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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة السادسة والثالثون

   ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٥-٧
 الصني: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
نظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــر اجلـــــامع للتقريـــــرين الـــــدوريني اخلـــــامس والـــــسادس   - ١

 املعقــــودتني يف ٧٤٤  و٧٤٣يف جلــــستيها  )2  وAdd.1 و  (CEDAW/C/CHN/5-6للــــصني
ــر ١ومشلــت اإلضــافة  ).744  وCEDAW/C/SR.743نظــر ا (٢٠٠٦أغــسطس /آب ١٠  للتقري

ــة      اجلــامع للتقريــرين الــدوريني اخلــامس والــسادس تنفيــذ حكومــة منطقــة هونــغ كونــغ اإلداري
ــة الــصني ممارســ        ــتأنفت حكوم ــيت اس ــي املنطقــة ال ــة، وه ــسيادة عليهــا يف  اخلاصــة لالتفاقي ة ال

 تنفيـذ حكومـة منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة       ٢فيمـا مشلـت اإلضـافة    . ١٩٩٧يوليـه  /متـوز  ١
 كــانون ٢٠لالتفاقيــة، وهــي املنطقــة الــيت اســتأنفت حكومــة الــصني ممارســة الــسيادة عليهــا يف 

اللجنـــة يف الوثيقـــة  املقدمـــة مـــن  وتـــرد قائمـــة القـــضايا واألســـئلة    . ١٩٩٩ديـــسمرب /األول
CEDAW/C/CHN/Q/6 فيما ترد ردود الصني يف الوثيقة ،CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1. 

 
 مقدمة  

لتقـدميها تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس             تثين اللجنة على الدولة الطرف     - ٢
راعـى  الدوريـة و  املبادئ التوجيهية للجنة بـشأن إعـداد التقـارير          اتبع  ، الذي   يهوالسادس وإضافت 

إال أن اللجنـة تعـرب عـن أسـفها لتـأخر التقريـر عـن موعـده          .ت اخلتامية السابقة للجنـة التعليقا
ــار      ــذت يف االعتبـ ــد أخـ ــة قـ ــة للجنـ ــيات العامـ ــا إذا كانـــت التوصـ ــارة إىل مـ ــه اإلشـ . وإلغفالـ

بيانـات إحـصائية مفـصلة حـسب        مـا يكفـي مـن       تأسف اللجنة كذلك لعدم تقدمي التقرير        كما
 . عن احلالة الواقعية للمرأة يف الصنينوع اجلنس، ومعلومات حتليلية
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ــة علــى قائمــة القــضايا       - ٣ ــة الطــرف لردودهــا اخلطي ــة عــن تقــديرها للدول وتعــرب اللجن
إليـضاحات اإلضـافية   اوللعـرض الـشفهي و   الـدورة،  واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبل

 .اللجنة املقدمة رداً على األسئلة الشفهية اليت طرحتها

 اللجنة على الدولة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا كـبريا رفيـع املـستوى برئاسـة النائـب                    وتثين - ٤
التنفيذي لرئيس اللجنة الوطنية العاملة املعنية باملرأة والطفل التابعة لـس الدولـة، والـذي ضـم                 
ممثلني عن احلكومة املركزية وعن منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة ومنطقـة ماكـاو اإلداريـة                 

 عن تقديرها لشمول الوفد أخـصائيني مـن خمتلـف وزارات وإدارات احلكومـة     تعربو .اخلاصة
ــصحة، والعمــل،        ــة، وال ــشؤون املدني ــيم، وال ــة، والتعل ــك وزارات اخلارجي ــا يف ذل ــة، مب املركزي
والضمان االجتماعي، وشؤون املوظفني، واللجنة الوطنيـة للـسكان وتنظـيم األسـرة، واحملكمـة               

للشؤون العرقية، وكذلك من منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصـة ومنطقـة            العليا، وجلنة الدولة    
عن تقديرها للحـوار الـصريح والبنـاء الـذي دار بـني       كما تعرب اللجنة .ماكاو اإلدارية اخلاصة

 .ء اللجنةالوفد وأعضا
 

 اجلوانب اإلجيابية  
اسات والـربامج   تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لطائفـة اإلصـالحات القانونيـة والـسي                - ٥

الــيت جــرت مــؤخرا مــستهدفة القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني،  
وترحب اللجنة بشكل خـاص بتعـديل       . وحتقيق االمتثال بااللتزامات املقطوعة مبوجب االتفاقية     

  لقـانون الـزواج بإضـافة      ٢٠٠١ لقانون محاية حقوق ومصاحل املرأة، وتعـديل عـام           ٢٠٠٥عام  
 فيمـا بـني     ات، والعالقـ  نيتلكات القرين مم، و املنـزيلأحكام يف عدد من ااالت من بينها العنف         

ضم أحكامـا   يـ  الـذي    ٢٠٠٢قانون التعاقد بشأن األراضي الريفية عـام        وبإصدار  أفراد األسرة،   
 لقــانون التعلــيم ٢٠٠٦تعــديل عــام بض للمــرأة املتزوجــة واملطلقــة واألرملــة، و ابتخــصيص أر

الـذي جيعـل مـن    ) ٢٠١٠-٢٠٠١(رحب بربنامج تنمية قدرات املرأة الـصينية   تكما  . مياإللزا
 .املساواة بني اجلنسني سياسة أساسية يف الدولة من أجل النهوض بالتقدم االجتماعي الوطين

وترحب اللجنة باملشاركة النشطة من جانب اتمع املـدين، وال سـيما املنظمـات غـري                 -٦
 منطقة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة، يف احلفـاظ علـى حقـوق اإلنـسان                   احلكومية النسائية، يف  

 .املكفولة للمرأة

ــة  - ٧ ــثين اللجن ــة علــى منطقــة ماكــاو      وت ــاق االتفاقي ــة الطــرف الســتمرار انطب علــى الدول
ديــسمرب / كــانون األول٢٠الــسيادة الــصينية علــى ماكــاو يف  اإلداريــة اخلاصــة عقــب اســتئناف

