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مالحظة 

تتألف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقـام. ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 
اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة. 

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذه الوثيقة وال طريقة عرض املادة الـيت تتضمنـها 
على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركـز القـانوين 
ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقـة أو للسـلطات القائمـة فيـها، أو بشـأن تعيـني حدودهـا أو 

ختومها. 
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كتاب اإلحالة 

١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
سيدي، 

أتشرف بأن أشـري إىل املـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد 
املـرأة الـيت يتعـني مبوجبـها علـى اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة املنشـــأة عمــال 
باالتفاقيــة، أن �تقــــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، بواســـطة الـــس االقتصـــادي 

واالجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة دورـا الثانيـة والعشـرين يف 
الفــترة مــن ١٧ كــانون الثــاين/ينــاير إىل ٤ شــباط/فــرباير ٢٠٠٠ يف مقــــر األمـــم املتحـــدة. 
واعتمدت تقريرها عن الدورة يف جلستها ٤٦٦، املعقودة يف ٤ شــباط/فـرباير ٢٠٠٠. ويقـدم 

هذا التقرير، طيه، إليكم إلحالته إىل اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني. 
 (توقيع) عايدة غونزالس مارتينيز 
رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء 
على التمييز ضد املرأة 

 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كويف عنان 

األمني العام لألمم املتحدة 
نيويورك 
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الفصل األول 
ــــدول  ــــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــيت وج املســـائل ال

األطراف   
بيــان مــن اللجنــة املعنيــة بالقضــــاء علـــى مجيـــع  ألف -
أشــكال التميــيز ضــد املــرأة عــن رأيــها بشــــأن 
اإلطــار القــانوين لتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــــل 
ـــى مجيــع  بيجـني والعالقـة بـني اتفاقيـة القضـاء عل

أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج العمل   
صدقـت حـىت اآلن ١٦٥ دولـة علـــى اتفاقيــة القضــاء  - ١
ـــرار اجلمعيــة العامــة  علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة (ق
١٨٠/٣٤، املرفق) السارية املفعول منـذ أكـثر مـن ١٨ سـنة. 
ــــري حقـــوق  وهــي الصــك الــدويل الوحيــد الــذي حيــدد معاي
اإلنسـان املتعلقـة بالنسـاء والفتيـات يف مجيـــع اــاالت املدنيــة 
والسياسـية واالقتصاديـــة واالجتماعيــة والثقافيــة يف كــل مــن 
احلياة العامة واخلاصة. وهي معروفة علـى نطـاق واسـع باسـم 

�اتفاقية املرأة�. 
وكثري من الدول اليت صدقت على االتفاقية أدرجتـها  - ٢
ــــزى  يف إطارهــا الدســتوري والتشــريعي. وعليــه فــإن هلــا مغ
بالنسبة للمرأة يف كل من القـانون احمللـي والـدويل، وكـان هلـا 
تأثري على صياغـة وتنفيـذ السياسـات احلكوميـة وعلـى تطويـر 
الفقه القانوين احمللي الذي دفـع قدمـا حقـوق اإلنسـان املتعلقـة 

باملرأة يف مجيع مناطق العامل. 
واالتفاقية ومنهاج العمل الذي اعتمده املؤمتـر العـاملي  - ٣
الرابع املعين باملرأة(١) مرتبطان ارتباطا وثيقـا. وتشـمل حقـوق 
وأحكـام االتفاقيـة مجيـع اـــاالت اهلامــة املنصــوص عليــها يف 
ـــة  منــهاج العمــل، ومتكــن عمليــة الرصــد الكامنــة يف االتفاقي
اللجنة املعنية بالقضاء علــى التميـيز ضـد املـرأة مـن التـأكد مـن 
ـــن منــهاج العمــل واالتفاقيــة. وهــي الصــك  االمتثـال لكـل م
الـدويل الوحيـد الـــذي يقــدم اإلطــار القــانوين ملنــهاج العمــل 

والوسائل اليت تتيح تنفيذه. 

وإحــدى النتــــائج امللموســـة للتوصيـــات الـــواردة يف  - ٤
منهاج العمل اعتمـاد الـربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة (قـرار 
ــــاب التوقيـــع  اجلمعيــة العامــة ٤/٥٤، املرفــق). ومنــذ فتــح ب
ــــه يف ١٠ كـــانون األول/ديســـمرب  والتصديــق واالنضمــام إلي
١٩٩٩، وقعت ٢٤ دولة طرف عليه وأشار عدد مـن الـدول 
األخرى إىل أا تعتزم التصديق املبكـر عليـه. وعنـد بـدء نفـاذ 
الـربوتوكول االختيـاري، سـتكون اللجنـة مسـؤولة عـن تنفيــذ 
الصـك الـدويل اجلديـد اهلـام. وـذه الطريقـــة أيضــا، سيتســىن 

استمرار رصد منهاج العمل. 
وسـتؤدي االتفاقيـة وعمليـة الرصـــد املنشــأة مبوجبــها  - ٥
ـــل،  دورا حامســا يف التــأكد مــن حتقيــق أهــداف منــهاج العم
باإلضافة إىل أي مبادرات جديدة تنشأ عن الدورة االسـتثنائية 
اخلاصة للجمعية العامة املعنونـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املسـاواة 
بني اجلنسني، والتنمية والسلم يف القرن احلـادي والعشـرين�، 

املقرر عقدها يف حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
 

املقررات   باء -
املقرر ٢٢/أوال 

التقارير املقدمة من الدول األطراف 
قـررت اللجنـة أن توجــه الرئيســة رســائل إىل الــدول 
األطراف اليت مل تقدم تقريريـن أو أكـثر مـن التقـارير املطلوبـة 
مبقتضــى املــادة ١٨ مــن االتفاقيــة، تشــري فيــها إىل التزاماــــا 

التعاهدية يف هذا الصدد. 
 

املقرر ٢٢/ثانيا 
قائمة القضايا واألسئلة اليت أعدها الفريــق العــامل 

ملا قبل الدورة 
ـــى اخلــرباء قائمــة القضايــا  قـررت اللجنـة أن تعمـم عل
واألسئلة اليت أعدها الفريق العامل ملا قبل الدورة بشـأن الـدول 
ـــك الــدول  األطـراف الـيت جيـري النظـر يف تقاريرهـا، وردود تل

عليها، وذلك قبل الدورة اليت جيري حبث التقارير فيها. 
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املقرر ٢٢/ثالثا 
تقدمي الدول األطراف للمعلومات 

قــررت اللجنــة أن تقــوم الــدول األطــراف العارضـــة 
للتقارير، واليت ترغب يف تقـدمي معلومـات إضافيـة عـن طريـق 
وسائل مسعية – بصرية أو الكترونية، من بينها أشرطة الفيديـو 
واألفـالم والشـرائح، بـإبالغ اللجنـة عـن طريـق األمانـة العامــة 
بعزمـها علـى القيـام بذلـك قبـل شـهر علـى األقـل مـــن عــرض 

تقاريرها على اللجنة. 
 

املقرر ٢٢/رابعا 
الفريق العامل ملا قبل الدورة 

قررت اللجنة أن يقوم الفريق العامل ملا قبـل الـدورة، 
عند وضع قائمة بالقضايا واألسئلة املتصلة بالتقـارير الدوريـة، 
بصياغـة قائمـة قصـرية باألســئلة والقضايــا تركــز، إذا أمكــن، 
على جماالت االهتمام الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقيـة مـن 

جانب الدول األطراف. 
  

الفصل الثاين 
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القضـاء علـــى مجيــع  ألف –
أشكال التمييز ضد املرأة   

يف ٤ شباط/فرباير ٢٠٠٠، وهو يـوم اختتـام الـدورة  - ٦
الثانية والعشرين للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة، 
بلغ عدد الدول األعضاء يف اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال 
ـــا  التميـيز ضـد املـرأة ١٦٥ دولـة، وهـي االتفاقيـة الـيت اعتمد
اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا ١٨٠/٣٤ املـــؤرخ ١٨ كــــانون 
ــها  األول/ديسـمرب ١٩٧٩، وفتـح بـاب التوقيـع والتصديـق علي
ـــا  واالنضمـام إليـها يف نيويـورك يف آذار/مـارس ١٩٨٠. ووفق
للمادة ٢٧، دخلت االتفاقية حـيز النفـاذ يف ٣ أيلـول/سـبتمرب 

 .١٩٨١

ـــالدول األطــراف يف االتفاقيــة يف املرفــق  تـرد قائمـة ب - ٧
األول. وتـرد بـاملرفق الثـاين مـن التقريـر نفســـه قائمــة بــالدول 
األطراف اليت قبلت التعديل املدخل علـى الفقـرة ١ مـن املـادة 
٢٠ مــن االتفاقيــة. وتــرد يف املرفــق الثــــالث قائمـــة بـــالدول 
األطراف اليت وقعت أو صدقت على الـربوتوكول االختيـاري 

أو انضمت اليه. 
 

افتتاح الدورة   باء –
عقدت اللجنة دورــا الثانيـة والعشـرين يف مقـر األمـم  - ٨
املتحدة يف الفترة من ١٧ كانون الثاين/يناير إىل ٤ شباط/فرباير 
٢٠٠٠. وعقدت اللجنة ٢٢ جلسـة عامـة (مـن اجللسـة ٤٤٥ 
إىل اجللسة ٤٦٦)، وعقد فريقاها العـامالن ١٨ جلسـة. وتـرد 
يف الفرع ألف من املرفق الرابـع قائمـة بالوثـائق املعروضـة علـى 

اللجنة. 
وافتتحــت الــدورة رئيســة اللجنــــة، الســـيدة عـــايدة  - ٩
غونزالــيز مــــارتينيز (املكســـيك)، الـــيت انتخبـــت يف الـــدورة 

العشرين للجنة يف كانون الثاين/يناير ١٩٩٩. 
ــــغ،  وتكلمــت أمــام اللجنــة الســيدة أجنيــال إ. ف.كن - ١٠
األمينة العامة املساعدة واملستشارة اخلاصـة لألمـني العـام املعنيـة 
بقضايـا نـوع اجلنـس والنـــهوض بــاملرأة، فــأبلغت اللجنــة بــأن 
اجلمعية العامة اختذت يف جلستها العامـة القـرار ٤/٥٤ املـؤرخ 
ــــــر ١٩٩٩ الـــــذي اعتمـــــدت فيـــــه  ٦ تشــــرين األول/أكتوب
الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القضـــاء علــى مجيــع أشــكال 
ـــه  التميــيز ضــد املــرأة، وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق علي
واالنضمـام إليـــه، وكذلــك الــربوتوكول االختيــاري لالتفاقيــة 
الـذي وضعـه يف صيغتـه النهائيـة الفريـــق العــامل املفتــوح بــاب 
العضوية املعين بوضع مشروع الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة 
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتابع للجنة وضع 
املــرأة يف آذار/مــارس ١٩٩٩. وقــالت املستشــارة اخلاصـــة إن 
اعتمــاد اجلمعيــة العامــة للــربوتوكول االختيــاري ميثــل ترمجـــة 
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ـــن املؤمتــر العــاملي حلقــوق  اللتزامـات اتمـع الـدويل يف كـل م
ـــام  اإلنسـان عـام ١٩٩٣ واملؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة ع

