
CEDAW/C/ERI/CO/3  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
13 February 2006 
Arabic 
Original: English 

 

 
170206    170206    06-23816 (A) 

*0623816* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة الرابعة والثالثون

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٣ �يناير / كانون الثاين١٦
 

 إريتريا: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
 
ــة يف  - ١ ــة املوحــــدة األويل نظــــرت اللجنــ ــارير الدوريــ ــ الثــــاين والثالــــث والتقــ  اإلريتريــ
)CEDAW/C/ERI/1-3 و Corr.1 ( كـــــانون  ٢٤ املعقـــــودتني يف ٧١٠ و ٧٠٩يف جلســـــتيها
 واألسـئلة املقدمـة   واضيعوترد قائمة امل. ) 710 وCEDAW/C/SR.709 انظر (٢٠٠٦يناير /ثاينال

ــة  ــن اللجنــ ــة مــ ــرد ردود  CEDAW/C/ERI/Q/1-3 يف الوثيقــ ــني تــ ــا يف حــ ــة  يف إريتريــ الوثيقــ
CEDAW/C/ERI/Q/1-3/Add.1. 

 
 مقدمة  

القضــاء علــى مجيــع أشــكال  اتفاقيــة ها علــىتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتصــديق - ٢
الدوريــة لتقــدميها تقاريرهــا  ا وتعــرب عــن تقــديرها هلــ،دون إبــداء حتفظــاتالتمييــز ضــد املــرأة 

رير اقـ  الت هتعرب يف الوقت نفسه عن أسفها لتأخر تقـدمي هـذ          وثاين والثالث،   ال و األويلاملوحدة  
  .ا وعدم تقيدها التام باملبادئ التوجيهية للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير موعدهعن

لدولة الطرف لردودها الكتابية علـى قائمـة املواضـيع واألسـئلة الـيت              ا على اللجنة   وتثين - ٣
 وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنـاء الـذي جـرى          . أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة     

، مما أتاح تقدمي مزيد من اإليضـاحات بشـأن الوضـع احلقيقـي للمـرأة      بني الوفد وأعضاء اللجنة   
يف إريتريا، غري أهنا تعرب عن أسفها لعدم قدرة الوفـد علـى اإلجابـة بصـورة وافيـة علـى عـدد                       

 .من املواضيع واألسئلة اليت طرحتها اللجنة
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 اجلوانب اإلجيابية  
ملا أبدتـه مـن خـالل الدسـتور وأثنـاء احلـوار البنـاء مـن                  الطرف    الدولة على اللجنة   تثين - ٤

الفعليـة لصـاحل املـرأة والتنفيـذ التـام ألحكـام االتفاقيـة،              تحقيـق املسـاواة     إرادة والتزام سياسيني ب   
 .وزيادة تعزيز التقدم احملرز حىت اآلن يف بعض اجملاالت

 الــذي خيصــص للمــرأة ٨٦/١٩٩٦الدولــة الطــرف علــى اإلعــالن رقــم  اللجنــة نــئوهت - ٥
 الذي خيـول كـل مـواطن        ٥٨/١٩٩٤  رقم يف املائة من مقاعد اجملالس اإلقليمية؛ واإلعالن       ٣٠

احلق يف استغالل األراضي دون متييـز بسـبب اجلـنس؛ وقـانون اجلنسـية الـيت يكفـل املسـاواة يف                      
 .حقوق املواطنة بني الرجال والنساء

 
  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

 تنفيـذ مشـروع إصـالح قـانوين ملواءمـة           ١٩٩٧  عام منذ أنه جيري اللجنة  حظ  حني تال  - ٦
ال تشـكل حـىت اآلن جـزءا مـن      االتفاقيـة  ألنتشـعر بـالقلق   ، قوانني إريتريا مع التزاماهتا الدولية   

ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا      . احملليةاحملاكميف  القانون اإلريتري وتبعا لذلك ال تطبق أحكامها      
دولة الطـرف أنـه يف حـال وجـود تعـارض بـني أحكـام صـك دويل صـدقت عليـه                       إزاء تأكيد ال  

إريتريا وأحكام القانون الوطين فإن األرجحية تكون للقانون الوطين نظرا ألن البلـد يتبـع هنجـا                 
 .مزدوجا، وهو ما يعين يف رأي اللجنة أن الدولة الطرف لن متتثل اللتزاماهتا الدولية