 .“ ونظامان،بلد واحد”أ  يف إطار مبد، وذلك١٩٩٩
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 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات  
فيمــا تــشري اللجنــة إىل التــزام الدولــة الطــرف بالتنفيــذ املنــهجي واملتواصــل جلميــع  - ٨

أحكام االتفاقية، فإا تعتـرب أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة                   
وبنـاء   . تقدمي التقريـر الـدوري املقبـل   إىل حنيالطرف تتطلب اهتماما ذا أولوية من الدولة   

علــى ذلــك، تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف التركيــز علــى تلــك اــاالت يف أنــشطتها   
. التنفيذية، واإلبالغ عن اإلجـراءات املتخـذة والنتـائج احملققـة يف تقريرهـا الـدوري املقبـل                 

تامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل كما تطلب إىل الدولة الطرف تقدمي هذه التعليقات اخل
 .الربملان دف كفالة تنفيذها الكامل

حــىت اآلن وال يــزال القلــق يــساور اللجنــة مــن عــدم مشــول التــشريع الــداخلي الــصيين    - ٩
 من االتفاقية، يضم التمييز املباشر وغري املباشـر علـى           ١لتعريف للتمييز ضد املرأة، وفقا للمادة       

، ومـن   (A/54/38/Rev.1)ري إليه بالفعل يف التعليقات اخلتامية السابقة للجنـة          السواء، حسبما أش  
وفيمــا . ٢٠٠٥عـدم مشــول هــذا التعريــف يف قـانون محايــة حقــوق ومــصاحل املـرأة املعــدل عــام    

تشري اللجنة إىل كون االتفاقية جزءا ال يتجزأ من القانون الصيين، فـإن القلـق يـساورها مـن أن      
ري مدركة ألمهيـة هـذا التعريـف وأن عـدم وجـود حكـم قـانوين حمـدد                   غل  الدولة الطرف ال تزا   

 .حيد من تطبيق النطاق الكامل لتعريف االتفاقية للتمييز، يف الدولة الطرف قد
وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعمل الدولة الطرف على تنمية القدرة على فهم معىن  - ١٠

التفاقيـة، وعلـى إدراج تعريـف للتمييـز      حسبما تتطلـب ا    املساواة املوضوعية وعدم التمييز   
ضد املرأة يف قانوا الداخلي، يـشمل التمييـز املباشـر وغـري املباشـر علـى الـسواء، وذلـك                      

 . من االتفاقية١متشيا مع املادة 
وبينمــا ترحــب اللجنــة بإنــشاء حمــاكم وهيئــات قــضائية خاصــة حلمايــة حقــوق املــرأة      - ١١

 أحكام معنية بوسائل انتصاف قانونية فعالة، فإن إمكانيـة          والطفل، تشري بقلق إىل أنه يف غياب      
 .سـيما يف املنـاطق الريفيـة    حـصول املـرأة علـى العدالـة يف قـضايا التمييـز قـد تظـل حمـددة، وال         

 .تشري اللجنة إىل أن االتفاقية مل حيتج ا أبدا على ما يبدو أمام القضاء كما
كــون االتفاقيــة والتوصــيات العامــة حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة أن ت - ١٢

للجنة والتشريعات الداخلية ذات الصلة جزءا ال يتجزأ من التثقيف والتدريب القـانونيني             
للموظفني القضائيني، مبن فيهم القضاة واحملامون وأعضاء النيابة العامة، وكفالـة أن يكـون              

 اخلاصــة ملمــني  القــضاة واملوظفــون علــى وجــه اخلــصوص يف احملــاكم واهليئــات القــضائية    
كمــا تطلــب إىل الدولــة الطــرف النــهوض . اباالتفاقيــة والتزامــات الدولــة الطــرف مبوجبــه

بإتاحــة ســبل االنتــصاف القانونيــة الفعالــة وتنفيــذ املزيــد مــن التــدابري الراميــة إىل التوعيــة     
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 االنتصاف القانونية ضد التمييز هـذه حـىت تـتمكن املـرأة             سبلوإرهاف الوعي العام بشأن     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن ترصد نتائج هذه اجلهود، وأن  .االستفادة منهامن 

تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل إحـصاءات مفـصلة عـن اسـتخدام املـرأة للنظـام القـانوين                    
للحصول على اإلنصاف من التمييز يف مجيع ااالت املشمولة باالتفاقية، واالجتاهـات مـع          

 .مرور الزمن
ن التقرير مل يشمل بيانات كافية موزعة حـسب نـوع اجلـنس،       ألعر اللجنة بالقلق    وتش - ١٣

 ة اإلثنية، ومعلومات تقارن حالة النساء حبالة الرجـال، وذلـك لتمكينـها مـن            موعواملنطقة، وا
احلصول على فهم شامل للحالة الراهنة للمرأة فيما يتعلق جبميع اـاالت املـشمولة باالتفاقيـة،                

ن عـدم وجـود هـذه البيانـات التفـصيلية،      ألواللجنـة قلقـة كـذلك     .ت على مر الـزمن ولالجتاها
توافرها بشكل حمدود، قد يشكل أيضا أمرا يعيق عمـل الدولـة الطـرف نفـسها يف عمليـات                    أو

ــربامج احملــددة    ــسياسات وال ــصميم ال ــت ــسياسات     اهل ــك ال ــة تل ــذها، ويف رصــد فعالي دف وتنفي
 .ذي املساحة الواسعةتفاقية يف مجيع أرجاء البلد والربامج فيما يتعلق بتنفيذ اال

ــة الطــرف إىل دراســة العقبــات    - ١٤ البيانــات  مجــع الــيت تعتــرضوتــدعو اللجنــة الدول
اإلحصائية املفصلة حسب نوع اجلنس وإمكانية توافرها علـى نطـاق      وتعزيز مجيع البيانات    

 أحكــام االتفاقيــة، واســع، حــسب املنطقــة واموعــة اإلثنيــة، فيمــا يتــصل بكــل حكــم مــن
دف ترمـي إىل حتقيـق املـساواة         اهلـ  دف تنمية قدرا على تصميم سياسات وبرامج حمددة       