١٩٩٥ إىل واقع فعلي. 
كمـا أبلغـت السـيدة كنـغ اللجنـة بأنـه يف ١٠ كـــانون  - ١١
ــــى  األول/ديســمرب ١٩٩٩، فتــح بــاب التوقيــع والتصديــق عل
الربوتوكول االختياري واالنضمام إليــه، وأن ٢٣ دولـة وقعـت 
عليـه. وأضـــافت أنــه بعــد ذلــك، وقعــت دولــة أخــرى علــى 
الربوتوكول. وقد تركـزت مناقشـات فريـق شـارك فيـه األمـني 
العام على االتفاقية والربوتوكول االختياري وأمهيتـهما للمـرأة. 
وشارك يف الفريق أيضا: السيدة ألويزيا فورغيتر، رئيسة الفريق 
العامل املفتوح بـاب العضويـة املعـين بالـربوتوكول االختيـاري؛ 
والسيد بكري وايل نداي، مدير مكتب مفوضة األمـم املتحـدة 
ــــوق اإلنســـان يف نيويـــورك؛ والســـيدة ســـوجاتا  الســامية حلق
مانوهـار، القاضيـة السـابقة باحملكمـة العليـــا يف اهلنــد؛ والســيدة 
فوزية كاسينديا، من منظمة �املساواة اآلن� ورئيسـة اللجنـة؛ 
والسـيدة عـايدة غونزالـيز مـارتينيز. كمــا صــدر بيــان مشــترك 
بشـأن الـربوتوكول االختيـاري عـن املستشـارة اخلاصـة ومــاري 

روبنسون، مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان. 
وأبلغـت املستشـارة اخلاصـة اللجنـة بأنـه منـــذ الــدورة  - ١٢
احلاديـة والعشـرين للجنـة، انضمـت إىل االتفاقيـة دولتـان، مهــا 
النيجر وتوفالو، حبيث بلغ عـدد الـدول األطـراف يف االتفاقيـة 
ـــد وجــه  ١٦٥ دولـة. كمـا أبلغـت اللجنـة بـأن األمـني العـام ق
رسائل إىل مجيع الدول اليت مل تصدق على االتفاقيـة أو تنضـم 
إليها بعد، يطلب منها فيـها النظـر يف التصديـق علـى االتفاقيـة 
ـــل ايــة عــام ٢٠٠٠. وأبلغــت اللجنــة  أو االنضمـام إليـها قب
أيضــا بــالعديد مــن األنشــطة الـــيت اضطلعـــت ـــا لتشـــجيع 
التصديق علىاالتفاقية وقبوهلا وتعديل الفقرة ١ من املـادة ٢٠ 
من االتفاقية. وأشارت إىل أن ٢٣ دولة فقـط هـي الـيت قبلـت 
ــــانون األول/  التعديـــل حـــىت اآلن، وآخرهـــا تركيـــا يف ٩ ك

ديسمرب ١٩٩٩. 

وعرضت املستشارة اخلاصة وصفا لبعض األنشطة اليت  - ١٣
اضطلعت ا الشعبة منذ انعقاد الدورة احلادية والعشرين، فيما 
يتعلق باالتفاقية وجلنة النـهوض بـاملرأة. وتشـمل هـذه األنشـطة 
الندوة القضائية بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان 
على املستوى احمللي، الـيت عقـدت يف مكتـب األمـم املتحـدة يف 
فيينا يف ذكرى مرور عشرين سنة علـى اعتمـاد اتفاقيـة القضـاء 
علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة، وعشـــر ســنوات علــى 
ـــرار اجلمعيــة العامــة ٢٥/٤٤،  اعتمـاد اتفاقيـة حقـوق الطفـل ق
املرفق. ويف متوز/يوليه ١٩٩٩، عقدت يف كوتونو، بنن، حلقة 
تدريبية دون إقليمية عن إعداد التقارير األولية املطلوبة مبوجـب 
االتفاقية، حضرها تسع من دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، اليت 

مل يقدم معظمها تقارير أولية. 
ــــتثنائية  وانتقلــت املستشــارة اخلاصــة إىل الــدورة االس - ١٤
الثالثة والعشرين اليت ستعقدها اجلمعية العامة يف حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠ وستكرس ملوضوع �املرأة سـنة ٢٠٠٠: املسـاواة بـني 
اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين�، فألقت 
الضــوء علــى االجتماعــات التحضرييــة الــيت عقدــــا اللجـــان 
ـــني مــن هــذه  اإلقليميـة. كمـا أبلغـت اللجنـة بأـا حضـرت اثن
االجتماعـات، مهـا املؤمتـــر اإلقليمــي األفريقــي الســادس املعــين 
بـاملرأة الـذي عقـد يف أديـــس أبابــا يف الفــترة مــن ٢٢ إىل ٢٦ 
ـــاين/نوفمــرب ١٩٩٩ لتقييــم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  تشـرين الث
منهاجي عمل بيجني وداكار، واملؤمتر العريب للمتابعة املتكاملـة 
للمؤمترات العاملية لألمم املتحدة الذي عقد يف بريوت يف الفترة 
مـن ٢٩ تشــرين الثــاين/نوفمــرب إىل ١ كــانون الثــاين/ديســمرب 
١٩٩٩. كما أن كارولني هانان، وهي من كبار املوظفات يف 
مكتب املستشارة اخلاصة املعنية بقضايا نوع اجلنـس والنـهوض 
بـــاملرأة، قـــامت بالنيابـــة عـــن املستشـــارة اخلاصـــة، حبضـــــور 
االجتماعات احلكومية الدولية الرفيعة املستوى الـيت عقـدت يف 
ــــر  بـــانكوك يف الفـــترة مـــن ٢٦ إىل ٢٩ تشـــرين األول/أكتوب
١٩٩٩ السـتعراض تنفيـذ منـهاج وإعـالن عمـــل بيجــني علــى 
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الصعيد اإلقليمي. كما اجتمعت اللجنة االقتصادية ألوروبـا يف 
الفترة من ١٧ إىل ٢١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ لتقييـم تنفيـذ 
منـهاج العمـل، وحضـرت االجتمـاع السـيدة يـاكني إرتـــورك، 
مديرة شعبة النهوض باملرأة. وأوضحــت املستشـارة اخلاصـة أن 
ـــة البحــر الكــارييب  اللجنـة االقتصاديـة ألمريكـا الالتينيـة ومنطق

ستجتمع لنفس الغرض يف أوائل شباط/فرباير ٢٠٠٠. 
 

احلضور   جيم –
وحضر الدورة الثانية والعشرين مجيع أعضاء اللجنـة،  - ١٥
باسـتثناء كارلوتـا بوسـتيلو وكـارمل شـاليف. وحضـرت آمنــة 
ـــة  عويـج مـن ١٧ إىل ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير. وحضـرت نائل
جرب يف الفترة من ٢٤ إىل ٢٨ كـانون الثـاين/ينـاير؛ وروزلـني 
هـازيلي يف الفـترة مـن ١٧ إىل ٢٦ كـانون الثـــاين/ينــاير؛ وآن 
لــيز رايــل يف الفــترة مــن ١٨ إىل ٢٦ كــانون الثــــاين/ينـــاير؛ 
وكونغيبـــت ســـينغيور غيـــــس يف الفــــترة مــــن ٢٤ كــــانون 

الثاين/يناير إىل ٤ شباط/فرباير ٢٠٠٠. 
وترد قائمة أعضاء اللجنة مع بيـان فـترة عضويـة كـل  - ١٦

منهن يف املرفق اخلامس. 
 

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   دال –
نظـرت اللجنـة يف جـــدول األعمــال املؤقــت وتنظيــم  - ١٧
األعمـال (CEDAW/C/2000/I/1) يف جلســـتها ٤٤٥ املعقــودة 
يف ١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠. واعتمــدت اللجنـة جـدول 

األعمال التايل: 
افتتاح اجللسة.  - ١

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلـع ـا بـني  - ٣
ـــــــة  الدورتـــــني احلاديـــــة والعشـــــرين والثاني

والعشرين للجنة. 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضـاء  - ٤
مبقتضـى املـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـــى 

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
تنفيذ املادة ٢١ من اتفاقية القضاء على مجيع  - ٥

أشكال التمييز ضد املرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٦

جـــدول األعمـــال املؤقـــت للـــدورة الثالثـــــة  - ٧
والعشرين. 

اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــــن دورـــا الثانيـــة  - ٨
والعشرين. 

 
تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة   هاء –

كانت اللجنة قـد قـررت يف دورـا التاسـعة أن تعقـد  - ١٨
ـــل  قبـل كـل دورة مـن دوراـا اجتماعـات لفريـق عـامل ملـا قب
الــدورة ملــدة مخســة أيــام إلعــداد قوائــم بالقضايــا واملســـائل 
املتصلـة بالتقـارير الدوريـة الـيت سـتنظر فيـها اللجنـة يف دورــا 
ـــامل ملــا قبــل الــدورة  التاليـة. وعقـدت اجتماعـات الفريـق الع
الثانيـة والعشـرين للجنـة يف الفـترة مـن ٢٨ حزيـران/يونيــه إىل 

٢ متوز/يوليه ١٩٩٩. 
وشــاركت يف اجتماعــات الفريــق العــامل العضـــوات  - ١٩
التالية أمساؤهن، الاليت متثلن خمتلف اموعات اإلقليمية: سلمى 
خــان (آســيا واحمليــط اهلــادئ)؛ وإيفانكــا كــوريت (أوروبــــا)؛ 

وروزالني هازيل (أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب). 
وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايـا واملسـائل املتصلـة  - ٢٠
بتقارير أربع من الدول األعضـاء هـي: أملانيـا وبوركينـا فـاصو 

وبيالروس ولكسمربغ. 
ويف اجللسة ٤٤٧ املعقودة يف ١٩ كانون الثــاين/ينـاير  - ٢١
٢٠٠٠، قدمت رئيسة الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة، سـلمى 
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 CEDAW/C/1999/II/CRP.1) خـــان، تقريـــر الفريـــق العــــامل
 .(Add.1-4و

 
تكوين الفريقني العاملني وتنظيم أعماهلما   واو -

يف الـدورة ٤٤٧ املعقـودة يف ١٩ كـانون الثـاين/ينــاير  - ٢٢
ــــا فريقـــا عـــامال  ٢٠٠٠، قــررت اللجنــة أن تنظــر، باعتباره
بكـامل هيئتـه، يف املسـائل املتضمنــة يف إطــار البنــد ٥ (تنفيــذ 
املـادة ٢١ مـن االتفاقيـة) والبنـــد ٦ (ســبل ووســائل التعجيــل 
بعمـل اللجنـة). وكـانت املسـائل الـيت قـررت النظـر فيـها هـــي 
ــــيز ضـــد املـــرأة؛  النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمي

والربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
  

الفصل الثالث 
ـــع ــا  تقريـر الرئيسـة عـن األنشـطة املضطل
بـني الدورتـــني احلاديــة والعشــرين والثانيــة 

والعشرين للجنة   
قدمت السيدة عايدة غونزاليز مارتينيز، رئيسة اللجنة،  - ٢٣
تقريـرا عـن األنشـطة الـيت اضطلعـت ـــا منــذ الــدورة الســابقة 
للجنة، فأوضحت أـا حضـرت حلقـة عمـل نظمتـها مفوضيـة 
األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسـان، باالشـتراك مـع برنـامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، عن �املؤشرات احملتملة للحقوق املدنيـة 
والسياســية�. وتركــزت املناقشــة يف احللقــة علــى املؤشــــرات 
احملتملة حلقوق اإلنسـان يف إطـار ثالثـة جمـاالت، مشلـت: إدارة 
العـدل، والدميقراطيـة واملشـاركة، واألمـن الشـــخصي. وحضــر 
ـــهم خــرباء مــن مؤسســات  حلقـة العمـل ١٩ شـخصا، مـن بين
أكادميية، ورئيس جلنة القضـاء علـى التميـيز العنصـري، وعضـو 
من جلنة مناهضة التعذيب، وأعضاء مـن اللجنـة الفرعيـة املعنيـة 
بتعزيز ومحاية حقــوق اإلنسـان، واملقـرر اخلـاص للجنـة حقـوق 
اإلنسان املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات 
موجزة وتعسفية، فضال عن خرباء يف ميدان حقوق اإلنسان. 