ــ - ٧ ــة الطــ دعووت ــة الدول ــة مــن أجــل  إرف  اللجن ــدابري عاجل ــة إدراج  ىل اختــاذ ت كفال
الوطين وكفالة تطبيقها التـام يف النظـام القـانوين الـوطين            ضمن القانون   وأحكامها  التفاقية  ا

 .وإيالء أولوية كربى إلمتام اإلصالح القانوين فيما يتعلق بالقانونني املدين واجلنائي
للغـــات احملليـــة ونشـــرها يف صـــفوف ترحـــب اللجنـــة بترمجـــة االتفاقيـــة إىل إحـــدى او - ٨

نـها تشـعر بـالقلق ألن أحكـام االتفاقيـة غـري معروفـة علـى نطـاق واسـع لـدى                       ولكاإلريتريات،  
 .املدعني العامنيالقضاة واحملامني و

ــة  و - ٩ ــدعو اللجن ــة الطــرف ت ــوطين    إىلالدول ــة والتشــريع ال  أن تكفــل جعــل االتفاقي
 مبــن فــيهم ، وتــدريب املــوظفني القضــائينينوينااملتصــل هبــا جــزءا ال يتجــزأ مــن التعلــيم القــ

 من أجل ترسيخ ثقافة قانونية يف البلد تدعم متتع املرأة      املدعون العامون القضاة واحملامون و  
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ترمجة االتفاقيـة إىل لغـات حمليـة             . باملساواة وعدم التمييز  

 .ات العرقيةأخرى للتعريف هبا على نطاق واسع بني مجيع الفئ



 

06-23816 3 
 

CEDAW/C/ERI/CO/3  

ــالقلق  و - ١٠ ــة ب ــادة تشــعر اللجن ــا    ) ٢ (٧ألن امل ــري ال تتضــمن تعريف مــن الدســتور اإلريت
أي عمـل ينتـهك   � من االتفاقية، مع أهنا حتظر التمييز ضـد املـرأة وحتظـر    ١للتمييز وفقا للمادة   

 .�حقوق اإلنسان املكفولة للمرأة
 عملية اإلصـالح القـانوين احلاليـة        وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام يف إطار        - ١١

بإجراء حوار وطين شامل بشأن حقوق املرأة يف املساواة وعدم التمييز وتضمني الدستور،             
أو غريه من التشريعات املناسبة، تعريفـا للمسـاواة والتمييـز ضـد املـرأة متاشـيا مـع أحكـام                     

 . من االتفاقية١املادة 
ولـة الطـرف إىل تعـيني االحتـاد الـوطين للمـرأة       وتقدر اللجنة األسـباب الـيت حـدت بالد       - ١٢

ال الدفاع عن املرأة اإلريتريـة، بوصـفه        اإلريترية، وهو منظمة غري حكومية هلا باع طويل يف جم         
وطنية للنهوض باملرأة، إال أهنا تشعر بالقلق ألن الوضع املؤسسـي هلـذه املنظمـة قـد حيـد               اللية  اآل

مسـاءلة احلكومـة اإلريتريـة فيمـا        من  هليكل احلكومي و  من سلطة اآللية الوطنية وتأثريها ضمن ا      
ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن اآللية الوطنية ليست هلا والية واضـحة             . يتعلق بتنفيذ االتفاقية  

وال تتوافر هلا املوارد البشرية واملالية الكافية ألداء مهامها بفعالية يف جمال تعزيز النهوض بـاملرأة                
 .واملساواة بني اجلنسني

مسـاءلة احلكومـة عـن      أن تكفـل بشـكل كامـل        إىل  اللجنـة الدولـة الطـرف       تدعو  و - ١٣
وتشري اللجنة يف هذا الصدد     . حتقيق املساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة تنفيذا لالتفاقية       

إىل املبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء آلية وطنية للنهوض باملرأة املنصوص عليها يف منـهاج              
 االحتــاد الــوطين بتعزيــز، وتوصــي اللجنــة كــذلك بــأن تقــوم الدولــة الطــرف. عمــل بــيجني

 فيمـا يتعلـق      على وجه االستعجال، بتخويلـه واليـة واضـحة للقيـام مبهامـه             للمرأة اإلريترية 
وتزويــده بــاملوارد البشــرية  بتعمــيم املنظــور اجلنســاين يف مجيــع جمــاالت السياســات العامــة، 

