تزال اللجنة     - ٥٥١
اللـوايت  مهـات   األ أو   اإلجنـاب  والتمييـز يف توظيـف النـساء يف سـن            األجـور بينـهم،    يف   والفجوة
 . صغارفالأطلديهن 
ورأسـيا   أفقيـا  املهـين،  العزل القضاء على  إىل الراميةتوصي اللجنة بتعزيز اجلهود     و - ٥٥٢

 بـني املـرأة والرجـل مـن         األجـور  يف   الفجـوة وسـّد   تقليص  ل واعتماد تدابري    على حد سواء،  
 القطاعـات   يف األجـور    بزيـادة خالل تطبيق خطط لتقييم الوظائف يف القطاع العـام تـرتبط            

 حـصول املـرأة علـى التـدريب     لكفالـة  كمـا توصـي بتعزيـز اجلهـود       .املرأةيمن عليها    هت اليت
 ألحكـام  التنفيذ الفعال    كفالةوحتث اللجنة الدولة الطرف على      . املهين يف مجيع القطاعات   

  القيمـة،  املتساوي للعمل املتساوي  وعلى أساس األجر   العمل، مبا يف ذلك قانون      تشريعية،
وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا القـادم               .  يف فرص العمل   والتكافؤ

 حالـة  حـول مـرور الـزمن،     مـع   تبني االجتاهـات    إحصائية  ، تشمل بيانات    تفصيليةمعلومات  
يف القطـاعني العـام واخلـاص،       و والريفيـة  احلـضرية املرأة يف جمايل العمالة والعمل يف املنـاطق         

أثري التــدابري املتخــذة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص  القطاعــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة، وعــن تــ  و
 األسـرية  التدابري اليت تتيح التوفيق بني املـسؤوليات         بتعزيزوتكرر اللجنة توصيتها    . للمرأة
 . بني املرأة والرجلواألسرية تقاسم املهام املرتلية والتشجيع على واملهنية
 للحيلولـة دون   املتخـذة    وغريهـا مـن التـدابري     الفحـص   بـرامج   اللجنـة   تالحـظ   ويف حني    - ٥٥٣

 ارتفـاع معـدالت الوفيـات بـني النـساء           إزاء ال تزال تشعر بالقلق      فإهنا ، بالسرطان إصابة النساء 
زال يـ  ال فإنـه  اإلجهـاض،  معـدل  رغـم اخنفـاض   ألنـه، وتـشعر اللجنـة بـالقلق      . بسبب الـسرطان  

مـل علـى نطـاق     جمموعة شاملة من وسائل منـع احل لعدم إتاحةتشعر بالقلق كما .  نسبيا امرتفع
 .واسع
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة لتعزيـز ورصـد حـصول                     - ٥٥٤
 مـن  ١٢ وفقـا للمـادة   الريفيـة،  مبـا يف ذلـك املنـاطق         ، الـصحية  الرعايـة على خـدمات    املرأة  

ــة العامــة    ــة وتوصــية اللجن ــاملرأة والــصحة ٢٤االتفاقي ــة ب ــز  .  املتعلق ــة بتعزي وتوصــي اللجن
 وسـرطان عنـق     وسـرطان الرئـة    الثـدي    احليلولة دون اإلصـابة بـسرطان      إىل الرامية  التدابري

 إىل الراميـة  الدولة الطرف تعزيز التدابري      إىلوتطلب  . الرحم وسرطان القولون بني النساء    
 جمموعـة شـاملة مـن وسـائل منـع           إتاحـة  مبا يف ذلـك      فيها،منع حاالت احلمل غري املرغوب      

وتطلـب  . األسرة بتنظيم   والتوعية املعرفة وزيادة   قيود، أي  ودون أوسعاحلمل على نطاق    
 املرأة صحة تدرج يف تقريرها املقبل مزيدا من املعلومات عن          أناللجنة من الدولة الطرف     
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 حـصول   إمكانيـة  وكـذلك معلومـات عـن        املـرأة،  صـحة  التدابري املتخذة لتحـسني      أثروعن  
 .األسرةنظيم  مبا يف ذلك تالصحية، الرعايةاملرأة على خدمات 

 فإهنـا ،  ٢٠١٥-٢٠٠٥يف الفتـرة     الغجـر  إدمـاج  برنامج عقـد     تالحظ اللجنة  ويف حني  - ٥٥٥
متعـددة ومتداخلـة    متييـز  أشـكال  الالئـي يـواجهن   الغجـر  حالـة نـساء وفتيـات    إزاء بالقلق   تشعر
وتــشعر .  االقتــصادي- والوضــع االجتمــاعي اخللفيــة الثقافيــة أو والعــرق، اجلــنس أســاسعلــى 
 ويتعرضــن وهتمــيشعف ضــ ال يــزلن يــواجهن وفتيــات الغجــر نــساء ألن  أيــضاة بــالقلقاللجنــ

 والعمــل واملــشاركة يف احليــاة واإلســكانمــا يتعلــق بــالتعليم والــصحة يف للتمييــز، مبــا يف ذلــك 
 انتـشار العنـف ضـد نـساء         إزاء بـالقلق     اللجنـة  تـشعر كما  . السياسية واحلياة العامة واالقتصادية   

يف   وبـــسبب وجـــود فجـــواترسا يف املـــدواإلســـاءة التحـــرش يف ذلـــكا ، مبـــالغجـــروفتيـــات 
  وارتفـاع معـدالت التـسرب مـن املـدارس بـني فتيـات              الرمسـي، التعليم  نساء الغجر ضمن     تعليم
 .الغجر
 التمييـز املتعـددة     أشـكال  إلزالـة حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ هنـج شـامل            - ٥٥٦

 من خالل التنسيق الفعلية بتحقيق املساواة واإلسراع الغجر اليت تواجهها نساء واملتداخلة
. عـدم التمييـز واملـساواة بـني اجلنـسني         مـسائل   ، و املعنيـة بـالغجر   الفعال بني مجيع الكيانات     

 اجملـاالت،  يف مجيع    حمددة، زمنيه   هادفة، ضمن أطر  حتث الدولة الطرف على تنفيذ تدابري       و
 يف مجيـع    ينا منظـور جنـس    إدمـاج  كفالـة  إىلوتدعو اللجنة الدولـة الطـرف       .  تنفيذها رصدو

وحتــث اللجنــة الدولــة . ٢٠١٥-٢٠٠٥ إدمــاج الغجــر يف الفتــرةجوانــب برنــامج عقــد 
، الـسكان الغجــر  جتـاه  النمطيــة علـى املواقـف   للقــضاءالطـرف علـى اختــاذ تـدابري ملموسـة     

وتــشجع الدولــة الطــرف علــى تنظــيم بــرامج تدريبيــة   . الغجــرفتيــات النــساء وال وخباصــة
 البطالـة كما توصـي اللجنـة بـأن تعـاجل الدولـة الطـرف معـدل                . غجررطة بشأن ثقافة ال   للش

، واعتمـاد تـدابري لتعزيـز مـشاركتهن يف احليـاة العامـة علـى مجيـع                  الغجـر املرتفع بـني نـساء      
 اإلحـصائية  املعلومـات  وإتاحـة توصي اللجنة بأن تقـوم الدولـة الطـرف جبمـع        و. املستويات

بـالتعليم والـصحة والعمـل والتنميـة االجتماعيـة         املتعلقـة    جـر الغ نساء وفتيـات     حول وضع 
. نتـستجيب حلاجـاهت  الـيت  ددة احملـ سياسات الـ  وضع مزيد منواالقتصادية والسياسية بغية    

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي تقرير عن النتائج اليت حتققت يف تقريرها الدوري              
 .املقبل
 مبـا يف    الريفيـة،  عن حالـة املـرأة        احملدودة بشأن املعلومات قلق  تشعر بال وال تزال اللجنة     - ٥٥٧
 والـضمان   والقـروض،  والتعلـيم،  الكافيـة،  الصحية   الرعاية حصوهلا على خدمات     إمكانيةذلك  

 . يف صنع القرارا ومشاركتهالتسهيالت،االجتماعي وغريها من 
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 شـاملة عـن      صـورة  املقبـل، تطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا               - ٥٥٨
وتــدعو الدولــة .  تــشملها االتفاقيــةالــيت مجيــع اجملــاالت يف الريفيــةالوضــع الفعلــي للمــرأة 

 .الريفية يف مجيع سياسات وخطط التنمية اجلنسايننظور امل إدماج ضمان إىلالطرف 
ــة الطــرف علــى   و - ٥٥٩ ــة الدول ــل، أنتــشجع اللجن  تعــديل ممكــن، وقــت أقــرب يف تقب
 . من االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة
 يف تنفيـذها اللتزاماهتـا مبوجـب       التامـة، حتث اللجنة الدولة الطرف على االسـتفادة         - ٥٦٠

 إىل ومنـهاج عمـل بـيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب                  من إعالن االتفاقية،  
 .ي املقبل تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدورأنالدولة الطرف 

 ال غــىن عنــه لتحقيــق أمــر لالتفاقيــة والفعــال التــام التنفيــذ أنكمــا تؤكــد اللجنــة  - ٥٦١
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــاج إىلت ــساين  إدم ــبري واضــح  منظــور جن  ألحكــام وتع

 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     
 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلأن الطرف
 املتعلقــة الــسبعةصكوك الدوليــة الرئيــسية الــ إىل أن التــزام الدولــة ب اللجنــةوتــشري - ٥٦٢

 مجيع جوانب يف األساسيةواحلريات اإلنسان حبقوق املرأة متتع يعزز من  )١(حبقوق اإلنسان
 النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدة الـيت             علـى  هنغاريـا  تشجع اللجنة حكومـة      لذلك. احلياة

 حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد       حلمايةليست طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية        
 .أسرهم
 علــى نطــاق واســع يف هنغاريــا اخلتاميــةنــشر هــذه التعليقــات ُتأن وتطلــب اللجنــة  - ٥٦٣

والربملــانيون واملنظمــات  النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون   إلطــالع
 ال املـساواة فعـ   لكفالـة خـذت   اخلطـوات الـيت اتُ    علـى   ،  اإلنـسان  ومنظمـات حقـوق      النسائية

وتطلـب  .  الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد            األخـرى  وقانونا للمـرأة، وكـذلك اخلطـوات      
وبروتوكوهلـا  بنشر االتفاقية   على نطاق واسع،    القيام  تواصل  أن   الدولة الطرف    إىلاللجنة  

ن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة لتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالااالختيـــاري و
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠عـام   املـرأة   ”املعنونـة    الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة،          ةيئاالستثنا

 النـسائية ملنظمـات   وخاصـة علـى ا    “ اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين       
 .اإلنسانومنظمات حقوق 

 هــذه يفوتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف الــرد علــى الــشواغل املعــرب عنــها     - ٥٦٤
وتــدعو .  مــن االتفاقيــة١٨ يف تقريرهــا الــدوري املقبــل مبوجــب املــادة اخلتاميــةالتعليقــات 
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يف تقدميــه  الــذي كــان مقــررا الــسابع، تقــدمي تقريرهــا الــدوري إىلاللجنــة الدولــة الطــرف 
 يف الـــذي حيـــني موعـــد تقدميــــه    الثــــامن، الـــدوري  اوتقريرهـــ  ،٢٠٠٦ســـبتمرب  /أيلـــول 
 .٢٠١٠ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١٠سبتمرب /أيلول

  
 نيوزيلندا  

 
ــسادس لنيوزيلنـــدا       - ٥٦٥ ــدوري الـ ــة يف التقريـــر الـ ــرت اللجنـ يف  (CEDAW/C/NZL/6)نظـ
 CEDAW/C/SR.805 (B)انظـر   (٢٠٠٧غـسطس  أ/آب ٢ تني يف املعقود٨٠٦ و ٥٠٨تيها جلس
 ،CEDAW/C/NZL/Q/6 الوثيقـة  يفقضايا واألسئلة اليت طرحتها اللجنة قائمة الوترد ). (B) 806 و

 .CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1الوثيقة كومة نيوزيلندا يف وترد ردود ح
 

 مقدمة  
الــسادس ري تقريرهــا الـدو علـى تقـدميها ل  لدولـة الطــرف  ل  عــن تقـديرها اللجنـة تعـرب   - ٥٦٦

اخلطـوات  غطـى   عـداد التقـارير و    فيمـا يتعلـق بإ     للجنـة    ةتوجيهيـ لمبادئ ال ل سم باالمتثال الذي ات 
كـان صـرحيا    ن التقريـر    أوتالحـظ اللجنـة      . الـسابقة للجنـة    اخلتاميـة لتعليقـات   لاملتخذة استجابة   

لتحــديات الــيت تواجــه  أثبــت أن مثــة إدراكــا ل يف نيوزيلنــدا، وومفيــدا يف توضــيحه حلالــة املــرأة  
قائمـة  اخلطيـة علـى      هاردودلثين اللجنة على الدولة الطرف      وت . متعدد الثقافات واللغات   اجمتمع

ــدورةالــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل   األســئلة  والقــضايا  الــصريح الــشفويوللعــرض ، ال
 علــى ، ولردودهــا عــن تنفيــذ االتفاقيــة يف نيوزيلنــدا ةالــذي قــدم معلومــات مــستكمل واملفــصل 
 . اللجنةها عليهااليت طرحتالشفوية  األسئلة
هتنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع املستوى برئاسـة وزيـرة شـؤون               و - ٥٦٧
 .بني الوفد وأعضاء اللجنةدار اء الذي احلوار البّن صدق وجودة اللجنةتقدر و. ةأاملر

ــة الطــرف    - ٥٦٨ ــة علــى الدول ــثين اللجن ــه/يف متــوزلقيامهــا وت  بــسحب حتفظهــا  ٢٠٠٧ يولي
 .إنفاذ القوانني وقوات املسلحةتعلق بالقوات االتفاقية املعلى خري األ
 

 اجلوانب االجيابية  
 البّنـاء بـشأن      العـرض الـشفوي واحلـوار      ملا أعلنتـه أثنـاء    تثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٥٦٩

 جلميـع النـساء     الفعليـة تحقيـق املـساواة     توافر إرادهتا الـسياسية والتزامهـا الـسياسي فيمـا يتعلـق ب            
حتــديات  مــن يف الدولــة الطــرفبتــذليل مــا يواجــه املــرأة حكــام االتفاقيــة، وألوالتنفيــذ الكامــل 

 .ناشئة وأخرى قائمة
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فائـدة  اعتمـاد خطـة عمـل ل      ب ٢٠٠٤ عـام    لقيامهـا يف  وتثين اللجنة على الدولة الطـرف        - ٥٧٠
 .مبوجب االتفاقية ومنهاج عمل بيجني التزاماهتا الدوليةتساهم يف الوفاء بنيوزيلندا املرأة يف 
تـدعم علـى حنـو شـامل        وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتنفيذ بـرامج وخـدمات            - ٥٧١

تـثين  حتديـدا،   و. وحتقق هلا التوفيق بني حياهتا املهنيـة وحياهتـا األسـرية           ،ة يف العمل  أمشاركة املر 
العمـل لـصاحل األسـر، وهـي        خـدمات   لقيامهـا باسـتحداث جمموعـة       اللجنة على الدولة الطرف     

ة تــساعد األســر يف تغطيــة تكــاليف رعايــة     عفــاءات ضــريب إو تقــدم معونــات  اخلــدمات الــيت 
يف األســبوع عــشرين ســاعة علــى مــدى اين اجملــلتعلــيم ا الــذي يــوفربرناجمهــا علــى طفــال، واأل

 .لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ثالثة وأربعة أعوام

ــة الطـــرف    - ٥٧٢ ــى الدولـ ــة علـ ــثين اللجنـ ــا وتـ ــام لقيامهـ ــشا بإ٢٠٠٥يف عـ ــل  نـ ــة عمـ ء فرقـ
نفــاذ ســلطات إ مــن احلكومــة، وة أصــحاب املــصلحجتمــع لإلجــراءات املتعلقــة بــالعنف املــرتيل 

ن أوتالحـظ اللجنـة مـع التقـدير         . املـرتيل لعنـف   سبل التصدي ل  القانون واجملتمع املدين لتحسني     
أن التقريــر ، واملــرتيلول عــن العنــف  تقريرهــا األ٢٠٠٦ هيوليــ/متــوز أصــدرت يففرقــة العمــل 

 .ة عاجلإجراءاتىل اختاذ إاحلاجة شدد على ولية وأمن برنامج عمل ومجع بيانات تض
ــة الطــرف   و - ٥٧٣ ــة الدول ــئ اللجن ــدفوعات هتن ــاء م ــى إلغ ــامج   عل ــدة مــن برن القــروض الفائ
مــن شــواغل بــشأن   الــسابقة اخلتاميــةتعليقاهتــا مــستجيبة بــذلك ملــا أبدتــه اللجنــة يف  ، ةالطالبيــ

 .لقروض الطالبية أثر غري إجيايب على املرأةاحتمال أن يكون لربنامج ا
 احلكوميــةوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف اللتزامهــا بالتعــاون مــع املنظمــات غــري     - ٥٧٤
ر هـام يف وضـع الـسياسات     لتقدير الدولة الطرف ملا لتلك املنظمات مـن دو        وتها معها،   وشراك

تمويــل ممثلــي قيامهــا بلطــرف لعــن تقــديرها للدولــة اأيــضا تعــرب اللجنــة و. اخلــدماتإســداء و
 . والثالثني للجنةالتاسعة حلضور الدورة احلكوميةاملنظمات غري 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
بصورة منتظمـة ومـستمرة   بأن تنفذ لتزام الدولة الطرف رغم أن اللجنة تشري إىل ا  - ٥٧٥

يف هـذه التعليقـات   الـشواغل والتوصـيات احملـددة    أن  تـرى اللجنـة   مجيع أحكـام االتفاقيـة،      
تقدمي موعد  ن وحىت   من اآل هتماماهتا   ا ةولويأن متنحها أ   تقتضي من الدولة الطرف      اخلتامية

تلــك أن تركــز علــى ىل إوعليــه، تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   . التقريــر الــدوري املقبــل 
ن معلومـات بـشأ   تقريرهـا الـدوري املقبـل       قـدم يف     وت ،نشطتها املتعلقة بالتنفيـذ   أ يفاجملاالت  

أن تقــدم هــذه ىل إالدولــة الطــرف اللجنــة تــدعو و. جــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة اإل
 .الكاملب تنفيذها ةلاكفلىل الربملان إىل مجيع الوزارات املعنية وإ اخلتاميةالتعليقات 
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 متفقـة   ليـة قوانينها احمل عل   تقدر اللجنة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف جل        ويف حني  - ٥٧٦
ــالقلــق أليــساورها اللجنــة فــإن مبوجــب االتفاقيــة،  تزاماهتــاالمــع  دمج كليــا يف ن االتفاقيــة مل ُت

نــسان لعــام قــانون حقــوق اإلأن نــه علــى الــرغم مــن اللجنــة القلــق أليــساور و. القــانون احمللــي
 ةمومـ اجلـنس، ويتـضمن إشـارات إىل األ       نـوع   ساس  القائم على أ  لتمييز  ا ل  يتضمن حظر  ١٩٩٣
 ةألتمييـز ضـد املـر   صريح وشـامل ل  تعريف  يس مثة يف تشريعات الدولة الطرف       فإنه ل جناب،  واإل

 .التمييز املباشر وغري املباشروينسحب على  من االتفاقية، ١ملادة يتفق مع ا
 خطـوات  ، من االتفاقيـة ١وفقا للمادة  أن تتخذ،   حتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٥٧٧

تـشدد  ن  أبـ اللجنـة أيـضا     توصـي   و. ةأ ضـد املـر    لتمييز املباشر وغري املباشـر    ها ل لتعزيز حظر 
ىل إ ةالراميــمــا تبذلــه مــن اجلهــود التفاقيــة يف مجيــع علــى النطــاق الــشامل لالدولــة الطــرف 

 .ة والرجلأالتنفيذ العملي ملبدأ املساواة بني املر
لتكــافؤ الفــرص نــسان بتعــيني مفــوض جلنــة حقــوق اإلبقيــام اللجنــة ترحــب ويف حــني  - ٥٧٨

ن جلنــة ألالقلــق إن اللجنــة يــساورها اغل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني، فــ ركــز علــى الــشوي
مل تـدرج   نسان يف نيوزيلنـدا      حقوق اإل  ومحايةنسان اليت تلعب دورا حموريا يف تعزيز        حقوق اإل 

ويـساور  . علـى حنـو كامـل   ة أوحقـوق املـر   املنظور اجلنـساين   نشطتهاأيف خطط عملها و   وتعمم  
إعماهلــا ال تراعــي حتلــيالت نــسان ورصــد حقــوق اإلاآلليــات القائمــة لاللجنــة القلــق أيــضا ألن 

أيـضا ألنـه بـالرغم      القلـق   ويساور اللجنة    .املساواة اجلنسانية على حنو كاف أو بصورة منتظمة       
من وجوب أن تتـضمن مجيـع الورقـات املتعلقـة بالـسياسات املقدمـة إىل جملـس الـوزراء وجلـان              

، فـإن  احلقـوق يف نيوزيلنـدا   ثال لقانون حقوق اإلنـسان والئحـة        جملس الوزراء بيانا يتعلق باالمت    
اين ال يشترط تقدميها إال يف حالة الورقـات املقدمـة إىل جلنـة جملـس الـوزراء                  ثر اجلنس بيانات األ 

 .املعنية بالتنمية االجتماعية
ــة الطــرف علــى    - ٥٧٩ ــة لتعمــيم املنظــور   أوحتــث اللجنــة الدول ن تــضع اســتراتيجية فعال

نيوزيلنـدا  تعزيـز الـروابط بـني خطـة عمـل           و يف مجيع اخلطط واملؤسسات الوطنيـة        اجلنساين
بغيـة كفالـة أن يـتم يف مجيـع اخلطـط            نيوزيلنـدا،   للمـرأة يف    نسان، وخطـة العمـل      حلقوق اإل 

نسان للمرأة  حقوق اإلومحايةتعزيز  والربامج واإلجراءات الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان       
بيانـات   الدولـة الطـرف      وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تطلـب         . تفاقيةيف اال على النحو الوارد    

األثر اجلنساين يف مجيع الورقـات الـسياسية الـيت ُتقـدم إىل جملـس الـوزراء ومجيـع جلـان               عن
 .جملس الوزراء

 ٢٠٠٤ عــاملنيوزيلنــدا مــرأة يف ن خطــة العمــل للأبينمــا تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير و - ٥٨٠
 فــإن الدولــة الطــرف مبوجــب هــذه االتفاقيــة، ات الدوليــة علــى تــضمنت إشــارات إىل االلتزامــ
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ــة  ــساورها اللجن ــق ألي ــداف ن القل ــة وأه ــا املوضــوعي أاالتفاقي ــري   حكامه ــست مدرجــة وغ ة لي
ن االتفاقيـة والربوتوكـول   ويساور اللجنة القلق أيـضا أل . متبلورة على حنو كامل يف هذه اخلطة     

عان هبمــا علــى حنــو ستُيــحنــاء البلــد وال أيــع مج يفعلــى نطــاق واســع ني معــروفغــري االختيــاري 
 .ةأقضايا التمييز ضد املرحتريك و يف وضع السياسات أيف كاف 

أحكـام  أن تـستعمل علـى حنـو كامـل أهـداف و           وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى        - ٥٨١
وتـدعو اللجنـة أيـضا      .  للمـرأة  او حتديث خطـط عملـه     أساس معياري يف وضع     كأاالتفاقية  

، وخـصوصا النـساء،     يف أوساط اجلمهور عامة   االتفاقية  التعريف ب ىل زيادة   إالدولة الطرف   
 بـشأن  نيانونفاذ القـ املسؤولني عن إ للمحامني والقضاة والقانوينوتعزيز التعليم والتدريب  

الدولة وتشجع اللجنة أيضا . االختياري ابروتوكوهلالواردة يف إطار  واإلجراءاتاالتفاقية 
ــرف  ــى الطـ ــشر الربوتوعلـ ــاري  نـ ــول االختيـ ــرأة كـ ــرف املـ ــة أن تتعـ ــائل   لكفالـ ــى وسـ علـ
ــ االنتـــصاف التفاقيـــة طالبـــة حبقوقهـــا املنـــصوص عليهـــا مبوجـــب ا ستطيع املاملـــذكورة، وتـ

 .والربوتوكول االختياري

املمـارس  ة مـن التمييـز      أ املـر  جمـال محايـة   زاء الثغـرات املتبقيـة يف       إاللجنـة القلـق     يساور  و - ٥٨٢
حتديـدا، فـإن اللجنـة يـساورها        و. القطـاع العـام   فـضال عـن      ،صمن جانب القطـاع اخلـا     ضدها  
للتمييـز الـذي    مـن االتفاقيـة     ) ـهـ  (٢وفقـا للمـادة     ة للتـصدي    فر آليات قانوني  ازاء عدم تو  إالقلق  

نـه بينمـا يعتـرف    وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا أل       . ميارسه القطـاع اخلـاص ضـدها يف جمـال العمـل           
اآلليـات الالزمـة لتنفيـذ هـذا     لغيت ، أُعمل املتساويعن الجر املتساوي بدأ األمبقانون نيوزيلندا   

جـر  تقاضـي املـرأة أل     لـضمان    املبدأ يف القطاع اخلاص كتقييمات الوظائف يف كامل الصناعات        
ــساو يف داء عمــل مــساو ألجــر الرجــل عــن أ   ــه الرجــل  القيمــمت ــذي يؤدي ــر ، وة للعمــل ال تفتق

 .العمل يف القطاع اخلاصتكافؤ فرص سياسات سلطة تنفيذ وتطبيق إىل حلكومة ا
اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــسن وتنفــذ قــوانني شــاملة تــضمن املــساواة  وتوصــي  - ٥٨٣

املوضـوعية بــني املـرأة والرجــل يف كـل مــن القطــاعني العـام واخلــاص، وخباصـة فيمــا يتعلــق      
بـأن تـدرج الدولـة الطـرف        وتوصي اللجنة أيضا    . باملساواة بينهما يف األجر وفرص العمل     

 فعالـة النتـصاف  االسـبل  تـضمن تـوافر   وأة،  التمييـز ضـد املـر      ات مناسبة علـى أعمـال     عقوب
 .للنساء الالئي ُتنتهك حقوقهن

ؤقتـة  املاصـة  اخلتـدابري  بـأن ال   الدولـة الطـرف      لتـسليم وبينما تعرب اللجنة عـن تقـديرها         - ٥٨٤
مـن  لتـدابري   فيهـا تلـك ا    تعتـرب   يف احلاالت الـيت     نسان   مبوجب قانون حقوق اإل    مسموح هبا فقط  

اللجنـة القلـق   يـساور  ، احتياجـات و أهـداف  ما يتم التأكد منـه مـن أ     أكثر الوسائل فعالية لتلبية     
ــة،   أل ــدابري اخلاصــة املؤقت ــه الفقــرة  ن هــدف ونطــاق الت ــدعو إلي ــادة  ١ حــسبما ت  مــن ٤ مــن امل
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 الطـرف،   يف الدولة قد ال ُيفهمان على النحو السليم       ،   للجنة ٢٥  رقم  العامة والتوصيةاالتفاقية  
أن وتالحـظ اللجنـة     .  للمـرأة  ةتعزيز املساواة الفعلي  يف  ىل عدم استخدام تلك التدابري      إمما يؤدي   

 تـشملها   الـيت اجلـنس يف مجيـع اجملـاالت        نـوع   حـسب   صنفة   املـ  ةيئحـصا عدم كفايـة البيانـات اإل     
 يفئية  ات النـسا  اجلماعـ خمتلـف   فائـدة   لاحملـرز   تقـدم   وال ةقيـيم احلالـ   تاالتفاقية جيعـل مـن الـصعب        

 . تقييما دقيقااالتفاقيةتنسحب عليها  اليتمجيع اجملاالت 
ــا        - ٥٨٥ ــة، وفق ــدابري خاصــة مؤقت ــة الطــرف وتنفــذ ت ــأن تعتمــد الدول ــة ب وتوصــي اللجن

، كجـــزء مـــن  للجنـــة٢٥العامـــة رقـــم توصــية  ال مـــن االتفاقيـــة و٤ مـــن املـــادة ١ للفقــرة 
وهتيـب بالدولـة    . ية بني املرأة والرجـل    للتعجيل بتحقيق املساواة الفعل    الالزمة   ستراتيجيةاال

ــرامج التوظيــف      ــدابري مــن قبيــل املعــايري، واألهــداف، وب الطــرف أن تنظــر يف اســتخدام ت
 الـذي   نظـام الوالدعم، واحلوافز، واحلصص فيما يتعلق مبختلف مواد االتفاقيـة، وأن تعـزز             

ل تعزيـز قاعـدة      تـشملها االتفاقيـة مـن أجـ         جلمـع لبيانـات يف مجيـع اجملـاالت الـيت           تستخدمه
.  وتعقّب االجتاهات على مر الزمنويةالنساجلماعات  معارفها بشأن احلالة الفعلية ملختلف      

رصد، باسـتخدام مؤشـرات قابلـة للقيـاس، تـأثري التـدابري       توهتيب أيضا بالدولة الطرف أن  
ة وتـشجع الدولـ  . حتقيق املـساواة الفعليـة بـني املـرأة والرجـل         صوب   املتخذة والتقدم احملرز  

الطرف على استخدام هذه البيانات واملؤشرات يف صياغة القوانني والـسياسات والـربامج    
 .من أجل تنفيذ االتفاقية على حنو فعال

ردة ” وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما حدث من تغري يف اجلـو العـام علـى مـا يبـدو و         - ٥٨٦
الدولـة الطـرف، علـى الـرغم        إلقرار حبقوق اإلنـسان للمـرأة وتعزيزهـا يف          اناهض  ت“ فعل سلبية 

سـيما   ويـساور اللجنـة القلـق ألن النـساء، وال         . من اسـتمرار عـدم املـساواة بـني املـرأة والرجـل            
. صّورن يف وسـائط اإلعـالم واجملتمـع علـى حنـو سـليب ودوين ومنطـي                ألقليات، ما زلـن يُـ     ا نساء

كـبرية أمـام تنفيـذ      وتعرب اللجنة عن القلق ألن هذه املواقف والقوالب النمطية تـشكل عوائـق              
االتفاقيـة ومتثـل سـببا جـذريا وراء وضـع املـرأة اجملحــف يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا فيهـا ســوق            

 .العمل واحلياة السياسية والعامة
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتنفيذ محلة وطنية بشأن أمهية املـساواة بـني      - ٥٨٧

ــدميقراطي، وتعز    ــع ال ــرأة والرجــل يف اجملتم ــرأة     امل ــساواة املوضــوعية للم ــىن امل ــم مع ــز فه ي
ومضموهنا، والقضاء على القوالب النمطية السلبية املرتبطة باألدوار التقليدية اليت يؤديهـا            

مــن ) أ (٥و ) و (٢كـل مــن املـرأة والرجــل يف األسـرة ويف اجملتمــع عامـة، وفقــا للمـادتني      
ائط اإلعـالم علـى التـرويج    وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولـة الطـرف وسـ       . االتفاقية

لصور غري منطية وصور إجيابية للنساء، مبن فيهن نساء األقليات، وتعزيز قيمة املساواة بني              
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اجلنسني للمجتمع ككل، مبا يف ذلك من خالل اختاذ مزيد من التدابري لتوعيـة العـاملني يف                
وتطلـب  . نـسني وسائط اإلعالم بـشأن قـضايا املـساواة بـني اجل         سائر  الصحافة والتلفزيون و  

ــدابري املتخــذة      ــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا القــادم معلومــات عــن الت ــة إىل الدول  اللجن
 .خلفته من أثر وما

وبينما تقدر اللجنة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف، مـن قبيـل إنـشاء فرقـة العمـل                 - ٥٨٨
نـف داخـل األسـرة،       عـن الع   ٢٠٠٦املعنية مبكافحة العنـف داخـل األسـرة وإصـدار تقريـر عـام               

يساورها القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد املرأة، وال سيما نساء املـاوري واحملـيط اهلـادئ                 
ال تـزال  و.  معدالت احملاكمة واإلدانة عن جرائم العنف ضد املـرأة تدين، وإزاء   األقلياتونساء  
أة ال يــزال غــري كــاٍف قلق أيــضا ألن حتليــل املــسائل املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرتــشعر بــالاللجنــة 

ألغــراض حتديــد أســباب العنــف ضــد املــرأة، ورصــد االجتاهــات، وتقيــيم مــدى مالءمــة وتــأثري  
وتعــرب اللجنــة أيــضا عــن قلقهــا إزاء تنــاقص عــدد أوامــر   .الــسياسات وجهــود إنفــاذ القــانون

 علــى تنفيــذ دائــموهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تعمــل بــشكل  . احلمايــة املمنوحــة للنــساء
 ١٩٩٥تنقح قانون العنف العـائلي لعـام        أن  إنفاذ برنامج العمل بشأن العنف داخل األسرة، و       و

اوري واحملـيط اهلـادئ وآسـيا       املـ من أجل محاية مجيع ضحايا العنف من النساء، مبن فيهن نساء            
وهتيــب بالدولــة الطــرف أن تكفــل حماكمــة  . والنازحــات واملهــاجرات والالجئــات واملعوقــات 

شكال العنف ضد املرأة بشكل فعال ومعاقبتهم عقابـا كافيـا متـشيا مـع التوصـية                 مرتكيب مجيع أ  
وتوصـي اللجنـة بتعزيـز التـدريب املقـدم إىل مـوظفي اجلهـاز القـضائي،         .  للجنـة  ١٩ رقم   العامة

واملوظفني العموميني، وموظفي إنفاذ القـانون، ومقـدمي خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا يكفـل             
وتدعو الدولة الطرف إىل كفالة مجع بيانات كافية عـن مجيـع        . فيةبصورة كا للمسألة  تصديهم  

أشكال العنف ضد املرأة، وحتث الدولة الطرف على إجراء حبوث عـن مـدى انتـشار وأسـباب            
ــد   ــساءوعواقـــب العنـــف ضـ ــاهت النـ ــع فئـ ـــ ن جبميـ ــي ُت ــشامل   لكـ ــدخل الـ ــاس للتـ ستخدم كأسـ

اب تنـاقص إصـدار أوامـر       علـى دراسـة أسـب     بوجـه خـاص     تشجع الدولة الطرف    و. واملستهدف
احلماية، والنظر يف وضع تدابري إضافية حلماية املرأة، من قبيل متكني الشرطة من إصـدار أوامـر                 

 .وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج نتائج تلك التدابري يف تقريرها الدوري املقبل .احلماية
رة واملمارسات غري ويساور اللجنة القلق ألن العنف املوجه ضد املرأة داخل األس - ٥٨٩

القانونية املتعلقة بالزواج على أساس الثقافة والدين جتري داخل جمتمعات املهاجرين، وقد            
  .يتسىن معاجلتها بشكل كاف بسبب تبعية النساء املعنيات وانعزاهلن ال
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ــة       - ٥٩٠ ــة اســتباقية مــن أجــل محاي ــدابري توعي ــة الطــرف ت ــة بــأن تتخــذ الدول وتوصــي اللجن
 داخل جمتمعات املهاجرين والتعاون مع املنظمات غري احلكوميـة الـيت تقـدم              لنساءالضحايا من ا  

 . النساءهلؤالءاخلدمات 
ويساور اللجنة القلـق إزاء نقـص املعلومـات بـشأن مـدى انتـشار االجتـار بالنـساء                 - ٥٩١

لـى  ويـساور اللجنـة القلـق ع   . والفتيات يف نيوزيلندا وعدم اختاذ تدابري ملعاجلة هذه املـسألة   
عـن حـاالت االجتـار بالنـساء أو احملاكمـة      بـشكل رمسـي    وجه اخلصوص إزاء عـدم اإلبـالغ        

. ، على الرغم من املؤشرات الدالة على ممارسـة االجتـار بالنـساء يف نيوزيلنـدا               ى ارتكاهبا عل
 يف  هومـدى انتـشار   البغـاء   وتعرب اللجنة أيضا عن القلق إزاء نقـص املعلومـات عـن طـابع               

ويساور . ٢٠٠٣ لعام   بغاء ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون اإلصالح املعين بال        يف نيوزيلندا، مبا 
مـا يتعلـق مبـدى    اللجنة القلق أيضا إزاء استغالل النساء والفتيـات املهـاجرات يف البغـاء، و      

 .كفاية تدابري تقدمي احلماية واملساعدة للنساء املهاجرات
، معلومـات وبيانـات     بـل قريرهـا امل  وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف تق             - ٥٩٢

شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات، وعـدد احملاكمـات واإلدانـات، والتـدابري املتخـذة ملكافحـة            
وتطلـب  . يتعلق بالنساء والفتيات املهاجرات، وأثـر تلـك التـدابري     ما  تلك األنشطة، مبا يف ذلك      
، ٢٠٠٣ لعـام    بالبغـاء صـالح املعـين      لقانون اإل   شامال اتقدم تقييم أن  كذلك إىل الدولة الطرف     

 .تلك النتائجيف ضوء مبا يف ذلك بيانات إحصائية، واخلطوات والتدابري املتخذة 
 يف اآلونة   وبينما ترحب اللجنة بتقلد املرأة أعلى املناصب الدستورية يف نيوزيلندا          - ٥٩٣

ع القــرار ، يــساورها القلــق ألن عــدد النــساء يف احلكومــات احملليــة ومناصــب صــن األخــرية
ــصا يف        ــيال ناق ــة متث ــا زالــت ممثل ــرأة م ــر، وألن امل ــع األم ــاقص يف واق ــئ يتن ــا فت ــسياسي م ال

. احلكومات احمللية، وجمالس الصحة يف املقاطعات، واجملالس التـشريعية، واجلهـاز القـضائي            
ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء نقـص متثيـل نـساء املـاوري واحملـيط اهلـادئ وآسـيا ونـساء          

 .ات، وذلك يف معظم مستويات احلياة العامة والسياسيةاألقلي
وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تتخـــذ تـــدابري ملموســـة وأن تـــضع أهـــدافا    - ٥٩٤

زيــادة عــدد النــساء يف مواقــع اختــاذ القــرار علــى املــستوى احمللــي، ويف اخلدمــة لوجــداول زمنيــة 
طعــات، واجملــالس التــشريعية، واجلهــاز  املدنيــة، واألحــزاب الــسياسية، واجملــالس الــصحية للمقا 

وحتـث أيـضا الدولـة الطـرف علـى تنفيـذ تـدابري لزيـادة شـغل نـساء املـاوري واحملـيط                . القضائي
اهلــادئ ونــساء األقليــات مناصــب صــنع القــرار الــسياسي علــى املــستويات كافــة، مبــا يف ذلــك   

 . للجنة٢٥  رقمتوصية العامةلالتدابري اخلاصة املؤقتة وفقا ل
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وبينما تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبذله من جهود لزيادة فـرص الوصـول                - ٥٩٥
ذوي الـدخل املـنخفض     مـن   القلق إزاء فرص حصول األطفال      ها  ىل التعليم اجملاين، يساور   إ

ويساور اللجنة القلق على وجه اخلـصوص إزاء املعلومـات           .وأطفال األرياف على التعليم   
عديد مـن املـدارس متـارس الـضغط علـى اآلبـاء مـن أجـل تقـدمي          الواردة اليت تشري إىل أن ال   

 إىل املـدارس، وغالبـا مـا يـتم ذلـك دون إخطـار األبـوين بالطـابع الطـوعي هلـذه                       ‘تربعات’
 الــدخل األســر ذوات علــى كاهــل امللقــىوينتــاب اللجنــة القلــق إزاء العــبء . املــدفوعات

ثـر الـذي ختلفـه هـذه املمارسـات          ، وتبـاين األ   الوالـدين  القائمة على أحـد   املنخفض واألسر   
 .أن يكن والدات وحيداتاألرجح ل واعلى النساء الالئي يكسنب عامة أقل من الرج

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تقــدمي مــا يكفــي مــن التمويــل للمــدارس واختــاذ    - ٥٩٦
فيـة  التدابري لكفالة عدم ممارسة التمييز ضد أطفـال األسـر ذوات الـدخل املـنخفض واألسـر الري            

وتوصـي اللجنـة بـأن تبـذل الدولـة الطـرف جهـودا مـن أجـل توضـيح الطـابع                       .يف توفري التعليم  
طلبها املدارس ونشر معلومات عنها، ورصد ممارسـات املـدارس بـشأن    تالطوعي للتربعات اليت   

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى إذكـاء الـوعي بأمهيـة              . حتصيل الرسوم من الوالدين   
 . لتمكني املرأةه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان وأساساًالتعليم بوصف

مبــن فــيهن  النــساء،تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء حالــة احلرمــان الــيت تعــاين منــها  - ٥٩٧
املنتميات إىل املاوري ومنطقة احملـيط اهلـادئ واألقليـات، والتمييـز الـذي تواجهـه املـرأة يف                   

 .بــق أحكــام أقــل فيمــا يتعلــق باملــساواة   حيــث تط،ســيما يف القطــاع اخلــاص   وال،العمالــة
ويساور اللجنـة القلـق علـى وجـه اخلـصوص إزاء فجـوة األجـور اآلخـذة يف االتـساع بـني                 

ز املـرأة يف املهـن األقـل أجـرا،     املرأة والرجل، واملستويات املرتفعة مـن العـزل املهـين وتركُّـ           
ــدل و ــة  املع ــنخفض للغاي ــامل ــرأة يف مناصــب اإلدارة وصــنع   مل ــرار يف القطــاع  شاركة امل الق

 .اخلاص
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اختاذ كل التدابري املالئمة، ومن بينها تدابري خاصـة                - ٥٩٨

تعزيز املساواة، من أجل التصدي حلالة احلرمان اليت تعـاين منـها املـرأة يف سـوق                 لمؤقتة وآليات   
وتوصــي  .ط اهلــادئ واألقليــاتاملنتميــات إىل املــاوري ومنطقــة احملــيحالــة العمــل، مبــا يف ذلــك 
تـضييق  جـل القـضاء علـى العـزل املهـين األفقـي والرأسـي علـى الـسواء، و                  أبتكثيف اجلهود مـن     

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف رصـد أثـر التـدابري            .  وسدها فجوة األجور بني املرأة والرجل    
الغ عن ذلـك يف التقريـر    املتخذة والنتائج احملققة يف القطاعني العام واخلاص سواء بسواء، واإلب         

 .الدوري املقبل
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وبينما ترحب اللجنة مبا تتخذه الدولة الطرف من تدابري رامية إىل دعم مـشاركة               - ٥٩٩
 مشاركة أمهـات صـغار األطفـال      املرأة يف القوة العاملة، يساور اللجنة القلق من أن معديل         

ــداتواألمهــات  ــزاالن ال الوحي ــدول األعــضاء يف   أقــل مــن  ي ــاون  متوســط ال منظمــة التع
ــة يف امليــدان االقتــصادي   ــن قلقهــا      .والتنمي ــا تعــرب اللجنــة ع العمــال املــومسيني  ألن كم

يـساور  و .غري مستحقني للحصول على إجـازة والديـة مدفوعـة األجـر           ال يزالون   واملؤقتني  
ــة  ــضا قلــق الاللجن ــة    أي ــرامج اإلجــازة الوالدي ــنخفض ملــشاركة الرجــل يف ب إزاء املعــدل امل
كما يساور اللجنة القلق إزاء الـسياسات الـيت تـشكل عوائـق حتـول دون       .ألجراملدفوعة ا

واألخريـات مـن    املـاوري ومنطقـة احملـيط اهلـادئ          املنتميـات إىل  الريفيات و إمكانية حصول   
 .جازة الوالديةاإل على إجازة رعاية الطفل أو األقليات
 أجـل تعـديل معـايري       وتطلب اللجنة أن تعمل الدولـة الطـرف علـى وجـه الـسرعة مـن                - ٦٠٠

ن مــستحقني للحــصول علــى  ون واملؤقتــواالســتحقاق هبــدف كفالــة أن يــصبح العمــال املومسيــ  
كما حتث الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التـدابري الراميـة إىل    .إجازة والدية مدفوعة األجر

 خـالل   أمهات صغار األطفال واألمهات الوحيدات يف القوة العاملـة مـن          مشاركة  معدل  زيادة  
 تربيـة األطفـال     ات مـسؤولي  للرجال وتشجيع الرجال على تقاسم     برامج اإلجازة الوالدية     تعزيز
أن تقــوم الدولــة الطــرف بتحليــل وتقيــيم العوائــق الــيت تواجههــا   اللجنــة تطلــب و .النــساءمــع 

املنتميـات إىل املـاوري ومنطقـة احملـيط اهلـادئ واألقليـات يف إمكانيـة احلـصول علـى          الريفيات و 
جازة الوالدية، وتنفيذ تدابري ترمي إىل احلد من هـذه العوائـق وزيـادة              اإلازة رعاية الطفل أو     إج

 .إمكانية حصوهلن على هذه اخلدمات
الدولة الطرف تغطية صحية شـاملة      أنه تتوفر يف    وبينما تالحظ اللجنة مع التقدير       - ٦٠١

نة عن قلقها من أن وخدمات صحية جمانية مثل الكشف عن السرطان للمرأة، تعرب اللج   
مـن إمكانيـة    يتمـتعن مبـستويات متـساوية       املنتميات إىل األعراق املختلفة والريفيات رمبا ال        
التبـاين  كمـا يـساور اللجنـة القلـق إزاء      .احلصول على اخلدمات الصحية واالستفادة منـها 

موعـات  أصـول أوروبيـة والنـساء املنتميـات إىل اجمل         للنساء املنحدرات من    يف العمر املتوقع    
إزاء املعدالت املرتفعة لألمراض املنقولة كذلك وتعرب اللجنة عن قلقها     .العرقية األخرى 

 .عن طريق االتصال اجلنسي وحاالت محل املراهقات
تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تعمـل علـى حتـسني معـدالت إمكانيـة احلـصول                   و - ٦٠٢

 بالنـسبة للمـرأة الـيت    سـيما  القـة بالـصحة، و  على الرعاية الـصحية واخلـدمات واملعلومـات املتعل     
ــة         ــى الرعاي ــة يف حــصوهلا عل ــة أو لغوي ــات ثقافي ــيت تواجــه عقب ــة أو ال ــاطق الريفي تعــيش يف املن

كما حتث الدولة الطرف على تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل حتليـل ومجـع البيانـات عـن                  .الصحية
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 اخلــدمات الــصحية ودرجــة مــستويات إمكانيــة حــصول اجملموعــات املختلفــة مــن النــساء علــى 
حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        و .استفادهتن منها، وعلى اختاذ تدابري تصحيحية حسب الضرورة       

على زيادة جهودها الرامية إىل حتديد العوامل اليت تقلل من العمر املتوقع للمرأة غـري األوروبيـة                
 املعلومـات للنـساء   حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى حتـسني تـوفري      كما  .ومعاجلة هذه العوامل

والفتيــات عــن الــصحة اإلجنابيــة ومنــع احلمــل، والتــرويج علــى نطــاق واســع للتثقيــف اجلنــسي  
املوجــه للفتيــات واألوالد، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للوقايــة مــن األمــراض املنقولــة عــن طريــق   

 .االتصال اجلنسي ومحل املراهقات
 مـن جهـود راميـة إىل توسـيع نطـاق            وبينما ترحب اللجنة مبا تبذله الدولة الطرف       - ٦٠٣

ملساعدة القانونية، فإن القلق يساورها إزاء احلـواجز املاليـة واإلداريـة            امتطلبات استحقاق   
والثقافيــة الــيت تواجههــا املــرأة يف إمكانيــة احلــصول علــى املــساعدة القانونيــة والتمــاس         

ســبل اإلنــصاف  اإلنــصاف يف احملــاكم، وإزاء درجــة وعــي املــرأة حبقوقهــا وباملتــاح مــن        
ويساور اللجنة القلق بوجه خاص بشأن ما إذا كانت املرأة علـى وعـي كـاف                 .واخلدمات

املنقح، ومن نقص البحوث املتعلقـة       )العالقات(حبقوقها املكفولة مبوجب قانون املمتلكات      
ردة يف القــانون خبــصوص توزيــع  ابالتــأثري الــذي تتركــه علــى املــرأة األحكــام اجلديــدة الــو  

 . واليت ترمي إىل جرب التباينات االقتصادية بني الشركاء عند فسخ العالقاتاملمتلكات
ة يف إمكانية   أوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن حتلل العوائق اليت قد تواجه املر            - ٦٠٤

ن أكمــا تطلـب اللجنــة إىل الدولـة الطــرف    .هــذه العوائـق أن تزيـل  اللجـوء إىل القــضاء، و 
ن تعمل على زيادة الـوعي  أنونية إىل كل من هن حباجة إليها، و توفر خدمات املساعدة القا   

القانونيــة املتاحــة ضــد التمييــز، وأن ترصــد  ســبل االنتــصاف بــشأن كيفيــة االســتفادة مــن  
لجنة الدولة الطرف على تنظيم تـدريب للتوعيـة         لكما تشجع ا   .اجلهودهذه  كذلك نتائج   

ــة أن يكــون أعــضاء       ــن أجــل كفال ــسني م ــني اجلن ــالفروق ب ــضائية واحملــامون   ب ــسلطة الق ال
 متامــا باألحكــام القانونيــة الواجبــة التطبيــق، وعلــى وعــي جبميــع نيواملــدعون العــامون ملمــ

كما تطلب إىل الدولـة   .أشكال التمييز ضد املرأة ومدربني على التصدي هلا بالقدر الكايف     
حكام اجلديدة  املرأة األىالطرف أن جتري البحوث والتحليالت عن التأثري الذي ختلفه عل      

ــانون املمتلكــات اتوزيــع املمتلكــات والــو اخلاصــة ب ، وأن تقــدم هــذه )العالقــات(ردة يف ق
 .املعلومات يف تقريرها املقبل

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني بـشكل كامـل، يف تنفيـذها التزاماهتـا               - ٦٠٥
ام االتفاقيـة، وتطلـب   مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـ         

 .إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل



A/62/38 
 

439 07-41514 
 

تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعـال لالتفاقيـة ال غـىن عنـه لتحقيـق                 كما   - ٦٠٦
وتـدعو إىل إدمـاج منظـور جنـساين يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل                  .األهداف اإلمنائية لأللفية  

ألهداف اإلمنائية لأللفية وجتسيد أحكام االتفاقية بصورة واضحة يف تلـك اجلهـود،             حتقيق ا 
 .يف تقريرها الدوري املقبلعن ذلك وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات 

تعلقـة  وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الرئيـسية الـسبعة امل          - ٦٠٧
رأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة هلا يف مجيع         يعزز متتع امل   )١(حبقوق اإلنسان 
ولذلك، تشجع اللجنة حكومة نيوزيلندا على التصديق على املعاهدة الـيت           . جوانب احلياة 

ة حقوق مجيع العمال املهاجرين ـة الدولية حلمايــي االتفاقيــد وهــا بعــا فيهــطرفلــم تصبح 
 .وأفراد أسرهم

لجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية علـى نطـاق واسـع يف نيوزيلنـدا حـىت                وتطلب ال  - ٦٠٨
، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــساسة، والربملــانيون، واملنظمــات   الــسكانيكــون 

النسائية، ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة باخلطوات املتخذة من أجل ضمان املساواة 
ملرأة، وباخلطوات األخرى الالزم اختاذها يف هذا حبكم القانون وحبكم الواقع بني الرجل وا

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل على نطـاق واسـع، وال سـيما لـدى                  و .الصدد
 ،املنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، تعمـيم االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري               

لـدورة االسـتثنائية الثالثـة       ونتائج ا  ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني    ،والتوصيات العامة للجنة  
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ” : املعنونـة  ،والعشرين للجمعية العامة  

 .“والسالم يف القرن احلادي والعشرين
وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                    - ٦٠٩

ــد   ــة، وذلــك يف تقريرهــا ال ــل،وري التعليقــات اخلتامي ــادة  املقب  مــن ١٨ املقــدم مبوجــب امل
 .٢٠١٠سبتمرب /أيلولاالتفاقية، والواجب تقدميه يف 

 
 التقرير الدوري السابع - ١١ 

 النرويج  
 

يف ) CEDAW/C/NOR/7(نظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر الـــــدوري الـــــسابع للنـــــرويج   - ٦١٠
 CEDAW/C/SR.803 (B)انظر  (٢٠٠٧أغسطس / آب١ودتني يف ــ املعق٨٠٤ و ٨٠٣ جلستيها

، CEDAW/C/NOR/Q/7تها اللجنة يف الوثيقة حرطوترد قائمة القضايا واألسئلة اليت  .(B) 804 و
 .CEDAW/C/NOR/Q/7/Add.1ترد ردود حكومة النرويج يف الوثيقة و
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 مقدمة  
الـذي   موعـده،  يف الـسابع  الـدوري  تقريرهـا  لتقـدميها  الطـرف  الدولـة  علـى  اللجنة ثينُت - ٦١١

ــع ا جــاء مت ــادئمــشيا م ــة ملب ــة التوجيهي ــة للجن ــداد املتعلق ــارير بإع ــة، التق ــه   الدوري وروعــي في
 خطيـة  ردود مـن  قدمتـه  ملـا  الطـرف  الدولة على اللجنة ثينوُت .للجنة السابقة اخلتامية التعليقات

 الـشفوي  العـرض  وعلى الدورة، قبل ملا العامل الفريق طرحها اليت واألسئلة املسائل قائمة على
 .للجنة الشفوية األسئلة على ردا املقدَّمة اإلضافية احاتواإليض
 شــؤون لــوزارة العــام املــدير يرأســه وفــدا إلرســاهلا الطــرف الدولــة علــى اللجنــة وتــثين - ٦١٢
 الوفـد  بـني  جـرى  الـذي  واملفتـوح  الصريح البناء للحوار تقديرها عن وتعرب .واملساواة الطفل

 .اللجنة وأعضاء
 اإلنـسان  حلقوق النروجيي املركز قدمه الذي اخلطي البالغ التقدير مع اللجنة وتالحظ - ٦١٣

 .الطرف لدولةاملقدم من ا السابع الدوري التقرير بشأن )اإلنسان حلقوق الوطنية اهليئة(
 احلكوميـة  غـري  للمنظمـات  اإلجيابيـة  باملـسامهة  الطرف الدولة باعتراف اللجنة وترحب - ٦١٤

ــر إعــداد يفالنــسائية  ــة غــري املنظمــات غيــاب تالحــظ أهنــا غــري .التقري ــة احلكومي  عــن النروجيي
 .التمويل نقص إىل راجع أنه يبدو لسبب الدورة،

 
 اإلجيابية اجلوانب  

 تواجههـا  الـيت  العقبـات  إلزالـة اُتخـذ    املبادرات منأن عددا    التقدير عم اللجنة تالحظ - ٦١٥
 قـانون  سـن  سـيما  وال اجلنـسني،  بـني  املـساواة  حتقيـق  سـبيل  يف والفتيـات  النساء من املهاجرات
 .٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٣ املؤرخ التمييز مناهضة
 بالبـشر،  االجتـار  ملناهـضة  جديـدة  عمـل  خطـة  الطـرف  الدولـة  باعتماد اللجنة وترحب - ٦١٦
 وقمـع  منـع  بروتوكـول  علـى  تـصديقها بو ،٢٠٠٦ ديـسمرب /األول كانون شهر بداية يف قُدمت
 املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  املكمـل  عليـه،  واملعاقبـة  واألطفال، ءالنسا وخباصة باألشخاص، االجتار
 .الوطنية للحدود العابرة املنظمة اجلرمية ملكافحة
 جملـس  قرار لتنفيذ عملها خبطة ٢٠٠٦ عام العمل الطرف الدولة ببدء اللجنة وترحب - ٦١٧
 .واألمن والسالم املرأة بشأن )٢٠٠٠( ١٣٢٥ األمن
 املـرتيل،  بـالعنف  املعنـيني  املنـسقني  من نظاما إلنشائها الطرف الدولة على اللجنة وُتثين - ٦١٨
 يف نظـر  وُبعـد  تفهمـا  الـشرطة  ُتبدي أن لكفالة دائرة، ٢٧ عددها البالغ الشرطة دوائر مجيع يف

ــها ــرهم؛ الـــضحايا مـــع تعاملـ ــا وأُسـ ــنقال ونظامـ ــذار متـ ــالعنف لإلنـ ــه؛ بأك البلـــد يـــشمل بـ ملـ
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 ينتــهكون الـذين  العنـف  مبـرتكيب  يتعلـق  “عكـسي ظـام إنـذار   لن”إىل مـشروع جتـرييب    باإلضـافة 
 .الزيارة حظر
ــة وتالحــظ - ٦١٩ ــة أن التقــدير مــع اللجن  امليزنــة هنــج نطــاق توســيع واصــلت الطــرف الدول
يت ُيطلب من كل منـها إجـراء تقيـيم          ال الوزارات، مجيع يشمل حبيث اجلنساين للمنظور املراعية

 يف ذلـك  عـن  تقريـر  وتقدمي فيه، تتخصص الذي امليزانية جمال يف اجلنساين املنظور مراعاة دىمل
 .ميزانيتها مقترحات

ــثين - ٦٢٠ ــة وُت ــى اللجن ــة عل ــادة الطــرف الدول ــساواة علــى تركيزهــا لزي  يف اجلنــسني بــني امل
مبثابـة إطـار     تكـون  أن ينبغـي  االتفاقيـة  أن إىل الوقت نفس يف وتشري اإلمنائي، للتعاون سياساهتا
 .اجملال هذا يف الطرف الدولة جهود ليهإ تستند معياري

 
 والتوصيات الرئيسية الشواغل  

 االتفاقيـة  أحكـام  مجيـع  تنفيـذ  الطـرف  الدولـة  واجـب  من أن إىل اللجنة تشري بينما - ٦٢١
 اخلتاميـة  التعليقـات  هذه يف الواردة والتوصيات الشواغل أن تعترب فإهنا واستمرار، بانتظام
 وحـىت  اآلن مـن  وذلك األولوية، سبيل على اهتمامها توليها أن الطرف الدولة من تقتضي
 على التركيز الطرف بالدولة اللجنة هتيب عليه، وبناء .املقبل الدوري التقرير تقدمي موعد
 الـدوري  تقريرهـا  وتـضمني  االتفاقيـة  أحكـام  لتنفيـذ  أنـشطة  مـن  به تقوم فيما اجملاالت هذه
 هتيـب  كمـا  .اجملـال  هـذا  يفملموسـة    نتـائج  نمـ  حققتـه  ومـا  إجـراءات  مـن  اختذتـه  ما املقبل

 اهليئــات وإىل املعنيــة الــوزارات مجيــع إىل اخلتاميــة التعليقــات هــذه إحالــة الطــرف بالدولــة
 .تاما تنفيذا تنفيذها لكفالة الربملان ىلإو املستويات مجيع على األخرى احلكومية

 تقـدر  وبينمـا  .الـوطين  القـانوين  النظـام  ضـمن  االتفاقيـة  حالة إزاء قلقة اللجنة تزال الو - ٦٢٢
 ،٢٠٠٥ لعـام  اجلنـسني  بـني  املـساواة  قانون يف أُدجما قد االختياري وبروتوكوهلا االتفاقية كون
 االتفاقيـة  الطـرف  الدولـة  ُتدرج بأن السابقة اخلتامية تعليقاهتا يف الواردة توصيتها إىل تشري فإهنا

 أيـة  علـى  االتفاقيـة  أحكـام  تغليـب  يكفل امب اإلنسان، حقوق قانون يف االختياري وبروتوكوهلا
 غريهـا  بـه  يتمتـع  الـذي  القـانوين  املركـز  نفـس  لالتفاقيـة  يكـون  وأن معها، تتناقض أساسية نظم
 .القانون ذلك يف املدجمةو املتحدة ألمما الصادرة عن اإلنسان حقوق معاهدات من

 اتفاقيـة  إلدمـاج  الالزمـة  اخلطـوات  مجيـع  الطـرف  الدولة تتخذ بأن اللجنة وتوصي - ٦٢٣
 معاجلـة  يكفـل  مبـا  اإلنـسان،  حقـوق  قـانون  يف املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
 حقــوق التزامــات مــن أساســيا التزامــا باعتبارهــا املــرأة ضــد التمييــز علــى القــضاء مــسألة

ــسان ــضا وتوصــي .اإلن ــأن أي ــة تعــزز ب ــة جهودهــا الطــرف الدول ــق إىل الرامي ــوعي تعمي  ال
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 واملـدعني  القـضاة  أوسـاط  يف للجنـة  العامـة  وبالتوصـيات  االختياري وبروتوكوهلا باالتفاقية
 وأحكامها، وأهدافها االتفاقية روح علىاجلمهور  طالعإ كفالة من أجل واحملامني، العامني
 .القضائية العمليات يف بانتظام ُتستخدم وأن
 بتعمـيم  تتعلـق  ةراسـخ  سياسـات  مـن  الطـرف  الدولـة  لـدى  مـا  اللجنـة  تقـدر  حني ويف - ٦٢٤
 شـيء  مـع  تالحـظ  فإهنـا  املركزيـة،  إدارهتـا  لـسيطرة  اخلاضـعة  اجملاالت مجيع يف اجلنساين املنظور

 إىل يـؤدي  قـد  واملـساواة  التمييـز  مبناهـضة  املعـين  املظـامل  أمني لعمل اجلديد النطاق أن القلق من
 آليـة  فعاليـة  تقيـيم  يتمسـ  أنه اللجنة وتالحظ .املرأة ضد التمييز على كافية بصورة التركيز عدم

 وإذا كانت اللجنـة تنظـر بعـني التقـدير إىل خطـة العمـل                .٢٠٠٨ عام هناية يف اجلديدة املساواة
 .الوطنية للمرأة، فإهنا ال تزال قلقة ألن اخلطة ال تستند إىل اإلطار املعياري لالتفاقية

وخطة العمـل   أن تستند مجيع السياسات      الطرف الدولة تكفل بأن اللجنة وتوصي - ٦٢٥
املــسؤول عــن  وطينالــ يكــلالوطنيــة للمــرأة إىل أهــداف االتفاقيــة وأحكامهــا وأن يعــاجل اهل

 ضـد  التمييـز  خـصوصيات  ومبهـارة  تام بشكل باملرأة والنهوض اجلنسني بني املساواة زيزتع
 التقـدم  رصد له يسهل وضع يف  يكون وأنعلى النحو املنصوص عليه يف االتفاقية،        املرأة،
 يف والرجـل  املـرأة  بـني  اجلوهريـة  املـساواة  ملبـدأ  الفعلـي  بالتنفيذ يتعلق فيما والعقبات احملرز
 . املكفولة هلمااإلنسان حبقوق التمتع
 مــسألة ملعاجلــة الطــرف الدولــة تنفــذها الــيت املبتكــرة باألنــشطة اللجنــة ترحــب وبينمــا - ٦٢٦

 واسـتخدام  إعـداد  مثـل  ة،منطيـ  قوالـب  مـن  بـه  يتـصل  ومـا  والرجـل،  للمرأة االجتماعي السلوك
 لتعميـق  األورويب الـشمال  بلـدان  بـني  مـشترك  حبثـي  مـشروع  وإنـشاء  ،واملناقـشة  للتعليم برامج
 الثقافيــة املواقـف  إزاء اسـتمرار وجـود   قلقــة فإهنـا  اجلنـسني،  بـني  املــساواة لقـضايا  الـشباب  فهـم 

 ،العمـل  قسـو  يف النـساء  وضـع  علـى  خاصـة  بـصفة  النمطيـة  القوالـب  هـذه  وتـنعكس  .النمطية
 سـيما  ال التعليميـة،  خياراهتن ويف ،على أساس عدم التفرغ    العمل وظائف أغلبية يشغلن حيث
 .العايل التعليم يف

 املواقــف علــى للقــضاء إضــافية تــدابري الطــرف الدولــة تتخــذ بــأن اللجنــة وتوصــي - ٦٢٧
 املـدارس  يف واملرشـدين  بـالتعليم  القـائمني  توعيـة  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبا التقليدية، النمطية

 .والـشبان  والرجـال  النـساء  مـن  كـال  تـستهدف  متواصـلة  توعيـة  محـالت  وشن وتدريبهم،
 بـأن  أخـرى  مـرة  اللجنـة  توصـي  الثقـايف،  الـتغري  يف اإلعـالم  وسـائط  دور أمهيـة إىل   وبالنظر
 األوضـاع  وعـن  ملرأةعن ا  إجيابية صورة عرض على اإلعالم وسائط الطرف الدولة تشجع

 .والعام اخلاص اجملالني يف والرجل للمرأة فئةاملتكا واملسؤوليات
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 العنـف  ملكافحـة  املتخـذة  التـدابري  مـن  وغريهـا  القانونيـة  بالتـدابري  اللجنـة  ترحب وبينما - ٦٢٨
 لعــام الــشرطة وقــانون ،٢٠٠٦ لعــام العقوبــات قــانون يف التعــديالت ذلــك يف مبــا املــرأة، ضــد

فإهنـا   ،)٢٠٠٧-٢٠٠٤( املـرتيل  العنـف  ةمبكافح املتعلقة العمل خطة وتنفيذ واعتماد ،٢٠٠٤
 الدولـة  علـى  ُتـثين  وبينما .املرتيل العنف ذلك يف مبا املرأة، ضد العنف تفشي إزاء قلقةما زالت   
 فإهنــا احلمـيمني،  شـركائهن  أيـدي  علـى  قُـتلن  الــاليت النـساء  عـدد  عـن  بيانـات  جلمعهـا  الطـرف 
 ولعـدم  العرقـي،  وانتمـائهن  الـضحايا  مـر بع يتعلـق  فيمـا  املتاحة واملعلومات البيانات لقلة تأسف
 .املذكورة القتل جرائم وقوع ملنع  اليت تدعو احلاجة إليهاضافيةللتدابري اإل تقييم أي إجراء
 تـدابري  اختـاذ  كفالـة  على ،١٩ العامة لتوصيتها وفقا الطرف، الدولة اللجنة وحتث - ٦٢٩
 بـأن  االعتـراف  مـع  املـرتيل،  نفالع فيه مبا املرأة، ضد العنف أشكال لكافة للتصدي شاملة
 .االتفاقيــة مبوجــب للمــرأة اإلنــسان حلقــوق نتــهاكاو التمييــز أنــواع مــن نــوع العنــف هــذا