وحضرت الرئيسة اجتماعات اللجنـة الثالثـة للجمعيـة  - ٢٤
العامة يف دورــا الرابعـة واخلمسـني، حيـث أدلـت ببيـان أثنـاء 
مناقشــة بنــد جــدول األعمــال املعنــون �النــهوض بـــاملرأة�. 
ـــــربوتوكول  وأبلغـــت اللجنـــة أن اعتمـــاد اجلمعيـــة العامـــة لل
االختيـاري يف ٦ تشـرين األول/أكتوبـر ١٩٩٩ كـــان خطــوة 
ــة  إىل األمـام بالنسـبة للنسـاء بصفـة عامـة، وليـس بالنسـبة للجن
وحدهـا. وأشـارت الرئيسـة إىل أنـه خـــالل مناقشــات اللجنــة 

الثالثة، أعرب معظم الوفود عن تأييدهم لعمل اللجنة. 
وأبلغت الرئيسة اللجنة بأا نقلـت رسـالة إىل النـدوة  - ٢٥
القضائية اليت عقدت مبناسبة مــرور عشـرين سـنة علـى اعتمـاد 
اجلمعية العامة التفاقية القضاء على مجيع أشـكال التميـيز ضـد 
املــرأة، ومــرور عشــر ســنوات علــى اعتمــاد اجلمعيــة العامـــة 
التفاقية حقوق الطفل. وقد قرأت الرسالة أمنة عويج، عضوة 

اللجنة، اليت كانت املتكلمة الرئيسية يف الندوة. 
وأبلغـت الرئيسـة اللجنـة بأـــا شــاركت يف االحتفــال  - ٢٦
اخلاص بالتوقيع على الربوتوكول االختياري الذي عقد يف ١٠ 
كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، ويف اجتمـاع املـائدة املســتديرة 
الـذي عقـد يف نفـس اليـوم، وشـارك فيـه األمـني العـــام، الســيد 
ــــربوتوكول  كـــويف عنـــان، حيـــث نوقشـــت آثـــار ونطـــاق ال
ـــع أشــكال التميــيز ضــد  االختيـاري واتفاقيـة القضـاء علـى مجي
املرأة. وأوضحت أن املسائل اليت سلطت الضوء عليها يف بياا 
مشلـت �احتيـاج اللجنـة ملزيـد مـــن املــوارد للوفــاء مبســؤولياا 
بصـورة فعالـة، علـى النحـو املبـني يف الــربوتوكول االختيــاري، 
وخباصة املوارد مـن املوظفـني الفنيـني الالزمـني لدراسـة وحتليـل 

الرسائل والتشريعات الوطنية ذات الصلة�. 
واختتمـت الرئيسـة كلمتـها باإلشـارة إىل تنـامي تأثــري  -٢٧
االتفاقيـة واللجنـة، وهـو مـا ينعكـس يف خمتلـــف االجتماعــات 
واالحتفـاالت الـيت عقـدت خـالل الفـــترة املشــمولة بــالتقرير. 
ووجهت االنتباه بصفة خاصة إىل حلقـة العمـل املعنيـة بأوجـه 
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التقـارب واالختـالف بـني اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشــكال 
ــــها  التميــيز ضــد املــرأة وبــني الشــريعة اإلســالمية، الــيت نظم
ــاين/نوفمـرب  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة يف تشرين الث
١٩٩٩. وأوضحـت أن اللجنـة كـانت ممثلـة يف حلقـــة العمــل 
هـذه مـن خـالل مقررـا، السـيدة عائشـة فريـدي أجـار، الـــيت 

أثىن منظمو احللقة على مشاركتها. 
  

الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير املقدم ــــر يف التق النظ

األطراف مبوجب املادة ١٨ من االتفاقية   
مقدمة   ألف -

نظـرت اللجنـة، يف أثنـاء دورـا الثانيـة والعشـــرين، يف  - ٢٨
تقــارير مثــاين دول أطــراف مقدمــــة مبوجـــب املـــادة ١٨ مـــن 
االتفاقيـــة: تقريـــران أوليـــــان؛ وتقريــــران أويل وثــــان لدولــــة 
طـــرف؛ والتقـــارير الدوريـــة األول والثـــاين والثـــالث لدولـــــة 
طـرف، وتقريـر أويل وثـان جممـع؛ وتقريـر دوري ثـــان وثــالث 
جممـع وتقريــر دوري رابــع لدولــة طــرف، وتقريــران دوريــان 

ثالثان. 
وأعــدت اللجنــة، وفقــا ملــا قررتــه يف دورــا الثالثـــة  - ٢٩
عشرة املعقودة يف ١٩٩٤، تعليقــات ختاميـة علـى كـل تقريـر 
مت النظر فيه. وترد أدناه التعليقات اخلتاميـة للجنـة علـى تقريـر 
كل دولة من الدول األطراف، بالصيغة اليت أعدها ا أعضـاء 

اللجنة، وموجز للبيانات التمهيدية ملمثلي الدول األطراف. 
 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف   باء -
التقارير األولية  - ١

اهلند 
نظــــرت اللجنــــة فــــي التقريـــر األولــــي املقـــدم مــن  - ٣٠
ــــــــاا ٤٥٢ و ٤٥٣  اهلنــــــد (CEDAW/C/IND/1) يف جلســـ

ــــاين/ينـــاير  و ٤٦٢ املعقــــــودة فـــــــــي ٢٤ و ٣١ كــانون الث
٢٠٠٠ (CEDAW/C/SR.452 و 453 و 462). 

 
عرض التقرير من قبل الدولة الطرف   

أبلغت ممثلــة اهلنـد اللجنـة بـأن بلدهـا قـد صـدق علـى  - ٣١
االتفاقية يف متوز/يوليه ١٩٩٣، وضمـن صـك تصديقـه عليـها 
إعالنـني وحتفظـا واحـدا. وذكـــرت أن إعــداد التقريــر ســبقته 
مشـاورات واسـعة النطـاق مـع عـدد مـن املنظمـــات النســائية. 
وأشـارت إىل أن اهلنـد قـد صدقـت علـى عـــدد مــن الصكــوك 
الدوليـة املتصلـة حبقـوق اإلنسـان، وأن الدسـتور اهلنـدي حيظــر 
التمييز على أساس اجلنس وينص كذلك علـى العمـل اإلجيـايب 
لصاحل املرأة. وقالت إن اهلند كانت مـن البلـدان الـيت شـرعت 
بعملية استشارية للتحضري للمؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة 
وكانت يف مقدمة البلدان اليت قبلت دومنا حتفظ منـهاج عمـل 

بيجني. 
وأشارت املمثلة إىل مجلة إجنــازات حتققـت مؤخـرا يف  - ٣٢
ــــام يف آذار/ مـــارس  جمــال تنفيــذ بلدهــا لالتفاقيــة، منــها القي
١٩٩٧ بإنشـاء جلنـة برملانيـة معنيـــة بتمكــني املــرأة، وإدخــال 
تعديـالت علـى الدسـتور يكفـــل مبوجبــها للمــرأة ٣٣,٣٣ يف 
املائة من املقاعد يف مؤسسات �بانشايايت راج� القائمة علـى 
صعيـد احلكومـــات احملليــة يف املنــاطق الريفيــة، وعلــى صعيــد 
البلديـات يف املنـاطق احلضريـة. كمـا ذكـرت أنـه مت يف أواخــر 
عام ١٩٩٩ طرح مشروع قانون يكفل مـا ال يقـل عـن ثلـث 
املقاعد للمرأة من العدد اإلمجايل للمقاعد اليت متـأل عـن طريـق 
االنتخـاب املباشـر يف جملـس الشـعب، واـــالس التشــريعية يف 

الواليات. 
ووصفت املمثلة طبيعـة اجلـهاز العـامل علـى النـهوض  - ٣٣
بـاملرأة علـى الصعيـد الوطـين الـــذي تتــوىل تنســيقه وزارة منــاء 
املرأة والطفل اليت يرأسها شخص برتبة وزيـر ويسـاعده وزيـر 
دولة. وتتوىل اللجنة الوطنية املعنية بشؤون املرأة، اليت أنشـئت 
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يف عام ١٩٩٢، االضطالع مبـهام أمـني مظـامل رمسـي لشـؤون 
ـــة  املــرأة، يف حــني يقيــم الــس املركــزي للرعايــة االجتماعي
وصـالت شـبكية مـع مـا ينـاهز ٠٠٠ ١٢ منظمـة نسـائية غــري 
حكوميــة. وتوجــد كذلــك علــى صعيــــد الواليـــات آليـــات 
مؤسسية للنهوض باملرأة. وسلطت املمثلة الضـوء علـى اخلطـة 
اخلماســية التاســعة (١٩٩٧-٢٠٠٢) الــيت حــــددت مســـألة 
متكني املرأة كاستراتيجية للتنميـة وقـررت أن توضـع بالشـكل 
النهائي ويف أقرب وقت ممكن سياسة وطنية للنـهوض بـاملرأة. 
وأشـــارت إىل أن العديـــد مـــن اآلليـــات املذكـــورة يف تلــــك 
السياسـة الوطنيـة قـد جـهزت بـــالفعل بانتظــار إقرارهــا. وقــد 
أصدر مكتب رئيس الوزراء مؤخرا توجيهات تقضـي بـإجراء 
اســـتعراض ألثـــر مراعـــاة املنظــــور اجلنســــاين يف الــــوزارات 

واإلدارات احلكومية. 
وأشـارت املمثلـة إىل وجـود تشـريعات تعـــزز مصــاحل  - ٣٤
املرأة تدرجييا علــى الصعيـد املركـزي وعلـى صعيـد الواليـات، 
وتكليف احلكومة الس الوطين للمرأة مبهمة اإلشـراف علـى 
تنفيـذ الضمانـات الدسـتورية والقانونيـة للمـرأة. وذكـرت أنـــه 
ـــه مت تقــدمي توصيــات  جيـري حاليـا اسـتعراض ٣٩ قانونـا؛ وأن
بإدخال تعديالت على القوانني تشـمل تعديـالت علـى قـانون 
(منع) اإلجتار الشائن؛ وأنه جرى إعداد مشروع قانون بشـأن 
العنـف ضـد املـرأة. وأضـافت أنـه جـرى إنشـاء حمـاكم شـــعبية 
(لوك  عداالت) وحمـاكم معنيـة بشـؤون املـرأة واألسـرة توفـر 
إمكانيـة إقامـة العـدل بقـدر ضئيـل مـن الرمسيـــات. وقــالت إن 
ـــاليد الراســخة يف اهلنــد وإن  دعـوى احلـق العـام تعتـرب مـن التق
احملكمـة العليـا أصـدرت أحكامـــا مشــهورة، تشــمل التحــرش 
اجلنسي يف مكان العمل وبغاء األطفال. كما أقام العديـد مـن 
املعـــاهد التدريبيـــة دورات للموظفـــني القضـــائيني لتوعيتــــهم 