 .واملالية الكافية

مــن أنشـطة التوعيــة،  للمــرأة اإلريتريـة   اللجنـة مــا يضـطلع بــه االحتـاد الـوطين     تالحـظ و - ١٤
واألفكــار النمطيــة القائمــة علــى ســيطرة الرجــل  إزاء اســتمرار املواقــف  بــالقلق نــها تشــعرولك

العميقة اجلذور بشأن دور املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف اجملتمـع، وهـي مواقـف تنطـوي عـن                  
ــرأة  ــز ضــد امل ــة واملواقــف     ويســا. التميي ــى املمارســات الثقافي ــق ألن احلفــاظ عل ــة القل ور اللجن

التقليدية السلبية يؤدي إىل إدامة تبعية املرأة داخل األسـرة ويف اجملتمـع وميثـل عقبـة كـأداء أمـام                  
فعلى سـبيل املثـال، تشـعر اللجنـة بـالقلق ألن النسـاء ُيسـتثنني مـن            . متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية   

 مـن املـوارد، يف   ا بسبب الزواج، مما يفقدهن أهلية احلصـول علـى األرض وغريهـ         اخلدمة املدنية 
ويساورها القلـق أيضـا     . حني تتيح املشاركة يف اخلدمة الوطنية أهلية احلصول على هذه املوارد          
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ــة الطــرف   ــق   معــن التصــدي حبــزم لل الواضــح إزاء تقــاعس الدول ــة عــن طري مارســات التمييزي
 .التشريع
الدولة الطرف على النظر إىل الثقافة باعتبارهـا جانبـا ديناميكيـا مـن              وحتث اللجنة    - ١٥

وحتـث الدولـة الطـرف      . النسيج االجتماعي للبلد واحلياة فيه، ومن مث فهي خاضعة للتغيري         
على أن تضع دون إبطاء تدابري، مبا يف ذلك سن قوانني، لتغيري أو إلغاء املمارسات الثقافية 

مـن االتفاقيـة، وأن    ) أ (٥و  ) و (٢ ضد املـرأة، طبقـا للمـادتني         والقوالب النمطية اليت متيز   
. تكفل إعمال حق املرأة يف عدم التمييز واملساواة، على حنو ما تنص عليه أحكام االتفاقية              

وحتث الدولة الطرف على األخص على دراسة مدى حرمان املرأة من األرض وغريها من              
نية، نتيجة للـزواج؛ وعلـى توعيـة اجملتمعـات      املوارد بسبب عدم مشاركتها يف اخلدمة الوط      

احمللية بشأن اجلوانب التمييزية للزواج املبكر، وعلى إجياد حلول حلالة النساء الاليت فقدن 
حقوقهن يف األرض وغريها من املوارد أو هن بصـدد فقـدان هـذه احلقـوق نتيجـة للـزواج                    

تعاون مـع منظمـات اجملتمـع    وحتث الدولة الطرف على االضطالع بتلك اجلهود بال    . املبكر
وتـدعو  . املدين، واجملموعات النسائية وقادة اجملتمع، فضال عـن املعلمـني ووسـائط اإلعـالم             

اللجنة الدولة الطرف إىل تكثيف جهودهـا لرسـم وتنفيـذ بـرامج شـاملة للتعلـيم والتوعيـة                   
اعد علـى   تستهدف املرأة والرجل على مجيع مستويات اجملتمع، بغية هتيئـة بيئـة مالئمـة تسـ               

حتويل وتغيري القوانني والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية وإتاحة الفرصة للمرأة ملمارسة           
 .حقوق اإلنسان اخلاصة هبا

وتعــرب اللجنــة عــن القلــق لعــدم وجــود سياســات وبــرامج، مبــا يف ذلــك التشــريعات،  - ١٦
ا تعـرب عـن قلقهـا إزاء    كمـ . ملعاجلة العنف ضد املرأة الذي يشمل االغتصاب يف إطار الـزواج          

 .قلة ما ورد يف التقرير من معلومات وإحصاءات عن العنف ضد املرأة
وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إعطـاء األولويـة الختـاذ تـدابري شـاملة ملكافحـة              - ١٧