 سـيما  وال املـرأة،  ضـد  العنـف  حـاالت  كافـة  وحتليـل  دراسة الطرف بالدولة اللجنة وهتيب
 ملنع الةفع تدابري اختاذ من أجل كفالة   النساء، ضد قتل جرائم ارتكاب إىل تؤدي اليت تلك
 موقفهـا  يف النظـر  إعـادة  الطـرف  بالدولـة  هتيـب  كما .العنف من ومحايتها املرأة ضد العنف

 الطـرف  بالدولـة  كذلك اللجنة وهتيب .املرتيل العنف بشأن حمدد قانون سن بعدماملقصود  
 العرقـي،  واالنتمـاء  والعمـر  اجلـنس  نـوع  حـسب  مصنفة شاملة إحصائية بيانات مجع كفالة

 .والضحية املرتكب بني والعالقة العنف طبيعةو
 تـدابري  مـن  اختذتـه  ومـا  تـشريعات،  مـن  سنته ملا الطرف الدولة على اللجنة ُتثين وبينما - ٦٣٠
ــسألة ملعاجلــة ــار، م ــا االجت ــة فإهن ــن قلق ــات اإلحــصاءات نقــص م ــن والبيان ــار ع ــساء االجت  بالن

 اختــذهتا الــيت التــدابري مــن الــرغم علــى االجتــار تفــشي إزاء القلــق يــساورها وكــذلك .والفتيــات
ــة ــادة أي كــون وإزاء الطــرف، الدول ــار يف زي ــساء االجت ــد بالن ــؤدي ق ــتغالهلن   إىل ت ــادة اس زي

 .ألغراض البغاء
 وبيانـات  معلومـات  املقبـل  تقريرهـا  يف تقـدم  أن الطـرف  الدولة إىل اللجنة تطلبو - ٦٣١
 احلديثـة  بالبـشر  جتـار اال ضـحايا  ومحايـة  ملـساعدة  الوطنيـة  التنسيق وحدة من مستقاة شاملة
 إطـار  يف احملققـة  والنتـائج  املتخـذة  التـدابري  أثر عن ومعلومات بالنساء، االجتار عن اإلنشاء
 الدولـة  تواصـل  بـأن  أيـضا  اللجنـة  وتوصـي  .بالبـشر  االجتـار  ملكافحـة  اجلديـدة  العمـل  خطة

احلـد  لة  مواصـ  سـبيل  يف والدويل واإلقليمي، كل من املستوى الثنائي،    على تعاوهنا الطرف
 قمـع  سـبيل  يف املالئمـة  التـدابري  اختـاذ  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنة تدعوو .الظاهرة هذه من

 ممارسـة  عـن  التوقـف  يف الراغبـات  تأهيـل  أجـل  مـن  التدابري واختاذ  يف البغاء  املرأة استغالل
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ــرمفــصلة دراســة وإجــراء هلــن، الــدعم وتقــدمي البغــاء  لتجــرمي هبــا تقــوم الــيت خلطــطا  ألث
 .اجلنس بتاعوني الذين األشخاص

 ؤلـف امل الـوزراء  جملـس  أعـضاء  بـني  حاليـا  نساء تسع وجود حقيقة اللجنة رتقّد وبينما - ٦٣٢
 والبلـديات،  املقاطعـات  جمـالس  ويف الربملـان  يف املـرأة  تمثيـل ل النـسيب  االرتفاعو وزيرا، ١٩ من
ــه ــساورها فإن ــق ي ــاض إزاء القل ــداد اخنف ــساء أع ــاليت الن ــشغلن ال ــد،ال صــبامن ي ــاتذة ُعَم  وأس
 عـن  إحـصائيات  وجـود  عـدم  تالحـظ  هـي و .القضاء مستويات مجيع على والقضاة ،اتاجلامع

 .األكادميي والسلك والعامة السياسية احلياة يف األقليات ونساء املهاجرات مشاركة
 مبشاركة للتعجيل  الالزمة التدابري اختاذ مواصلة على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٦٣٣
 والعامـة  السياسية احلياة مناحي شىت يف الرجل مع املساواة قدم وعلى كاملةورة   بص املرأة
يــب هتو .األكــادميي الــسلك ويف والقــضاة الُعَمــد مناصــب يف ســيما ال القــرار، صــنع ويف
 مـن  ٤ املـادة  من ١ الفقرة مع يتماشى مبا املؤقتة اخلاصة التدابري استخدام الطرف الدولةب

ــ وتوصــــية االتفاقيــــة  وتوصــــيتها املؤقتــــة، اخلاصــــة التــــدابري بــــشأن ٢٥ العامــــة ةاللجنــ
 .والعامة السياسية احلياة يف النساء بشأن ٢٣ العامة
 اهليئــات يف املــرأة متثيــل يعكــس أن ضــمان علــى الطــرف الدولــة  اللجنــةوتــشجع - ٦٣٤

 وتطلب .األقليات ونساء املهاجرات يشمل وأن للسكان الكامل التنوع والعامة السياسية
ــةالل ــة إىل جن ــدم أن الطــرف الدول ــات تق ــات بيان ــل عــن ومعلوم ــرأة، متثي ــا امل ــك يف مب  ذل

 تقريرها يف األكادميي، السلك ويف والعامة السياسية احلياة يف األقليات، ونساء املهاجرات
 .املقبل الدوري
و علـى حنـ    العمـل،  سـوق  يف املـرأة  تعيشها اليت احلرمان حالة إزاء قلقة اللجنة تزال وال - ٦٣٥

 يعملـن  الـاليت  النـساء  عـدد  كثرةو والرجل، املرأة بني األجور يف الفجوة استمرار يفما يتجلى   
 .الوظائف يف الواضح العزلو ،التفرغ عدمعلى أساس 

 يف واقعيـة  فرصـا  املـرأة  إلعطـاء  األولويـة  مـنح  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتث - ٦٣٦
 الدولة وحتث .االتفاقية من ١١ للمادةال امتثا الرجل، مع املساواة قدم على ،العمل سوق

ــدابري اختــاذ علــى الطــرف  األفقــي ســواء املهــين، العــزل علــى للقــضاء وحمــددة اســتباقية ت
 وهتيـب بالدولـة     .متامـا  وسـدها  والرجـل  املـرأة  بـني  األجور يف الفجوة وتضييق الرأسي، أو

 حـسب  املـصنفة  اتالبيانـ  وحتليـل  مجـع مجلة أمور منها     طريق عن االجتاهات، رصد الطرف
 اليت باألعمال ومقارنتها تفرغ إىل حتتاج اليت األعمال يف والقطاعات، واملهارات، جلنس،ا
 اخلطـوات  واختـاذ  احملققـة،  والنتـائج  املتخـذة  التـدابري  أثـر  إىل باإلضـافة  ،تفـرغ  إىل حتتاج ال

 بني يقللتوف هاجهود بذل الطرف الدولة تواصل بأن اللجنة وتوصي . الالزمة  التصحيحية
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 املـساواة  قـدم  علـى  واألسـرية  املرتليـة  األعبـاء  تقاسـم  وتعزيز واملهنية، األسرية املسؤوليات
 .والرجل املرأة بني

 جلــنس،ا حــسبمــصنفة  شــاملة وبيانــات معلومــات وجــود لعــدم اللجنــة وتأســف - ٦٣٧
 .دزاإلي/البشرية املناعة نقص فريوس انتشار  مدىعن عمروال العرقي،االنتماء و والعرق،

ــدعو - ٦٣٨ ــة وت ــة اللجن ــدمي إىل الطــرف الدول ــات تق ــة إحــصائية معلوم ــصلة وحتليلي  مف
 .املقبل الدوري تقريرها يف اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس املرأة عن ومصنفة
ــا - ٦٣٩ ــة تالحــظ وبينم ــة اســتمرار اللجن ــسألة وضــع يف الطــرف الدول ــز م ــاإلكراه جواال  ب

قيامهــا باعتمــاد وتنفيــذ  و الــسياسي، أعماهلــا جــدول علــى ألنثــىل التناســلية األعــضاء وتــشويه
 .املمارسات هذه حيال قلقةما زالت  فإهنا متعاقبة، عمل خطط
ــة وتطلــب - ٦٤٠ ــة إىل اللجن  تلــك علــى للقــضاء هــاجهود بــذل مواصــلة الطــرف الدول

 هلـا  وما عملها وخطط قوانينها تنفيذ يف احملرز لتقدما وتقييم رصد يف االنتظامو املمارسات
 .أثر من

 حبكــم القتــرانا عالقــات حيكــم قــانوين إطــار وجــود عــدم إزاء القلــق اللجنــة ويــساور - ٦٤١
 النـوع  ذاهبـ  املـشموالت  النـساء  بعـض  عاوضـ أ يف   اضـطراب  مـن  ذلك لىع يترتب وما ،الواقع
 يف واألصـول  املمتلكـات  تقـسيم إىل   حاجـة  هنـاك  وتكـون  عالقـاهتن  تنـهار  عنـدما  االقتـران  من

 يف اجلديــدة التعــديالت إزاء أيـضا  القلــق اللجنــة ويـساور  .مالئــم مــسبق تعاقـدي  اتفــاق غيـاب 
 املـشترك  الطفـل  أم مـع  املقـيم  األب يعـد  مل مبوجبـها  والـيت  بـاألبوة،  باالعتراف املتعلقة القواعد
 .هاطفل بأبوة لالعتراف األم موافقة إىل حباجة بينهما
 يف بالرجـل  املـرأة  حقـوق  تساوي الطرف الدولة تكفل أن بضمان اللجنة وتوصي - ٦٤٢

 تنــهار عنــدما الواقــع حبكــم قتــراناال عالقــات خــالل تتــراكم الــيت واألصــول املمتلكــات
املدخلـة   اجلديـدة  التعـديالت  أثر حبرص الطرف الدولة ترصد بأن أيضا توصيو .عالقاهتن

 بينـهما  املـشتركة  لاألطفـا  أمهات مع املقيمني اآلباء بأبوة باالعتراف املتعلقة لقواعدعلى ا 
 .املقبل الدوري تقريرها يف ذلك عن معلومات وتضمني
 الـزواج،  قـانون  مبوجـب  ،املقاطعـات  حكـام  ميـنح  أن زاجـو  القلـق  مع اللجنة وتالحظ - ٦٤٣

 حـىت  عامـا  ١٨ عـن  الـشخص  سـن  قـل ت أالب قضيي الذي بالسن اخلاص شرطال من استثناءات
 .استثنائية االتح يف وذلك زواج،بال باالرتباط له ُيسَمح
 عامـا،  ١٨ وهـو  الـزواج،  بـسن  الـصارم  التقيـد  على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٦٤٤

 صنفة وبيانـات إحـصائية مـ      معلومـات  علـى  املقبـل،  الـدوري  التقريـر  يف ،احلـصول  وتطلب
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 معلومـات  إىل باإلضـافة  ،تحـ نُِم يتالـ  االسـتثناءات  بـشأن  العرقيالنتماء  وا جلنسا حسب
 .مبوجبها ُمنِحت اليت األسس عن

 املـصنفة  بيانـات ال مـن  يكفـي  مـا  علـى  التقريـر  احتـواء  عـدم  إزاء القلـق  اللجنـة  ويساور - ٦٤٥
 .االتفاقيـة  تغطيهـا  الـيت  اجملـاالت  مجيـع  يف ،عمـر وال العرقـي،  والنـشاط  والعرق، جلنس،ا حسب

 تعيــشه ذيالــ الوضــع توضــيحمــن شــأهنا زيــادة  كــان البيانــات تلــك مثــل أن اللجنــة وتالحــظ
 االتفاقيـــة، تغطيهـــا الـــيت اجملـــاالت مجيـــع يف الواقـــع أرض علـــى املختلفـــة النـــسائية جلماعـــاتا

 علـى  واالجتاهـات  ضـدهن،  التمييـز  علـى  القضاء إىل الرامية احلكومية والربامج السياسات وأثر
 .الزمن مر

 وحتلــيالت بيانــات املقبــل تقريرهــا نتــضمِّ أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة وتطلــب - ٦٤٦
 أيـضا  وتوصـي  .االتفاقية أحكام مجيع تنفيذ  عن كاملة صورة تقدم حبيث مصنفة، صائيةإح
 وبراجمها، وخططها، وسياساهتا، تشريعاهتا، ثرأل تقييمات بانتظام الطرف الدولة جتري بأن

 الــيت بالنتـائج  علمـا  اللجنــة حتـيط  وأن املرجـوة،  النتـائج  ذةاملتَخــ التـدابري  حتقـق  أن لـضمان 
 .املقبل تقريرها يف االتفاقية ذتنفي يف حتققت
 مبوجـب  اللتزاماهتـا  تنفيذهاإطار   يف تواصل، أن على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٦٤٧

 وتطلـب  االتفاقية، أحكام يعزز الذي بيجني، عمل ومنهاج إعالن االستفادة من  االتفاقية،
 .عنه معلومات املقبل الدوري اتقريره تضمن أن الطرف الدولة إىل

 عنـه  غىن ال أمر هو لالتفاقية والفعال الكامل التنفيذ أن على أيضا اللجنة وتشدد - ٦٤٨
 تجلــىت أن وإىل ،اجلنــساين املنظــور إدمــاج إىل وتــدعو .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق
 إىل وتطلـب  األهـداف،  حتقيـق  إىل ةراميـ ال اجلهـود  مجيـع  يف صـريح  بشكل االتفاقية أحكام
 .ذلك عن معلومات املقبل املرحلي تقريرها نتضّم أن الطرف الدولة
 الكــربى الــسبعة  الرئيــسيةالدوليــة بالــصكوك الــدول التــزام أن اللجنــة وتالحــظ - ٦٤٩
 شـىت  يف األساسية اوحرياهت اإلنسانية احبقوقه رأةامل متتع من يعزز )١(اإلنسان حبقوق املتعلقة
ــاحي ــاة من ــذلك، .احلي ــإن ول ــة ف ــشجع اللجن ــة ت ــرويج حكوم ــى الن ــة يف النظــر عل  إمكاني
 حلمايــة الدوليــة االتفاقيــة وهــي كطــرف، بعــد إليهــا تنــضم مل الــيت املعاهــدة علــى التــصديق
 .أسرهم وأفراد املهاجرين العمال مجيع حقوق

 بغيـة  النـرويج  يف واسـع  نطـاق  علـى  اخلتاميـة  التعليقـات  هـذه  نشر اللجنة وتطلب - ٦٥٠
 والربملــانيون، والــسياسيون، احلكوميــون، املــسؤولون فــيهم مبــن الــشعب، أفــراد توعيــة

 كفالـة  أجـل  مـن  اتُِّخـذت  اليت باخلطوات اإلنسان، حقوق ومنظمات النسائية، واملنظمات
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 يــتعني زال مــا الــيت اإلضــافية اخلطــوات جانــب إىل بالرجــل، وفعليــا قانونيــا املــرأة مــساواة
 واسع، نطاق على ،تواصل أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب .الصدد ذلك يف اختاذها
 وإعـالن  اللجنـة،  عـن  الـصادرة  العامـة  والتوصيات االختياري، وبروتوكوهلا االتفاقية نشر

 العامـــة للجمعيـــة والعـــشرين الثالثـــة االســـتثنائية الـــدورة ونتـــائج بـــيجني، عمـــل ومنـــهاج
ــة  القـــرن يف والـــسالم والتنميـــة اجلنـــسني، بـــني املـــساواة :٢٠٠٠ عـــام املـــرأة” املعنونـ
 .“العشرينو احلادي
 هـذه  يف عنـها  املعـرب  للـشواغل  تـستجيب  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنة وتطلب - ٦٥١

 االتفاقية من ١٨ املادة مبوجب املقدم املقبل الدوري تقريرها يف وذلك ،اخلتامية التعليقات
 .٢٠١٠ سبتمرب/أيلول يف صدوره واملقرر
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 الفصل اخلامس
ل االختيــاري التفاقيــة القــضاء األنـشطة املــضطلع هبــا مبوجــب الربوتوكـو    

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       ال من الربوتوكول االختياري     ١٢تنص املادة    - ٦٥٢

 مـن االتفاقيـة     ٢١ يف تقريرهـا الـسنوي املقـدم مبوجـب املـادة             ضد املرأة علـى أن تـدرج اللجنـةُ        
 .ا مبوجب الربوتوكولموجزا لألنشطة اليت اضطلعت هب

 
 مـن   ٢مـا يتـصل باملـسائل الناشـئة عـن املـادة              اإلجراءات اليت اختـذهتا اللجنـة يف       -ألف  

 الربوتوكول االختياري
نظــــر املرفــــق  ا (٧/٢٠٠٥ و ٦/٢٠٠٥ و ٥/٢٠٠٥بتــــت اللجنــــة يف البالغــــات    - ٦٥٣
 ).السابع
الـواردة مبوجـب الربوتوكـول      وأيدت اللجنـة تقـارير الفريـق العامـل املعـين بالبالغـات               - ٦٥٤

 ).نظر املرفقني الثامن والتاسعا(االختياري يف دورتيها التاسعة والعاشرة 
ــة تعــديالت الفقــرة    - ٦٥٥ ــادة  ١واعتمــدت اللجن  مــن ٤ و ٣ و ٢، والفقــرات ٦٠ مــن امل
 : على النحو التايل٦٩، واملادة ٦٤ من املادة ٢، والفقرة ٦٣املادة 

 بق التعديل على النص العريب؛ ال ينط- ٦٠املادة  )أ( 
أو أحـد   ” ومجلـة    ٣  و ٢ من الفقرتني    “أو مقرر ” حذف عبارة    - ٦٣املادة   )ب( 
 ؛٤ من الفقرة “املقررين
شريطة أن يكـون مؤلفـا مـن مخـسة أعـضاء            ” يستعاض عن مجلة     - ٦٤املادة   )ج( 

ق هلـم   الـذين حتـ   كـل األعـضاء      ذلـك    شـريطة أن يقـرر    ” جبملـة    “وأن يقرر كل األعـضاء ذلـك      
 ؛٢ يف الفقرة “املشاركة
ــادة  )د(  ــة   - ٦٩امل ــدَّل مجل ــايب  ”تع ــان كت ــصبح “تفــسري أو بي تفــسريات أو ” لت

 مـن الربوتوكـول   ٦ مـن املـادة     ٢ي مجيـع فقـرات املـادة مبـا ينـسجم والفقـرة              أ“ بيانات كتابيـة  
 .االختياري

 ].لالطالع على املواد املنقحة، أنظر التذييل أدناه[
املوافقـة  جنة إىل فريقهـا العامـل إعـداد مـذكرة مناقـشة حـول صـوغ اآلراء            وطلبت الل  - ٦٥٦

 .، لتكون أساسا للمناقشة اليت ستجريها اللجنة يف دورهتا األربعنيواملخالفة وشكلها
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طلبت اللجنـة إىل األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة بـذل جهـود مـستمرة ملواصـلة نـشر                  و - ٦٥٧
نشرات وقوائم مرجعية، بشأن الربوتوكـول االختيـاري،        معلومات ووضع مواد تدريبية تشمل      

بالتعاون مع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا يف ذلـك اللجـان اإلقليميـة واألفرقـة القطريـة                       
 .التابعة لألمم املتحدة

 ةنــشط ألةنــسان وضــع ميزانيــمــم املتحــدة حلقــوق اإل األيةمفوضــوطلبــت اللجنــة إىل   - ٦٥٨
الربوتوكـول االختيـاري وختـصيص مـوارد بـشرية وماليـة            علقـة بـإجراءات     املت والتدريب   التوعية
ــاء قــدرةنــشطالضــطالع بأكافيــة ل املنظمــات يف ذلــك ، مبــا املعنــيني املــصلحة ات أصــحاب بن
يف اجملتمـع املـدين علـى تقـدمي       املهتمـة    الفاعلـة  األطـراف ، ونقابات احملامني وغريهـا مـن        النسائية
 .البالغات
ــة  و - ٦٥٩ ــت اللجن ــاملر  إىل طلب ــهوض ب ــعبة الن ــة     أةش ــن االتفاقي ــات ع ــشر املعلوم  مواصــلة ن

 .وبروتوكوهلا االختياري
ني تمقـرر اللتـان ُعينتـا      تـان وبـراميال بـاتن        هنامـا إىل إحاطـة قدمتـها أ     اللجنة  استمعت  و - ٦٦٠

ــة مل ــالبالغ  تابعـ ــة بـ ــضية ٤/٢٠٠٤اآلراء املتعلقـ ــا . س. أ، قـ ــد هنغاريـ ــدورة الضـ ــة ، يف الـ ثامنـ
بريـل  أ/ نيـسان ١٢ ةاملؤرخـ ومـن الدولـة الطـرف    واردة الـ اإلضـافية  املعلومـات   بشأن  ،  والثالثني

 . ٢٠٠٧ يوليه/ متوز٢٥ و
االجتمــاع عــن  ذكورتني أعــالهني املــتمــن املقــررأيــضا إىل إحاطــة اللجنــة اســتمعت و - ٦٦١

 . ٢٠٠٧ يونيه/ حزيران٦ يف املتحدة األمم هلنغاريا لدى ةمئالذي عقد مع ممثل البعثة الدا
 

 التذييل  
 تعديالت على النظام الداخلي   

 
 ٦٠املادة   
 عدم إمكان اشتراك أحد األعضاء يف حبث رسالة من الرسائل  

 :ال يشترك عضو من أعضاء اللجنة يف حبث رسالة ما إذا - ١
 كانت للعضو مصلحة شخصية يف القضية؛ )أ( 
ليـه يف اإلجـراءات     كان العضو قد اشترك بأي صفة ختالف ما هو منصوص ع           )ب( 

 املنطبقة على هذا الربوتوكول االختياري، يف اختاذ أي قرار بشأن القضية اليت تتناوهلا الرسالة؛
 .كان العضو من رعايا الدولة الطرف املعنية )ج( 
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 . أعاله١تبت اللجنة، دون اشتراك العضو املعين، يف أي مسألة تنشأ يف إطار الفقرة  - ٢
 

 ٦٣املادة   
 بري املؤقتةالتدا  

جيوز للجنة، يف أي وقت بعد تلقي رسالة ما وقبـل التوصـل إىل قـرار بـشأن موضـوع                     - ١
الرسالة، أن حتيل إىل الدولة الطرف املعنية طلبا باختاذ التدابري املؤقتة الـيت تـرى اللجنـة ضـرورة                   

ه، اختاذها لتاليف وقـوع ضـرر يتعـذر إصـالحه علـى ضـحية أو ضـحايا االنتـهاك املـدعى حدوثـ               
 .وذلك لكي تنظر فيه الدولة على وجه السرعة

جيــوز أيــضا ألي فريــق عامــل أن يطلــب مــن الدولــة الطــرف املعنيــة أن تتخــذ التــدابري    - ٢
املؤقتة اليت يرى الفريـق العامـل أو املقـرر ضـرورة اختاذهـا لـتاليف وقـوع ضـرر يتعـذر إصـالحه                        

 .على ضحية أو ضحايا االنتهاك املدعى حدوثه
يوجه فريـق عامـل طلبـا باختـاذ تـدابري مؤقتـة مبوجـب هـذه املـادة، يقـوم الفريـق                       عندما   - ٣

 .العامل بعد ذلك مباشرة بإبالغ أعضاء اللجنة بطبيعة الطلب والرسالة اليت يتصل هبا الطلب
عندما تطلب اللجنـة أو أحـد األفرقـة العاملـة اختـاذ تـدابري مؤقتـة مبوجـب هـذه املـادة،                        - ٤

 . يعين ضمنا الفصل يف موضوع الرسالةينص الطلب على أنه ال
 

 ٦٤املادة   
 طريقة معاجلة الرسائل  

تقرر اللجنة، باألغلبيـة البـسيطة ووفقـا للقواعـد التاليـة، مـا إذا كانـت الرسـالة مقبولـة             - ١
 .غري مقبولة مبوجب الربوتوكول االختياري أو
ــائل م    - ٢ ــن الرسـ ــالة مـ ــرر أن رسـ ــق عامـــل أن يقـ ــضا ألي فريـ ــوز أيـ ــة مبوجـــب جيـ قبولـ

 .الذين حتق هلم املشاركة كل األعضاء  ذلكالربوتوكول، شريطة أن يقرر
 

 ٦٩املادة   
 اإلجراءات املتعلقة بالرسائل الواردة  

مبجــرد ورود رســالة، تقــوم اللجنــة أو الفريــق العامــل أو املقــرر بإبالغهــا ســرا للدولــة    - ١
شريطة موافقة مقـدم أو مقـدمي الرسـالة         الطرف ومطالبة تلك الدولة برد كتايب عليها، وذلك         

 .على الكشف عن هويته أو هوياهتم للدولة الطرف املعنية
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 مــن هــذه املــادة بيانـا يوضــح أن هــذا الطلــب  ١يتـضمن أي طلــب ُيقــدم وفقــا للفقـرة    - ٢
 .يعين ضمنا التوصل إىل أي قرار بشأن مسألة مقبولية الطلب ال
 غضون ستة أشهر مـن تلقـي اللجنـة طلبـا مبوجـب              تقدم الدولة الطرف إىل اللجنة، يف      - ٣

 بشأن مقبوليـة الرسـالة وموضـوعها، وبـشأن أي شـكل             ة كتابي ت أو بيانا  تهذه املادة، تفسريا  
 .من أشكال االنتصاف اليت قد يكون مت توفريها يف املسألة

 قتـصر علـى   ت تفسريات أو بيانـات كتابيـة     جيوز للجنة أو الفريق العامل أو املقرر طلب          - ٤
تفـسريات  ما يتعلق مبقبولية الرسـالة، غـري أنـه جيـوز يف هـذه احلـاالت للدولـة الطـرف أن تقـدم           

ه قـــدم هـــذُتتـــصل بكـــل مـــن مقبوليـــة الرســـالة وموضـــوعها، شـــريطة أن ت بيانـــات كتابيـــة أو
 . يف غضون ستة أشهر من طلب اللجنةالتفسريات أو البيانات الكتابية

 من هذه املـادة أن      ١لبا لتقدمي رد كتايب وفقا للفقرة       جيوز للدولة الطرف اليت تتلقى ط      - ٥
ــها،        ــد أســباب عــدم مقبوليت ــة، مــع حتدي ــة، رفــض الرســالة باعتبارهــا غــري مقبول تطلــب، كتاب

 .١وشريطة أن ُيقدم هذا الطلب يف غضون شهرين من الطلب املقدم مبوجب الفقرة 
 مـن  ١سـالة، وفقـا للفقـرة    ما يدعيه مقـدم أو مقـدمو الر   إذا جادلت الدولة الطرف يف  - ٦

 من الربوتوكول االختياري، من استنفاد مجيع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة، تعـرض                 ٤املادة  
تلــك الدولــة تفاصــيل أشــكال االنتــصاف املتاحــة للــضحية املزعومــة أو الــضحايا املزعــومني يف  

 .املالبسات احملددة للقضية
 من هـذه املـادة بفتـرة الـستة          ٥جب الفقرة   ال ميس تقدمي الدولة الطرف ألي طلب مبو        - ٧

، مــا مل تقــرر اللجنــة ةا الكتابيــهتــاا أو بياناهتأشــهر املمنوحــة للدولــة الطــرف لكــي تقــدم تفــسري
 .الفريق العامل أو املقرر متديد فترة ترى اللجنة أهنا مناسبة أو
مــن مقــدم جيــوز أن تطلــب اللجنــة أو الفريــق العامــل أو املقــرر مــن الدولــة الطــرف أو  - ٨

مــا يتــصل مبــسأليت مقبوليــة الرســالة      الرســالة تقــدمي تفــسريات أو بيانــات كتابيــة إضــافية يف     
 .وموضوعها خالل حدود زمنية معينة

حتيــل اللجنــة أو الفريــق العامــل أو املقــرر إىل كــل طــرف مــن األطــراف مــا تلقتــه مــن    - ٩
التعليــق علــى تلــك بيانــات مــن الطــرف اآلخــر عمــال هبــذه املــادة، وتتــيح لكــل طــرف فــرص    

 .البيانات خالل حدود زمنية معينة
 



A/62/38
 

07-41514 452 
 

 مـن   ٨ عـن املـادة      ئة الـيت اختـذهتا اللجنـة يف مـا يتعلـق باملـسائل الناشـ               اإلجراءات -باء  
 الربوتوكول االختياري

 مـن الربوتوكـول االختيـاري، إذا تلقـت اللجنـة معلومـات       ٨ من املادة  ١لفقرة  وفقا ل  - ٦٦٢
مــن جانــب دولــة طــرف حلقــوق منهجيــة انتــهاكات جــسيمة أو  تــدل علــى وقــوع  هبــااموثوقــ

منـــصوص عليهـــا يف االتفاقيـــة، تـــدعو اللجنـــة تلـــك الدولـــة الطـــرف إىل التعـــاون يف فحـــص   
 .ذات الصلةتقدمي مالحظات بشأن املعلومات القيام، حتقيقا هلذه الغاية، ب و،املعلومات

ــا ل - ٦٦٣ ــة، يقــوم ا   ٧٧لمــادة ووفق ــداخلي للجن ــة    مــن النظــام ال ــإبالغ اللجن ــام ب ألمــني الع
 مــن ١أهنــا مقدمــة إىل اللجنــة، للنظــر فيهــا يف إطــار الفقــرة يبــدو باملعلومــات املقدمــة، أو الــيت 

 . من الربوتوكول االختياري٨ املادة
ن مجيــع وثــائق  تكــو مــن النظــام الــداخلي للجنــة،٨١ و ٨٠ املــادتني ألحكــاموفقــا و - ٦٦٤

 سـرية وتكـون     ، من الربوتوكـول االختيـاري     ٨مبوجب املادة   هامها   مب املتصلة اللجنة   وإجراءات
 .جراءاهتا مبوجب تلك املادة مغلقةإمجيع االجتماعات املتعلقة ب
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

ــد   - ٦٦٥ ــة يف البن ــل بأعمــال     ٦نظــرت اللجن  مــن جــدول األعمــال، ســبل ووســائل التعجي
أغــسطس، ويف / آب١٠يوليــه و / متــوز٢٣ املعقــودتني يف ٨٠٩و  ٧٩٢اللجنــة، يف جلــستيها 

 .جلسات مغلقة
 

  من جدول األعمال٦اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند   
 أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورة الثانية واألربعني للجنة  

 العامـل ملـا قبـل الـدورة للـدورة           عينت اللجنة اخلرباء التالية أمساؤهم أعضاء يف الفريـق         - ٦٦٦
 :الثانية واألربعني

 فردوس آرا بغوم 

  زرداين-مرمي بلميهوب  

 ميال باتنابر 

 شيلنغ-هاّنا بيات شوب 

 غلندا سيمز  

 أناماه تان  

 دوبرافكا شيمونوفيتش 
 

 تواريخ انعقاد الدورات املقبلة للجنة  

، تقترح التواريخ التالية لدورات اللجنـة يف        وفقاً ملا ورد يف اجلدول املؤقت للمؤمترات       - ٦٦٧
 :٢٠٠٨عام 
 ، جنيف٢٠٠٨فرباير / شباط١يناير إىل / كانون الثاين١٤من  :الدورة األربعون • 
الــدورة احلاديــة عــشرة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات الــواردة مبوجــب الربوتوكــول  • 

 ف، جني٢٠٠٨ يناير/ كانون الثاين١١ إىل ٩من  :االختياري

فربايــر / شــباط٨ إىل ٤مــن  :الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة للــدورة الثانيــة واألربعــني • 
 ، جنيف٢٠٠٨
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ــون   •  ــة واألربع ــدورة احلادي ــن  :ال ــران٣٠م ــه إىل / حزي ــوز١٨يوني ــه / مت ، ٢٠٠٨يولي
 نيويورك

الــدورة الثانيــة عــشرة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات الــواردة مبوجــب الربوتوكــول     • 
 ، نيويورك٢٠٠٨يوليه / متوز٢٣ إىل ٢١من  :ختيارياال

يوليـه  / متـوز ٢٥ إىل ٢١مـن   :الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة للـدورة الثالثـة واألربعـني        • 
 ، نيويورك٢٠٠٨

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٧أكتوبر إىل   / تشرين األول  ٢٠من   :الدورة الثانية واألربعون   • 
 زياجتماع الفريقني بالتوا، جنيف، ٢٠٠٨

الــدورة الثالثــة عــشرة للفريــق العامــل املعــين بالبالغــات الــواردة مبوجــب الربوتوكــول     • 
 ، جنيف٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٧ إىل ١٤من  :االختياري

 تــشرين ١٤ إىل ١٠مــن  :الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة للــدورة الرابعــة واألربعــني    • 
 .، جنيف٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 
 ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلةلتقارير اليت ا  

أكــدت اللجنــة أهنــا ســتنظر يف تقــارير الــدول األطــراف التاليــة يف دورتيهــا األربعــني     - ٦٦٨
ــة         ــدورة الثاني ــا يف ال ــدمي تقاريره ــة لتق ــدول األطــراف التالي ــارت ال ــني، واخت ــة واألربع واحلادي

 :واألربعني

 :الدورة األربعون )أ( 

 بوروندي  
 بوليفيا  
 السويد  
 فرنسا  
 لبنان  
 لكسمربغ  
 املغرب  
 )التقرير األويل(اململكة العربية السعودية   

 الدورة احلادية واألربعون )ب( 
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 يسلنداأ  
 مجهورية ترتانيا املتحدة  
 سلوفاكيا  
 فنلندا  
 ليتوانيا  
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
 نيجرييا  
 اليمن  

 )ستكمل القائمة يف وقت الحقت(الدورة الثانية واألربعون  )ج( 

 )٧-٦(إكوادور   
 )٧-٤(أوروغواي   
 )٦(الربتغال   
 )٦-٥(بلجيكا   
 )٧(السلفادور   
 )٤(سلوفينيا   
 )٣(قريغيزستان   
 )٣-٢(الكامريون   
 )٧-٦(كندا   
 )٧-٥(منغوليا   
 )٣-٢(ميامنار   

 
  من االتفاقية١٨نة مبوجب املادة تعزيز أساليب عمل اللج  
  اللجنة اتمتديد وقت اجتماع  

ــا   - ٦٦٩ ــة احتياجاهتـ ــعاستعرضـــت اللجنـ ــة  لالضـــطالع جبميـ ــسؤولياهتا مبوجـــب االتفاقيـ  مـ
ُتعقـد  أن مـن الـضروري   عملها بشكل دائـم،  واستنتجت أنه لضمان  .والربوتوكول االختياري

  تـدوم  دورةعلـى أن يـشمل كـل منـها          ابيع،  ثالث دورات سنوية مدة كل منها ثالثة أسـ        دوما  
واسـتنتجت اللجنـة كـذلك أن هنـاك حاجـة،       . لفريقهـا العامـل ملـا قبـل الـدورة     اً واحـداً أسـبوع 

ورأت  . فيهـا  نظرال تنتظرتبقى من تقارير متراكمة     لالنتهاء مما   كتدبري مؤقت، إىل وقت إضايف      
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لــذلك،  .حجــم العمــلجهــة ملواأن هــذا الوقــت اإلضــايف قــد يكــون ضــرورياً مــن وقــت آلخــر 
تــدبري علــى  وهتــا؛متديــًد دائــًم لوقــت اجتماعاتوافــق علــى طلبــت اللجنــة إىل اجلمعيــة العامــة أن 

ــالتوازي  مؤقــت الجتمــاع   انظــر  (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ألجــزاء مــن دورتيهــا يف عــامي   فريقهــا ب
 ).أوالً/٣٩قرر الفصل األول أعاله، امل

لى مشروع املقـرر، وأحاطـت    ع امليزانية الربناجمية    يفة  تلقت اللجنة بياناً لآلثار املترتب    و - ٦٧٠
وطلبت اللجنة إعادة النظر يف األساس الذي يقوم عليه حـساب   ).انظر املرفق العاشر(علماً به 
لالحتياجات الفعليـة للجنـة وأن      بالتأكيد  وقت االجتماعات لضمان أهنا مطابقة      متديد  تكاليف  

ستعملة حلـساب االحتياجـات احلاليـة باملقارنـة مـع تلـك             املـ خمتلف املعايري   البيان يفسر بوضوح    
 ).، اجلـزء الثـاين، املرفـق التاسـع    A/60/38انظـر   (٢٠٠٥الواردة يف طلب مماثـل للجنـة يف عـام    

، قررت اللجنة أن مـن الواجـب إصـدار حماضـر           ٢٠٠٩-٢٠٠٨وكتدبري مؤقت لفترة السنتني     
وقـررت اللجنـة    .كـاليف العامـة لـدوراهتا   موجزة جللساهتا باإلنكليزية فقط، وذلك لتخفيض الت

م فيــه أيــضاً احتياجاهتــا لوقــت  ، يف الوقــت الــذي ســتقّي٢٠٠٩إعــادة النظــر يف القــرار يف عــام 
 ).ثانياً/٣٩انظر الفصل األول أعاله، املقرر (االجتماعات 

 
متابعة توصيات االجتماع السادس املشترك بني اللجان واالجتماع التاسع عشر لرؤساء   

 يئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنساناهل

ناقشت اللجنة نتائج االجتماع السادس املشترك بني اللجان واالجتماع التاسع عـشر             - ٦٧١
معاهدات حقوق اإلنسان والتوصيات ونقـاط االتفـاق الـواردة          وجب  لرؤساء اهليئات املنشأة مب   

 املــشترك بــني اللجــان وأيــدت اقتــراح االجتمــاع ). الــيت ستــصدر عمــا قريــبA/62/224(فيهــا 
مرتني يف الـسنة، مبـا يف ذلـك ألغـراض تقـدمي التوصـيات لتحـسني وتنـسيق أسـاليب                     باجتماعه  

ووافقت علـى أن يـشارك الرؤسـاء يف     .معاهدات حقوق اإلنسانوجب عمل اهليئات املنشأة مب
 تلك االجتماعات حبكم املنصب، وأن تـستعمل كـل اللجـان معـايري التنـاوب واالسـتمرارية يف             

 .حتديد مشاركني آخرين

وشــددت اللجنــة علــى أن تنــسيق أســاليب العمــل ينبغــي أيــضاً أن يهــدف إىل تعزيــز     - ٦٧٢
 جلـسته ويقتـرح أن ينـشئ االجتمـاع املـشترك بـني اللجـان، يف        .كفـاءة أسـاليب عمـل اللجنـة    

ــة، قائمــة   ــة     ااملقبل ــة حــسب األولوي ــشتها يف إطــار زمــين حمــدد ومرتب ــيت ينبغــي مناق  .ملــسائل ال
ت أيـضاً بقـوة االجتمـاع املـشترك بـني اللجـان علـى إجـراء تقيـيم ذايت ألسـاليب عملـه                        عوشج

 .وكفاءته
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اقترحـــت اللجنـــة املـــسائل التاليـــة للمناقـــشة، مرتبـــة حـــسب األولويـــة، وقدمتـــها إىل  - ٦٧٣
 :االجتماع املشترك بني اللجان املقبل للنظر فيها

ادئ التوجيهيـة   بـ بوضع الـصيغة النهائيـة للم     معاهدات  وجب  قيام كل اهليئات املنشأة مب     • 
 . لتقدمي التقاريرتوائمةيف ضوء املبادئ التوجيهية املاملنقحة لتقدمي التقارير 

 معاهدات وجملس حقوق اإلنسانوجب  بني اهليئات املنشأة مباتالعالق • 

 التفاعل مع املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان • 

 متابعة املالحظات اخلتامية • 

 التفاعل مع املنظمات غري احلكومية • 

 التوصيات العامة املشتركة • 

معاهدات واملكلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات        وجب  التفاعل بني اهليئات املنشأة مب     • 
 اخلاصة

 مدى تواتر التقارير الدورية • 

 استعمال املؤشرات • 
 

 املبادئ التوجيهية املتوائمة بشأن تقدمي التقارير
 ديريـام ونائلـة حممـد جـرب وهانـا           فريقهـا العامـل املؤلـف مـن شـانيت         بلغت اللجنة بأن    أُ - ٦٧٤
الـيت  شيلينغ مل يتمكن من مواصـلة النظـر يف مـشروع تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة         -  شوب تبيا

ــارير، وذلــك     ــدمي التق ــة لتق ــدمي    وضــعتها اللجن ــشأن تق ــة املتوائمــة ب ــادئ التوجيهي يف ضــوء املب
اللجنة على النظر يف هـذه املقترحـات يف جلـستها غـري الرمسيـة الـيت سـتنعقد                   ووافقت  . التقارير

 ). أدناه٦٧٦انظر الفقرة  (٢٠٠٧يف خريف عام 
 

 طلب تقدمي التقارير األولية اليت طال تأخرها  
، )CEDAW/C/2007/III/2(استعرضــت اللجنــة حالــة تقــدمي تقــارير الــدول األطــراف    - ٦٧٥

دورتيهــا الــسابعة والــثالثني والثامنــة والــثالثني هبــدف تــشجيع   وكــذلك اخلطــوات املتخــذة يف 
ــدول األطــراف علــى تقــدمي التقــارير الــيت طــال تأخرهــا     ــاً   . ال ــة يف العمــل وفق وشــرعت اللجن

 يف االعتبــار خربهتــا الــسابقة فــدعت دولــتني     تخــذوأ، ‘١ ’٣- د٣١ و ١- د٢٩ملقرريهــا 
 تقـارير    يف شكل  مجيع تقاريرمها املـتأخرة  طرفني، مها الرأس األخضر وسانت لوسيا، إىل تقدمي         

 أربـع  إىل يف دورهتـا الـسابعة والـثالثني،         ،أهنا كانـت قـد طلبـت      أيضا   اللجنة    والحظت .جامعة
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 مـن  ١٨ عاما يف تقدمي تقاريرهـا األوليـة مبقتـضى املـادة        ٢٠ملا يربو على    دول أطراف تأخرت    
يف يت، أن تقـدم مجيـع تقاريرهـا املتـأخرة      بيساو وليربيـا وهـاي  -االتفاقية، وهي دومينيكا وغينيا  

، لتنظر فيها يف دورهتا الثالثة واألربعـني يف عـام           ٢٠٠٨مارس  /تقارير جامعة حبلول آذار   شكل  
والحظت اللجنة أيضا أهنـا كانـت قـد طلبـت، يف أثنـاء دورهتـا الثامنـة والـثالثني، إىل                  . ٢٠٠٩

، وهــي جــزر البــهاما ومجهوريــة  أربــع دول أطــراف أخــرى تــأخرت كــثرياً يف تقــدمي تقاريرهــا 
 ةرير جامعـ  اتقـ شـكل   أفريقيا الوسطى وسيشيل وغرينادا، أن تقدم مجيـع تقاريرهـا املتـأخرة يف              

وقــررت اللجنــة أن . ٢٠١٠تنظـر فيهــا اللجنـة يف أوائــل عـام    كــي ، ل٢٠٠٨حبلـول هنايــة عـام   
ر وليـسوتو،   تطلب إىل أربع دول أطراف أخرى، هي بـابوا غينيـا اجلديـدة وتـشاد وجـزر القمـ                  

، لتنظـر فيهـا     ٢٠٠٩يوليـه   /أن تقدم مجيع تقاريرها املتأخرة يف شكل تقارير جامعة حبلول متوز          
 إذا مل تــستلم التقــارير يف غــضون  ،وكتــدبري أخــري. ٢٠١٠اللجنــة يف الــشطر الثــاين مــن عــام   

طـراف  حالـة تطبيـق االتفاقيـة يف الـدول األ         النظـر يف     ستشرع اللجنـة يف      ،اإلطار الزمين املقترح  
 .ريراتقاملعنية يف ظل غياب ال

 
 جلسة عمل غري رمسية للجنة  

أعربت اللجنة عن تقديرها حلكومة سويـسرا لـدعوهتا اللجنـة عقـد جلـسة عمـل غـري                    - ٦٧٦
 اجللـسة  هـذه واقترحـت اللجنـة عقـد    . ٢٠٠٧رمسية يف سويسرا، خالل الشطر الثاين مـن عـام    

، وحـددت املـسائل التاليـة كمواضـيع         ٢٠٠٧بر  أكتـو / تـشرين األول   ٢٦ إىل   ٢٤يف الفترة من    
 ٢توصـية عامـة بـشأن املـادة         إعـداد   املبادئ التوجيهية املنقحة بـشأن تقـدمي التقـارير؛ و         : للنقاش

مــن االتفاقيــة؛ ومتابعــة التعليقــات اخلتاميــة للجنــة؛ والتفاعــل مــع مؤســسات حقــوق اإلنــسان    
جنــة أيــضا عقــد دورة توجيهيــة مــع وتعتــزم الل. الوطنيــة؛ والعالقــة مــع جملــس حقــوق اإلنــسان

مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن نقل املسؤولية عن تقدمي اخلدمات إىل اللجنـة إىل               
 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١املفوضية اعتبارا من 

 
 التفاعل مع الوكاالت املتخصصة وغريها من هيئات منظومة األمم املتحدة  

تقدير أن األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة قدمت معلومـات           الحظت اللجنة مع ال    - ٦٧٧
ــصوص ــت خبـ ــراف سـ ــرى ال دول أطـ ــي    جـ ــدورة، وهـ ــذه الـ ــا يف هـ ــر يف تقاريرهـ  األردننظـ

األمـم املتحـدة،   منظومـة   وهـي تـشجع كيانـات       . يسيا والربازيل وبليز وغينيا وهندوراس    نوإندو
ــة، علــى توســيع نطــاق هــذه امل     ــة القطري ــىمارســة، ومــن خــالل األفرق  علــى وجــه  ،نظــرال عل

لفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورات التــابع للجنــة املكلــف  لاخلــصوص، يف إتاحــة هــذه املعلومــات 
جعــل هــذه ، وعلــى الــدول املقدمــة للتقــاريرالــيت ُتطــرح علــى بإعــداد قــوائم القــضايا واملــسائل 
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ألمـم املتحـدة علـى      وتشجع اللجنـة أيـضا األفرقـة القطريـة ل         . املعلومات موجزة ومقتضبة نسبيا   
الــدعم إىل الــدول علــى تقــدمي  التعليقــات اخلتاميـة للجنــة، و علــى أســاسالقيـام بأنــشطة املتابعــة  

مزيـد مـن املعلومـات      تـوفري   األطراف لدى تنفيذها التعليقات اخلتامية على الـصعيد القطـري، و          
 .يف املرة القادمةتقريرا تقدم الدولة الطرف املعنية عندما 

 
 مسائل أخرى  

لقـضايا  بـشأن ا  قدمت املستشارة اخلاصة لألمني العـام       ،  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٠يف   - ٦٧٨
تعلقـة بوضـع   املقتراحـات  االبـشأن  وحتاورت معها  اجلنسانية والنهوض باملرأة إحاطة إىل اللجنة       

ــسني    ــني اجلن ــد للمــساواة ب ــة املؤرخــة آب  هيكــل جدي ــة املفاهيمي أغــسطس /، وال ســيما الورق
 .ئبة األمني العام اليت أعدهتا نا٢٠٠٧
، عقدت اللجنة جلسة غـري رمسيـة مـع الـدول األطـراف       ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٨ويف   - ٦٧٩

طلـب اللجنـة الـداعي إىل متديـد     يف االتفاقية من أجل مناقشة أساليب عمـل اللجنـة، وال سـيما            
 .هتااجتماعاوقت 
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 الفصل السابع
  من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة   

 مـن االتفاقيـة،   ٢١تنفيذ املـادة  املتعلق ب من جدول األعمال،  ٥لبند  نظرت اللجنة يف ا    - ٦٨٠
، ويف جلـسات    أغـسطس /آب ١٠يوليه و   / متوز ٢٣، املعقودتني يف    ٨٠٩ و   ٧٩٢يف جلستيها   

 .مغلقة
 

  من جدول األعمال٥اإلجراءات اليت اختذهتا اللجنة مبوجب البند   
 توصية عامة بشأن املهاجرات  

وأحاطـت اللجنـة علمـا    . املـنقح إىل اللجنـة  التوصية العامة  امل مشروع   قدم الفريق الع   - ٦٨١
ــاون      ــاجرين إىل التع ــة بالعمــال امله ــة املعني ــيس اللجن ــدعوة رئ ــداد هــذه  ب ــة،  إلع التوصــية العام
وُعهـد إىل  . احلـايل هـذه التوصـية     ووافقت على متابعة االقتراح يف سبيل زيادة حتسني مـشروع           

واألسـاليب العمليـة اخلاصـة بالتعـاون مـع اللجنـة املعنيـة بالعمـال                الرئيسة مبهمة مناقشة الشكل     
ــق العامــل مــن األعــضاء   . املهــاجرين ــألف الفري ــة أمســاؤهم ويت ــام  : التالي ــسيدة ديري ــسة(ال ) رئي

والسيدة شني والسيدة بيمنتال والسيدة أروشا والسيدة جرب والسيدة غاسبار والسيدة تافـارس             
 .مودا سيلفا والسيدة بغ

 
  من االتفاقية٢ة عامة بشأن املادة توصي  

والـسيدة  ) رئيـسا (السيد فلينترمـان    : التالية أمساؤهم  من األعضاء    ليتألف الفريق العام   - ٦٨٢
ــسيدة شـــوب       ــسيدة بيمنتـــال والـ ــسيدة ديريـــام والـ ــيمونوفيتش والـ ــيلينغ، والـــسيدة   - سـ شـ

دم رئـيس الفريـق     وقـ . أبيـا  - كداري والسيدة كـوكر    - زرداين والسيدة هالربين   - بلميهوب
. نيالعامل عرضا باملستجدات، مشريا إىل عدم إحراز أي تقـدم يف الفتـرة الفاصـلة بـني الـدورت                  

اللجنة يف دورهتا غري الرمسية اليت سـتنعقد        لكي تناقشه   متاحا  هذه املستجدات   وسيكون موجز   
 .٢٠٠٧يف خريف عام 
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 الفصل الثامن
 األربعنيجدول األعمال املؤقت للدورة   

يف جلــستها األربعــني، نظــرت اللجنــة يف مــشروع جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا   - ٦٨٣
 :وأقرت جدول األعمال املؤقت التايل للدورة، ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠، املعقودة يف ٨٠٩

 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٢ 
 والـثالثني  التاسـعة  الـدورتني   هبا بـني اليت اضطلعتتقرير الرئيسة عن األنشطة   - ٣ 

 .  للجنةواألربعني
 مـن اتفاقيـة   ١٨النظر يف التقارير املقدمة مـن الـدول األطـراف مبوجـب املـادة        - ٤ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١ املادة نفيذت - ٥ 
 .جيل بعمل اللجنةسبل ووسائل التع - ٦ 
أنشطة اللجنة املـضطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء                 - ٧ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . احلادية واألربعنيجدول األعمال املؤقت للدورة  - ٨ 
 .األربعنياعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا  - ٩ 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

 والــــــــثالثني التاســــــــعةنظــــــــرت اللجنــــــــة يف مــــــــشروع التقريــــــــر يف دورهتــــــــا  - ٦٨٤
)CEDAW/C/2007/III/L.1ــافات و ــستها ) اإلضـــ ــر  (٨٠٩يف جلـــ ) CEDAW/C/SR.809انظـــ

 .واعتمدته، بصيغته املنقحة شفويا خالل املناقشة
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 املرفق األول
رأة الدول األطراف يف اتفاقية القضــــاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل            

 ٢٠٠٧أغسطس / آب٣١حىت 
  

 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٣ االحتاد الروسي

 ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٠ ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٠ إثيوبيا

 ١٩٩٥أغسطس / آب٩ )أ(١٩٩٥ يوليه/ متوز١٠ أذربيجان

 ١٩٨٥أغسطس / آب١٤ ١٩٨٥يوليه / متوز١٥ األرجنتني

 ١٩٩٢يوليه / متوز٣١ ١٩٩٢يوليه / متوز١ األردن

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٣ )أ(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٣ أرمينيا

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥ )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٥ إريتريا

 ١٩٨٤فرباير / شباط٤ ١٩٨٤يناير /ين كانون الثا٥ أسبانيا

 ١٩٨٣أغسطس / آب٢٧ ١٩٨٣يوليه / متوز٢٨ أستراليا

 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١ استونيا

 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣ إسرائيل

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٥ أفغانستان

 ١٩٨١ديسمرب / كانون األول٩ ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩ إكوادور

 ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠ )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١ ألبانيا

 ١٩٨٥أغسطس / آب٩ ١٩٨٥يوليه / متوز١٠ )هـ(أملانيا

 ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٥ )أ(٢٠٠٤ أكتوبر/ األولتشرين ٦ اإلمارات العربية املتحدة

 ١٩٨٩أغسطس / آب٣١ )أ(١٩٨٩أغسطس / آب١ داأنتيغوا وبربو

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٤ )أ(١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٥ أندورا

 ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٨٤سبتمرب / أيلول١٣ إندونيسيا

 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٧ )أ(١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٧ أنغوال
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٨١نوفمرب /ين الثاين تشر٨ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٩ أوروغواي

 ١٩٩٥أغسطس / آب١٨ )أ(١٩٩٥يوليه / متوز١٩ أوزبكستان

 ١٩٨٥أغسطس / آب٢١ ١٩٨٥يوليه / متوز٢٢ أوغندا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مارس / آذار١٢ أوكرانيا

 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٢ )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٣ أيرلندا

 ١٩٨٥يوليه / متوز١٨ ١٩٨٥يونيه / حزيران١٨ أيسلندا

 ١٩٨٥يوليه / متوز١٠ ١٩٨٥يونيه / حزيران١٠ إيطاليا

 ١٩٩٥فرباير / شباط١١ )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٢ بابوا غينيا اجلديدة

 ١٩٨٧مايو / أيار٦ )أ(١٩٨٧أبريل / نيسان٦ باراغواي

 ١٩٩٦أبريل / نيسان١١ )أ(١٩٩٦مارس / آذار١٢ باكستان

 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨ )أ(٢٠٠٢يونيه /يران حز١٨ البحرين

 ١٩٨٤مارس / آذار٢ ١٩٨٤فرباير / شباط١ الربازيل

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٦ بربادوس

  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٣ )أ(٢٠٠٦مايو / أيار٢٤ بروين دار السالم

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠ الربتغال

 ١٩٨٥أغسطس / آب٩ ١٩٨٥يوليه / متوز١٠ ابلجيك

 ١٩٨٢مارس / آذار١٠ )ج(١٩٨٢فرباير / شباط٨ بلغاريا

 ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥ ١٩٩٠مايو / أيار١٦ بليز

 ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٦ )أ(١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٦ بنغالديش

 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩ بنما

 ١٩٩٢أبريل / نيسان١١ ١٩٩٢مارس / آذار١٢ بنن

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣٠ ١٩٨١أغسطس / آب٣١ بوتان

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٢ )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٣ بوتسوانا
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣ )أ(١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٤ بوركينا فاسو

 ١٩٩٢رباير ف/ شباط٧ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٨ بوروندي

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١ )ب(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١ البوسنة واهلرسك

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠ بولندا

 ١٩٩٠يوليه / متوز٨ ١٩٩٠يونيه / حزيران٨ بوليفيا

 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣ بريو

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )ج(١٩٨١فرباير / شباط٤ بيالروس

 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٨ )أ(١٩٨٥أغسطس / آب٩ تايلند

 ١٩٩٧مايو / أيار٣١ )أ(١٩٩٧مايو / أيار١ تركمانستان

 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٩ )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٠ تركيا

 ١٩٩٠فرباير / شباط١١ ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١٢ ترينيداد وتوباغو

 ١٩٩٥يوليه / متوز٩ )أ(١٩٩٥يونيه /يران حز٩ تشاد

 ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢٦ )أ(١٩٨٣سبتمرب / أيلول٢٦ توغو

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٥ )أ(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٦ توفالو

 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٠ تونس

 ٢٠٠٣مايو /ر أيا١٤ )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦  ليشيت–تيمور 

 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٩ جامايكا

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ )د(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣ اجلبل األسود

 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢١ )ب(١٩٩٦مايو / أيار٢٢ اجلزائر

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٥ )أ(١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٦ جزر البهاما

  )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦ جزر سليمان

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٣١ جزر القمر

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٠ )أ(٢٠٠٦أغسطس / آب١١ جزر كوك
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١ )أ(٢٠٠٦مارس / آذار٢ جزر مارشال

 ١٩٨٩يونيه / حزيران١٥ )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦ اجلماهريية العربية الليبية

 ١٩٩١يوليه / متوز٢١ )أ(١٩٩١يونيه / حزيران٢١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١٩٩٣مارس / آذار٢٤ )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ )ج(اجلمهورية التشيكية

 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٩ ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠ مجهورية ترتانيا املتحدة

 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٨٢تمرب سب/ أيلول٢ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦ )أ(٢٠٠٣مارس / آذار١٨ اجلمهورية العربية السورية

 ١٩٨٥يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٢٧ مجهورية كوريا

 ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٩ )أ(٢٠٠١فرباير / شباط٢٧ مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٧ )د(رية الكونغو الدميقراطيةمجهو

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٣ ١٩٨١أغسطس / آب١٤ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ١٩٩٤ يوليه/ متوز٣١ )ب(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ١٩٩٤ يوليه/ متوز٣١ )أ(١٩٩٤ يوليه/ متوز١ مجهورية مولدوفا

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٤ )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥ جنوب أفريقيا

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦ جورجيا

 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١ )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢ جيبويت

 ١٩٨٣مايو / أيار٢١ ١٩٨٣أبريل /سان ني٢١ الدامنرك

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١٥ دومينيكا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )أ(١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٥ الرأس األخضر

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مارس / آذار٢ رواندا

 ١٩٨٢فرباير / شباط٦ ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٧ رومانيا

 ١٩٨٥يوليه / متوز٢١ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١ زامبيا

 ١٩٩١يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣ زمبابوي
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٥ ساموا

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٢ ٢٠٠٣يونيه / حزيران٣ سان تومي وبرينسييب

 ١٩٨١سبتمرب /ل أيلو٣ )أ(١٩٨١أغسطس / آب٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ١٩٨٥مايو / أيار٢٥ )أ(١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥ سانت كيتس ونيفيس

 ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ )أ(١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٨ سانت لوسيا

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٩ ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠ سان مارينو

 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٤ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٥ اسري النك

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨ ١٩٨١أغسطس / آب١٩ السلفادور

 ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٧ )أ(١٩٩٣مايو / أيار٢٨ سلوفاكيا

 ١٩٩٢أغسطس / آب٥ )ب(١٩٩٢يوليه / متوز٦ سلوفينيا

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٤ )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥ سنغافورة

 ١٩٨٥مارس / آذار٧ ١٩٨٥فرباير / شباط٥ السنغال

 ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٥ )أ(٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٦ سوازيلند

 ١٩٩٣مارس / آذار٣١ )أ(١٩٩٣مارس / آذار١ سورينام

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز٢ السويد

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٦ ١٩٩٧مارس / آذار٢٧ سويسرا

 ١٩٨٨ديسمرب /ول كانون األ١١ ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١١ سرياليون

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥ سيشيل

 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٦ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٧ شيلي

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١١ )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢ صربيا 

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )ب(١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ الصني

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ )أ(١٩٩٣وبر أكت/ تشرين األول٢٦ طاجيكستان

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢ )أ(١٩٨٦أغسطس / آب١٣ العراق
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ٢٠٠٦مارس / آذار٩ )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٧ عمان

 ١٩٨٣فرباير / شباط٢٠ ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢١ غابون

 ١٩٩٣مايو / أيار١٦ ١٩٩٣أبريل / نيسان١٦ غامبيا

 ١٩٨٦فرباير / شباط١ ١٩٨٦ناير ي/ كانون الثاين٢ غانا

 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٩ ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠ غرينادا

 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١١ ١٩٨٢أغسطس / آب١٢ غواتيماال

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز١٧ غيانا

 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٨ ١٩٨٢أغسطس / آب٩ غينيا

 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ )أ(١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢٣ غينيا االستوائية

 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣  بيساو–غينيا 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٨ )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨ فانواتو

 ١٩٨٤يناير / كانون الثاين١٣ ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول١٤ فرنسا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٤ ١٩٨١أغسطس / آب٥ الفلبني

 ١٩٨٣يونيه / حزيران١ ١٩٨٣مايو / أيار٢  البوليفاريةفرتويالرية مجهو

 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤ فنلندا

 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧ )أ(١٩٩٥أغسطس / آب٢٨ فيجي

 ١٩٨٢مارس / آذار١٩ ١٩٨٢فرباير / شباط١٧ فييت نام

 ١٩٨٥أغسطس / آب٢٢ )أ(١٩٨٥يوليه / متوز٢٣ قربص

 ١٩٧٧مارس / آذار١٢ )أ(١٩٩٧فرباير / شباط١٠ قريغيزستان

 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ كازاخستان

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٩٤أغسطس / آب٢٣ الكامريون

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٩ )ب(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ كرواتيا

 ١٩٩٢نوفمرب /ين الثاين تشر١٤ )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥ كمبوديا
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٩ ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٠ كندا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )ب(١٩٨٠يوليه / متوز١٧ كوبا

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨ كوت ديفوار

 ١٩٨٦مايو / أيار٤ ١٩٨٦أبريل / نيسان٤ كوستاريكا

 ١٩٨٢فرباير / شباط١٨ ١٩٨٢يناير /انون الثاين ك١٩ كولومبيا

 ١٩٨٢أغسطس / آب٢٥ ١٩٨٢يوليه / متوز٢٦ الكونغو

 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢ )أ(١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢ الكويت

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ )أ(٢٠٠٤مارس / آذار١٧ كرييباس

 ١٩٨٤أبريل / نيسان٨ )أ(١٩٨٤مارس / آذار٩ كينيا

 ١٩٩٢مايو / أيار١٤ )أ(١٩٩٢أبريل /ن نيسا١٤ التفيا

 ١٩٩٧مايو / أيار٢١ )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١ لبنان

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢١ )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٢ ليختنشتاين

 ١٩٨٩مارس / آذار٤ ١٩٨٩فرباير / شباط٢ لكسمربغ

 ١٩٨٤أغسطس / آب١٦ )أ(١٩٨٤يوليه / متوز١٧ ليربيا

 ١٩٩٤فرباير / شباط١٧ )أ(١٩٩٤يناير /كانون الثاين ١٨ ليتوانيا

 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٥أغسطس / آب٢٢ ليسوتو

 ١٩٩١أبريل / نيسان٧ )أ(١٩٩١مارس / آذار٨ مالطة

 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠ ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٠ مايل

 ١٩٩٥أغسطس / آب٤ )أ(١٩٩٥يوليه / متوز٥ ماليزيا

 ١٩٨٩أبريل / نيسان١٦ ١٩٨٩ارس م/ آذار١٧ مدغشقر

 ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٨ ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨ مصر

 ١٩٩٣يوليه / متوز٢١ )أ(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢١ املغرب

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مارس / آذار٢٣ املكسيك
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٨٧أبريل / نيسان١١ )أ(١٩٨٧مارس / آذار١٢ مالوي

 ١٩٩٣يوليه / متوز٣١ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١ ملديف

 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ اململكة العربية السعودية

ـــى    ـــا العظمــــ ـــدة لربيطانيـــ ـــة املتحـــ اململكـــ
 ١٩٨٦مايو / أيار٧ ١٩٨٦أبريل / نيسان٧ وأيرلندا الشمالية

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١يوليه / متوز٢٠ منغوليا

 ٢٠٠١يونيه / حزيران٩ )أ(٢٠٠١ايو م/ أيار١٠ موريتانيا

 ١٩٨٤أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨٤يوليه / متوز١٠ موريشيوس

 ١٩٩٧مايو / أيار٢١ )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١ موزامبيق

 ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٧ )أ(٢٠٠٥ مارس/آذار ١٨ موناكو

 ١٩٩٧أغسطس / آب١٢ )أ(١٩٩٧يوليه / متوز٢٢ ميامنار

 ٢٠٠٤ أكتوبر/ األولتشرين ١  )أ(٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ١ واليات ميكرونيزيا املوحدة

 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٣ )أ(١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ناميبيا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مايو / أيار٢١ النرويج

 ١٩٨٢أبريل / نيسان٣٠ ١٩٨٢مارس / آذار٣١ النمسا

 ١٩٩١مايو / أيار٢٢ ١٩٩١أبريل / نيسان٢٢ نيبال

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧ )أ(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٨ لنيجرا

 ١٩٨٥يوليه / متوز١٣ ١٩٨٥يونيه / حزيران١٣ نيجرييا

 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٧ نيكاراغوا

 ١٩٨٥فرباير / شباط٩ ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٠ نيوزيلندا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١يوليه / متوز٢٠ هاييت

 ١٩٩٣أغسطس / آب٨ ١٩٩٣يوليه / متوز٩ اهلند

 ١٩٨٣أبريل / نيسان٢ ١٩٨٣مارس / آذار٣ هندوراس
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام األطرافالدول 

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٢٢ هنغاريا

 ١٩٩١أغسطس / آب٢٢ ١٩٩١يوليه / متوز٢٣ هولندا

 ١٩٨٥يوليه / متوز٢٥ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٥ اليابان

 ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٩ )أ(١٩٨٤مايو / أيار٣٠ )ز(اليمن

 ١٩٨٣يوليه / متوز٧ ١٩٨٣يونيه / حزيران٧ اليونان
 

 .انضمامتصديق،  )أ( 
 .خالفة )ب( 
 مـن ، كانـت كـل منـها تـشكل جـزءا      ١٩٩٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ١قبل أن تصبح اجلمهوريـة التـشيكية وسـلوفاكيا دولـتني منفـصلتني يف                )ج( 

 .١٩٨٢فرباير / شباط١٦يكوسلوفاكيا اليت صدقت على االتفاقية يف تش
 .، غريت زائري امسها فأصبح مجهورية الكونغو الدميقراطية١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من  )د( 
) ١٩٨٠يوليـه  / متـوز ٩ اليت صـدقت علـى االتفاقيـة يف    (، احتدت اجلمهورية الدميقراطية األملانية      ١٩٩٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣اعتبارا من    )هـ( 

يف دولـة واحـدة ذات سـيادة، متـارس أعماهلـا يف األمـم           ) ١٩٨٥يوليـه   /متـوز  ١٠اليت صدقت علـى االتفاقيـة يف        (ومجهورية أملانيا االحتادية    
 .املتحدة حتت اسم أملانيا