وتوصي اللجنـة أيـضا الدولـة الطـرف      .بني اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة ا       
بتعزيز رصدها وتقييمها ألثـر هـذه الـسياسات والـربامج واختـاذ تـدابري إصـالحية، حـسب               

وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تـــوفر هـــذه املعلومـــات اإلحـــصائية،  .ضرورةالـــ
ومعلومات عن االجتاهات مع مرور الزمن يف تقريرها الدوري املقبـل، حـىت يتـسىن إجـراء                 

 .تقييم متعمق للتقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية
اخنفـاض يف  صـحبه   ا حققتـه مـن منـو اقتـصادي    ملـ وبينما تشيد اللجنـة بالدولـة الطـرف        - ١٥

تظــل املكاسـب  ن هـذه  ألمعـدالت الفقـر خـالل الــسنوات األخـرية، تعـرب اللجنـة عــن قلقهـا        
موزعة على حنـو غـري متـساوٍ بـني املنـاطق احلـضرية والريفيـة، وأن املـرأة قـد ال تـستفيد بالقـدر                   

 أيـضا  وتـشعر اللجنـة بـالقلق    .الذي يستفيد به الرجل من النمو االقتصادي والتنمية بوجـه عـام  
إزاء اآلثار اليت تلحق باملرأة بـصفة خاصـة مـن إعـادة اهليكلـة االقتـصادية، وإضـفاء الالمركزيـة                     
على اخلدمات، ال سيما فيما يتصل بعمالة املرأة، وصحتها وتعليمهـا، وتركيـز الدولـة الطـرف                 
على تنميـة اهلياكـل األساسـية علـى حـساب اإلنفـاق االجتمـاعي، وأثـر هـذه الـسياسات علـى                       

 .ساء والفتيات، يف املناطق الريفية خاصةالن
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وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز رصدها ألثر التنمية والتغريات االقتصادية            - ١٦
على املرأة واختاذ تدابري اسـتباقية وإصـالحية، مبـا يـشمل زيـادة اإلنفـاق االجتمـاعي، حـىت          

 .نمــو وختفيــف حــدة الفقــريتــسىن للمــرأة أن تــستفيد بالكامــل وعلــى قــدم املــساواة مــن ال
 لألثر اجلنساين جلميع السياسات االجتماعية       املنتظم تحليلالولتلك الغاية، توصي اللجنة ب    

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف     .واالقتصادية وتدابري ختفيف حدة الفقر، مبا يشمل امليزانية
يت يعـشن يف  دف حتـول دون تعـرض النـساء، خاصـة النـساء الـال             حمددة اهلـ  إىل تنفيذ تدابري    

املنــاطق الريفيــة والنائيــة أو النــساء مــن األقليــات اإلثنيــة، ألي آثــار ســلبية  نتيجــة إلعــادة 
 .اهليكلة االقتصادية وإزالة تلك اآلثار

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوالـب النمطيـة املترسـخة فيمـا يتعلـق بـأدوار                   - ١٧
     تمع، وهو ما يتمثل يف شواغل مثل تفضيل األبنـاء          ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة وا

يؤدي إىل اختالل نـسبة اإلنـاث إىل الـذكور واإلجهـاض االنتقـائي علـى أسـاس                  الذي  الذكور  
ن هـذه املواقـف املتفـشية تظـل حتـط مـن قيمـة املـرأة         ألوتعرب اللجنة عـن قلقهـا    .جنس اجلنني

 .وتنتهك حقوق اإلنسان اخلاصة ا
 الدولة الطرف إىل اختاذ ج شامل للتغلـب علـى القوالـب النمطيـة               وتدعو اللجنة  - ١٨

وينبغـي   .مـن االتفاقيـة  ) أ (٥ و) و (٢بشأن دور املرأة والرجل يف اتمع، وفقا للمـادتني  
لذلك النهج أن يشمل تدابري قانونية ومتعلقـة بالـسياسات العامـة وبالتوعيـة، وأن يـشترك                 

 املدين، وأن يستهدف السكان ككل، ال سيما الرجـال  فيه املسؤولون احلكوميون واتمع  
وينبغــي أن يــشمل النــهج اســتخدام وســائط إعــالم متعــددة، مبــا فيهــا اإلذاعــة،    .واألوالد

وتــدعو  .والتلفزيــون، واملطبوعــات، وأن يتــضمن بــرامج متخصــصة وعامــة علــى الــسواء  
ح املنــاهج التعليميــة اجلنــساين يف إصــالمراعــاة املنظــور اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقيــيم  

معاجلتــه صــراحة ملبــدأ ضــمان  وزيــادة ٢٠٠٠والكتــب املدرســية الــذي أجرتــه منــذ عــام  
 .نسنياملساواة بني اجل

ومع إقرار اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة االجتـار بالنـساء والفتيـات،                - ١٩
ن تعريـف االجتـار يف      ألللجنة بـالقلق    جهود التعاون الدويل العابرة للحدود، تشعر ا      مبا يف ذلك    

. مع املعايري الدوليـة   فق  القانون اجلنائي يقتصر على غرض االستغالل يف البغاء وهو بالتايل ال يت           
وتعرب اللجنـة عـن القلـق أيـضا مـن أن اسـتمرار جتـرمي البغـاء يـؤثر بـصورة غـري متناسـبة علـى                   

كما ينتـاب اللجنـة القلـق أيـضا          .وعقامالبغايا عوضا عن حماكمة القوادين واملتاجرين بالبشر        
عـالوة   .ن البغايا قد يوضعن قيـد احلجـز اإلداري بـدون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة الواجبـة                  أل
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على ذلك، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء عـدم كفايـة البيانـات واملعلومـات اإلحـصائية عـن مـدى                       
 .تفشي االجتار، خاصة االجتار الداخلي

الدولة الطرف بزيادة جهودها حملاربة مجيع أشكال االجتار بالنـساء          وتوصي اللجنة    - ٢٠
مـع املعـايري   فـق  وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى جعـل قوانينـها الداخليـة تت         .والفتيـات 

 .الدولية، وأن تعجل بإكمال وضع برنامج العمل حملاربة االجتار بالبشر واعتماده وتنفيـذه 
تعزز إنفاذ قـانون حماربـة االجتـار بغيـة كفالـة حماكمـة              وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       