بالفوارق بني اجلنسني. 
وبينــت املمثلــة اخلطــوات املتخــــذة لتنقيـــح املنـــاهج  - ٣٥
التعليمية والكتب املدرسية من منظور جنساين؛ واجلـهود الـيت 

تبذهلـا وزارة اإلعـالم واإلذاعـة لكفالـة تقـدمي وسـائط اإلعــالم 
صورا إجيابية عـن املـرأة. وقـالت إنـه جـرى اختـاذ عـدة تدابـري 
للتصدي للبغاء واإلجتار بالنسـاء منـها اقـتراح يقضـي بإدخـال 
تعديل على قانون (منع) اإلجتار الشـائن ـدف توسـيع نطـاق 
هذا القانون وزيادة العقوبات املفروضة بشـأنه؛ واقـتراح آخـر 
بتعيـني عنـاصر شـرطة خاصـة؛ وبإقامـة منـازل حلمايـــة أطفــال 
العاهرات ولتطوير قدرام وتوفــري الرعايـة هلـم. وأضـافت أنـه 
ـــل  جــرى وضــع خطــة عمــل ملكافحــة اإلجتــار بــاملرأة والطف
واستغالهلما جنسيا ألغراض جتاريـة وإلدمـاج املعتـدى عليـهم 
يف اتمع؛ وأن اهلند شاركت بفعالية يف صياغة اتفاقية رابطـة 
جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي املتعلقـة مبنـع ومكافحـة اإلجتـار 

باملرأة والطفل ألغراض الدعارة. 
ـــهدت يف املؤمتــر العــاملي  وذكـرت املمثلـة أن اهلنـد تع - ٣٦
الرابع املعين باملرأة بزيادة االستثمار يف ميـدان التعليـم، وذلـك 
بتخصيص ستة يف املائة له من الناتج احمللي اإلمجايل لكـن هـذا 
اهلدف مل يتحقق لغاية اآلن ولئـن كـان معـدل اإلملـام بـالقراءة 
والكتابــة بــني النســاء كــان أعلــى مــن معدلــه بــني الرجــــال 
يف الســـنوات األخـــــرية. وال تــــزال تبــــذل جــــهود مكثفــــة 
ملعاجلـــة الفـــوارق بـــني اجلنســـني يف جمـــايل اإلملـــام بــــالقراءة 
والكتابة والتعليم وتشمل إنشـاء مراكـز لتعليـم الفتيـات لتلبيـة 
ـــى احلصــول علــى تعليــم  احتياجـات غـري القـادرات منـهن عل

رمسي. 
وأبلغــت املمثلــة اللجنــــة أن قوانـــني العمـــل اهلنديـــة  - ٣٧
ــــل الدوليـــة وأن احلكومـــة  تتماشــى مــع معايــري منظمــة العم
مـا فتئـت حتـاول توسـيع نطـاق اسـتحقاقات األمومـــة ليشــمل 
مجيع النساء، وتوفري الرعاية ألطفال العـامالت. وقـد وضعـت 
احملكمـة العليـا يف أحـد أحكامـها مبـادئ توجيهيـة يـهتدي ـــا 
أربـاب العمـل يف املسـائل املتعلقـة بـالتحرش اجلنسـي، وجيــري 
حاليا إعداد تشريع جيسد تلك املبادئ التوجيهية. كمـا شـرع 
ــــري  جبــهود ترمــي إىل االعــتراف بعمــل النســاء يف القطــاع غ
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النظـامي وبإدماجـه يف التعـداد الوطـــين وبتوفــري محايــة العمــل 
للعامالت يف هذا القطاع. 

وحتققـت يف العقـد األخـري حتسـينات هامـــة يف صحــة  - ٣٨
املـرأة ولئـــن كــان ارتفــاع معــدل وفيــات األمــهات ال يــزال 
يشكل مصدرا للقلق. وميثل برنـامج الصحـة اإلجنابيـة وصحـة 
األطفال الذي شرع به مؤخرا حماولة ملعاجلة صحة املرأة علـى 
حنـو شـامل. وبـدئ العمـــل بتدابــري للتصــدي لفــريوس نقــص 
املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعـة املكتسـب (اإليـدز) كمـا 
اعتمــدت تشــريعات واســــتراتيجيات أخـــرى ملواجهـــة قتـــل 

املواليد اإلناث واإلجهاض االنتقائي بسبب جنس اجلنني. 
وأشارت املمثلة إىل أن الريفيات يشـكلن حـوايل ٨٠  - ٣٩
يف املائة من السكان اإلناث وأن احلكومة بدأت العمل بنظـام 
احلصص وبربامج معينة للنساء تكفل مبوجبـها حصوهلـن علـى 

حصة مساوية يف التنمية الريفية والربامج الزراعية. 
وذكــرت أن قوانــني األحــوال الشــخصية للطوائــــف  - ٤٠
الدينيـة الرئيسـية هــي الــيت تنظــم تقليديــا العالقــات الزوجيــة 
والعائلية، وأن احلكومة تتمسك يف الوقت نفسه بسياسة عدم 
التدخل بتلك القوانني مـا مل تطلـب الطوائـف الدينيـة بنفسـها 
ـــاكم  منـها إجـراء تغيـري. ومـع ذلـك، فقـد مت اعتمـاد قـانون حم
األسرة الذي ينص على أن القضايـا العائليـة مـن قبيـل الـزواج 
ـــاكم األســرة الــذي يشــمل  والنفقـة تقـع ضمـن اختصـاص حم
بـدوره إجـراءات غـري رمسيـة وخدمـات استشـارية. ووجـــهت 
املمثلة االنتباه إىل التشريع املتعلـق بـالعنف املرتبـط باملـهر وإىل 
أحكـام قـــانون العقوبــات والبينــات املتصلــة مبعاملــة الزوجــة 

معاملة قاسية من قبل زوجها أو أقاربه. 
ويف اخلتــام، أكــــدت املمثلـــة علـــى اجلـــهود احلثيثـــة  - ٤١
وامللموسة واملطردة اليت تبذهلا اهلند للقضاء علـى الفقـر وعـدم 
االسـتقرار االجتمـاعي مـن ناحيـة، ولتمكـني الفقـراء والفئــات 

الضعيفة من ناحية أخرى. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

ترحب اللجنة بتقدمي اهلند لتقريرهـا األويل. وتالحـظ  - ٤٢
أن التقرير يتفق مع املبادئ التوجيهية اليت قررـا اللجنـة لكنـه 
ال يوفــر معلومــات كافيــة عــن تنفيــذ بعــــض املـــواد، وعـــن 
مســـألة العنـــف املوجـــه ضـــــد املــــرأة عمومــــا. وأن تقــــدمي 
ـــن موعــده. كمــا ال يتضمــن التقريــر  التقريـر كـان متـأخرا ع
معلومـات عـن التدابـري املتخـذة لتنفيـذ منـــهاج عمــل بيجــني. 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد ملــا قدمـه مـن ردود مكتوبـة 
ـــات هامــة  وشـفوية خـالل النظـر يف التقريـر ممـا زودهـا مبعلوم

أخرى. 
وتالحظ اللجنة أن التقرير والردود الشفوية واملكتوبـة  - ٤٣
ال توفر بيانات إحصائية كافية مبوبة بـالتفصيل حبسـب اجلنـس 
ـــذ األعمــال اإلجنابيــة  وواليـات االحتـاد، أو معلومـات عـن تنفي

والتدابري املتخذة لفائدة الطبقات املنبوذة. 
ـــق أن احلكومــة ال تعــتزم إعــادة  وتالحـظ اللجنـة بقل - ٤٤
النظر يف اإلعالنني اللذين حتفظت مبوجبهما علـى الفقرتـني ١ 

و ٢ من املادة ١٦ من االتفاقية. 
اجلوانب اإلجيابية 

تسـلم اللجنـة بـأن اهلنـد كفلـت يف دسـتورها حقـــوق  - ٤٥
اإلنسان األساسية اليت ميكن إنفاذهـا بطلـب يرفـع إىل احملكمـة 
العليا. وتشيد اللحنة على وجه اخلصـوص بـاعتراف الدسـتور 
بــاحلق األساســي يف املســاواة بــني اجلنســــني وعـــدم التميـــيز 

وبتضمنه حكما متكينيا حمددا للعمل اإلجيايب. 
ـــيت قدمتــها  وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمسـامهة ال - ٤٦
احملكمـة العليـا يف اهلنـد يف تطويـر مفـهوم املقاضـاة االجتماعيــة 
ووضع اجتهادات قضائيـة تدمـج أحكـام االتفاقيـة يف القـانون 
احمللــي بتفســري األحكــام الدســتورية املتعلقــة باملســــاواة بـــني 

اجلنسني وعدم التمييز. 
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وتشـيد اللجنـة باسـتحداث احلكومـات يف اهلنـد علــى  - ٤٧
مـر الزمـن طائفـة مـن السياسـات والـربامج الراميـة إىل حتســـني 
حالة املرأة. وتالحظ مع التقدير أن هذه الــربامج أسـهمت إىل 
حــد مــا يف حتســني نوعيــة املؤشــرات االجتماعيــة للمـــرأة يف 
خمتلف واليات االحتاد. وترحب اللجنة بـاالقتراح الداعـي إىل 
صياغـة سياسـة جديـدة لتمكـني املـرأة وبالتوجيـهات الصــادرة 
عن مكتب رئيـس الـوزراء الداعيـة إىل تعميـم مسـائل املنظـور 
اجلنسـاين واعتمـــاد ــج حقوقــي إزاء التنميــة علــى املســتوى 

الوطين. 
وتثـين اللجنـــة علــى حكومــة اهلنــد إلنشــائها اللجنــة  - ٤٨
الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة وجلانـا للمـرأة علـى مســـتوى الواليــات 
تضطلع مبسؤولية وضع خطط عمـل ملراعـاة املنظـور اجلنسـاين 

واقتراحات إلصالح القوانني. 
وتشيد اللجنة باختـاذ احلكومـة تدابـري للعمـل اإلجيـايب  - ٤٩
ـــها حجــز ٣٣ يف املائــة مــن املقــاعد يف اهليئــات  أمكـن بفضل
احلكوميـة احملليـة للنسـاء. وترحـب مبشـــروع القــانون املقــترح 
ـــن املقــاعد يف الــس الوطــين وجمــالس  حلجـز ٣٣ يف املائـة م
الواليـات للنسـاء، والتـأكيد يف البيانـات الشـفوية بأنـه ســيوفر 
للنسـاء تغطيـة تـتراوح مـا بـني ٣٠ و ٤٠ يف املائـة يف الــربامج 

اليت تتيح إمكانية الوصول إىل االئتمانات. 
وتثـين اللجنـة علـى احلكومـة إلصدارهـا قانونـــا حيظــر  - ٥٠
اإلجــــهاض االنتقــــائي بســــبب جنــــس اجلنــــني. وترحـــــب 
بـالتعديالت الـيت أدخلـت علـى قـانون اجلنسـية إلعطـــاء املــرأة 

والرجل حقوقا واحدة. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
تالحـظ اللجنـة أن لـدى اهلنـد قطاعـــا ســكانيا كبــريا  - ٥١
جـدا معظمـه ريفـــي يعيــش يف فقــر مدقــع وأن تــأنيث الفقــر 
وتزايد التفاوت بني الدخول أمران حيوالن دون انتقـال فوائـد 

التنمية االقتصادية إىل النساء.  