 .ألمم املتحدة حتت اسم اليمن، احتد اليمن الدميقراطي واليمن يف دولة واحدة متارس أعماهلا يف ا١٩٩٠مايو / أيار٢٢يف  )و( 
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 الثايناملرفق 

للتعـديل  الدول األطراف اليت أودعت لدى األمـني العـام صـكوك قبوهلـا            
ــدخل ــرة  املـــ ــى الفقـــ ــادة  ١ علـــ ــن املـــ ــة ٢٠ مـــ ــن االتفاقيـــ ــىت  مـــ  حـــ

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١
 

 تاريخ القبول األطرافالدول 
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١١ األردن
 ١٩٩٨يونيه /يران حز٤ استراليا
 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٥ أملانيا
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٤ أندورا

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨ أوروغواي
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ أيرلندا
 ٢٠٠٢مايو / أيار٨ أيسلندا
 ١٩٩٦مايو / أيار٣١ إيطاليا
 ١٩٩٧مارس / آذار٥ الربازيل
 ٢٠٠٢ يناير/ كانون الثاين٨ الربتغال

 ٢٠٠٧مايو / أيار٣ بنغالديش
 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ بنما
 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٩ تركيا

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧ جزر البهاما
 ١٩٩٦أغسطس / آب١٢ مجهورية كوريا

 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠ جورجيا
 ١٩٩٦ مارس/آذار ١٢ الدامنرك
 ٢٠٠٦فمرب نو/ تشرين الثاين١٠ سلوفينيا
 ١٩٩٦يوليه / متوز١٧ السويد
 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢ سويسرا
 ١٩٩٨مايو / أيار٨ شيلي
 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ الصني

 ١٩٩٩يونيه / حزيران٣ غواتيماال
 ١٩٩٧أغسطس / آب٨ فرنسا
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢ الفلبني
 ١٩٩٦مارس / آذار١٨ فنلندا



A/62/38 
 

473 07-41514 
 

 تاريخ القبول األطرافالدول 
 ٢٠٠٢ يوليه/ متوز٣٠ قربص
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤ كرواتيا
 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٣ كندا

 ٢٠٠٣يوليه / متوز١ لكسمربغ
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ ليربيا

 ١٩٩٧أبريل / نيسان١٥ ليختنشتاين
 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ ليسوتو
 ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٥ ليتوانيا
 ١٩٩٧مارس / آذار٥ مالطة
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٠ مايل

 ١٩٩٦يوليه / متوز١٩ مدغشقر
 ٢٠٠١أغسطس / آب٢ مصر

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٦ املكسيك
 ٢٠٠٢فرباير / شباط٧ ملديف

 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩ )ب(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٩ منغوليا
 ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول ٢٩ موريشيوس

 ١٩٩٦مارس / آذار٢٩ النرويج
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١ النمسا
 ٢٠٠٢مايو / أيار١ النيجر

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٦ نيوزيلندا
  

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠ )أ(هولندا
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢ اليابان

  
 .لندية وأروباباسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلو )أ( 

باسم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة آيـل أوف مـان وجـزر فريجـن الربيطانيـة                    )ب( 
 .وجزر تركس وكايكوس
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 الثالثاملرفق 

الــدول األطــراف الــيت وقعــت أو صــدقت علــى الربوتوكــول االختيــاري   
    ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٣١ حىت لالتفاقية أو انضمت إليه

 )أ(تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع األطرافالدول 

  ٢٠٠١مايو / أيار٨ االحتاد الروسي
 ٢٠٠١يونيه / حزيران١ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ أذربيجان
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢٠ ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨ األرجنتني
 )أ(٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤  أرمينيا

 ٢٠٠١يوليه / متوز٦ ٢٠٠٠مارس / آذار١٤ سبانياإ
 ٢٠٠٢فرباير / شباط٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ إكوادور
 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣  ألبانيا
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ أملانيا

 )أ(٢٠٠٦يونيه / حزيران٥  أنتيغوا وبربودا

  ٢٠٠١يوليه / متوز٩ أندورا
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨ إندونيسيا
 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار٩ أوروغواي
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ أوكرانيا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ أيرلندا
 ٢٠٠١مارس / آذار١٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ أيسلندا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ إيطاليا
 ٢٠٠١مايو / أيار١٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٨ وايباراغ

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ ٢٠٠١مارس / آذار١٣ الربازيل
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ ٢٠٠٠فرباير / شباط١٦ الربتغال
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ بلجيكا
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٠ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ بلغاريا
 )أ(٢٠٠٢يسمرب د/ كانون األول٩  بليز

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ )ب(بنغالديش
 ٢٠٠١مايو / أيار٩ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩ بنما
  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ بنن

 )أ(٢٠٠٧فرباير / شباط٢١  بوتسوانا

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول١٠ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ بوركينا فاسو
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 )أ(تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع األطرافالدول 

  ٢٠٠١نوفمرب /لثاينا/ تشرين١٣ بوروندي
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ البوسنة واهلرسك

 )ا(٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٢  بولندا

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ بوليفيا
 ٢٠٠١أبريل / نيسان٩ ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ بريو

  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٩ بيالروس
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤ تايلند
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ تركيا

 )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦   ليشيت–تيمور 
 ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٣  اجلبل األسود
 )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦  جزر سليمان

 )ا(٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١٨  اجلماهريية العربية الليبية
 ٢٠٠١فرباير / شباط٢٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ لتشيكيةاجلمهورية ا

 )أ(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٢  مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٢٠٠١أغسطس / آب١٠ ٢٠٠٠مارس / آذار١٤ اجلمهورية الدومينيكية
 )أ(٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٨  مجهورية كوريا

  ٢٠٠٠أبريل /يسان ن٣ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 )أ(٢٠٠٦فرباير / شباط٢٨  مجهورية مولدوفا

 )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب١  جورجيا
 ٢٠٠٠مايو / أيار٣١ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ الدامنرك
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ رومانيا

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ سان تومي وبرينسييب
 )أ(٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥  سان مارينو

 )أ(٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠  يتس ونيفيسسانت ك

 )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٥  سري النكا
  ٢٠٠١أبريل / نيسان٤ السلفادور
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥ سلوفاكيا
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ سلوفينيا
 ٢٠٠٠ايو م/ أيار٢٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ السنغال
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ السويد
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ سرياليون
  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢ سيشيل
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 )أ(تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع األطرافالدول 

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ شيلي
  )ا(٢٠٠٣ يوليه/متوز ٣١  صربيا 

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ طاجيكستان
  )ا(٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٥  غابون
  ٢٠٠٠اير فرب/ شباط٢٤ غانا

 ٢٠٠٢مايو / أيار٩ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غواتيماال
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢  بيساو-غينيا 
 )أ(٢٠٠٧مايو / أيار١٧  فانواتو

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ فرنسا
  ٢٠٠٠مارس / آذار٢١ الفلبني

 ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ ٢٠٠٠مارس / آذار١٧  البوليفاريةفرتويالمجهورية 
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ فنلندا
  ٢٠٠١فرباير / شباط٨ قربص

 )ا(٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢  قريغيزستان
 ٢٠٠١أغسطس / آب٢٤ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ كازاخستان
 )ا(٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٧  الكامريون
 ٢٠٠١مارس / آذار٧ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥ كرواتيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ كمبوديا
 )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨  كندا
  ٢٠٠٠مارس / آذار١٧ كوبا

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ كوستاريكا
 ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ كولومبيا
 ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين٢٣ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ لكسمربغ

  ٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٢٢ ليربيا
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ ليتوانيا

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ ليختنشتاين
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ليسوتو
 )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥  مايل

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ مدغشقر
 ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ املكسيك
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ مالوي
 )أ(٢٠٠٦مارس / آذار١٣  ملديف
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 )أ(تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع األطرافالدول 

 )أ(٢٠٠٦مارس / آذار١٣  ملديف

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا       
 )ا(٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ١٧  الشمالية

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ موريشيوس
 ٢٠٠٢مارس / آذار٢٨ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ منغوليا
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار١٩ ناميبيا
 ٢٠٠٢مارس / آذار٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ النرويج
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ النمسا
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ نيبال
 )ا(٢٠٠٤ سبتمرب/أيلول ٣٠  النيجر
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ نيجرييا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ )د(نيوزيلندا
 )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢  هنغاريا
 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٢ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ )ج(هولندا
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ اليونان

   
 .االنضمام )أ( 

 .من الربوتوكول االختياري) ١ (١٠عند التصديق، أصدرت إعالنا وفقا للمادة  )ب( 
 .باسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وأروبا )ج( 
عمـل  عـرب ال التزامها بتنميـة احلكـم الـذايت      الدستوري لتوكيالو ومع مراعاة    الوضعمتشيا مع   ”مع تقدمي إعالن يفيد بأنه       )د( 

إيـداع حكومـة نيوزيلنـدا    ال يشمل هذا التصديق تـوكيالو إال عنـد   مم املتحدة، ألمن أجل تقرير املصري مبوجب ميثاق ا   
 .“ اإلقليمهذا مع رىعلى أساس مشاورات مناسبة جت، وذلك يفيد بذلك لدى الوديعإعالنا 
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 املرفق الرابع

ــسابعة و       ــا ال ــة يف دوراهت ــى اللجن ــائق املعروضــة عل ــة  الوث ــثالثني والثامن ال
 والثالثني والتاسعة والثالثني

 
 عنوان الوثيقة أو بياهنا رمز الوثيقة

  والثالثونالسابعة الدورة  -ألف 
 CEDAW/C/2007/I/1  املؤقتجدول األعمال 
 CEDAW/C/2007/I/1/Corr.1  تصويب-جدول األعمال املؤقت  
 CEDAW/C/2007/I/2    ــن حا ــني العــام ع ــر األم ــن الــدول     تقري ــارير م ــة تقــدمي التق ل

  من االتفاقية١٨األطراف مبوجب املادة 
 CEDAW/C/2007/I/3  وكــاالت التقــارير ُمقدمــة مــن مــذكرة مــن األمــني العــام عــن

ــة لاملتخصــصة ــم املتحــدة  التابع ــة    ألم ــق االتفاقي ــن تطبي يف ع
 نطاق أنشطتها ضمن املندرجة  اجملاالت

 CEDAW/C/2007/I/3/Add.1 ظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعةتقرير من 
 CEDAW/C/2007/I/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 CEDAW/C/2007/I/4 تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنة 
 CEDAW/C/2007/I/4/Add.1   علــى القــضاء املعنيــة بلجنــة الســبل ووســائل التعجيــل بعمــل

عـرض عـام ألسـاليب عمـل اللجنـة املعنيـة       . التمييز ضد املرأة 
 بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  تقارير الدول األطراف
 CEDAW/C/TJK/1-3   التقريـــر األويل والتقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الثـــاين والثالـــث

 طاجيكستانمن املقدمني 
 CEDAW/C/KAZ/2 ازاخستان كالتقرير الدوري الثاين املقدم من 
 CEDAW/C/AZE/2-3  اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثــاين والثالــث املقــدمان التقريــر

  أذربيجانمن
 CEDAW/C/IND/2-3  اجلامع للتقريرين الثاين والثالث املقدمان من اهلندالتقرير 
 CEDAW/C/MDV/2-3 التقرير اجلامع للتقريرين الثاين والثالث املقدمان من ملديف 
 CEDAW/C/NAM/2-3 التقرير اجلامع للتقريرين الثاين والثالث املقدمان من ناميبيا 
 CEDAW/C/SUR/3 املقدم من سورينامالتقرير الدوري الثالث  
 CEDAW/C/NLD/4 و CEDAW/C/NLD/4/Add.1 التقرير الدوري الرابع املقدم من هولندا 
 CEDAW/C/POL/4-5 و CEDAW/C/POL/6  ــة ا ــارير الدوري ــة مــن    التق ــسادسة املقدم ــسة وال ــة واخلام لرابع

 بولندا
 CEDAW/C/VNM/5-6 التقريران الدوريان اخلامس والسادس املقدمان من فييت نام 
 CEDAW/C/COL/5-6 التقريران الدوريان اخلامس والسادس املقدمان من كولومبيا 
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 عنوان الوثيقة أو بياهنا رمز الوثيقة

 CEDAW/C/AUT/6 التقرير السادس املقدم من النمسا 
 CEDAW/C/GRC/6 قرير السادس املقدم من اليونانالت 
 CEDAW/C/NIC/6 التقرير السادس املقدم من نيكاراغوا 
 CEDAW/C/PER/6 التقرير السادس املقدم من بريو 
  والثالثونالثامنة الدورة  -باء 
 CEDAW/C/2007/II/1 جدول األعمال املؤقت 
 CEDAW/C/2007/III/2     ــن ــني العــام ع ــر األم ــة تقــدمي ال تقري ــن الــدول   حال ــارير م تق

 االتفاقية  من١٨األطراف مبوجب املادة 
 CEDAW/C/2007/III/3      التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت     مذكرة من األمني العـام عـن

املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة عــن تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء 
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف اجملـاالت الـيت تقـع يف        

 نطاق أنشطتها
 CEDAW/C/2007/III/3/Add.1 تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 CEDAW/C/2007/III/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 CEDAW/C/2007/III/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية 
 CEDAW/C/2007/III/4 عجيل بعمل اللجنةتقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل الت 

  تقارير الدول األطراف
 CEDAW/C/MRT/1 التقارير األولية املقدمة من موريتانيا 
 CEDAW/C/MOZ/1-2 موزامبيقمن اجلامع للتقريرين األول والثاين املقدمان التقرير  
 CEDAW/C/NER/1-2 املقــدم مــن التقريــر اجلــامع للتقريــرين األويل والــدوري الثــاين 

 النيجر
 CEDAW/C/PAK/1-3   الثـاين والثالــث املقدمــة مــن التقريــران (اجلــامع األويل التقريـر 

 باكستان
 CEDAW/C/SCG/1 التقرير الدوري املقدم من صربيا 
 CEDAW/C/SLE/5 ــر ــر   التقريـ ــامع للتقريـ ــدوري األويلاجلـ ــاين   الـ ــارير الثـ والتقـ

  املقدمة من سرياليونوالثالث والرابع واخلامس
 CEDAW/C/SYR/1 املقدم من اجلمهورية العربية السوريةالتقرير األويل  
 CEDAW/C/VUT/1-3  الثـــاين والثالـــث التقريـــرين األويل واجلـــامع للتقريـــر التقريـــر

  فانواتواملقدمة منالدوريني 
  والثالثونالتاسعة الدورة  -جيم 

 CEDAW/C/2007/III/1 جدول األعمال املؤقت 
 CEDAW/C/2007/III/2 ــ ــن   تقري ــني العــام ع ــن الــدول     ر األم ــارير م ــة تقــدمي التق حال

 االتفاقية  من١٨األطراف مبوجب املادة 
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 عنوان الوثيقة أو بياهنا رمز الوثيقة

 CEDAW/C/2007/III/3      التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت     مذكرة من األمني العـام عـن
املتخصــصة التابعــة لألمــم املتحــدة عــن تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء 

ت الـيت تقـع يف   على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف اجملـاال     
 نطاق أنشطتها

 CEDAW/C/2007/III/3/Add.1 تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 
 CEDAW/C/2007/III/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
 CEDAW/C/2007/III/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية 
 CEDAW/C/2007/III/4 ألمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بعمل اللجنةتقرير ا 

  تقارير الدول األطراف
 CEDAW/C/COK/1 التقارير األولية املقدمة من جزر كوك 
 CEDAW/C/BLZ/3-4 التقرير اجلامع للتقريرين الثالث والرابع املقدم من بليز 
 CEDAW/C/BRA/6 الربازيلاملقدم من التقرير الدوري السادس  
 CEDAW/C/EST/4 التقرير الدوري الرابع املقدم من إستونيا 
 CEDAW/C/GIN/4-6 لتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس والــسادس التقريــر اجلــامع ل

  غينيااملقدمة من
 CEDAW/C/HON/4-6  التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الرابــع واخلــامس والــسادس

 املقدمة من هندوراس
 CEDAW/C/HUN/6 ير الدوري السادس املقدم من هنغارياالتقر 
 CEDAW/C/IDN/4-5 املقدمان من إندونيسياالتقريران الدوريان الرابع واخلامس  
 CEDAW/C/JOR/3-4        املقـدم مـن     التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالـث والرابـع 

 األردن
 CEDAW/C/KEN/6   املقـدم  س   اخلـامس والـساد    نين الـدوري  يلتقريرالتقرير اجلامع ل

 من كينيا
 CEDAW/C/LIE/2 و CEDAW/C/LIE/3 ليختنشتاينالتقرير الدوري الثاين املقدم من  
 CEDAW/C/NZL/6 التقرير الدوري السادس املقدم من نيوزيلندا 
 CEDAW/C/NOR/7 التقرير الدوري السابع املقدم من النرويج 
 CEDAW/C/KOR/5 و CEDAW/C/KOR/6  ن اخلامس والسادس املقدمان مـن مجهوريـة        التقريران الدوريا

 كوريا
 CEDAW/C/SGP/3 التقرير الدوري الثالث املقدم من سنغافورة 
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 اخلامساملرفق 
   أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 بلد اجلنسية اسم العضو
 كانون ٣١مدة العضوية تنتهي يف 

 ديسمرب/األول
 ٢٠١٠ بنغالديش يغامفردوس آرا ب

 ٢٠٠٨ كوبا ماغاليس آروشا دومينغيس
 ٢٠١٠ اجلزائر  زرداين–ب يهوبلممرمي 

 ٢٠١٠ تايلند ساميسوري شونيكول
 ٢٠١٠ غانا  أبياه-دوركاس كوكر 

 ٢٠٠٨ ماليزيا  ديريامشانيتماري 
 ٢٠١٠ هولندا  فلينترمانسيز

 ٢٠١٠ مصر نائلة جرب
 ٢٠٠٨ فرنسا فرانسواز غاسبار
 ٢٠١٠ إسرائيل  كواري-روث هالبريين 
 ٢٠١٠ سلوفينيا فيوليتا نويباور
 ٢٠٠٨ إيطاليا تيزيانا مايولو
 ٢٠١٠ موريشيوس براميال باتن
 ٢٠٠٨ الربازيل سيلفيا بيمنتل
 ٢٠١٠ اليابان فوميكو سايغا

 ٢٠٠٨ أملانيا نغي شيل–هانا بيته شوب 
 ٢٠٠٨ مجهورية كوريا هيسو شني

 ٢٠٠٨ جامايكا سيمز. بغلندا 
 ٢٠١٠ كرواتيا تشيبرافكا سيمونوفود

 ٢٠٠٨ سنغافورة أناماه تان
 ٢٠٠٨ الربتغال لفاي داستافاريسرجينا ماريا 
 ٢٠٠٨ الصني  شياوكياوزو
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 املرفق السادس
 ١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطراف والنظر فيهـا مبوجـب املـادة                

ــى مج    ــضاء علـ ــة القـ ــن اتفاقيـ ــىت     مـ ــرأة حـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ يـ
  ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    االحتاد الروسي
 ١٩٨٣مارس / آذار٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.12( 
 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧فرباير / شباط١٠ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.4( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩١يوليه / متوز٢٤ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/USR/3( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٤أغسطس / آب١٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/USR/4( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٩مارس / آذار٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/USR/5( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣١ التقرير الدوري السادس 
    إثيوبيا

 ١٩٩٣أبريل / نيسان١٩٨٢٢٢أكتوبر / تشرين األول١٠ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان١٩٨٦٢٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان١٩٩٠٢٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩٩٤٢٥أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ETH/4-5( 

 )٢٠٠٤ (الثالثون
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩٩٨٢٥أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ETH/4-5( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري السادس 
    أذربيجان
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١١ ١٩٩٦أغسطس / آب٩ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/AZE/1( 
 )١٩٩٨(ة عشرة الثامن

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧ ٢٠٠٠أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/AZE/2-3( 

 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٧ ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/AZE/2-3( 

 

    األرجنتني
 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٦ ١٩٨٦أغسطس / آب١٤ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.39( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢فرباير / شباط١٣ ١٩٩٠أغسطس / آب١٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ARG/2( 

 ١٩٩٤مايو / أيار٢٧
)CEDAW/C/ARG/2/Add.1( 

 ١٩٩٤أغسطس / آب١٩
)CEDAW/C/ARG/2/Add.2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٦أكتوبر /شرين األول ت١ ١٩٩٤أغسطس / آب١٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ARG/3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ARG/4( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ٢٠٠٢أغسطس / آب١٤ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ARG/5( 

 )٢٠٠٢(ة االستثنائي

  ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٢٩  ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٥ تقرير املتابعة
)CEDAW/C/ARG/follow-up to 

CEDAW/C/ARG/5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

    األردن
 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٣يوليه / متوز٣١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/JOR/1( 
 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩ ١٩٩٧يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/JOR/2( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ٢٠٠١يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٥يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الرابع 
    أرمينيا

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩٩٤٣٠أكتوبر / تشرين األول١٣ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/ARM/1( 

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٠
)CEDAW/C/ARM/1/Corr.1( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٩أغسطس / آب٢٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ARM/2( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
    إريتريا

 ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٨ ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٥ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/ERI/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٨ ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ERI/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يناير/ الثاينكانون ٨ ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٥ ير الدوري الثالثالتقر 
)CEDAW/C/ERI/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

    إسبانيا
 ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠ ١٩٨٥فرباير / شباط٤ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.30( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٨٩فرباير /شباط ٩ ١٩٨٩فرباير / شباط٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.19( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٦مايو / أيار٢٠ ١٩٩٣فرباير / شباط٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ESP/3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٩٧فرباير / شباط٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ESP/4( 

 )١٩٩٩(شرون احلادية والع

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١ ٢٠٠١فرباير / شباط٤ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ESP/5( 

 

   ٢٠٠٥فرباير / شباط٤ التقرير الدوري السادس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    أستراليا
 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٣ ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.40( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢يوليه / متوز٢٤ ١٩٨٨أغسطس / آب٢٧ ير الدوري الثاينالتقر 
)CEDAW/C/AUL/2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٥مارس / آذار١ ١٩٩٢أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/AUL/3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/AUL/4-5( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٩ ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/AUL/4-5( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

   ٢٠٠٤ أغسطس/آب ٢٧ التقرير الدوري السادس 
    إستونيا

 ٢٠٠١يونيه /ان حزير١٤ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/EST/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/EST/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/EST/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ التقرير الدوري الرابع 
    إسرائيل

 )ج(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٢ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/ISR/1( 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٧ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢ وري الثاينالتقرير الد 
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ISR/3( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٥ يونيه/ حزيران١ ٢٠٠٤مرب نوف/ تشرين الثاين٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ISR/4( 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٤ أفغانستان
    إكوادور
 ١٩٨٤أغسطس / آب١٤ ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول٩ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.23( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٩٠مايو / أيار٢٨ ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.31( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٣ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ECU/3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٨ ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ECU/4-5( 

 )٢٠٠٣(والعشرون التاسعة 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ECU/4-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري السادس 
    ألبانيا

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ ١٩٩٥يونيه / حزيران١٠ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/ALB/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ALB/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  )CEDAW/C/ALB/3( ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ التقرير الدوري الثالث 
    أملانيا

 ١٩٨٨سبتمرب /يلول أ١٥ ١٩٨٦أغسطس / آب٩ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.59( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨ ١٩٩٠أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨ ١٩٩٤أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٨أغسطس / آب٩ دوري الرابعالتقرير ال 
)CEDAW/C/DEU/4( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٢أغسطس / آب٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/DEU/5( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    أنتيغوا وبربودا
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٠أغسطس / آب٣١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/ANT/1-3( 
 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٤أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٨أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

   ٢٠٠٢أغسطس / آب١٣ قرير الدوري الرابعالت 
    أندورا

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٣ ١٩٩٨فرباير / شباط١٤ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/AND/1( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثاين 
    إندونيسيا
 ١٩٨٦مارس / آذار١٩٨٥١٧أكتوبر /ل تشرين األو١٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.36( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٩٨٩٦أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٩٩٣٦أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٩٩٧٢٠أكتوبر / تشرين األول٣١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/IDN/4-5( 

 

 ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٠٠١٢٠أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/IDN/4-5( 

 

    أنغوال
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٩٨٧٢ر أكتوب/ تشرين األول١٧ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/AGO/1-3( 
 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٢مايو / أيار١٩٩١٢أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/AGO/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٢مايو / أيار١٩٩٥٢أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/AGO/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٤مايو / أيار١٩٩٩٢٠أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/AGO/4-5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٠٠٣٢٠أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/AGO/4-5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

    أوروغواي
 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.27( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٨فرباير / شباط٣ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/URY/2-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ١٩٩٨فرباير / شباط٣ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/URY/2-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري السادس 
    نأوزبكستا
 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٩ ١٩٩٦أغسطس / آب١٨ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/UZB/1( 
 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين األول١١ ٢٠٠٠أغسطس / آب١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/UZB/2-3( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ أكتوبر/ تشرين األول١١ ٢٠٠٤أغسطس / آب١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UZB/2-3( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    أوغندا
 ١٩٩٢يونيه / حزيران١ ١٩٨٦أغسطس / آب٢١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/UGA/1-2( 
 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٢يونيه / حزيران١ ١٩٩٠أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/UGA/1-2( 

 )١٩٩٥(رابعة عشرة ال

 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢ ١٩٩٤أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UGA/3( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري اخلامس 
    أوكرانيا

 ١٩٨٣ارس م/ آذار٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.11( 

 )١٩٨٣(الثانية 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٧أغسطس / آب١٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.8( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩١مايو / أيار٣١ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UKR/3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١
)CEDAW/C/UKR/3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٩أغسطس / آب٢ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/UKR/4-5 و Corr.1( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ١٩٩٩أغسطس / آب٢ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/UKR/4-5( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ رير الدوري السادسالتق 
    أيرلندا

 ١٩٨٧فرباير / شباط١٨ ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٢ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.47( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٦ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٧أغسطس / آب٧ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/IRL/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/IRL/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

    يسلنداأ
 ١٩٩٣مايو / أيار٥ ١٩٨٦يوليه / متوز١٨ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/ICE/1-2( 
 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٣مايو / أيار٥ ١٩٩٠يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ICE/1-2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٨يوليه / متوز١٥ ١٩٩٨يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ١٩٩٨يوليه / متوز١٥ ١٩٩٤يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨ ري اخلامسالتقرير الدو 
)CEDAW/C/ICE/5( 

 

    إيطاليا
 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٨٦يوليه / متوز١٠ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.62( 
 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٤مارس / آذار١ ١٩٩٠يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ITA/2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١ ١٩٩٤يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ITA/3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٢ ١٩٩٨يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ITA/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣ ديسمرب/ األولكانون ٢٢ ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ امسالتقرير الدوري اخل 
)CEDAW/C/ITA/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

    بابوا غينيا اجلديدة
   ١٩٩٦فرباير / شباط١١ األويلالتقرير  
   ٢٠٠٠فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٤فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
    يباراغوا

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤ ١٩٨٨مايو / أيار٦ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/PAR/1-2( 

 ١٩٩٥أغسطس / آب٢٣
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤ ١٩٩٢مايو / أيار٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/PAR/1-2( 

 ١٩٩٥أغسطس / آب٢٣
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٨ ١٩٩٦مايو / أيار٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/PAR/3-4( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٨ ٢٠٠٠مايو /ر أيا٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/PAR/3-4( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٨ ٢٠٠٤مايو / أيار٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/PAR/3-4( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

    باكستان
  ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨ ١٩٩٧يونيه / حزيران١١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/PAK/1-3( 
 

  ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨ ٢٠٠١يونيه / حزيران١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/PAK/1-3( 

 

  ٢٠٠٥ يوليه/متوز ٢٨ ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/PAK/1-3( 

 

    البحرين
   ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨ التقرير األويل 
    الربازيل

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ١٩٨٥مارس /آذار ٢ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ١٩٨٩مارس / آذار٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢ نوفمرب/ تشرين الثاين٧ ١٩٩٣مارس / آذار٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ١٩٩٧مارس / آذار٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ٢٠٠١مارس / آذار٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(شرون التاسعة والع

 ٢٠٠٦أغسطس /آب ١٨ ٢٠٠٥مارس / آذار٢ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/BRA/6( 

 

    بربادوس
 ١٩٩٠أبريل / نيسان١١ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.64( 
 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩١مرب ديس/ كانون األول٤ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BAR/4( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    الربتغال

 ١٩٨٣يوليه / متوز١٩ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.21( 

 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٩و ماي/ أيار١٨ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.22( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/18/Add.3( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/PRT/4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/PRT/5( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    بلجيكا

 ١٩٨٧يوليه / متوز٢٠ ١٩٨٦أغسطس / آب٩ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.53( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٣فرباير / شباط٩ ١٩٩٠أغسطس / آب٩ قرير الدوري الثاينالت 
)CEDAW/C/BEL/2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٩ ١٩٩٤أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٩ ١٩٩٨أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢أغسطس / آب٩ التقرير الدوري اخلامس 
    بلغاريا

 ١٩٨٣يونيه / حزيران١٣ ١٩٨٣مارس / آذار١٠ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.15( 

 )١٩٨٥(الرابعة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦ ١٩٨٧مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩١مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ١٩٩٥مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٩مارس / آذار١٠ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٣رس ما/ آذار١٠ التقرير الدوري السادس 

    بليز
 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٩ ١٩٩١يونيه / حزيران١٥ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/BLZ/1-2( 
 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٩ ١٩٩٥يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BLZ/1-2( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٥ ١٩٩٩يونيه /زيران ح١٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BLZ/3-4( 

 

 ٢٠٠٥ أغسطس/آب ٥ ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BLZ/3-4( 

 

    بنغالديش
 ١٩٨٦مارس / آذار١٢ ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٦ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.34( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٠فرباير / شباط٢٣ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٦  الثاينالتقرير الدوري 
)CEDAW/C/13/Add.30( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٧مارس / آذار٢٧ ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٧مارس /ر آذا٢٧ ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٧ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BGD/5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

    بنما
 ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٢ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.9( 
 )١٩٨٥(الرابعة 

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري السادس 

    بنن
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٣أبريل / نيسان١١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/BEN/1-3( 
 )٢٠٠٥(ة والثالثون احلادي

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٧أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BEN/1-3( 

 )٢٠٠٥(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠١أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BEN/1-3( 

 )٢٠٠٥(احلادية والثالثون 

   ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١١ بعالتقرير الدوري الرا 
    بوتان

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣٠ األويلالتقرير  
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري الثاين 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري الثالث 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BTN/1-6( 
)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري اخلامس 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) 

 )٢٠٠٤(الثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    بوتسوانا
   ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ األويلالتقرير  
   ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 

    بوركينا فاسو
 ١٩٩٠مايو / أيار٢٤ ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.67( 
 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣  الرابعالتقرير الدوري 
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

    بوروندي
 ٢٠٠٠يونيه /حزيران ١ ١٩٩٣فرباير / شباط٧ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/BDI/1( 
 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ١٩٩٧فرباير / شباط٧ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠١فرباير / شباط٧ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٥فرباير / شباط٧ التقرير الدوري الرابع 

    البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/BIH/1-3( 
 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BIH/1-3( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ ديسمرب/ األولكانون ٢٢ ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BIH/1-3( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    بولندا
 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.31( 
 )١٩٨٧(السادسة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.16( 

 )١٩٩١ (العاشرة

 ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/18/Add.2( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/POL/4-5( 

 

 ٢٠٠٤نوفمرب /ن الثاين تشري٢٩ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/POL/4-5( 

 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/POL/4-5( 

 

    بوليفيا
 ١٩٩١يوليه / متوز٨ ١٩٩١يوليه / متوز٨ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/BOL/1( 

 ١٩٩٣أغسطس / آب٢٦
)CEDAW/C/BOL/1/Add.1( 

 )١٩٩٥(عة عشرة الراب

   ١٩٩٥يوليه / متوز٨ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٩يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٣يوليه / متوز٨ التقرير الدوري الرابع 

    بريو
 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٩٨٣١٤أكتوبر / تشرين األول١٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.60( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٠فرباير / شباط١٩٨٧١٣أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.29( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩٩١٢٥أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BER/3-4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩٩٥٢٥أكتوبر /رين األول تش١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/PER/3-4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٠يوليه / متوز١٩٩٩٢١أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/PER/5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٤ رفرباي/شباط ٢٠٠٣٣أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/PER/6( 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    بيالروس
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.5( 
 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧مارس / آذار٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.5( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٣يوليه / متوز١ ١٩٩٠سبتمرب /ول أيل٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BLR/3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BLR/4-6( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BLR/4-6( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٩ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/BLR/4-6) 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

    تايلند
 ١٩٨٧يونيه / حزيران١ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٨ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.51( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٧مارس / آذار٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/THA/2-3( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ١٩٩٧مارس / آذار٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/THA/2-3( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠٣ أكتوبر/ األولتشرين ٧ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/THA/4-5( 

 )٢٠٠٦(رابعة والثالثون ال

 ٢٠٠٣ أكتوبر/ األولتشرين ٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/THA/4-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

    تركمانستان
 ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٣ ١٩٩٨مايو / أيار٣١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/TKM/1-2( 
 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ٣ ٢٠٠٢مايو / أيار٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TKM/1-2( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    تركيا
 ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٧ ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١٩ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.46( 
 )١٩٩٠(التاسعة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 )ج(١٩٩٤فرباير / شباط٧ ١٩٩١يناير /نون الثاين كا١٩ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٧ ١٩٩٩ يناير/ كانون الثاين١٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٧ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

    ترينيداد وتوباغو 
 ٢٠٠١اير ين/ كانون الثاين٢٣ ١٩٩١فرباير / شباط١١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/TTO/1-3( 
)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٩٥فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TTO/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٩٩فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TTO/1-3( 

)٢٠٠٢(ادسة والعشرون الس

   ٢٠٠٣فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الرابع 
    تشاد

   ١٩٩٦يوليه / متوز٩ األويلالتقرير  
   ٢٠٠٠يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٤يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثالث 

    توغو
 ١٩٨٤ مارس/آذار ١٩٨٤١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/TGO/1-5( 
 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ١٩٨٤ مارس/آذار ١٩٨٨١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TGO/1-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ١٩٨٤ مارس/آذار ١٩٩٢١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TGO/1-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ١٩٨٤ مارس/آذار ١٩٩٦١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/TGO/1-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٤ مارس/آذار ٢٠٠٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/TGO/1-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

  ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٦ قرير الدوري السادسالت 
    توفالو

   ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٦ األويلالتقرير  
   ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٦ التقرير الدوري الثاين 
    تونس

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٩٨٦١٧أكتوبر / تشرين األول٢٠ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/TUN/1( 

 )١٩٩٥(عشرة الرابعة 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٩٩٠١٧أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TUN/1-2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٩٩٤٦ أكتوبر/ تشرين األول٢٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TUN/3-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠يوليه / متوز١٩٩٨٢٧أكتوبر / تشرين األول٢٠ بعالتقرير الدوري الرا 
)CEDAW/C/TUN/3-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
     ليشيت-تيمور 

   ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٦ األويلالتقرير  
    جامايكا

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢ ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.38( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٤فرباير / شباط١٣ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/JAM/5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    جلزائرا
 )١٩٩٩(العشرون  ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١ ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١ األويلالتقرير  
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

)CEDAW/C/DZA/1( 
 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١
)CEDAW/C/DZA/1/Add.1( 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٩ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/DZA/2( 

 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢١ لثالتقرير الدوري الثا
    جزر البهاما

   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ األويلالتقرير  
   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثالث 

    جزر سليمان
   ٢٠٠٣ يونيه/حزيران ٦ األويلالتقرير  
    مرجزر الق

   ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ األويلالتقرير  
   ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثالث 

    اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٩١فرباير / شباط١٨ ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/LIB/1( 

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٤
)CEDAW/C/LIB/1/Add.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٤ ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LBY/2( 

 

   ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 

    مجهورية أفريقيا الوسطى
   ١٩٩٢يوليه / متوز٢١ األويلالتقرير  
   ١٩٩٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٤يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري لرابع 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    اجلمهورية التشيكية
 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣٠ ١٩٩٤ مارس/ آذار٢٤ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/CZE/1( 
 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٠مارس / آذار١٠ ١٩٩٨مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CZE/2( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٤أغسطس / آب٣١ ٢٠٠١مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CZE/3( 

)٢٠٠٦ (السادسة والثالثون

   ٢٠٠٥مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الرابع 
    اجلمهورية الدومينيكية

 ١٩٨٦مايو / أيار٢ ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.37( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٦ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٦ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الرابع 
 

 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٩
)CEDAW/C/DOM/4( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢ الدوري اخلامسالتقرير  
)CEDAW/C/DOM/5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢ التقرير الدوري السادس 
    )ب(مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٩٩٤مارس / آذار١ ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/ZAR/1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٤ ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ZAR/2( 

 ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧
CEDAW/C/ZAR/2/Add.1) ( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٨يوليه / متوز٢ ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري الثالث 
)EDAW/C/COD/1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١١ ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/COD/4-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٤ أغسطس/آب ١١ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/COD/4-5( 

)٢٠٠٦ (السادسة والثالثون

    مجهورية ترتانيا املتحدة
 ١٩٨٨مارس / آذار٩ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٩ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.57( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٤سبتمرب /أيلول ١٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري اخلامس 

    اجلمهورية العربية السورية
   ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ٢٧ األويلالتقرير  

    مجهورية كوريا
 ١٩٨٦مارس / آذار١٣ ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٦ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.35( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٨ ١٩٩٤يناير /نون الثاين كا٢٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KOR/3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢٧ ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/KOR/4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/KOR/5( 

 

    مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١ ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/PRK/1( 
 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/LAO/1-5( 
 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري الثالث 
(CEDAW/C/LAO/1-5) 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣ دوري الرابعالتقرير ال 
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري السادس 
   ة مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهوري

 ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦ ١٩٩٥فرباير / شباط١٧ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/MCD/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦ ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MCD/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ مايو/أيار ٢٦ ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ ثالثالتقرير الدوري ال 
)CEDAW/C/MCD/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

    مجهورية مولدوفا
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٦ ١٩٩٥يوليه / متوز٣١ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/MDA/1( 
 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ٢٠٠٤ أكتوبر/ول األتشرين ١ ١٩٩٩يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ أكتوبر/ األولتشرين ١ ٢٠٠٣يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MDA/2-3( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    جنوب أفريقيا
 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٤ األويلالتقرير  

 
 ١٩٩٨فرباير / شباط٥
)CEDAW/C/ZAF/1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 
    جورجيا

 ١٩٩٨مارس / آذار٩ ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/GEO/1( 
 ١٩٩٩أبريل / نيسان٦

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 
 ١٩٩٩مايو / أيار٢١

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1) 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٦ ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GEO/2-3( 

 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ أبريل/نيسان ١٦ ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GEO/2-3( 

 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    جيبويت
   ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢ األويلالتقرير  
   ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢ التقرير الدوري الثاين 
    الدامنرك

 ١٩٨٤يوليه / متوز٣٠ ١٩٨٤مايو / أيار٢١ األويلالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.22( 

 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٨يونيه / حزيران٢ ١٩٨٨مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.14( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٣مايو / أيار٧ ١٩٩٢مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/DEN/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٩ ١٩٩٦مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/DEN/4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٣ ٢٠٠٠مايو / أيار٢١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/DEN/5( 

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٠
)CEDAW/C/DEN/5/Add.1( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 
  

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٨ ٢٠٠٤مايو / أيار٢١ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/DEN/6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    دومينيكا
   ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  
   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    الرأس األخضر
  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/CPV/1-6( 
)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CPV/1-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CPV/1-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CPV/1-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ وري اخلامسالتقرير الد 
)CEDAW/C/CPV/1-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

  ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ٢٩ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/CPV/1-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    رواندا
 ١٩٨٣مايو /أيار ٢٤ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ األويلالتقرير  

)CEDAW/C/5/Add.13( 
 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٨مارس / آذار٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.13( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/RWA/3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ تقرير الدوري الرابعال 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    رومانيا

 ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٨٣فرباير / شباط٦ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.45( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٩ ١٩٨٧فرباير / شباط٦ ر الدوري الثاينالتقري 
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٩ ١٩٩١فرباير / شباط٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٨ديسمرب /نون األول كا١٠ ١٩٩٥فرباير / شباط٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٩٩فرباير / شباط٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٠ ٢٠٠٣فرباير / شباط٦ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/ROM/6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    زامبيا
 ١٩٩١مارس / آذار٦ ١٩٨٦يوليه / متوز٢١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/ZAM/1-2( 
 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١مارس / آذار٦ ١٩٩٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ZAM/1-2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٩أغسطس / آب١٢ ١٩٩٤يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ZAM/3-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ١٩٩٩أغسطس / آب١٢ ١٩٩٨يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ZAM/3-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري اخلامس 
    زمبابوي
 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٨ ١٩٩٢يونيه /حزيران ١٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/ZWE/1( 
 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الرابع 
    ساموا

 ٢٠٠٣مايو / أيار١٩٩٣٢أكتوبر /ول تشرين األ٢٥ التقرير األويل 
)CEDAW/C/WSM/1-3( 

 

 ٢٠٠٣مايو / أيار١٩٩٧٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/WSM/1-3( 

 

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢٠٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/WSM/1-3( 

 

    سان تومي وبرينسييب
   ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٣ ر األويلالتقري 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    سان مارينو
    ٢٠٠٥ يناير/ الثاينكانون ٩ التقرير األويل 

    سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/STV/1-3( 

 ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/STV/1-3( 

 ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/STV/1-3( 

 ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 

    سانت كيتس ونيفيس
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٨٦مايو / أيار٢٥ التقرير األويل 

)CEDAW/C/KNA/1-4( 
)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٠مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KNA/1-4( 

 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٤مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KNA/1-4( 

 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٨٦و ماي/ أيار٢٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/KNA/1-4( 

)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
    سانت لوسيا

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٧ ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير األويل 
)CEDAW/C/LCA/1-6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٧ ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٧ ري الثاينالتقرير الدو 
)CEDAW/C/LCA/1-6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٧ ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LCA/1-6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٧ ١٩٩٥مرب نوف/ تشرين الثاين٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/LCA/1-6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٧ ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/LCA/1-6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ٧ ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/LCA/1-6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    سري النكا
 ١٩٨٥يوليه / متوز٧ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.29( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٩ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.18( 

 )١٩٩٢(دية عشرة احلا

 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٧ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LKA/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٧ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/LKA/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري السادس 
    السلفادور
 ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٨ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.19( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨ ١٩٨٦ سبتمرب/ أيلول١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.12( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/SLV/3-4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠١يوليه / متوز١٩٩٤٢٦أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/SLV/3-4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/SLV/5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/SLV/6) 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    اكياسلوف
 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٩ ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٧ التقرير األويل 

)CEDAW/C/SVK/1( 
 ١٩٩٨مايو / أيار١١

)CEDAW/C/SVK/1/Add.1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٧ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ التقرير الدوري الثالث 
    سلوفينيا
 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ١٩٩٣أغسطس / آب٥ ير األويلالتقر 

)CEDAW/C/SVN/1( 
 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٦ ١٩٩٧أغسطس / آب٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/SVN/2( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠١أغسطس / آب٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/SVN/3( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

    سنغافورة
 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/SGP/1( 
)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثاين 
CEDAW/C/SGP/2(( 

)٢٠٠١(ة والعشرون اخلامس

 ٢٠٠٤ نوفمرب/ الثاينتشرين ١ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/SGP/3( 

 

    السنغال
 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ ١٩٨٦مارس / آذار٧ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.42( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٣ ١٩٩٠مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/SEN/2و Amend.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

   ١٩٩٤مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٨مارس / آذار٧ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢مارس / آذار٧ التقرير الدوري اخلامس 
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 ))السنة(الدورة (

    سوازيلند
    ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٥ التقرير األويل 

    رينامسو
 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣ ١٩٩٤مارس / آذار٣١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/SUR/1-2( 
)٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣ ١٩٩٨مارس / آذار٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/SUR/1-2( 

 

  ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ٢٦ ٢٠٠٢مارس / آذار١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/SUR/3( 

 

   ٢٠٠٦مارس / آذار٣١ التقرير الدوري الرابع 
    السويد

 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.8( 

 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧مارس / آذار١٠ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.6( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/18/Add.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٦مايو / أيار١٢ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/SWE/4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/SWE/5( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    سويسرا

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠ ١٩٩٨أبريل / نيسان٢٦ التقرير األويل 
)CEDAW/C/CHE/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CHE/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    سرياليون
  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١١ التقرير األويل 
  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١١ التقرير الدوري الثاين 
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 ))السنة(الدورة (

  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ التقرير الدوري الثالث 
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١١ الرابعالتقرير الدوري  
    سيشيل

   ١٩٩٣يونيه / حزيران٤ التقرير األويل 
   ١٩٩٧يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠١يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الثالث 
    شيلي

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٦ التقرير األويل 
)CEDAW/C/CHI/1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٥مارس / آذار٩ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CHI/2( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CHI/3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٤ مايو/أيار ١٧ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٦ لتقرير الدوري الرابعا 
)CEDAW/C/CHI/4( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    صربيا
 ٢٠٠٦ مايو/أيار ٤ ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/SCG/1( 
 

   ٢٠٠٦أبريل /نيسان ١١ التقرير الدوري الثاين 
    الصني

 ١٩٨٣مايو / أيار٢٥ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ ويلالتقرير األ 
)CEDAW/C/5/Add.14( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٢ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.26( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٩ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CHN/3-4( 

 ١٩٩٨أغسطس / آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2(  

 )١٩٩٩(العشرون 

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CHN/3-4( 

 ١٩٩٨أغسطس / آب٣١
)CEDAW/C/CHN/3-4/Add.1 & Add.2(  

 )١٩٩٩(العشرون 
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 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٤ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٤ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/CHN/5-6/Add.1 & Add.2( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    طاجيكستان
  ٢٠٠٥ مايو/أيار ١٩٩٤٥أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير األويل 

)CEDAW/C/TJK/1-3( 
 

  ٢٠٠٥ مايو/أيار ١٩٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TJK/1-3( 

 

  ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٠٠٢٥أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TJK/1-3( 

 

    العراق
 ١٩٩٠مايو / أيار١٦ ١٩٨٧ سبتمرب/ أيلول١٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1( 
 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/IRQ/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/IRQ/2-31( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري اخلامس 
    غابون

 ١٩٨٧يونيه / حزيران١٩ ١٩٨٤فرباير / شباط٢٠ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.54( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ١٩٨٨فرباير / شباط٢٠ الثاينالتقرير الدوري  
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ١٩٩٦فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

   ٢٠٠٤ فرباير/شباط ٢٠ التقرير الدوري السادس 
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 ))السنة(الدورة (

    غامبيا
 ٢٠٠٣بريل أ/ نيسان٤ ١٩٩٤مايو / أيار١٦ التقرير األويل 

)CEDAW/C/GMB/1-3( 
 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ ١٩٩٨مايو / أيار١٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GMB/1-3( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٢مايو / أيار١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GMB/1-3( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

    غانا
 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٩ ١٩٨٧فرباير / شباط١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/GHA/1-2( 
 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٩ ١٩٩١فرباير / شباط١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GHA/1-2( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣ ١٩٩٥اير فرب/ شباط١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣ ١٩٩٩فرباير / شباط١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٥ فرباير/شباط ٢٣ ٢٠٠٣فرباير / شباط١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GHA/3-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    غرينادا
   ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير األويل 
   ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الرابع 
    غواتيماال
 ١٩٩١أبريل / نيسان٢ ١٩٨٣سبتمرب /أيلول ١١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1( 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١أبريل / نيسان٢ ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1( 

 ١٩٩٣يل أبر/ نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
 
 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
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 ))السنة(الدورة (

   ١٩٩١سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠١مارس / آذار٢٠ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري الرابع 

)CEDAW/C/GUA/3-4( 
 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GUA/5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٧ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/GUA/6( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    غيانا
 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.63( 
 )١٩٩٤ (الثالثة عشرة

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GUY/2( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/GUY/3-6) 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

    غينيا
 ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ ١٩٨٣سبتمرب / أيلول٨ التقرير األويل 

)CEDAW/C/GIN/1-3( 
)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GIN/1-3( 

)٢٠٠١(سة والعشرون اخلام

 ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ ١٩٩١سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GIN/1-3( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GIN/4-6( 

 

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GIN/4-6( 

 

 ٢٠٠٥أغسطس / آب٤ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/GIN/4-6( 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

     بيساو-غينيا 
   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير األويل 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري اخلامس 

    غينيا االستوائية
 ١٩٨٧مارس / آذار١٦ ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.50( 
 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٦ ١٩٨٩ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٦ ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٤يناير / الثاين كانون٢٢ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GNQ/4-5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٢ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GNQ/4-5( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

    فانواتو
  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢ ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨ التقرير األويل 

)CEDAW/C/VUT/1-3( 
 

  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢ ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/VUT/1-3( 

 

  ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢ ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/VUT/1-3( 

 

    فرنسا
 ١٩٨٦فرباير / شباط١٣ ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.33( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/FRA/2و Rev.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/FRA/3-4( 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٥ ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/FRA/3-4( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/FRA/5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

   ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٣ سالتقرير الدوري الساد 
    الفلبني

 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٤ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.6( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٢ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.17( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٠ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٤ الدوري الثالثالتقرير  
)CEDAW/C/PHI/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٢ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/PHI/4( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ٤ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/PHI/5-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول ٤ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/PHI/5-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    فرتويال
 ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧ ١٩٨٤يونيه / حزيران١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.24( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٩أبريل / نيسان١٨ ١٩٨٨يونيه / حزيران١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.21( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٥فرباير / شباط٨ ١٩٩٢يونيه / حزيران١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/VEN/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥ ١٩٩٦يونيه / حزيران١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥ ٢٠٠٠يونيه / حزيران١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ٢٥ ٢٠٠٤يونيه / حزيران١ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/VEN/4-6( 

 )٢٠٠٦(ثالثون الرابعة وال
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    فنلندا
 ١٩٨٨فرباير / شباط١٦ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.56( 
 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٣فرباير / شباط٩ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/FIN/2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٨ ١٩٩٥أكتوبر /ين األول تشر٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/FIN/3( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/FIN/4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٤ فرباير/ شباط٢٣ ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/FIN/5( 

 

    فيجي
 ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩ ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير األويل 

)CEDAW/C/FJI/1( 
)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثالث 
    فييت نام
 ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٨٣مارس / آذار١٩ قرير األويلالت 

)CEDAW/C/5/Add.25( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٨٧مارس / آذار١٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/VNM/2( 

 

 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٦ ١٩٩١مارس / آذار١٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/VNM/3-4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩٥مارس / آذار١٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/VNM/3-4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٥يونيه /حزيران ١٥ ١٩٩٩مارس / آذار١٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/VNM/5-6( 

 

 ٢٠٠٥يونيه /حزيران ١٥ ٢٠٠٣مارس / آذار١٩ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/VNM/5-6( 

 

    قربص
 ١٩٩٤فرباير / شباط٢ ١٩٨٦أغسطس / آب٢٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/CYP/1-2( 
 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٤فرباير / شباط٢ ١٩٩٠أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CYP/1-2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ٢٠٠٤  مارس/آذار ٤ ١٩٩٤أغسطس / آب٢٢  الثالثالتقرير الدوري 
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤  مارس/آذار ٤ ١٩٩٨أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤  مارس/آذار ٤ ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/CYP/3-5( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    قريغيزستان
 ١٩٩٨ أغسطس/آب ٢٦  ١٩٩٨مارس / آذار١٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/KGZ/1( 
 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٢مارس / آذار١٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KGZ/2( 
)CEDAW/C/KGZ/2/Add.1( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

    ستانكازاخ
 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٥ التقرير األويل 

)CEDAW/C/KAZ/1( 
 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٥ مارس/آذار ٣ ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KAZ/2( 

 

    الكامريون
 ١٩٩٩مايو / أيار٩ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/CMR/1( 
 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ التقرير الدوري الثالث 
    كرواتيا

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٥  التقرير األويل 
)CEDAW/C/CRO/.1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧ ١٩٩٧أكتوبر /ين األول تشر٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CRO/1-3( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CRO/1-3( 

 )٢٠٠٥(الثانية والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    كمبوديا
 ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١ ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/KHM/1-3( 
 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KHM/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ فرباير/شباط ١١ ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KHM/1-3( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

    كندا
 ١٩٨٣يوليه / متوز١٥ ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٩ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.16( 
 )١٩٨٥(الرابعة 

 ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٠ ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.11( 

 )١٩٩٠(عة التاس

 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CAN/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CAN/4( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢ ١٩٩٩يناير /نون الثاين كا٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/CAN/5( 

 ٢٠٠٢ ديسمرب/ األولكانون ١٧
)CEDAW/C/CAN/5/Add.1( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري السادس 
    كوبا

 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.4( 

 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٩٢مارس / آذار١٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٢مارس / آذار١٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CUB/4( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/CUB/5-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٨ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/CUB/5-6( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    كوت ديفوار
   ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ التقرير األويل 
   ٢٠٠١ر يناي/ كانون الثاين١٧ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧ التقرير الدوري الثالث 

    كوستاريكا
 ٢٠٠١يوليه / متوز١٠ ١٩٨٧مايو / أيار٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/CRI/1( 
 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠١يوليه / متوز١٠ ١٩٩١مايو / أيار٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CRI/1-3( 

 )٢٠٠٣(العشرون التاسعة و

 ٢٠٠١يوليه / متوز١٠ ١٩٩٥مايو / أيار٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CRI/1-3( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ ١٩٩٩مايو / أيار٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CRI/4( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

   ٢٠٠٣مايو / أيار٤ التقرير الدوري اخلامس 
    كولومبيا
 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٦ ١٩٨٣فرباير / شباط١٨ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.32( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٨٧فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/COL/2-3( 
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٩١فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/COL/2-3( 
 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٧يوليه / متوز٨ ١٩٩٥فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/COL/4( 

 ١٩٩٨أكتوبر /شرين األول ت١٣
)CEDAW/C/COL/4/Add.1( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٦ ١٩٩٩فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/COL/5-6( 
 

 

 ٢٠٠٥مارس / آذار٦ ٢٠٠٣فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/COL/5-6( 

 

    الكونغو
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٨٣أغسطس / آب٢٥ التقرير األويل 

)CEDAW/C/COG/1-5( 
 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٨٧أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/COG/2-5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٩١أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 )٢٠٠٣(منة والعشرون الثا

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٩٥أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٩٩أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

   ٢٠٠٣أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري السادس 
    الكويت

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١ التقرير األويل 
)CEDAW/C/KWT/1-2( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KWT/1-2( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

   ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثالث 
    كرييباس
    ٢٠٠٥ أبريل/نيسان ١٦ التقرير األويل 

    كينيا
 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٨٥أبريل / نيسان٨ التقرير األويل 

)CEDAW/C/KEN/1-2( 
 )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٨٩أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KEN/1-2( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٥ ١٩٩٣أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KEN/3( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٥ ١٩٩٧أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/KEN/3-4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

   ٢٠٠١بريل أ/ نيسان٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري السادس 
    التفيا

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ ١٩٩٣مايو / أيار١٤ التقرير األويل 
)CEDAW/C/LVA/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ ١٩٩٧مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LVA/1-3( 

 )٢٠٠٤(والثالثون احلادية 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ ٢٠٠١مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LVA/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

   ٢٠٠٥مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الرابع 
    لبنان

 ٢٠٠٣ نوفمرب/ الثاينتشرين ١٢ ١٩٩٨مايو / أيار٢١ التقرير األويل 
)CEDAW/C/LBN/1( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

 ٢٠٠٥ فرباير/شباط ١٢ ٢٠٠٢مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LBN/2( 

 )٢٠٠٥(الثالثة والثالثون 

    لكسمربغ
 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٩٠مارس / آذار٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/LUX/1( 
 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٨ ١٩٩٤مارس / آذار٤ لثاينالتقرير الدوري ا 
)CEDAW/C/LUX/2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢١ ١٩٩٨مارس / آذار٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LUX/3( 

 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧
)CEDAW/C/LUX/3/Add.1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 مارس / آذار١٢ ٢٠٠٢مارس / آذار٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/LUX/4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    ليربيا
   ١٩٨٥أغسطس / آب١٦ التقرير األويل 
   ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٣أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٧أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠١أغسطس / آب١٨ مسالتقرير الدوري اخلا 
    ليتوانيا

 ١٩٩٨يونيه / حزيران٤ ١٩٩٥فرباير / شباط١٧ التقرير األويل 
)CEDAW/C/LTU/1( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ٢٠٠٠أبريل / نيسان٤ ١٩٩٩فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LTU/2( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ لثالتقرير الدوري الثا 
)CEDAW/C/LTU/3( 

 

    ليختنشتاين
 ١٩٩٧أغسطس / آب٤ ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/LIE/1( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٠ ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LIE/2( 

 

   ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢١ التقرير الدوري الثالث 
    ليسوتو

   ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١ التقرير األويل 
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثالث 
    مالطة

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١ ١٩٩٢أبريل / نيسان٧ التقرير األويل 
)CEDAW/C/MLT/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١ ١٩٩٦أبريل / نيسان٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MLT/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MLT/1-3( 

 )٢٠٠٤(احلادية والثالثون 

   ٢٠٠٤أبريل / نيسان٧ ير الدوري الرابعالتقر 
    مايل

 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩٨٦١٣أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.43( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٩٩٠١٧أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MLI/2-5( 

 )٢٠٠٦(ن الرابعة والثالثو

 ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٩٩٤١٧ أكتوبر/ تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MLI/2-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ مارس/آذار ١٩٩٨١٧أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MLI/2-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

 ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٠٠٢١٧أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/MLI/2-5( 

 )٢٠٠٦(الرابعة والثالثون 

    ماليزيا
 ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٢ ١٩٩٦أغسطس / آب٤ التقرير األويل 

)CEDAW/C/MYS/1-2( 
 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ مارس/آذار ٢٢ ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MYS/1-2( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

   ٢٠٠٤أغسطس / آب٤ التقرير الدوري الثالث 
    مدغشقر
 ١٩٩٠مايو / أيار٢١ ١٩٩٠أبريل / نيسان١٦ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.65( 

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٨
)CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

   ١٩٩٤أبريل / نيسان١٦ الثاينالتقرير الدوري  
   ٨٩٩١أبريل / نيسان٦١ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الرابع 



A/62/38 
 

525 07-41514 
 

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    مصر
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير األويل 

 
 ١٩٨٣فرباير / شباط٢
)CEDAW/C/5/Add.10( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٩٨٦١٩أكتوبر /رين األول تش١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.2( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٩٩٠٣٠أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/EGY/3( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠مارس /ذار آ١٩٩٤٣٠أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري السادس 
    املغرب

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٤ ١٩٩٤وليه ي/ متوز٢١ التقرير األويل 
)CEDAW/C/MOR/1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩ ١٩٩٨يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MOR/2( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

   ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
    املكسيك
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٤ ١٩٨٢رب سبتم/ أيلول٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.2( 
 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.10( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 )ب(١٩٩٧مارس / آذار٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MEX/3-4( 

 )١٩٩٨( عشرة الثامنة

 )ج(١٩٩٧مارس / آذار٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MEX/3-4( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
(CEDAW/C/MEX/5) 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين ١٨ ٢٠٠٢رب سبتم/ أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/MEX/6) 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    مالوي
 ١٩٨٨يوليه / متوز١٥ ١٩٨٨أبريل / نيسان١١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.58( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١ ١٩٩٢أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MWI/٥-٢( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١ ١٩٩٦أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MWI/٥-٢( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١ ٢٠٠٠أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MWI/٥-٢( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

 ٢٠٠٤ يونيه/حزيران ١١ ٢٠٠٤أبريل / نيسان١١ دوري اخلامسالتقرير ال 
)CEDAW/C/MWI/٥-٢( 

 )٢٠٠٦(اخلامسة والثالثون 

    ملديف
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٨ ١٩٩٤يوليه / متوز١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/MDV/1( 
 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٥ مايو/رأيا ٢٥ ١٩٩٨يوليه / متوز١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

 

 ٢٠٠٥ مايو/أيار ٢٥ ٢٠٠٢يوليه / متوز١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MDV/2-3( 

 

    اململكة العربية السعودية
   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٧ التقرير األويل 

ــا العظمــــى   ــدة لربيطانيــ ــة املتحــ اململكــ
 وأيرلندا الشمالية

   

 ١٩٩١مايو / أيار١١ ١٩٩١مايو / أيار٧ التقرير األويل 
)CEDAW/C/UK/2و Amend.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٥ ١٩٨٧مايو / أيار٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/5/Add.52( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٥أغسطس / آب١٦ ١٩٩٥مايو / أيار٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UK/3( 

 ١٩٩٧سطس أغ/ آب٨
)CEDAW/C/UK/3/Add.1( 

 ١٩٩٨يوليه /متوز ١٤
)CEDAW/C/UK/3/Add.2( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩ ١٩٩٥مايو / أيار٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٣ أغسطس/آب ٧ ٢٠٠٣مايو / أيار٧ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/UK/5 و Add.1-2( 

 

    منغوليا
 ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.20( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٧مارس / آذار١٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.7( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ لدوري الثالثالتقرير ا 
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    موريتانيا
  ٢٠٠٥ مايو/أيار ١١ ٢٠٠٢يونيه / حزيران٩ التقرير األويل 

)CEDAW/C/MRT/1( 
 

    موريشيوس
 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٣ ١٩٨٥أغسطس / آب٨ التقرير األويل 

)CEDAW/C/MAR/1-2( 
 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٣ ١٩٨٩أغسطس / آب٨  الثاينالتقرير الدوري 
)CEDAW/C/MAR/1-2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ١٩٩٣أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ١٩٩٧أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٢٠٠١أغسطس / آب٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/MAR/3-5( 

)٢٠٠٦(السادسة والثالثون 

    موزامبيق
   ١٩٩٨مايو / أيار١٦ التقرير األويل 
   ٢٠٠٢مايو / أيار١٦ التقرير الدوري الثاين 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    امنارمي
 ١٩٩٩مارس / آذار١٤ ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير األويل 

)CEDAW/C/MNR/1( 
 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثاين 
    ناميبيا

 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩٩٣٤ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير األويل 
)CEDAW/C/NAM/1( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠٥ مارس/آذار ١٩٩٧٢٤ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

 

 ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢٠٠١٢٤ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NAM/2-3( 

 

    النرويج
 ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.7( 
 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٨يونيه / حزيران٢٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.15( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٥ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NOR/3( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ دوري الرابعالتقرير ال 
)CEDAW/C/NOR/4( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NOR/5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/NOR/6) 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    
    النمسا

 ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٨٣أبريل / نيسان٣٠ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.17( 

 )١٩٨٥(الرابعة 

 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٨ ١٩٨٧أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.27( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥ ١٩٩١أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥ ١٩٩٥أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/AUT/5( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول١١ ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/AUT/6( 

 

    نيبال
 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ١٩٩٢مايو / أيار٢٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/NPL/1( 
 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ١٩٩٦مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NPL/2-3( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NPL/2-3( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 

   ٢٠٠٤مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري الرابع 
    النيجر

  ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١٩ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير األويل 
)CEDAW/C/NER/1-2( 

 

  ٢٠٠٥ يوليه/متوز ١٩ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NER/1-2( 

 

    نيجرييا
 ١٩٨٧أبريل / نيسان١ ١٩٨٦يوليه / متوز١٣ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.49( 
 )١٩٨٧(السابعة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٣١ ١٩٩٠يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٣١ ١٩٩٤يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٣ ١٩٩٨يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣ ٢٠٠٢يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

 )٢٠٠٤(الثالثون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    نيكاراغوا
 ١٩٨٧ سبتمرب/ أيلول٢٢ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.55( 
 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٨٩مارس / آذار١٦ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.20( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NIC/3( 

 )١٩٩٣(ة الثانية عشر

 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٦ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NIC/4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢ ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NIC/5( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٥ ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ سالتقرير الدوري الساد 
)CEDAW/C/NIC/6( 

 

    نيوزيلندا
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٦فرباير / شباط٩ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.41( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٣ ١٩٩٠فرباير / شباط٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NZE/2( 

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٧
)CEDAW/C/NZE/2/Add.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢ ١٩٩٤فرباير / شباط٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

 ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢ ١٩٩٨فرباير / شباط٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

 ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٢ أكتوبر/ األولتشرين ٧ ٢٠٠٢فرباير / شباط٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NZL/5( 

 )٢٠٠٣ (ونعشروالالتاسعة 

    هاييت
   ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠ التقرير األويل 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٠ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٠ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٠ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٠ التقرير الدوري السادس 

    اهلند
 ١٩٩٩فرباير / شباط٢ ١٩٩٤أغسطس / آب٨ ير األويلالتقر 

)CEDAW/C/IND/1( 
 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ١٩٩٨أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثالث 
    هندوراس
 ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٨٤أبريل / نيسان٢ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.44( 
 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٨ ١٩٨٨أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.9( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩١مايو / أيار٣١ ١٩٩٢أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/HON/3( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

   ١٩٩٦أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري السادس 
    هنغاريا

 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.3( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٩ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.1( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩١أبريل / نيسان٤ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/HUN/3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/HUN/3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ٢٠٠٠سبتمرب /ول أيل١٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    هولندا

 ١٩٩٢نوفمرب /ثاين تشرين ال١٩ ١٩٩٢أغسطس / آب٢٢ التقرير األويل 
)CEDAW/C/NET/1( 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧
)CEDAW/C/NET/1/Add.1( 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٠
)CEDAW/C/NET/1/Add.2( 
 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٩
)CEDAW/C/NET/1/Add.3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٩٦أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NET/2( 

)CEDAW/C/NET/2/Add.1( 

)CEDAW/C/NET/2/Add.2( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NET/3 و )Add.1-2 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٥ يناير/اين الثكانون ٢٤ ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NLD/4( 
  ٢٠٠٥ مايو/أيار ٩
)CEDAW/C/NLD/4/Add.1( 

 

    اليابان
 ١٩٨٧مارس / آذار١٣ ١٩٨٦يوليه / متوز٢٥ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.48( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢فرباير / شباط٢١ ١٩٩٠يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/JPN/2( 

 )١٩٩٤(لثة عشرة الثا

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٨ ١٩٩٤يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/JPN/3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٨يوليه / متوز٢٤ ١٩٩٨يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/JPN/4( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/JAP/5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    اليمن
 ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٩ التقرير األويل 

)CEDAW/C/5/Add.61( 
 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٨٩يونيه / حزيران٨ ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.24و Amend.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢نوفمرب/ تشرين الثاين١٣ ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/YEM/3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٨ ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/YEM/4( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩ ير الدوري اخلامسالتقر 
)CEDAW/C/YEM/5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري السادس 
    اليونان