ومعاقبة من يتاجرون بالنساء والفتيات ويستغلون جنسيا، ولتوفري كل املساعدة الالزمـة            
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى اختـاذ تـدابري ـدف إىل إعــادة          . لـضحايا االجتـار  

 اتمـع، وتعزيـز سـبل معيـشة أخـرى      تأهيل النساء املمارسات للبغاء وإعـادة إدمـاجهن يف       
ــأي إجــراء خيــالف       ــذلك، ومنــع احتجــازهن ب ــام ب للنــساء ليهجــرن البغــاء، ودعمهــن للقي

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل أن تقـوم بـصورة منتظمـة               .اإلجراءات القانونية الواجبة  
نم هــذه بتجميـع بيانــات تفـصيلية عــن االجتـار العــابر للحــدود واالجتـار الــداخلي، حبيـث تــ     

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـوفر            .البيانات عن العمر واخللفية اإلثنية للضحايا     
يف تقريرها املقبل معلومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات وكـذلك عـن أثـر                

 .التدابري املتخذة والنتائج احملققة يف هذا الصدد
ظرهـا الـصريح للعنـف العـائلي يف قـانون الـزواج       حلومع إشادة اللجنة بالدولة الطـرف      - ٢١

لتـدابري األخـرى املتخـذة ملعاجلـة العنـف ضـد املـرأة، إال أن اللجنـة تظـل                    ل و ٢٠٠١املعدل لعام   
تشعر بالقلق إزاء عدم وجود تشريع وطين شامل معين بـالعنف ضـد املـرأة يتـيح أيـضا إمكانيـة                     

تكيب اجلرميــة، وإزاء عــدم وجــود  الوصــول إىل العــدل ووســائل دعــم للــضحايا وعقوبــات ملــر   
ورود وتشعر اللجنـة أيـضا بـالقلق إزاء        . بيانات إحصائية تتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة       

 .التبتإقليم حاالت عنف ضد املرأة يف مراكز االحتجاز، ال سيما يف حدوث تقارير عن 
د املـرأة   وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى اعتمـاد قـانون شـامل بـشأن العنـف ضـ                  - ٢٢
أن تـشكل مجيـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات يف اـالني العـام واخلـاص            ضمان  و

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تـوفري      .السواء جرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي على
وسائل فورية لتقومي ومحاية النساء والفتيات من ضحايا العنف، وفقا للتوصية العامة للجنة 

وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على تعزيـز حـصول الـضحايا علـى العـدل                . ١٩رقم  
واالنتصاف، مبا يشمل وسائل منها التدريب الذي يستهدف املوظفني القانونيني، مبن فيهم 

   م علـى التعامـل مـع العنـف ضـد             القضاة، واحملامون، واملدعون العامدف تعزيز قدر ،ون
جلنــساين وكفالـة التحقيــق العاجـل يف الــدعاوى، مبـا يــشمل    ااملنظـور  املـرأة بطريقـة تراعــي   
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وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تـدعيم     .أحداث العنف ضد النساء يف مراكز االحتجاز
نظامهــا جلمــع البيانــات فيمــا يتعلــق جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، وإىل إدراج هــذه     

 .املعلومات يف تقريرها املقبل
ــالقل  - ٢٣ ــة ب ــشعر اللجن ــدابري    ألق وت ــستخدم علــى النحــو الكــايف الت ــة الطــرف مل ت ن الدول

، ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة للجنــة رقــم  ٤ مــن املــادة ١اخلاصــة املؤقتــة وفقــا للفقــرة  
 . حبكم الواقع يف مجيع ااالت املشمولة باالتفاقية للمرأةللتعجيل بتحقيق املساواة

 مـن   ٤ مـن املـادة      ١اخلاصة املؤقتة وفقا للفقـرة      وتوصي اللجنة باستخدام التدابري      - ٢٤
دف املـساواة حبكـم     هلـ   العملي تحقيقال للتعجيل ب  ٢٥االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم      

 .الواقع، أو املساواة املوضوعية للنساء بالرجال يف مجيع ااالت املشمولة باالتفاقية
 الدولـة الطـرف لكفالـة متثيـل املـرأة يف      ويف حني ترحب اللجنة باألحكام اليت اعتمدا    - ٢٥

كافة جماالت احلياة السياسية والعامة، تعرب اللجنة عـن قلقهـا مـن اسـتمرار اخنفـاض مـستوى                   
متثيل النساء، مبن فيهن النساء املنحـدرات مـن أقليـات عرقيـة، يف احليـاة العامـة والـسياسية ويف                     

الحـظ مـع القلـق أن التنقـيح املقتـرح        وت. مواقع صنع القـرار، مبـا يف ذلـك الـسلك الدبلوماسـي            
 .لجانهذه الللقانون األساسي للجان القرويني ال يدعو إىل متثيل املرأة على قدم املساواة يف 

، تشمل التدابري اخلاصـة     مستدامةوتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري         - ٢٦
، بغــرض التعجيــل املؤقتــة، مثــل وضــع أهــداف وغايــات حمــددة باألرقــام وجــداول زمنيــة   

بالتقــدم يف اجتــاه التوصــل إىل متثيــل املــرأة الكامــل علــى قــدم املــساواة يف اهليئــات املنتخبــة  
واملعينة يف كافة جمـاالت احليـاة العامـة، مـن الـصعيد احمللـي إىل الـصعيد الـوطين، ويف مجيـع                      

ظـيم  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتن        . فروع احلكومة، مبا يف ذلك السلك الدبلوماسي      
. برامج للتدريب على القيادة ومهارات التفاوض لفائدة القيادات النسائية احلالية واملقبلـة           

وحتث الدولة الطرف كذلك على االضطالع بالتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف عمليـات                 
 .صنع القرار على مجيع مستويات اتمع

ــة إزاء الوضــع غــري     - ٢٧ ــة قلق ــم وتظــل اللجن ــق   للمــرأة الاملالئ ــة، وال ســيما فيمــا يتعل ريفي
. بإمكانية احلـصول علـى التعلـيم والـصحة والتوظيـف واملـشاركة يف القيـادة وملكيـة األراضـي                   