وحتث .  املتعلقة بالعنف ضد املرأة١٩يتها العامة رقم صالعنف ضد املرأة والفتاة، وفقا لتو   
لة الطرف على سن تشريعات بشأن العنف املرتيل، مبا يف ذلـك االغتصـاب يف               اللجنة الدو 

وتطلـب إىل الدولـة الطـرف معاجلـة        . إطار الـزواج وكافـة أشـكال إسـاءة املعاملـة اجلنسـية            
مسألة إفالت مرتكيب االغتصاب من املالحقـة القانونيـة بـأن يتزوجـوا ضـحاياهم يف وقـت           

 تـوفري سـبل االنتصـاف واحلمايـة الفوريـة للنسـاء             وتدعو الدولة الطـرف إىل كفالـة      . الحق
. هـم قوالفتيات الاليت يقعن ضحايا العنف، وحماكمة املرتكبني وإيقاع العقوبات الالزمـة حب           

وتوصي اللجنة بتدريب املسؤولني عن النظام القضائي واملسؤولني العامني، خاصة موظفي           
توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد     إنفاذ القوانني ومقدمي اخلدمات الصحية، سعيا لكفالة        
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وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة . املــرأة حــىت يتمكنــوا مــن التصــدي هلــا علــى النحــو املطلــوب 
الطرف تقدمي معلومات يف تقريرها املقبل عن القوانني والسياسات اليت وضعتها للتصـدي              

 .جلميع أشكال العنف ضد املرأة، وعن آثار تلك التدابري
 عمق اجلذور الثقافية ملمارسة ختان اإلناث، وترحب جبهـود التوعيـة   وتشري اللجنة إىل   - ١٨

العامة اليت يبذهلا االحتاد الوطين للمرأة اإلريترية مـن أجـل إهنـاء ممارسـة ختـان اإلنـاث، إال أهنـا                      
 عــن الدولــة الطــرفتشــعر بــالقلق إزاء تفشــي ممارســة ختــان اإلنــاث يف الــبالد، وإزاء إحجــام  

 .تشريعات اهلادفة إىل القضاء على هذه املمارسةالتعجيل يف اعتماد ال
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اإلسراع باعتماد مشـروع القـانون الـذي حيظـر         - ١٩

ــات املناســبة       ــرتكبني للمحاكمــة وإيقــاع العقوب ــاث، وضــمان تقــدمي امل ــان اإلن م، هــحبقخت
يــة املتعلقــة خبتــان  ومواصــلة جهــود التوعيــة الــيت تبــذهلا مــن أجــل تغــيري التصــورات الثقاف   

 .اإلناث
 يف املائة من املقاعد يف اجلمعيـات        ٣٠ومع اإلشادة بالنجاح يف ختصيص حصة قدرها         - ٢٠

اإلقليمية للنساء، تشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى متثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة والسياسـية ويف                   
 .مناصب اختاذ القرار، مبا فيها السلك الدبلوماسي

اللجنة الدولة الطرف على حتديـد أهـداف عمليـة ووضـع جـداول زمنيـة                وتشجع   - ٢١
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       . لزيادة عدد النساء يف احلياة العامة ويف مناصـب اختـاذ القـرار            

استخدام النموذج الناجح لزيادة عدد النساء يف اجلميعات اإلقليمية من أجل حتقيق نتائج             
شجع اللجنة الدولة الطرف    تو. ان والسلك الدبلوماسي  مماثلة يف جماالت أخرى منها الربمل     

على تنفيذ برامج التدريب والتوعية وتعزيزها، وعلى إبـراز أمهيـة مشـاركة املـرأة يف اختـاذ                
 .القرار على مجيع الصعد، مبا يف ذلك الصعيد الدويل

لمـرأة يف    لتحسـني الرعايـة املقدمـة ل       الدولة الطـرف  وتالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها       - ٢٢
جمال خـدمات الصـحة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل برنـامج سـالمة األم، إال أنـه ال يـزال                           
ــة،       ــة الصــحية الكافي ــة حصــول املــرأة علــى خــدمات الرعاي ــة إمكاني ــال قل يســاورها القلــق حي

ويســاورها القلــق علــى وجــه اخلصــوص حيــال ارتفــاع معــدالت  . ســيما يف املنــاطق الريفيــة ال
فس، اليت تعد من أعلى املعدالت يف العـامل، وتشـكل دلـيال علـى نقـص الرعايـة يف                    وفيات النوا 