 ١٩٨٥أبريل / نيسان٥ ١٩٨٤يوليه / متوز٧ التقرير األويل 
)CEDAW/C/5/Add.28( 

 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٦مارس / آذار١ ١٩٨٨يوليه / متوز٧ الدوري الثاينالتقرير  
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

 )١٩٩٩(الثانية عشرة 

 ١٩٩٦مارس / آذار١ ١٩٩٢يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩ ١٩٩٦يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩ ٢٠٠٠يوليه / متوز٧ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢ ٢٠٠٤يوليه / متوز٧ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/GRC/6( 

 

    تقارير مقدمة بصفة استثنائية
 ١٩٩٤ فرباير/شباط ١  البوسنة واهلرسك

)CEDAW/C/SR.253تقرير شفوي؛ انظر (
 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٧ يناير/ الثاينكانون ١٦  مجهورية الكونغو الدميقراطية
)CEDAW/C/SR.317تقرير شفوي؛ انظر (

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

صـربيا  (مجهورية يوغوسـالفيا االحتاديـة      
 )واجلبل األسود

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة  ١٩٩٣ ديسمرب/ األولكانون ٢ 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

)CEDAW/C/YUG/SP( 
 ١٩٩٤ فرباير/شباط ١٢

)CEDAW/C/SR.254تقرير شفوي؛ انظر (
 ١٩٩٦ يناير/ الثاينكانون ٣١  رواندا

)CEDAW/C/SR.306تقرير شفوي؛ انظر (
 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٤ ديسمرب/ األولكانون ٦  كرواتيا
)CEDAW/C/CRO/SP.1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 
 .قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير بعام واحد، يدعو األمني العام الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها )أ( 

 .رت زائري امسها فأصبح مجهورية الكونغو الدميقراطية، غّي١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من  )ب( 
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 املرفق السابع

 
 مـن   ٧ مـن املـادة      ٣آراء اللجنة بشأن البالغات املقدمة مبوجـب الفقـرة            

 الربوتوكول االختياري لالتفاقية
 ٥/٢٠٠٥آراء اللجنة بشأن البالغ رقم  -ألف  

 
 ورابطة حصول املرأة على العدالـة،    عائليمركز فيينا للتدخل ضد العنف ال        :قدم منامل

أبنـــاء (غويكـــشـه وغويلـــو غويكـــشـه وهانـــدان غويكـــشـه باســـم حاقـــان 
 )املتوفاة

 )متوفاة(غويكشـه شهيدة   :املزعومةالضحية 
 النمسا  :الدولة الطرف
 / تـشرين الثـاين    ٢٢ مؤرخـة    معلومـات تكميليـة   ، و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

 )األوليةعرائض ال (٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ نوفمرب و
، اعتمدت اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٦يف   

 مـن   ٧ مـن املـادة      ٣طيه بصفته ميثـل آراء اللجنـة املقدمـة مبوجـب الفقـرة              فق  املرالنص  
 .ويرفق نص اآلراء هبذه الوثيقة. ٥/٢٠٠٥الربوتوكول االختياري بشأن البالغ رقم 
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  املرفق
 مـن  ٣الفقـرة   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مبوجب         آراء  

تفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          الربوتوكول االختياري ال   من   ٧املادة  
 ) والثالثونالتاسعةالدورة  (التمييز ضد املرأة

 *٥/٢٠٠٥بشأن البالغ رقم   
 
 ورابطة حصول املرأة على العدالـة،    ائليعمركز فيينا للتدخل ضد العنف ال        :قدم منامل

أبنـــاء (غويكـــشـه وغويلـــو غويكـــشـه وهانـــدان غويكـــشـه باســـم حاقـــان 
 ).املتوفاة

 )متوفاة(غويكشـه شهيدة   :املزعومةالضحية 
 النمسا  :الدولة الطرف
 / تـشرين الثـاين    ٢٢ مؤرخـة    معلومـات تكميليـة   ، و ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

 )األوليةعرائض ال (٢٠٠٤ديسمرب /انون األول ك١٠ نوفمرب و
 مـن   ١٧، املنـشأة مبوجـب املـادة        إن اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             

 ،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٦ يف إذ جتتمع 
عنيـة بالقـضاء علـى       املقدم إىل اللجنة امل    ٥/٢٠٠٥ نظرها يف البالغ رقم      وقد اختتمت  

التمييز ضد املرأة من مركز فيينا للتدخل ضد العنف العائلي ورابطة حصول املرأة على العدالـة                
، )املتوفـاة (باسم حاقان غويكشه وهاندان غويكشه وغويلو غويكشه، أبنـاء شـهيدة غويكـشه              

 .رأةمبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل
مجيع املعلومات اخلطية اليت أتاحها هلا مقدما البالغ والدولـة          وقد أخذت يف اعتبارها      
 الطرف،

 

 

فـردوس آرا بغـوم، مغـاليس أروشـا دومينغيـز،           : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ          * 
مــد جــرب، مــرمي بلميهــوب زرداين، سيــسوري شــوتيكول، مــاري شــانيت دايــرام، ســيس فلينترمــان، نائلــة حم  

. فرانــسواز غاســبار، فيوليتــا نويبــاور، بــراميال بــاتني، ســلفيا بيمنتــل، فوميكــو ســايغا، هيــسوشن، غلنــدا ب 
 .سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياو
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 : ما يليتعتمد 
 

  من الربوتوكول االختياري٧ من املادة ٣آراء مقدمة مبوجب الفقرة   
واملعلومــــات التكميليـــة املؤرخــــة   ٢٠٠٤يوليـــه  / متـــوز ٢١مقـــدما الـــبالغ املــــؤرخ    - ١

 مهـا مركـز فيينـا للتـدخل ضـد         ٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ نـوفمرب و  /لثاينتشرين ا  ٢٢
 ورابطـة حـصول املـرأة علـى العدالـة، ومهـا منظمتـان يف فيينـا، النمـسا، تعمـالن                      عائليالعنف ال 

وتـدعيان أن شـهيدة     . القـائم علـى أسـاس اجلـنس       على محاية ودعم النـساء مـن ضـحايا العنـف            
سـابقة لـدى مركـز فيينـا        موكلــة   نة منساوية مـن أصـل تركـي و        ، وهي مواط  )توفاةامل(غويكشـه  

 مـن  ٥  و٣  و٢  و١طـرف للمـواد   الدولـة  ال، هـي ضـحية انتـهاك    عائليللتدخل ضد العنف ال  
روتوكوهلـا االختيـاري    وكانت االتفاقيـة وب   . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

ــز   ــال حيـ ــد دخـ ــرف يف    قـ ــة الطـ ــذ يف الدولـ ــسان٣٠التنفيـ ــل / نيـ ــانون ٢٢  و١٩٨٢أبريـ  كـ
 .، على التوايل٢٠٠٠ديسمرب /األول

 
 احلقائق كما قدمها مقدما البالغ  

علـــى يـــد زوجهـــا مـــصطفى غويكـــشـه وقـــع االعتـــداء العنيـــف األول علـــى شـــهيدة  ١-٢
ديـــسمرب / كـــانون األول٢ يف ٠٠/١٦الـــساعة حـــسـب علــــم مقدمــــي الـــبالغ،  ، غويكـــشـه
.  وهــدد بقتلــهاغويكــشـه خبنــق شــهيدة غويكــشـهام مــصطفى  بــشقة الــضحية حيــث قــ١٩٩٩

 الليلة عند إحدى صديقاهتا، وقامـت يف اليـوم التـايل بـإبالغ الـشرطة                غويكشـهقضت شهيدة   و
 . يف فيينا١٥نطقـة بالواقعة مبساعدة مكتب رعاية الشباب بامل

من العـودة   ، أصدرت الشرطة أمراً بالطرد واملنع       ١٩٩٩ديسمرب  / كانون األول  ٣ويف   ٢-٢
أ مــن قــانون  ٣٨، وذلــك عمــالً باملــادة غويكــشـه يــشمل شــقة عائلــة غويكــشـهحبــق مــصطفى 
Sicherheitspolizeigesetz)(شرطة األمن   

ويف الوثائق الداعمة لألمر، ذكر ضابط الـشرطة  . )٢٠(
ــهما حتــت أُذُن شــهيدة           ــاتح ميكــن رؤيت ــون أمحــر ف ــة وجــود كــدمتني بل ــن الواقع ــسؤول ع امل

 .من أثر اخلنق مىن، وكانتا على حد قوهلا اليغويكشـه
، جيـب أن    )Strafgesetzbuch( من القـانون اجلنـائي       ١٠٧ من املادة    ٤ومبوجب الفقرة    ٣-٢

زوجـة أو خلـف مباشـر أو أخ أو أخـت أو قريـب يـسكن       /يقوم من يتعرض للتهديد مـن زوج    
قــضائياً دعـــى عليـــه يف نفــس األســرة املعيــشية للمتــهم، مبــنح اإلذن مــن أجــل مالحقــة اجملــرم امل

 السلطات النمـساوية    غويكشـهشهيدة  نـح  ومل مت . ذا طابع جنائي  خطريا  هتديدا  توجيهـه  لقيامه ل 
__________ 

 .ُترجم هذا القانون بوصفه قانون شرطة األمن وقانون حفظ القانون والنظام، على السواء )٢٠( 
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 غويكــشـهولـذلك اُتهــم مـصطفى   .  قـضائياً لتهديــده حياهتـا  غويكــشـهاإلذن مبالحقـة مـصطفى   
قـل بكـثري     كانـت أ   غويكـشـه ومتت تربئته ألن إصابات شهيدة      . جبرمية إحداث إيذاء بدين فقط    

 .بدنياً من أن تشكل إيذاًء
 / آب ٢٢  و ٢١يف  وقعـت حادثتـا العنـف التاليتـان اللتــان علـم مقدمــا الـبالغ هبمـا                و ٤-٢

أغــسطس / آب٢٢ يف غويكــشـهفعنــدما وصــلت الــشرطة إىل شــقة عائلــة  . ٢٠٠٠أغــسطس 
ى  من شعرها وضـاغطاً وجههـا علـ        غويكشـه ممسكاً بشهيدة    غويكشـه، كان مصطفى    ٢٠٠٠
. وأخــربت الــشرطة الحقــاً أنــه هــدد بقتلــها يف اليــوم الــسابق إذا أبلغــت عنــه الــشرطة . األرض

حبـق مـصطفى     ســاريا ملـدة عـشـرة أيــام          وأصدرت الشرطة أمراً ثانياً بالطرد واملنـع مـن العـودة          
وأبلغت الشرطة املـدعي العـام بـأن        .  وسلم املبىن السكين   غويكشـه يشمل شقة عائلة     غويكشـه
، إال أن احتجـازه وطلبـت  ) بـسبب التهديـد بالقتـل   ( ارتكب إكراهاً مشددا    غويكشـهمصطفى  

 .الطلب ُرفض
ــسمرب / كــانون األول١٧ويف  ٥-٢ ــران٣٠ ، و٢٠٠١دي ــه / حزي ــوز٦ و، ٢٠٠٢يوني  / مت

، اسـتدعيت الـشرطة     ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٦ و ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٥ و،  ٢٠٠٢يوليه  
 .أو االعتداء بالضرب/زاع وـبالغات اإلزعاج والن نـاء علـى بغويكشـهإىل شقة عائلة 

 غويكــشـهأصــدرت الــشرطة األمــر الثالــث بــالطرد واملنــع مــن العــودة حبــق مــصطفى  و ٦-٢
 اتـصلت  ٢٠٠٢أكتـوبر  / تـشرين األول ٨نتيجـة واقعـة حـدثت يف     ) يسري ملـدة عـشرة أيـام      و(

 وجرهــا مــن  بــسبهاغويكــشـه بالــشرطة، حيــث ادعــت قيــام مــصطفى غويكــشـهفيهــا شــهيدة 
وكـان خـدها    . الشقة وضرهبا على وجهها وخنقهـا والتهديـد مـرة أخـرى بقتلـها             فـي  مالبسها  

واهتمـت شـهيدة    . مصاباً بكدمات، كما كان هنـاك ورم دمـوي يف اجلانـب األميـن مـن عنقهـا                 
واسـتجوبت  .  ذي طـابع جنـائي     هتديـد خطـري   تـوجيـــه    زوجها بإحـداث أذًى بـدين و       غويكشـه

ورفـض املـدعي العـام الطلـب مـرة          .  مـرة أخـرى    احتجـازه  وطلبـت    يكشـهغوالشرطة مصطفى   
 .ثانية
هرنــالز ، أصــدرت حمكمــة فيينــا احملليــة ملنطقـــة ٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ويف  ٧-٢

 حيظـر عليـه العـودة إىل شـقة العائلـة            غويكـشـه مدته ثالثة أشهر حبق مـصطفى       أمر زجر مؤقت    
وتقـرر بـدء سـريان األمـر بـشكل          .  أو باألطفـال   ويكـشـه غوحميطها املباشر، واالتصال بشهيدة     

ولــدوا يف ) ابنتــان وابــن واحــد(واألطفــال كلــهم قُــصر . ذهـفيـــنـتبـفــوري، وُعهــد إىل الــشرطة 
 .١٩٩٦  و١٩٨٩  عاميالفترة ما بني

الـذي كـان علـى      (، قـام مكتـب رعايـة الـشباب          ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٨ويف   ٨-٢
بــإبالغ )  بــسبب االعتــداءات العنيفــة الــيت وقعــت أمــام األطفــال كــشـهغوياتــصال دائــم بعائلــة 
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لكــن .  ويعــيش يف شــقة العائلــةلزجــر املؤقــت مل ميتثــل ألمــر اغويكــشـهالــشرطة بــأن مــصطفى 
 .تعثر عليه هناك عند تفقدها املكان الشرطة مل

 غويكـشـه وأشار مقدما البالغ إىل أن الشرطة علمت من مصادر أخـرى أن مـصطفى        ٩-٢
، قام رمزي بركنـت، والـد       ٢٠٠٢نوفمرب  /ويف هناية تشرين الثاين    .ان خطراً وميتلك مسدساً   ك

 اتصل به هاتفياً بشكل متكـرر وهـدد         غويكشـه، بإبالغ الشرطة أن مصطفى      غويكشـهشهيدة  
إفــادة تلقــى  مــن العائلــة؛ ومل يقــم ضــابط الــشرطة الــذي فــرد آخــر أو غويكــشـهبقتــل شــهيدة 

 الــشرطة بــالتوتر غويكــشـهكمــا أبلــغ شــقيق مــصطفى . تقريــر للــشرطةالــسيد بركنــت بتقــدمي 
. غويكــشـه هــدد بقتلــها عــدة مــرات وزوجهــا وبــأن مــصطفى غويكــشـهالقــائم مــابني شــهيدة 

ومل تتحقــق الــشرطة مــن امــتالك مــصطفى      . تأخــذ الــشرطة إفادتــه جبديــة ومل تــسجلها     ومل
 .عدمه رغم سريان حظر للسالح حبقه ملسدس من غويكشـه

فيينــا املالحقــة القــضائية ل، أوقــف املــدعي العــام ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٥ويف  ١٠-٢
 علـى أسـاس      ذا طـابع جنـائي     هتديـداً خطـرياً   توجيهــه    إلحداثـه أذًى بـدين و      غويكـشـه ملصطفى  

 .عدم وجود سبب كاف ملالحقته قضائياً
 شــهيدة  النــار علــىغويكــشـه، أطلــق مــصطفى ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٧ويف  ١١-٢

تقرير الشرطة عدم توجه أي ضـابط إىل الـشقة مـن            فيـد  وي.  يف شقتهما أمام ابنتيهما    غويكشـه
 . قبل إطالق النارغويكشـه وشهيدة غويكشـهزاع بني مصطفى ـأجل تسوية الن

.  نفـسه للـشرطة  غويكـشـه وبعد ساعتني ونصف من ارتكاب اجلرميـة، سـلَّم مـصطفى             ١٢-٢
 حالياً حكماً بالسجن مدى احلياة يف مؤسسة للمجـرمني املـضطربني            وتفيد التقارير بأنه يقضي   

 .)٢١(ــاعقلي
 

 وىــالشك  
 هــي ضــحية انتــهاك الدولــة الطــرف     غويكــشـهيــشكو مقــدما الــبالغ بــأن شــهيدة      ١-٣
، ألن الدولـة    اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة            من   ٥  و ٣  و ٢  و ١ لموادل

 يف  غويكـشـه  فعـال باختـاذ كـل التـدابري املالئمـة حلمايـة حـق شـهيدة                  الطرف مل تقـم علـى حنـو       
 بوصـفه جمرمـاً عنيفـاً       غويكـشـه ومل تقـم الدولـة مبعاملـة مـصطفى          . األمن الشخـصي ويف احليـاة     

ويدعي مقـدما الـبالغ أن القـانون االحتـادي للحمايـة مـن            . وخطرياً للغاية وفقاً للقانون اجلنائي    
ال يـوفر سـبل   ) Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie(العنف داخل األسـرة  

__________ 
 عقليـاً أكثـر اضـطرابا     إزاء جرمية القتل، ولكن جرى تشخيصه بأنه        ) سليم العقل (ُيفاد بأنه يتمتع بعقل سليم       )٢١( 

 .بشكل عام
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ر سـيما يف حـاالت العنـف املتكـر     محاية املرأة من األشخاص ذوي نزعات العنف الـشديد، وال  
يدعي مقـدما    كما. غ على ضرورة االحتجاز   يصر مقدما البال  بل  . الشديد والتهديدات بالقتل  

شرطة واملدعي العام أفضل وأسرع، لعلم املـدعي العـام          البالغ بأنه لو كان االتصال فيما بني ال       
ــاً ملالحقــة مــصطفى      باســتمرار العنــف وهتديــدات القتــل ولرمبــا توصــل إىل أن لديــه ســبباً كافي

 . قضائياًغويكشـه
بالتزاماهتـا املنـصوص   ـــِف أيـضـا    مل تكـذلك بـأن الدولـة الطـرف    وادعى مقدما البالغ     ٢-٣

 للّجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد  ٢١  و١٩  و١٢م عليهــا يف التوصــيات العامــة أرقــا
جنـة  التعليقـات اخلتاميـة للّ    املرأة، وإعالن األمم املتحدة بشأن القضاء على العنف ضـد املـرأة، و            

بــشأن التقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الثالــث والرابــع والتقريــر    ) ٢٠٠٠يونيــه /حزيــران(
مم املتحدة بشأن تدابري منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة الراميـة    الدوري اخلامس للنمسا، وقرار األ 

لوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية        إىل القضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وعـدة أحكـام واردة با               
 مـن اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان الـصادر عـن               ٣، واملـادة    الثالثة والعشرين للجمعية العامة   

، وعـدة   العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية            من   ٩  و ٦  األمم املتحدة، واملادتني  
 . دولية أخرى، والدستور النمساويصكوكيف أحكام 

بـأن املـرأة تتـأثر بـصورة أكـرب          بالغ   من االتفاقية، ادعى مقدما الـ      ١وفيما يتعلق باملادة     ٣-٣
جبديـة بوصـفه هتديـداً حقيقيـاً         العنف العائلي    مبعاملةبكثري من الرجل بعدم قيام املدعني العامني        

تلــك كمــسألة مبــدأ يف دعـَـــى عليهـــم للحيــاة، وعــدم قيــامهم بطلــب االحتجــاز للمجــرمني امل 
وتتأثر املرأة كذلك بشكل غري متناسب باملمارسة املتعلقة بعـدم مالحقـة اجملـرمني يف               . احلاالت

 عـن ذلـك، تتـأثر املـرأة     وفـضالً . على النحو الواجـب  قضائياً ومعاقبتهم   عائلـي  حاالت العنف ال  
بــشكل غــري متناســب بــنقص التنــسيق بــني األفــراد املكلفــني بإنفــاذ القــانون ومــوظفي اجلهــاز     

وعـــدم القيـــام جبمـــع البيانـــات وتـــوفري  ف العائلــــي، القـــضائي، وعـــدم توعيتـــهم بـــشأن العنـــ 
 .العائلـياإلحصاءات عن العنف 

ــادة   ٤-٣ ــق بامل ــادة  ،١وفيمــا يتعل ــادة ) و(و ) د (و) ج(  و)أ (٢ إىل جانــب امل  مــن ٣وامل
لي عـائ ملتـهمني يف حـاالت العنـف ال       عـدم احتجـاز ا     البالغ أن    ت اجلهتان مقدمتا  االتفاقية، أكد 

التنسيق فيما بني مـوظفي إنفـاذ       عدم  على حنو يفي باملطلوب و    عدم اختاذ اإلجراءات القانونية     و
حـوادث العنـف   حتفاظ بإحـصاءات  القانون واملوظفني القضائيني وعدم مجع البيانات وعدم اال       

 مـن التمتـع حبقـوق اإلنـسان         شهيكـ وغ لي أدى إىل خلل يف املمارسـة وإىل حرمـان شـهيده           عائال
فقــد كانــت عرضــة لالعتــداء باســتخدام العنــف والــضرب واإلكــراه والتهديــدات  . اهلــ املقــررة

 .للقتل تعرضت شهيكو مصطفى غتجزمل حيبالقتل، وملا 
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 الـبالغ بـأن     مقـدما من االتفاقيـة، أفـاد      ) ـه (٢ إىل جانب املادة     ١ ،وفيما يتعلق باملادة   ٥-٣
موظفي العدالة اجلنائية النمساوية مل يتصرفوا باجلدية املطلوبة للتحقيق يف أعمال العنـف ورفـع               

ــشهيده     ــا لــ ــة مــ ــشأهنا وحلمايــ ــوى بــ ــوغدعــ ــن حشهيكــ ــاة ويف   مــ ــسان يف احليــ ــوق اإلنــ قــ
 .الشخصي األمن
 الـبالغ أن قتـل   مقـدما  مـن االتفاقيـة، ادعـى     ٥ إىل جانب املادة     ١ ،وفيما يتعلق باملادة   ٦-٣

ئد يف التعامـل مـع       الـسا  عـدم اجلديـة    لـيس سـوى مثـال مـن األمثلـة املأسـاوية ل             شهيكـ وشهيده غ 
 نظام العدالـة    تربويع.  ومن جانب السلطات النمساوية    اجلمهور من جانب    - رأةالعنف ضد امل  

لية، وأهنـا جـرم     عائمشكلة اجتماعية أو     املسألة    أن والقضاة،اجلنائية، وخباصة املدعون العامون     
فهم ال يطبقون القانون اجلنائي علـى هـذا العنـف           . بسيط حيدث يف بعض الطبقات االجتماعية     

ألهنم ال حيملون اخلطـر علـى حممـل اجلـد وينظـرون إىل خمـاوف النـساء وشـواغلهن بـشيء مـن                 
 .االستخفاف

م إىل أي مـــدى كانـــت هنـــاك انتـــهاكات نـــة أن تقـــّي الـــبالغ إىل اللجمقـــدماوطلـــب  ٧-٣
ــة      ملــا ــة ومــسؤولية الدول ــة مبوجــب االتفاقي للــضحية مــن حقــوق اإلنــسان ومــن احلقــوق احملمي

 البالغ أيضا إىل اللجنـة أن توصـي بـأن         مقدماوطلب  . املشتبه فيه اخلطري  احتجاز  الطرف لعدم   
 خاصـة املهـاجرات، وذلـك بإعطـاء         توفر الدولة الطرف محاية فعالة للنساء من ضحايا العنـف،         

تعليمــات واضــحة للمــدعني العــامني وقــضاة التحقيــق بــشأن مــا ينبغــي أن يفعلــوه يف حــاالت   
 .وقوع عنف شديد ضد النساء

 الـبالغ إىل اللجنـة أن توصـي الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ سياسـة                   مقـدما وطلب كذلك    ٨-٣
لي وسياسـة   عـائ  ضـحايا العنـف ال     المة للنـساء مـن     بغـرض تـوفري الـس      التوقيـف واالحتجـاز   تؤيد  

لي، عــائ أن اجملتمــع يــدين العنــف ال واجلمهــور مــن شــأهنا أن ُتفهــم اجملــرمني  “يــد املقاضــاةتؤ”
 .وبغرض كفالة التنسيق فيما بني خمتلف سلطات إنفاذ القانون

 الــبالغ أيــضا إىل اللجنــة أن توصــي الدولــة الطــرف بــأن تكفــل تعــاون  مقــدماوطلــب  ٩-٣
بشكل اعتيـادي مـع   ) الشرطة واملدعون العامون والقضاة   (ام العدالة اجلنائية     مستويات نظ  مجيع

 وبـأن تكفـل     ،املنظمات اليت تعمـل علـى محايـة النـساء مـن ضـحايا العنـف اجلنـساين ودعمهـن                   
ــد    ــربامج التـ ــي لـ ــابع اإللزامـ ــف ال  الطـ ــال العنـ ــف يف جمـ ــائريب والتثقيـ ــوظفي  عـ ــسبة ملـ لي بالنـ

 .اجلنائية العدالة
 الـبالغ عـدم وجـود أيـة سـبل انتـصاف حمليـة               أكد مقـدما  ص مقبولية البالغ،    فيما خي و ١٠-٣

حليلولـة  ا و شهيكـ وحلماية األمـن الشخـصي للـسيدة شـهيده غ         االستفادة منها   كان ميكن   أخرى  
الزجـري  وقد ثبت عـدم جـدوى كـل مـن أمـري الطـرد واملنـع مـن العـودة واألمـر                       . دون قتلها 
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االتــصال بــشرطة فيينــا عــدة مــرات (علــى احلمايــة فكــل حمــاوالت املتوفيــة للحــصول . املؤقــت
 وخنقهـا؛ وتقـدمي ثـالث شـكاوى رمسيـة إىل الـشرطة؛              شهيكـ وعندما اعتدى عليها مـصطفى غ     

اتـصال اجلـريان بـشرطة      (واحملاوالت الـيت بـذهلا آخـرون        ) شهيكوم إىل مصطفى غ   اهتاالوتوجيه  
 شهيكـ ويـام شـقيق مـصطفى غ      عـن التهديـدات بالقتـل؛ وق      بـاإلبالغ   فيينا؛ وقيـام والـد الـضحية        

 .باءت بالفشل)  ملسدسشهيكوعن حيازة مصطفى غباإلبالغ 
 إىل أن   ،٢٠٠٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٠ يف املذكرة املؤرخـة      ، البالغ مقدماوأشار   ١١-٣

 مقـدما وأكـد  .  الرمسيـة ]الدولـة [الورثة مل يقيموا أية دعوى مدنية مبوجب القانون املتعلق بتبعة    
ذا اإلجراء مل يكن ليشكل سبيال فعاال من سـبل االنتـصاف فيمـا يتعلـق بعـدم                  البالغ أن مثل ه   
ولــن تعيــدها مقاضــاة الدولــة بــدعوى أوجــه   .  ومل يكــن ليمنــع قتلــها شهيكــومحايــة شــهيده غ

ن تكبـد اخلـسارة وغـري ذلـك مـن           عـ  بـل سـتوفر للورثـة التعـويض          ،التقصري واإلمهال إىل احليـاة    
. جني، أي التعـويض مـن جهـة واحلمايـة مـن جهـة أخـرى               فهناك تعارض بني النه   . التعويضات

التعـويض  (، ومـن حيـث األغـراض        )الورثة يف مقابل الضحية   (فهما خيتلفان من حيث املستفيد      
بعـد الوفـاة بـدال مـن        ( ومـن حيـث التوقيـت        ،)عن فقدان شخص يف مقابل إنقاذ حياة شخص       

 تبعـة  ريـ قرة ملا دعت احلاجة إىل تولو أن الدولة الطرف كانت حتمي النساء بفعالي   ). قبل الوفاة 
الـبالغ   مقـدما وأفـاد  . ةظـ تـستلزم دعـاوى التعـويض تكـاليف باه        وعـالوة علـى ذلـك،       . الدولة

 بغرض مساءلة الدولـة الطـرف بـشأن أوجـه التقـصري واإلمهـال بـدال مـن احلـصول علـى                       هميقدت
ىل االنتـصاف   ؤدي إ تـ  أن   اوأخريا، فإن مقاضاة الدولة الطـرف لـيس مـن شـأهن           . تعويض للورثة 

 . من الربوتوكول االختياري٤الفعلي متشيا مع املادة 
 لألمــم  تابعــة يقــدما الــبالغ إىل أي هيئــة أخــرى ا مل الــبالغ أيــضا أهنمــ مقــدماوذكــر  ١٢-٣

 . أو التحقيق الدولينيةللتسوياملتحدة أو أي آلية إقليمية 
 أنـه مـن املـربر واملناسـب أن     وأكد مقدما البالغ، فيما يتعلق حبق املثول أمـام احملكمـة،        ١٣-٣

ــها ألهنــا   -يقومــا بتقــدمي الــشكوى باســم شــهيده غويــشكه     الــيت يتعــذر عليهــا إعطــاء موافقت
ويعتربا أنه من املالئم متثيلها أمام اللجنـة ألهنـا كانـت موكلتـهما وكانـت علـى عالقـة                    . توفيت

ن ضـحايا العنـف     شخصية معهما وألهنما منظمتان خاصـتان بتقـدمي احلمايـة والـدعم للنـساء مـ               
العــائلي؛ وإحــدى هــاتني املنظمــتني هــي مركــز للتــدخل ضــد العنــف العــائلي، أُنــشئت عمــال     

وتطلب املنظمتان حتقيـق العدالـة مـن    .  من قانون شرطة األمن االحتادية     ٢٥ من البند    ٣بالفقرة  
ا أجل شهيده غويكشه وحتسني محاية النساء يف النمسا من العنف العائلي حىت ال تذهب وفاهتـ               

وبناء على ذلك، حصل مقـدما الـبالغ علـى املوافقـة اخلطيـة ملكتـب مدينـة فيينـا لـشؤون                    . عبثا
 .الشباب واألسرة، وهو الوصي على أطفال شهيده غويكشه القاصرين الثالثة
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 مذكرة الدولة الطرف بشأن املقبولية  
ألحـداث   تسلـسل ا   ،٢٠٠٥مايو  / أيار ٤ املؤرخة   هتامذكر يف   ،وصفت الدولة الطرف   ١-٤

حــاكم لتهديــده بارتكــاب  مل ُيشهيكــوفمــصطفى غ. شهيكــوالــيت أفــضت إىل مقتــل شــهيده غ 
 ألهنــا مل تــأذن ١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول٢ يــوم شهيكــوجرميــة خطــرية يف حــق شــهيده غ

. وأقامت السلطات دعوى عليه بتهمة إيقاع األذى البـدين بـسوء نيـة           . للسلطات بالقيام بذلك  
 تريــد اإلدالء بـشهادة ضــد مــصطفى  شهيكـ وكمــة، مل تكـن شــهيده غ وبنـاء علــى سـجالت احمل  

لعـدم  ئـت سـاحته     ّروقـد بُ  .  كما أهنا طلبت صراحة من احملكمة عـدم معاقبـة زوجهـا            شه،يكوغ
 .توافر األدلة

املنـع مـن العـودة    الطرد و ، أصـدر أفـراد الـشرطة أمـرا بـ          ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٣ويف   ٢-٤
 حبـادث ينطـوي علـى إكـراه مـشدد           يـا  العـام هاتف   كمـا أبلغـوا املـدعي     . شهيكـ و مـصطفى غ   حبق

 .كان قد وقع يف اليوم السابقذي طابع جنائي وعلى توجيه هتديد خطري 
 املدعي العام شكوى خطيـة بـشأن حـادث يـوم            ملس، ت ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلول ١٨ويف   ٣-٤

صـيبت  ، قالت إهنـا كانـت قـد أُ        شهيكوولدى استجواب شهيده غ   . ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٢٢
.  قـد هـدد بقتلـها      شهيكـ و ونوبـات مـن االكتئـاب وأنكـرت أن يكـون مـصطفى غ              بنوبة صـرع  

 بتهمــة اإلكــراه شهيكــوعــام الــدعوى املقامــة ضــد مــصطفى غونتيجــة لــذلك، أوقــف املــدعي ال
 . ذي طابع جنائياملشدد وتوجيه هتديد خطري

سائل الوصــاية دور  املختــصة مبــ، قيــدت احملكمــة٢٠٠١ينــاير / كــانون الثــاين١٣ويف  ٤-٤
 يف رعايـة أطفاهلمـا وتنـشئتهما وطلبـت منـهما االمتثـال       شهيكـ و وشـهيده غ شهيكـ وصطفى غمـ 

هـا إىل أن    وأشـارت احملكمـة يف قرار     . للتدابري املتفق عليها بالتعاون مـع مكتـب رعايـة الـشباب           
 كانا دائما حياوالن إعطاء االنطبـاع بأهنمـا يعيـشان حيـاة             شهيكو وشهيده غ  شهيكومصطفى غ 

 ذي طـابع    ال عن التهم اخلاصة بإيقـاع األذى البـدين وتوجيـه هتديـد خطـري              وعند السؤ . منظمة
 إىل أنـه مـن املهـم مالحظـة أهنمـا            شهيكـ و وشـهيده غ   شهيكـ و، أشار كل من مـصطفى غ      جنائي

 .توصال إىل صلح تام ُبَعيد كل حادث
 النفـسي  األزواج االشتراك يف عـالج   علىشهيكو وشهيده غ  شهيكوووافق مصطفى غ   ٥-٤

حـىت صـيف   اسـتمرا يف العـالج النفـسي    وقـد  . اء على اتصال مبكتب رعايـة الـشباب     وعلى البق 
كما قدمت إدارة املدينـة هلمـا شـقة جديـدة وأوسـع لتلبيـة حاجاهتمـا امللحـة مـن             . ٢٠٠٢سنة  

 كـانون   ١٧ورغـم هـذه الترتيبـات، تـدخلت الـشرطة مـرارا يف نزاعاهتمـا أيـام                  . حيث الـسكن  
ــسمرب /األول ــران٣٠  و٢٠٠١ديــــــ ــه / حزيــــــ ــوز٦  و٢٠٠٢يونيــــــ ــه / متــــــ  ٢٠٠٢يوليــــــ

 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٦  و٢٠٠٢أغسطس /آب ٢٥ و
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أمــرا لز اة هرنــقــنطمب  احملليــةكمــةاحمل أصــدرت ،٢٠٠٢أكتــوبر / تــشرين األول٢٣ويف  ٦-٤
 ب مــن قــانون إنفــاذ األحكــام    ٣٨٢ عمــال بالبنــد  شه،يكــوضــد مــصطفى غ زجريــا مؤقتــا  

 وكـذلك االتـصال باألطفـال       ،اهبـ ة  يطـ  احمل ة وإىل املنطقـ    حظـر عليـه العـودة إىل الـشقة         القضائية،
رغـم أهنـا     (شهيكوادة أمام القاضي حبضور مصطفى غ     بشهشهيده  وأدلت  . شهيكووبشهيده غ 
مشـل األسـرة، وأن عالقـة    مفادها أهنا ستبذل وسـعها للحفـاظ علـى        ) بلغت حبقوقها كانت قد أُ  
 املرتليــة نظــرا  األعمــالا يف  باألطفــال جيــدة للغايــة وأنــه كــان يــساعده     شهيكــومــصطفى غ

 .إلصابتها بالصرع
ــر للــشرطة   ٧-٤ ــاين١٨ املــؤرخوأظهــر تقري ــوفمرب / تــشرين الث ــة  ٢٠٠٢ن  أن مكتــب رعاي

الزجــري  ألنــه كــان قــد انتــهك األمــر  شهيكــوالــشباب طلــب إىل الــشرطة القــدوم إىل شــقة غ 
. لـشرطة  هنـاك لـدى وصـول ا    شهيكـ وومل يكـن مـصطفى غ     . د داخل الشقة   وكان يوج  املؤقت

 لقدوم أفراد الشرطة وسـألتهم عـن سـبب قـدومهم يوميـا رغـم       شه غاضبةيكووبدت شهيده غ 
 .أهنا أعلنت صراحة رغبتها يف قضاء حياهتا مع زوجها

، سحب مكتب املدعي العام يف فيينـا االهتامـات          ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ٦ويف   ٨-٤
أكتـوبر  / تـشرين األول ٨ثة اليت وقعـت يف  املتعلقة بتوجيه هتديد جنائي خطري فيما يتصل باحلاد  

ن شهيدة غويكـشه قـدمت بيانـا خطيـا إىل الـشرطة تـدعي فيـه أن إصـابتها نتجـت                      أل،  ٢٠٠٢
كما ذكـرت أيـضا أن زوجهـا وّجـه إليهـا هتديـدات متكـررة بالقتـل علـى مـدى                      . عن احتكاك 
ئمـة للمنازعـات    وتابع املدعي العـام احلالـة باعتبـار أن التهديـدات كانـت مسـة دا               . عدة سنوات 

وحاولـت شـهيدة غويكـشه يف مـرات عديـدة التـهوين مـن شـأن                 . وأهنـا لـن تنفـذ     بني الزوجني   
وسامهت بفعلها هذا، وبرفـضها     . هذه احلوادث بغية منع تقدمي مصطفى غويكشه إىل احملاكمة        

  .جرمية لة دون التمكن من إدانته بارتكاباإلدالء بإفادة يف اإلجراءات اجلنائية، يف احليلو
، جــاء مــصطفى غويكــشه إىل الــشقة يف ســاعة  ٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٧ويف  ٩-٤

باكرة من الصباح وفتح الباب مستخدما مفتاحا أعطتـه لـه شـهيدة غويكـشه قبـل أسـبوع مـن                     
وصـاحت شـهيدة   .  ليعود إليها ثانيـة عنـد الظهـر   ٣٠/٨وغادر الشقة يف الساعة . ذلك التاريخ 

يس أبا لكل أطفاهلا فأطلق مـصطفى غويكـشه النـار علـى رأسـها               غويكشه يف وجهه قائلة إنه ل     
من مسدس كان قد اشتراه قبل ثالثة أسابيع سابقة، بالرغم من خضوعه حلظر ساري املفعـول                

 .مينعه من محل السالح
وجــاء يف إفــادة خــبري مــن الــشهود يف حماكمــة مــصطفى غويكــشه أنــه ارتكــب جرميــة   ١٠-٤

 ،وهلـذا الـسبب   . يب بسبب الغرية، مما يرفع عنه املسؤولية اجلنائيـة        القتل حتت تأثري الذهان العصا    
. طلب مكتب املـدعي العـام يف فيينـا وضـعه يف مؤسـسة للمـصابني بـاختالالت عقليـة إجراميـة               

، أصـدرت حمكمـة فيينـا اإلقليميـة أمـرا بوضـع مـصطفى               ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ويف  
 .غويكشه يف مؤسسة من هذا النوع
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 حاجــت الدولــة الطــرف بــأن ســبل االنتــصاف احملليــة قــد        ،ا يتعلــق باملقبوليــة وفيمــ ١١-٤
فأوال، مل تأذن شهيدة غويكشه للـسلطات املختـصة بتقـدمي مـصطفى غويكـشه إىل                . استنفدت

كمــا مل تكــن مــستعدة لــإلدالء بإفــادة .  ذا طــابع جنــائياحملاكمــة علــى توجيهــه هتديــدا خطــريا
كما دأبت، بعد توجيـه االهتامـات، علـى بـذل          . ة زوجها وطلبت إىل احملكمة عدم معاقب    . ضده

 . جهود كبرية للتهوين من شأن احلوادث وإنكار طبيعتها اجلنائية
 بأن القانون االحتادي املتعلق باحلماية ضد العنـف داخـل           كذلك الدولة الطرف    وتدفع ١٢-٤

ارا للتعـاون الفعـال     األسرة يعترب نظاما شديد الفعاليـة ملكافحـة العنـف العـائلي وأنـه يـشكل إطـ                 
يف ذلـك دور     تفاصـيل عـن بعـض جوانـب النظـام، مبـا           وقُـدمت   . فيما بني املؤسـسات املختلفـة     

وباإلضافة إىل التدابري اجلنائية يوجد عدد من التدابري السياسية وتدابري القـانون            . مراكز التدخل 
وميكـــن تـسوية    . جئويـستكمل هـذا النظـام بـاملال       . املدين املتعلقة باحلماية ضد العنـف العـائلي       

 .  القانون والنظام العامصوناملنازعات، يف احلاالت األقل حدة، مبوجب قانون 
من قـانون إنفـاذ األحكـام القـضائية         ) ب (٣٨٢ومل تستفد شهيدة غويكشه من املادة        ١٣-٤

 وبّينـت بوضـوح، عوضـا عــن    .زجــر مؤقـت ضـد مـصطفى غويكــشه   كـي تطلـب إصـدار أمـر     
ومل تتخـذ مطلقـا قـرارا قاطعـا     . ملزيد مـن التـدخالت يف حياهتـا األسـرية    ذلك، عدم رغبتها يف ا   

إذ أعطتـه مـثال مفـاتيح الـشقة بـالرغم مـن             (بتحرير نفـسها وأطفاهلـا مـن عالقتـهم مـع زوجهـا              
ومل يكـن يف مقـدور الـسلطات        ).  سـاري املفعـول مبنعـه مـن دخوهلـا          زجري مؤقـت  وجود أمر   

إذ أن  . ة غويكـشه، بـدون وصـوهلا إىل هـذا القـرار           سوى اختاذ إجراءات حمدودة حلمايـة الـسيد       
 .فشل احلماية الفعالة كان أمرا حمتوما بدون تعاوهنا

ــاء علــى هــذه املعلومــات  ١٤-٤ ــا وبن ك مــا يــربر اســتخدام االحتجــاز   األساســية، مل يكــن هن
ــة الــيت وقعــت يف    فيمــا ــشرين األول٨يتــصل باحلادث ــوبر / ت إذ مل يكــن ملــصطفى  . ٢٠٠٢أكت

ومل يعتـرب املـدعي   .  جنـائي ومل يعـرف املـدعي العـام مـىت حـصل علـى الـسالح               غويكشه سجل 
قتـل   علـى    غويكـشه العام أن احلقائق املتاحة تـشري إىل وجـود خطـر فعلـي بـأن يقـدم مـصطفى                    

ونظرا إىل مـا أبدتـه شـهيدة غويكـشه          .  تربير االحتجاز إال كوسيلة أخرية     ، وعليه ال ميكن   الغري
، ) أعـاله  ٧-٤انظـر الفقـرة      (٢٠٠٢نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨من غضب لتدخل الشرطة، يف      

ويـتعني علـى    . يقتنع املدعي العام بأن التهمة ستؤدي إىل اإلدانة وإىل صدور حكم بالـسجن             مل
احملكمة أن تضع مبدأ التناسب يف اعتبارها عند إصـدار أمـر باحتجـاز املتـهم، وهـي ملزمـة، يف                     

ــاز إذا    ــن االحتجـ ــر عـ ــوال بـــصرف النظـ ــل األحـ ــم    كانـــت كـ ــع احلكـ ــسقة مـ ــري متـ ــه غـ مدتـ
 . صدوره املتوقع
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يضاف إىل ذلك، أن شهيدة غويكشه كانـت متلـك حريـة خماطبـة احملكمـة الدسـتورية                    ١٥-٤
 الدسـتور االحتــادي، للطعــن يف الــنص  مــن ١٤٠ مــن املــادة ١وتقـدمي شــكوى مبوجــب الفقـرة   

دعي العـام بعـدم إصـدار أمـر         القانوين الـذي ال يتـيح هلـا إمكانيـة تقـدمي اسـتئناف ضـد قـرار املـ                   
وعلــى افتــراض أن ورثــة ضــحايا العنــف العــائلي، كورثــة   . بــالقبض علــى مــصطفى غويكــشه 

شــهيدة غويكــشه مــثال، يــستطيعون التــدليل علــى وجــود مــصلحة آنيــة مباشــرة هلــم يف األثــر     
ة الوقائي املترتب عن إلغاء احلكم ذي الصلة، فقد يكـون يف إمكـاهنم حـىت اآلن خماطبـة احملكمـ                   

 .الدستورية بشأن هذه املسألة
ن دورات تدريبيــة خاصــة عــن العنــف العــائلي كانــت وتــدفع الدولــة الطــرف أيــضا بــأ ١٦-٤

وجيـري اسـتعراض التعـاون بـني القـضاة ورجـال            . تعقد للقضاة ورجال الشرطة بـشكل منـتظم       
 وذلـك هبـدف منـع    -الشرطة بصورة مستمرة بغية كفالة تدخل أجهزة الدولـة بـشكل أسـرع             

دوث مــآس كمأســاة شــهيدة غويكــشه بقــدر اإلمكــان، بــدون التــدخل يف احليــاة األســرية    حــ
 . لألفراد وحقوقهم األساسية األخرى بصورة غري مناسبة

 
 املقبوليةبشأن  مالحظات الدولة الطرف لى البالغ عتعليقات مقدمّي

حية قـد   أهنمـا والـض  ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز  ٣١يقول مقدما البالغ يف مـذكرهتم املؤرخـة          ١-٥
اســتنفدوا مجيــع ســبل االنتــصاف احملليــة، الــيت كــان مــن املمكــن أن ترفــع عنــهم الغــنب بــشكل   

 كـصدور أمـر زجـر       -ويدعيان بأنه ال يوجد إلزام قانوين بالتقدم لطلـب تـدابري مدنيـة              . مرضٍ
 .مؤقت

ويــرى مقــدما الــبالغ أيــضا أن الــرأي القائــل بوجــوب أن تتقــدم امــرأة تواجــه هتديــدا    ٢-٥
. ل بطلب إىل احملكمة الدستورية ُيعترب حجـة تقـدمت هبـا الدولـة الطـرف بنيـة غـري سـليمة                   بالقت
أن اإلجــراءات تــستغرق مــن ســنتني إىل ثــالث ســنوات، وهــو الــسبب الــذي ينفــي تــرجيح    إذ

 .اعتبارها سبيال تسلكه امرأة تواجه هتديدا بالقتل طلبا لالنتصاف
خطـأت حـني ألقـت علـى عـاتق اجملـين عليهـا              ويعترب مقدما البالغ أن الدولـة الطـرف أ         ٣-٥

عبء مسؤولية اختاذ خطوات لوقف عنف الزوج وأهنا فشلت يف إدراك اخلطر الذي تعرضـت               
 ٤وعليه يـرى مقـدما الـبالغ وجـوب إلغـاء أحكـام الفقـرة        . له ويف إدراك مدى سيطرته عليها     

يتخـذوا إجـراءات ضـد       يف قانون العقوبات، املتعلقة مبـنح اإلذن للمـدعني كـي             ١٠٧من املادة   
 -األشخاص الذين يوجهون هتديـدات جنائيـة خطـرية، ابتغـاء حتميـل الدولـة عـبء املـسؤولية                    

 وتأكيدا حلقيقة أن توجيه هتديدات جنائية ُيعتـرب جرميـة ضـد اجملتمـع فـضال                 -حسب االقتضاء   
 .عن كونه جرمية ضد شخص اجملين عليه
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شــهيدة غويكــشه مل تكــن قــادرة علــى  ويــسعى مقــدما الــبالغ إىل توضــيح حقيقــة أن   ٤-٥
إذ أن اجملين عليهم حياولون عادة تفادي األعمـال الـيت تـؤدي إىل     . مفارقة زوجها بسبب رعبها   
وأهنـم كـثريا مـا يـشعرون بـأهنم جمـربون       ) “متالزمـة اسـتكهومل  ”(تفاقم اخلطر الذي يواجهونه     

عليهـا ألهنـا مل تكـن يف وضـع          وعليـه ال ينبغـي إلقـاء اللـوم          . على العمل لصاحل مـرتكيب اجلرميـة      
 .يسمح هلا مبفارقة زوجها بسبب عوامل نفسية واقتصادية واجتماعية

ويطعن مقـدما الـبالغ أيـضا يف سـرد الدولـة الطـرف حلقـائق معينـة؛ كقـول مـصطفى                       ٥-٥
ــا  (غويكــشه  ــيس اجملــين عليه ــصابة      ) ول ــا م ــة صــرع وأهن ــأن شــهيدة غويكــشه تعرضــت لنوب ب
وقــد رفــضت . ديــدات زوجهــا هلــا، كمــا تــدعي الدولــة الطــرف وهــي مل تنــف هت. باالكتئــاب

وإن كانـت شـهيدة غويكـشه قـد         . اإلدالء بشهادة ضد مصطفى غويكشه يف مرة واحدة فقط        
هونت من شأن احلوادث يف إفادهتا أمام مكتب رعاية الشباب، فإن السبب يف ذلـك يعـود إىل            

 أن مـصطفى غويكـشه توقـف عـن          ويشري مقدما الـبالغ أيـضا إىل      . خوفها من أن تفقد أطفاهلا    
. تلقي العالج النفسي وأنـه كـان مـن الـسهل علـى الـشرطة اكتـشاف أنـه كـان حيمـل سـالحا                         

 وهـي  -ويشريون أيضا إىل أن شهيدة غويكشه قد اتصلت بالـشرطة يف الليلـة الـسابقة ملقتلـها                  
حقيقة توضح مدى ما كانت تعانيـه مـن رعـب شـديد وأهنـا كانـت مـستعدة الختـاذ خطـوات                       

 .ملنعه من اجمليء إىل الشقة
وبالنسبة لتعليقات الدولة الطرف بشأن التعاون الفعال فيما بـني املؤسـسات املختلفـة،       ٦-٥

فإن الشرطة ومكتب املدعي العام مل يشرعا يف خماطبة مركز فيينا للتدخل ضـد العنـف العـائلي                  
 .إال بعد موت شهيدة غويكشه

 
 لة املقبوليةتعليقات إضافية للدولة الطرف على مسأ

، بقـوة   ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢١ترفض الدول الطرف، يف مذكرهتا املؤرخـة         ١-٦
وُتــشري الدولــة الطــرف إىل أن . احلجــة الــيت تقــدم هبــا مقــدما الــبالغ وتتمــسك ببياهنــا الــسابق  

مقدمي البالغ ال يشريون فقط إىل حاالت الفشل املزعومة مـن جانـب املـدعي العـام املخـتص                   
ــانون نفــسه  وقاضــي  ــل وإىل فــشل الق ــق، ب ــة احملــضة تتــصل   . التحقي ــاداهتم النظري كمــا أن انتق

باإلطار القانوين وبتطبيق األحكام القانونيـة املتعلقـة حبمايـة احلـق يف احليـاة والـسالمة اجلـسدية                   
 .واحلق يف احترام اخلصوصية واحلياة األسرية، وعدم اختاذ تدابري فعالة وكافية بشكل عام

 من الدستور االحتادي على أنـه حيـق ألي فـرد           ١٤٠ من املادة    ١أحكام الفقرة   وتنص   ٢-٦
الطعن يف األحكام القانونية باعتبارها غري دستورية حال ادعائه وجود تعد مباشر على حقوقـه               
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الشخــصية يف حــدود مــا ينطبــق عليــه القــانون بــشأن ذلــك الفــرد دون صــدور قــرار أو حكــم   
 .تقدمي هذه الطلباتوال توجد حدود زمنية ل. قضائي

وتعتـرب  . ويتمثل اهلدف من اإلجراء يف تصحيح مـا يـزعم حدوثـه مـن انتـهاك للقـانون                  ٣-٦
احملكمة الدستورية أن الطلـب مـشروع فقـط إن كـان إلغـاء الـنص القـانوين املعـين سـيؤدي إىل                       

. عومـة حدوث تغري يف الوضع القانوين ملقـدم الطلـب حبيـث تنتفـي اآلثـار القانونيـة الـضارة املز                   
وعــالوة علــى ذلــك، يــتعني أن يلحــق ضــرر فعلــي مبــصلحة مقــدم الطلــب اخلاضــعة للحمايــة     

ويتعني أن تكون هـذه احلـال قائمـة يف كـل مـن وقـت تقـدمي الطلـب ووقـت إصـدار                 . القانونية
ــا   ــة الدســتورية لقراره ــستحقا للحــصول      . احملكم ــواه يكــون م ــب يف دع ــدم الطل وإذا جنــح مق

 .تعويض على
 مــن قــانون احملكمــة الدســتورية الــشروط العامــة املتعلقــة بالــشكل  ١٥ادة وتتــضمن املــ ٤-٦

أن يكـون الطلـب     : وتتـضمن هـذه الـشروط     . اإلجرائي لتقدمي العرائض إىل احملكمـة الدسـتورية       
مكتوبــا؛ وجيــب أن حييــل الطلــب إىل حكــم حمــدد يف الدســتور؛ وجيــب أن يــبني مقــدم الطلــب  

 من القـانون،    ٦٢ من املادة    ١ومبوجب الفقرة   . حمدداالوقائع؛ وجيب أن يتضمن الطلب مطلبا       
وعالوة علـى ذلـك، جيـب أن يوضـح          . جيب أن يذكر الطلب بدقة األحكام اليت ينبغي إلغاؤها        

الطلب بالتفصيل وجه عدم قانونية األحكام املطعون فيهـا وإىل أي مـدى كـان القـانون سـاريا                   
 مـن  ١٧ مـن املـادة   ٢وجـب الفقـرة   ومب. على مقدم الطلب دومنا صدور قرار أو حكم قـضائي        

 .القانون، جيب أن يقدم الطلبات حمام معتمد
وإذا اتفقــت احملكمــة الدســتورية مــع مقــدم الطلــب، فإهنــا تــصدر حكمــا يلغــي هــذه      ٥-٦

وعندها يكون املستشار االحتادي ملزما بنشر إلغاء هذه األحكام يف اجلريدة الرمسيـة              . األحكام
وجيوز للمحكمة الدسـتورية أيـضا      .  حيز النفاذ يف هناية يوم إصداره      للقوانني االحتادية، ويدخل  

 وهـو مــا ال يــسري بالــضرورة علــى مقــدمي  - شــهرا لإللغــاء ١٨أن حتـدد أجــال هنائيــا أقــصاه  
وحيدد أجل هنائي إذا كانت اهليئة التشريعية سـتمنح فرصـة للعمـل بنظـام جديـد                 . الطلب ذاهتم 

قرارات السابقة للمحكمة الدستورية، ميكن افتـراض أهنـا         ويف ضوء ال  . ميتثل لإلطار الدستوري  
 . ستستخدم اإلمكانية األخرية إذا كان هلا أن تقرر إلغاء حكم معني

 مـن الدسـتور     ١٤٠ مـن املـادة      ١وميكن إلجراءات احملكمة الدستورية يف إطار الفقـرة          ٦-٦
دمتا الــبالغ إىل االحتــادي أن تأخــذ مــن ســنتني إىل ثالثــة ســنوات، كمــا أشــارت اجلهتــان مقــ   

. لكن اإلجراءات ميكن أن تكون أقـصر إذا مت توضـيح اسـتعجاهلا للمحكمـة الدسـتورية                . ذلك
 ٤ مـن املـادة      ١ومع ذلـك، تلـزم الفقـرة        . وال توفر إجراءات احملكمة الدستورية انتصافا سريعا      

اد كـل سـبل   من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز املرأة باسـتنف        
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االنتصاف احمللية املتوافرة إال إذا كانت الدعاوى سـتطول بـشكل غـري معقـول أو أنـه ال ميكـن                     
 . توقع إنصاف فعال

ويعكــس شــرط اســتنفاد ســبل االنتــصاف احملليــة مبــدأ عامــا للقــانون الــدويل وعنــصرا    ٧-٦
 لعـالج انتـهاكات   فهـو يعطـي الدولـة املعنيـة فرصـة     . معتادا يف اآلليات الدولية حلقوق اإلنـسان      
 .حقوق اإلنسان على املستوى احمللي أوال

وتــدفع الدولــة الطــرف بأنــه كــان علــى شــهيدة غويكــشه أو مــن علــى قيــد احليــاة مــن  ٨-٦
أقارهبــا اســتعمال إمكانيــة تقــدمي طلــب فــردي أمــام احملكمــة الدســتورية قبــل تقــدمي الــبالغ إىل   

واإلجـراءات املرفوعـة   . لربوتوكول االختياري من ا٤ من املادة  ١اللجنة، وفق ما تطلبه الفقرة      
وعــالوة علــى ذلــك، ال ميكــن . أمــام احملكمــة الدســتورية ليــست طويلــة علــى حنــو غــري معقــول

، أن من هـم علـى قيـد احليـاة مـن األقـارب ليـسوا         للمحكمةالقول، يف ضوء السوابق القضائية   
ة قـضايا مـشاهبة أمــام    أيـ - حـسب مبلـغ علمهـم    -مـؤهلني لتقـدمي طلـب فـردي ألنـه مل ترفـع       

 . احملكمة
 مــن الربوتوكــول االختيــاري  ٤ مــن املــادة ١وتــرى الدولــة الطــرف أيــضا أن الفقــرة   ٩-٦
وإذا لقـي الطلـب قبـوال، فإنـه ميكـن           . تتضمن فقط سبل االنتصاف الناجعة يف كل األحوال        ال

ية لنظــام جديــد يف أن يــؤدي إىل إلغــاء األحكــام اإلجرائيــة حمــل الــرتاع أو تقــدمي اهليئــة التــشريع
صحيح أنه لـيس هنـاك حاليـا، بعـد          . جمال العنف العائلي يتمشى ومقاصد واضعي الربوتوكول      

ــها الشخــصي        ــة ألمن ــة الفعلي ــق باحلماي مــوت شــهيدة غويكــشه، أي إنــصاف فعــال فيمــا يتعل
لكــن، يف اإلجــراءات احلاليــة، ينبغــي للجنــة أن تــدرس يف مرحلــة النظــر يف املقبوليــة   . وحلياهتــا

إذا كانت لشهيدة غويكشه فرصة يف إطار القانون احمللي إلخـضاع األحكـام القانونيـة الـيت                  ام
منعتها من الدفاع عن حقوقها ملراجعة دستورية وما إذا كـان ملـن علـى قيـد احليـاة مـن أقارهبـا                       
فرصة الستخدام نفس اآلليـة إللغـاء األحكـام القانونيـة املـثرية للقلـق علـى املـستوى احمللـي مـن                       

 . ل حتقيق أهدافهمأج
 

 املقبوليةمداوالت اللجنة بشأن   
ينـــاير إىل / كـــانون الثـــاين ١٦(خـــالل دورهتـــا الرابعـــة والـــثالثني     اللجنـــة، نظـــرت ١-٧
 من نظامها الـداخلي، فيمـا إذا كـان الـبالغ     ٦٦ و   ٦٤ وفقا للمادتني ) ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٣

 وليـست اآلن حمـل   فيهـا   يسبق أن نظـر نة من أن املسألة ملت اللجوحتقق. مقبوال أو غري مقبول   
 .تحقيق أو التسوية الدولينيدراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات ال
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 من الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القـضاء علـى            ٤ من املادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة     ٢-٧
مقـدمّي  ، الحظت اللجنة أن على      )مادة سبل االنتصاف احمللي   (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

الــبالغ اســتخدام ســبل االنتــصاف املتاحــة هلــم يف النظــام القــانوين احمللــي والــيت مــن شــأهنا أن     
فمضمون شكاواهم الـيت رفعـت   . متكنهم من احلصول على انتصاف إزاء االنتهاكات املزعومة       

ذا وإال سـينتفي الـدافع وراء هـ       . الحقا أمام اللجنة ينبغي أن يقدم بدايـة إىل هيئـة حمليـة مالئمـة              
وقد وضـعت مـادة سـبل االنتـصاف احملليـة لكـي متـنح الـدول األطـراف فرصـة ملعاجلـة                       . احلكم

انتهاك أي حق من احلقوق املبينة يف إطار االتفاقية مـن خـالل نظمهـا القانونيـة قبـل أن تتنـاول              
وقد ذكرت اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان مـؤخرا باألسـاس املنطقـي يف                . اللجنة نفس القضايا  

 من حكمها املناظر يف قضية بنـايويت سـيالل، نيابـة عـن ابنـه اجنيليـو سـيالل، ضـد          ٣-٦ة  الفقر
 ): ١٢٣٥/٢٠٠٣(اليونان 

ــرة   ”   ــتنفاد مبوجـــب الفقـ ــرط االسـ ــة شـ ــادة ) ب (٢أن وظيفـ ــن املـ ــن ٥مـ  مـ
الربوتوكول االختياري هي منح الدولة الطـرف نفـسها فرصـة ملعاجلـة االنتـهاك الـذي                 

 “...له  التعرض مت
والحظت اللجنة أنه يف البالغات اليت تبلغ عن العنف العائلي، تتعلق سـبل االنتـصاف                ٣-٧

ــة يف ممارســة احلــرص       ــة الطــرف املعني ــة بواجــب الدول ــادر إىل الــذهن ألغــراض املقبولي الــيت تتب
الواجب على احلماية؛ والتحقيق يف اجلرمية ومعاقبـة مرتكبـها وتقـدمي التعـويض كمـا هـو مـبني                    

 .  للجنة١٩امة يف التوصية الع
ــة الطــرف مبمارســة      ٤-٧ ــالتزام الدول ــة أن االدعــاءات الــيت ســيقت واملتــصلة ب ورأت اللجن

احلــرص الواجــب علــى محايــة شــهيدة غويكــشه تــشكل صــلب الــبالغ وتكتــسي أمهيــة كــربى   
وبالتايل، ما زالت جتب دراسـة مـا إذا كـان مت اسـتنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة                . بالنسبة للورثة 

وتتعلـق  .  مـن الربوتوكـول االختيـاري فيمـا يتـصل هبـذه االدعـاءات           ٤ من املادة    ١فقرة  وفقا لل 
االدعــاءات أساســا بأوجــه قــصور يف القــانون وكــذلك ادعــاء ســوء التــصرف أو اإلمهــال مــن    

ــانون     ــا الق ــنص عليه ــيت ي ــدابري ال ــذ الت ــسلطات يف تنفي ــصور   . جانــب ال ــق بأوجــه ق وفيمــا يتعل
أن شـهيدة غويكـشه مل يكـن مبقـدورها، وفقـا للقـانون اجلنـائي،             القانون، يدعي مقدما الـبالغ      

االستئناف ضد القرارات اليت اختذها املدعي العام بعدم اعتقال زوجها لتوجيهـه هتديـدا خطـريا         
ــة ضــدها  ــة الطــرف بــأن هنــاك إجــراء، هدفــه اإلنــصاف مــن    . ذا طبيعــة إجرامي ودفعــت الدول

 من الدستور االحتادي كـان متاحـا      ١٤٠ من املادة    ١االنتهاك املزعوم للقانون، مبني يف الفقرة       
ــا   ــا ويبقــى متاحــا ألوالده ــا     . هل ــاة وأوالده ــة الطــرف أن عــدم اســتخدام املتوف وأكــدت الدول

 . لإلجراء ينبغي أن حيول دون مقبولية البالغ
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 مـن املـادة   ١وأشارت اللجنة أيضا إىل أنه ال ميكن النظـر إىل اإلجـراء يف إطـار الفقـرة                   ٥-٧
ن الدستور االحتادي باعتباره سبيال لالنتصاف من شأنه أن ينصف بشكل فعـال امـرأة                م ١٤٠

كما مل تنظر اللجنة إىل سبيل االنتصاف احمللي هذا علـى أنـه            . واقعة حتت هتديد إجرامي خطري    
ــل ســبيل          ــة اجملــردة ملث ــاة يف ضــوء الطبيع ــة أوالد املتوف ــال يف حال ــشكل فع ــصف ب ميكــن أن ين

وعليــه، خلــصت اللجنــة إىل أنــه، ألغــراض املقبوليــة فيمــا يتعلــق   .  هــذااالنتــصاف الدســتوري
بادعاءات مقـدما الـبالغ بـشأن اإلطـار القـانوين حلمايـة النـساء يف حـاالت العنـف العـائلي، مل                       
توجد فيما يتصل باملتوفاة أية سبل لالنتصاف مـن شـأهنا أن تنـصفها بـشكل فعـال وأن الـبالغ           

دم توافر معلومات عـن سـبل انتـصاف أخـرى متاحـة وفعالـة،               ونظرا لع . مقبول من هذا الوجه   
يــزال بإمكــاهنم اللجــوء إليهــا، خلــصت اللجنــة إىل أن   كــان بإمكــان شــهيدة أو ورثتــها أو مــا 

 . ادعاءات مقدمّي البالغ فيما يتصل بتصرف أو أوجه إمهال املسؤولني العموميني مقبولة
 .جنة أن البالغ مقبول، أعلنت الل٢٠٠٧يناير / كانون الثاين٢٧ويف  ٦-٧

 
 طلب الدولة الطرف إعادة النظر يف املقبولية ورسالتها بشـأن اجلوانب املوضوعية  

، إىل اللجنـة إعـادة      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٢تطلب الدولة الطرف، مبذكرهتا املؤرخة       ١-٨
شه ينبغـي  وتكرر الدولة الطرف تأكيد أن أبناء شهيــدة غويكـ  . النظر يف قرارها بشـأن املقبولية    

 مـن الدسـتور االحتـادي    ١٤٠  مـن املـادة  ١ هلم أن يستفيدوا من اإلجراء املتاح مبوجـب الفقـرة      
كي تؤدي هذه احملاولة إىل تعديل احلكم القانوين الـذي منــع شهيــدة غويكـشه مـن الطعـن يف                     

وتؤكد الدولـة الطـرف أن هـذا الـسبيل     . قرارات املدعي العام بعدم احتجاز مصطفى غويكشه   
 .سبل االنتصاف فعـال متاما يف بلوغ هدف البالغ على املستوى احملليمن 
وتشري الدولة الطـرف أيـضا إىل أنــه بعـد أن أسـقط املـدعي العـام التـُّــهم املوجهــة إىل                     ٢-٨

املـشاركة  ”مصطفى غويكشة، كان لدى شهيـدة غويكـشه حريـة اختـاذ إجـراء يـُــعرف باسـم                  
النظـام القـانوين النمـساوي علـى أنــه جيـوز للـشخص        وينــص  .  ضـد زوجهـا  “يف رفع الدعوى 

. املتضرر اختاذ إجراء بـدال من املدعــي العـام يف حالـة إسقاطــه للتـُّــهم ورفـضـه مقاضـاة اجملـرم                     
 .واملدعـي العام ملـزم بـإبالغ الشخص املتضرر هبذا اخليار

.  غويكــشهوتعــود الدولــة الطــرف إىل تسلــسل األحــداث الــيت أدت إىل قتــل شهيـــدة   ٣-٨
فتشري الدولة الطـرف إىل أن تقريـرا شـامال عـن قـضية مـصطفى غويكـشه أعــده مكتـب كـبري                        
املــدَّعني العــامني ذكــر أن شهيـــدة غويكــشه مل تـــأذن مبقاضــاة زوجهــا لتوجيهـــه إليهــا هتديــدا    