النــساء التيبيتيــات، ن فــيهن ويــساورها القلــق أيــضا إزاء وضــع نــساء األقليــات يف األريــاف، مبــ 
لعرقـي واخللفيـة   الاليت يواجهن أشكال متعددة من التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس واألصـل ا          

ويف حــني تالحــظ اللجنــة، مــع االرتيــاح، اجلهــود  . الثقافيــة واملركــز االجتمــاعي واالقتــصادي 
املبذولة لتعزيز إمكانيـة حـصول النـساء والفتيـات الريفيـات علـى التعلـيم، فإـا ال تـزال تـشعر                       

ــة ولالنقطــاع       ــالقلق مــن أن الفتيــات يف األريــاف يــشهدن معــدالت غــري متناســبة لألمي عــن ب
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كما تبدي قلقهـا إزاء غيـاب مرافـق الرعايـة الـصحية والعـاملني يف القطـاع الطـيب يف                   . الدراسة
املناطق الريفيـة، وارتفـاع معـدالت الوفيـات النفاسـية، وتزايـد تكـاليف الرعايـة الـصحية، مثـل                  

ة الريفيـة علـى     الرسوم على املستفيدين من اخلدمات الطبية، اليت حتد من إمكانيـة حـصول املـرأ              
ويف حني تقر اللجنة باحلماية القانونية لتمتع النساء الريفيات باملـساواة يف حـق       . تلك اخلدمات 

 يف املائة مـن سـكان األريـاف غـري           ٧٠امتالك األراضي واستعماهلا، تالحظ مع القلق أن نسبة         
 تـزال تـشعر   ويف حـني تالحـظ اللجنـة اخنفـاض معـدل انتحـار اإلنـاث، ال               . من النـساء  املالكني  

 .بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل االنتحار بني النساء يف املناطق الريفية
وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز املشاركة الفعالـة         - ٢٨

للمرأة الريفية يف صياغة سياسات وبرامج التنمية الريفيـة ويف وضـعها وتنفيـذها ورصـدها        
 بـذل جهـود     التـدابري وينبغـي أن تـشمل هـذه        .  مـن االتفاقيـة    ١٤ز تنفيـذ املـادة      دف تعزي 

لكفالة استكمال مجيع الفتيات الريفيات لفترة التسع سنوات من التعليم اإلجباري، معفاة 
وينبغــي االهتمــام علــى وجــه االســتعجال . مــن مجيــع الرســوم املختلفــة والرســوم الدراســية

ة جمانا على الرعاية الصحية واخلدمات يف كافة املنـاطق          بتحسني فرص حصول املرأة الريفي    
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة تقيـيم األسـباب الكامنـة وراء التمثيـل                . الريفية

، وعلــى اختــاذ تــدابري املــالكنيغــري املتناســب للمــرأة يف أوســاط ســكان األريــاف مــن غــري  
. عراف اليت ينتج عنها التمييز ضد املرأة      عالجية فورية، مبا فيها تدابري وخطوات لتغيري األ       

وتوصــي اللجنــة بتحــسني مــستوى تــوافر خــدمات ميــسورة وجيــدة فيمــا يتــصل بالــصحة   
. النفسية وتقدمي املشورة يف املنـاطق الريفيـة ملواصـلة خفـض معـدل االنتحـار لـدى النـساء                   

عــددة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ ــج متكامــل للقــضاء علــى األشــكال املت  
. للتمييــز الــذي تواجهــه نــساء األقليــات العرقيــة ولتــسريع وتــرية حتقيــق مــساوان الفعليــة

ي ـــ ة، مبـا ف ـــ وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل معلومـات شامل               
الريفيات، مبن فيهم النساء نساء الع  ــن وض ــوع اجلنس، ع  ــات مفصلة حسب ن   ــذلك بيان 

، وال سيما فيما يتعلق مبركزهن من حيث التعليم والتوظيف والـصحة             اإلثنية اتاألقليمن  
 .وتعرضهن للعنف

ويساور اللجنة القلق إزاء وضع املرأة يف قطـاع العمالـة، مبـا يف ذلـك غيـاب األحكـام                     - ٢٩
القانونية اليت تضمن األجر املتساوي لقاء العمل املتساوي والعمل املتساوي القيمـة، واسـتمرار              
الفجوة يف األجور، وارتفاع نسبة النساء يف القطاع غري النظامي، والبيئة السامة والـضارة الـيت        

ويف الوقـت   . قد تتعرض هلا بعض النساء العامالت، واخنفاض األجور يف سوق تنافسي للعمـل            
ــسرحات،         ــامالت امل ــادة توظيــف الع ــشجيع إع ــة إىل ت ــود الرامي ــه خمتلــف اجله ــدر في ــذي تق ال

. لق من أن نوع اجلـنس قـد يكـون الـسبب الرئيـسي الـذي يكمـن وراء تـسرحيهن                    يساورها الق 
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كما تبدي قلقها إزاء الرصد احملدود لتنفيذ قانون العمل والعـدد املـنخفض جـدا للنـساء الـاليت                   
 .ويساورها القلق أيضا إزاء التحرش اجلنسي يف العمل. يبلِّغن عن انتهاك هذه األحكام

خذ الدولة الطرف تدابري أخرى للتغلب علـى العـزل املهـين            وتوصي اللجنة بأن تت    - ٣٠
العمودي واألفقي وتعزيز رصده واإلنفاذ الفعـال لإلطـار التـشريعي، مبـا يف ذلـك القـانون                  
املتعلق حبقـوق املـرأة ومـصاحلها، ولكفالـة أن يكـون للمـرأة وسـائل فعالـة ملناهـضة انتـهاك                   

. التمييز على أساس نوع اجلنسل بسبب  عن العم  النساء   فصلقوانني العمل، مبا يف ذلك      
وتدعو اللجنة إىل تدابري لكفالة تلقي النساء أجر متـساوي لقـاء العمـل املتـساوي والعمـل              

وتــشجع الدولــة . املتــساوي القيمــة، والتــساوي يف االســتحقاقات واخلــدمات االجتماعيــة 
ت الكافيـة   الطرف على كفالـة محايـة العـامالت مـن بيئـات العمـل اخلطـرة ووضـع اجلـزاءا                   