ـــــات  وتعتــــرب اللجنــــة أن انتشــــار الفقــــر، واملمارس - ٥٢
االجتماعية من قبيل النظام الطبقي، وإيثار البنني علـى البنـات 
الـذي يتجلـى يف ارتفـاع حـوادث العنـف ضـد املـرأة. وأوجــه 
التفــاوت الكبــري بــني اجلنســني. واخنفــاض نســبة النســـاء إىل 
الرجـال هـي أمـور تشـكل عقبـات ال يسـتهان ـا حتـــول دون 

تنفيذ االتفاقية. 
وتالحظ اللجنة أن وجود أوجه تفـاوت بـني األقـاليم  - ٥٣

أمر يعوق التنفيذ الفعال لالتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تالحـظ اللجنـة أنـه مل يتـم إدمـــاج االتفاقيــة ومنــهاج  - ٥٤
عمـل بيجـــني يف ختطيــط السياســات ووضــع الــربامج. ولئــن 
وجدت يف فترة مـا قبـل مؤمتـر بيجـني ومـا بعـده عـدة خطـط 
ـــد جــا قائمــا  وطنيـة، فاللجنـة تالحـظ أن هـذه اخلطـط تعتم

على الرعاية االجتماعية للمرأة. 
وتوصي اللجنة بأن تـأخذ السياسـة املقترحـة لتمكـني  - ٥٥
املرأة بأحكام االتفاقية ومنهاج عمل بيجني وبنهج قـائم علـى 

احلقوق. 
ــة  وتعتـرب اللجنـة أن عـدم ختصيـص مـوارد كافيـة لتنمي - ٥٦
قدرات املرأة يف القطاع االجتماعي وعدم تنفيذ القوانني على 
ـــال حقــوق اإلنســان للمــرأة يف  حنـو واف أمـران يعوقـان إعم

اهلند إعاقة خطرية. 
وحتـث اللجنـــة علــى ختصيــص مــوارد كافيــة لتنميــة  - ٥٧
قـدرات املـرأة يف القطـاع االجتمـاعي كمـا حتـث علـــى تنفيــذ 

القوانني ذات الصلة تنفيذا كامال. 
ـــار  وتالحــظ اللجنــة وجــود ثغــرات عديــدة يف اإلط - ٥٨
التشــريعي. وتعتــرب اللجنــة أن مثــة حاجـــة ملحـــة إىل إجـــراء 
إصــالح تشــريعي شــامل لتعزيــز املســــاواة وتدعيـــم حقـــوق 

اإلنسان للمرأة. 
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وتوصـي اللجنـة باسـتخدام اقتراحـات اللجنـة الوطنيــة  - ٥٩
املعنية باملرأة، املتعلقـة بـإصالح القوانـني، يف إعـداد تشـريعات 
ـــة هــذه اللجنــة مبهمــة إعــداد ورقــات عمــل  جديـدة، وبإناط
لإلصالح القانوين يف ااالت احلامسة، يف حدود إطار زمين. 

وتالحـظ اللجنـة أنـه مل تتخـذ أي خطـوات إلصـــالح  - ٦٠
قوانني األحوال الشخصية ملختلـف الطوائـف الدينيـة والعرقيـة 
بالتشـاور معـها لكـي متتثـل هـذه القوانـني لالتفاقيــة. ويســاور 
اللجنة القلق ألن سياسة عدم التدخـل الـيت تنتهجـها احلكومـة 
إمنا تدمي القوالب اجلنسـية وإيثـار البنـني علـى البنـات والتميـيز 

ضد املرأة. 
وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى ســـحب إعالــا الــذي  - ٦١
حتفظت فيه على الفقرة ١ من املادة ١٦ من االتفاقية والعمـل 
مـع اموعـات النسـائية وتأييدهـــا بوصفــها أعضــاء يف اتــع 
احمللــــي يف اســــتعراض قوانــــني األحــــوال الشــــخصية هـــــذه 
وإصالحـها. وتدعـو اللجنـة احلكومـة أيضـا إىل اتبـاع املبـــادئ 
التوجيهيـة يف الدسـتور ويف قـرارات احملكمـــة العليــا وإىل ســن 
قانون مدين موحد تستطيع الطوائف العرقية والدينيـة املختلفـة 

اعتماده. 
ويسـاور اللجنـــة القلــق مــن أن اهلنــد مل تنشــئ حــىت  - ٦٢
اآلن نظاما شامال وإلزاميا لتسـجيل املواليـد والزجيـات.وتشـري 
اللجنة إىل أن عدم القـدرة علـى إثبـات هـذه األحـداث اهلامـة 
ـــني الــيت حتمــي  بالوثـائق أمـر حيـول دون التنفيـذ الفعـال للقوان
الفتيــات مــن االســتغالل اجلنســي واالجتــار بعمــل األطفــــال 
والزواج املبكر أو باإلكراه. ويساور اللجنة أيضا قلـق مـن أن 
يــؤدي عــدم تســجيل الــزواج إىل الضــــرر حبقـــوق املـــرأة يف 

اإلرث. 
وتدعــو اللجنــة احلكومــة إىل توفــري املــوارد الالزمــــة  - ٦٣
وإنشــاء نظــام للتســجيل اإللزامــي للمواليــد ورصــــد تنفيـــذه 
بالتعــاون مــع اموعــات النســائية واهليئــات احملليــة. وحتـــث 

ـــا بشــأن املــادة ١٦ مــن  اللجنـة احلكومـة علـى سـحب إعال
االتفاقية. 

ويســاور اللجنــة القلــق مــــن أن احلـــق األساســـي يف  - ٦٤
التعليم الذي يقضي به الدستور وتعـترف بـه احملكمـة العليـا مل 
يوضـع موضـع التنفيـــذ بــتزويد الفتيــات بفــرص الوصــول إىل 
التعليـم االبتدائـي والثـــانوي. وتالحــظ أن االعتمــاد املرصــود 
للتعليــم يف امليزانيــة ال ميتثــل إىل حــــد اآلن اللتزامـــات اهلنـــد 

مبوجب منهاج عمل بيجني. 
وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى اختــاذ عمــل إجيــــايب،  - ٦٥
ووضــع إطــــار زمـــين وتوفـــري مـــوارد كافيـــة للتعليـــم األويل 
والثــانوي إلتاحــة حصــول البنــات علــى التعليــم علــى قــــدم 
املســاواة وللقضــاء علــى أميــة الكبــار بــني النســــاء. وتدعـــو 
احلكومة إىل جعل التعليـم األويل والثـانوي إلزاميـا عـن طريـق 

إدخال قواعد إنفاذ املناسبة. 
ـــوق  ويسـاور القلـق اللجنـة ألنـه ال ميكـن إعمـال احلق - ٦٦
األساسية املعترف ا يف الدسـتور إال ضـد اجلـهات احلكوميـة 
فقط، ويف حالة عدم قيام الدولـة بإعماهلـا. وتالحـظ أيضـا أن 
القطـاع اخلـاص حيـث يعمـل عـدد مـن النسـاء توسـع يف فــترة 
االنتقال صوب سياسات اقتصـاد السـوق، وال تشـمله املعايـري 

الدستورية. 
وتوصي اللجنة بسن قانون بشأن مسألة التميـيز علـى  - ٦٧
أسـاس نـوع اجلنـس، لكـي تصبـح معايـري االتفاقيـة والدســـتور 
قابلة للتطبيق يف حالة اإلجراءات اليت تتخذهـا جـهات أخـرى 

غري احلكومة أو يف حالة عدم اختاذ إجراءات. 
ويساور القلق اللجنـة بوجـود حـاالت كثـرية للعنـف  - ٦٨
ضد املرأة قائمة على أساس نوع اجلنس، وتتخذ أشكاال أشد 
بسبب العادات العرفية مثل املهر وممارسة حـرق األرملـة حيـة 
مـع زوجـها املتـويف (الســـايت)، ونظــام الديفاداســي. ويتجلــى 
أيضا التمييز ضد املرأة اليت تنتمـي إىل طبقـات خاصـة وفئـات 
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عرقية أو دينية، يف األشكال القاسـية للعنـف البـدين واجلنسـي 
والتحرش. 

وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى تنفيـــذ التشــريع احلــايل  - ٦٩
الذي حيظر ممارسات مثل املهر والديفاداسي والتميـيز الطبقـي 
وتدعو احلكومة إىل تعزيز إنفاذ القانون وإدخال اإلصالحـات 
الـيت تقترحـها اللجنـة الوطنيـة املعنيـــة بــاملرأة والناشــطات مــن 
النســـاء بالنســـبة للقـــانون اخلـــاص باالغتصـــاب، والتحـــرش 

اجلنسي والعنف العائلي. 
ــــاجل  وتوصــي اللجنــة بــإعداد خطــة عمــل وطنيــة تع - ٧٠
بطريقة كلية موضوع العنف القائم علـى نـوع اجلنـس، متشـيا 
مع التوصيتني العامتني للجنة ١٩ و ٢٤. وتدعو احلكومـة إىل 
توفري إحصاءات ومعلومات عـن العنـف املوجـه ضـد املـرأة يف 

تقريرها املقبل. 
ويساور القلق اللجنة ألن املرأة تتعرض ملخاطر تتسـم  - ٧١
مبسـتويات مرتفعـة مـن العنـف واالغتصـــاب واإلذالل النــاجم 
عـن التحـرش اجلنسـي والتعذيـــب يف املنــاطق الــيت توجــد ــا 

حاالت عصيان مسلح. 
وتوصــي اللجنــة باســتعراض تشــريع منــع اإلرهـــاب  - ٧٢
وقانون األحكام اخلاصة للقوات املسلحة، بالتشـاور مـع جلنـة 
ــدين،  حقـوق اإلنســـان، واللجنـــة الوطنيـــة للمـرأة واتمـع امل
لكـي ال حتـول السـلطات اخلاصـة املعطـاة لقـــوات األمــن دون 
إجراء التحقيق واحملاكمة فيما يتصل باألفعال املتسمة بـالعنف 
املوجــه ضــد املــرأة يف منــاطق الصــــراع وأثنـــاء االعتقـــال أو 
التوقيف وتوصي اللجنة بأن تعطى املـرأة الفرصـة لإلسـهام يف 

تسوية الصراعات بالوسائل السلمية. 
وتوصـــي اللجنـــة بوضـــع برامـــج ملراعـــاة الفـــــوارق  - ٧٣
ـــوات  بــني اجلنســني، وبرامــج حلقــوق اإلنســان، للشــرطة وق
األمـن والفنيـني الطبيـــني، باإلضافــة إىل الــربامج املضطلــع ــا 

بالفعل. 