 وأنــه تعيــن نتيجـة لـذلك إسـقاط التـُّــهم             ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول  ٢طابع إجرامي يف     ذا
وفيمــا يتعلــق مبقاضـــاة مــصطفى غويكــشه دون تقــدمي طلــب إلحلاقـــه أذى        . جهـــة إليـــه املو
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يتعلق بنفس احلادثـة، أكـدت شهيـدة غويكـشه يف حمكمــة فونفـاوس             جسمانيا بسـوء نيـة فيما   
ــا  ــة م ـــاب وأن         احمللي ــات اكتئ ــن نوب ــاين م ــا تع ــصرع وأهن ــصابـة بال ـــا م ــا، أي أهن ذكــره زوجه

ــودة يف ر  ــا     الكــدمات املوج ــا هل ــساك زوجه ــن إم ــها نتجـــت ع ــصطفـى   . قبت ـــة م وجــرت تربئ
 .غويكشه من تـُّـهمـة إحلاق أذى جسماين بسوء نيـة لعدم توافر أي أدلة إضافية ضـده

ــت يف         ٤-٨ ـــي وقعـ ــة التـ ــصل باحلادثـ ــات تتـ ــن املعلومـ ــدا مـ ــرف مزيـ ــة الطـ ــدم الدولـ وتقـ
ـــدة غويكــشه مل  : ٢٠٠٠أغــسطس /آب ٢١ ــسجالت إىل أن شهي ــشري ال كــن مــصابة وأن  ت ت

يضرهبا؛ وأُبلغــت شهيــدة بوسـائل احلمايـة املمكنـة الـيت يوفرهـا القـانون                  مصطفى غويكشه مل  
االحتادي للحماية من العنف داخل األسرة وأُعطيـت نشرة تتضمن معلومات لـضحايا العنـف؛              
 وأُبلـــغ مركــز فيـيـــنا للتــدخل ومكتــب رعايــة الــشباب أيــضا، حبكــم وظيفتــهما، باحلادثــة؛ ويف 

، ذهب مصطفى غويكشه إىل نقطة شرطة مشيلـز مع ابنهمـا حاقـان            ٢٠٠٠أغسطس  /آب ٢٤
 .غويكشه الذي ذكر أن أمـه هي اليت بدأت التشاجر مع أبيـه وأهنا قد هجمـت عليه

الـيت  ( ذكرت شهيـدة غويكشه     ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ١وتؤكد الدولة الطرف أنـه يف       ٥-٨
يهــدد علـى اإلطـالق       أن زوجهـا مل   ) ت يف غيـاب زوجهـا     استجوبت طبقا ملا ورد يف الـسجال      

وأضافت أهنا أُصيـبت بنوبـة صرع ورمبا وجهـت االهتامات إىل زوجهـا وهـي يف حالـة                . بقتلها
ميكنــها أن تـــتذكر  مــن االضــطراب؛ وأهنــا تدلـــي بـبـــيانات غريـبـــة يف أثنــاء تلــك النوبــات وال  

، سحــب املـدعي العـام التـُّــهم املوجهــة إىل            ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول ٢٠ويف  . قالتـه فيما بعـد   ما
 .مصطفى غويكشه

وتفيد الدولـة الطـرف أن املدعــي العـام وجــه هتمـا إىل مـصطفى غويكـشه لتـسبـبه يف                       ٦-٨
تـشرين   ٨أذى جسماين والتهديد بقتل شهيـدة غويكشه فـورا وعقـب احلـادث الـذي وقـع يف        

وذكـرت  . ب القـبض علـى مـصطفى غويكـشه    يطلـ  ومع هـذا، فـإنــه مل   . ٢٠٠٢أكتوبر  /األول
وأُبلغــت مـرة أخـرى    . شهيـدة غويكـشه للـشرطة يف غيـاب زوجهـا أنــه خنقهـا وهــدد بقتلـها         

ــة تقــدمي طلــب للحــصول علــى أمـــر زجـــري مؤقـــت مبوجــب املــادة       بالتفــصيل بــشـأن إمكاني
لــضحايا ب مــن قــانون إنفــاذ األحكــام القــضائية وأُعطيــت صــحيفة معلومــات مـُـعــــدَّة    ٣٨٢

وكانــت هنـاك أدلـــة علــى أن  . وأنكـــر مــصطفى غويكـشـه متامــا التـُّـــهم املوجهــة إليـــه  . العنـف 
تــشرين  ٨مــصطفى غويكــشه كــان مــصابا إصابـــة طفيفــة خــالل الــشجـار الــذي وقــع يف          

 .٢٠٠٢أكتوبر /األول
ا وتفيد الدولة الطرف أن شهيـدة غويكشه قد أُتيحت هلا الفرصة لكـي تـديل بـشهادهت              ٧-٨

دون أن يكون زوجها موجودا يف جلسة االستماع بـشـأن األمــر الزجـري املؤقـت يف احملكمـة             
ويف جلسات االستماع تلك، ذكرت شهيـدة غويكشه أهنا ستبذل كـل           . احمللية ملنطقة هـِـرنالـز  
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وذكـرت أيـضا أن عالقــة زوجهــا بأطفاهلـا طيبــة جـدا             . جهد ممكـن للحفاظ على مشل أسرهتا     
ورد يف تقريــر إلدارة تفتــيش الــشرطـة اجلنائيــة  ووفقــا ملــا. دها يف األعمــال املنـــزليةوأنـــه يــساع

بعــد علـى جتاهـل األمـر الزجــري املؤقـت وأن الـشرطة              الغربية، دأب مصطفى غويكـشـه فيمـا      
تــسبـب يف مــضايقة  قامــت بنــاء علــى ذلــك بالــذهاب إىل بيـــت آل غويكــشـه عــدة مـــرات ممــا 

 .شهيـدة غويكشه
كر الدولة الطرف أن املدعي العام سحـب التـُّـهم املوجهـة إىل مـصطفى غويكـشه               وتذ ٨-٨

ميكـن إثبـات بيقيــن كـاٍف أن مـصطفى غويكـشه               ألنـه مل  ٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ٦يف  
يتجـاوز البيانـات الـشديدة الناجتـة      مذنـب بتوجيـه هتديد خطري ذي طـابع إجرامـي لزوجتــه ممـا       

ميكن التأكـد مـن أيٍّ مـن         باألدلة املادية، تؤكد الدولة الطرف أنـه ال       يتعلق وفيما. عن خلفيتـه 
وتفيــد الدولــة الطــرف أيــضا أن اإلجــراءات   . الــزوجني هــو الــذي بـــدأ بالتــهجم علــى اآلخــر  

ـــه مل      ــد أُوقفـــت ألن ــسببـه يف أذى جــسماين ق ــه   املتخــذة ضــد مــصطفى غويكــشه لت يكــن لدي
 .شهيـدة غويكشه قد هجمـت على زوجهااد أن ميكن استبعـ  وألنـه مل،سجل إجرامي أي
ــؤرخ       ٩-٨ ــا املـ ــب حكمهـ ــة، مبوجـ ــة اإلقليميـ ــا اجلنائيـ ــة فيينـ ــرت حمكمـ ــشرين ١٧وأمـ  تـ

ــة   ٢٠٠٣أكتــوبر /األول ، بإيــداع مــصطفى غويكــشه يف مؤســسة للمــصابني بــاختالالت عقلي
ــه شــهيدة غويكــشه   ــة لقتل ــذي حــصلت عل   . إجرامي ــا ورد يف رأي أحــد اخلــرباء ال ــا مل ــه ووفق ي

احملكمة، ارتكب مصطفى غويكشه جرميته حتت تأثري الذهان العصايب بسبب الغـرية، ممـا يرفـع                
 .عنه املسؤولية اجلنائية

وتالحظ الدولة الطرف أن من الصعب التنبـؤ بثقـة مبـدى خطـورة أحـد اجملـرمني وأنـه                  ١٠-٨
تـه  من الـضروري حتديـد هـل ميثـل االحتجـاز تـدخال غـري مناسـب يف حقـوق الـشخص وحريا                      

ويهدف القانون االحتادي للحماية من العنف داخل األسرة إىل توفري أسلوب فعـال             . األساسية
جدا ويتناسب، مع هـذا، ومكافحـة العنـف العـائلي مـن خـالل تـضافر تـدابري القـانون اجلنـائي                       

ويتطلــب ذلــك حتقيــق التعــاون الوثيــق بــني احملــاكم  . واملــدين وأنــشطة الــشرطة وتــدابري الــدعم 
واملدنيــة وأجهــزة الــشرطة ومؤســسات رعايــة الــشباب ومؤســسات محايــة الــضحايا،    اجلنائيــة 

وبصفة خاصـة مراكـز التـدخل للحمايـة مـن العنـف داخـل األسـرة فـضال عـن التبـادل الـسريع                  
 .للمعلومات بني السلطات واملؤسسات املعنية

 بـالطرد  وتشري الدولة الطرف إىل أنه فضال عن تسوية الرتاعات تـصدر الـشرطة أوامـر             ١١-٨
 أ مـن    ٣٨ مـن املـادة      ٧وتطلـب الفقـرة     . واملنع من العودة وهي تدابري أقل حدة من االحتجـاز         

قانون أمن الشرطة أن تقوم الشرطة باستعراض االمتثال ألوامـر الطـرد واملنـع مـن العـودة علـى                    
 فيينـا  ووفقـا لتعليمـات مديريـة الـشرطة االحتاديـة يف       . األقل مرة واحدة يف األيـام الثالثـة األوىل        
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من األفضل أن تقوم الشرطة باالستعراض من خالل االتصال الشخصي مع الـشخص املعـرض               
. للخطـر يف املـرتل دون إنـذار مــسبق يف وقـت حيتمـل فيـه أن يكــون ذلـك الـشخص يف البيــت        

وجيب على إدارة تفتيش الشرطة يف فيينا أن حتـتفظ مبلـف يـضم بطاقـات مفهرسـة عـن العنـف                 
 . من احلصول بسرعة على معلومات موثوق هباالعائلي بغية التمكن

وتوضح الدولة الطرف أن تشريعها خيضع لتقييم منـتظم وكـذلك الـسجل االلكتـروين       ١٢-٨
وقد أدى ازديـاد الـوعي إىل إصـالح هـام للقـانون وتعزيـز محايـة ضـحايا          . لإلجراءات القضائية 

 من القـانون اجلنـائي      ١٠٧ املادة    من ٤العنف العائلي من قبيل إلغاء االشتراط الوارد يف الفقرة          
ومفاده أن أحد أفـراد األسـرة الـذي يتعـرض للتهديـد جيـب أن يـأذن مبقاضـاة مرتكـب أعمـال                      

 .العنف الذي وجه إليه هتديدا خطريا ذات طابع إجرامي
وتؤكد الدولة الطرف أن مسألة العنـف العـائلي والوعـد باختـاذ اسـتراتيجيات مـضادة                   ١٣-٨

نتظام يف اجتماعات عقدت بني رؤسـاء مكاتـب املـدعني العـامني وممثلـي               قد جرت مناقشتها با   
وتؤكــد أيــضا أنــه جيــري بــذل . وزارة الداخليــة االحتاديــة، ومشــل ذلــك القــضية موضــع النقــاش

جهود كبرية لتحسني التعاون بني مكاتـب املـدعني العـام ومراكـز التـدخل ضـد العنـف داخـل                     
ذل جهـود يف جمـال االحـصاءات مـن جانـب وزارة       وتشري الدولـة الطـرف أيـضا إىل بـ         . األسرة

 .الداخلية االحتادية واهليئات التابعة هلا
ــف داخــل األســرة         ١٤-٨ ــن العن ــة م ــانون االحتــادي للحماي ــة الطــرف أن الق وتوضــح الدول

. وتطبيقه يف املمارسة العملية عنصران رئيـسيان مـن عناصـر تـدريب القـضاة واملـدعني العـامني                  
ويـزود القـضاة    .  الدراسـية واملناسـبات احملليـة املتعلقـة حبمايـة الـضحايا            وضربت أمثلة للحلقات  

 “ومحايـة الـضحايا    ”“العنف داخل األسـرة   ”الذين سيعينون يف املستقبل سنويا مبعلومات عن        
وتغطي الربامج بيانات أساسية عـن ظـاهرة العنـف املرتكـب ضـد املـرأة                . “والقانون واألسرة ”

 والصدمات والعواقب الالحقة للصدمات وديناميـات العالقـات         واألطفال، مبا يف ذلك أشكاله    
ــدعم         ــة مبــدى خطــورة اجملــرم ومؤســسات ال ــل املتعلق ــيم للعوام ــسية اجملــرمني وتقي ــة ونف العنيف

ــة  ــوائح والــسجالت االلكتروني وقــد جــرى أيــضا االضــطالع بتــدريب شــامل   . والقــوانني والل
 .ومشترك بني التخصصات

ــة الطــرف باحل  ١٥-٨ اجــة إىل إبــالغ األشــخاص املتــضررين مــن العنــف العــائلي    وتقــر الدول
وتفيـــد الدولـــة الطـــرف أن القـــضاة يقـــدمون . بالـــسبل القانونيـــة وخبـــدمات املـــشورة املتاحـــة

معلومات يف احملاكم احمللية جمانا مرة أسبوعيا إىل أي شـخص مهـتم بـصكوك احلمايـة القانونيـة                  
.  ذلــك أيــضا يف احملكمــة احملليــة مبنطقــة هرنــالز وتقــدم أيــضا املــشورة النفــسية، مبــا يف . القائمــة

ملصقات ونشرات إعالنيـة باللغـات      (وتشري الدولة الطرف أيضا إىل أن املعلومات ذات الصلة          
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 الكراوتيـة واإلسـبانية     -العربية واألملانية واالنكليزية والفرنسية والبولنديـة والروسـية والـصربية           
وقد أنشئ أيضا خـط هـاتف سـاخن جمـاين للـضحايا حيـث               . تقدم يف احملاكم احمللية   ) واهلنغارية

وتفيــد الدولــة الطــرف كــذلك أن . يقــدم احملــامون املــشورة القانونيــة علــى مــدار الــساعة جمانــا 
بيوت النساء تعترب مبثابة مالجـئ حيـث تقـدم لـضحايا العنـف املـشورة والرعايـة واملـساعدة يف                     

ائلي حيث يصدر أمر بـالطرد ومنـع العـودة،     ويف قضايا العنف الع   . التعامل مع السلطات العامة   
جيــب علــى ضــباط الــشرطة إبــالغ األشــخاص املعرضــني للخطــر بإمكانيــة احلــصول علــى أمــر   

ويف فيينــا يعطــى .  أ مــن قــانون إنفــاذ األحكــام القــضائية ٣٨٢زجــري مؤقــت مبوجــب املــادة  
بية واإلسـبانية  متاحـة باللغـات االنكليزيـة والفرنـسية والـصر      (الشخص املعين صحيفة معلومات     

 ).والتركية
وتفيد الدولة الطرف أن مقدمي هذا البالغ قدموا تفسريات موجزة للسبب يف الـزعم              ١٦-٨

بــأن القــانون االحتــادي للحمايــة مــن العنــف داخــل األســرة، فــضال عــن املمارســة املتعلقــة            
 ٥  و ٣ و   ٢و   ١باالحتجاز يف قضايا العنف العائلي ومقاضاة ومعاقبة اجملرمني، تنتـهك املـواد             

وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن نظامها القانوين ينص على تدابري شـاملة              . من االتفاقية 
وتؤكـد الدولـة الطـرف أن الدولـة قـد قـدمت             . ملكافحة العنف العائلي بـصورة مالئمـة وفعالـة        

 .لشهيدة غويشكه العديد من أشكال املساعدة يف القضية موضع النقاش
 الطـرف كـذلك أنـه يـؤمر باالحتجـاز عنـدما توجـد خمـاوف أٌقـيم عليهـا                     وتفيد الدول  ١٧-٨

وتؤكـد أن األخطـار   . الدليل مبا فيه الكفاية بأن أحد املشتبه فيهم سينفذ هتديـده إذا مل ُيحتجـز         
وتــشدد . املرتكبــة يف تقــدير مــدى خطــورة أحــد اجملــرمني ال ميكــن اســتبعادها يف قــضية بعينــها 

م من أن القضية احلالية مأساوية للغاية فمع هذا جيب أن ُينظـر يف              الدولة الطرف على أنه بالرغ    
ــة الشخــصية واحملاكمــة       االحتجــاز علــى ضــوء حــق مرتكــب أعمــال العنــف املزعــوم يف احلري

ويـشار إىل الـسوابق القـضائية للمحكمـة األوروبيـة حلقـوق             . النـزيهة وهو حق ال ميكن جتاهلـه      
ــه    يف أي حــال مــالذ أخــري وال ميكــن فرضــه   اإلنــسان ومفادهــا أن حرمــان شــخص مــن حريت

وتزعم الدولة الطرف أيضا أنه لـو أمكـن اسـتبعاد           . بقدر تناسبه مع القصد من اختاذ التدبري       إال
وهـذا مـن    . كل مصادر اخلطر فيلزم األمر باالحتجاز يف حاالت العنف العائلي كتـدبري وقـائي             

 افتراض الـرباءة واحلـق يف حماكمـة    شأنه أن حيوِّل عبء اإلثبات، كما يتناقض بشدة مع مبدأي   
ومحاية املرأة عن طريـق التمييـز اإلجيـايب عـن طريـق القيـام، مـثال، بـصورة آليـة بـالقبض                    . عادلة

على الرجال واحتجازهم وإصدار حكم مسبَّق عليهم ومعاقبتـهم جملـرد وجـود ُشـبهة ارتكـاب               
 .احلقوق األساسيةالعنف العائلي سيكون أمرا غري مقبول ومناقضا لسيادة القانون و
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وتؤكــد الدولــة الطــرف أنــه كــان مــن املمكــن لــصاحبة الــبالغ إيــداع شــكوى يف أي   ١٨-٨
.  مــن قــانون املــدعي العــام٣٧وقــت ضــد املــدعي العــام بــسبب تــصرفه، وذلــك عمــال باملــادة  

وعالوة على ذلك، فإن شهيدة غويكشه مل تستفد مـن أي الـُسبل املتعـددة لالنتـصاف املتاحـة                   
كـانون   إذهنا مبقاضاة مصطفى غويكشه لتهديدها هتديـدا خطـريا ذا طـابع جنـائي يف        وعدم. هلا

 ورفضها إىل حد بعيد أن تتقدم بشهادة ضده وطلبها من احملكمـة عـدم               ١٩٩٩ديسمرب  /األول
وزعمـت شــهيدة غويكـشه أن ادعاءاهتـا بــشأن    . معاقبـة زوجهـا هــي أمـور ترتـب عليهــا تربئتـه     

ــة الــيت وقعــت يف   ــاك    ٢٠٠٠طس أغــس/آباحلادث ــة ارتب ــدما كانــت يف حال  قــد أدلــت هبــا عن
ونتيجة إلصابتها باالكتئاب، ومرة أخرى قرر املدعي العام أنه ال يوجـد سـبب كـاف ملقاضـاة       

وتفيد الدولة الطرف كذلك أن هذه احلقائق كانـت متاحـة بـشأن احلادثـة               . مصطفى غويكشه 
 أنــه ينبغــي احتجــاز مــصطفى  ، وال تــشري إىل٢٠٠٢أكتــوبر /تــشرين األول ٨الــيت وقعــت يف 
. ومل يعلـم املـدعي العـام أن مـصطفى غويكـشه كـان يف حيازتـه سـالح نـاري                    . غويكشه أيضا 

وأخريا، تفيد الدولة الطرف أنه ال ميكـن اسـتنتاج مـن تقـارير الـشرطة وغريهـا مـن الـسجالت               
 .أنه كان هناك فعال خطر ارتكاب مصطفى غويكشه للعمل اإلجرامي

ــ ١٩-٨ ة الطــرف موقفهــا بالتــشديد علــى أنــه مل ميكــن ضــمان احلمايــة الفعالــة    وتــوجز الدول
ويف ضـوء املعلومـات   . لشهيدة غويكشه ألهنا مل تكن مستعدة للتعاون مع السلطات النمساوية  

ــات          ــوق واحلري ــة يف احلق ــب الدول ــن جان ــدخل إضــايف م ــإن أي ت ــة ف ــسلطات العام املتاحــة لل
 .ه مبوجب الدستوراألساسية ملصطفى غويكشه مل يكن مسموحا ب

الـذي يهـدف إىل مكافحـة        )٢٢(وتشدد الدولة الطرف علـى أن نظـام تـدابريها الـشامل            ٢٠-٨
العنـف العـائلي ال مييــز ضـد املــرأة وأن مـزاعم مقــدمي الطلـب علــى النقـيض مــن ذلـك مل يقــم        

ــدليل ــأثر رجعــي    . عليهــا ال عنــدما يتــاح املزيــد مــن  (والقــرارات الــيت يبــدو أهنــا غــري مناســبة ب
وتؤكـد الدولـة الطـرف أهنـا متتثـل اللتزاماهتـا       . ليـست متييزيـة يف حـد ذاهتـا       ) علومات الـشاملة  امل

 .مبوجب االتفاقية بشأن التشريع والتنفيذ وأنه مل ميارس أي متييز ضد شهيدة غويكشه كامرأة
ويف ضوء ما ورد أعـاله، تطلـب الدولـة الطـرف مـن اللجنـة أن تـرفض الـبالغ احلـايل                        ٢١-٨

 مقبول؛ وعليه أن ترفـضه فمـن الواضـح أنـه ال أسـاس لـه مـن الـصحة، وبنـاء علـى                         بوصفه غري 
 .ذلك أن تعترب أن حقوق شهيدة غويكشه املكفولة هلا مبوجب االتفاقية مل تنتهك

 

__________ 
 الدولة الطرف اإلحصاءات املتعلقـة بـأوامر املنـع مـن دخـول              ، تقدم هالتوضيح فعالية التدابري اليت جيري تطبيق      )٢٢( 

 .املنازل املشتركة وغريها من التدابري القانونية األخرى
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تعليقات مقدمي الـبالغ علـى طلـب الدولـة الطـرف إعـادة النظـر يف املقبوليـة ورسـالتها                   
 بشأن اجلوانب املوضوعية

، أنـه مل يكـن      ٢٠٠٦نـوفمرب   /تشرين الثاين  ٣٠ما البالغ، مبذكرهتم املؤرخة     يدفع مقد  ١-٩
ــد احملكمــة الدســتورية النظــر يف األحكــام        ــضحية وال مقــدمي الطلــب أن ُتعي ــال ال ــة أطف يف ني

وليسوا ذوي صفة لرفع دعوى من هـذا القبيـل   . التشريعية، وهو طلب كان سيعترب غري مقبول   
حــظ مقــدما الطلــب أن نقطــة تركيــز الــبالغ هــي أن األحكــام   ويال. أمــام احملكمــة الدســتورية

وعـالوة علـى ذلـك، يـزعم        . القانونية مل تطبَّـق، ال أنـه ينبغـي تعـديل تلـك األحكـام أو إلغائهـا                 
ميكـن حتقيقهـا عـن       مقدما الطلـب أن اقتراحاهتمـا لتحـسني القـوانني القائمـة وتـدابري اإلنفـاذ ال                

ينبغـي أن يعتـرب أحـد     ن التقـدم بـشكوى دسـتورية ال    ولذا، فـإ  . طريق التقدم بشكوى دستورية   
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١ُسبل االنتصاف احمللية ألغراض الفقرة 

ويرى مقدما البالغ أنه من غري املقبول يف هذه املرحلة أن تتقدم الدولة الطرف بـزعم                 ٢-٩
 على ضوء أن الدولـة الطـرف   “وىاملشاركة يف تقدمي الدع   ”بشأن سبيل االنتصاف املتمثل يف      

قد أُتيحت هلا فرصتني سابقتني للتعليق على مـسألة املقبوليـة باإلضـافة إىل أن هـذا الـسبيل مـن                     
ويـرى مقـدما الطلـب أن الربوتوكـول     . ُسبل االنتـصاف مكلـف ولـن حيقـق أي إنـصاف فعلـي       

عـدم جـواز احملاكمـة      ”(االختياري والنظام الداخلي للجنة، فضال عن املبـادئ القانونيـة العامـة             
ــرتني   ــرم م ــى نفــس اجلُ ــة يف     )“عل ــرار املتخــذ باملقبولي ــى عكــس الق ــنص عل كــانون  ٢٧، ال ت

 .٢٠٠٦يناير /الثاين
ويالحــظ مقــدما الــبالغ أن الدولــة الطــرف تــشري إىل اإلجــراءات املتخــذة واألحكــام    ٣-٩

 .القانونية اليت دخلت حيِّز النفاذ بعد سنوات من قتل شهيدة غويكشه
 مـع الـزوج     التعامـل بـأن مالحظـات الدولـة الطـرف تـضع عـبء             الـبالغ   ويفيد مقدما    ٤-٩

ويـشدد  . العنيف واملسؤولية عن ذلك على عاتق الضحية وتلومها لعدم اختاذها اإلجراء املالئـم            
ــبالغ مقــدما  ــديناميات عنــف      ال ــسلطات ل علــى أن هــذا املوقــف يثبــت مــدى ضــحالة فهــم ال

العنـف  أعمـال   تواجهها الضحية والسلطات اليت ميارسها مرتكب       الشريك واحلالة اخلطرية اليت     
 .على الضحية اليت انتهى األمر به بقتلها

 أن الدولـة الطـرف اعترفـت بكـل حـادث مـن أحـداث العنـف                  البالغويالحظ مقدما    ٥-٩
ويـزعم مقـدما    .  التفاصـيل بدقـة    بعـض  يؤكد أن الدولة الطرف مل تـبني         ،ومع هذا . اليت وقعت 

، هذا هـو     أصيبت بنوبة صرع   غويكشه هو الذي ذكر أن شهيدة       غويكشهصطفى   أن م  البالغ
 . وأنه طيب خاطرها،تفسري الكدمة على رقبتها
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طلبـت  هـي الـيت      غويكـشه حجة الدولة الطـرف بـأن شـهيدة         يف   البالغمقدما  ينازع  و ٦-٩
أن سـجل   بمقدم البالغ   زعم  يو. أنكرت أنه هدد بقتلها   أهنا  من احملكمة عدم معاقبة زوجها أو       

وعـالوة  . غويكـشه  دأب على القول أنـه سـيقتل شـهيدة           غويكشهالتحقيق يوضح أن مصطفى     
 أمــا و، مل تــرفض إال مــرة واحــدة أن تــشهد ضــد زوجهــا  غويكــشه فــإن شــهيدة ،علــى ذلــك

. هـو أن املـدعي العـام مل يـشرع يف اختاذهـا            فالسبب يف عدم اختاذ أي إجراءات جنائيـة أخـرى           
 قللـت مـن أمهيـة األحـداث أمـام مكتـب       غويكـشه لطـرف بـأن شـهيدة    عـن تأكيـد الدولـة ا       أما

 كانـت ختـشى مـن أن تفقـد أطفاهلـا      غويكـشه  أن شـهيدة     الـبالغ  فيفيـد مقـدما      ،رعاية الشباب 
 .  منها أطفاهلانتزعومن التحقري االجتماعي والثقايف الذي يلحق بامرأة من أصل تركي أ

ــدما   ٧-٩ ــشري مق ــبالغوي ــة الطــرف  ال ــأن مــصطفى    إىل أن الدول ــرف ب  دأب غويكــشهتعت
 الـبالغ وينتقـد مقـدما     .  مبنطقـة هرنـالز    كمة احمللية احملجتاهل أمر الزجر املؤقت الصادر عن        على

 بــشأن الــسالح غويكــشههــا مــن شــقيق مــصطفى يالــشرطة لعــدم معاملتــها املعلومــات الــيت تلق
 .معاملة جدية

سؤولية عـن إخفـاق الـسلطات        بـأن الدولـة الطـرف مل تتحمـل املـ           البالغويدفع مقدما    ٨-٩
 كـان ينبغـي     غويكـشه ويفيدان بأنه عند اختـاذ قـرار بـشأن احتجـاز مـصطفى              . وضباط الشرطة 

 ،ذلـك باإلضافة إىل   و. للدولة الطرف أن جتري تقييما شامال ملدى اخلطورة اليت سيصبح عليها          
ويـرى  . قـضية كان ينبغي للدولة الطرف أن تـدرس األحـوال االجتماعيـة والنفـسية املرتبطـة بال               

  أن اسـتعمال وسـائل االنتـصاف املدنيـة واالقتـصار عليهـا كـان غـري مالئـم ألهنـا                     الـبالغ مقدما  
 .متنع اجملرمني اخلطريين الشديدي العنف من ارتكاب اجلرائم أو العودة إىل ارتكاهبا ال
ب ومن هـذه العيـو    .  االنتباه إىل العيوب اليت تشوب نظام احلماية       البالغويوجه مقدما    ٩-٩

ومــن . بعض بالــسرعة الكافيــةالــبعــضهم بعــدم متكــن الــشرطة واملــدعني العــامني مــن االتــصال 
العيوب األخرى أن ملفات الشرطة املتعلقة بالعنف العـائلي ال تتـاح للمـوظفني الـذين يـديرون                  

 ت مــن أن االتــصاالالــبالغويــشكو مقــدما . يف حــاالت الطــوارئاهلــاتفي خــدمات االتــصال 
ــسق ــام وحمكمــة األســرة غــري موجــود     ة املنتظمــةســسياملؤ أو/ وةاملن ــدعى الع . ة بــني مكتــب امل

 جلميـع ضـحايا     املكثفـة ويؤكدان أيضا أن التمويل احلكومي ما زال غـري كـاف لتـوفري الرعايـة                
 .العنف العائلي

لمعلومـات بـني ممثلـي الـشرطة وممثـل مركـز            لتبـادل   حـدوث    إىل   الـبالغ ويشري مقدما    ١٠-٩
 وخــالل ذلــك التبــادل أعتــرف رئــيس  غويكــشه، مــن مقتــل شــهيدة التــدخل بعــد فتــرة قــصري 

 الـبالغ وذكـر مقـدما     . يف حـاالت الطـوارئ    اهلاتفي  الشرطة بأوجه القصور يف خدمة االتصال       
 ومـع  ، هبذه اخلدمة قبل بـضع سـاعات مـن قتلـها    عويكشهأنه يف القضية احلالية اتصلت شهيدة     
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يف حــني طلــب رئــيس الــشرطة مــن ممثلــي و. هــذا فلــم ترســل ســيارة دوريــة إىل موقــع احلــادث
مكتب التدخل إبالغ الضحايا باملعلومـات الـيت ينبغـي أن يقـدموها إىل الـشرطة، يـدفع مقـدما                    

أنـه مـن غـري املعقـول أن يتوقـع مـن ضـحايا العنـف تقـدمي مجيـع املعلومـات يف حـاالت              ب البالغ
ة على ذلك، وفيما يتعلـق      وعالو. الطوارئ اليت تكون متصلة بذلك بالنظر إىل حالتهم النفسية        

ويؤكــد مقــدما .  مل تكــن اللغــة األملانيــة هــي لغتــها األمغويكــشهبالقــضية احلاليــة فــإن شــهيدة 
معلومــات عــن اجملــرمني اخلطرييــن مــن  بطريقــة منتظمــة  أنــه ينبغــي للــسلطات أن جتمــع الــبالغ

 .العنف وأن ميكن استرجاعها يف أي مكان يف حالة الطوارئأعمال مرتكيب 
 مل تــستفد مــن ســبل غويكــشهالــزعم بــأن شــهيدة ال يــصح  أنــه الــبالغويفيــد مقــدما  ١١-٩

 علـى   غويكـشه ، السنة اليت قتلـت فيهـا، دأبـت شـهيدة            ٢٠٠٢ففي عام   . املتاحة هلا االنتصاف  
حماولة احلصول على املـساعدة مـن الـشرطة ولكنـها مل تؤخـذ هـي وعائلتـها مأخـذ اجلـد؛ فلـم                        

 بــأن الــشرطة الــبالغ يــدفع مقــدما ،ذلــكإضــافة إىل و. نسجل شــكاواهم يف معظــم األحيــا ُتــ
 ولكنـها مل تـسجل هـذه املعلومـات          غويكشهعرفت عن عدة هجمات بدنية ارتكبها مصطفى        

يـصبح  قـد   بصورة مالئمة حبيث ميكـن اسـترجاعها السـتخدامها يف تقيـيم مـدى اخلطـورة الـيت                   
الذي ال يقبل االنفـصال عـن       أن احتمال العنف من جانب الزوج        البالغويؤكد مقدما   . عليها
لتحديد كـان زوجهـا غيـورا       با غويكشهويف حالة شهيدة    . أسرته احتمال مرتفع للغاية   /شريكه

ــة وغــري مــستعد لقبــول االنفــصال    ــة مــن اخلطــورة   ،بــصورة غــري معقول  ممــا شــكل درجــة عالي
 .تؤخذ يف االعتبار مل
 

 املالحظات التكميلية للدولة الطرف  
 معلومـات   ،٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩رف، يف مذكرهتا املؤرخة     تقدم الدولة الط   ١-١٠

 لطرف خاص أن يتـوىل      ا اليت حيق مبوجبه   “ىاملشاركة يف رفع الدعو   ”مفصلة عما يطلق عليه     
ليست أكثر تـشددا    بأن االشتراطات يف هذه احلالة      وتفيد الدولة الطرف    . مقاضاة املدعى عليه  

ومبوجـب هـذا اإلجـراء حيـق        .  بغيـة احليلولـة دون الغـش       من تلك اليت تطبق علـى املـدعى العـام         
للشخص الذي يزعم أن حقوقه قد انتهكت من خالل ارتكاب جرمية أن يـصبح طرفـا خاصـا                  

 .رفع الدعوىيف 
املـشاركة يف رقـع   ” قد أبلغت حبقهـا يف     غويكشهوتشري الدولة الطرف إىل أن شهيدة        ٢-١٠

ــدعو  كــانون ٦ و ٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول٢٠  و١٩٩٩ديــسمرب / كــانون األول١٤ يف “ىال
 .٢٠٠٢ديسمرب /األول
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وتفيد الدولة الطرف أيضا أن شهيدة غويكـشه كـان حيـق هلـا تقـدمي شـكوى مبوجـب                ٣-١٠
 أو مكتـب  ، من قـانون املـدعي العـام إمـا إىل رئـيس مكتـب املـدعني العـامني يف فيينـا                   ٣٧املادة  

رمسيـة الـيت   اإلجراءات اللو كانت قد رأت أن  ، أو وزارة العدل االحتادية،كبري املدعني العامني 
 وجيـوز   ،ومل تكن هناك أي اشـتراطات رمسيـة هلـذا         . اختذها املدعي العام املسؤول غري مشروعة     

 .أو اهلاتف) الفاكس(تقدمي الشكاوى خطيا أو بالربيد االلكتروين أو بالصور الثابتة 
يــشون أو عاشــوا مــع أحــد وتــشري الدولــة الطــرف إىل أنــه ميكــن لألشــخاص الــذين يع  ٤-١٠

مــرتكيب أعمــال العنــف يف عالقــة أســرية أو يف عالقــة شــبه أســرية احلــصول علــى أمــر زجــري   
 ب مـن قـانون إنفـاذ األحكـام القـضائية       ٣٨٢مؤقت للحماية من العنف العائلي مبوجب املادة        

شـديدا  االعتداءات البدنية أو أي سلوك يـؤثر تـأثريا          بعند حدوث اعتداءات بدنية أو هتديدات       
. علــى الــصحة العقليــة للــضحية وعنــدما يلــيب البيــت احتياجــات اإلقامــة العاجلــة ملقــدم الطلــب

مينـع مـن    أن  يؤمر مرتكـب أعمـال العنـف مبغـادرة البيـت واملنطقـة احمليطـة بـه متامـا و                   أن  وجيوز  
وإذا أصــبحت عمليــات املواجهــة األخــرى غــري مقبولــة جيــوز أن حيظــر مرتكــب . العــودة إليهــا

فـضال  املواجهـة   أماكن معينة بالتحديد وتصدر لـه أوامـر بتجنـب           الوجود يف   لعنف من   أعمال ا 
ويف . هلامـة ملرتكـب أعمـال العنـف    اطاملـا أن هـذا ال خيـل باملـصاحل     الـبالغ  عن االتـصال مبقـدم      

احلاالت اليت يصدر فيهـا أمـر زجـري مؤقـت جيـوز لـسلطات األمـن العـام أن حتـدد أنـه توجـد                          
 .كتدبري وقائيأيضا ضرورة ألمر طرد 

أثنـاء إجـراءات الطـالق      مؤقتـة يف    وتذكر الدولة الطرف أنه ميكن إصـدار أوامـر زجـر             ٥-١٠
املمتلكـات الزوجيـة   خـالل دعـاوى لتحديـد تقـسيم     ووفسخ الـزواج ودعـاوى بطـالن الـزواج       

 يظـل أمـر الزجـر سـاريا طـوال مـدة          ،ويف القـضايا مـن هـذا القبيـل        . احلق يف استعمال املرتل    أو
من هذا القبيل جيوز إصـدار أمـر زجـر مدتـه          مل يبت فيها    وإذا مل تكن هناك دعاوى      . وىالدعا

أيـام ولكنـه ميـدد ملـدة         ١٠وينتهي أمر الطرد واملنـع مـن العـودة بعـد            .  كحد أقصى  ثالثة أشهر 
 . مؤقتأيام أخرى إذا قدم طلب إلصدار أمر زجري ١٠

 
 إعادة النظر يف املقبولية  

إعــادة دراســة ب ، مــن نظامهــا الــداخلي ٧١املــادة  مــن ٢ا للفقــرة قامــت اللجنــة، وفقــ ١-١١
 ١املنصوص عليـه يف الفقـرة    حسب   ،البالغ يف ضوء مجيع املعلومات اليت أتاحتها هلا األطراف        

 . من الربوتوكول االختياري٧من املادة 
ــة الطــرف    ٢-١١ ــة علــى أســاس أن  إعــادة النظــر يف وفيمــا يتعلــق بطلــب الدول ــةاملقبولي  ورث
ــستفيدغويكــشهيدة شــه ــاح   وا  مل ي ــن اإلجــراء املت ــرة   م ــم مبوجــب الفق ــادة  ١هل ــن امل  ١٤٠ م
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 جديدة ميكن أن تغـري      ا، تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف مل تقدم حجج        يالدستور االحتاد  من
فلـيس  ذا الـسبيل مـن سـبل االنتـصاف احملليـة            هلـ وجهة نظر اللجنـة بأنـه يف ضـوء الطـابع اجملـرد              

 .ي إىل اإلنصاف الفعالاحملتمل أن يؤد من
، كانـت   بوصـفها أحـد األفـراد   غويكـشه وفيما يتعلق بدفع الدولة الطرف بأن شـهيدة    ٣-١١

 ضـد زوجهـا بعـد أن قـرر          “املشاركة يف رفع الـدعوى    ” تعرف باسم    هلا احلرية يف رفع دعوى    
ــن ســبل            ــسبيل م ــذا ال ــرى أن ه ــة ال ت ــإن اللجن ــه، ف ــة إلي ــهم املوجه ــام إســقاط الت ــدعي الع امل

الـبالغ بـالنظر إىل أن اشـتراطات تـويل أحـد       لـصاحبة   النتصاف كان متاحا من الناحية الفعلية       ا
األفــراد مقاضــاة املــدعي عليــه أكثــر صــرامة مــن االشــتراطات املتاحــة للمــدعي العــام وأن اللغــة 

 واألهم مـن ذلـك أهنـا كانـت يف حالـة تطـاول فيهـا                 ، األم غويكشهاألملانية مل تكن لغة شهيدة      
 فـإن الدولـة الطـرف قـدمت مفهـوم           ،وعالوة علـى ذلـك    . نف العائلي والتهديد بالعنف   أمد الع 

 يشري إىل أن هذا الـسبيل مـن   ، مما يف وقت متأخر من اإلجراءات  “لدعوىاملشاركة يف رفع ا   ”
 ال ترى اللجنة أن سـبيل االنتـصاف املتمثـل يف            ،وبناء عليه . سبل االنتصاف غامض إىل حد ما     

ــع الــ  ” ــشاركة يف رف ــى شــهيدة      “دعوىامل ــتعني عل ــصاف كــان ي ــل ســبيال لالنت غويكــشه  ميث
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١ه مبوجب الفقرة دتستنف أن
تقـدم  الأن احلـق يف   كـان هلـا      غويكـشه وفيما يتعلق بـزعم الدولـة الطـرف بـأن شـهيدة              ٤-١١

 الـسبيل مــن ســبل   مــن قـانون املــدعي العـام، تــرى اللجنـة أن هــذا   ٣٧شكوى مبوجــب املـادة  بـ 
 ال ميكـن    ،االنتصاف، املوضوع لتحديد مشروعية اإلجـراءات الرمسيـة للمـدعي العـام املـسؤول             

اعتباره سبيال من سبل االنتصاف حيتمل أن يؤدي إىل اإلنصاف الفعلـي يف حالـة امـرأة كانـت            
 . ال ينبغي أن حيول دون مقبولية البالغبالتايل و،حياهتا معرضة لتهديد خطري

 .ة للبالغيستشرع اللجنة يف النظر يف اجلوانب املوضوعو ٥-١١
 

 احليثياتالنظر يف   
لتزام الدولة الطرف بالقضاء على العنف املرتكـب        الفيما يتعلق باالنتهاك املزعوم      ١-١-١٢

) ج(و ) أ (٢ يف املـواد  غويكـشه املنـصوص عليـه    ضد املرأة جبميع أشكاله فيما يتعلـق بـشهيدة          
ــة  ــادة ) و(لغاي ــة، تــشري  ٣مــن وامل ــة  مــن االتفاقي شأن العنــف  بــ١٩إىل توصــيتها العامــة  اللجن

اول هـذه التوصـية العامـة مـسألة هـل تعتـرب الـدول األطـراف مـسؤولة                 وتتن. املرتكب ضد املرأة  
التمييـز مبوجـب االتفاقيـة      ... ”  أن عن سلوك اجلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول عنـدما ذكـرت              

ــ“ ...بامسهــا يقتــصر علــى أعمــال احلكومــات أو   ال يقــضي القــانون الــدويل العمــومي  ” هوأن
قـوق اإلنـسان أن الدولـة مـسؤولة أيـضا عـن األعمـال اخلاصـة إذا مل تتـصرف            حلوعهود معينـة    
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جادة على النحـو الواجـب ملنـع انتـهاك احلقـوق والستقـصاء أعمـال العنـف ومعاقبـة مرتكبيهـا            
 .“وتقدمي تعويض

منوذجــا شــامال ملعاجلــة العنــف  وضــعت  قــد وتالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف  ٢-١-١٢
ــائلي ــشريع ،الع ــشمل الت ــانون   ، ي ــصاف يف الق ــائي و وســبل االنت ــديناجلن ــوعي ،امل ــاء ال  ، وإذك

 وتوفري املأوى وتقدمي املشورة لضحايا العنف والعمل مع مـرتكيب أعمـال         ،والتثقيف والتدريب 
عمال العملي ملبـدأ    اإلائلي ب  تتمتع إحدى النساء من ضحايا العنف الع       فلكي ،ومع هذا . العنف

املساواة بني الرجل واملرأة وإعمال حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املقررة هلـا فـإن اإلرادة               
 اجلهـات الفاعلـة     ا جيب أن تدعمه   ،الشامل السالف الذكر  النمسا  السياسية املعرب عنها يف نظام      

 .اة احلرص الواجبالتابعة للدولة اليت تتمسك بالتزامات الدولة الطرف مبراع
 سـنوات الـيت بـدأت       حـظ اللجنـة أنـه خـالل فتـرة الـثالث            تال ،ويف القضية احلالية   ٣-١-١٢

ــه الــشرطة يف     والــيت انتــهت ١٩٩٩ديــسمرب / األولكــانون ٣حبــادث العنــف الــذي أبلغــت ب
تواتر املكاملـات   ازداد   ،٢٠٠٢ديسمرب  / األول كانون ٧ يف   غويكشهبإطالق النار على شهيدة     

ــشأن   اهلاتف ــشرطة ب ــة املوجهــة إىل ال ــشرطة قــد  أو الــضرب/املــضايقات واملنازعــات و ي ؛ وأن ال
أصدرت أوامر مبنع العودة يف ثالث مناسبات خمتلفة وطلبت مـرتني مـن املـدعي العـام أن يـأمر                  

؛ وأنه كان هناك أمر زجر مؤقت ساري املفعول مدته ثالثة أشـهر             غويكشهباحتجاز مصطفى   
 من العودة إىل الشفة الـيت تقـيم فيهـا األسـرة واملنـاطق      غويكشهصطفى وقت وفاهتا كان مينع م   

ــشهيدة     ــصال ب ــالغويكــشهاملالصــقة هلــا ومــن االت ــة أن مــصطفى  .  أو باألطف وتالحــظ اللجن
 فأرداهـا قتيلـة مبـسدس كـان قـد اشـتراه قبـل ثالثـة         غويكـشه  أطلق النار علـى شـهيدة    غويكشه

دعـاء مقـدمي   إضد حيازته لألسلحة فـضال عـن   أسابيع بالرغم من وجود حظر ساري املفعول        
 الذي مل تنازع فيه الدولة الطرف بأن الشرطة قد تلقت معلومات عن هذا السالح مـن                 البالغ

 طلبــت غويكــشه تالحــظ اللجنــة أن شــهيدة ،وباإلضــافة إىل ذلــك. غويكــشهشــقيق مــصطفى 
 ومع هـذا مل تـصل       ،خدمة االتصاالت اهلاتفية يف حاالت الطوارئ قبل بضع ساعات من قتلها          

 . وهو أمر مل تطعن فيه الدولة الطرف،سيارة الدورية إىل مسرح اجلرمية
وترى اللجنة أنه بالنظر إىل تضافر العوامـل هـذا، عرفـت الـشرطة أو كـان ينبغـي          ٤-١-١٢

يعـاملوا    خلطر جسيم؛ وكان ينبغي علـيهم أن       هلا أن تعرف أن شهيدة غويكشه كانت تتعرض       
أن حيتمـل  أن مـصطفى غويكـشه   قـد ثبـت     ال سـيما و    ،لى أهنا حالة طـوارئ    مكاملتها األخرية ع  

ــا جــدا   ــا خطــريا وعنيف ــه يف ضــوء الــسجل   . يكــون جمرم ــة أن احلافــل باملــضايقات  وتــرى اللجن
 فإن عدم االستجابة هلذه املكاملـة علـى الفـور جتعـل الـشرطة مـسؤولة عـن         ،والضرب فيما سبق  

 .شهيدة غويكشهاإلخفاق يف ممارسة احلرص الواجب ومحاية 
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 أنه مـن الـضروري يف       ، وهي حمقة يف ذلك    ،وبالرغم من أن الدولة الطرف تؤكد      ٥-١-١٢
ميثــل االحتجــاز تــدخال غــري مناســب يف احلقــوق واحلريــات األساســية   هــل كــل قــضية حتديــد 

ملرتكب أعمال العنف العائلي من قبيل احلق يف حرية التنقل أو يف حماكمة عادلة تـرى اللجنـة،                  
كــب أعمــال  أن حقــوق مرت،ت يف آرائهــا بــشأن بــالغ آخــر يتعلــق بــالعنف العــائليكمــا عــرب

ة يف احليـــــاة ويف الـــــسالمة حقـــــوق اإلنـــــسان املقـــــرر للمـــــرأ تلغـــــى العنـــــف ال ميكـــــن أن 
أن ســــلوك مــــصطفى غويكــــشه  تــــرى اللجنــــة ،ويف القــــضية احلاليــــة. )٢٣(والعقليــــة البدنيــــة

كــان املــدعي العــام علــى علــم وللعنــف ى احلــد األعلــتعــدى ) والترويــع والــضرب التهديــدات(
هــذا كــان ال ينبغــي للمــدعي العــام أن يــرفض طلبــات الــشرطة بــالقبض علــى     بــذلك، وعلــى

 ٢٠٠٠أغــسطس /آبمــصطفى غويكــشه واحتجــازه فيمــا يتعلــق باحلــادثتني اللــتني وقعتــا يف    
 .٢٠٠٢ أكتوبر/ األولتشرينو

ــر      ٦-١-١٢ ــد ج ــصطفى غويكــشه ق ــة أن م ت مقاضــاته بالقــدر  ويف حــني تالحــظ اللجن
 فإهنـا مـا زالـت ختلـص إىل أن الدولـة      ،الكامل الذي يسمح بـه القـانون لقتـل شـهيدة غويكـشه        

، الـيت    مـن االتفاقيـة    ٣و  ) و(لغايـة   ) ج(و  ) أ (٢الطرف قد انتـهكت التزاماهتـا مبوجـب املـادة           
احلقــوق ذات  و للجنــة١٩ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ١ينبغــي تفــسريها اســتنادا إىل املــادة 

 . يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية املتوفاةغويكشهالصلة لشهيدة 
 ١أن الدولة الطرف قد انتـهكت املـادتني         ا  قد زعم البالغ  وتالحظ اللجنة أن مقدمي      ٢-١٢
 أن تعريــف التمييــز الــوارد يف ١٩ اللجنــة يف توصــيتها العامــة ذكــرتوقــد .  مــن االتفاقيــة٥و 

واعترفـت أيـضا بوجـود صـالت        . اقية يشمل العنف القائم على أساس اجلنس       من االتف  ١املادة  
 ،ويف نفـس الوقـت   . بني املواقف التقليدية اليت تعترب فيها املرأة تابعة للرجل وبني العنف العائلي           

 .أخرىتستدعي استنتاجات ال والدولة الطرف البالغ عرائض مقدمي ترى اللجنة أن 
 مـن املـادة     ٣إذ تتصرف مبوجب الفقـرة       على التمييز ضد املرأة      املعنية بالقضاء واللجنة   ٣-١٢
 تـرى أن    ، من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                ٧

ــاة احلقــائق املعروضــة أمامهــا توضــح وجــود انتــهاك حلقــوق املتوفــاة شــهيدة غويكــشه      يف احلي
ــك مبوجــب    ــة، وذل ــسالمة اجلــسدية والعقلي ــادةوال ــة ) ج(و ) أ (٢  امل ــادة ) و(لغاي ــن ٣وامل  م

 للجنـة،  ١٩ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة          ١الـيت ينبغـي تفـسريها اسـتنادا إىل املـادة             ،االتفاقية
 :الطرف وتقدم التوصيات التالية إىل الدولة

__________ 
 .ضد هنغاريا. ت. ، أ٢/٢٠٠٣ من آراء اللجنة بشأن البالغ رقم ٣-٩انظر الفقرة  )٢٣( 
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تعزيــز تطبيــق ورصــد القــانون االحتــادي للحمايــة مــن العنــف داخــل األســرة     )أ( 
ئي ذي الـصلة بالتـصرف مـع احلـرص الواجـب ملنـع العنـف املرتكـب ضـد املـرأة                والقانون اجلنـا  

 العقاب املالئم ملن خيفق يف القيام بذلك؛النص على واالستجابة له و
توخي العناية يف مقاضاة مرتكيب أعمال العنف العائلي ُبغية توجيـه رسـالة إىل               )ب( 

فــضال عــن ضــمان اســتغالل ســبل      ،اجملــرمني واجلمهــور بــأن اجملتمــع يــدين العنــف العــائلي      
 أعمـال العنـف العـائلي هتديـدا         يـشكل فيهـا مرتكـب     االنتصاف اجلنائية واملدنية يف القضايا اليت       

 والعمل أيضا، يف مجيع اإلجراءات الـيت تتخـذ حلمايـة املـرأة مـن العنـف، علـى                    خطرا للضحية؛ 
كيب أعمــال العنــف إيــالء االعتبــار الواجــب لــسالمة املــرأة، مــع التــشديد علــى أن حقــوق مــرت  

 ميكن أن تبطل حقوق املرأة كإنسان يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية؛ ال
الشرطة واملدعون العـامون    (كفالة تعاون مجيع مستويات نظام العدالة اجلنائية         )ج( 
مع املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على محايـة ودعـم النـساء مـن               بصورة اعتيادية   ) والقضاة
سؤولني عـن إنفـاذ     املـ لعنف القائم على أساس اجلنس؛ وضمان تعزيز التنسيق فيما بني           ضحايا ا 

 القوانني واهليئة القضائية؛
تعزيــز بــرامج التــدريب والتثقيــف بــشأن العنــف العــائلي للقــضاة واحملــامني         )د( 

 ويـشمل ذلـك اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                     ،وموظفي إنفاذ القـوانني   
 . اللجنة والربوتوكول االختياري لالتفاقية١٩لتوصية العامة وا
الدولــة الطــرف االعتبــار الواجــب آلراء اللجنــة  تــويل  ،٧ مــن املــادة ٤وطبقــا للفقــرة  ٤-١٢

 وتقدم إىل اللجنة يف غضون ستة أشهر ردا مكتوبا يتـضمن أي معلومـات               ،املشفوعة بتوصياهتا 
ويطلــب أيــضا مــن الدولــة الطــرف أن . اتوصــياهتواللجنــة عــن أي إجــراء متخــذ يف ضــوء آراء 

 وأن تترمجهـا إىل اللغـة األملانيـة وتوزعهـا علـى نطـاق واسـع حـىت                   اوتوصـياهت اللجنـة   تنشر آراء   
 .يصل العلم هبا إىل كافة قطاعات اجملتمع ذات الصلة

 
 ٦/٢٠٠٥آراء اللجنة بشأن البالغ  -باء  

 
ــائ     :مقدم من ــدخل ضــد العنــف الع ــا للت ــق  مركــز فيين ــة بتحقي لي والرابطــة املعني

العدالة للمرأة، نيابة عن بانو أكبـاك وغـولني خـان وميليـسا أوزدمـري               
 )ذرية املتوفاة(

 )املتوفاة(فاطمة يلدرمي  :الضحية املفترضة
 النمسا  :الدولة الطرف
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، والبالغ مـشفوع مبعلومـات إضـافية مؤرخـة          ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢١  :تاريخ البالغ
ــاين  ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب و /تـ ــانون األول١٠نـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٤ديـ

 )الوثائق األولية(
، اعتمدت اللجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٦يف   
 مــن الربوتوكــول ٧ مــن املــادة ٣املرفــق طيــه بــصفته ميثــل آراء اللجنــة مبوجــب الفقــرة   الــنص 

 . هبذه الوثيقةنص اآلراءويرفق . ٦/٢٠٠٥البالغ رقم بشأن االختياري 
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 املرفق
 

آراء اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة مبوجـــب الربوتوكـــول    
ــرأة      ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــة القــضاء عل ــاري التفاقي  ومبوجــب االختي

  الربوتوكول االختياري لالتفاقية من٧ من املادة ٣ الفقرة
 )الدورة التاسعة والثالثون(

 *٦/٢٠٠٥بشأن البالغ رقم 
ــق        :مقدم من ــة بتحقي ــائلي والرابطــة املعني ــدخل ضــد العنــف الع ــا للت مركــز فيين

العدالة للمرأة نيابة عـن بـانو أكبـاك وغـولني خـان وميليـسا أوزدمـري                 
 )ة املتوفاةذري(

 )املتوفاة(فاطمة يلدرمي  :الضحية املفترضة
 النمسا  :الدولة الطرف
 والـبالغ مـشفوع مبعلومـات إضـافية مؤرخـة           ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١  :تاريخ البالغ

ــاين ٢٢ ــشرين الثـ ــوفمرب و / تـ ــانون األول١٠نـ ــسمرب / كـ  ٢٠٠٤ديـ
 )األوليةالعرائض (

 
 مـن اتفاقيـة     ١٧ املنشأة مبوجـب املـادة       د املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض      إن 

 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،
 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٦ يف وقد اجتمعت 
 املقـدم إىل اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى            ٢٠٠٦/٢٠٠٥ يف الـبالغ رقـم       وأهنت نظرها  

ابطــة املعنيــة بتحقيــق مركــز فيينــا للتـدخل ضــد العنــف العـائلي والر  التمييـز ضــد املــرأة مـن قبــل   
ذريــة فاطمــة يلــدرمي  ،ك وغــولني خــان وميليــسا أوزدمــري االعدالــة للمــرأة، نيابــة عــن بــانو أكبــ 

لقـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ، مبوجـــب الربوتوكـــول االختيـــاري التفاقيـــة ا)املتوفـــاة(
 املرأة، ضد

فـردوس آرا بغـوم، مغـاليس أروشـا دومينغيـز،           : ء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ        شارك أعضا  * 
مــرمي بلميهــوب زرداين، سيــسوري شــوتيكول، مــاري شــانيت دايــرام، ســيس فلينترمــان، نائلــة حممــد جــرب،   

ــسو        ــل، فوميكــو ســايغا، هي ــاتني، ســلفيا بيمنت ــراميال ب ــاور، ب ــا نويب ــسواز غاســبار، فيوليت ــدا  فران  شــن، غلن
 .سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا، زو كسياوكياو .ب
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مقــدمي الــبالغ  مجيــع املعلومــات املكتوبــة املتاحــة هلــا مــن قبــل  وإذ تــضع يف اعتبارهــا 
 والدولة الطرف،

 : ما يليتعتمد 
 

  من الربوتوكول االختياري٧ من املادة ٣آراء صادرة مبوجب الفقرة   
 مـشفوعا باملعلومـات التكميليـة املؤرخـة         ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢١قدمت البالغ املؤرخ     - ١
يف فيينـا،   منظمتـان موجودتـان      ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠نوفمرب و   / تشرين الثانـي  ٢٢

النمسا، تتوليان محاية ودعـم النـساء ضـحايا العنـف اجلنـساين، ومهـا مركـز فيينـا للتـدخل ضـد               
ومهـــا تزعمـــان أن فاطمـــة يلـــدرمي . العنــف العـــائلي والرابطـــة املعنيـــة بتحقيـــق العدالـــة للمـــرأة 

، وهي مواطنة منساوية من أصل تركي كانـت ترتـاد املركـز املـذكور، وقعـت ضـحية              )املتوفاة(
 من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         ٥ و   ٣ و   ٢ و   ١نتهاك الدولة الطرف للمواد     ال

ودخلت هـذه االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري حيـز النفـاذ يف الدولـة الطـرف يف                   . ضد املرأة 
 .، على التوايل٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ و ١٩٨٢أبريل / نيسان٣٠

 مقدمتا البالغالوقائع حسبما عرضتها اجلهتان 
ــدرمي يف      ١-٢ ــان يلــ ــدرمي تزوجــــت عرفــ ــة يلــ ــبالغ أن فاطمــ ــدمتا الــ ــان مقــ ــد اجلهتــ تفيــ
. ، اثنـان منـهم راشـدان   )٢٤(وكانت أما لثالثة أبناء مـن زواجهـا األول       . ٢٠٠١يوليه  /متوز ٢٤

 .١٩٩٨يوليه / متوز٣٠وأصغر أبنائها ابنتها ميليسا اليت ولدت يف 
لـدرمي هـدد فاطمـة يلـدرمي أول مـرة بقتلـها خـالل شـجار              وجاء يف اإلفادة أن عرفان ي      ٢-٢

وبعـد عودهتمـا إىل النمـسا، كانـا     . ٢٠٠٣يوليـه  /نشب بينهما ومها يف رحلة إىل تركيا يف متوز  
 وهـدد  وأرادت فاطمة يلدرمي الطالق، غري أن عرفان يلـدرمي أىب ذلـك           . يتشاجران بشكل دائم  
 .بقتلها وأبنائها لو طلقته

، وخشية علـى حياهتـا وحيـاة ابنتـها ميليـسا، البالغـة مـن                ٢٠٠٣س  أغسط/ آب ٤ويف   ٣-٢
العمر مخس سنوات، انتقلت فاطمة يلدرمي لتعيش مع ابنتها الكربى، غولني، يف مرتهلـا الكـائن                

، اعتقـادا منـها أن عرفـان يلـدرمي     ٢٠٠٣أغـسطس  / آب٦ويف . Haymerlegasse 30-18/29يف 
حــضار بعــض األمتعــة الشخــصية، غــري أن عرفــان كــان غائبــا يف عملــه، عــادت إىل شــقتهما إل

فأمــسكها مــن رســغيها وشــدها بقــوة لكنــها . يلــدرمي دخــل الــشقة بينمــا كانــت ال تــزال فيهــا 
واتصل هبـا الحقـا عـن طريـق هاتفهـا اخللـوي وهـدد مـن جديـد بقتلـها،                     . متكنت من اإلفالت  

__________ 
 .والدها موافقات خطية موقعة منهموردت من ابنها وابنتها الراشدين وابنتها القاصر اليت مثلها  )٢٤( 
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ن اعتـداء عرفـان يلـدرمي       فلجأت إىل قسم شرطة فيينـا االحتاديـة ملقاطعـة أوّتـاكرينغ لإلبـالغ عـ               
 .يها وهتديده اجلنائي اخلطري هلاعل
، أصدرت الشرطة أمـرا بطـرد عرفـان يلـدرمي مـن الـشقة       ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ويف   ٤-٢

ــادة      ــب املــ ــك مبوجــ ــا وذلــ ــودة إليهــ ــن العــ ــره مــ ــن  ٣٨وحظــ ــرطة األمــ ــانون شــ ــن قــ   أ مــ

)Sicherheitspolizeigesetz()العــائلي ومكتــب ، وأبلغــت مركــز فيينــا للتــدخل ضــد العنــف  )٢٥
كمـا أبلغـت الـشرطة املـدعي        . رعاية الشباب باألمر الذي أصدرته وباألسباب اليت دعـت إليـه          

العـام يف فيينــا بــأن عرفــان يلــدرمي قــد وجـه هتديــدا جنائيــا خطــريا إىل فاطمــة يلــديرمي، وطلبــت   
 .، األمر الذي رفضه املدعي العاماحتجازه

ركـز التـدخل املـذكور، رفعـت فاطمـة          ، ومبساعدة من م   ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٨ويف   ٥-٢
يلدرمي باألصالة عن نفسها وبالنيابة عـن ابنتـها الـصغرى طلبـا إىل حمكمـة هرينـالز احملليـة بفيينـا                      

وأبلغـت هـذه احملكمـة قـسم شـرطة      . التمست فيه إصدار أمر قضائي مؤقت ضد عرفان يلدرمي     
 . ملقاطعة أوّتاكرينغ هبذا الطلبفيينا االحتادية

ــ ٦-٢ . وم نفــسه، توجــه عرفــان يلــدرمي إىل مكــان عمــل فاطمــة يلــدرمي وحتــرش هبــا   ويف الي
ويف مـا بعـد، هـدد       . فاسُتدعيت الشرطة لفض اخلالف لكنها مل تبلغ املدعي العام هبذه احلادثـة           

مــد إىل إبــالغ الــشرطة     عامــا، فع ٢٦عرفــان يلــدرمي ابــن فاطمــة يلــدرمي البــالغ مــن العمــر        
 .األمر هبذا
ــها      أغــسطس/ آب٩ويف  ٧-٢ ــدرمي يف مكــان عمل ــة يل ــل فاطم ــدرمي بقت ــان يل ــدد عرف . ، ه

 -لكنه غادر مكان عملها قبل وصـول الـشرطة          . فاستدعت الشرطة عن طريق هاتفها اخللوي     
وأبلغت فاطمة يلدرمي الـشرطة مـن جديـد بتهديـد           . لكنه أُمر بالعودة إليه وحتدثت الشرطة إليه      

تحـدث إليـه عـن      لـك الليلـة وردت الـشرطة بال       عرفان يلدرمي هلا والبنـها يف وقـت متـأخر مـن ت            
 .طريق هاتفه اخللوي

 إىل ,، توجـــه عرفـــان يلـــدرمي الـــساعة الـــسابعة مـــساء٢٠٠٣أغـــسطس / آب١١ويف  ٨-٢
وأعلن هلا أن حياته انتهت وأنه سـيقتلها وأن خـرب قتلـها سُينـشر يف          . مكان عمل فاطمة يلدرمي   

بلغـت الـشرطة هـذه الـشكوى إىل مفتـشية           وأ. وحينما اتصلت بالشرطة الذ بـالفرار     . الصحيفة
 .١٧الشرطة 

، اتصل أحد موظفي مركـز فيينـا للتـدخل ضـد العنـف           ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٢ويف   ٩-٢
بالفـــاكس بقـــسم شـــرطة فيينـــا االحتاديـــة ملقاطعـــة أوّتـــاكرينغ لإلبـــالغ ) ذكـــر امســـه(العـــائلي 

__________ 
 .‘‘قانون احلفاظ على األمن والنظام’’و‘‘ قانون شرط األمن’’ترمجت هذه التسمية بكل من عباريت  )ب( 



A/62/38 
 

569 07-41514 
 

 ٢٠٠٣سطس أغـــ/ آب١١ و ٩بالتهديـــدين بالقتـــل اللـــذين أطلقهمـــا عرفـــان يلـــدرمي يـــومي 
وبتحرشه بفاطمة يلدرمي يف مكان عملها وبطلبها من احملكمة إصدار أمر قـضائي مؤقـت مينعـه                 

وأتــيح للــشرطة رقــم هــاتف فاطمــة يلــدرمي اخللــوي اجلديــد لكــي يتــسىن   . مــن االقتــراب منــها
 .كما طُلب من الشرطة إيالء املزيد من االهتمام لقضيتها. للشرطة االتصال هبا دوما

ــشأن     ٢٠٠٣أغــسطس / آب١٤ويف  ١٠-٢ ــان رمســي ب ــشرطة ببي ــديرمي لل ، أدلــت فاطمــة يل
التهديدات بالقتل املوجهة هلا، وقامت الشرطة بدورها بإحالة ذلك إىل املـدعي العـام املـسؤول                

 .ومرة أخرى، قوبل هذا الطلب بالرفض.  منه احتجاز عرفان يلدرمي,يف فيينا طالبة
ة يلــدرمي طلــب طــالق أمــام حمكمــة     ، رفعــت فاطمــ ٢٠٠٣أغــسطس / آب٢٦ويف  ١١-٢

 .هرينالز احمللية بفيينا
 ب ٣٨٢، أصــدرت احملكمــة املــذكورة، مبوجــب املــادة ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول١ويف  ١٢-٢