خيص التمييز ضد املرأة يف ميدان العمـل يف كـل مـن القطـاعني العـام واخلـاص، مبـا يف               فيما
 .ذلك التحرش اجلنسي

ويف حني تالحظ أن هنـاك تـدابري قانونيـة معمـول ـا حتظـر اإلجهـاض بـسبب جـنس                       - ٣١
علـى صـعيد    ٢٠٠٦اجلنني ووأد اإلناث وغريها من التدابري، مثـل احلملـة الـيت نظمـت يف عـام               

 ونظــام للحــوافز، ال تــزال اللجنــة تبــدي قلقهــا مــن “عمليــة رعايــة البنــات”البلــد حتــت شــعار 
اســتمرار املمارســات غــري املــشروعة املتمثلــة يف اإلجهــاض بــسبب جــنس اجلــنني ووأد البنــات   

ويـساور اللجنـة   . وعدم تسجيل األطفال من اإلناث والتخلي عنهن، ومن اإلجهـاض القـسري     
األثــر املترتــب علــى اخنفــاض نــسبة النــساء إىل الرجــال الــذي قــد يــساهم يف تنــامي   القلــق إزاء 

 .ظاهرة االجتار بالنساء والفتيات
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز رصدها لتنفيـذ القـوانني القائمـة املناهـضة                - ٣٢

 لإلجهاض بسبب جنس اجلـنني ووأد البنـات وعلـى إنفاذهـا عـرب إجـراءات قانونيـة عادلـة                   
ــذين يتجــاوزون حــدود ســلطتهم    ــة الطــرف علــى   . تعاقــب املــسؤولني ال كمــا حتــث الدول

ــة        ــات العرقي ــساء األقلي ــة والعنــف ضــد ن ــالغ عــن إســاءة املعامل التحقيــق يف حــاالت اإلب
ومقاضاا من قبل املوظفني احمللـيني العـاملني يف جمـال تنظـيم األسـرة، مبـا يف ذلـك التعقـيم                      

وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف تدريبا على مراعاة . القسري واإلجهاض القسري
وتـشجع الدولـة الطـرف علـى        . املنظور اجلنساين للموظفني العاملني يف جمال تنظيم األسرة       

مواصلة تعزيز اجلهود الراميـة إىل كفالـة تـسجيل مجيـع الفتيـات عنـد الـوالدة، وخباصـة يف              
ة الطــرف بقــوة أســباب تفــضيل األبنــاء وتوصــي كــذلك بــأن تعــاجل الدولــ. املنــاطق الريفيــة

الذكور، الذي ما زال حاضرا بقوة يف املناطق الريفية، والعواقب الوخيمة لـسياسة الطفـل       
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الوحيد فيما يتعلق باخنفاض نسبة النساء إىل الرجال بتوسيع نطاق نظم التأمني واملعاشـات         
 . الريفيةالتقاعدية لكبار السن لتشمل عموم السكان، وال سيما يف املناطق

 املتعلقـة   ١٩٥١ويف حني تالحظ أن الدولة الطـرف هـي طـرف أيـضا يف اتفاقيـة عـام                    - ٣٣
مبركـــز الالجـــئني، يـــساورها القلـــق مـــن غيـــاب القـــوانني أو األنظمـــة الـــيت حتمـــي الالجئـــات  

كوريــا الــشمالية مــن وتعــرب اللجنــة عــن بــالغ قلقهــا إزاء وضــع النــساء . وملتمــسات اللجــوء
صبحن ضـحايا    أو يـ   هن ضعيفا والاليت يكن عرضـة بـشكل خـاص ألن يكـن            الاليت يظل مركز  

 .إساءة املعاملة واالجتار والزواج القسري واالسترقاق الفعلي
ويــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تعتمــد قــوانني وأنظمــة تتعلــق مبركــز الالجــئني   - ٣٤

. ة للنــساء أيــضاوملتمــسي اللجــوء، انــسجاما مــع املعــايري الدوليــة، بغــرض كفالــة احلمايــ  
اجلنـسني يف   وتوصي اللجنة بأن تتبىن الدولة الطرف بشكل كامل جاً يراعي الفروق بني

. مركز الالجـئ، بالتعـاون الوثيـق مـع مفوضـية شـؤون الالجـئني          /كامل عملية منح اللجوء   
وتشجع بشكل خاص الدولة الطرف على استعراض وضع الالجئات وملتمسات اللجوء           

ة يف الدولة الطرف وعلى كفالة أال يصبحن ضحية لالجتار واالسـترقاق          من كوريا الشمالي  
 .عن طريق الزواج بسبب مركزهن كأجانب مقيمني بشكل غري قانوين

 
 جماالت القلق الرئيسية والتوصيات املتعلقة مبنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة  

رأة مـن العنـف، مبـا يف ذلـك          وإذ تثين اللجنة على جهود احلكومة الراميـة إىل محايـة املـ             - ٣٥
، فإــا تعــرب عــن قلقهــا بــشأن معــدل املقاضــاة   “املنـــزيلعــدم التــسامح مطلقــا مــع العنــف  ”

 . يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصةاملنـزيلاملنخفض للعنف 
وحتث اللجنة حكومـة منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة علـى تعزيـز جهودهـا                     - ٣٦

وحتث اللجنة احلكومـة  . عنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املنـزيل       ملكافحة مجيع أشكال ال   
على تعزيز إمكانيـة اسـتفادة املـرأة مـن سـبل إقامـة العـدل، مبـا يف ذلـك عـن طريـق كفالـة                           
االستجابة الفعالة للـشكاوى وزيـادة التحقيقـات العمليـة يف الـشكاوى وحتـسني التـدريب                 

 جمـال القـضاء وإنفـاذ القـانون، وللعـاملني يف            الذي يراعي املنظور اجلنـساين للمـسؤولني يف       
وتـشجع اللجنـة احلكومـة      . جمال الصحة واملرشدين االجتماعيني بـشأن العنـف ضـد املـرأة           