 .جمال التوليد، وحيال ارتفاع معدالت احلمل املبكر، والوفيات النامجة عن اإلجهاض السري
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف باختـاذ تـدابري لتحسـني اسـتفادة املـرأة مـن الرعايـة                    - ٢٣

ــة ا  ــة يف حــاالت الطــوارئ، ومــن اخلــدمات واملعلومــات    الصــحية، وخاصــة الرعاي لتوليدي
 الصادرة عـن اللجنـة      ٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة      ١٢املتصلة بالصحة، وفقا للمادة     
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وتدعو الدولة الطرف إىل زيادة توفري خـدمات الصـحة اجلنسـية        . واملتعلقة باملرأة والصحة  
ت احلمــل املبكــر واإلجهــاض الســري واإلجنابيــة، ومنــها تنظــيم األســرة، هبــدف منــع حــاال

. وتشجع الدولة الطرف على تعزيز هـذه اخلـدمات، خاصـة لصـاحل املـرأة الريفيـة              . كذلك
ن تقريرها املقبل معلومات مفصلة عـن التـدابري         ضمِّوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تُ      

مبـا يف ذلـك     املتخذة لتحسـني اسـتفادة املـرأة مـن اخلـدمات واملعلومـات املتصـلة بالصـحة،                  
 .يتعلق منها بالصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم األسرة، وأثر هذه التدابري ما
 من أجـل إعـادة بنـاء الـبالد ونسـيجها            الدولة الطرف وتقدر اللجنة اجلهود اليت بذلتها       - ٢٤

االجتماعي واالقتصادي، بعد سنوات طويلة من الصراع املسلح، فضال عـن اجلفـاف املتكـرر،          
 تشعر بالقلق من أن تفشي الفقر بني أوساط النساء والظروف االجتماعيـة واالقتصـادية        إال أهنا 

ويسـاور  . السيئة هي من ضمن أسباب انتهاك حقوق اإلنسان اخلاصة بـاملرأة، والتمييـز ضـدها              
 .اللجنة القلق إزاء العدد الكبري من النساء املسؤوالت عن األسر، وهن أكثر عرضة للفقر

ة الدولة الطرف على جعل تعزيز املساواة بني اجلنسـني عنصـرا معلنـا              وحتث اللجن  - ٢٥
مــن عناصــر اســتراتيجياهتا وسياســاهتا وبراجمهــا اإلمنائيــة الوطنيــة، وعلــى اخلصــوص تلــك     
الرامية إىل التخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك استراتيجية احلد              

وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل التركيز على . ائيمن الفقر واستراتيجية األمن الغذ
النهوض باحلقوق اإلنسانية للمرأة ومحايتها ضمن مجيع برامج التعاون اإلمنـائي املنفـذة مـع               
املنظمات الدولية واملاحنني الثنـائيني ملعاجلـة األسـباب االجتماعيـة االقتصـادية للتمييـز ضـد                 

ء اهتمام خاص بالنساء املسؤوالت عن األسر وتقدمي        وتدعو الدولة الطرف إىل إيال    . املرأة
 .الدعم هلن، ضمن مجيع جهودها للقضاء على الفقر

ــث         - ٢٦ ــة، حي ــاطق الريفي ــرأة يف املن ــق بصــورة خاصــة إزاء وضــع امل ــة القل ويســاور اللجن
تتوافر اخلدمات الصـحية والتعليميـة وخـدمات امليـاه النقيـة والصـرف الصـحي، وال وسـائل                    ال

وتشعر اللجنة باألسـف هبـذا اخلصـوص ألن التقريـر مل يقـدم معلومـات                . سب الرزق وفرص ك 
كافيــة عــن الوضــع احلقيقــي للمــرأة الريفيــة يف مجيــع اجملــاالت، مبــا يف ذلــك التعلــيم والصــحة     

 .والعمل
حتياجــات النســاء ف علــى أن تــويل اهتمامــا خاصــا الحتــث اللجنــة الدولــة الطــرو - ٢٧

ا يكفل هلن املشاركة يف عمليـات صـنع القـرار واحلصـول علـى       ، مب ربات األسر الريفيات و 
اخلــدمات الصــحية والتعليميــة وخــدمات امليــاه النقيــة والصــرف الصــحي واالســتفادة مــن  