، أمـرا قـضائيا مؤقتـا مينـع عرفـان يلـدرمي مـن               )Exekutionsordnung(من قانون إنفـاذ األحكـام       
 انتـهاء إجـراءات الطـالق وأمـرا قـضائيا           االقتراب من فاطمة يلدرمي ويبقى ساري املفعول حـىت        

ونـص األمـر عـل منـع     . مؤقتا مينعه من االقتراب من ميليـسا سـاري املفعـول لفتـرة ثالثـة أشـهر            
عرفان يلدرمي من العـودة إىل شـقة األسـرة وحميطهـا املباشـر والـذهاب إىل مكـان عمـل فاطمـة                       

 . هبمايلدرمي وااللتقاء بكل من فاطمة يلدرمي أو ميليسا أو االتصال
، تبـع عرفـان يلـدرمي       ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١١ من يوم    , مساء ٥٠/١٠وحنو الساعة    ١٣-٢

فاطمة يلدرمي من مكان عملها إىل مرتهلا وطعنها طعنة قاتلة، وذلـك يف منطقـة روغّنـدورفغاس         
 .اجملاورة لشقة األسرة

. ٢٠٠٣ ســبتمرب/ أيلــول١٩واعُتقــل عرفــان يلــدرمي لــدى حماولتــه دخــول بلغاريــا يف    ١٤-٢
 .هو يقضي حكما بالسجن مدى احلياةوأدين بتهمة قتل فاطمة يلدرمي و

 الشكوى
تعتــرب اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ يف الــشكوى أن فاطمــة يلــدرمي وقعــت ضــحية انتــهاك      ١-٣

 مــن اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد ٥ و ٣ و ٢ و ١الدولــة الطــرف للمــواد 
إلجـراءات الفعالـة املالئمـة حلمايـة حـق فاطمـة يلـدرمي يف احليـاة ويف                  املرأة لعدم اختاذها مجيـع ا     

وتدعي اجلهتان، بشكل خـاص، أن االتـصاالت بـني الـشرطة واملـدعي العـام        . األمن الشخصي 
مل ُتتح هلذا األخري فرصة تقييم مدى اخلطر الذي ميثله عرفان يلدرمي، وبأنـه كـان علـى املـدعي                   

إصــــدار أمــــر باحتجــــازه مبوجــــب ، يف مناســــبتني، العــــام أن يطلــــب مــــن قاضــــي التحقيــــق



A/62/38
 

07-41514 570 
 

ــرة ــة  الفقــ ــرة  ٣الفرعيــ ــن الفقــ ــادة  ٢ مــ ــن املــ ــة   ١٨٠ مــ ــراءات اجلنائيــ ــة اإلجــ ــن مدونــ  مــ
)Strafprozessordnung.( 
كما ذهبت اجلهتان إىل أن الدولة الطرف مل تف أيـضا مبـا عليهـا مـن واجبـات واردة                     ٢-٣

ضـعتها اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز             اليت و  ٢١ و   ١٩ و   ١٢يف التوصيات العامة أرقام     
ضد املرأة، وإعالن األمم املتحـدة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، وتعليقـات اللجنـة اخلتاميـة                      

املتعلقـــة بـــالتقريرين الثالـــث والرابـــع الـــدوريني املوحـــدين والتقريـــر ) ٢٠٠٠يونيـــه /حزيـــران(
تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة ق بالــدوري اخلــامس للنمــسا، وقــرار األمــم املتحــدة املتعلــ 

، وعــدة أحكــام واردة يف الوثيقــة اخلتاميــة للــدورة  الراميــة إىل القــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 
 من إعالن األمم املتحـدة العـاملي حلقـوق          ٣االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، واملادة       

اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، وعـدة أحكـام            من العهد الدويل     ٩ و ٦اإلنسان، واملادتني   
 .واردة يف صكوك دولية أخرى، والدستور النمساوي

 من االتفاقية، ذهبت اجلهتان إىل أن لنظام العدالـة اجلنائيـة، مـن            ١ويف ما يتعلق باملادة      ٣-٣
ذكــرا و. الناحيــة العمليــة، تــأثريا ســلبيا يف معظــم األحــوال علــى املــرأة أكثــر بكــثري مــن الرجــل 

بشكل خاص أن النـساء يتـضررن أكثـر بكـثري مـن الرجـال جـراء عـدم طلـب املـدعني العـامني                  
كمـا أهنـن يتـضررن أكثـر مـن الرجـال مـن ممارسـة عـدم حماكمـة                    . احتجاز اجملـرمني املفترضـني    

كمـا تتـضرر النـساء أكثـر مـن      . ومعاقبة اجملرمني يف حاالت العنف العائلي على النحو الواجب        
 التنــسيق بــني املعنــيني بإنفــاذ القــانون واملــوظفني القــضائيني، وعــدم توعيتــهم الرجــال مــن عــدم

 .مبسألة العنف العائلي، وعدم مجع البيانات واالحتفاظ بإحصاءات عن العنف العائلي
ــسبة للمــواد   ٤-٣ ــان   ٣ و) و( و) د( و) ج( و) أ(٢ و١وبالن ــة، أكــدت اجلهت  مــن االتفاقي

 اجملرمني يف حاالت العنف العائلي، واحملاكمة غـري الوافيـة،   مقدمتا البالغ على أن عدم احتجاز 
وغياب التنسيق بني املسؤولني عن إنفاذ القانون واملسؤولني القضائيني، وعدم مجع إحـصاءات             
ــا إىل عــدم املــساواة وإىل      عــن حــاالت العنــف العــائلي واالحتفــاظ هبــا كلــها أمــور أدت عملي

 . من حقوق اإلنسانحرمان فاطمة يلدرمي من التمتع مبا هلا
مــن االتفاقيــة، أعلنــت اجلهتــان أن مــوظفي نظــام  ) هـــ (٢ و ١ويف مــا خيــص املــادتني  ٥-٣

العدل اجلنائي النمساوي تقاعسوا عن بذل العناية الواجبة للتحقيق يف عمل من أعمـال العنـف           
 .يلدرمي يف احلياة واألمن الشخصيوحماكمة مرتكبه، ومحاية احلقوق اإلنسانية لفاطمة 

 مــن االتفاقيــة، ادعــت اجلهتــان أن جرميــة قتــل فاطمــة   ٥ و ١ويف مــا يتعلــق باملــادتني  ٦-٣
يلــدرمي هــي مثــال مأســاوي علــى عــدم أخــذ مــسألة العنــف ضــد املــرأة مأخــذ اجلــد الــشائع يف  

ويعتــرب نظــام العــدل اجلنــائي، الســيما املــدعون . األوســاط العامــة ولــدى الــسلطات النمــساوية
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ن هــذه املــسألة مــشكلة اجتماعيــة أو عائليــة، وجنحــة صــغرية أو بــسيطة،  العــامون والقــضاة، أ
وال يطبقـون القـانون اجلنـائي علـى هـذا النـوع مـن               . حتدث يف أوساط طبقات اجتماعية معينـة      

 .العنف ألنه ال ينظرون إىل هذا اخلطر بعني اجلدية
نـسان الـيت    وطلبت اجلهتان من اللجنة تقدير مـدى مـا وقـع مـن انتـهاكات حلقـوق اإل                  ٧-٣

تتمتــع هبــا الــضحية واحلقــوق احملميــة مبوجــب االتفاقيــة، ومــسؤولية الدولــة الطــرف عــن عــدم    
كمـا طلبتـا مـن اللجنـة أن توصـي الدولـة الطـرف بـضمان محايــة         . احتجـاز املـشتبه فيـه اخلطـري    

حقيقية للنساء ضحايا العنف، وخباصـة النـساء املهـاجرات، وذلـك بإصـدار تعليمـات واضـحة                  
م فعلـه يف حــاالت العنــف الــشديد  ني العــامني وقــضاة التحقيــق بـشأن مــا ينبغــي علــيه إىل املـدع 

 .النساء ضد
ــأن تعتمــد       ٨-٣ ــة الطــرف ب ــة أن توصــي الدول ــبالغ مــن اللجن ــان مقــدمتا ال وطلبــت اجلهت

 يف ســبيل تــأمني ســالمة النــساء ضــحايا العنــف العــائلي “احلــبس واالحتجــاز”سياســات تؤيــد 
 لنقل رسـالة إىل اجملـرمني واألوسـاط العامـة مفادهـا أن اجملتمـع                “مةاحملاك”بشكل فعال وتؤيد    

ــسل       ــني خمتلــف ال ــسيق ب ــل التن ــأن تكف ــائلي، وب ــدين العنــف الع ــانون  ي ــاذ الق ــة بإنف . طات املعني
ــة بــشكل عــام اســتخدام ســلطتها مبوجــب الفقــرة      كمــا ــا مــن اللجن ــادة  ١طلبت  مــن ٥ مــن امل

 .املؤقتة، وذلـك علـى غـرار مـا قامـت بـه يف قـضية إي                الربوتوكول االختياري املتعلقة بالتدابري     
 ).٢/٢٠٠٣البالغ رقم (يت ضد هنغاريا 

وطلبتا من اللجنة أيضا أن توصي الدولة الطـرف بكفالـة تعـاون نظـام العدالـة اجلنائيـة                    ٩-٣
تعاونــا دائمــا مــع املنظمــات الــيت ) الــشرطة واملــدعون العــامون والقــضاة(علــى مــستوياته كافــة 

 محاية ودعم النساء ضحايا العنف اجلنساين، وضمان إجباريـة الـربامج التدريبيـة            تعمل من أجل  
 .والتثقيف يف جمال العنف العائلي

أما يف ما يتعلق مبقبولية البالغ، فأكدت اجلهتـان علـى أنـه مـا كـان ميكـن اللجـوء إىل                       ١٠-٣
دون قتلـها،   أي وسائل انتصاف حملية أخـرى حلمايـة أمـن فاطمـة يلـدرمي الشخـصي واحليلولـة                   

وأنه تبني أن أمر الطرد من الشقة وعدم العودة إليها واألمر القضائي املؤقـت الـذي مينـع املتـهم        
 .من االقتراب من الضحية مل يكونا فعالني

ــدم يف  ١١-٣ ــانون األول١٠وورد يف الـــبالغ املقـ ــة الـــصغرى ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـ  أن االبنـ
قـد رفعـت دعـوى مدنيـة مبوجـب القـانون بـشأن              ) اليت ميثلـها والـدها الطبيعـي      (لفاطمة يلدرمي   



A/62/38
 

07-41514 572 
 

ومبوجـب هـذا القـانون، ميكـن لألبنـاء أن يقاضـوا الدولـة طلبـا               . )٢٦(]للدولة[املسؤولية الرمسية   
للتعويض عن األضرار النفسية، ونفقات العالج النفسي بغرض التغلب علـى آثـار وفـاة أمهـم،                 

عـت اجلهتـان مقـدمتا الـبالغ بـأن          واد. والتعويض عن تكاليف اجلنـازة وإعالـة البنـت الـصغرى          
واملقاضـاة عـن   . ذلك ال ميثل انتصافا فعاال لعدم توفري احلماية لفاطمة يلـدرمي وعـدم منـع قتلـها        

حاالت اإلغفال واإلمهال ليس من شـأهنا أن تعيـدها إىل احليـاة وحتقـق غرضـا خمتلفـا يتمثـل يف                      
تمـثالن يف التعـويض مـن ناحيـة         والنـهجان امل  . توفري التعـويض عـن اخلـسائر واألضـرار املتكبـدة          

الورثـة  (ومهـا خيتلفـان مـن حيـث اجلهـة املـستفيدة         . واحلماية من ناحية أخرى هنجان متـضادان      
، والتوقيـت  )التعويض عن اخلـسارة إزاء إنقـاذ حيـاة شـخص مـا            (، وماهية النوايا    )إزاء الضحية 

الـة للنـساء، ملـا كانـت        ولو وفرت الدولة الطـرف محايـة فع       ). بعد الوفاة عوضا عن قبل الوفاة     (
وباإلضافة إىل ذلك، تـستلزم قـضايا التعـويض تكـاليف           . هناك ضرورة إلثبات مسؤولية الدولة    

وقالــت اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ بأهنمــا قــدمتاه ســعيا إىل حماســبة الدولــة الطــرف علــى    . هائلــة
 املـرجح أن  وأخـريا، مـن غـري    . إغفاهلا وإمهاهلا وليس سـعيا إىل احلـصول علـى التعـويض للورثـة             

 . من الربوتوكول االختياري٤تسفر مقاضاة الدولة الطرف على إنصاف فعال وفقا للمادة 
وتــذكر اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ أيــضا أهنمــا مل تقــدما الــبالغ إىل أي هيئــة أخــرى مــن  ١٢-٣

 .هيئات األمم املتحدة أو أي آلية إقليمية للتسوية أو التحقيق الدويل
اللجنة، تؤكد اجلهتـان أن تقـدميها الـشكوى باسـم     حق املثول أمام ألة وفيما يتعلق مبس   ١٣-٣

.  أمــر مــربر ومالئــم-  الــيت ال ميكنــها أن تعطــي موافقتــها عليهـا نظــرا لوفاهتــا -فاطمـة يلــدرمي  
وترى اجلهتان أن من املالئم أن متثالها أمام اللجنة ألهنا كانت من عمالئهما وكانت هلا صـلة                 

ظمتان تـوفران محايـة ودعمـا خاصـني للنـساء ضـحايا العنـف العـائلي؛                 شخصية هبما وألهنما من   
وإحدى املنظمتني هي مركز للتدخل ضد العنف العائلي أفيد علـى أهنـا أُنـشئت عمـال بـالفقرة                   

وتسعى اجلهتان إىل إحقـاق العدالـة لفاطمـة         .  من قانون شرطة األمن االحتادية     ٢٥ من املادة    ٣
املـرأة مـن العنـف العـائلي يف النمـسا حـىت ال يـذهب موهتـا                  يلدرمي وإىل حتـسني مـستوى محايـة         

وباإلضافة إىل كل ما تقدم، فقد حصل مقدما البالغ على املوافقة املكتوبة مـن االبـنني           . سدى
 .الراشدين ومن والد االبنة اليت ال تزال قاصرة
 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية

 الوقـائع الـواردة يف      ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٤يف  أكدت الدولـة الطـرف يف عرضـها املقـدم            ١-٤
الــبالغ وأضــافت أن عرفــان يلــدرمي قــد صــدر يف حقــه حكــم بالــسجن مــدى احليــاة مبوجــب    

__________ 
الـشرطة االحتاديـة لفيينـا ووزارة    األبنـاء بـصدد مقاضـاة     أن  ٢٠٠٤يوليـه   / متوز ٢٧ السابق املقدم يف     البالغ أفاد )٢٦( 

 .م لفيينا ووزارة العدل، على التوايلالداخلية أو املدعي العا
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يف ) Landesgericht fűr Strafsachen(احلكم النهائي الصادر عـن احملكمـة اجلنائيـة احملليـة لفيينـا      
 .ري بتهمة القتل والتهديد اجلنائي اخلط٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ١٤
وتقدمت مليسا أوزدمري، االبنة القاصرة للمتوفاة، بدعاوى رمسية ضد النمـسا إلثبـات            ٢-٤

مسؤوليتها، بيـد أن تلـك الـدعاوى ُرفـضت ألن احملكمـة رأت أن التـدابري الـيت اختـذها مكتـب               
ــربرة    ــا كانــت م ــام بفيين ــدعي الع ــام  . امل ــدعي الع ــى امل ــاة الوضــع   إذ تعــني عل ــع مراع  النظــر، م

 باإلضـافة إىل النظـر يف املتطلبـات         - مسألة إيداع طلب االحتجاز، كما تعني عليـه          يف السابق،
 املوازنة بني احلـق األساسـي يف احليـاة والـسالمة البدنيـة للـشخص مـودع الـشكوى         -األخرى  

ن لــه ســجل جنــائي يف ذلــك الوقــت وحــق املــشتبه فيــه األساســي يف احلريــة، علمــا بأنــه مل يكــ 
. ال الـشرطة الـذين تـدخلوا سـاعتها بأنـه ذو سـلوك عـدواين شـديد                 يترك انطباعا لدى رج    ومل

وليس من شأن عدم كفاية ذلـك التقيـيم الـذي اتـضح الحقـا، رغـم التقيـيم الـشامل للظـروف               
ومــع ذلــك جيــوز ملليــسا أوزدمــري رفــع   . جيعــل فعــل املــدعي العــام غــري مــربر   ذات الــصلة، أن

 .دعاواها مبوجب القانون املدين
داخــل مايــة مــن العنــف املتعلــق باحلالقــانون االحتــادي ة الطــرف إىل أن وذهبــت الدولــ ٣-٤

يشكل نظاما شديد الفعاليـة  ) Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie(األسرة 
وبوسـع  . ملكافحة العنـف العـائلي، ويـضع إطـارا للتعـاون الفعـال فيمـا بـني خمتلـف املؤسـسات                    

ويـصدر أمـر    ). Wegweisung(رمني احملـتملني مبغـادرة املنــزل        أفراد الشرطة إصدار األمـر للمجـ      
إذا مل توجـد مـسوغات لالحتجـاز مبوجـب          ) Betretungsverbot(حبظر دخول املنــزل املـشترك       

ويــنص القــانون علــى دعــم مراكــز . “أقــل صــرامة”القــانون اجلنــائي وتعــني اســتخدام وســائل 
 على أفراد الشرطة إبالغ تلـك املراكـز   وجيب لزاما. التدخل ضد العنف داخل األسرة للضحية    

 بيـد أنـه     -عم واملـشورة للـضحية      وجيب على املركز الحقـا تـوفري الـد        . عند إصدار أمر باحلظر   
وأوامر احلظر هذه عـادة مـا تكـون سـارية املفعـول ملـدة       . يكون له حق متثيل الشخص املعين   ال

 علـى أمـر قـضائي مؤقـت،         وحينما يودع الشخص املعين طلبا لدى حمكمة للحصول       .  أيام ١٠
وباإلضــافة إىل التــدابري اجلنائيــة، هنــاك عــدد مــن تــدابري   .  يومــا٢٠ميــدد ســريان احلظــر لفتــرة  

ذلك أن النظام يشمل إجـراءات      . الشرطة والقانون املدين الرامية إىل احلماية من العنف العائلي        
قـل خطـورة مبوجـب    ومـن املمكـن تـسوية املنازعـات يف حـاالت أ          . تكميلية تتمثـل يف املالجـئ     

ــام      ــانون والنظــ ــى القــ ــاظ علــ ــق باحلفــ ــانون املتعلــ ــيح). Sichersheitspolizeigesetz(القــ  وتتــ
للمحـاكم أن تـصدر أوامـر       ) executionsordnung(من قانون إنفاذ األحكـام      ) ب (٣٨٢املادة  

ة وجيـوز متديـد الفتـرة يف ظـروف معينـ          . قضائية ضد اجملرمني احملتملني تـسري ملـدة ثالثـة أشـهر           
 .بناء على طلب الضحية املزعومة
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وأضــافت الدولــة الطــرف أيــضا أن دورات تدريبيــة خاصــة تــنظم علــى أســاس منــتظم   ٤-٤
وخيــضع التعــاون بــني القــضاة والــشرطة الســتعراض  . للقــضاة والــشرطة بــشأن العنــف العــائلي 

مثـل  متواصل بغية كفالة تدخل أسرع من قبل أجهزة الدولة، مع العلم أن اهلـدف مـن ذلـك يت           
يف السعي بقدر اإلمكان من أجل منع حدوث املأساة اليت حلت بفاطمـة يلـدرمي دون التـدخل                

. على حنو غـري سـليم يف احليـاة األسـرية للـشخص واملـساس بغـري ذلـك مـن احلقـوق األساسـية                        
 .وهذه املآسي ال تدل على وجود متييز ضد املرأة مبوجب االتفاقية

ــارت ٥-٤ ــة الطـــرف إىل أن اال وأشـ ــشكل   الدولـ ــاز يـ ــدخالحتجـ ــسيما تـ ــات يف ا جـ حلريـ
تناسـب  وتقـدير   . ، وهلذا الـسبب ال جيـوز فـرض االحتجـاز إال كـإجراء أخـري               لألفراداألساسية  

بارتكـاب  ه   ملدى خطورة الشخص املعين وإلمكانية قيامـ       تكهنياميثل تقييما   التصرف مع الفعل    
عــالوة علــى ذلــك، و.  فيــهللمــشتبهجيــب موازنتــه إزاء احلريــات واحلقــوق األساســية و ،جرميــة

يكــن لعرفــان يلــدرمي ســجل جنــائي، ومل يــستخدم ســالحا، وبــدا هادئــا ومتعاونــا مــع أفــراد  مل
وعلى هـذا األسـاس،   . ومل تبد على فاطمة يلدرمي أي إصابات   . الشرطة الذين تدخلوا يف األمر    

عـدم  حتديدا لقضية ، قرر املدعي العام أخريا يف تلك ا    لضرورة افتراض براءة املشتبه فيه    ومراعاة  
 سـيكون   - الوضـع الـسابق    مـن وجهـة نظـر        -إيداع طلب باحتجاز عرفـان يلـدرمي ألن ذلـك           

 .أمرا غري متناسب
 بالنيابــة عــن املــدعنيأن األشــخاص  إىل الدولــة الطــرفذهبــت  ،وعــالوة علــى ذلــك  ٦-٤

 مل تـتح     اسـتنادا إىل أن فاطمـة يلـدرمي        - احملكمـة الدسـتورية      اللجـوء إىل  الضحية كان بوسعهم    
وجيـوز  . بـاحلبس مرتني لطلب إصدار أمر     بعدم االمتثال    املدعي العام    قرارهلا إمكانية الطعن يف     

 من الدستور االحتادي الطعـن لـدى احملكمـة          ١٤٠ من املادة    ١للمعالني األحياء مبوجب الفقرة     
ضررين  االدعــاء بــأهنم متــهموبوســع. الدســتورية يف األحكــام ذات الــصلة مــن القــانون اجلنــائي

حاليا وبصورة مباشرة، وذلك بالقول بأن هلم مصلحة حالية ومباشرة يف األثر الوقـائي النـاجم                
وسـتكون  . العـائلي مثـل فاطمـة يلـدرمي    عن إبطال األحكام ذات الصلة ملصلحة ضحايا العنـف    

ــذه  ــة ه ــصة باســتعراض األحكــام القان  هــي احملكم ــة املخت ــا، إذا   اجله ــصلة وإلغائه ــة ذات ال وني
 . ذلك ضروريارأت ما
 

 على مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبوليةالبالغ  يتمقدم نياجلهتتعليقات   
 أن الـضحية  ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٣١تان مقدمتا البالغ يف عرضهما املؤرخ     اجله ادعت ١-٥

ســبل االنتــصاف احملليــة الــيت كــان مــن املــرجح أن حتقــق االنتــصاف  واجلهــتني اســتنفدوا مجيــع 
دعـوى مدنيـة ال ينبغـي أن      رفـع   بنة املتوفاة ال يزال جيـوز هلـا         ابأن كون   اجلهتان   ورأت. الكايف

 .يس له أثر قانوين على املقبوليةوأن ذلك لمن تقدمي البالغ،  تنيمينع اجله
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بتقــدمي طلــب بالقتــل أيــضا أن فكــرة مطالبــة امــرأة تعرضــت للتهديــد   اجلهتــان  ورأت ٢-٥
يـستغرق  إلجراء فـا . ا الدولـة الطـرف حبـسن نيـة    للمحكمة الدستورية مل تكن حجة تقدمت هبـ       

ــا،  ثــالث ســنوات إىلســنتني  ــذلك  تقريب ــرأة   مــن غــري املــرجح ول ــا الم ــصافا كافي  أن حيقــق انت
 .بالقتلتعرضت للتهديد 

عـدم إصـدار أمـر    باملـدعي العـام     قـرار   على تفـسري الدولـة الطـرف ل       اجلهتان   واعترضت ٣-٥
 كــان مــن تلقــى ولــو. حــوادث العنــف جبميــع فقــد كــان علــى علــم. باحتجــاز عرفــان يلــدرمي

ومـن املـرجح جـدا    . لتصرف املـدعي العـام علـى حنـو خمتلـف      ،التهديدات بالقتل شخصية عامة 
كانـت الـشرطة قامـت حبمايـة الشخـصية      ل، و اجملـرم املزعـوم   أنه كان سيلقى القـبض فـورا علـى          

 يتــركن يلــدرمي مل وردا علــى ادعــاء الدولــة الطــرف بــأن عرفــا  . يــهالعامــة إىل حــني القــبض عل 
تــان مقــدمتا  اجلهرأت، ذو ســلوك عــدواين شــديدأفــراد الــشرطة املتــدخلني بأنــه انطباعــا لــدى 

 طبيعـة  فاطمـة يلـدرمي ال صـوب الـشرطة، وأن            ضـد  االعـدواين كـان موجهـ     سلوكه  بأن  البالغ  
وتـدل قـضية    .  وانعدام احلـس االحتـرايف     بالسذاجةتقدير اخلطر الذي قامت به السلطات اتسم        

 والتهديــدات احلــوادثاطمــة يلــدرمي علــى أنــه حــىت عنــد قيــام الــضحية بــاإلبالغ عــن مجيــع    ف
 لإلذن مبحاكمة من يدعى بارتكابه اجلرميـة، ال يـوفر املـدعي العـام احلمايـة الفعالـة                   واستعدادها

 واعتمـد  على اتصال باجملرم املزعـوم،  املدعي العام يكنومل . العنفأعمال من وقوع املزيد من  
مباشـر بالقـضية   يكـن حيـيط بـشكل     الـشرطة مل     قسمتقارير الشفوية اليت أوردها حمام يف       على ال 

 ومل تؤخـذ    ،ومل يكن تقييم مدى خطورة عرفان يلدرمي شـامال        . أو على اتصال مباشر باملتوفاة    
مل يكـن   عرفـان يلـدرمي     صـحيح أن    . القدر الكايف من اجلدية   ومل تول   وقائع هامة بعني االعتبار     

وبالتـايل مل يـتم     . ي، إال أن تقارير الشرطة أوردت ما أتى به من هتديدات بالقتل           سجل جنائ له  
 . إدانته مطلقا من قبلتتم مل شخص يدعى ارتكابه جلرميةتوفري احلماية من 

 املقبوليةعلى مسألة تعليقات إضافية من الدولة الطرف 
  تأييـدا تامـا    ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ يف عرضها املؤرخ      الدولة الطرف  أيدت  ١-٦

 .عرضها السابقما جاء يف 
بعـدم إمكانيـة التقـدم    اجلهـتني مقـدميت الـبالغ تقـوالن      الدولة الطرف إىل أن   وأشارت ٢-٦

ــة أو       ــدعى ارتكــاهبم للجرمي ــدم احتجــاز مــن ي ــام بع ــدعي الع ــرارات امل ــشكوى ضــد ق ــدم  ب بع
 باحلمايـة   املتعلـق  االحتـادي     القـانون  يفأن التـدابري املنـصوص عليهـا        وأهنما تدعيان بـ   . حماكمتهم

يـضا  اجلهتـان أ وتـذكر   .  مبا يكفي حلماية النساء بفعاليـة حقيقيـة        فعالة ليست   العائليمن العنف   
أن املدعي العام جيوز له فقـط أن يطلـب وضـع متـهم قيـد االحتجـاز إذا مـا قـرر املـدعي العـام                           

تا الـبالغ إىل أوجـه قـصور         مقـدم  اجلهتـان وبالتـايل، تـشري     . اكمـة واحملأيضا إجراء حتقيق جنائي     
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إىل القـانون نفـسه، أي      إىل   تعزى إىل املدعي العام وقاضي التحقيق املختصني وكذلك          مزعومة
 .تطبيق القانون واإلطار القانوين

وجيــوز ألي فــرد أن يطعــن يف دســتورية األحكــام القانونيــة مــا دام ذلــك الفــرد يــدعي  ٣-٦
 - صبح ذلك القـانون سـاريا بالنـسبة لـذلك الفـرد         ا ي حاملوقوع انتهاك مباشر للحقوق الفردية      

وليـست هنـاك حـدود زمنيـة     . )Individualantrag (بـدون قيـام احملـاكم بإصـدار قـرار أو حكـم      
 . الطلبمثل هذاإليداع 

ــن اإلجــراء   ويكــون ٤-٦ ــومي اهلــدف م ــهاك تق ــه   انت ــدعى ب ــانونم ــة  . يف الق ــرب احملكم وتعت
 أن يغـري الوضـع القـانوين        املعـين  شأن إلغاء احلكم     الدستورية الطلب مشروعا فقط إذا كان من      

عـالوة علـى ذلـك،      و. ملقدم الطلب حبيث تنتفـي اآلثـار القانونيـة الـسلبية الـيت يـدعى وجودهـا                
وجيب أن يكـون احلـال      . املصاحل احملمية قانونا ملقدم الطلب    يكون الضرر الحقا فعليا ب    جيب أن   

وحيــق ملــن يــنجح مــن مقــدمي  . ة لقرارهــاكــذلك يف وقــت إيــداع الطلــب وعنــد اختــاذ احملكمــ 
 .الطلبات يف مسعاه احلصول على التعويض

 )Verfassungsgerichtshofgesetz ( مــن قــانون احملكمــة الدســتورية١٥وتتــضمن املــادة  ٥-٦
املتطلبـات  هـذه  وتشمل .  احملكمة الدستوريةاللجوء إىلاملتطلبات العامة من حيث الشكل عند      

بــات كتابــة؛ وجيــب أن يــشري الطلــب إىل حكــم حمــدد يف الدســتور؛  جيــب تقــدمي الطل: مــا يلــي
ومبوجـب  . وجيب على مقدم الطلب توضيح الوقائع؛ وجيب أن يتضمن الطلـب التماسـا حمـددا              

 علـى وجـه التحديـد األحكـام الـيت            الطلب  أن يذكر  جيب من القانون،    ٦٢ من املادة    ١الفقرة  
الطلـب بالتفـصيل الـسبب يف عـدم قانونيـة          عالوة على ذلك، جيب أن يوضـح        و. ينبغي إلغاؤها 

مقـدم الطلـب دون     علـى     املفعـول  األحكام املطعـون فيهـا وإىل أي مـدى كـان القـانون سـاري              
 مـن القـانون، جيـب أن يقـوم     ١٧ مـن املـادة   ٢ومبوجـب الفقـرة   .  قضائي  قرار أو حكم   صدور

 .حمام مأذون له بإيداع الطلبات
أن األحكــام املطعــون فيهــا تتنــاىف مــع الدســتور، وإذا خلــصت احملكمــة الدســتورية إىل  ٦-٦

ويــصبح املستــشار االحتــادي عندئــذ ملزمــا بنــشر قــرار إلغــاء هــذه    . أصــدرت حكمــا بنقــضها 
، ويدخل القرار حيز النفاذ يف هنايـة        (Bundesgesetzblatt)األحكام يف جريدة القوانني االحتادية      

 - شـهرا لإللغـاء      ١٨مهلـة أقـصاها     وجيوز للمحكمة الدستورية كذلك أن حتدد       . يوم صدوره 
وُتَحـدَّد مهلـة زمنيـة إذا كـان يـتعني إتاحـة             . وال ينطبق ذلك بالضرورة على امللتمسني أنفسهم      

ويفتـرض أن تلجـأ   . فرصة للسلطة التـشريعية لوضـع نظـام جديـد يتفـق مـع اإلطـار الدسـتوري             
ذا قــررت أنــه يــتعني إلغــاء احملكمــة الدســتورية، يف ضــوء قراراهتــا الــسابقة، إىل هــذه اإلمكانيــة إ

 .حكم ما
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 احملكمــة الدســتورية مبوجــب    وأقــرت الدولــة الطــرف بــأن اإلجــراءات املتبعــة أمــام       ٧-٦
غـري  .  من الدستور االحتـادي ال هتيـئ سـبيال بـالغ الـسرعة لالنتـصاف               ١٤٠ من املادة    ١ الفقرة

 مجيع أشكال التمييـز      من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على      ٤ من املادة    ١أن الفقرة   
اإلجـراءات  إال إذا اسـتغرقت  ضد املرأة تقضي باسـتنفاد مجيـع سـبل االنتـصاف احملليـة املتاحـة،          

 . حد املعقول أو كان من املستبعد أن حتقق انتصافا فعاالتفترة طويلة جتاوز
ويعكس شرط استنفاد سـبل االنتـصاف احملليـة مبـدأ عامـا مـن مبـادئ القـانون الـدويل            ٨-٦
وهـو يهيـئ للدولـة املعنيـة فرصـة ملعاجلـة            . صرا معتـادا يف اآلليـات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان           وعن

ــهاكات حقــوق اإلنــسان أوال علــى الــصعيد احمللــي     ــة   (انت ــة للــصكوك الدولي ــة االحتياطي الوالي
 ).للحماية القانونية

ــة حمــددة أن يوضــح الطلــب ال     ٩-٦ ــصيل العناصــر   وينبغــي يف كــل حال ــدم بالتف ــردي املق ف
ويبـدو أن العبـارة املقـصودة يف احلالـــة     . الكلمات الواردة يف احلكم القانوين الـالزم إلغاؤهـا    وأ

 مـن املـادة     ١ الـواردة يف الفقـرة       “إال بنـاء علـى طلـب مـن املـدعي العـام            ”موضــع النظـــر هـي     
 وينبغـي أن حيـدد الطلـب املقـدم      . (Strafprozessordnung) من قانون اإلجـراءات اجلنائيـة        ١٨٠

إىل احملكمة الدستورية مجيع األحكام القانونية الـيت يـرى مقـدموه أهنـا تتعـارض مـع مـصلحتهم          
 .يف تأكيد حقوقهم املكفولة مبوجب الدستور

وأكدت الدولة الطرف أنه كان علـى أقربـاء فاطمـة يلـدرمي األحيـاء أن يـستفيدوا مـن          ١٠-٦
ــة تقــدمي طلــب فــردي إىل احملكمــة الدســتورية قبــل الل    ــة،  إمكاني وفقــا ألحكــام  جــوء إىل اللجن

ــدعاوى املعروضــة علــى احملكمــة    ٤ مــن املــادة  ١ الفقــرة ــاري، وأن ال  مــن الربوتوكــول االختي
وعــالوة علــى ذلــك، . دود املعقــولالدســتورية ال تــستغرق بالــضرورة وقتــا طــويال يتجــاوز حــ 

للمحكمـــة، بأنـــه لـــيس مـــن حـــق     ميكـــن القـــول، يف ضـــوء قـــانون الـــسوابق القـــضائية       ال
 رفـع دعـاوى مماثلـة    - حـسبما يبـدو   -األحياء التقـدم بالتمـاس فـردي ألنـه مل يـسبق              قارباأل

 .أمام احملكمة
 من الربوتوكول االختيـاري غـري قاصـرة علـى سـبل االنتـصاف            ٤ من املادة    ١والفقرة   ١١-٦

ويف هــذه النقطــة، عــالوة علــى مــا ســبق، مل تــزعم اجلهتــان مقــدمتا الــبالغ أن  . الناجعــة دومــا
 مـن الدسـتور االحتـادي       ١٤٠ مـن املـادة      ١ـراءات الدستوريــة املعمول هبا مبوجب الفقرة       اإلجـ

وهتدف اجلهتان إىل احلصول على سـبيل انتـصاف         . ال تصلح متاما ألن تكون سبيال لالنتصاف      
وكـان مـن املمكـن، لتحقيـق هـذه        . فعال يـوفر محايـة فعالـة ألرواح النـساء وأمنـهن الشخـصي             

اء يرمي إىل تعديل األحكام القانونيـة املـثرية للمـشاكل بتقـدمي طلـب فـردي         الغاية، مباشرة إجر  
 .إىل احملكمة الدستورية
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ولئن كان صحيحا أنه ما من سبيل انتصاف فعال ميكن أن يوفر احلماية حليـاة فاطمـة                  ١٢-٦
يلدرمي وأمنها الشخصي بعـد وفاهتـا، فـإن مـن رأي النمـسا أن هـذه املـسألة ال ينبغـي حبثهـا يف                         

. رحلــة النظــر يف املقبوليــة يف إطــار اإلجــراءات املعمــول هبــا مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري م
والتساؤل املطروح هنا هو باألحرى هل كان لدى أقارهبا األحياء فرصة لالسـتفادة مـن سـبيل                 

 .مالئم لالنتصاف يتيح إلغاء األحكام القانونية على الصعيد احمللي من أجل حتقيق أهدافهم
 اللجنة بشأن املقبوليةمداوالت 

ــة والــــثالثني    ١-٧ ــا الرابعــ ــاير / كــــانون الثــــاين١٦(نظــــرت اللجنــــة خــــالل دورهتــ  -ينــ
وقـد  .  من نظامها الداخلي   ٦٦ و ٦٤يف مقبولية البالغ وفقا للمادتني      ) ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٣

ــا وال هــي موضــع للنظــر يف إطــار أي         ــسبق أن ُنظــر فيه ــة مــن أن القــضية مل ي تأكــدت اللجن
 .ات أخرى للتحقيقات أو التسويات الدوليةإجراء

 مــن الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  ٤ مــن املــادة ١الفقــرة بــشأن الحظــت اللجنــة  ٢-٧
 أنـه جيـب علـى       )ف احملليـة  قاعــدة سبل االنتـصا   (القضاء على مجيع أشكال التميـيز ضــد املــرأة        

 النظـام القـانوين احمللـي املتاحـة     مقدمي البالغات أن يستخدموا سبل االنتـصاف املعمـول هبـا يف      
وينبغي أن تعرض أوال على هيئة حمليـة        . هلم واليت تتيح هلم االنتصاف من االنتهاكات املزعومة       

. مناسبة مواضيع الشكاوى اليت ستعرض على اللجنة فيما بعـد وإال انتفـى الباعـث مـن احلكـم                  
راف الفرصـة لتـدارك انتـهاك       وقد صيغت قاعدة سبل االنتصاف احمللية حـىت تتـيح للـدول األطـ             

أي من احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية من خالل أنظمتـها القانونيـة قبـل أن تعـاجل اللجنـة                    
وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مؤخرا إىل األساس املنطقي الذي تقـوم            . القضايا نفسها 

شأن الــبالغ املقــدم مــن  عليــه قاعــدهتا ذات الــصلة والــذي اســتندت إليــه يف قرارهــا الــصادر بــ  
 :٦/٣يف الفقرة ) ١٢٣٥/٢٠٠٣(بانايويت سيالل، باسم ابنه، أجنيلو سيالل ضد اليونان 

عيــد اللجنــة إىل األذهــان أن الغــرض مــن شــرط اســتنفاد ُســبل االنتــصاف  وت”  
 مــن الربوتوكــول االختيــاري هــو إتاحــة   ٥مــن املــادة ) ب (٢احملليــة مبقتــضى الفقــرة  

 .“... ض لـه الضحيةف أن تتدارك االنتهاك الذي تعررالفرصة للدولة الط
الحظـت اللجنـة    وعند النظر يف البالغات املقدمة لإلبالغ عن حاالت العنف العائلي،            ٣-٧

سبل االنتصاف اليت تتبادر إىل الذهن لغرض النظر يف املقبولية تتصل بالتزام الدولـة الطـرف                أن  
 احلمايــة؛ والتحقيــق يف اجلــرائم، ومعاقبــة اجلنــاة،  املعنيــة ببــذل العنايــة الواجبــة مــن أجــل تــوفري 

 . الصادرة عن اللجنة١٩وتقدمي التعويضات على النحو املنصوص عليه يف التوصية العامة 



A/62/38 
 

579 07-41514 
 

ورأت اللجنة أن املزاعم املتصلة بالتزام الدولة الطـرف ببـذل العنايـة الواجبـة مـن أجـل         ٤-٧
ومـــن ثـــم، فـإن مـسألة        . ثــــة يـة كبـــرى للور    محاية فاطمة يلـدرمي متثـل صـميم الـبالغ وهلـا أمه            

  مـــن١إذا كانـــت وســـائل االنتـــصاف احملليـــة قـــد اســـتنفدت أم مل تـــستنفد وفقـــا للفقـــرة  مـــا
وتتـصل  .  من الربوتوكـول االختيـاري جيـب فحـصها مـن حيـث عالقتـها هبـذه املـزاعم                   ٤املادة  

ء التـصرف أو اإلمهـال    املزاعم يف جوهرها بأوجه القـصور الـيت تكتنـف القـانون وكـذلك بـسو               
وفيمـا يتعلـــق بأوجـه القـصور        . من جانب السلطات يف تطبيق التدابري اليت ينص عليها القانون         

املزعومــة يف القانون، فقد ادعـت اجلهتـان مقـدمتا الـبالغ أن فاطمـة يلـدرمي مل يكـن بوسـعها،                     
جهــا لتهديــده هلــا وفقـا للقــانون اجلنــائي، أن تــستأنف قـرارات املــدعي العــام بعــدم احتجـاز زو   

 مـن   ١٤٠ مـن املـادة      ١وقد استدلت الدولة الطرف بأن الفقرة       . بارتكاب عمل جنائي ضدها   
الدستور االحتـادي تتـضمن إجـراء يتـوخى معاجلـة االنتـهاك املزعـوم وجـوده يف القـانون، وهـو                      

وأفــادت الدولــة الطــرف بــأن تقــاعس  . إجــراء كــان متاحــا للمتوفــاة ومــا زال متاحــا لذريتــها  
 . توفاة وذريتها عن استخدام اإلجراء كان ينبغي أن حيول دون قبول البالغامل
ــوارد يف الفقــرة    ٥-٧ ــة إىل أن اإلجــراء ال  مــن الدســتور ١٤٠ مــن املــادة ١وأشــارت اللجن

ــرأة مهــددة        ــصافا فعــاال الم ــرجح أن حيقــق انت ــاره ســبيال لالنتــصاف ي االحتــادي ال ميكــن اعتب
عترب اللجنة كـذلك أن هـذا الـسبيل احمللـي لالنتـصاف كـان       ومل ت. بالتعرض لعمل جنائي خطري 

مــن املمكــن أن حيقــق انتــصافا فعــاال بالنــسبة لذريــة املتوفــاة بــسبب الطــابع اجملــرد هلــذا الــسبيل   
وعليه، خلصت اللجنة، بالنسبة ألغراض البت يف املقبوليـة، مـن حيـث             . الدستوري لالنتصاف 

 حلماية املرأة يف حاالت العنف العـائلي فيمـا يتعلـق            مزاعم مقدمي البالغ بشأن اإلطار القانوين     
باملتوفــاة، إىل أن ال وجــود لــسبل انتــصاف يــرجح أن حتقــق الغــرض منــها بــصورة فعالــة، وأن   

ويف ضــوء عــدم وجــود معلومــات عــن أي ســبل . الــبالغ يــصبح بالتــايل مقبــوال يف هــذا الــشأن
 ثتــها اللجــوء إليهــا أو مــا زالانتــصاف أخــرى فعالــة متاحــة، كــان بوســع فاطمــة يلــدرمي أو ور

اللجنة إىل أن املزاعم اليت أوردهتا اجلهتان بـشأن أفعـال أو             بوسع ورثتها اللجوء إليها، خلصت    
 .إغفاالت املسؤولني العموميني مقبولة

والحظت اللجنة أن مليسا أوزدمري، االبنة القاصر للمتوفاة، رفعت دعـاوى مـسؤولية              ٦-٧
وأشـارت إىل أن الدولـة الطـرف قالـت إنـه مـا زال مـن                 . الرفضضد النمسا، ولكنها قوبلت بـ     

ويف غياب معلومات يف هذا الشأن أو يف شـأن أي           . املمكن رفع دعوى مبوجب القانون املدين     
سبل انتصاف أخرى متاحة فعالة كان بوسع فاطمة يلدرمي أو ورثتها االسـتعانة هبـا أو مـا زال                   

 إىل أن املزاعم اليت أوردهتـا اجلهتـان مقـدمتا الـبالغ             بوسع ورثتها االستعانة هبا، خلصت اللجنة     
 .بشأن أفعال أو إغفاالت املسؤولني العموميني مقبولة
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 .، أعلنت اللجنة على أن البالغ مقبول٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧ويف  ٧-٧
 

 يثيات القضيةاملتعلق حبطلب الدولة الطرف إعادة النظر يف املقبولية وعرضها 
 إىل اللجنــة أن ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران١٢ولــة الطــرف يف عرضــها املــؤرخ  طلبــت الد ١-٨

وأكــدت الدولــة الطــرف مــن جديــد أنــه ينبغــي لذريــة  . تعيــد النظــر يف قرارهــا بــشأن املقبوليــة
 مـن الدسـتور     ١٤٠ مـن املـادة      ١فاطمة يلدرمي اللجـوء إىل اإلجـراء املنـصوص عليـه يف الفقـرة               

حيـد املتـاح يف إطـار النظـام النمـساوي لتأكيـد ضـرورة               االحتادي، ألن ذلك يشكل الـسبيل الو      
وميكــن للمحكمــة الدســتورية أن تتخــذ قــرارا يــوعز إىل . تعــديل حكــم مــن األحكــام القانونيــة

وتكـون قـرارات مـن    . املشرع بإصدار قانون آخر دون تأخري يكون مطابقـا ألحكـام الدسـتور      
االت إىل العناصــر الــيت جيــب أن هــذا القبيــل دومــا موثقــة، وتــشمل أيــضا يف أحيــان كــثرية إحــ

وعليــه، تؤكــد الدولــة الطــرف علــى أن ســبيل االنتــصاف هــذا جــد . يتــضمنها القــانون اجلديــد
 .فعال من أجل توخي حتقيق اهلدف من البالغ على املستوى احمللي

وأشــارت الدولــة الطــرف إىل دعــاوى املــسؤولية الــيت رفعتــها مليــسا أوزدمــري، االبنــة     ٢-٨
وأفادت أن االبنة بعثت رسالة، إبان تقدمي الدولـة الطـرف ملالحظاهتـا             . ة يلدرمي القاصرة لفاطم 

األوىل، موجهة إىل السلطات النمساوية تؤكد فيهـا ضـرورة دفـع احلكومـة االحتاديـة، ممثلـة يف                   
 .إدارة املدعي العام، تعويضات هلا

ؤولة، يف إطـار  وأوضحت الدولة الطرف على أن احلكومة االحتادية ميكن أن تعترب مس          ٣-٨
القانون املدين، عن األضرار الالحقة باملمتلكات أو األشخاص حينما يكـون الـضرر ناجتـا عـن                 

وأشـارت الدولـة الطـرف إىل أن مطالـب مليـسا أوزدمـري مل حتـظ بقبـول                   . تصرف غـري قـانوين    
ولـة  حكومة النمسا نظرا إىل أن اإلجراءات اليت اتبعها مكتـب املـدعي العـام بفيينـا اعتـربت مقب                  

وقامــت مليــسا أوزدمــري الحقــا برفــع دعــوى قــضائية ضــد  . يف ظــل الظــروف احمليطــة بالقــضية
ــوبر / تــشرين األول٢١وقــضى القــرار الــصادر يف  . حكومــة النمــسا   عــن احملكمــة  ٢٠٠٥أكت

، بــرفض  )Landesgericht fűr Zivilrechtssachen(االبتدائيــة، احملكمــة املدنيــة احملليــة لفيينــا     
ــدعوى ــا  وأيــدت حم. ال ــار٣١هــذا القــرار يف  ) Oberlandesgericht(كمــة االســتئناف بفيين  / أي

 .٢٠٠٦ مايو
ــة        ٤-٨ ــل فاطم ــيت أدت إىل قت ــسل األحــداث ال ــد تسل ــن جدي ــة الطــرف م وتناولــت الدول

، وبعدما أعلنت فاطمة يلدرمي بأهنـا تعتـزم الطـالق مـن           ٢٠٠٣يوليه  /فخالل شهر متوز  . يلدرمي
ها هتديدات باهلـاتف والحقـا يف مكـان عملـها؛ وكـان مـن بـني        زوجها عرفان يلدرمي، وجه إلي   

، هـدد عرفـان   ٢٠٠٣أغسطس /وخالل شهر آب. التهديدات اليت وجهها إليها التهديد بقتلها 
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. ، غـادرت فاطمـة يلـدرمي شـقة الزوجيـة          ٢٠٠٣أغسطس  / آب ٤ويف  . يلدرمي أيضا بقتل ابنها   
ونتيجـة لـذلك، أصـدرت      . يـدات هلـا   وأبلغت عن زوجها بعد ذلـك بيـومني لقيامـه بتوجيـه هتد            

الشرطة قرارا بالطرد وباحلظر ضد عرفـان يلـدرمي، وأحاطـت فـورا مكتـب املـدعي العـام علمـا           
وأصــدرت حمكمــة هرينــالز . وقــرر مكتــب املــدعي العــام متابعتــه ولكــن مل يــأمر باحتجــازه. بــه

علـى الـزوج العـودة    احمللية الحقا، بناء على طلب من فاطمة يلـدرمي، أمـرا قـضائيا مؤقتـا حيظـر             
ــه كــذلك          ــها، وحيظــر علي ــر عمل ــا مباشــرة وإىل مق ــة هب ــاطق احمليط ــة وإىل املن إىل شــقة الزوجي

وعلى الرغم من تدخالت الشرطة واألوامر الصادرة عن احملكمـة، واصـل عرفـان            . االتصال هبا 
هتامـات  ووجه املـدعي العـام بفيينـا ا       . يلدرمي جهوده من أجل االتصال بفاطمة يلدرمي وهتديدها       

وأكدت الدولة الطرف أن إصدار أمـر بـاحلبس      . ضد عرفان يلدرمي بتوجبه هتديد جنائي خطري      
كان يف حينه إجراء متشددا بشكل غري متناسب مبا أن عرفان يلدرمي مل يكن له سـجل جنـائي            

 ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ١١وقام عرفان يلدرمي بقتل فاطمـة يلـدرمي يف          . وكان مندجما اجتماعيا  
 .وجهة من مكان عملها إىل مرتهلاوهي مت

وأشارت الدولة الطرف كذلك أنه صدر يف حق عرفان يلدرمي حكـم بالـسجن مـدى                 ٥-٨
؛ وصـدر احلكـم     )Strafgesetzbuch( مـن القـانون اجلنـائي        ٧٥احلياة بتهمة القتـل عمـال باملـادة         

و اآلن يقـضي مـدة    وهـ . ٢٠٠٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٤النهائي عن احملكمة اجلنائية احمللية لفيينا يف        
 .احلكم الصادر يف حقه

والحظت الدولة الطـرف أنـه يـصعب الـتكهن تكهنـا صـائبا مبـدى خطـورة جمـرم مـا،                       ٦-٨
وأنه من الضروري حتديد مـا إذا كـان االحتجـاز يعتـرب مبثابـة تـدخل غـري متناسـب يف احلقـوق                        

داخـل األسـرة    ن العنـف    ماية مـ  ويرمي القانون االحتادي املتعلق باحل    . واحلريات األساسية للفرد  
إىل إتاحة وسيلة جد فعالة ولكن متناسبة يف نفس الوقت ملكافحة العنـف العـائلي باتبـاع مجلـة          

ومـن الـالزم    . من التدابري اجلنائيـة واملتعلقـة بالقـانون املـدين، وأعمـال الـشرطة، وتـدابري الـدعم                 
ــشرطة       ــزة ال ــة، وأجه ــة واملدني ــني احملــاكم اجلنائي ــق ب ــشكل وثي ــاون ب ــة  التع ، ومؤســسات رعاي

الــشباب، ومؤســسات محايــة الــضحايا، مبــا يف ذلــك، علــى وجــه اخلــصوص، مراكــز التــدخل    
للحمايــة مــن العنــف داخــل األســرة، فــضال عــن تبــادل املعلومــات بــسرعة بــني الــسلطات            

ويبدو واضحا من امللف، يف حالة فاطمة يلـدرمي، أن مركـز فيينـا للتـدخل                . واملؤسسات املعنية 
ائلي قد أبلغ عـن طريـق الفـاكس سـاعتني بعـد دخـول أمـر الطـرد واحلظـر ضـد                       ضد العنف الع  

 .عرفان يلدرمي حيز النفاذ
وأشــارت الدولــة الطــرف إىل أنــه بغــض النظــر عــن تــسوية املنازعــات، تقــوم الــشرطة    ٧-٨

 مـن  ٧وتـنص الفقـرة   . بإصدار أوامر الطرد وحظر العـودة الـيت تعتـرب أقـل شـدة مـن االحتجـاز          
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ن قانون شرطة األمن علـى ضـرورة التأكـد مـن االمتثـال لقـرارات الطـرد وحظـر             أ م  ٣٨املادة  
هـذا اإلجـراء يف حالـة فاطمـة      وقد مت. العودة مرة واحدة على األقل خالل األيام الثالثة األوىل

ووفقـا لتعليمـات مديريـة الـشرطة االحتاديـة يف       . يلدرمي عـشية نفـس يـوم صـدور األمـر بـاحلظر            
م الـشرطة بعمليـة املراقبـة هـذه باالتـصال شخـصيا بالـشخص املعـرض                 فيينا، يستحـسن أن تقـو     

. للخطــر يف مرتلــه دون ســابق إعــالن ويف وقــت يــرجح أن يكــون أحــد األشــخاص يف املــرتل   
وجيــب علــى مفتــشيات الــشرطة يف فيينــا مــسك ســجل مفهــرس بأعمــال العنــف العــائلي حــىت  

 .يتسىن هلا احلصول بسرعة على معلومات موثوقة
ت الدولة الطرف إىل أن تشريعاهتا ختضع لتقييم منتظم كما هـو الـشأن بالنـسبة      وأشار ٨-٨

وقـد أدت زيـادة التوعيـة إىل إجـراء إصـالح هـام يف               . للسجل اإللكتروين لإلجراءات القـضائية    
القوانني وإىل تعزيز محاية ضحايا العنف العائلي، مثـل إلغـاء الـشرط املنـصوص عليـه يف الفقـرة                    

ن القــانون اجلنــائي والقاضــي بــأن يقــوم عــضو األســرة موضــوع التهديــد  مــ١٠٧ مــن املــادة ٤
 .باإلذن مبحاكمة الشخص الذي وجه هتديدا جنائيا خطريا

وأكدت الدولة الطرف بأن مسألة العنف العائلي واالستراتيجيات الواعدة املضادة هلـا            ٩-٨
خليــة االحتاديــة، مبــا يف تنــاقش بانتظــام بــني رؤســاء مكاتــب املــدعني العــامني وممثلــي وزارة الدا

وأكـدت أيـضا أن جهـودا هامـة تبـذل حاليـا مـن أجـل                 . ذلك ما يتعلق باملـسألة املطروحـة هنـا        
. حتــسني التعــاون بــني مكاتــب املــدعني العــامني ومراكــز التــدخل ضــد العنــف داخــل األســرة     

هـزة التابعـة   وأشارت الدولة الطرف أيضا إىل اجلهود اليت تبذهلا وزارة الداخلية االحتاديـة واألج  
 .هلا يف جمال اإلحصاءات

باحلمايـة مـن العنـف داخـل        وأشارت الدولة الطـرف إىل أن القـانون االحتـادي املتعلـق              ١٠-٨
 وتطبيقه على مستوى املمارسة يعتربان عنـصرين رئيـسيني يف تـدريب القـضاة واملـدعني         األسرة
املنظمـة حمليـا يف جمـال       وأتاحـت الدولـة الطـرف أمثلـة عـن حلقـات العمـل واألنـشطة                 . العامني

، “العنــف داخــل األســرة  ”ضاة املقــبلني ســنويا معلومــات عــن    وتتــاح للقــ . محايــة الــضحايا 
ــة الــضحايا” و ــربامج العناصــر األساســية لظــاهرة   . “القــانون واألســرة ” ، و“محاي وتــشمل ال

د العنف العائلي ضـد املـرأة والطفـل، مبـا يف ذلـك أشـكاله، واإلصـابة بالـصدمة، ونتـائج مـا بعـ                  
جمـرم  رمني، وعوامل تقييم مدى خطـورة       اإلصابة بالصدمة، وآليات العالقة العنيفة، ونفسية اجمل      

وأجريت كذلك أنـشطة    . ما، ومؤسسات الدعم، والقوانني واللوائح، والسجالت اإللكترونية      
 .تدريب مشتركة بني االختصاصات وذات طابع شامل

املتـضررين بـالعنف العـائلي علـى        وأقرت الدولـة الطـرف بـضرورة إطـالع األشـخاص             ١١-٨
وأفـادت الدولـة الطـرف بـأن القـضاة يقـدمون            . السبل القانونية واخلدمات االستـشارية املتاحـة      
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ــام          ــه اهتم ــن ل ــرة كــل أســبوع لكــل م ــل م ــة دون مقاب ــات يف احملــاكم احمللي ــل هــذه املعلوم مث
، ستـشارية النفـسية   وتقـدم أيـضا اخلـدمات اال      . باالطالع على وسائل احلمايـة القانونيـة املتاحـة        

وأشــارت الدولـة الطــرف أيـضا إىل أن املعلومــات ذات   . يف ذلــك يف حمكمـة هرينــالز احملليـة   مبـا 
نكليزيــة  باللغــات العربيــة واألملانيــة واالملــصقات ومطبوعــات(الــصلة تتــاح يف احملــاكم احملليــة  

وأتـيح أيـضا خـط      ). ةوالفرنسية والبولندية والروسـية والـصربية الكرواتيـة واإلسـبانية واهلنغاريـ           
هاتفي باجملان لفائدة الضحايا خيصص لتقـدمي املـشورة القانونيـة مـن قبـل حمـامني باجملـان وعلـى                     

وأشارت الدولة الطرف كذلك أن مآوي النساء هي مبثابة ملجأ للنـساء ضـحايا   . مدار الساعة 
ويف .  الـسلطات  العنف، وتقدم هلن فيها املشورة والرعايـة واملـساعدة فيمـا يتعلـق بالتعامـل مـع                

حاالت العنف العائلي اليت صدر بشأهنا أمر بـالطرد وحظـر العـودة، جيـب علـى أفـراد الـشرطة                     
 إعـــالم األشـــخاص املعرضـــني للخطـــر بإمكانيـــة استـــصدار أمـــر قـــضائي مؤقـــت مبوجـــب         

متـوفرة  (ويف فيينا، تتاح للشخص املعـين ورقـة بيانـات           .  أ من قانون إنفاذ األحكام     ٣٨٢املادة  
 ).زية والفرنسية والصربية واإلسبانية والتركيةنكليباال
وأشارت الدولة الطرف إىل أن مقدمي هذا البالغ أتاحا إيضاحات غري ملموسـة عـن                ١٢-٨

السبب الذي اختذاه أساسا الدعاء انتهاك القانون االحتادي املتعلـق باحلمايـة مـن العنـف داخـل                  
حاالت العنف العـائلي وحماكمـة مرتكبيـه        األسرة، فضال عن املمارسات املتعلقة باالحتجاز يف        

واعتـربت الدولـة الطـرف أنـه مـن الواضـح            .  من االتفاقيـة   ٥  و ٣  و ٢  و ١ومعاقبتهم، للمواد   
 .أن نظامها القانوين ينص على إجراءات شاملة ملكافحة العنف العائلي بشكل واف وفعال

 هنـاك خمـاوف     وأشارت الدول الطـرف أيـضا أن أمـر االحتجـاز يـصدر حينمـا تكـون                 ١٣-٨
وأكــدت أنــه ال ميكــن  . مــربرة مبــا فيــه الكفايــة مــن أن ينفــذ املــشتبه فيــه هتديــده إذا مل حيتجــز   

وأكـدت  . استبعاد ارتكاب خطأ يف تقدير درجة اخلطر اليت ميثلها جمرم مـا يف فـرادى احلـاالت                
ن ضـرورة   الدولة الطرف أنه رغم الطابع املأساوي للغاية للحالة الراهنـة، ال ميكـن التغاضـي عـ                

. املوازنــة بــني االحتجــاز وحــق مرتكــب اجلرميــة املزعــوم يف احلريــة الفرديــة ويف حماكمــة عادلــة 
وأحيل يف هذا الشأن إىل السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان القاضـية بـأن                  
حرمان شخص من حريته ينبغـي يف مجيـع األحـوال أن يكـون امللجـأ النـهائي وال ميكـن فرضـه                

وتــذهب .  إذا كــان متناســبا مــع الغــرض مــن التــدبري املتخــذ وبقــدر مــا يكــون متناســبا معــه إال
الدولــة الطــرف إىل أنــه ينبغــي إذن، إذا أريــد اســتبعاد مجيــع مــصادر اخلطــر، إصــدار األمــر          

وذلـك مـا مـن شـأنه أن يعكـس      . باالحتجاز يف حـاالت العنـف العـائلي باعتبـاره تـدبريا وقائيـا          
. ناىف بشدة مع مبادئ افتـراض الـرباءة واحلـق يف إجـراءات قـضائية عادلـة                عبء اإلثبات وأن يت   

فحماية املرأة بواسطة التمييز اإلجيايب، مثال عن طريق حبس الرجل واحتجـازه واحلكـم مـسبقا          
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عليه ومعاقبته تلقائيا كلما كان هناك اشتباه يف ارتكاب عمل من أعمـال العنـف العـائلي، أمـر                   
 .أ سيادة القانون واحلقوق األساسيةغري مقبول ويتناىف ومبد

وأشارت الدولة الطرف أنه حينما وجه االهتام ضد زوج فاطمة يلدرمي، وجد املـدعي               ١٤-٨
العام وقاضي التحقيق نفسيهما أمام حالة مل يكن التهديد املبلغ عنه مـشفوعا باسـتخدام القـوة                  

ا إصـدار أمـر قـضائي مؤقـت كافيـا           واستنادا إىل املعلومات املتاحة لقاضي التحقيق، بـد       . البدنية
وفـضال عـن ذلـك، أشـارت الدولـة الطـرف إىل أن عرفـان يلـدرمي كـان          .  يلـدرمي ةحلماية فاطم 

وأكدت بأنه لو احتجز عرفان يلدرمي لـشكل        . شخصا مندجما اجتماعيا وليس له سجل جنائي      
واألسـرية، واحلـق   مثل افتراض الـرباءة، واحليـاة اخلاصـة        (ذلك انتهاكا مباشرا حلقوقه األساسية      

 ).يف احلرية الشخصية
وأكدت الدولة الطرف أن مقدمي البالغ كان يف إمكاهنما رفع شكوى يف أي وقـت                ١٥-٨

 . من قانون االدعاء العام٣٧ضد املدعي العام بشأن تصرفه، وذلك عمال باملادة 
 مكافحـة   الرامـي إىل  )٢٧(وأكدت الدولة الطرف أن نظـام التـدابري الـشاملة اخلـاص هبـا              ١٦-٨

والقـرارات  . العنف العائلي ال مييز ضد املرأة، وأن زعم مقدمي البالغ عكس ذلك ال سـند لـه                
ليـست متييزيـة   ) حينما تتاح املزيـد مـن املعلومـات الـشاملة     (اليت تبدو غري مالئمة يف هناية األمر        

ــا  ــا     . يف حــد ذاهت ــة فيم ــا مبوجــب االتفاقي ــل اللتزاماهت ــا متتث ــة الطــرف أهن ــق وأكــدت الدول  يتعل
ــزي مل     ــل متييـ ــع أي عمـ ــه يقـ ــذ، وأنـ ــشريعات والتنفيـ ــدرمي يف    بالتـ ــة يلـ ــق فاطمـ ــوس يف حـ مـ

 .االتفاقية مدلول
ويف ضوء ما سبق، طلبت الدولة الطـرف إىل اللجنـة رفـض هـذا الـبالغ باعتبـاره غـري                      ١٧-٨

األمـر  مقبول؛ وأن ترفض البالغ يف هناية األمر الفتقاره البني لسند جائز، وأن تقـضي يف هنايـة                  
 .بأن حقوق فاطمة يلدرمي مبوجب االتفاقية مل تنتهك

تعليقات مقدمي البالغ علـى طلـب الدولـة الطـرف إعـادة النظـر يف املقبوليـة وعرضـها املتعلـق                      
 حببثيات القضية

 أن ابنـة    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣٠أوضح مقدما البالغ يف عرضهما املقدم يف         ١-٩
 نيتهم طلب مراجعة أحكام قانونيـة أمـام احملكمـة الدسـتورية،         الضحية ومقدمي البالغ ليس يف    

إذ أهنـم يفتقـرون للـسند الـذي يقـوم عليـه رفـع              . اعتبارا ألن ذلك سيكون التماسا غـري مقبـول        
والحـظ مقـدما الـبالغ أن نقطـة التركيـز األساسـية          . مثل هذه الدعوى أمام احملكمة الدستورية     

__________ 
تقدم الدولة الطرف اإلحصاءات املتعلقة بأوامر حظر دخـول املـرتل املـشترك وبتـدابري قانونيـة أخـرى، لتوضـيح             )د( 

 .فعالية التدابري املتخذة



A/62/38 
 

585 07-41514 
 

 علـى ضـرورة تعــديل تلـك األحكــام    ونيـة، ولــيس للـبالغ تنـصب علــى عـدم تطبيـق أحكــام قان    
وادعى فـضال عـن ذلـك مقـدما الـبالغ بـأن اقتراحاهتمـا مـن أجـل حتـسني القـوانني                       . إلغائها أو

وبالتـايل، ال ينبغـي     . وتدابري اإلنفاذ احلالية لـن تتحقـق أبـدا عـن طريـق تقـدمي دعـوى دسـتورية                  
ــرا     ــصاف ألغ ــا لالنت ــدعوى الدســتورية ســبيال داخلي ــار ال ــرة اعتب ــادة  ١ض الفق ــن امل ــن ٤ م  م

 .الربوتوكول االختياري
والحظ مقدما البالغ أن الدولة الطرف أشارت إىل تعديالت أحكـام قانونيـة دخلـت                ٢-٩

 .حيز النفاذ بعد سنوات من قتل فاطمة يلدرمي
 وذهبا إىل أن الدولة الطرف مل تتحمل مسؤولية إخفاقات الـسلطات واملـسؤولني، وأهنـا                ٣-٩

رى أنه لو مت حبس واحتجاز عرفان يلدرمي لكان ذلك انتـهاكا غـري متناسـب حلقوقـه                  ال تزال ت  
وأكد مقـدما الـبالغ أنـه كـان         . اعتبارا ألنه مل يكن له سجل جنائي وأنه كان مندجما اجتماعيا          

على الدولة الطرف إجراء تقييم شـامل ملـدى اخلطـورة الـيت سـيمثلها عرفـان يلـدرمي، ومراعـاة                      
أمــا فيمــا خيــص اندماجــه االجتمــاعي، فالحــظ . مــات العديــدة الــيت قــام هبــاالتهديــدات واهلجو