على إعادة إقامـة املراكـز املعنيـة باالغتـصاب يف هونـغ كونـغ بغيـة كفالـة حـصول ضـحايا                       
وتوصـي  . ن هويام العنف اجلنسي على االهتمام واالستشارات احملددة بدون اإلفصاح ع        

اللجنة بأن ختصص احلكومة املوارد الكافية ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبـا يف               
ــة يف تقريرهــا       ــشأن خمصــصات امليزاني ــوفري معلومــات مفــصلة ب ـــزيل، وت ـــف املن ذلــك العنـ

 .الدوري املقبل
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مبوجبـها إالّ لرجـال     وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن سياسة املنـزل الصغري الـيت ال حيـق               - ٣٧
الشعوب األصلية، دون نساء الشعوب األصـلية، تقـدمي طلبـات للحـصول علـى تـراخيص بنـاء                   

 .مساكن يف األقاليم اجلديدة
وحتث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على إلغاء مجيع األحكام  - ٣٨

ب األصـلية حبقـوق متـساوية       التمييزية من سياسة املنـزل الصغري وكفالة متتـع نـساء الـشعو           
 .مع إمكانية احلصول على املمتلكات مثلهن مثل رجال الشعوب األصلية

وإذ تقر اللجنة بأن حكومة منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة قـد حققـت اهلـدف                      - ٣٩
 يف املائــة مــن النــساء يف اهليئــات االستــشارية، فــإن اللجنــة تــشعر بــالقلق إزاء ٢٥املقــرر بتعــيني 

ــ ــة     امل ــة الوظيفي ــدوائر االنتخابي ــا يف ذلــك يف ال ــساء، مب ــسياسي للن ــل ال ــنخفض للتمثي . ستوى امل
ويساور اللجنة القلق ألن النظام االنتخايب يف الدوائر االنتخابية الوظيفية قـد يـشكل متييـزا غـري                  

 .مباشر ضد املرأة إذ أنه يؤدي إىل مشاركة املرأة بصورة غري متكافئة يف احلياة السياسية
وحتث اللجنة حكومة منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على اختاذ تدابري خاصـة              - ٤٠

 اليت قدمتـها  ٢٥ من االتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم  ٤ من املادة    ١مؤقتة وفقا للفقرة    
 .اللجنة بغية زيادة متثيل املرأة يف السياسة، مبا يف ذلك يف الدوائر االنتخابية الوظيفية

ر اللجنة بالقلق بشأن حالة خادمات املنازل األجنبيات الاليت قد خيـضعن لتمييـز              وتشع - ٤١
وتـشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك بـشأن          . مزدوج على أساس اجلنس وعلى أسـاس أصـلهن اإلثـين          

 الـيت تـشترط علـى خـدم املنـازل األجانـب مغـادرة هونـغ كونـغ يف أجـل                      “قاعدة األسبوعني ”
دة عقود عملهم أو إائها، مما يـؤدي إىل دفـع خـدم املنـازل               يتجاوز أسبوعني بعد انقضاء م     ال

 األجانب إىل قبول عمل جديد وفق شروط وظـروف عمـل قـد تكـون غـري منـصفة أو جمحفـة                     
وتعــرب اللجنــة كــذلك عــن القلــق بــشأن االســتغالل الــذي . مــن أجــل البقــاء يف هونــغ كونــغ

ة ازل مثـل األجـور املتدنيـة وقلّـ    اإلبالغ عنه والذي ترتكبه وكاالت التوظيف ضـد خـدم املنـ           مت
 .اإلجازات وساعات العمل اليت هي أطول من تلك املنصوص عليها يف القانون

وتوصي اللجنة حكومة منطقة هونغ كونـغ اإلداريـة اخلاصـة بكفالـة عـدم التمييـز                  - ٤٢
. ضد خادمات املنازل األجنبيات من جانـب أربـاب عملـهن أو تعرضـهن لـألذى والعنـف                 

 وتطبيـق   “قاعـدة األسـبوعني   ”  منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة على إلغـاء        وحتث اللجنة 
وتناشـد اللجنـة كـذلك      . سياسة تتسم مبزيد من املرونة فيما يتعلـق خبـدم املنـازل األجانـب             

الدولة الطرف تعزيز مراقبتها لوكاالت التوظيف وتزويد العمال املهاجرين بـسبل ميـسرة             
. عمل والسماح هلم بالبقاء يف البلد أثناء طلب اإلنصافلالنتصاف ضد استغالل أرباب ال
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وحتث اللجنة كذلك الدولة الطرف على توعية العمال املهاجرين حبقوقهم حىت يتسىن هلم        
 .االستفادة من سبل إقامة العدل واملطالبة حبقوقهم

. وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا بـشأن حالـة طالبـات اللجـوء والالجئـات يف هونـغ كونـغ                      - ٤٣
نتاا القلق بشأن البيان الذي أدىل بـه املمثـل والـذي يفيـد بـأن منطقـة هونـغ كونـغ اإلداريـة              وي

 املتعلقـة مبركـز الالجـئني لكـي تـشمل        ١٩٥١اخلاصة ال تعتزم توسيع نطاق تطبيق اتفاقية عـام          
 . هونغ كونغ

 املتعلقـة   ١٩٥١وتناشد اللجنة الدولـة الطـرف توسـيع نطـاق تطبيـق اتفاقيـة عـام                  - ٤٤
ركــز الالجــئني لكــي تــشمل هونــغ كونــغ وذلــك بغيــة كفالــة اســتفادة طالبــات اللجــوء    مب

 .والالجئات استفادة تامة من احلماية اليت توفرها هلن هذه االتفاقية
 

 جماالت القلق الرئيسية والتوصيات املتعلقة مبنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة  
 يف الـسنوات األخـرية، يف عـدد حـاالت       تشعر اللجنة بالقلق بشأن الزيادة اليت وقعت،       - ٤٥

وتعرب كذلك عـن قلقهـا بـشأن        . االغتصاب والعنف املنـزيل يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة       
 .االفتقار إىل تشريع حمدد للتصدي للتحرش اجلنسي يف أماكن العمل