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا القــادم  . ار الــدخلرمشــاريع إد
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ة الريفيــة يف كافــة بيانــات ومعلومــات مصــنفة حســب اجلــنس عــن الوضــع الفعلــي للمــرأ   
 .القطاعات

 يـنص علـى حـد       ١٩٩١تالحظ اللجنة أن القانون االنتقايل إلريتريـا املعتمـد يف عـام             و - ٢٨
ــزوجني        ــاإلكراه ويقضــي بنظــام تقاســم املمتلكــات بــني ال ــزواج ب ــع ال ــزواج ومين أدىن لســن ال

ألن األعـراف    غـري معمـول هبـا و        القوانني ألن هذه القلق  يساورها  ولكن  مناصفة عند الطالق،    
ــة مازالــت مطبقــة   ــة التمييزي كمــا يســاورها القلــق ألن أحكــام القــانون   . واملمارســات التقليدي

االنتقايل بشأن الزواج والعالقات األسرية غري مطبقة علـى حـاالت الـزواج والطـالق الـيت تـتم                   
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن عمليــة إصــالح القــوانني اجلــاري  . وفــق الشــريعة اإلســالمية

ــراف       ــؤدي إىل االعت ــة قــد ت ــد بــني القــوانني اإلريتري ــذها هبــدف املواءمــة والتوحي القــانوين تنفي
أو تـدوين تلـك القـوانني مبـا خيـالف      /بـالقوانني التمييزيـة املنظمـة للـزواج والعالقـات األسـرية و      

 . من االتفاقية١٦املادة 
م القـانون االنتقـايل     تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل كفالـة االمتثـال التـام ألحكـا             و - ٢٩

املتعلقة بالزواج والطـالق، مبـا يشـمل إنفـاذ األحكـام املتعلقـة باحلـد األدىن لسـن الـزواج،               
ومنع الزواج باإلكراه، وإنفاذ األحكام املتعلقـة بتقسـيم املمتلكـات بـني الـزوجني مناصـفة              

لـيت تنتـهك    عند الطالق، وغري ذلك مـن القـوانني املتعلقـة بالتقاليـد أو األعـراف الضـارة ا                 
وتوصي اللجنة بأن تستهدف عملية إصـالح القـانون اجلاريـة تعزيـز املسـاواة              .حقوق املرأة 

بــني اجلنســني والقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، والســيما يف حمــيط العالقــات األســرية،     
 .واالمتثال التام جلميع أحكام االتفاقية

ن قيـد اإلعـداد، ولكـ   إلحصـاءات  تنوه اللجنة بأن قانونا بشأن إنشـاء مكتـب وطـين ل          و - ٣٠
ألن التقرير مل يورد بيانـات إحصـائية كافيـة عـن حالـة املـرأة يف مجيـع اجملـاالت              القلق  يساورها  

وهي قلقة بسبب عدم وجود معلومات عن تأثري التـدابري املتخـذة والنتـائج             . املشمولة باالتفاقية 
 .احملرزة يف خمتلف جماالت االتفاقية

ــة ال و - ٣١ ــدعو اللجن ــيم       ت ــات وتقي ــع البيان ــام شــامل جلم ــق نظ ــة الطــرف إىل تطبي دول
وتشــجع الدولــة الطــرف علــى أن ترصــد، مبؤشــرات قابلــة . االجتاهــات بشــأن حالــة املــرأة

للقيــاس، تــأثري التــدابري املتخــذة وجوانــب التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق املســاواة بــني املــرأة  
 تلـــتمس، عنـــد االقتضـــاء، وتـــدعو الدولـــة الطـــرف إىل أن. والرجـــل علـــى أرض الواقـــع

مســاعدات دوليــة مــن أجــل تطــوير هــذه اجلهــود الراميــة إىل مجــع البيانــات وحتليلــها، وأن 
وتطلـب اللجنـة أيضـا      . تستفيد من املفاهيم اإلحصائية املبتكرة املتعلقة جبوانب حياة املـرأة         

لـة املـرأة    إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها القادم بيانات إحصائية وحتليالت عـن حا             
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مصنفة حسب اجلنس وحسب املناطق احلضرية والريفية، مبا يوضح تأثري التدابري والنتـائج         
 .احملرزة يف حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل على أرض الواقع

وتوصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من املسـاعدات التقنيـة واملاليـة املقدمـة                - ٣٢
على النحو املشار إليه يف إعالن ومنهاج عمـل بـيجني والوثيقـة اخلتاميـة      من اجملتمع الدويل    

للدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة مـن أجـل تيسـري العمـل علـى تنفيـذ                       
 .االتفاقية

ــاري         - ٣٣ ــى الربوتوكــول االختي ــى التصــديق عل ــة الطــرف عل ــة الدول وتشــجع اللجن
التمييز ضد املـرأة وعلـى القبـول يف أقـرب وقـت ممكـن               التفاقية القضاء على مجيع أشكال      

 . من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١بتعديل الفقرة 
وتطلـب اللجنــة إىل الدولـة الطــرف أن تكفـل مشــاركة مجيـع الــوزارات واهليئــات      - ٣٤

مـع  إعـداده،  ، أثنـاء  العامة مشاركة واسـعة النطـاق يف إعـداد تقريرهـا القـادم وأن تتشـاور          
وتشــجع . ســائر املنظمــات غــري احلكوميــة، باإلضــافة إىل االحتــاد الــوطين للمــرأة اإلريتريــة 

 . الربملان يف مناقشة للتقرير قبل تقدميه إىل اللجنةإشراكالدولة الطرف على 
وهــي تنفــذ االلتزامــات القائمــة  ، وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تســتفيد  - ٣٥

ذين يـدعمان أحكـام     لـ تفادة تامـة مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني ال              اس ،مبوجب االتفاقية 
ــة ــا       ؛االتفاقي ــذا الشــأن يف تقريره ــات يف ه ــدرج معلوم ــة الطــرف أن ت ــب إىل الدول  وتطل
 .قبلالدوري امل

 ال غــىن عنــه لبلــوغ أمــرالفعــال لالتفاقيــة ووتؤكــد اللجنــة أيضــا أن اإلنفــاذ التــام  - ٣٦
و إىل إدماج منظـور جنسـاين يف مجيـع املسـاعي الراميـة إىل               وتدع. األهداف اإلمنائية لأللفية  

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتدعو إىل أن جتسد كـل تلـك املسـاعي بوضـوح أحكـام                   
ــا         ــذا الشــأن يف تقريره ــات يف ه ــدرج معلوم ــة الطــرف أن ت ــب إىل الدول ــة، وتطل االتفاقي

 .الدوري القادم
ــة إىل أن تقيــد الــدول    - ٣٧ ــة الرئيســية الســبعة حلقــوق   وتشــري اللجن بالصــكوك الدولي

 يف كافـة     الـيت حتـق هلـا       يعزز من متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية          )١(اإلنسان
ومـن مث، تشـجع اللجنـة حكومـة إريتريـا علـى أن تنظـر يف التصـديق علـى                     . جماالت احليـاة  

هضــة التعــذيب وغــريه مــن  ، ومهــا اتفاقيــة منا بعــداملعاهــدتني اللــتني مل تصــبح طرفــا فيهمــا 
ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة   

 .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
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CEDAW/C/ERI/CO/3  

 على نطاق واسع مـن أجـل         إريتريا وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية يف       - ٣٨
ملســؤولون احلكوميــون، والسياســيون، والربملــانيون  يف ذلــك ان ، مبــإريتريــاإطــالع شــعب 

  مـن أجـل كفالـة       املتخـذة  واملنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنسـان، علـى اخلطـوات          
 األخـرى    وعلـى اخلطـوات    ، الواقـع  علـى أرض   حبكـم القـانون و     املساواة بني املرأة والرجل   

 نشـر االتفاقيـة   تواصـل  أيضا إىل الدولة الطرف أن      اللجنة تطلبو.  يف هذا الصدد   الالزمة
نتـائج   و  االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                وبروتوكوهلا

املسـاواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
 والسيما  نشرا واسع النطاق،�بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
 .بني أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

 يف هـذه التعليقـات      واردةوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد على الشواغل الـ          - ٣٩
ــع املقــرر أن تقدمــه يف    ــدوري الراب ــة يف تقريرهــا ال ــوبر/ تشــرين األولاخلتامي  ٢٠٠٨ أكت

 . من االتفاقية١٨مبوجب املادة 
 

 احلواشي
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،  )١( 

واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، 
ناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية م

 .واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 