 سـيفقد إذن اإلقامـة يف النمـسا         مقدما البالغ أن عرفان يلدرمي ليس مواطنـا منـساويا وأنـه كـان             
وأضــافا أنــه كــان يــتعني علــى الدولــة الطــرف النظــر يف  . انتــهى زواجــه مــن فاطمــة يلــدرمي لــو

 .ة للقضيةاملالبسات االجتماعية والنفسي
وشكك مقدما البالغ فيما ذهبت إليه الدولـة الطـرف مـن أن احتجـاز عرفـان يلـدرمي                    ٤-٩

وأشــارا إىل أن إمكانيــة ارتكابــه نفــس اجلرميــة أو جرميــة مماثلــة كــان   . مل يكــن لــه دافــع كــاف
وتبني هـذه القـضية أن أي مكـان قـد يـصري مـسرحا جلرميـة يف حـضور                    . كفيال بتربير احتجازه  

واعتربا أن االقتصار على سبل االنتصاف املدنية هـو بالتـايل غـري مالئـم ألن ذلـك                  . جمرم خطري 
 .ال حيول دون ارتكاب جمرمني عنيفني وخطريين جرمية أو العود إىل ارتكاهبا

ــة         ٥-٩ ــدل صــرح يف مقابل ــاه إىل أن متحــدثا باســم وزارة الع ــبالغ االنتب ــدما ال ووجــه مق
 تبني بعـد احلـادث أن تقـدير املـدعي العـام للقـضية كـان                  أنه ٢٠٠٥يونيه  /تلفزيونية يف حزيران  

 .خاطئا من حيث عدم طلب وضع عرفان يلدرمي رهن االحتجاز
ويتمثــل أحــدها يف . ووجــه مقــدما الــبالغ االنتبــاه إىل أوجــه قــصور يف نظــام احلمايــة   ٦-٩

ن ويتمثــل قــصور آخــر يف أ . عجــز الــشرطة واملــدعني العــامني مــن التواصــل بالــسرعة الكافيــة  
ــدمات      ــسريون خـ ــذين يـ ــسؤولني الـ ــاح للمـ ــائلي ال تتـ ــالعنف العـ ــة بـ ــشرطة املتعلقـ ــات الـ ملفـ

أو /وأثار مقدما البالغ أيضا مأخذا مفـاده أن االتـصال املنـهجي املنـسق و              . االتصاالت الطارئة 
وأكدا أيضا أن متويل احلكومة يظـل       . املؤسسي بني مكتب املدعي العام وحمكمة األسرة منعدم       

 .احة الرعاية املكثفة جلميع ضحايا العنف العائليغري كاف إلت
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، بسبب حالتـهم    وأشار مقدما البالغ أنه ليس من املعقول أن نتوقع من ضحايا العنف            ٧-٩
وفـضال عـن ذلـك،      . مجيع املعلومات الـيت قـد تكـون ذات أمهيـة          يقدموا على َعَجل    أن  النفسية  

وأكـد مقـدما    .  تكن اللغة األم لفاطمة يلـدرمي      وفيما يتعلق بالقضية قيد النظر، فاللغة األملانية مل       
البالغ أنه ينبغي للسلطات مجع البيانات عن اجملرمني العنيفني واخلطريين بـشكل منـهجي يتـيح                

 .االطالع عليها يف أي مكان يف حالة طارئة
 مالحظات الدولة الطرف التكميلية

 أن احملكمـة    ٢٠٠٧نـاير   ي/ كـانون الثـاين    ١٩أفادت الدولة الطرف يف عرضـها املـؤرخ          ١-١٠
ممثلـة بوالـدها رسـيم      (املدنية احمللية لفيينا رفضت دعوى املـسؤولية املقدمـة مـن مليـسا أوزدمـري                

وقضت احملكمة بأن أجهزة الدولـة املختـصة مل يـصدر           . ، االبنة القاصر لفاطمة يلدرمي    )أوزدمري
مـايو  / أيار ٣٠ القرار يف    وأيدت حمكمة االستئناف بفيينا   . عنها أي إجراء غري قانوين أو جرمي      

 . وصار بذلك هنائيا٢٠٠٦
ــا      ٢-١٠ ــت الدولــة الطــرف إن فاطمــة يلــدرمي ك ــع شــكوى مبوجــب     وقال ن مــن حقهــا رف
إمـا إىل رئـيس مكتـب املـدعي      )Staatsanwaltschaftsgesetz( من قانون االدعاء العام ٣٧ املادة

العـدل االحتاديـة، لـو أهنـا اعتـربت          العام يف فيينا، وهو مكتب املدعي العـام الرئيـسي، أو وزارة             
ولـيس هنـاك شـروط      . اإلجراءات الرمسية املتخذة مـن قبـل املـدعي العـام املـسؤول غـري قانونيـة                

 .رمسية للقيام بذلك، وميكن رفع الشكاوى كتابة أو بالربيد اإللكتروين أو باهلاتف
حلمايـة مـن    وأشارت الدولة الطرف أنه جيوز استصدار أمر قـضائي مؤقـت مـن أجـل ا                ٣-١٠

العنف العائلي من قبل األشخاص الـذين يعيـشون أو سـبق هلـم أن عاشـوا مـع مرتكـب العنـف                  
 ب من قانون إنفاذ األحكـام، وذلـك        ٣٨٢يف إطار عالقة أسرية أو شبه أسرية، مبوجب املادة          

يف حاالت االعتـداء البـدين، أو التهديـد باالعتـداء البـدين، أو القيـام بـأي تـصرف يـضر ضـررا                        
ا بالصحة النفـسية للـضحية، وحينمـا يكـون صـاحب الطلـب يف حاجـة ماسـة إىل املـرتل                      شديد

وميكن أن يوجه أمر إىل مرتكب العنف مبغادرة املرتل واحمليط املباشـر لـه وأن               . ألغراض املأوى 
وإذا أضحت مواصلة التقاء الطرفني غري مقبولة، ميكن حظـر مرتكـب            . وحبظره من العودة إليه   

حمـددة وأن يوجـه إليـه أمـر بتفـادي االلتقـاء بـصاحب الطلـب واالتـصال بـه                  العنف من أمـاكن     
ويف حاالت صدور أمر قـضائي مؤقـت، ميكـن     . طاملا مل خيل ذلك مبصاحل هامة ملرتكب العنف       

 .أيضا كتدبري وقائي) Wegweisung(لسلطات األمن أن تقرر أنه يلزم إصدار أمر الطرد 
القـضائية املؤقتـة ميكـن أن تـصدر خـالل إجـراءات             وقالت الدولـة الطـرف إن األوامـر          ٤-١٠

ــسمة املمتلكــات        ــد ق ــه أو خــالل إجــراءات حتدي ــزواج أو إبطال ــاء ال الطــالق أو إجــراءات إلغ
ويف هــذه احلــاالت، يكــون األمــر القــضائي املؤقــت ســاريا   . الزوجيــة أو حــق اســتعمال املــرتل 
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ا القبيـل، ميكـن إصـدار أمـر     وإذا مل تكن هناك إجراءات سارية من هـذ      . خالل مدة اإلجراءات  
 أيـام ميكـن     ١٠ويكون أمر الطرد أو احلظر ساريا ملدة        . قضائي مؤقت ملدة أقصاها ثالثة أشهر     

 . أيام أخرى إذا قدم طلب إصدار أمر قضائي مؤقت١٠متديدها ملدة 
 

 إعادة النظر يف املقبولية
 اللجنـة بإعـادة دراسـة        من النظام الداخلي للجنـة، قامـت       ٧١ من املادة    ٢وفقا للفقرة    ١-١١

البالغ يف ضوء كافة املعلومات اليت أتاحها الطرفان هلا، على النحـو املنـصوص عليـه يف الفقـرة            
 . من الربوتوكول االختياري٧ من املادة ١
وفيما يتعلق بطلب الدولة الطرف إعادة النظر يف املقبولية اسـتنادا إىل أن ورثـة فاطمـة                  ٢-١١

 مـــن الدســـتور ١٤٠ مـــن املـــادة ١جراء املنـــصوص عليـــه يف الفقـــرة يلـــدرمي مل يـــستعينوا بـــاإل
االحتادي، تالحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف مل تـأت بـدالئل جديـدة مـن شـأهنا أن تغـري رأي                         

 .اللجنة، فاعتبارا للطابع اجملرد لسبيل االنتصاف هذا، فمن غري املرجح أن حيقق انتصافا فعليا
ف إىل دعـاوى املـسؤولية الـيت رفعتـها مليـسا أوزدمـري،              وفيما خيص إحالة الدولة الطـر      ٣-١١

ــة أن كــال مــن قــر     ــة القاصــر لفاطمــة يلــدرمي، تالحــظ اللجن ــة املــؤرخ  االبن ار احملكمــة االبتدائي
 ٢٠٠٦مــارس / آذار٣١ وقــرار حمكمــة االســتئناف املــؤرخ ٢٠٠٥أكتــوبر /تــشرين األول ٢١

ــسجيله     ــة وت ــبالغ إىل اللجن ــدمي ال ــد تق ــوق   وتالحــظ ا. صــدرا بع ــة حبق ــة املعني ــة أن اللجن للجن
اإلنسان تقدر على العموم مدى استنفاد مقدم الـبالغ لـسبل االنتـصاف احملليـة إبـان نظرهـا يف                    
البالغ، شـأهنا يف ذلـك شـأن اهليئـات الدوليـة األخـرى الـيت تـصدر عنـها قـرارات، مـا عـدا يف                           

 املقبوليـة حينمـا     رفـض بـالغ بـدعوى عـدم       ”ئية، ويكمن السبب يف ذلك يف أن        حاالت استثنا 
تكون قد استنفدت سبل االنتصاف احمللية إبان النظر يف البالغ أمـر ال جـدوى منـه، حيـث أن             

. )٢٨(“ يتعلــق بــنفس االنتــهاك املزعــوممقــدم الــبالغ ميكنــه أن يقــوم مبجــرد تقــدمي بــالغ جديــد
ــاه إىل     ويف ــرأة االنتبـ ــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز ضـــد املـ ــه اللجنـــة املعنيـ   أنهـــذا الـــصدد، توجـ

من نظامها الداخلي، واليت تتيح هلـا إعـادة النظـر يف قـرارات      ) البالغات غري املقبولة   (٧٠املادة  
وعليه، لن تعيد اللجنة النظر يف قرارهـا بـشأن   . عدم املقبولية حينما تنتفي أسباب عدم املقبولية    

 .املقبولية استنادا إىل هذا األساس

__________ 
عبــد احلميــد تاريغــت وأمحــد تــوادي وحممــد رملــي وعمــار يوســفي ضــد   ، ١٠٨٥/٢٠٠٢انظــر الــبالغ رقــم   )ـه( 

كويـك كـوي    ،  ٩٢٥/٢٠٠٠، والـبالغ رقـم      ٣-٧، الفقـرة    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥آراء اعتمدت يف    زائر،  اجل
 .٤-٦، الفقرة ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٢، قرار بعدم املقبولية اختذ يف ضد الربتغال
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طـرف مـن أنـه كـان بإمكـان فاطمـة يلـدرمي رفـع                وفيما خيص ما ذهبـت إليـه الدولـة ال          ٤-١١
 من قـانون االدعـاء العـام، فاللجنـة تـرى أن سـبيل االنتـصاف هـذا،                   ٣٧شكوى مبوجب املادة    

الذي يقصد به حتديد مدى قانونية إجراءات رمسية اختذها املدعي العـام املـسؤول، ال ميكـن أن                  
رأة تتعرض حياهتـا لتهديـد خطـري،        تعترب سبيال لالنتصاف يرجح أن حيقق االنتصاف الفعال الم        

 .ولذلك لن تلغي اللجنة مقبولية البالغ
 . وستباشر اللجنة النظر يف البالغ من حيث اجلوهر٥-١١

 النظر يف حيثيات القضية
فيما خيص انتهاك الدولة الطرف املزعوم اللتزامها بالقـضاء علـى العنـف ضـد                ١-١-١٢

إىل ) ج( و) أ (٢لـدرمي، املنـصوص عليـه يف املـادتني          املرأة جبميع أشكاله، فيما يتعلق بفاطمـة ي       
وتتنـاول  .  بشأن العنـف ضـد املـرأة       ١٩ من االتفاقية، تشري اللجنة إىل توصيتها العامة         ٣و  ) و(

لني مـن غـري   هذه التوصية العامة مسألة مدى إمكانية مساءلة الـدول األطـراف عـن سـلوك فـاع            
التفاقيــة ال يقتــصر علــى األفعــال الــيت تقــوم هبــا التمييــز يف إطــار ا... ”الــدول، وجــاء فيهــا أن 

مبوجـب القـانون الـدويل العمـومي وعهـود دوليـة            ” وأنـه    ،“... احلكومات أو اليت تـتم بامسهـا      
حمددة يف جمال حقوق اإلنسان، ميكن أن تتحمل الدول املـسؤولية أيـضا عـن أفعـال األفـراد إذا                

عاقبـة عليهـا، وعـن    لتحقيق يف أعمال العنـف وامل     مل تبذل العناية الواجبة ملنع انتهاك احلقوق أو ا        
 .“تقدمي التعويض

وتالحــــظ اللجنــــة أن الدولــــة الطــــرف وضــــعت نظامــــا شــــامال للتــــصدي   ٢-١-١٢
العائلي، يشمل سبل االنتصاف على مستويات التـشريعات والقـانون اجلنـائي والقـانون               للعنف

ــة والتثقيــف، والتــدريب، وتــوفري املالجــئ، وت   قــدمي املــشورة لــضحايا العنــف،  املــدين، والتوعي
غري أن اإلرادة السياسية اجملـسدة يف النظـام الـشامل للنمـسا             . والعمل مع مرتكيب أعمال العنف    

املــذكور آنفــا ينبغــي أن تلقــى الــدعم مــن العناصــر الفاعلــة التابعــة للدولــة الــيت ينبغــي أن تتقيــد 
 لفـرادى النـساء ضـحايا العنـف     بالتزام الدولة الطرف ببذل العناية الواجبة، وذلـك حـىت يتـسىن          

العائلي التمتع عمليا مببدأ املساواة بني الرجل واملرأة ومبا هلن من حقوق اإلنسان ومن حريـات                
 .أساسية
وتالحظ اللجنة يف القـضية قيـد النظـر تسلـسل األحـداث الـذي ال جـدل فيـه                  ٣-١-١٢

وص أن عرفــان يلــدرمي والــذي أدى إىل الطعنــة الــيت أودت حبيــاة فاطمــة يلــدرمي، وعلــى اخلــص 
 سعى بشكل متواصل إىل االتصال هبا وهددها بقتلها عن طريق اهلـاتف وبـشكل مباشـر، علـى        
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الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت ضده حيظـر عودتـه إىل شـقة الـزوجني واحملـيط املباشـر هلـا                      
ومكــان عملــها أيــضا ومينعــه كــذلك مــن االتــصال هبــا، وعلــى الــرغم مــن تــدخالت الــشرطة     

وتالحظ اللجنة أيضا أن فاطمة يلدرمي بذلت جهـودا أكيـدة تـنم عـن التـصميم سـعيا            . تظمةاملن
ــها القاصــر،         ــة ابنت ــشقة رفق ــادرة ال ــسها، وذلــك مبغ ــاذ نف ــا وإنق ــصلة بزوجه ــها إىل قطــع ال من
وباالتصال بالشرطة بشكل متواصل، والسعي إىل استصدار أمر قضائي، واإلذن مبتابعة عرفـان             

 .يلدرمي قضائيا
وتـرى اللجنــة أن احلقــائق متــيط اللثــام عـن حالــة شــكلت خطــرا شــديدا علــى    ٤-١-١٢

فاطمة يلدرمي وكانـت الـسلطات النمـساوية علـى علـم هبـا أو مـا كـان هلـا لتجهلـها، وبـذلك،                
. كان يـتعني علـى املـدعي العـام عـدم رفـض طلبـات الـشرطة حبـبس عرفـان يلـدرمي واحتجـازه                        

ان يلـدرمي كـان سـيتكبد خـسارة كـبرية يف حالـة انتـهاء              وتالحظ اللجنة يف هذا الصدد أن عرف      
، وأن هــذه احلقيقــة )أي أن إذن اإلقامــة يف النمــسا مــرتبط باســتمرار زواجــه(زواجــه بــالطالق 

 .كان من احملتمل أن تؤثر على مدى اخلطورة الذي سيشكلها
ــة       ٥-١-١٢ ــا مــن قبــل الدول ــدرمي يعــد خرق ــان يل ــة أن عــدم احتجــاز عرف وتــرى اللجن
ورغـم أن الدولـة الطـرف أكـدت         . ف لاللتزام بإيالء العناية الواجبة حلماية فاطمـة يلـدرمي         الطر

، فـإن اللجنـة   إجـراء متـشددا بـشكل غـري متناسـب     أنه يف ذلك احلني، بدا إصـدار أمـر بـاحلبس     
ترى أن حقوق مرتكب العنف ال جيـوز أن تبطـل حقـوق املـرأة يف احليـاة ويف الـسالمة البدنيـة                     

 .لى النحو الذي عربت عليه يف آرائها بشأن بالغ آخر بشأن العنف العائلي ع)٢٩(والنفسية
وفيمـــا تالحـــظ اللجنـــة أن عرفـــان يلـــدرمي قـــد متـــت حماكمتـــه وفقـــا لكامـــل  ٦-١-١٢

اإلجراءات القانونية لقتله فاطمـة يلـدرمي، فهـي تـستنتج مـع ذلـك أن الدولـة الطـرف انتـهكت                      
ــادة ) و (إىل) ج( و) أ (٢التزاماهتــا مبوجــب املــادة   ــة ٣وامل ، الــيت ينبغــي تفــسريها   مــن االتفاقي

 واحلقـوق ذات الـصلة للمتوفـاة         للجنـة،  ١٩ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة          ١استنادا إىل املادة    
 . يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقليةفاطمة يلدرمي

ــهكت      ٢-١٢ ــرف انتـ ــة الطـ ــأن الدولـ ــضا بـ ــا أيـ ــبالغ ادعيـ ــدمي الـ ــة أن مقـ  وتالحـــظ اللجنـ
 بـأن تعريـف     ١٩وكانـت اللجنـة قـد أفـادت يف توصـيتها العامـة              .  من االتفاقيـة   ٥  و ١ملادتني  ا

وأقـرت أيـضا بـأن هنـاك صـالت بـني       .  من االتفاقية يشمل العنـف اجلنـساين      ١التمييز يف املادة    
ويف . املواقف التقليدية اليت ينظر للمرأة وفقا هلا على أهنا خاضـعة للرجـل وبـني العنـف العـائلي            

 .استنتاجات إضافيةتستدعي البالغ ال عرائض مقدمي قت نفسه، ترى اللجنة أن الو

__________ 
 .يت ضد هنغاريا .، إي٢/٢٠٠٣ من آراء اللجنة بشأن البالغ رقم ٣-٩انظر الفقرة   )٢٩( 
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ــرة        ٣-١٢ ــا للفق ــصرف وفق ــرأة، إذ تت ــز ضــد امل ــى التميي ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــن٣واللجن   م
 من الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تـرى     ٧املادة  

يف احليـاة   ليها تكشف عن وقوع انتـهاك حلقـوق املتوفـاة فاطمـة يلـدرمي               أن احلقائق املعروضة ع   
 مـن االتفاقيـة،     ٣ و) و(إىل  ) ج( و) أ (٢ ووالسالمة اجلسدية والعقلية، وذلك مبوجب املـواد        

وتقـدم إىل    للجنـة    ١٩ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة          ١اليت ينبغـي تفـسريها اسـتنادا إىل املـادة           
 :ا التاليةتوصياهت الدولة الطرف

تعزيز تنفيذ ورصد القانون االحتادي املتعلق باحلماية من العنف داخل األسـرة             )أ( 
والقانون اجلنائي ذي الصلة، عن طريق بذل العناية الواجبة من أجل منع ارتكـاب هـذا العنـف                  

 ضد املرأة والرد عليه، واعتماد عقوبات مالئمة تصدر يف حالة عدم القيام بذلك؛
حــىت يعلــم اجملرمــون  وبــسرعة  مــرتكيب العنــف العــائلي حبــرص كــبري  حماكمــة )ب( 

والعامة أن اجملتمع يدين العنف العائلي، وضمان االستعانة بسبل االنتصاف اجلنائيـة واملدنيـة يف           
 احلاالت اليت يشكل فيها مرتكب العنف يف حالة العنف العائلي خطـرا شـديدا علـى الـضحية؛                 

ت الـيت تتخـذ حلمايـة املـرأة مـن العنـف، علـى إيـالء االعتبـار                   والعمل أيـضا، يف مجيـع اإلجـراءا       
الواجب لسالمة املرأة، مع التشديد على أن حقـوق مـرتكيب أعمـال العنـف ال ميكـن أن تبطـل                     

 حقوق املرأة كإنسان يف احلياة والسالمة اجلسدية والعقلية؛
ــز التعــاون فيمــا بــني املــسؤولني عــن إنفــاذ القــوانني واملــ     )ج(  سؤولني ضــمان تعزي

الـشرطة  (ضمان التعاون املنتظم بني كافة مستويات النظـام القـضائي اجلنـائي             وأيضا  القضائيني  
تعمل مـن أجـل محايـة املـرأة ضـحية            واملنظمات غري احلكومية اليت   ) واملدعون العامون والقضاة  

 العنف اجلنساين وتقدمي الدعم هلا؛
عائلي لفائـدة القـضاة واحملـامني       تعزيز برامج التدريب والتثقيف بشأن العنف ال       )د( 

ــف يف      ــدريب والتثقي ــك الت ــا يف ذل ــوانني، مب ــاذ الق ــسؤويل إنف ــى   وم ــضاء عل ــة الق ــدان اتفاقي  مي
 الــصادرة عــن اللجنــة، والربوتوكــول  ١٩أشــكال العنــف ضــد املــرأة، والتوصــية العامــة    مجيــع

 .االختياري لالتفاقية
ــا للفقــرة   ٤-١٢ ــن املــادة  ٤ووفق ــة  ٧ م ــي آراء اللجنــة   ، جيــب علــى الدول  الطــرف أن تراع

وتوصياهتا املراعاة الواجبة، وأن تقـدم إىل اللجنـة يف غـضون سـتة أشـهر ردا كتابيـا يـشمل أي                      
ويطلـب  . معلومات عن أي إجراءات اختذت يف ضوء اآلراء والتوصـيات الـصادرة عـن اللجنـة               

األملانيـة وتعميمهـا علـى      أيضا إىل الدولة الطرف نشر آراء اللجنة وتوصياهتا وترمجتها إىل اللغة            
 .نطاق واسع حىت حتيط كافة قطاعات اجملتمع ذات الصلة علما هبا
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 *٧/٢٠٠٥آراء اللجنة بشأن البالغ رقم  -جيم  
 

الربوتوكــول قــرار اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مبوجــب           
 االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 )الدورة التاسعة والثالثون(  
 بارغاس إي سينس دي بيكونيا - ريستينا مونيوسك   :مقدم من

 مقدمة البالغ  :الضحية املفترضة

 إسبانيا   :الدولة الطرف

 )ةاألولية العريض (٢٠٠٤يوليه / متوز٣٠  : البالغ تقدميتاريخ

ــة الطـــرف يف      :املراجع ــدمت إىل الدولـ ــباط٢٤قـ ــر / شـ  ٢٠٠٥فربايـ
 )تصدر يف شكل وثيقة مل(

 مـن اتفاقيـة   ١٧إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واملنشأة مبوجب املادة    
 القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة،

 ،٢٠٠٧أغسطس / آب٩ يف إذ جتتمع 
 : يلي ماتعتمد 

 

فـردوس آرا بغـوم، مغـاليس أروشـا دومينغيـز،           : شارك أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم يف النظر يف هذا البالغ          * 
 شــوتيكول، مــاري شــانيت دايــرام، ســيس فلينترمــان، نائلــة حممــد جــرب،   مــرمي بلميهــوب زرداين، سيــسوري

. فرانسواز غاسبار، فيوليتـا نويبـاور، بـراميال بـاتني، سـلفيا بيمنتـل، فوميكـو سـايغا، هيـسو شـن، غلنـدا ب                        
ويرفـق كتـذييل    . سيمز، دوبرافكا سيمونوفيتش، أناماه تان، ماريا رخيينا تافارس دا سيلفا، زو كـسياوكياو            

الوثيقة نص رأيني شخصيني، أحدمها وقّعته مغاليس أروشا دومينغيز وسيس فلينترمان وبراميالن بـاتني              هبذه  
والثاين وقّعته ماري شـانيت     . سيمز وأناماه تان وزو كسياو كياو     . وسلفيا بيمنتل وفوميكو سايغا وغلندا ب     

 .دايرام
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 قرار بشأن املقبولية  
 بارغـاس إي    -  هـي كريـستينا مونيـوس      ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٣٠مقدمة البالغ املؤرخ     - ١

) ج( ٢سينس دي بيكونيـا، وهـي مواطنـة إسـبانية تـدعي أهنـا ضـحية النتـهاك إسـبانيا للمـادة                       
ل مقدمـة الـبالغ     وميث.  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         )٣٠()و( ٢واملادة  

االتفاقيـة   وقد دخلت    .)٣١(احملاميان كارلوس تيكسيدور ناشون وخوسيه لويس ماسون كوستا       
تـشرين   ٦يف  توكوهلا االختيـاري    و وبر ١٩٨٤فرباير  / شباط ٤الدولة الطرف يف    يف  حيز النفاذ   

ــوبر /األول ــة ال    . ٢٠٠١أكت ــى االتفاقي ــصديق عل ــصديقها أن الت ــد ت خيــل  وأعلنــت إســبانيا عن
 .ألحكام الدستورية املتعلقة بوراثة العرش اإلسباينبا
 

 الوقائع كما عرضتها مقدمة البالغ  

بارغاس إي إيريـروس دي تيخـادا        - مقدمة البالغ هي البنت البكر إلنريكي مونيوس       ١-٢
 .لقب نبالة باعتباره “كونت بولنس” كان حيمل لقب الذي

يف وراثـة ألقـاب النبالـة    األحقيـة  بترتيـب   مـن مرسـوم القـانون املتعلـق        ٥ووفقا للمـادة     ٢-٢
 اللقـب  تـرث البكـر يـرث اللقـب، لكـن املـرأة ال           االبـن   ، فإن   ١٩٤٨يونيه  / حزيران ٤واملؤرخ  

واستنادا إىل القواعد التارخيية يف املرياث، تكون للرجال األولويـة          . إذا مل يكن هلا أخ أصغر      إال
 . الةعلى النساء يف الترتيب العادي لوراثة ألقاب النب

رغــاس إي ســينس دي  اب - وورث األخ األصــغر ملقدمــة الــبالغ، خوســيه مونيــوس     ٣-٢
ديـسمرب  / كـانون األول   ٣٠ويف  . ١٩٧٨مـايو   / أيـار  ٢٣فيكونيا، اللقـب عنـد وفـاة أبيهمـا يف           

ــب ١٩٧٨ ــرياث   إ، طلـ ــي للمـ ــوم ملكـ ــدار مرسـ ــوم يف  . صـ ــدر املرسـ ــشرين األول٣وصـ  / تـ
 .١٩٨٠ أكتوبر

ــبالغ دعــوى ضــد أخيهــا    ١٩٨٨ديــسمرب / كــانون األول٣٠ويف  ٤-٢ ، أقامــت مقدمــة ال
كـــونتس ”بارغـــاس إي ســـينس دي فيكونيـــا، مطالبـــة بلقـــب   - األصـــغر خوســـيه مونيـــوس

 مـا نـصوص عليه  امل اجلـنس    بـسبب مقيمة دعواها على مبـدأ املـساواة وعـدم التمييـز            و،  “بولنس
__________ 

) و( ٢وحدها، وتارة إىل املـادة      ) ج( ٢فهي تشري تارة إىل املادة      .  إشارات مقدمة البالغ إىل املواد     تتضارب )٣٠( 
 .ىل املادتني معا يف املرفقاتإوحدها وأحيانا تشري 

 كــاريون - لــويس ماســون كوســتا أيــضا مريســيديس  خوســيهمثــل احملاميــان كــارلوس تيكــسيدور ناشــون و  )٣١( 
 قدمت بالغا إىل اللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري                 اليت) إسبانيا(باركايستيغي  

، وذلـك   النبالـة يف وراثـة ألقـاب      ضـدها   للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، ادعـت فيـه التمييـز              
عـدم  وأعلنـت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان           ). ١٠١٩/٢٠٠١الـبالغ رقـم      (٢٠٠١مارس  /آذار ٨بتاريخ  

 ).٢٠٠٤مارس / آذار٣٠(مقبولية القضية 
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 من اتفاقيـة    ٢ من املادة    )و(و  ) ج( والفقرتني   )٣٢(١٩٧٨ لعام   ا من دستور إسباني   ١٤يف املادة   
وحاججت مقدمة البالغ بأهنا أحـق بوراثـة لقـب          . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      

 من مرسوم القانون املتعلق بالترتيـب يف وراثـة          ٥ حامل اللقب، وأن املادة      النبالة باعتبارها بكرَ  
 املـساواة  أعلـى ضـوء مبـد    كـان ينبغـي تفـسريه    ١٩٤٨يونيـه   / حزيـران  ٤ألقاب النبالة واملؤرخ    

وأشـارت  .  مـن الدسـتور اإلسـباين      ١٤ يف املـادة     مـا  اجلنس املنصوص عليه   بسببوعدم التمييز   
 الـذي قـضى بـأن       ١٩٨١فربايـر   / شـباط  ٢مقدمة البالغ إىل حكم احملكمـة الدسـتورية املـؤرخ           

ق والدسـتور   القواعد اليت دخلت حيز النفاذ قبل سن الدستور اإلسباين يتعني تفسريها مبا يتوافـ             
كمــا أشــارت إىل حكــم للمحكمــة العليــا مــؤرخ      . إلغاؤهــا وأن القواعــد املنافيــة لــه يــتعني    

 قـضى بـأن أوليـة الـذكور يف وراثـة ألقـاب النبالـة يـشوهبا التمييـز وهـي                  ١٩٨١يوليه  /متوز ٢٧
ــتورية  ــري دسـ ــايل غـ ــؤرخ    . بالتـ ــا مـ ــة العليـ ــم للمحكمـ ــذلك إىل حكـ ــارت كـ ــانون ٧وأشـ  كـ

 . قضى بأن الدستور اإلسباين يسري على وراثة ألقاب النبالة١٩٨٨ديسمرب /األول

 كـــانون ١٠ طلـــب مقدمـــة الـــبالغ يف ٦ورفـــضت حمكمـــة مدريـــد االبتدائيـــة رقـــم   ٥-٢
واعتـربت مبـدأ أولويـة الـذكور التـارخيي يف وراثـة ألقـاب النبالـة مبـدأ                   . ١٩٩١ديسمرب  /األول

 مـن الدسـتور     ١٤ يف املـادة     ين الـوارد   املساواة وعـدم التمييـز بـسبب اجلـنس،         ييتوافق مع مبدأ  
وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن اللقـب قـد آل إىل أخ مقدمـة الـبالغ قبـل دخـول دسـتور                 . اإلسباين
 . حيز النفاذ وأن الدستور مل يكن يسري على القانون املدين الذي ينظم هذه املسألة١٩٧٨

حمكمــة االســتئناف واســتأنفت مقدمــة الــبالغ احلكــم لــدى الــدائرة الثامنــة عــشرة مــن  ٦-٢
 لـنفس األسـباب   ١٩٩٣سـبتمرب  / أيلـول ٢٧اإلقليمية ملدريد، اليت رفضت طلب االستئناف يف     

 .٦اليت استندت إليها حمكمة مدريد االبتدائية رقم 

وبعـد حتديـد تـاريخ    ). الطعن بـالنقض (وقدمت مقدمة البالغ طعنا لدى احملكمة العليا     ٧-٢
. وعــد عقــدها لتعــذر حــضور حماميهــا بــسبب مرضــه اجللــسة، طلبــت مقدمــة الــبالغ تأجيــل م 

ــها ورفــضت طعنــ    ومل ــا لطلب . ١٩٩٧ديــسمرب / كــانون األول١٣ا يف هتــستجب احملكمــة العي
وقضت احملكمة العليا، بأهنا وإن قضت يف السابق بـأن أولويـة الـذكور يف وراثـة ألقـاب النبالـة                     

ــة الدســتور       ــإن حكــم احملكم ــد غــري دســتورية، ف ــز وتع ــشوهبا التميي ــؤرخ ١٢٦/١٩٩٧ية ي  امل
ــه /متــوز ٣ ــهاد ١٩٩٧يولي ــذكور يف ترتيــب   .  نقــض هــذا االجت ــة ال ــأن أولوي  وقــضى احلكــم ب

 تـشرين   ١١  و ١٩٤٨مـايو   / أيـار  ٤وراثة ألقاب النبالة املنـصوص عليهـا يف قـانوين           يف   األحقية
 مـن الدسـتور   ١٤ ال هي متييزية وال هـي غـري دسـتورية مـا دامـت املـادة             ١٨٢٠أكتوبر  /األول

__________ 
 .١٩٧٨ديسمرب / كانون األول٢٩دخل الدستور اإلسباين حيز النفاذ يف  )٣٢( 
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اإلســـباين الـــيت تـــضمن املـــساواة أمـــام القـــانون، ال تـــسري نظـــرا للطـــابع التـــارخيي والرمـــزي  
 .األلقاب لتلك

 أمــام احملكمــة (recurso de amparo)) محــائيطعــن ( الــبالغ بطعــن ة مقدمــتوتقــدم ٨-٢
وادعـت مقدمـة الـبالغ      . موضوعيةأخرى  الدستورية يف حكم احملكمة العليا ألسباب إجرائية و       

 من الدستور كان ينبغـي تطبيقهـا علـى وراثـة اللقـب حـىت وإن مل يكـن الدسـتور            ١٤ة  أن املاد 
وأكـدت مقدمـة الـبالغ علـى أن اللقـب قـد آل إىل               . قد دخل بعد حيز النفاذ وقت وفاة أبيهـا        

. ١٩٧٨ ، أي تاريخ بدء نفاذ دستور     ١٩٧٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٩أخيها مبرسوم ملكي بعد     
 محايـة  مـن اتفاقيـة      ١٤ واملـادة    ٦ من املادة    ١ العليا انتهك الفقرة     كما ادعت أن حكم احملكمة    

 ١٥  و ٢  و ١ من بروتوكوهلا باإلضـافة إىل املـواد         ١واملادة  واحلريات األساسية   حقوق اإلنسان   
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 حكـم احملكمـة العليـا       يةر، نقضت احملكمة الدستو   ٢٠٠٢مايو  / أيار ٢٠وبقرار مؤرخ    ٩-٢
  النتهاكه احلق األساسـي يف الـدفاع الفعـال وأحالتـه           ١٩٩٧ديسمرب  / كانون األول  ١٣املؤرخ  

 .  إىل احملكمة العليا إلعادة النظرمن جديد

، أصدرت احملكمة العليا حكما جديدا يـرفض مطالـب          ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٧ويف   ١٠-٢
. القـــانون املـــدين يـــنظم وراثـــة ألقـــاب النبالـــةوأكـــد احلكـــم مـــن جديـــد أن . مقدمـــة الـــبالغ

 - تـاريخ وفـاة األب       - ١٩٧٨مـايو   / أيـار  ٢٣الحظ أنه ملـا كـان التـاريخ املرجعـي، أي             كما
.  مـن الدسـتور غـري مطروحـة       ١٤، فـإن مـسألة سـريان املـادة          ١٩٧٨قا لبـدء نفـاذ دسـتور        بسا

 الـذي  ١٩٩٧يوليـه  / متـوز ٣خ وأشارت احملكمة العليا كذلك إىل قرار احملكمة الدستورية املؤر  
ــه نظــرا للطــابع   ــارخيي لأللقــاب، فــإن قــانوين  الــشريفقــضى بأن  اللــذين ١٨٢٠  و١٩٤٨ والت

نافيـان  تي عنـد الوفـاة ال    واملرتلة  ينصان على أولوية الذكور يف وراثة ألقاب النبالة بنفس النسب           
 . الدستور اإلسباينمع  ١٤املادة مع 

 جديــدا محائيــاطعنــا ، أودعــت مقدمــة الــبالغ ٢٠٠٢ر أكتــوب/ تــشرين األول١٧ويف  ١١-٢
ــؤرخ         ــا املـ ــة العليـ ــم احملكمـ ــور، أن حكـ ــة أمـ ــه، يف مجلـ ــدعي فيـ ــتورية تـ ــة الدسـ ــام احملكمـ أمـ

 مــن اتفاقيــة ١٥ و ٢ و ١ مــن الدســتور واملــواد ١٤ ينتــهك املــادة ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ١٧
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 الفتقـاره إىل    احلمـائي طعنها  ، رفضت احملكمة الدستورية     ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤ويف   ١٢-٢
 .مضمون دستوري
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 الشكوى   

تــدعي مقدمــة الــبالغ أن الدولــة الطــرف قــد مارســت التمييــز ضــدها بــسبب اجلــنس    ١-٣
. ‘‘كونـت بـولنس   ’’عندما حرمتها من حقها، باعتبارها املولود البكر، يف أن ترث لقب أبيهـا              

 الذكور يف ترتيب األحقيـة يف وراثـة ألقـاب النبالـة تـشكل انتـهاكا لالتفاقيـة                وتدعي أن أولوية  
وادعــت أن علــى إســبانيا التزامــا مبوجــب  . علــى وجــه التحديــد) و (٢بــصفة عامــة، وللمــادة 

أكتـوبر  / تـشرين األول   ١١  و ١٩٤٨مـايو   / أيـار  ٤االتفاقية يلزمهـا بتعـديل أو مراجعـة قـانوين           
 . ية الذكور يف أحقية وراثة ألقاب النبالة اللذين ينصان على أولو١٨٢٠

ــبالغ،    ٢-٣ ــة ال ــق مبقبولي ــا يتعل ــدعيوفيم ــد اســتنفدت كــل     ت ــا ق ــبالغ أهن ــة ال  ســبل مقدم
 املـؤرخ   ١٢٦/١٩٩٧ ــــــة  أنـه، مبقتـضى حكـم احملكمـة الدستوري         وتـزعم . االنتصاف الداخليـة  

وراثـة ألقـاب النبالـة،    ة أحقيـ  الذي سوى هنائيا مـسألة أولويـة الـذكور يف            ١٩٩٧يوليه  /متوز ٣
 بشأن هـذه املـسألة، ممـا جيعـل وسـيلة االنتـصاف هـذه                طعن محائي ي  ألفإن لن يكتب النجاح     

 .غري فعالة

 تــوعز إىل، وأن لالتفاقيــةطلــب مقدمــة الــبالغ إىل اللجنــة أن تــستنتج قيــام انتــهاك   تو ٣-٣
 .الذي يشوبه متييزن توفر هلا وسيلة انتصاف فعالة وأن تراجع تشريعها  بأالدولة الطرف

 
 مالحظات الدولة الطرف بشأن املقبولية  

ــة الطــرف، يف مــذكرة مؤرخــة  تطلــب - ٤ ــبالغ  ٢٠٠٥أغــسطس / آب٤ الدول  رفــض ال
 أن املــسألة نفــسها قــد ســبق للجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان أن  وتــدعي. باعتبارهــا غــري مقبــول

 .١٠١٩/٢٠٠١  و١٠٠٨/٢٠٠١نظرت فيها يف بالغيها 
 

 املقبوليةمسألة ات مقدمة البالغ بشأن مالحظات الدولة الطرف على تعليق  

، بـأن قـضايا     ٢٠٠٥أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٥قر مقدمة البالغ، يف مذكرة مؤرخة       ت ١-٥
 أن نطـاق احلـق يف املـساواة         يدعتمماثلة قد عرضت على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان غري أهنا           

اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية لـيس ممـاثال للحـق يف         من العهـد الـدويل   ٢٦مبوجب املادة   
 أن االتفاقيـة قـد      يدعتـ و). و( ٢ واملـادة    ١سيما مبوجب املـادة      املساواة مبوجب االتفاقية، وال   

 بغرض عام هـو القـضاء هنائيـا علـى التمييـز الـذي تعـاين منـه املـرأة يف كـل جمـال، حـىت                          صيغت
 أن رأي اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان، القائـل بـأن               يدعتـ كما  . الشرفيةباأللقاب  يتعلق   فيما

 مـن العهـد   ٢٦التمييز الـذي تعـاين منـه املـرأة يف وراثـة ألقـاب النبالـة خـارج عـن نطـاق املـادة              
واسـتنادا إىل مقدمـة الـبالغ، فـإن االتفاقيـة ال تـضع أي       . غري ذي صـلة باملوضـوع     رأي  الدويل  
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ا فيهــا اجملــاالت االجتماعيــة واالقتــصادية واملدنيــة  قيــد علــى احلــق يف املــساواة يف أي جمــال، مبــ 
 .  بأن بالغها مقبولحتاججوهلذا السبب، . والسياسية

إلغـاء التـشريعات    بالدولـة الطـرف     إىل  اللجنـة   تـوعز   كد مقدمة الـبالغ طلبـها بـأن         تؤو ٢-٥
ي وتـدع . والقواعد واألعراف اليت تكرس أحقية الـذكور علـى اإلنـاث يف وراثـة ألقـاب النبالـة                 

مقدمة البالغ أن تقدمي مشروع تشريع بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف ترتيـب األحقيـة يف                 
 .وراثة ألقاب النبالة إىل الربملان إمنا هو تأكيد إضايف ملا يتسم به تفضيل الذكور من متييز

 
 تها مقدمة البالغ بشأن املقبوليةاملعلومات اإلضافية اليت قدم  

ــه يول/ متــوز٢٠يف  - ٦ ــشريع     ٢٠٠٦ي ــبالغ معلومــات إضــافية عــن الت ــة ال ــدمت مقدم ، ق
 Boletín Oficial de las Cortes( اجلريـدة الرمسيـة   نـشر يف املتعلـق بوراثـة ألقـاب النبالـة والـذي      

Generales (  هـذا التـشريع لـن يـسري إال علـى تلـك الـدعاوى الـيت                 ف. ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٤يف
، أي تـاريخ    ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٧ت التقاضـي يف     مـستوى مـن مـستويا       قائمـة يف أي    تزال ال

ن التــشريع اجلديــد لــن أوحتــاجج مقدمــة الــبالغ بــ. تقــدمي مــشروع القــانون إىل جملــس النــواب
وتـدعي بـأن   . يسري عليها ألن قضيتها قد بتت فيها احملكمة الدستورية هنائيا قبل ذلك التاريخ  

تفاقيـة جتـاه إسـبانيا يـشكل يف حـد           يسري بأثر رجعي إىل وقـت بـدء نفـاذ اال           كون القانون لن  
 .لالتفاقية ذاته انتهاكا

 
 خرى للدولة الطرف بشأن املقبولية األاملذكرة  

، يف مقبوليـــة ٢٠٠٦أغـــسطس / آب٣ الدولـــة الطـــرف يف مـــذكرهتا املؤرخـــة تنـــازع ١-٧
 بأن مقدمـة الـبالغ مل تـستنفد وسـائل االنتـصاف الداخليـة، وأن املـسألة                  حتاججالبالغ، حيث   

سها قــد ســبق النظــر فيهــا يف إطــار إجــراء آخــر مــن إجــراءات التحقيــق الــدويل أو التــسوية   نفــ
 . االختصاص الزمينالدولية، وأن البالغ غري مقبول من حيث 

الطعـن   الدولـة الطـرف أن       فتؤكـد أما فيما يتعلق باسـتنفاد سـبل االنتـصاف الداخليـة،             ٢-٧
 الدولـة الطـرف     وتقول. ى احملكمة الدستورية   الذي أودعته املدعية ال يزال معروضا عل       احلمائي

طعـن الدولـة الطـرف      تو. ن وسيلة الطعن تلك من شأهنا أن تكون فعال وسيلة انتـصاف فعالـة             إ
 املـــؤرخ ١٢٦/١٩٩٧أيـــضا يف ادعـــاء مقدمـــة الـــبالغ القائـــل إن قـــرار احملكمـــة الدســـتورية   

ثـة ألقـاب النبالــة   ا بور بـشأن مــسألتها املتعلقـة  الطعـن احلمـائي   جعـل مــن  ١٩٩٧يوليـه  /متـوز  ٣
 إن اجتهاد احملكمة الدستورية ليس جامدا بل إنه يتطور عـرب            تقولو. فعالةغري  وسيلة انتصاف   

 الدولة الطـرف أن احملكمـة الدسـتورية ميكنـها أن تعـدل اجتـهادها علـى                  ترىولذلك  . العصور
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 وتالحـظ . كيلهاالتغريات اليت حتدث يف تـش     على ضوء   ضوء الواقع االجتماعي القائم وقتئذ أو       
 . الدولة الطرف أن مقدمة البالغ مل تدع أن وسيلة االنتصاف هذه قد طال أمدها دون مربر

الحظ الدولة الطرف كذلك أنه بسن التشريع اجلديد املتعلق بوراثـة ألقـاب النبالـة،               تو ٣-٧
 الدولـة الطـرف أن هـذا        يدعتـ و. ستستفيد مقدمة البالغ مـن وسـيلة انتـصاف داخليـة إضـافية            

ــد، سيــسري عنــد   ــبالغ ألن دعواهــا      القــانون اجلدي ــز النفــاذ علــى قــضية مقدمــة ال ــه حي دخول
ال يــزال قائمــا وسيــسري القــانون اجلديــد بــأثر رجعــي علــى كــل   ) الطعــن احلمــائي(القــضائية 

 أن بـدء   تـرى كمـا   . ٢٠٠٥يوليـه   / متـوز  ٢٧ بتـاريخ الدعاوى القـضائية الـيت ال تـزال معروضـة           
ــد    ــد ق ــانون اجلدي ــاذ الق ــى احملكمــة الدســتورية يف البــت يف    نف ــضا عل ــؤثر أي  الطعــن احلمــائي ي

 . املعروض عليها والذي تقدمت به مقدمة البالغ

 ٤ مـن املـادة  ) أ( ٢لفقـرة  ا مبقتـضى  أن البالغ غـري مقبـول        أيضازعم الدولة الطرف    تو ٤-٧
آخـر مـن    من الربوتوكول االختياري، ألن املسألة نفسها قـد سـبق النظـر فيهـا يف إطـار إجـراء                    

وعلــى وجــه التحديــد، نظــرت اللجنــة املعنيــة  . إجــراءات التحقيــق الــدويل أو التــسوية الدوليــة 
ــشاهبتني     ــضيتني م ــسان يف ق ــوق اإلن ــان (حبق ــث ) ١٠١٩/٢٠٠١ و ١٠٠٨/٢٠٠١البالغ حي

ادعى مقدما الطلبني أن القانون الذي حيكـم وراثـة ألقـاب النبالـة يـشوبه التمييـز لكونـه يعطـي                      
الحظ الدولة الطرف أن اللجنة املعنية حبقـوق        تو. ثة الذكور على حساب اإلناث    األولوية للور 

اإلنــسان قــد خلــصت يف القــضيتني إىل أن الــتظلمني يتنافيــان مــن حيــث املوضــوع مــع العهــد    
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية وأعلنـت عـدم قبـول الـبالغني، بـسبب كـون ألقـاب                    

ليت يستند إليهـا مبـدآ املـساواة أمـام القـانون وعـدم التمييـز اللـذان                  عن إطار القيم ا    النبالة خترج 
ــادة   ــو.  مــن العهــد ٢٦حتميهمــا امل ــشكل    يدعت ــة ال ت ــايل أن ألقــاب النبال ــة الطــرف بالت  الدول

 مـن االتفاقيـة،   ١ اسـتنادا إىل املـادة   مـن احلريـات األساسـية   من حقوق اإلنسان وال حريـة      حقا
 الدولـة الطـرف كـذلك أن املـسألة نفـسها قـد              يدعتـ و. يـاري  مـن الربوتوكـول االخت     ٢ واملادة

 وخلـصت إىل اسـتنتاج مماثـل، أي    ،)٣٣(سبق أن نظرت فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان    
 . واحلريـات األساسـية     حقـوق اإلنـسان    محايـة من حيـث املوضـوع مـع اتفاقيـة          ىف  أن التظلم يتنا  

ــان   حتــوأخــريا،  ــأن كــون الربمل ــ) الكــورتس(اجج ب ــشأن املوضــوع   ينظ ــانون ب ــشروع ق ر يف م
 القـضاء علـى مجيـع       مبوجـب اتفاقيـة    يشكل إقرارا بانتهاك الدولة الطـرف اللتزاماهتـا الدوليـة          ال

__________ 
 De la Cierva Osorio De Moscoso and (دي ال سيريبا أوسوريو دي موسكوسو وآخرين ضد إسـبانيا نظر قضية ا )٣٣( 

others v. Spain( ، قــرار بعــدم٤٥٧٢٦/٩٩  و٤١٧١٧/٩٨ و ٤١٥٠٣/٩٨  و٤١١٢٧/٩٨البالغــات ، 
الـذي  بـالتمييز     ال تتعلـق إال    ١٤  املـادة  أكـدت احملكمـة أن    ’’، حيـث    ١٩٩٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٨القبول،  

وقضت بأن تظلمات املـدعني تتنـاىف مـع         . ‘‘احلقوق واحلريات املضمونة مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا     يطال  
 .االتفاقية من حيث املوضوع
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ويشري الفقه واالجتهاد القـضائي إىل أن احلـق يف وراثـة لقـب النبالـة                . أشكال التمييز ضد املرأة   
 عــن نطــاق تطبيــق صــكي  وخيــرج‘‘ حريــة أساســية’’أو ‘‘ حقــا مــن حقــوق اإلنــسان ’’لــيس 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        (حقوق اإلنسان  
ــة    ). أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  ــة ألقــاب النبال ــة الطــرف، فــإن وراث حــق ’’واســتنادا إىل الدول

 يف  ينـدرج  ولـذلك، فـإن صـوغ قـانون جديـد ال          . خيـضع ألنـواع أخـرى مـن التنظـيم         ‘‘ طبيعي
 . نطاق االلتزامات الدولية للدولة الطرف فيما يتعلق باملساواة بني الرجل واملرأة

اجج الدولـة الطـرف بـأن الوقـائع موضـوع الـبالغ قـد حـدثت قبـل بـدء نفـاذ                       حتـ كما   ٥-٧
، وكــذلك قبــل بــدء ٢٠٠١ أكتــوبر/تــشرين األول ٦الربوتوكــول االختيــاري جتــاه إســبانيا يف 

ذهب إىل القــول كــذلك بــأن محــل لقــب النبالــة ليــست لــه أي آثــار تــو. نفــاذ االتفاقيــة نفــسها
ــة ــول        ختو. قانوني ــري مقب ــبالغ غ ــة ال ــالغ مقدم ــايل إىل أن ب ــة الطــرف بالت ــص الدول ــضى ل مبقت

 .وتوكول االختياري من الرب٤من املادة ) هـ( ٢ لفقرةا
 

 يةالتعليقات األخرى ملقدمة البالغ بشأن مالحظات الدولة الطرف على املقبول  

 ال يـزال معروضـا      طعنـها احلمـائي   ل مقدمة الـبالغ إن اعتقـاد الدولـة الطـرف بـأن              وقت ١-٨
على احملكمة الدسـتورية هـو اعتقـاد ينـبين علـى سـوء تفـسري للجـزء ذي الـصلة باملوضـوع مـن                         

 ،٢٠٠٣مــارس / آذار٢٤ يف احلمــائيطعنــها فقــد رفــضت احملكمــة الدســتورية فعــال  . بالغهــا
وحـىت  . ومل تودع مقدم البالغ أي طعن آخر منذ ذلك احلـني          . ستوريالفتقاره إىل مضمون د   

لو كان ذلك الطعن ال يزال قائما، فإن مقدمة البالغ ستدعي بأنـه ال يـشكل وسـيلة انتـصاف                    
ولئن جاز للمحكمة الدسـتورية أن تغـري اجتـهادها، فـإن ذلـك التغـيري ال ميكـن أن يـؤثر             . فعالة

ت فيهـا هنائيـا، ومل يكـن مثـة أي طعـن إلحيـاء أو مراجعـة                  على مقدمة البالغ ألن قضيتها قد ب      
 ســبل ولــذلك، فــإن مقدمــة الــبالغ تؤكــد أهنــا اســتنفدت كــل . املــسألة بــسبب تغــري االجتــهاد

 .االنتصاف الداخلية املتاحة

 مقدمة البالغ أنه لن يكـون بإمكاهنـا أن تـستفيد مـن أي إجـراءات إضـافية يف                    يدعتو ٢-٨
. تعلـــق بوراثــة ألقـــاب النبالــة ألن القـــانون ال يــسري علـــى حالتـــها   إطــار التـــشريع اجلديــد امل  

أقــرت بـه الدولــة الطــرف، فـإن التــشريع اجلديــد لـن يــسري بــأثر رجعـي إال علــى تلــك      وكمـا 
وقد أغلقت قضيتها بـرفض احملكمـة   . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٧ بتاريخالقضايا اليت ال تزال معلقة      

 .٢٠٠٣رس ما/ آذار٢٤ يف لطعنها احلمائيالدستورية 

ــة حبقــوق اإلنــسان     تؤو ٣-٨ ــة املعني ــبالغني املعروضــني علــى اللجن كــد مقدمــة الــبالغ أن ال
ــادة   ــستندان إىل امل ــساواة ( مــن العهــد  ٢٦ي ــادة    ) احلــق يف امل ــا مــن امل ــيت هــي أضــيق نطاق  ١ال
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والغـرض مـن االتفاقيـة هـو القـضاء علـى التمييـز الـذي                .  من االتفاقيـة   ٢من املادة   ) و( والفقرة
وبالتـايل فـإن املـسألة ذاهتـا      ). ١املـادة   (ين منه املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة، دون أي قيـود                تعا
وهلـذه  . تكن حمل نظر يف إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الـدويل أو التـسوية الدوليـة        مل

هـو  نـسان    االلتماس املقدم إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإل        أيضا األسباب ذاهتا، ينبغي أال يعترب    
  . البالغ املقدم أمام اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةنفس

وتدعي مقدمة البالغ أن القانون اجلديد هو إقرار ضمين وصريح بأن القـوانني احلاليـة                ٤-٨
ــرأة والرجــل           ــني امل ــساواة ب ــدم امل ــى ع ــضي عل ــو أن يق ــد ه ــز ألن غرضــه الوحي ــشوهبا التميي ي

ــة   فيمــا ــق بأيلول ــة وأن ي يتعل ــا ورد يف    اتوافقــكــون مألقــاب النبال ــى غــرار م ــة، عل  مــع االتفاقي
غري أن الدولة الطـرف مل تتخـذ أي تـدابري ملعاجلـة التمييـز احلاصـل فعـال، علـى غـرار                       . ديباجته

 . تهايهو األمر يف قض ما

دامـت    مـا  مـن حيـث املوضـوع     وحتاجج مقدمة الـبالغ بـأن بالغهـا لـيس غـري مقبـول                ٥-٨
 ال تزال معروضة عندما دخـل الربوتوكـول االختيـاري حيـز النفـاذ جتـاه إسـبانيا                   قضيتها كانت 

عـالوة علـى    . ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢٤ بـه يف     حجيـة األمـر املقـضي     وأصبحت هلـا    . ٢٠٠١يف  
ذلك، تدعي أن آثار التمييز ال تزال مستمرة يف الوقـت الـراهن ألن محـل لقـب النبالـة لـه آثـار                        

هـا أي تـوع مـن        الطرف القائـل بـأن ألقـاب النبالـة ال يترتـب علي             رفض ادعاء الدولة  تو. قانونية
 .االمتياز القانوين

 
 املالحظات التكميلية ملقدمة البالغ  

، أن قـانون    ٢٠٠٦نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٨ذكر مقدمة البالغ، يف مذكرهتا املؤرخة       ت - ٩
 تـشرين   ٣١يـدة الرمسيـة يف      املساواة بني الرجل واملرأة يف وراثـة ألقـاب النبالـة قـد نـشر يف اجلر                

كـد أنـه،    تؤو. ٢٠٠٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ وسيدخل حيز النفاذ يف      ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
 مقدمـة الـبالغ     يدعتـ و. على ضوء أحكامه االنتقالية، لن يسري القانون اجلديـد علـى قـضيتها            

 فيهـا هنائيـا قبـل    أنه ملا كان القانون اجلديد ال ينص على وسيلة انتصاف فعالة للقضايا اليت بت          
 . االتفاقيةبذلك  انتهكت  تكون قد، فإن الدولة الطرف٢٠٠٥يوليه / متوز٢٧
 

  للدولة الطرفتان التكميلياناملذكرت  

ــة الطــرف، يف مــذكرهتا املؤرخــة   تؤ - ١٠ ــاين  ١٦كــد الدول ، أن املــسألة ٢٠٠٦ تــشرين الث
 أن الوثـوق القـانوين   يدعتـ كمـا  . نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان  

سـيما   يستلزم تفادي حالة تكـون فيهـا كافـة ألقـاب النبالـة مفتوحـة إلمكانيـة إعـادة النظـر، ال                     
وأن ألقــاب النبالــة خاليــة مــن كــل حمتــوى قــانوين أو جــوهري، علــى غــرار مــا أقرتــه احملكمــة    
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كـد الدولـة    تؤو. اإلنـسان الدستورية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واحملكمة األوروبية حلقـوق          
، بدء نفاذ قانون املـساواة بـني        ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ٢٢الطرف، يف مذكرهتا املؤرخة     

كـد أيـضا أن املعـايري الزمنيـة احملـددة لتطبيـق القـوانني               تؤالرجل واملرأة يف وراثة ألقـاب النبالـة و        
 .ينبأثر رجعي معقولة وضرورية لتفادي حالة من انعدام الوثوق القانو

 
 اللجنة بشأن املقبوليةمداوالت   

 من نظامها الداخلي، تقرر اللجنة ما إذا كان البالغ مقبـوال أو غـري               ٦٤وفقا للقاعدة    ١-١١
 .مقبول مبوجب الربوتوكول االختياري

 من نظامها الداخلي، جيوز للجنة أن تقرر النظر يف مـسألة مقبوليـة              ٦٦ووفقا للقاعدة    ٢-١١
 .على حدةجوهره كل يف بالغ و
مـن  ) هــ  (٢للفقـرة   وفقا  تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تزعم أن البالغ غري مقبول            ٣-١١

لربوتوكول االختياري حيـث إن الوقـائع موضـوع الـبالغ وقعـت قبـل بـدء تنفيـذ                من ا  ٤املادة  
، وكـذلك قبـل دخـول       ٢٠٠١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٦الربوتوكول االختيـاري يف إسـبانيا يف        

 علـى هـذه   مقدمـة الـبالغ     وتعترض  . ١٩٨٤فرباير  / شباط ٤ حيز التنفيذ يف إسبانيا يف       االتفاقية
يف النفـاذ  ألن قضيتها كانت تنتظر البت فيها عندما دخل الربوتوكـول االختيـاري حيـز           احلجة  

 عندما رفـضت احملكمـة      ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤إسبانيا، وأصبحت هلا حجية األمر املقضي يف        
ن حيـازة   أوتالحـظ اللجنـة تأكيـد الدولـة الطـرف           .  الذي قدمته  احلمائياالستئناف  الدستورية  

مـستمرة  وتالحظ أيضا أن مقدمة البالغ تزعم أن آثـار التمييـز            . نبالة ليس له أثر قانوين    اللقب  
حىت الوقت الراهن وأهنا ترفض زعم الدولة الطـرف بـأن ألقـاب النبالـة ال حتمـل أي نـوع مـن                       

 .االمتياز
 للبــروتوكول   ٤مـن املـــادة     ) هــ  (٢ة عدم مقبولية البالغ مبوجـب الفقـرة         وتعلن اللجن  ٤-١١

االختياري عندما تكون الوقائع موضوع البالغ قد وقعت قبل دخـول الربتوكـول احلـايل حيـز                 
ومبعــىن آخــر، . بعــد هــذا التــاريخلدولــة الطــرف املعنيــة مــا مل تــستمر هــذه الوقــائع   النفــاذ يف ا

حيثيــات انتــهاكات مزعومــة قــد وقعــت قبــل دخــول الربوتوكــول  يــسع اللجنــة أن تنظــر يف  ال
لدول الطـرف مـا مل تـستمر هـذه االنتـهاكات املزعومـة بعـد دخـول                  النفاذ يف ا  االختياري حيز   

 .)ـ٣٤( النفاذالربوتوكول االختياري حيز

__________ 
ــم     ذ )ـ٣٤(  ــبالغ رق ــسان يف ال ــة حبقــوق اإلن ــة املعني ــهاك ”:  أن٨٧١/١٩٩٩كــرت اللجن ــه  االنت ــستمر يفهــم بأن امل

 .“استمرار النتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف يف السابق، إما بأفعال أو بإقرار ضمين
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مــن املــادة الرابعــة إىل أن املعاهــدة ال تــسري علــى   ) هـــ (٢ويعــود املــربر وراء الفقــرة   ٥-١١
وتالحـظ  . لدولـة املعنيـة  النفاذ يف ا  ت وقعت أو مل يعد هلا وجود قبل دخول املعاهدة حيز            حاال

وراثـة  اللجنة أن الـسبب يف شـكوى مقدمـة الطلـب مـن التمييـز القـائم علـى نـوع اجلـنس هـو                          
 ١٩٨٠أكتـوبر   /  تـشرين األول   ٣مبوجب املرسوم امللكي الصادر بتاريخ      اللقب  أخيها األصغر   

وتالحظ اللجنة أن هذه الواقعـة قـد حـصلت          . ١٩٧٨مايو  / أيار ٢٣هما يف   يف أعقاب وفاة أبي   
دوليا، وقبل وقـت طويـل مـن تـصديق     النفاذ يف وقت مل تكن االتفاقية قد دخلت فيه بعد حيز          

 ومل يكـن الربوتوكـول االختيـاري قـد اعتمـد          . ١٩٨٤فرباير  / شباط ٤الدولة الطرف عليها يف     
) هــ  (٢الفقـرة   اسـتخدام   ، وبالتايل حتديـد وقـت       ذا الشأن  هب وترى أن الوقائع ذات الصلة    . بعد

وكـان هـذا التـاريخ      . مقدمـة الـبالغ إىل أخيهـا      والـد   ، هي عندما آل احلق يف لقب        ٤من املادة   
وتـرى اللجنـة    .  املتعلق بالوراثة  امللكياملرسوم   عندما صدر    ١٩٨٠أكتوبر  / تشرين األول  ٣يف  

مة البالغ، وقع واكتمـل عنـد إصـدار املرسـوم،           أن هذا احلدث، الذي قامت عليه شكوى مقد       
وتالحظ اللجنـة أيـضا أن أخاهـا حـصل علـى اللقـب طبقـا                . وبالتايل مل يكن ذا طبيعة مستمرة     

ومن مث، ترى اللجنة أن أي أثر رمبا تركـه التمييـز ضـد املـرأة الـذي                  . وقتئذ ياساركان  لتشريع  
رسـوم امللكـي يف     املالغ لـن يـربر إلغـاء        نص عليه التشريع األسباين وقتها علـى حيـاة مقدمـة الـب            

وهلذه األسـباب جمتمعـة، ال يـسع اللجنـة إال أن ختلـص إىل أن الوقـائع موضـوع                    . الوقت احلايل 
لدولـة الطـرف، وأهنـا ليـست     النفـاذ يف ا  البالغ وقعت قبل دخول الربوتوكول االختياري حيـز         

بالغ الختـصاص زمـين مبوجـب       وبناء عليه، تعلن اللجنـة عـدم مقبوليـة الـ          . ذات طبيعة مستمرة  
 . من الربوتوكول االختياري٤من املادة ) هـ (٢الفقرة 
 .وال ترى اللجنة ما يستوجب عدم قبول البالغ استنادا إىل أسباب أخرى ٦-١١
 :وبناء عليه تقرر اللجنة ٧-١١

ــرة     )أ(  ــبالغ مبوجــب الفق ــول ال ــدم قب ــادة  ) ب (٢ع ــن امل ــن الربوتوكــول  ٤م  م
 ه مع أحكام االتفاقية؛االختياري لتنافي

 .إبالغ القرار إىل الدولة الطرف وإىل مقدمة البالغ )ب( 
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 تذييل 
آراء فردية أدىل هبا أعضاء اللجنة مغاليس أروشا دومينغيز وسـيس فلينترمـان وبـراميال بـاتني                 

 )باملوافقة(سيمس وأناماه تان وتزو شياو تشياو . وسلفيا بيمنتل وفوميكو سايغا وغليندا ب
ــ  ــة      عل ــبالغ، خنتلــف مــع األغلبي ــة ال ــا علــى اســتنتاج عــدم مقبولي ــرغم مــن موافقتن ى ال

ويف رأينا، كـان ينبغـي إعـالن عـدم مقبوليـة الـبالغ مبوجـب           . يتعلق بأسباب عدم املقبولية    فيما
 . من الربوتوكول االختياري لتعارضه مع أحكام االتفاقية٤من املادة ) ب (٢الفقرة 

ــالفقرة   ــاري، يعلــن عــن عــدم   ٤املــادة مــن ) ب (٢وعمــال ب  مــن الربوتوكــول االختي
ــة      ــدما يتعــارض مــع أحكــام االتفاقي ــا عن ــالغ م ــة ب ــامرأة   . مقبولي ــق ب ــبالغ يتعل ونالحــظ أن ال

تتمكن، يف ظل التشريع الساري وقتئذ الذي مت تعديله منذئذ، من احلصول على لقـب نبالـة       مل
 ونـذكّر بـأن اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع       .عن طريق الوراثة بينما متكّن أخوها األصغر من ذلك    

أشكال التمييز ضد املرأة توفر احلماية حلـق املـرأة يف التحـرر مـن مجيـع أشـكال التمييـز، وتلـزم          
الدول األطراف بكفالة التحقيـق الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني النـساء والرجـال، ويـضع املقـاييس                     