ويساور القلق اللجنـة بسـبب التميـيز املسـتمر، مبـا يف  - ٧٤
ذلك العنف الذي تتعرض لـه املـرأة يف جمتمـع داليـت، بـالرغم 
من سن القـانون املتعلـق بالطبقـات املنبـوذة والقبـائل املنبـوذة، 

لعام ١٩٨٩ (قانون منع األعمال الوحشية). 
وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى إنفــاذ القوانـــني الـــيت  - ٧٥
متنــع التميــيز ضــد نســاء داليــت وحظــــر نظـــام ديفاداســـي. 
وحتــث احلكومــــة علـــى إدخـــال برامـــج العمـــل اإلجيـــايب يف 
جماالت من قبيل التعليم والتوظيف والصحة بغية توفـري فـرص 
ـــــة بيئــــة تــــؤدي إىل  حياتيـــة لنســـاء وفتيـــات داليـــت ولتهيئ
تقدمـهن. وتدعـو اللجنـة احلكومـة إىل وضـع إطـار زمـين هلـذه 
األنشــطة وتوفــري معلومــات بشــأن التقــدم احملــرز يف التقريـــر 

املقبل. 
ويساور القلق اللجنة بسـبب اسـتغالل املـرأة  والفتـاة  - ٧٦
يف الدعارة واالجتار ما فيما بني الـدول وعـرب احلـدود. كمـا 
ـــريوس نقــص املناعــة  يسـاورها القلـق أيضـا لتعـرض النسـاء لف
البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتســب (اإليـدز) وللمخـاطر 
الصحيــة، وألن التشــــريع احلـــايل يشـــجع الفحـــص والعـــزل 

اإلجباريني. 
وتدعو اللجنة احلكومة إىل استعراض التشـريع احلـايل  - ٧٧
ــــاري، وتعزيـــز إنفـــاذ  بشــأن االجتــار يف املــرأة والبغــاء اإلجب
القـانون. وتوصـي بوضـع ضوابـط ثنائيـة، وفيمـا بــني الــدول، 
وإعادة االندماج، ووضع وبرامج الدعـوة ملنـع اسـتغالل املـرأة 

والفتاة يف البغاء اإلجباري واالجتار ما. 
وتالحـظ اللجنـة بقلـق أن معـدالت وفيـات األمــهات  - ٧٨
والرضع من بني أعلى املعدالت يف العامل. كمـا تالحـظ أيضـا 
اخنفــاض نســــبة النســـاء إىل الرجـــال، وحـــاالت اإلجـــهاض 
االنتقائي بسبب جنس اجلنني بالرغم من القـانون الـذي حيظـر 
هذه املمارسة. وتالحظ أن تنظيم األسرة ال يسـتهدف سـوى 

النساء فقط. 
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ـــج كلــي بالنســبة لصحــة   وتوصـي اللجنـة باعتمـاد - ٧٩
املرأة يف سائر دورة حياا، يف الربنامج الصحي للبلد. وحتـث 
احلكومـة علـى ختصيـص مـــوارد مــن منظــور �حــق املــرأة يف 
ـــة للتوصيــة العامــة ٢٤  الصحـة�، متشـيا مـع املبـادئ التوجيهي
ـــم اجلمعيــات  للجنـة. وتدعـو اللجنـة احلكومـة إىل التمـاس دع
ـــة وملنــع اإلجــهاض االنتقــائي  الطبيـة إلعمـال أخالقيـات املهن
بســبب جنــس اجلنــني. وتوصــي اللجنــة أيضــــا بـــأن تكفـــل 
احلكومة دعم األوساط الطبية جلـهود التوعيـة باحلاجـة امللحـة 

إىل القضاء على املمارسات املتصلة بتفضيل الصبيان. 
ويساور القلق اللجنة بسبب اخنفاض مشاركة النسـاء  - ٨٠
املؤهــالت يف جمــايل اإلدارة والقضــاء، مبــــا يف ذلـــك حمـــاكم 

األسرة واحملاكم الشعبية (لوك عداالت) أو حماكم الصلح. 
وحتث اللجنة احلكومة على اختاذ عمـل إجيـايب لزيـادة  - ٨١
مشـاركة املـرأة يف النظـام القضـائي واحملـــاكم الشــعبية وتوفــري 

بيانات تفصيلية عن نوع اجلنس يف تقريرها املقبل. 
ويســاور القلــق اللجنــة بســبب املفارقــات اهلامـــة يف  - ٨٢
النشــاط االقتصــادي، واألجــور بــني الرجــــل واملـــرأة. كمـــا 
يساورها القلق من جراء ممارسة إسار الديـن، وإنكـار حقـوق 
اإلرث يف األرض، ممـا يسـفر عـــن االســتغالل اجلســيم لعمــل 

املرأة وإفقارها. 
وتطلب اللجنة من احلكومة إنفاذ القوانني فيما يتعلــق  - ٨٣
بعمالـة إسـار الديـن وتوفـري فـرص العمـل احلـــر للمــرأة واحلــد 
ـــري النظــامي  األدىن لألجـور يف اإلنتـاج املـرتيل، ويف القطـاع غ
وتدعــو احلكومــة إىل اســتعراض قوانــني املــرياث علــى وجـــه 
الســـرعة وكفالـــة حصـــول املـــرأة الريفيـــة علـــــى األراضــــي 

واالئتمانات. 
ويساور القلق اللجنة ألن اللجنة الوطنية املعنية باملرأة  - ٨٤
ليســت هلــا صالحيــات إنفــاذ املقترحــات املتعلقــــة بـــإصالح 
القانون أو التدخل ملنع التميـيز يف القطـاع اخلـاص أو القطـاع 

العام. وتالحظ أن اللجنة الوطنية واللجان احلكومية ال تتلقـى 
الدعم من املوارد املالية أو غريها بصورة كافية. كمـا تالحـظ 
ـــة بــاملرأة ليســت هلــا مــوارد أو  أيضـا أن اللجنـة الوطنيـة املعني
صالحيات بصورة جيدة مثل جلنـة حقـوق اإلنسـان يف اهلنـد، 

وليست هلا صلة رمسية بلجان املرأة احلكومية. 
وتوصي اللجنة بأن متثـل املنظمـات غـري احلكوميـة يف  - ٨٥
اللجنـة الوطنيـة املعنيـة بـاملرأة، وأن تكـون صالحيـــات اللجنــة 
ـــان،  واسـعة مبثـل مـا هـي عليـه صالحيـات جلنـة حقـوق اإلنس
وأن تشـمل تلـــك الصالحيــات إجــراءات تقــدمي التظلمــات. 
وتوصــي اللجنــة بتقويــة اللجــان احلكوميــة بــــاملثل وبربطـــها 

باللجنة الوطنية. 
ويســاور القلــق اللجنــة ألنــه بــالرغم مــــن اســـتعداد  - ٨٦
احلكومة للعمل مع املنظمـات غـري احلكوميـة ومـع اجلماعـات 
النسائية، تتعرض الناشطات واملدافعـات عـن حقـوق اإلنسـان 

للعنف والتحرش، يف اتمعات احمللية اليت يعملن فيها. 
ـــة  وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى تنفيــذ القــانون بدق - ٨٧
وتوفـري احلمايـة للناشـطات واملدافعـات عـــن حقــوق اإلنســان 

إزاء تصرفات العنف والتحرش. 
وتشـجع اللجنـة اهلنـد علـى أن تـــودع قبوهلــا لتعديــل  - ٨٨
الفقـرة ١ مـن املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـــة، وعلــى التوقيــع علــى 
الـربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـــة والتصديــق عليــه يف أقــرب 

وقت ممكن. 
وتطلب اللجنة أن ترد احلكومـة يف تقريرهـا الـدوري  - ٨٩
املقبـل علـى املواضيـع احملـددة الـيت أثارـــا اللجنــة يف تعليقاــا 

اخلتامية. 
وتشـجع اللجنـة احلكومـة علـى نشـر هـذه التعليقـــات  - ٩٠
اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف اهلنـد لتوعيـة الشـــعب واتمــع 
املـدين والقطاعـات احلكوميـة بـاخلطوات الـيت اختـــذت لكفالــة 
حتقيـق املسـاواة للمـرأة قانونيـا وفعليـــا، فضــال عــن اخلطــوات 
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األخرى الالزمة يف هــذا الصـدد. وتطلـب أيضـا مـن احلكومـة 
أن تنشـر االتفاقيـة علـى نطـاق واســـع جبميــع اللغــات احملليــة، 
ـــات العامــة للجنــة،  وكذلـك بروتوكوهلـا االختيـاري والتوصي

وإعالن ومنهاج عمل بيجني. 
ميامنار 

نظــرت اللجنـــة فـــــــــي تقريـــــــــر ميانــــــــمار األويل  - ٩١
(CEDAW/C/MMR/1) يف جلســـاا ٤٥٠ و ٤٥١ و ٤٥٧، 
املعقــودة يف ٢١ و ٢٦ كــانون الثــــاين/ينـــاير ٢٠٠٠ (انظـــر 

CEDAW/C/SR.450 و 451 و 457). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
أبلــغ ممثــل ميامنــار اللجنــــة، يف عرضـــه للتقريـــر، أن  - ٩٢
القوانني واملمارسات االجتماعية القائمة يف البلد تتماشـى مـع 
االتفاقيـة. والحـــظ أن دســاتري ميامنــار املتواليــة قــد تضمنــت 
أحكاما بشأن حقـوق املـرأة واملسـاواة، وقـال إن املـرأة تتمتـع 
باملســــاواة القانونيــــة مــــع الرجــــل يف اــــاالت السياســــــية 

واالقتصادية واإلدارية واالجتماعية. 
وأبلـغ املمثـــل اللجنــة بــأن املــرأة والرجــل يف ميامنــار  - ٩٣
ميكنـهما التمتـع، علـى قـدم املسـاواة، باخلدمـات االجتماعيــة. 
ولفـت األنظـار إىل اخلطـة الصحيـــة الوطنيــة، الــيت تســتهدف 
حتقيــق �الصحــة للجميــع حبلــــول ســـنة �٢٠٠٠ وتتضمـــن 
ــوالدات،  أنشـطة تتعلـق بصحـة األم والطفـل، واملبـاعدة بـني ال
والصحـــة اإلجنابيـــة، والتنميـــة التغذويـــة، وبرناجمـــا موســـــعا 
للتحصني، ومكافحة األمراض اليت تنتقـل باالتصـال اجلنسـي. 
وذكـر أن ميامنـــار ــدف إىل التوصــل إىل ــج كلــي لــدورة 

العمر فيما خيتص بتوفري الرعاية الصحية للمرأة. 
وأبلغ املمثل اللجنة بأن ميامنـار حـددت لصحـة املـرأة  - ٩٤
أهدافـا تريـد التوصـل إليـها حبلـــول ســنة ٢٠٠٠، هــي تقليــل 
معدل وفيات الرضع من ٤٧,١ حالة وفـاة لكـل ألـف مولـود 
حـي إىل أقـل مـــن ٤٥ حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود حــي؛ 

وإنقاص معدل وفيات األمـهات مـن حالـة وفـاة واحـدة لكـل 
ألف مولود حي إىل ٠,٥ حالة وفـاة لكـل ألـف مولـود حـي؛ 
وزيادة التحصني ضد التيتانوس لتزيد نسبته عـن ٩٠ يف املائـة 
من الرضع والنساء احلوامــل؛ وتوفـري معلومـات لكافـة الشـبان 
والنســــاء بشــــــأن الوقايـــــة مـــــن فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة 
البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـــة املكتســب (اإليــدز)؛ وتقليــل 
اضطرابات نقص اليود من ٣٣,٠٨ يف املائة إىل أقـل مـن ٢٠ 
يف املائــة؛ وتوفــري إمكانيــــة حصـــول النســـاء احلوامـــل علـــى 
معلومــات تتعلــق بالرعايــة الســابقة علــى الــوالدة، والـــوالدة 
ــل  اآلمنـة، وخدمـات اإلحالـة، واملبـاعدة بـني الـوالدات؛ وتقلي