ــة        - ٤٦ ــدابري وقائي ــذ ت ــة علــى تنفي ــة الطــرف علــى إضــفاء األولوي ــة الدول وحتــث اللجن
. ١٩ جلميع أشـكال العنـف املرتكـب ضـد املـرأة، وذلـك وفقـا لتوصـيتها العامـة                 للتصدي

وتوصي اللجنة بإجراء حبـوث بـشأن انتـشار مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك                        
العنف املنـزيل، وأسبابه وعواقبه، وذلك ليصبح أساسا ألعمال التدخل الـشاملة واملوجهـة             

وتوصـي حكومـة منطقـة ماكـاو اإلداريـة          . وري املقبـل  وحىت تدرج النتائج يف تقريرهـا الـد       
اخلاصة بكفالـة متتـع النـساء والفتيـات مـن ضـحايا العنـف بإمكانيـة االسـتفادة مـن الـسبل                       

وعـالوة علـى ذلـك فهـي        . املباشرة لإلنصاف واحلماية ومقاضاة مرتكيب العنف ومعاقبتهم      
.  لــضحايا العنــفتــشجع الدولــة الطــرف علــى النظــر يف تــوفري مــآوى خــدمات استــشارية

وحتث اللجنـة كـذلك حكومـة منطقـة ماكـاو اإلداريـة اخلاصـة علـى أن تـدرج علـى وجـه                        
التحديد التحرش اجلنسي يف أماكن العمل يف تشريعاا، واإلبالغ عن تنفيذ هذه األحكام          

 .يف تقريرها الدوري املقبل
 احليـاة العامـة والـسياسية      ويساور اللجنة القلق لعدم توفري املعلومات عن متثيل املرأة يف          -٤٧

 .يف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة
وتطلــب اللجنــة إىل حكومــة منطقــة ماكــاو اإلداريــة اخلاصــة أن تقــدم يف تقريرهــا           - ٤٨

الدوري املقبل بيانات ومعلومات كافية ومصنفة حسب نـوع اجلـنس بـشأن املـرأة يف اـاالت       
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ـــالعام ــالــسياسية، مبــا يف ذلــك معلومــات  ة وـــــ ـــر اخلاصـعــن التدابي ــة املتخــذة مبوجــب  ـ ة املؤقت
 . الصادرة عن اللجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم ١-٤ادة ــــامل

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا لعـدم مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة النـسائية مـشاركة                     -٤٩
بوصــفها جانبــا مــن ونتيجــة لــذلك فــإن تــأثري عمليــة اإلبــالغ . كاملــة يف عمليــة إعــداد التقريــر

 .جوانب ج شامل لتنفيذ االتفاقية املستمر قد يكون تأثريا حمدودا
ويب اللجنة الدولة الطرف أن تقوم بتعزيز التنسيق مع املنظمات غـري احلكوميـة       - ٥٠

النسائية، كوسيلة لتعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية ومتابعة تنفيذ التعليقات اخلتامية اليت أبدا            
 . من االتفاقية١٨وإعداد التقرير الدوري املقبل يف إطار املادة اللجنة 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة              - ٥١
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تـستفيد اسـتفادة تامـة مـن إعـالن ومنـهاج                      - ٥٢
ألن هــذا اإلعــالن ومنــهاج العمــل . يجني يف تنفيــذها اللتزاماــا مبوجــب االتفاقيــةعمــل بــ

يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات ذا الشأن بتقريرهـا             
 .الدوري املقبل

وتؤكــد اللجنــة كــذلك علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة هــو أمــر الزم   - ٥٣
وتطالــب بــإدراج املنظــور اجلنــساين واإلشــارة إشــارة  . اف اإلمنائيــة لأللفيــةلتحقيــق األهــد

واضحة إىل أحكام االتفاقية يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    
 .وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات ذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

لدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية           وتالحظ اللجنة أن انضمام ا     - ٥٤
 يعزز متتع النساء حبقوقهن يف جمال حقوق اإلنسان وباحلريات األساسية يف مجيـع              )١(السبعة

ولذا تشجع اللجنة حكومة الصني على النظر يف التصديق على املعاهدات           . جوانب احلياة 
خلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية        اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، وال سـيما العهـد الـدويل ا             

 .سرهمواالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُ

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة     )١( 

تفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع     والسياسية واال 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية             

يــع العمــال املهــاجرين الالإنــسانية أو املهينــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مج  أو
 .وأفراد أُسرهم
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وتطلب اللجنة أن يتم توزيع هذه التعليقات اخلتامية على نطـاق واسـع يف الـصني                 - ٥٥
ويف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصـة، وذلـك مـن أجـل                 

ــانيني واملنظمــات      تو ــسياسيني والربمل ــسؤولني احلكــوميني وال ــا يف ذلــك امل ــشعب، مب ــة ال عي
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، بشأن اخلطوات املتخـذة لتمتـع املـرأة باملـساواة حبكـم                

وتطلـب  . القانون وحبكم الواقـع، فـضال عـن اخلطـوات األخـرى الالزمـة يف هـذا املـضمار                  
توكوهلــا و تواصــل علــى نطــاق واســع تعمــيم االتفاقيــة وبر اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن 

اخلاص والتوصيات العامة للجنة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني والوثيقـة اخلتاميـة للـدورة                  
املـساواة بـني    : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة، املعنونـة            

ــرن  احلــادي وا     ــسالم يف الق ــة وال ــسني والتنمي ــشريناجلن ــات    ،“لع ــى املنظم ــيما عل وال س
 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطالب اللجنـة الدولـة الطـرف االسـتجابة للـشواغل املعـرب عنـها يف التعليقـات                   - ٥٦
وتـدعو  .  مـن االتفاقيـة  ١٨اخلتامية الراهنة وذلك يف تقريرها الدوري املقبل يف إطار املادة  

سـبتمرب  / الدوري الـسابع، الواجـب تقدميـه يف أيلـول          اللجنة الدولة الطرف لتقدمي تقريرها    
، يف تقريـر  ٢٠١٠سـبتمرب   /، وتقريرها الدوري الثامن، الواجـب تقدميـه يف أيلـول          ٢٠٠٦

 .٢٠١٠موحد يف عام 
 