وهلـذا الغـرض، تقـدم االتفاقيـة     . االت كافـة املعيارية لتحقيق هذه املساواة وعـدم التمييـز يف اجملـ       
يـتم  أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو تقييـد    ”تعريفا شامال للتمييز ضد املرأة حبيث يكون املقصود منـه       

علــى أســاس نــوع اجلــنس ويكــون مــن أثــره أو أغراضــه إضــعاف أو إبطــال االعتــراف للمــرأة    
االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة      حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف امليـادين الـسياسية و           

واملدنيــة أو يف أي ميــدان آخــر، أو إضــعاف أو إبطــال متتعهــا هبــذه احلقــوق أو ممارســتها هلــا،    
). ١املـادة   (“ بصرف النظر عن حالتـها االجتماعيـة وعلـى أسـاس املـساواة بينـها وبـني الرجـل                  

 وشــرفية صــرفة، ولــيس وال ريــب يف هــذه القــضية أن لقــب النبالــة املطــروح ذو طبيعــة رمزيــة 
ومـن مث، نـرى أن مـزاعم األحقيـة يف وراثـة ألقـاب النبالـة ال تتفـق مـع                 . أثر قانوين أو مادي    له

أحكــام االتفاقيــة، الــيت ترمــي إىل محايــة املــرأة مــن التمييــز الــذي يكــون مــن أثــره أو أغراضــه     
يـادين كافـة، أو     إضعاف أو إبطال االعتراف للمرأة حبقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف امل             

وعليــه، خنلــص إىل أن الــبالغ املقــدم . إضــعاف أو إبطــال متتعهــا هبــذه احلقــوق أو ممارســتها هلــا
 . من الربوتوكول االختياري٤من املادة ) ب (٢يتعارض مع أحكام االتفاقية عمال بالفقرة 

 
فلينترمان  سيس )توقيع( أروشا دومينغيز  مغاليس )توقيع(
بيمنتل  سلفيا )توقيع( اتنيب  براميال )توقيع(
سيمس.   غيلندا ب)توقيع( سايغا  فوميكو )توقيع(
شياو تشياو  تزو )توقيع( تان  أناماه )توقيع(
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 )خمالف(رأي شخصي قدمته عضوة اللجنة ماري شانيت ديريام 

ــى      ــضاء عل ــة بالق ــة املعني ــررت اللجن ــع أشــكال  ق ــرأة   مجي ــز ضــد امل ــة(التميي يف ) اللجن
 غـــري مقبـــول ٧/٢٠٠٥ اعتبـــار الــبالغ رقـــم  ٢٠٠٧أغـــسطس /آب ٩هــا املعقـــود يف  اجتماع

 هـذا الـبالغ تـدعي أنّ الدولـة الطـرف            فـصاحبة .  مـن الربوتوكـول االختيـاري      ٤مبوجب املادة   
، يف أن تـرث  بكـر مارست متييـزا ضـدها علـى أسـاس اجلـنس عنـدما أنكـرت حقهـا، كمولـود                 

 وراثــة يف ترتيــب األولويــةلــذكور ا مــنح أنّت واّدعــ. عــن أبيهــا املتــوىف لقــب كونــت بــولنس
ــاب  ــةألق ــة   الَنبال ــهاكا لالتفاقي ــشكل انت ــشكل ي ــامب ــاد ع ــها)و (٢ ة وللم ــشكل خــاص  من  . ب

املتخــذ بأغلبيــة ضــئيلة أنّ الــشكوى غــري مقبولــة مــن حيــث الــزمن هــا  يف قراروذكــرت اللجنــة
أيـضا أنّ    مماثـل    رأٌيتـرب   اعو. مـن الربوتوكـول االختيـاري      ٤املـادة   مـن   ) هــ  (٢مبوجب الفقرة   

ــول   ــبالغ غــري مقب ــرة   ولكــْن،ال ــن ) ب( ٢ مبوجــب الفق ــادة م ــه ، ٤امل ــشريا إىل أن ــارض م  يتع
 .وأحكام االتفاقية

 صـاحبة الـبالغ   اجلـنس الـيت قدمتـها       نـوع   ترى اللجنة أنّ شكوى التمييز على أساس        و 
ب مبوجـب مرسـوم    شـقيقها األصـغر اللقـ     وراثـة غري مقبولـة مـن حيـث الـزمن ألهنـا نامجـة عـن                

ــة  ــاة والـــدمها يف  ١٩٨٠أكتـــوبر / تـــشرين األول٣ صـــدر يف ملكـــي بـــشأن الوراثـ  عقـــب وفـ
قبـل دخـول الربوتوكـول االختيـاري حّيـز النفـاذ يف             وحدث هـذا كلـه       ؛١٩٧٨مايو  /أيار ٢٣

 يف فيهـــا، وقبـــل دخـــول االتفاقيـــة حّيـــز النفـــاذ  ٢٠٠١أكتـــوبر / تـــشرين األول٦إســـبانيا يف 
 تلقــب النبالــة جــر  صــاحبة الــبالغ  شــقيقوراثــةوتــرى اللجنــة أنّ . ١٩٨٤فربايــر /شــباط ٤

 طــابع ت ذات ليــسا إصــدار املرســوم وأهنــعنــد ١٩٨٠أكتــوبر /تــشرين األول ٣ يف تواكتملــ
 أّي أسـباب أخـرى لعـدم قبـول          البحـث عـن   ومل تعتـرب اللجنـة أنّ مـن الـضروري           . )٣٥(متواصل

 . إذا كان البالغ يتعارض وأحكام االتفاقية مسألة معرفة مامل جير التطرق إىل االشكوى، لذ
أي تفرقـة أو    ” من االتفاقية الـيت تعـّرف التمييـز بأنـه            ١وأشار الرأي املماثل إىل املادة       

اســتبعاد أو تقييــد يــتم علــى أســاس اجلــنس ويكــون أثــره أو غرضــه النيــل مــن االعتــراف    
ات األساسية يف امليادين للمرأة، على أساس تساوي الرجل واملرأة، حبقوق اإلنسان واحلري

الــسياسية واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة واملدنيــة أو يف أي ميــدان آخــر، أو إبطــال   
ــراف للمــرأة هبــذه احلقــوق أو متتعهــا هبــا     ــها  ممارســتها هلــا بغــضّ  وأاالعت  النظــر عــن حالت

يـة صـرفة    يف كـون ألقـاب النبالـة رمزيـة وفخر         وجهـة النظـر املعـرب عنـها         تتمثـل   و. ‘‘الزوجية
__________ 

ة، إىل اجتــهاد  لالتفاقيــ، مــن الربوتوكــول االختيــاري٤ ملــادةامــن ) هـــ (٢الفقــرة اســتندت اللجنــة يف تفــسريها  )٣٥( 
اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان الــذي نــص علــى أنّ االنتــهاك املــستمر جيــب تفــسريه، بعــد دخــول الربوتوكــول  
 .االختياري حيز النفاذ، على أنه تأكيد بأفعال أو بإقرار ضمين، النتهاكات ارتكبتها الدولة الطرف يف السابق
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وبالتـايل فـإنّ املطالبـات بألقـاب النبالـة تتعـارض وأحكـام        . وِخلوا من أّي أثـر قـانوين أو مـادي    
ــة ألنّ إنكــار مثــل هــذه املطالبــات ال ُيبطــل ممارســة املــرأة حقــوق اإلنــسان واحلريــات      االتفاقي

 .األساسية أو ينال منها
متاشــي الــبالغ وأحكــام : فــاألمر يتعلــق ههنــا ببــّت أمــرين . وبرأيــي أنّ الــبالغ مقبــول 

وإذا كـان صـحيحا أنّ الـشقيق األصـغر لـصاحبة الـبالغ              . االتفاقية، والطابع املتواصل لالنتهاك   
 بـشأن الوراثـة صـادر قبـل دخـول الربوتوكـول االختيـاري          مبوجب مرسوم ملكي  ورث اللقب   

 الحقــا واالتفاقيــة حّيــز النفــاذ يف إســبانيا، فيجــب التحقــق مــن أنّ هــذا احلــدث جــرى تأكيــده 
ــز النفــاذ      انظــر (بأفعــال أو بــصورة ضــمنية بعــد دخــول االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري حّي

 ).١احلاشية 
أسلّم بادئ ذي بدء بأن احلـق يف ألقـاب النبالـة لـيس أحـد حقـوق اإلنـسان اجلوهريـة                       

ات غـري أنّ التـشريعات واملمارسـ      . وقد ال يسفر عن نتائج مادية هامة بالنـسبة لـصاحبة الـبالغ            
يف الدول األطراف جيب أال تنص بأي شكل من األشكال وال يف أي حال من األحـوال علـى                  
معاملة تفضيلية بني النساء والرجال بشكل يثبت فوقية الرجل بالنسبة للمـرأة، وبـشكل مـالزم            

 تـشرين   ١١ وقـانون    ١٩٤٨مـايو   / أيـار  ٤وهـذا مـا يفعلـه قـانون         . دونية املرأة مقارنـة بالرجـل     
وقد ذكرت صاحبة البالغ يف شـكواها أهنـا رفعـت دعـوى إىل حمكمـة                . ١٨٢٠ر  أكتوب/األول

 ومـستندةً  بـولنس مدريد وقّدمت استئنافا إىل احملكمة العليا يف املقاطعة مطالبةً بلقـب كونتيـسة              
 ١٤يف مطالبتها إىل مبدأ املساواة وعدم التمييز استنادا إىل نوع اجلنس، الذي تنـادي بـه املـادة                   

ــب   ــتور إســـ ــن دســـ ــدعويان يف  . انيامـــ ــد ُرّدت الـــ ــانون األول١٠وقـــ ــسمرب / كـــ  ١٩٩١ديـــ
 على التوايل حبجـة أنّ املبـدأ التـارخيي القائـل إن للـذكور األولويـة               ١٩٩٣سبتمرب  /أيلول ٢٧ و

قـرار احملكمـتني علـى    أنـه ميكـن تأويـل    وبرأيـي  . يف وراثة ألقاب النبالة متماش مع مبدأ املساواة   
كمـا اعتـربت   . قاعـدة املـساواة الـيت يـضمنها الدسـتور     تعلـو علـى   ية أنّ مثل هذه املبادئ التارخي  

 حّيـز النفـاذ وأنّ      ١٩٧٨اللقب قبل دخول دستور عام      منح   صاحبة البالغ احملكمتان أنّ شقيق    
 .الدستور ال ينطبق على القانون املدين الساري على تلك املسألة

 أن أصـبحت  هـذه القـرارات بعـد       أود اإلشارة إىل أنّ احملكمتني اإلسبانيتني قد اختذتا         و 
فربايـر  / شـباط ٢ حكم عن احملكمـة العليـا يف     وعلى الرغم من صدور    االتفاقية،   طرفا يف إسبانيا  
أنّ القواعد اليت دخلت حّيز النفاذ قبل الدستور اإلسباين إمنا جيب تفـسريها             ينص على    ١٩٨١

 إىل احملكمــة  الــبالغصــاحبةوقــد ُرّد االســتئناف الــذي قدمتــه . بــشكل متمــاش وهــذا الدســتور
ــا يف  ــانون األول١٣العلي ــسمرب / ك ــت حكــم  . ١٩٩٧دي ــذا   وأثب ــا ه ــة العلي ــةأنّ احملكم  أولوي
مــايو / أيــار٤وراثــة ألقــاب النبالــة، املنــصوص عليهــا يف قــانوين األحقيــة يف   ترتيــبالــذكور يف
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ر ، ال تنطــوي علــى متييــز وال هــي خمالفــة للدســتو١٨٢٠أكتــوبر / تــشرين األول١١ و ١٩٤٨
 من الدستور اإلسباين، اليت تضمن املساواة أمام القانون، ال تـسري بـسبب             ١٤نظرا ألن املادة    

وأشـارت صـاحبة    ).  من نص قرار اللجنة    ٧-٢الفقرة  (الطابع التارخيي والرمزي هلذه األلقاب      
 يـرفض   ٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول ١٧البالغ كذلك إىل وجود حكم آخر للمحكمة العليا بتاريخ          

 للمحكمـة   ١٢٦/١٩٩٧قد أشارت احملكمة العليا أيضا يف حكمهـا هـذا إىل القـرار              و. مطلبها
 اللـذين   ١٨٢٠ و ١٩٤٨ الذي استنتتج أنّ قانوين عام       ١٩٩٧يوليه  /الدستورية الصادر يف متوز   

 الطـابع   ، بـسبب  حيددان أولوية الذكور يف وراثة ألقاب النبالة بنفس الَنَسب واملرتلة عند الوفـاة            
 ١٠-٢الفقـرة  ( مـن الدسـتور اإلسـباين    ١٤ي لأللقـاب، اليتعارضـان واملـادة       الفخري والتـارخي  

اسـتئنافا محائيـا لـدى احملكمـة الدسـتورية ُردَّ يف             صاحبة الـبالغ  وقّدمت  ). من نص قرار اللجنة   
 ). من نص قرار اللجنة١٢-٢الفقرة  (٢٠٠٤مارس /آذار ٢٤

اإلسباين، الـذي تقـوم بإنفـاذه    ما جيب مالحظته يف ضوء مجيع ما تقدم هو أنّ القانون          
احملاكم اإلسبانية، عندما يـنص علـى اسـتثناءات مـن الـضمانة الدسـتورية للمـساواة اسـتنادا إىل                    
التاريخ أو إىل اعتبار أن ليس للمعاملة التفضيلية أي نتيجة، فإن ذلك إمنا يـشكل انتـهاكا، مـن                   

ثناءات إىل تقـويض أركـان التقـدم        وتؤدي مثـل هـذه االسـت      . حيث املبدأ، حلق املرأة يف املساواة     
االجتماعي احملرز باجتاه القضاء على التمييز ضد املرأة، باسـتخدام اإلجـراءات القانونيـة نفـسها          

وهـذا  . اليت استخدمت إلحراز هذا التقدم، وإىل تعزيز فوقية الذكور وإبقاء الوضع علـى حالـه      
فمثـل هـذه احملـاوالت    . لثقافـة والتـاريخ  أمر ال ينبغي التسامح به وال التغاضي عنـه اسـتنادا إىل ا            

تعترف باحلق غري القابل للتصرف يف عدم التمييز على أساس نوع اجلـنس، وهـو حـق قـائم                    ال
وإذا مل ُيعتَرف هبذا احلق بشكل مبدئي وبـصرف النظـر عـن نتائجـه املاديـة، فإنـه يـؤدي               . بذاته

 وميكـن أن تؤديـا إىل إنكـار حقـوق          إىل اإلبقاء على إيديولوجيا وقاعدة ترسِّخان دونيـة النـساء         
 .أخرى عليهن أكثر أمهية ومادية بكثري

وهـذه  . من املؤكد أنّ لقب النبالة ليس حقا من حقـوق اإلنـسان علـى حنـو مـا أقـر بـه             
وحمـور دفـاعي ههنـا لـيس     . اهلرمية االجتماعية ال ينبغي يف الواقـع مـساندهتا يف ظـروف أخـرى             

ب نبالـة بـل اإلقـرار بعنـصر التمييـز ضـد املـرأة الـذي         حق صـاحبة الـبالغ يف احلـصول علـى لقـ        
ــة     ــازات االجتماعي ــع االمتي ــة، يف ســياق توزي . حيــصل باســتخدام القــانون واإلجــراءات القانوني

 علـى أهنـا كانـت حمقـة يف وجهـة نظرهـا بـشأن الطـابع التمييـزي لقـانون                      صاحبة الـبالغ  وتصّر  
ــة الطــرف عــدلت هــذا     ــة، ألن الدول ــة ألقــاب النبال ــساء  ٢٠٠٦القــانون عــام وراث  إلعطــاء الن

 .والرجال حقوقا متساوية يف وراثتها
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 بـشأن املـساواة يف      ٢٨وذكرت اللجنـة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان يف تعليقهـا العـام رقـم                  
 احلقوق بني الرجال والنساء أنّ 

أمــر يف مجيــع أحنــاء العــامل عــدم مــساواة املــرأة بالرجــل يف التمتــع بــاحلقوق  ’’  
 .‘‘ يف التقاليد والتاريخ والثقافة، مبا يف ذلك يف املواقف الدينيةضارب اجلذور

يذكّرنا هذا القول بأن إيديولوجيا تبعية املرأة اسـتنادا إىل التـاريخ والثقافـة والـدين قـد                   
وإن روح االتفاقيـة والقـصد الـشامل       . تكّشفت بوسـائل ماديـة خلقـت بيئـة مـن عـدم املـساواة              

ويف .  مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة وحتقيـق مـساواهتا بالرجـل                منها يتمثالن يف القضاء على    
منها باآلثار الـسلبية للـسلوك املـستند إىل         ) أ (٥سعيها لبلوغ هذه الغاية، تقّر االتفاقية يف املادة         

وتعترب االتفاقيـة هـذا     . الثقافة واألعراف والتقاليد وقبول األدوار النمطية اليت ترّسخ دونية املرأة         
ئقا أمام حتقيق مساواة املرأة بالرجل جيـب استئـصاله مـن سـلوك العـاملني يف القطـاعني                األمر عا 

وال حاجة إىل تقـدمي الربهـان علـى النتيجـة املاديـة املباشـرة ملثـل                 . العام واخلاص على حد سواء    
وجيب على جلنة القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، بـسبب      . هذه األمناط السلوكية  

أكثر من أي هيئة أخرى منشأة مبوجب معاهدة، أن توسع نطاق تأويلـها النتـهاكات               واليتها،  
حق املرأة يف املساواة واالعتراف حبصول هذه االنتهاكات، فتتخطـى النتـائج البديهيـة ألعمـال                

أّمـا القـراءة احلرفيـة    . التمييز وتقّر مبخـاطر اإليـديولوجيا والقواعـد الداعمـة ملثـل تلـك األعمـال          
من االتفاقية علـى النحـو الـوارد يف الـرأي املماثـل، الـيت تفيـد بـأنّ املطالبـات بألقـاب            ١للمادة  

ــة ألنّ إنكــار مثــل هــذه املطالبــات ال ُيبطــل ممارســة املــرأة       ــة ال تتماشــى وأحكــام االتفاقي النبال
حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية أو ينـال منـها، فإهنـا ال تأخـذ يف االعتبـار روح االتفاقيــة          

 .لذا أختتم بالقول إن الشكوى متماشية وأحكام االتفاقية. صد منهاوالق
أّما يف ما يتعلق بالطابع املتواصل لالنتـهاك، فأنـا أرى أنّ تأكيـدات حـصلت لالنتـهاك                   

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٦السابق بعد دخول الربوتوكول االختيـاري حّيـز النفـاذ يف إسـبانيا يف               
فإصدار املرسوم امللكي املتعلق بالوراثـة مـنح شـقيق          . متواصاللذا فإنّ لالنتهاك طابعا     . ٢٠٠١

صاحبة البالغ لقب النبالة، اللذان يكمنان وراء الشكوى اليت قدمتـها صـاحبة الـبالغ، حـصال                
.  قبل دخول االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري حّيـز النفـاذ       ١٩٨٠أكتوبر  /تشرين األول  ٣يف  

ل حينئــذ، علــى النحــو الــذي خلــصت إليــه اللجنــة يف  لكــن االنتــهاك برأيــي مل يكــن قــد اكتمــ 
 ١٩٨٨ديــسمرب /كــانون األول ٣٠وقــد باشــرت صــاحبة الــبالغ دعــوى قانونيــة يف   . قرارهــا

. بسبب منح لقب النبالة، وتلت ذلك سلسلة من دعاوى االسـتئناف خـسرهتا املـذكورة مجيعـا           
ــا واحمل      ــة العليـ ــدمتني إىل احملكمـ ــتئناف مقـ ــويي اسـ ــر دعـ ــد ُرّدت آخـ ــتورية يف  وقـ ــة الدسـ كمـ

ويـتعني رؤيـة عمليـات رد    .  علـى التـوايل  ٢٠٠٣مارس / آذار٢٤ و   ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول ١٧
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ــة الطــرف     ــٍد بأفعــال لالنتــهاك الــسابق الــذي ارتكبتــه الدول ، إذ إهنــا )٣٦(الــدعاوى هــذه كتأكي
ة أحقيـ ترتيـب  استمرار لرفض مطالبة صاحبة البالغ بلقـب النبالـة وتأكيـد ألولويـة الـذكور يف         

/  تــشرين األول١١ و ١٩٤٨مــايو / أيــار٤، املنــصوص عليهــا يف قــانوين النبالــة ألقــاب وراثــة
وعمليــات رد الــدعاوى هــذه تؤكــد كــذلك أنّ هــذين القــانونني ال ينطويــان  . ١٨٢٠أكتــوبر 

 من الدستور اإلسـباين، الـيت تـضمن املـساواة           ١٤على متييز وليسا مبخالفني للدستور ألن املادة        
وميثـل اجتـهاد للجنـة    . ن، ال تسري بسبب الطابع التارخيي والرمـزي لتلـك األلقـاب         أمام القانو 

 أساسا ممـاثال يتـيح بـّت مـسألة اسـتمرار االنتـهاك عنـدما يـتم الحقـا                    )٣٧(املعنية حبقوق اإلنسان  
ــهاك ســابق بقــرار مــن احملكمــة    واســتنتاجي، علــى هــذا األســاس، هــو أنّ   . تأكيــد حــصول انت

 .ذو طابع متواصل صاحبة البالغسا لشكوى االنتهاك الذي يشكل أسا
استناد إىل ما تقدم، أعترب الشكوى مقبولة من حيث املوضوع ومن حيث الزمن علـى             
 .حد سواء
وطلبــت صــاحبة الــبالغ أن ختلــص اللجنــة إىل أنّ االتفاقيــة قــد انتــهكت وتطلــب إىل     

 .ع املنطوي على متييزالدولة الطرف توفري سبيل انتصاف فعال هلا، فضال عن مراجعة التشري
أّمـا  . يف ما يتعلق بطلب صاحبة الـبالغ، أرى أنّ هنـاك انتـهاكا لالتفاقيـة بـشكل عـام                   

خبصوص طلبها إصالح التشريع املعين املنطوي على متييز، فقد سـبق أن فعلـت الدولـة الطـرف                  
تـشريع  إين أقـر بـأنّ ال     . أما طلبها احلصول على سبيل انتصاف فعـال فـيمكن عـدم تلبيتـه             . ذلك

اإلسباين يف ذلك احلني كان ينطوي على متييز ضد صـاحبة الـبالغ، لكـن ذلـك ال يـربر نقـض                      
ويؤمل أن تشعر صاحبة البالغ بأهنا أثبتت أهنـا تعرضـت بالفعـل             . املرسوم امللكي يف يومنا هذا    

 .ملمارسة متييزية ضدها
 ديريامماري شانيت ) توقيع(

__________ 
 .املرجع نفسه )٣٦( 
اعُتمــدت وجهــات النظــر يف    . ١٠٣٣/٢٠٠١القــضية رقــم  . اف ضــد ســريالنكا انظــر ناالراتنــام سنغاراســ   )٣٧( 

اعُتمـدت وجهـات    . ١٠٧٠/٢٠٠٢القـضية رقـم     . ، وألكساندر كويديس ضـد اليونـان      ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢١
 .٢٠٠٦مارس / آذارالنظر يف
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 املرفق الثامن
املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول   البالغــات باملعــين تقريــر الفريــق العامــل     

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
 دورته التاسعة

البالغات املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           بعقد الفريق العامل املعين      - ١
 / شـباط  ٧ إىل   ٥الل الفتـرة مـن      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دورته التاسـعة خـ           

وحـــضر الـــدورة كـــل مـــن ماغـــاليس أروتـــشا دومينغيـــز، وســـيز فلينترمـــان،   . ٢٠٠٧فربايـــر 
 .  أبياه-وغاب عن الدورة دوركاس كوكر . باتن، وأناماه تان وبراميال

 .وانتخب السيد فلينترمان نائبا للرئيسة. وانتخبت السيدة تان رئيسة للفريق العامل - ٢
 .الفريق العامل جدول أعماله على النحو الوارد يف املرفقوأقر  - ٣
 الثامنـة واسـتعرض     تـه دورانعقـاد   وناقش الفريق العامل رسائل وردت إىل األمانـة منـذ            - ٤

ــة مخــس رســائل مل يبــت فيهــا بعــد    ــق رســالة واردة مــن   . حال ــاقش الفري إحــدى مقــدمات  ون
ا، وقـرر أن مـربرات عـدم املقبوليـة ال تـزال       إعادة النظر يف احلالة املتعلقة هب    فيها  تطلب الرسائل

كما رفض الفريق العامل طلبا واحـدا قُـدم مـن           . قائمة وأنه ينبغي إخطار مقدمة الرسالة بذلك      
 . أجل اختاذ تدابري مؤقتة

وواصل الفريق العامل استعراض أسـاليب عملـه، حيـث ينبغـي هلـا أن تراعـي مـن اآلن           - ٥
. ت املنشأة مبعاهدات  حقوق اإلنسان ملواءمة أسـاليب عملـها          فصاعدا العمل الذي تنفذه اهليئا    
 . اليت قد تقتضي تنقيحامواد النظام الداخليوأجرى الفريق مناقشة لعدد من 

بكـل بـالغ علـى حـدة        وأجرى الفريق العامل مناقشة أولية بـشأن التحفظـات املتـصلة             - ٦
نقطـة  بوصـفه   ) HRI/MC/2007/5(واستخدم تقرير اجتمـاع الفريـق العامـل املعـين بالتحفظـات             

 .  لهمرجعية
حلقـــــوق اإلنـــــسان  والحـــــظ الفريـــــق العامـــــل أن قواعـــــد بيانـــــات معهـــــد هولنـــــدا - ٧
)http://sim.law.uu.nl (     ومؤشر حقوق اإلنـسان)http://www.universalhumanrightsindex.org (

جمموعــات الــذي وضــعه معهــد القــانون العــام يف جامعــة بــرين، بسويــسرا، يــسرت الوصــول إىل  
قوق اإلنسان، مبا يشمل قرارات اهليئـات املنـشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان               حب متعلقةمعلومات  

 . يف إطار إجراءات الشكاوى الفردية
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 اإلجراءات املتخذة  
 : اإلجراءات التاليةالفريق العاملاختذ  - ٨

يوليـه  /ز متـو  ٢٠ إىل   ١٨قرر الفريق العامل عقد دورته العاشرة يف الفتـرة مـن             )أ( 
  وأقر جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة؛٢٠٠٧

ــة     )ب(  ــات املرقمــ ــل البالغــ ــق العامــ ــجل الفريــ ، ١٣/٢٠٠٧، و ١٢/٢٠٠٧ ســ
 ؛١٤/٢٠٠٧ و

لب الفريق العامل إىل أمانته وضع ترتيبات له ليعقد دورة غـري رمسيـة تـدوم                 ط )ج( 
، البالغــات بـشأن  يـومني، مـع ختــصيص يـوم واحــد للتفـسري، للعمـل علــى مـشاريع التوصــيات      

 تعقد فورا عقب الدورة الثامنة والثالثني للجنة؛ 
 شـهرية   اسـتكماالت طلب الفريق العامل إىل أمانته أن توفر، حسب األمهيـة،            )د( 

وينبغـي لألمانـة    . اجلديدة الواردة وكذلك عن احلاالت اليت مل يبت فيهـا بعـد           تتعلق بالبالغات   
الــواردة البالغــات  العاشــرة معلومــات إحــصائية عــن  أن تــوفر أيــضا للفريــق العامــل يف دورتــه 

 ؛والبلدواحلاالت املسجلة، حسب املنطقة 
أوصى الفريق العامل اللجنة بتعيني السيدة تان والسيدة باتن مقررتني معنيـتني            )هـ( 

 ؛ ضد هنغاريا. س. السيدة أ، ٤/٢٠٠٤رقم بالبالغ مبتابعة اآلراء املتعلقة 
بأن تطلب اللجنة إىل األمانة العامة لألمـم املتحـدة بـذل            أوصى الفريق العامل     )و( 
ضــع مــواد تدريبيــة  ولزيــادة نــشر املعلومــات عــن الربوتوكــول االختيــاري، و  متواصــلة جهــود 

بــشأنه، تــشمل املنــشورات والقــوائم املرجعيــة، بالتعــاون مــع كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة،  
 دة القطرية؛فيها اللجان اإلقليمية وأفرقة األمم املتح مبا

أوصى الفريق العامل بأن تنظر اللجنة يف تعديل نظامهـا الـداخلي علـى النحـو           )ز( 
 :التايل

 ؛)ال ينطبق التعديل على النص العريب: (٦٠املادة  ‘١’ 
، ٤، ويف الفقـرة     “أو مقـرر  ”، حتـذف عبـارة      ٣، و   ٢يف الفقرتني   : ٦٣املادة   ‘٢’ 

 ؛“أو أحد املقررين”حتذف عبارة 
شـريطة أن يكـون مؤلفـا مـن         ”، يستعاض عـن عبـارة       ٢يف الفقرة   : ٦٤ادة  امل ‘٣’ 

شـريطة أن يقـرر ذلـك       ”بعبـارة   “ مخسة أعضاء وأن يقرر كل األعضاء ذلـك       
 ؛“كل األعضاء املؤهلني لالشتراك
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ــادة  ‘٤’  ــارة     :٦٩امل ــستعاض عــن عب ــه، ي ــادة بأكمل ــان  ” يف نــص امل ــسري أو بي تف
، بغية جعل املادة متجانـسة مـع        “تابيةتفسريات أو بيانات ك   ”بعبارة  “ كتايب

 . من الربوتوكول االختياري٦ من املادة ٢الفقرة 
 

 املرفق
 جدول أعمال الدورة التاسعة للفريق العامل  

 .انتخاب أعضاء املكتب - ١
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٢
 .استعراض اخلطوات واألنشطة اليت مت االضطالع هبا منذ آخر دورة - ٣
 .استعراض أساليب العمل ومناقشتها - ٤
 . البالغاتاستكمال - ٥
 .أي مسائل أخرى - ٦
إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة العاشــرة للفريــق العامــل ومواعيــد انعقادهــا،      - ٧

 .وتقرير الفريق العامل عن دورته التاسعة
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 املرفق التاسع
مبوجــب الربوتوكــول  املقدمــة بالبالغــات تقريــر الفريــق العامــل املعــين      

االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة عــن  
 العاشرةدورته 

املقدمـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة          بالبالغات  عقد الفريق العامل املعين      - ١
ــرأة دورتــه        ــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد امل  إىل ١٨ خــالل الفتــرة مــن   العاشــرةالق

 .مجيع األعضاءوحضر الدورة . ٢٠٠٧يوليه /وزمت ٢٠
 . يف املرفقة الواردبصيغتهوأقر الفريق العامل جدول أعماله  - ٢
 واسـتعرض   التاسعة تهدورانعقاد  وردت إىل األمانة منذ     بالغات  وناقش الفريق العامل     - ٣

 . بعديتم البت فيهامل بالغات  مثانيةحالة 
خدمات اللجنة والفريـق العامـل      نقل   يف ما يتعلق ب    عمله الفريق العامل أساليب     وناقش - ٤

 .إىل مفوضية حقوق اإلنسان يف جنيف من أجل تسهيل عملية انتقاهلما مبرونة
وشــدَّد الفريــق العامــل علــى أمهيــة عملــه يف تــوفري خــدمات الترمجــة والترمجــة الفوريــة   - ٥

 .ئمجبميع لغات عمل أعضائه حبيث يتمكن من االشتغال بالشكل املال
وناقش الفريق العامل احلاجة إىل النظر يف صـيغة وشـكل اآلراء املوافقـة واملخالفـة، يف                  - ٦

املــستقبل، للمقــررات ووجهــات النظــر الــيت تتخــذها اللجنــة، لــضمان أن تعكــس هــذه اآلراء    
 .وجهات نظر كل من األعضاء على حدة وليس وجهة نظر اللجنة

ــسيدة وقامــت  - ٧ ــان وأنامــاه ال ــسيدة بــ ت ــاتنال ــان مبتابعــة  راميال ب ــان املعنيت اآلراء ، املقررت
بإحاطــة الفريــق العامــل علمــا  ،ضــد هنغاريــا. س. الــسيدة أ،  ٤/٢٠٠٤رقــم بالغ املتعلقــة بــال

 .بآخر رسالة أحالتها الدولة الطرف ردا على طلب اللجنة املزيد من املعلومات
 اإلجراءات املتخذة  

 :الفريق العاملإن  - ٨
ينـاير  /كـانون الثـاين    ١١ إىل   ٩ يف الفتـرة مـن       احلاديـة عـشرة   دورتـه   قرر عقـد     )أ( 
  وأقر جدول األعمال املؤقت لتلك الدورة؛٢٠٠٨

طلب إىل األمانة أن تـضيف إىل مـذكرهتا املوجهـة إىل الفريـق العامـل يف كـل                    )ب( 
دورة فرعا يغطي اجلوانب األكادمييـة وغريهـا مـن التعليقـات علـى مقـررات اللجنـة ووجهـات                    

 ظرها يف ما يتعلق بالبالغات ؛ن
طلب إىل األمانة أن تذكر، يف اجلزء املتعلـق بالبالغـات الـواردة مـن مـذكرهتا                  )ج( 

 إىل الفريق العامل، إذا كانت البالغات الواردة صادرة عن أفراد أو عن منظمات؛
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 :ذكَّر األمانة بتنفيذ طليب الفريق العامل السابقني على النحو التايل )د( 
اجلديـدة  تتعلـق بالبالغـات      شـهرية    اسـتكماالت ، حـسب األمهيـة،       لـه  أن توفر  ‘١’ 

 ؛بعدفيها  ُيبتاحلاالت اليت مل بالواردة وكذلك 
الــواردة واحلــاالت املــسجلة، البالغــات معلومــات إحــصائية عــن لــه أن تــوفر  ‘٢’ 

 والبلد؛حسب املنطقة 
واملخالفـة، يف املـستقبل،   اقترح أن تناقش اللجنة صياغة وشكل اآلراء املوافقة       )هـ( 

ــدات          ــات املعاه ــن خــربة هيئ ــستفيدة م ــة، م ــيت تتخــذها اللجن ــر ال ــات النظ ــررات ووجه للمق
وشدد على أنّ اآلراء املوافقة واملخالفة ينبغي أن تصدر يف وقت واحد مـع مقـررات                . األخرى

 ووجهات نظر اللجنة؛
 اإلنـسان طلـب   طلب إىل شعبة النـهوض بـاملرأة أن تنقـل إىل مفوضـية حقـوق         )و( 

ــه وعــن تقــدمي        الفريــق العامــل احلــصول مــن فريــق االلتماســات علــى إحاطــة شــاملة عــن عمل
اخلدمات إىل اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات يف مـا يتعلـق بالبالغـات وعـن إجـراءات إحالـة                   
املراسالت إىل شىت موظفي مفوضية حقوق اإلنسان العاملني يف جمـال البالغـات وااللتماسـات      

 ويود الفريق العامل أن ُتقدَّم له هذه اإلحاطة خالل جلسته األوىل يف جنيف؛. تئنافاتواالس
أوصى اللجنة أن تطلب إىل مفوضـية حقـوق اإلنـسان رصـد ميزانيـة ألنـشطة                  )ز( 

التوعيــة والتــدريب بــشأن إجــراءات الربوتوكــول االختيــاري، وختــصيص مــوارد بــشرية وماليــة 
قدرات املتعلقة بإحالة الرسائل إىل أصحاب املـصلحة املعنـيني،       كافية لالضطالع بأنشطة بناء ال    

مبا فيهم املنظمات النـسائية ورابطـات احملـامني وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة املهتمـة يف اجملتمـع                      
كما أوصى أن تطلب اللجنة إىل شـعبة النـهوض بـاملرأة مواصـلة تعمـيم املعلومـات عـن                    . املدين

 .ارياالتفاقية وبروتوكوهلا االختي
 املرفق

  للفريق العاملالعاشرةجدول أعمال الدورة   
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١
 .استعراض اخلطوات واألنشطة اليت مت االضطالع هبا منذ آخر دورة - ٢
 .استعراض أساليب العمل ومناقشتها - ٣
 . البالغاتاستكمال - ٤
 .أي مسائل أخرى - ٥
 للفريق العامل ومواعيـد انعقادهـا،       احلادية عشرة ملؤقت للدورة   إقرار جدول األعمال ا    - ٦

 .العاشرةوتقرير الفريق العامل عن دورته 
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 املرفق العاشر
ة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى التمييـــز  اللجنـــاتطلـــب متديـــد وقـــت اجتماعـــ  

 املرأة دض
 وفقــاً أوالً املقــدم/٣٩اآلثــار املترتبــة يف امليزانيــة الربناجميــة علــى مــشروع القــرار   

  من النظام الداخلي للجنة املعنية بالقضاء التمييز ضد املرأة٢٣للمادة 
 الطلبات الواردة يف مشروع املقرر –أوال  

أوالً، تطلب اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           /٣٩مبوجب مشروع املقرر     - ١
 :إىل اجلمعية العامة ما يلي

ضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة بعقــد ثــالث دورات أن تــأذن للجنــة املعنيــة بالقــ )أ( 
سنوية مدة كل منها ثالثة أسابيع، مـع انعقـاد فريـق عامـل ملـا قبـل الـدورة ملـدة أسـبوع واحـد              

  وما بعدها؛٢٠٠٩-٢٠٠٨لكل دورة يف فترة السنتني 
، أن جتتمـع    ٢٠٠٩-٢٠٠٨أن تأذن للجنة، كتـدبري مؤقـت يف فتـرة الـسنتني              )ب( 

متوازيــة خــالل إحــدى دوراهتــا الــسنوية بغــرض اجتمــاع ة أيــام يف غــرف تــصل إىل ســبعلفتــرة 
  من االتفاقية؛١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

أن تأذن للجنة بعقد إحدى الدورات الـسنوية الـثالث يف مقـر األمـم املتحـدة                  )ج( 
 األمــم املتحــدة املعنيــة باملــساواة بــني  يف نيويــورك لتيــسري التعــاون القــائم بــني اللجنــة وهيئــات  

 .اجلنسني وتشجيعه
 

ــسنتني      -ثانيا   ــرة ال ــات لفت ــة واألولوي ــرح باخلطــة الربناجمي ــة املقــرر املقت -٢٠٠٨عالق
 وبربنــامج العمــل الــوارد يف امليزانيــة الربناجميــة املقترحــة لفتــرة الــسنتني   ٢٠٠٩
٢٠٠٩-٢٠٠٨ 

، شــؤون اجلمعيــة العامــة  ١الربنــامج : ا يلــيتتــصل األنــشطة املقــرر االضــطالع هبــا مبــ  - ٢
، دعــم هيئــات ٢واجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي وخــدمات املــؤمترات، والربنــامج الفرعــي   

، خـدمات  ٤، حقوق اإلنسان؛ والربنـامج الفرعـي   ١٩حقوق اإلنسان وأجهزهتا، من الربنامج  
يــة واألولويــات لفتــرة  ، خــدمات اإلدارة والــدعم، يف اخلطــة الربناجم ٢٤الــدعم، مــن الربنــامج  

، شــؤون اجلمعيــة ٢البــاب يف إطــار  ه األنــشطة أيــضاًدرج هــذتنــو. ٢٠٠٩-٢٠٠٨الــسنتني 
، حقـوق اإلنـسان؛     ٢٣العامة واجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وخـدمات املـؤمترات؛ والبـاب            
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لـسنتني  قترحة لفتـرة ا    دال، مكتب خدمات الدعم املركزية، يف امليزانية الربناجمية امل         ٢٨والباب  
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨الـسنتني   وقد ُرصدت خمصصات يف امليزانية الربناجميـة املقترحـة لفتـرة             - ٣
من أجل تكاليف السفر والبدل اليومي ألعضاء اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                   

ة مخـسة   عضوا وذلك حلـضور دورتيهـا العـاديتني الـسنويتني يف نيويـورك ملـد      ٢٣البالغ عددهم  
عشر يوما لكل منهما، على أن يسبق كال منهما اجتماع للفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة ملـدة                      

مبوجــب بالبالغــات مخــسة أيــام، وتكــاليف حــضور اجتمــاعني ســنويني للفريــق العامــل املعــين   
الربوتوكــول االختيــاري، وكــذلك مــن أجــل تقــدمي اخلــدمات املوضــوعية وخــدمات املــؤمترات 

 . بالبالغاتوللفريق العامل ملا قبل الدورة والفريق العامل املعينوالدعم للجنة 
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٦٠/٢٣٠وأذنـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف قرارهـــا  - ٤

ــامي   ٢٠٠٦ ــة يف عــ ــنوية ثالثــ ــد دورة ســ ــة بعقــ ــت،  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦، للجنــ ــدبري مؤقــ  كتــ
خــالل دورهتــا يقني بــالتوازي اجتمــاع الفــروباالجتمــاع مؤقتــاً وعلــى حنــو اســتثنائي يف غــرف 

ــام   ــة يف عـ ــسنوية الثالثـ ــام   ٢٠٠٦الـ ــة يف عـ ــسنويتني األوىل والثالثـ ــا الـ وأن . ٢٠٠٧ ودورتيهـ
يف امليزانيـة الربناجميـة لفتـرة       أدرجـت   ملـرة واحـدة     اليت ترصـد    املخصصات اإلضافية ذات الصلة     

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
 

 باتاألنشطة اليت سُتنفَّذ من خالهلا الطل - ثالثا 
إىل  الــيت دعــا ،متوازيــةيف غــرف جتماعــات اال، وةضــافي اإلةالــدورة الــسنويســتمكن  - ٥

كــرب ألنظــر يف عــدد  ا  مــنللجنــةا ،عــالهأ ١ ةليــه يف الفقــر إقــرر املــشار  املمــشروع عقــدها 
  الفتــرة، الــذي أذن للجنــة يف ٦٠/٢٣٠قبــل القــرار  و. طــراف ســنوياً تقــارير الــدول األ  مــن

علـى أن    سـابيع، أ مدة كل منـها ثالثـة        ةعقد ثالث دورات سنوي   ) أ: (مبا يلي  ٢٠٠٧-٢٠٠٦
دورتـني سـنويتني للفريـق      جيتمع فريق عامل بـني الـدورات ملـدة أسـبوع قبـل كـل دورة، بعقـد                   

دة ملــواالجتمــاع ) ب( ؛ والعامــل املعــين بالبالغــات املقدمــة مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري  
 موازيـة خـالل ثـالث دورات مـن دوراهتـا الـست              يف أفرقـة عاملـة    طـار   إيام يف   أىل سبعة   إتصل  

 دولـة مـن الـدول    ١٦نظـرت اللجنـة يف التقـارير املقدمـة مـن      ، ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦خالل عـامي    
 ٦٩ نظـر يف تقـارير    أن ت  اللجنة   كان بوسع ،  ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦وخالل عامي   . طراف سنوياً األ
ا هرودقــمبوكــان ) ٢٠٠٧ يف عــام ٣٨ و ٢٠٠٦عــام يف  ٣١(طــراف األمــن الــدول   ةدولــ

 . اليت تنتظر االستعراضةرأخ كمية كبرية من التقارير املتمناالنتهاء 
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االضــطالع علــى حنــو فّعــال ويف الوقــت  نأ ٣٦/١ هــاوتوقعــت اللجنــة مبوجــب مقرر - ٦
ــسؤولياهتا   ــع مـ ــب جبميـ ــد  املناسـ ــسنتني  بعـ ــرة الـ ــيتطلب٢٠٠٧-٢٠٠٦فتـ ــت  سـ ــد وقـ   متديـ

 والـثالثني تقييمـا     ةنة خالل دورهتا السابع   وأجرت اللج .  وما بعده  ٢٠٠٨االجتماعات يف عام    
  مــن تبقــىا مــن االتفاقيــة، وعلــى وجــه اخلــصوص مــ ١٨حلالــة تقــدمي التقــارير مبوجــب املــادة  

يف املستقبل، وكـذلك طلـب      املتوقع ورودها   التقارير  و  اليت تنتظر االستعراض،   ةرأخالتقارير املت 
دمي تقاريرهـا األوليـة أن تقـدمها يف         اللجنة من الدول األطراف الـيت تـأخرت كـثريا جـدا يف تقـ              

ــين معــني   ــسؤولياهتا     . غــضون إطــار زم ــضال عــن م ــها، ف ــة إىل أن عــبء عمل ــصت اللجن وخل
للجنة فرصـة عقـد     تستدعي منح ا  الربوتوكول االختياري لالتفاقية،    واألخرى مبوجب االتفاقية    

ن متديـد وقـت   ومـن شـأ  . ثالث دورات سنوية، إحداها على األقل مع فريقني عاملني متوازيني  
من التقارير املتـأخرة الـيت مل ُينظـر فيهـا بعـد             االنتهاء  االجتماعات هذا أن يكفل للجنة إمكانية       

؛ وكفالــة أن ُينظــر يف التقــارير املقبلــة يف الوقــت املناســب؛ وتعزيــز ٢٧والــيت بلــغ عــددها اآلن 
ف الــيت تــأخرت جهودهــا املتعلقــة بكفالــة االضــطالع برصــد تنفيــذ االتفاقيــة يف الــدول األطــرا

كثريا يف تقدمي تقاريرهـا؛ والوفـاء جبميـع مـسؤولياهتا األخـرى مبوجـب االتفاقيـة والربوتوكـول                   
 .االختياري

 أمـني اللجنـة،     منـصب  ٤- ف ةرتبـ بموظـف   سيشغل   ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ وخالل الفترة  - ٧
ــة اخلــدمات العامــة    موظــفيــساعده ىل ذلــك، إضــافة وباإل). الرتــب األخــرى ( واحــد مــن فئ
 الــدعم الفــين ٢-فو  ٣- فو ٤- فرتبــةيف  املوظفــون الــذين سيــشغلون وظــائف ســيقدم 

 عـبء عمـل اللجنـة       دة على حتمـل   علمسالو. للربوتوكول االختياري لالتفاقية  عمال اللجنة و  أل
ستقتـضيه  ي ذالـ وضايف، ىل الوقت اإلإ بالنظر ةصا ثالث دورات، خ عقد رتب على تضايف امل اإل

ثنــاء دورات اللجنــة يف فتــرة الــسنتني  أطــراف ارير الــدول األللنظــر يف تقــاألعمــال التحــضريية 
عـادل  تاملـساعدة العامـة املؤقتـة       بشرية يف إطار     ىل موارد إ  أيضا حاجةستنشأ  ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 :ما يلي لىمساعدة عوذلك لل ،٣- فةرتبالمن  لوظيفة شهر عمل ١٢
يـع أشـكال    حتليل تقـارير الـدول األطـراف عـن تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء علـى مج                  )أ( 

املـستمدة   السابقة واملعلومـات األخـرى ذات الـصلة،         التقاريرالتمييز ضد املرأة، باالستفادة من      
 من مصادر األمم املتحدة؛بشكل خاص 

بالقضايا واملسائل املتـصلة بتقـارير الـدول األطـراف الـيت           إعداد مشاريع قوائم     )ب( 
 تنظر فيها اللجنة؛

خلرباء اللجنة يف إعداد مشاريع التعليقات اخلتاميـة        تقدمي الدعم أثناء الدورات      )ج( 
 على تقارير الدول األطراف؛
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األفرقـة    اجتمـاع   دورة اللجنة مـع     انعقاد تقدمي الدعم الفين، وخصوصا خالل     )د( 
 .العاملة املتوازية

 .االجتماع مرتني سنويا ملدة ثالثة أسابيع يف كـل مـرة          يف  الوالية احلالية للجنة    وتتمثل   - ٨
الفريـق  وقـد ُدعـي   .  لفريق عامـل ملـا قبـل الـدورة       واحدقب كل دورة اجتماع ملدة أسبوع       ويع

 مـرتني يف    االجتمـاع   إىل العامل املعين بالبالغات املقدمة مبوجب الربوتوكول االختيـاري حاليـا         
 اجتماعـات الـدورة خـدمات    ستتطلب و.مايأ ١٠ىل إ يف جمموعها  أيام االجتماعالسنة، لتصل 
 اجتماعـات الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة              أمـا   باللغات الرمسية الست مجيعهـا،     ةريالترمجة الفو 

وُيقــدر . فلــن حتتــاج خلــدمات الترمجــة الــشفوية إال باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنــسية   
 ملــا قبــل ة صــفح٦ ٦٠٠ ـىل مجيــع اللغــات الرمسيــة الــست بــ إجممــوع الوثــائق الــالزم ترمجتــها 

بالـدورتني   يف مـا يتعلـق   صفحة ملـا بعـد الـدورة    ٨٠٠، و أثناء الدورةحة  صف٨٠٠ والدورة،  
 صـفحة لوثـائق     ٨٠٠، ومـا جمموعـه      السنويتني احلاليتني، اللتني تستمر كل منهما ثالثة أسـابيع        

 أســبوعا واحــدا للفريــق العامــل الــدورتني اللــتني تــستغرقان كــل ســنة بةمــا بعــد الــدورة املتــصل
وسيتم توفري حماضر موجزة جلميع اجتماعات اللجنة، باسـتثناء         . سنتنيفترة ال قبل الدورة يف     ملا

 .اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة
ويف حال اعتماد مشروع املقرر، سيتعني عقد دورة إضـافية تـستغرق ثالثـة أسـابيع يف           - ٩

ة ، وهـو مـا سـيتطلب خـدمات الترمجـة الـشفوي        متكـررة كل سنة من سنيت فترة الـسنتني بـصفة          
عاملــة ال ةفرقــاأل اجتماعــاتيــضا أتطلب تســ ،ة مؤقتــوبــصفة .مجيعهــاباللغــات الرمسيــة الــست 

 خـدمات الترمجـة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ثالث يف الفتـرة  الـ  ةسنويالـ دورات  الـ  إحـدى  خالل   ةتوازيامل
أمـا االجتمـاع اإلضـايف الـذي يـستغرق أسـبوعا             .مجيعهـا   جبميع اللغات الرمسيـة الـست      ةالفوري

امل ملا قبل الـدورة، الـذي سـيعقد قبـل الـدورة اإلضـافية الـيت تـستغرق ثالثـة                     واحدا للفريق الع  
. أســابيع، فلــن حيتــاج خلــدمات الترمجــة الــشفوية إال باللغــات اإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنــسية

 ٣ ٠٠٠ ـ بـ   مجيعهـا  اللغـات الرمسيـة الـست     إىل   الـالزم ترمجتـها       اإلضافية جمموع الوثائق وُيقدر  
ــاء الــدورة صــفحة ٤٠٠ وورة،  ملــا قبــل الــد ةصــفح يف  صــفحة ملــا بعــد الــدورة  ٤٠٠، و أثن
ــا ــب يتعلــق م ــيت متتــد  ضــافية اإلدورة ال ــة ال ــدو ســابيعأثالث ــرة الــسنتني؛     تعق ــنة مــن فت  كــل س
 ١٠٥ الـدورة، و     أثنـاء  ات صـفح  ١٠٥ضـافية ملـا قبـل الـدورة، و          إ صـفحة    ٥٦٠جمموعه   ماو

ــدورة  اتصــفح ــا بعــد ال ــة ال ةفرقــألا يف مــا يتعلــق باجتماعــات  مل ــاملعامل ــرة الــسنتني  ةتوازي  لفت
تعلــق ت بعــد الــدورة وثــائق مــا  مــنضــافيةإ صــفحة ٤٠٠ فقــط؛ ومــا جمموعــه ٢٠٠٩-٢٠٠٨

االجتماع اإلضايف الذي يستغرق أسبوعا واحدا والذي سيعقده الفريق العامل ملا قبل الـدورة              ب
ات اللجنـة، باسـتثناء     وسـيتم تـوفري حماضـر مـوجزة جلميـع اجتماعـ           . كل سنة من فتـرة الـسنتني      

 .اجتماعات الفريق العامل ملا قبل الدورة
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الـيت   الدقيقة جلميـع اجتماعـات اللجنـة،         املواعيدفإن  ،  ويف حال اعتماد مشروع املقرر     - ١٠
 أسـابيع، وثالثـة اجتماعـات يـستمر كـل           ةثالث دورات سنوية يستغرق كـل منـها ثالثـ         تشمل  

ل الـدورة، وثالثـة اجتماعـات لألفرقـة العاملـة املتوازيـة             منها أسبوعا واحدا للفريق العامل ملا قب      
ــرة   ــة وإدارة شــؤون   ســتحدد ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨ســُتعقد خــالل الفت ــة الفني بالتــشاور بــني األمان

 .وخدمات املؤمتراتغرف االجتماعات فر ااجلمعية العامة واملؤمترات، وذلك رهنا بتو
ن اجلمعيـة   إذ اللجنـة     سـتطلب فيهـا    اليتمن مشروع املقرر،    ) ج (ةما يتعلق بالفقر   ويف - ١١

مـم املتحـدة يف نيويـورك،       ثالث يف مقـر األ    الـ  ةسنويالـ دورات  الـ  مـن    بعقـد دورة واحـدة    العامة  
 اجلمعيــة العامــة  مبوجبــها أكــدتالــيت ٤٠/٢٤٣ القــرار  مــن٤ ةىل الفقــرإ انتبــاه اللجنــة وجــهُي

 .يف املقار احملددة لكل منها يئات األمم املتحدة أن ختطط لعقد اجتماعاهتاهل ه ينبغيجمددا أن
 

برنامج العمل وامليزانية الربناجمية املقترحـة      على  التعديالت الالزم إدخاهلا     -رابعا  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني 

والتقـارير املـذكورة يف     اجللـسات   سيسفر اعتماد مشروع املقرر عن تغـيريات يف عـدد            - ١٢
ففـي الـنص    . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ية املقترحة لفترة الـسنتني      برنامج العمل الوارد يف امليزانية الربناجم     

، دعـم هيئـات حقـوق اإلنـسان وأجهزهتـا، يف الوثيقـة              ٢، الربنامج الفرعي    ٢٣السردي للباب   
A/62/6)  على النحو التايل‘ ١٦’) أ (٦٦-٢٣، ستنقح الفقرة )٢٣الباب: 

 
 ٦٦-٢٣الفقرة   

 رأةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل ‘١٦’)أ(
اجتماعــات اللجنــة  ” يــستعاض عــن . تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات    - أ 

بعبـارة  “ ؛)١٢٠) ( اجتماعـا كـل سـنة      ٦٠( هلـا    نيالتـابع الفـريقني   بكامل هيئتـها واجتماعـات      
 كــــل ت اجتماعــــا١٠٤( هلــــا نيالتــــابعالفــــريقني للجنــــة واجتماعــــات اجللــــسات العامــــة ”
 “؛)٢٠٨( )سنة

 تقريـرا   ٣٨(واألسـئلة   القـضايا   قـوائم   ” يستعاض عن . اوليةوثائق اهليئات التد   - ب 
 “؛)٦٢) ( تقريرا يف السنة٣١(واألسئلة القضايا قوائم ”بعبارة “ ؛)٧٦) (يف السنة
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 االحتياجات التقديرية من املوارد -خامسا  
 االحتياجات من خدمات املؤمترات -ألف  

 دوالر ١٤ ٥٩٧ ٦٠٠بلــغ تات خــدمات املــؤمترلتــوفري يقــدر أن احتياجــات إضــافية   - ١٣
ــاب يف إطــار ســتربز  ــصادي واالجتمــاعي وإدارة    ، ٢الب ــة واجمللــس االقت ــة العام شــؤون اجلمعي

ويـبني اجلـدول أدنـاه      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املؤمترات، من امليزانية الربناجمية املقترحة لفتـرة الـسنتني          
 .تفاصيل هذه االحتياجات

 
األفرقـة العاملـة ملـا قبـل      ‐ثانيـا و اجللـسات العامـة؛   ‐أوال :ات مـن أجـل   خدمات املـؤمتر  لتوفرياالحتياجات اإلضافية

 ]مؤقتا[اجللسات العامة املوازية  ‐ثالثاوالدورات؛ 

 

ــسات‐أوال  اجلل
العامـــــــــــــــــــــــة

٢٠٠٩‐٢٠٠٨ 

ــا  ــة  ‐ثاني األفرق
العاملـــة ملـــا قبـــل 
ــدورات الــــــــــــــ

٢٠٠٩‐٢٠٠٨ 

اجللسات  ‐ثالثا 
ــة ــة املوازيــ  العامــ

٢٠٠٨‐
٢٠٠٩* 

اجملمـــــــــــــــــــوع
٢٠٠٩‐٢٠٠٨ 

 ٧٠٠ ٧٥٣ ٦٠٠ ٢١٦ ١٠٠ ٧٣ ٠٠٠ ٤٦٤ االجتماعات ةخدم –أوال 

 ٥٠٠ ٧٥٩ ٨ ٢٠٠ ٣٨٩ ٢— ٣٠٠ ٣٧٠ ٦ وثائق ما قبل الدورة -ثانيا 

 ٧٠٠ ٣٥٧ ١ ٣٠٠ ٤٦٧ — ٤٠٠ ٨٩٠ وثائق الدورة -ثالثا 

 ٤٠٠ ٨٧٦ ١ ٣٠٠ ٤٦٧ ٧٠٠ ٥١٨ ٤٠٠ ٨٩٠ وثائق ما بعد الدورة -رابعا 

 ٨٠٠ ٨٢٣ ١ ٥٠٠ ٥٨٠ — ٣٠٠ ٢٤٣ ١ وجزةاحملاضر امل -خامسا 

ملـــــؤمتراتاخـــــدمات  -سادسا 
 ٥٠٠ ٢٦ ٠٠٠ ٧ ٩٠٠ ٤ ٦٠٠ ١٤ األخرى

 ٦٠٠ ٥٩٧ ١٤ ٩٠٠ ١٢٧ ٤ ٧٠٠ ٥٩٦ ٠٠٠ ٨٧٣ ٩ اجملموع 
 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨اعتماد مرصود مرة واحدة لفترة  * 
 

 اخلدمات غري املتعلقة باملؤمتراتاالحتياجات من  -باء  
  اإلنسان، حقوق٢٣الباب 
البـاب  يف إطـار     دوالر سـتكون مطلوبـة       ٦٨٠ ٩٠٠بلغ  تيقدر أيضا أن موارد إضافية       - ١٤
لتغطيـة  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨، حقوق اإلنسان، من امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني               ٢٣

دورة سـنوية   تكاليف سفر أعضاء اللجنة وبدهلم اليومي ومصروفاهتم النثرية مـن أجـل حـضور               
، ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتـرة الـسنتني     خـالل   يف كـل سـنة      يف نيويـورك،     ،ستغرق ثالثة أسـابيع   ثالثة ت 

 يستغرق أسبوعا واحدا لكل دورة، اعتبـارا مـن          ات قبل الدور   ملا مع عقد اجتماع لفريق عامل    
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مبــا يعــادل للمــساعدة املؤقتــة العامــة ، ويطلــب أيــضا رصــد اعتمــاد ٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين
 .، حقوق اإلنسان٢٣الباب يف إطار ،  دوالر١٥٠ ٠٠٠ قدره، ٣-شهر عمل برتبة ف ١٢

  دال، مكتب خدمات الدعم املركزي٢٨الباب   
ــدره      - ١٥ ــغ إضــايف ق ــزم رصــد مبل ــي    ٣٥ ١٠٠يل ــة لفني ــة اخلــدمات التعاقدي  دوالر لتغطي

 .الصوت للعمل خالل الدورات واجللسات اإلضافية للفريق العامل ملا قبل الدورات
ت اللجنـة مـشروع املقـرر، سيـصل جممـوع االحتياجـات اإلضـافية املتعلقـة           وإذا اعتمد  - ١٦

ــا قـــدره     ــا قبـــل الـــدورات إىل مـ ــافية للجنـــة واجتماعـــات الفريـــق العامـــل ملـ بالـــدورات اإلضـ
 . دوالر على النحو املبني يف اجلدول أدناه١٥ ٤٦٣ ٦٠٠

 
 اجملموع ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ 

 )بدوالرات الواليات املتحدة( 

     حقوق اإلنسان– ٢٣الباب 
 ٩٠٠ ٤٥٠٦٨٠ ٤٥٠٣٤٠ ٣٤٠ تكاليف السفر والبدل اليومي واملصروفات النثرية

 ٠٠٠ ٠٠٠١٥٠ ٠٠٠٧٥ ٧٥ املساعدة املؤقتة العامة

 ٩٠٠ ٤٥٠٨٣٠ ٤٥٠٤١٥ ٤١٥ اجملموع الفرعي 

، شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي٢الباب  
 واالجتماعي وإدارة املؤمترات

 ٦٠٠ ٥٩٧ ٨٠٠١٤ ٢٩٨ ٨٠٠٧ ٢٩٨ ٧  االجتماعات والترمجة الشفوية والوثائقةخدم

  دال، مكتب خدمات الدعم املركزي٢٨الباب 
 ١٠٠ ٦٠٠٣٥ ٥٠٠١٧ ١٧ خدمات الدعم املشتركة

 ٦٠٠ ٤٦٣ ٧٥٠١٥ ٧٣١ ٧٥٠٧ ٧٣١ ٧ اجملموع 
 

 صندوق الطوارئ -سادسا  
 ٤١/٢١٣لـيت وضـعتها اجلمعيـة العامـة مبوجـب قراريهـا             بالذكر أن اإلجراءات ا   جيدر   - ١٧

ــؤرخ  ــسمرب / كــانون األول١٩امل ــؤرخ ٤٢/٢١١ و ١٩٨٦دي ــسمرب / كــانون األول٢١ امل دي
النفقـات  تغطيـة  سنتني من أجل من فترات القضت بإنشاء صندوق طوارئ لكل فترة    ،  ١٩٨٧

. ات يف امليزانيــة الربناجميــةاإلضــافية الناشــئة عــن الواليــات التــشريعية الــيت مل ُترصــد هلــا خمصــص
ومبوجب هذا اإلجراء، ال ميكن تنفيذ األنشطة املعنية، يف حالة اقتـراح نفقـات إضـافية تتجـاوز               

ذات أولويـة أو بتعـديل      غـري   املوارد املتاحة من صندوق الطوارئ، إال بنقل موارد مـن جمـاالت             
 .افية لفترة سنتني الحقةوخالفا لذلك، يتعني إرجاء هذه األنشطة اإلض .األنشطة القائمة
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 موجز -سابعا  
سيـستلزم األمـر مـوارد إضـافية        ،  أوال/٣٩املقـرر   مـشروع   اللجنة  يف حالة اعتماد     - ١٨

يف إطار امليزانيـة الربناجميـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني            دوالر   ١٥ ٤٦٣ ٦٠٠يبلغ جمموعها   
ن، ، حقـــوق اإلنـــسا٢٣البـــاب يف إطـــار  دوالر ٨٣٠ ٩٠٠تـــشمل ، ٢٠٠٩-٢٠٠٨

ــار  دوالر ١٤ ٥٩٧ ٦٠٠ و ــاب يف إطـ ــس   ٢البـ ــة واجمللـ ــة العامـ ــؤون اجلمعيـ ، إدارة شـ
البــــاب يف إطــــار  دوالر ٣٥ ١٠٠و االقتــــصادي واالجتمــــاعي وخــــدمات املــــؤمترات، 

صـندوق الطـوارئ،    ذلـك علـى     وسيحتـسب   . دمات الـدعم املركـزي    دال، مكتب خ   ٢٨
توافق عليهـا   ل ٢٠٠٩-٢٠٠٨  لفترة السنتني إضافية  ستلزم رصد اعتمادات    سي،  وبالتايل

 .الستنيالثانية واجلمعية العامة يف دورهتا 
ومطلوب من اجلمعية أيضا أن توافق على التعديالت املقترح إدخاهلا على النواتج             - ١٩

، حقــوق اإلنــسان، مــن امليزانيــة الربناجميــة  ٢٣الــيت ســتدرج يف برنــامج العمــل يف البــاب  
ــسنتني    ــة لفتـــرة الـ ــار الربنـــامج  )) ٢٣البـــاب  (A/62/6 (٢٠٠٩-٢٠٠٨املقترحـ يف إطـ

 .‘١٦’) أ (٦٦-٢٣، دعم هيئات حقوق اإلنسان وأجهزهتا، الفقرة ٢ الفرعي
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 املرفق احلادي عشر
بيان مقدم من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن إصالح األمـم       

 هبيكل املساواة بني اجلنسنيذي الصلة املتحدة 
مبــسألة إصــالح األمــم املتحــدة، وعلــى وجــه اخلــصوص النقــاش  دومــا ة اهتمــت اللجنــ 

إىل أن اللجنــة وتــشري  .تعزيــز هيكــل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة الــدائر حــول 
ــاراً مــن  اخلــدمات الــيت تقــدم إليهــا   ــاير /  كــانون الثــاين١ســتنتقل، اعتب ، مــن شــعبة  ٢٠٠٨ين

ــاملرأة التابعــة إلدارة الــشؤ  ــة إىل مفوضــية األمــم املتحــدة   النــهوض ب ون االقتــصادية واالجتماعي
الـصالت املؤسـسية القويـة بـني اللجنـة وشـعبة            أنـه يلـزم صـون       وتـرى اللجنـة      .حلقوق اإلنسان 

املـستقبل لتحقيـق    ، باإلضافة إىل أي هيكـل تقيمـه األمـم املتحـدة يف              ارسيخهالنهوض باملرأة وت  
ن التنفيــذ الكامــل التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   وتــشدد اللجنــة علــى أ  .املــساواة بــني اجلنــسني 

أشكال التمييز ضد املرأة ينبغي أن يصبح جزءاً ال يتجزأ مـن أعمـال أي هيكـل للمـساواة بـني                     
 . اجلنسني داخل عملية إصالح األمم املتحدة
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 املرفق الثاين عشر
ا الدول األطراف الـيت قـدمت مالحظاهتـا علـى التعليقـات اخلتاميـة الـيت اعتمـدهت           

 ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
قدمت الدول األطراف اآليت ذكرها مالحظات على التعليقات اخلتامية الـيت اعتمـدهتا              

 ٢٠٠٦أغــسطس /  آب٢٥مــن  اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة خــالل الفتــرة
ــثالثني   ( ــسادسة وال ــدورة ال ــام ال ــاريخ اختت ــ/  آب١٠إىل ) ت ــام   (٢٠٠٧سطس أغ ــاريخ اختت ت

 .شيلي والصني وموريتانيا :)والثالثنيالتاسعة الدورة 
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