األنيميا الناجتة عن نقص احلديد فيما بني النساء احلوامل. 
وأبلــغ املمثــل اللجنــــة بـــأن املوضـــوع األهـــم علـــى  - ٩٥
اإلطالق فيما يتعلق بصحة املرأة هو الوالدة اآلمنة. وذكر أنـه 
ال يوجد حكم قانوين فيما خيتص بتوفـري خدمـات اإلجـهاض 
وإن كـانت هنـاك أحكـام فيمـا خيتـص بالرعايـة الطبيـة للنســاء 
ـــتزويدهن  الالئـي أجريـت هلـن عمليـات إجـهاض غـري آمـن وب
بوسائل منع احلمـل بعـد اإلجـهاض. كمـا متثـل التغذيـة قضيـة 
أساسية، وتشمل األهداف املتعلقـة بذلـك تبـين سياسـة وطنيـة 
تدعـــو إىل اإلرضـــاع الطبيعـــي تســـتهدف التشـــــجيع علــــى 
االقتصـار علـى ذلـك اإلرضـــاع حــىت ايــة الشــهر الرابــع أو 
الشهر السادس من عمر الرضيع. وأضاف املمثل أن احلكومـة 
ـــا ملكافحــة اإليــدز، ألن فــريوس نقــص  قـد أولـت أولويـة علي
املناعــة البشــرية/اإليــدز يالحــظ حاليــا يف صفـــوف الفئـــات 
املعرضة للخطــر الشـديد بشـىت أحنـاء البلـد وأنـه بـدأ ينتشـر يف 
صفوف الفئات املعرضة خلطر غري شديد. وذكـر أن األحبـاث 
جتــري لدعــم جــهود اتقــاء اإليــدز ومكافحتــه، وأنــه جيـــري 
تشـجيع املنظمـات غـري احلكوميـــة علــى االشــتراك يف أنشــطة 

مكافحة اإليدز. 
والحظ املمثل أن األنشطة املتصلة بالصحة قد زادت  - ٩٦
فعاليتـها باشـتراك منظمـات غـــري حكوميــة، مــن قبيــل رابطــة 
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ميامنــار لرعايــة األم والطفــل، ورابطــة ميامنــار الطبيــة (قســـم 
املرأة)، والصليب األمحر. ومشلت أنشطة الصحة اإلجنابية الـيت 
اضطلعــت ــا وزارة الصحــة، بالتعــاون مــع املنظمــات غـــري 
احلكوميـة والـوزارات األخـــرى والقطــاع اخلــاص، مــا يلــي: 
تدريـب علـى املـهارات احلياتيـة ألجـل النسـاء الالئـي يف ســـن 
ـــن األمــراض الــيت تنتقــل  احلمـل وألجـل الشـباب؛ والوقايـة م
باالتصـال اجلنسـي، ومعاجلـة هـذه األمـراض؛ وبرامـج تثقيفيــة 
جمتمعية التقاء فريوس نقص املناعة البشـرية/اإليـدز؛ وتدريـس 
ــــدرات للمنظمـــات  مــا يتعلــق بــاإليدز يف املــدارس؛ وبنــاء ق
واملتطوعني على الصعيد اتمعي؛ والتوسع يف برامج املبـاعدة 
ـــاألمراض  بـني الـوالدات؛ واإلدارة املتكاملـة للـربامج املتعلقـة ب

اليت تصيب األم والطفل. 
وأبلغ املمثل اللجنة بأن جلنـة ميامنـار الوطنيـة لشـؤون  - ٩٧
املرأة قد نظمـت يف كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، بالتعـاون 
مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية، حلقـة عمـل وطنيـة 
بشـأن القضايـا ذات األولويـــة الــيت تؤثــر علــى صحــة املــرأة. 
وذكر أنه أنشئت يف أحناء البلد مراكـز إلسـداء املشـورة، وأن 

التدريب جيري على تقنيات تقدمي املشورة. 
وأبلغ املمثل اللجنة بـأن التعـاون جيـري بـني احلكومـة  - ٩٨
وجلنة ميامنار الوطنية لشـؤون املـرأة ومنظمـات األمـم املتحـدة 
ــرد،  واملنظمـات غـري احلكوميـة لتوفـري التعليـم األساسـي لكـل ف
ــــت وزارة التربيـــة،  بصــرف النظــر عــن جنســه. وقــد اضطلع
بالتعـاون مـع وكـــاالت األمــم املتحــدة، مبشــاريع تربويــة غــري 
نظاميـة. وكمـا اسـتخدمت وحـدات متنقلـــة لتعليــم النســاء يف 
مناطق احلدود. وباإلضافة إىل ذلك، بدئ، بالتعاون مع برنامج 
األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، يف تدريب مهين من قبيـل التدريـب علـى 
احلياكـة، والتطريـز، وتربيـة املاشـية. كمـا أنشـأ مكتـب ميامنــار 
لألحباث التربوية ومركز آسيا واحمليط اهلادئ الثقايف لليونسـكو 

(اليابان) مراكز للموارد املستخدمة يف حمو األمية. 

وأبلـــغ املمثـــل اللجنـــة بـــأن جلنـــة ميامنـــار الوطنيــــة  - ٩٩
لشــؤون املــرأة قــد حــددت قبــــل آذار/مـــارس ١٩٩٩ ســـتة 
دواعـــي لالنشـــغال، هـــي التعليـــم، والصحـــة، واالقتصـــــاد، 
والعنف املوجه ضد املرأة، والثقافة، والطفلـة. ومؤخـرا، حتـدد 
داعيــان أساســيان آخــران لالنشــغال، مهــــا البيئـــة ووســـائط 

اإلعالم. 
١٠٠ -والحـظ املمثـل، يف ختـام عرضـــه، أن ميامنــار حتــاول 
ـــهوض بــاملرأة  بكـل جـهدها أن تنفـذ خطـة العمـل الوطنيـة للن
وإن كـانت هنـاك صعوبـات، مـن قبيـل عـــدم وجــود بيانــات 
مصنفة حسب اجلنس. وذكر أن احلكومـة قـد بـدأت يف سـنة 
١٩٩٧ يف مجـع بيانـات مصنفـة حسـب اجلنـس، وذلـــك بنــاء 
علـى طلـب جلنـة ميامنـار الوطنيـة لشـــؤون املــرأة. والحــظ أن 
ميامنــار تلزمــها مســاعدات تقنيــة ومــوارد ماليــة لكــي تبلــــغ 

أهدافها على حنو أسرع. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

ـــك  ١٠١ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا حلكومـة ميامنـار، وذل
لتقدميها تقريرها األويل والشتراكها يف حوار بناء مع اللجنـة. 
كما تثين اللجنة على جهود احلكومـة املبذولـة لتقـدمي رد غـين 
باملعلومـات، الـيت تشــمل بعــض اإلحصائيــات، يف فــترة جــد 
قصـرية. إال أن اللجنـة تالحـــظ أن التقريــر ال يشــمل مبــا فيــه 
الكفاية بيانات إحصائية موثوقة مصنفة حسـب اجلنـس، وأنـه 
يقــدم معلومــات غــري كافيــة بشــأن تنفيــذ عــدد مــــن مـــواد 

االتفاقية. 
١٠٢ -وترحـب اللجنـة بتصديـق ميامنـار علـى االتفاقيــة دون 

أن تبدي أي حتفظات على املواد اجلوهرية. 
١٠٣ -وتثين اللجنة على حكومة ميامنار إليفادها وفدا رفيـع 
ـــــوزارة التخطيــــط والتنميــــة  املســـتوى، يشـــمل مستشـــارا ل

الوطنيني. 
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اجلوانب اإلجيابية 
ـــهوض  ١٠٤ -ترحـب اللجنـة بـامتالك ميامنـار آليـة وطنيـة للن
باملرأة، تضم جلنة ميامنار الوطنية لشـؤون املـرأة، الـيت اعتـربت 
مبثابة مركز تنسيق وطين لشؤون املـرأة؛ وجلنـة ميامنـار العاملـة 
الوطنيـة الـيت تضـــم نســاء مــن القواعــد الشــعبية، وهلــا مــهام 

تنفيذية. 
ــــار لرعايـــة  ١٠٥ -وتالحــظ اللجنــة بتقديــر أن رابطــة ميامن
األم والطفـــل، الـــيت هـــي أكـــرب منظمـــة غـــــري حكوميــــة يف 
البلـد ولديـها فـروع وروابـط يف شـــىت أحنــاء البلــد، تعمــل يف 
تعـاون وثيـق مـع احلكومـة يف جمـــال صحــة املــرأة، وال ســيما 

صحة األم. 
١٠٦ -وتالحـظ اللجنـة بارتيـاح أن للنسـاء يف ميامنـار نفـــس 
ـــيت تســمح لكــل منــهما باقتنــاء املمتلكــات  حقـوق الرجـل ال
وإدارا والتصرف فيها، وأن للزوجة احلق يف تسجيل نصـف 

ممتلكات الزوجية بامسها عند الطالق. 
١٠٧ -وتالحظ اللجنة بارتياح ارتفاع نســبة حمـو أميـة املـرأة 

يف ميامنار. 
١٠٨ -وتالحـظ اللجنـة بارتيـاح أن السـن القانونيـــة للــزواج 

هي ٢٠ سنة للجنسني. 
١٠٩ -وتعــرب اللجنــــة عـــن ارتياحـــها ألن ســـوء معاملـــة 
الزوجات غري منتشر يف ميامنار وترحب جبهود احلكومـة لبـدء 
أحباث بشأن العنف املــرتيل ألجـل القضـاء علـى ظـاهرة إسـاءة 
معاملة الزوجات ولزيادة وعي اتمع احمللي بالقوانني القائمـة 

يف هذا الصدد. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
١١٠ -تالحـــظ اللجنـــــة أن الصــــراع العرقــــي والسياســــي 
الداخلي فيما بني خمتلف اجلماعات اإلثنية املسـلحة قـد أسـفر 
عن عدم اسـتقرار اجتمـاعي واقتصـادي وسياسـي يف ميامنـار، 

وأنه ميثل عائقا كبريا حيول دون تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ــــــة عـــــدم إدراج احلكومـــــة أي  ١١١ -يشــــغل بــــال اللجن
خمصصات يف امليزانية للجنة ميامنار الوطنية لشؤون املرأة، الـيت 
تضم نواب وزراء من الوزارات ذات الصلـة، وممثلـني للنـائب 
العــام ورئيــس القضــاة، وزعيمــات املنظمــات النســائية غـــري 
احلكوميـة، بـالرغم مـن مسـؤولياا يف جمـال وضـع السياســات 
ومن الدور الذي تقوم به بوصفـها هيئـة تنسـيق مشـتركة بـني 
القطاعات. كما يشغل بال اللجنـة كـون أعضـاء جلنـة ميامنـار 
العاملـة الوطنيـة لشـؤون املـرأة، وهـي هيئـة تنفيذيـة، هـــم مــن 

املتطوعني فقط. 
١١٢ -وحتث اللجنة احلكومة على تنقيح سياسات ختصيـص 
األموال القائمة لكفالـة املـوارد املاليـة والبشـرية الكافيـة للهيئـة 
ـــى حنــو فعــال،  الوطنيـة لتمكينـها مـن االضطـالع بواليتـها عل
وعلـى الســـعي لكــي تضــم اللجنــة الوطنيــة مليامنــار األعضــاء 

املعينني على أساس خربام يف امليادين ذات الصلة. 
١١٣ -وترحب اللجنة بالنظام الذي أصدرته حكومة ميامنار 
ــــذي ألغـــى األحكـــام الـــواردة يف قـــانوين املـــدن  مؤخــرا وال
والقـرى الـيت جتـيز للحكومـــة تســخري النســاء للعمــل. وتــرى 
اللجنة أن فرض السخرة علـى النسـاء هـو شـكل مـن أشـكال 
ـــة  الـرق املعـاصرة وحرمانـا للمـرأة مـن حقوقـها. بيـد أن اللجن
يســاورها القلــق بســبب بقــاء قــانون املــدن وقــانون القــــرى 
ساريني، وأيضا بسبب قلة املعلومات عن تنفيذ وإنفـاذ النظـام 

اجلديد. 
١١٤ -وتطلــب اللجنــة مــن احلكومــة أن تضمــــن تقريرهـــا 
القادم مزيدا من املعلومات والبيانات عن عمليـة تنفيـذ النظـام 
وأوصت احلكومة باختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتقـدمي منتـهكي 

النظام إىل العدالة. 
١١٥ -وتالحـظ اللجنـة بقلـق أنـه بـالرغم مـــن وجــود ١٣٥ 
جمموعة إثنية يف ميامنار، ال يتضمـن التقريـر سـوى القليـل مـن 
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املعلومات عن طريقـة كفالـة ومحايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان 
املقررة للمرأة. 

١١٦ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة تضمـني تقريرهـا املقبـــل 
ـــات والبيانــات عــن حالــة النســاء يف أكــرب  مزيـدا مـن املعلوم
عــدد ممكــن مــن مجاعــات األقليــات اإلثنيــة، وعــن التدابــــري 
الـيت اختذـا حكومـة ميامنـــار لكفالــة محايــة حقــوق اإلنســان 

للمرأة. 
١١٧ -ويســاور اللجنــــة القلـــق بشـــأن انتـــهاكات حقـــوق 

اإلنسان للمرأة ال سيما من طرف العسكريني. 
١١٨ -وحتـث اللجنـة احلكومـــة علــى مقاضــاة ومعاقبــة مــن 
ينتهكون حقوق اإلنسان للمرأة مبن فيهم العسـكريني، وعلـى 
تثقيف مجيع املكلفني بإنفاذ القانون ومجيع العسكريني حبقوق 

اإلنسان وتوعيتهم باحتياجات كل من اجلنسني. 
ـــة املعلومــات املتوافــرة عــن  ١١٩ -وتالحـظ اللجنـة بقلـق قل

االجتار بالنساء والفتيات، بالرغم من جسامة املشكلة. 
١٢٠ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة تضمـني تقريرهـا املقبـــل 
مزيـدا مـن املعلومـــات والبيانــات عــن حالــة االجتــار بالنســاء 

والفتيات. 
ــــها إزاء ازديـــاد عـــدد  ١٢١ -كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلق
ـــدز، مبــن فيــهن  املصابـات بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإلي

النساء الاليت يقعن ضحية االجتار والبغاء. 
ـــــدوري القــــادم أيضــــا  ١٢٢ -وينبغـــي تضمـــني التقريـــر ال
معلومــات عــن الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة وعــن جـــهود 
احلكومـة لتثقيـف النسـاء وعـــن التدابــري املتخــذة ملنــع انتشــار 

املرض. 
١٢٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النسـاء املعتقـالت 
ــــاطي لـــدى  يف الســجون واملوضوعــات رهــن احلبــس االحتي

الشرطة. 

١٢٤ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة تضمـني تقريرهـا املقبـــل 
مزيـدا مـن املعلومـات عـن النســـاء املوضوعــات رهــن احلبــس 
االحتياطي، مبا يف ذلك بيانات عن العنـف الـذي ميـارس أثنـاء 
احلبس، وعن محاية حقوق اإلنسـان املقـررة للمـرأة املوضوعـة 

رهن ذلك احلبس. 
١٢٥ -وتعرب اللجنة عــن قلقـها إزاء القيـود املفروضـة علـى 
دراسة النساء لبعض مقررات التعليم العـايل، ممـا يتعـارض مـع 

املادة ١٠ (ب) و (ج) من االتفاقية. 
١٢٦ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى تعديـل السياسـات الــيت 
جتـيز تقييـد إفـادة النسـاء مـن التعليـم العـايل، كمـا تالحـظ أنـه 
ينبغـي أن تقـرر املـرأة، بنفســـها، املواضيــع واملــهن الــيت تريــد 

دراستها أو ممارستها. 
١٢٧ -وتالحــظ اللجنــة بقلــق أن املعلومــــات املتاحـــة عـــن 
التعليـم االبتدائـي غـري كافيـة، ال سـيما مـــا يتعلــق منــها بقيــد 

الفتيات. 
١٢٨ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة تضمـني تقريرهـا املقبـــل 
مزيـدا مـن املعلومـات والبيانـات عـن التعليـم االبتدائـــي. كمــا 
توصـي بـأن حتـدد احلكومـة أهدافـا عدديـة بالنســـبة لاللتحــاق 
ـــك  بـاملدارس االبتدائيـة، وأن تقـدم تقريـرا عـن نتـائج تنفيـذ تل

األهداف. 
١٢٩ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم وجـود معلومـات 
ـــاتج عــن العنــف اجلنســي.  عـن حـق املـرأة يف إـاء احلمـل الن
وأعربـت اللجنـة أيضـا عـن قلقـها إزاء ارتفـاع معـدل وفيـــات 
ـــار، حيــث الحظــت أنــه كثــريا مــا يــؤدي  األمـهات يف ميامن

اإلجهاض املتعمد إىل وفاة األم. 
١٣٠ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى توســـيع نطــاق برنــامج 
توزيــع وســائل منــع احلمــل ألجــل خفــــض معـــدل وفيـــات 
األمهات من جراء اإلجهاض غري املأمون. ونطلت اللجنـة إىل 
احلكومـة تضمـني تقريرهـا املقبـل مزيـــدا مــن املعلومــات عــن 
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العنف اجلنسي وحاالت احلمل الناشـئ عـن االغتصـاب وعـن 
اخلدمات املتاحة لضحايا هذين الفعلني. 

١٣١ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء عــدم وجــود البيئـــة 
الالزمة لكفالة التنفيذ التام لالتفاقية يف ميامنار. 

١٣٢ -وتوصي اللجنة احلكومـة بـأن تكفـل، يف إطـار إعـادة 
بنـاء هياكلـها االقتصاديـة والسياسـية، اشـتراك املـــرأة اشــتراكا 

كامال وعلى قدم املساواة يف جمتمع مفتوح وتعددي. 
ـــتور،  ١٣٣ -وتعــرب اللجنــة عــن أملــها يف أن يكفــل الدس
الذي جتري صياغته حاليا، املساواة بني اجلنسـني وأن يتضمـن 
تعريفـا للتميـيز علـى أسـاس اجلنـس. كمـا تعـرب اللجنـــة عــن 
أملــها يف أن يــدرج الدســـتور اجلديـــد االتفاقيـــة يف القـــانون 

احمللي. 
١٣٤ -وتوصـي اللجنـة بتجزئـة البيانـات اإلحصائيـة حســـب 
ــات  نـوع اجلنـس وإدراجـها يف التقريـر القـادم، وبتقـدمي معلوم

عن تنفيذ مجيع مواد االتفاقية. 
١٣٥ -وتشجع اللجنة احلكومة على التصديــق علـى التعديـل 
املدخـل علـى الفقـرة ١ مـــن املــادة ٢٠ مــن االتفاقيــة املتعلــق 

مبواعيد اجتماع اللجنة. 
١٣٦ -وتشجع اللجنة احلكومة أيضا على التوقيع والتصديق 

على الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
١٣٧ -وتطلب اللجنة إىل احلكومة أن تستجيب يف تقريرهـا 
الدوري املقبل ملا أثري يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة مـن مسـائل 

حمددة. 
ــة يف  ١٣٨ -وتطلـب اللجنـة أن تعمـم هـذه التعليقـات اخلتامي
ميامنـار لكـي يكـون الشـعب، وال سـيما املديـرون احلكوميــون 
والسياسيون، على بينة من اخلطوات املتخـدة لكفالـة املسـاواة 
للمرأة حبكم الواقـع والقـانون، وكـذا مـن اخلطـوات األخـرى 
اليت يتعني اختاذها. وتطلب أيضـا إىل احلكومـة أن تعمـم علـى 

نطـاق واسـع، وال سـيما علـى املنظمـات النســـائية ومنظمــات 
حقــــوق اإلنســــان، االتفاقيــــة، وبروتوكوهلــــــا االختيـــــاري 
والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعالن ومنـهاج عمـل 

بيجني. 
 

التقريران األويل والثاين  - ٢
األردن 

١٣٩ -نظـرت اللجنـــــــة فـــي التقريــريــــــن الدوريـني األول 
 C EDAW/C/JOR/1) ــــن األردن والثانـــــــي املقدمــــــــني مـــــــ
و 2) يف جلســـــاا ٤٤٨ و ٤٤٩ و ٤٥٦ املعقــــــودة يف ٢٠ 
 CEDAW/C/SR.448 و ٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ (انظر

و 449 و 456). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

١٤٠ -أشارت املمثلة لدى عرضها للتقريريـن األويل والثـاين 
إىل أن التطورات اليت حدثت يف الدولة الطرف منذ التصديـق 
علـى االتفاقيـــة يف متــوز/يوليــه ١٩٩٢ كــانت إىل حــد كبــري 
إجيابية ومفيدة للمرأة. وأبرزت الشراكة القائمة بني القطاعني 
الرمســي وغــــري احلكومـــي فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا املـــرأة، وأن 
ـــري احلكوميــة كــانت شــريكة رئيســية يف إعــداد  املنظمـات غ
التقرير الثاين. وأشارت إىل إنشاء آلية وطنية للنهوض بـاملرأة، 
ـــة األردنيــة لشــؤون املــرأة، الــيت ترأســها  وهـي اللجنـة الوطني
األمـرية بسـمة بنـت طـالل، وتكليفـــها مبــهام واســعة النطــاق 
تشــمل وضــــع املقترحـــات التشـــريعية والسياســـات املتعلقـــة 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة. وباإلضافة إىل هـذه االتفاقيـة، 
فـإن األردن طـــرف أيضــا يف صكــوك دوليــة أخــرى حلقــوق 

اإلنسان ذات أمهية خاصة بالنسبة للمرأة. 
١٤١ -والحظت املمثلة أنـه رغـم تكريـس الدسـتور األردين 
ملبـدأ املسـاواة بـني مجيـع املواطنـني، مل تنعكـس تلـك املســـاواة 
بعد بالكامل على مجيع القوانني الوطنيـة. ومنـذ عـام ١٩٩٢، 
مت تعديـل التشـــريع املتصــل حبــق املــرأة يف األمــالك املؤجــرة، 
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ـــاء  وتنقيـح تشـريع العمـل مـن أجـل زيـادة محايـة املـرأة مـن إ
خدمتها بسبب احلمل، وكذلك لتوفري االسـتحقاقات املتعلقـة 
ــــت اآلن  باألمومــة، مبــا يف ذلــك إجــازة األمومــة. وقــد مكن
ــــة  التعديـــالت الـــيت ُأدخلـــت علـــى الئحـــيت األحـــوال املدني
وجـــوازات الســـفر املطلقـــات أو األرامـــل مـــن أن يســـجلن 

بوصفهن أربابا لألسر. 
١٤٢ -وأشـارت املمثلـة إىل عـــدد مــن التنقيحــات املقترحــة 
لقـانون العقوبـات املعروضـة حاليـا علـى الربملـان، مبـا يف ذلــك 
تعديـل عقوبـة الزنـا وعقوبـة العنـف ضـد املـــرأة، مبــا يف ذلــك 
ـــــان  االغتصـــاب أو القتـــل. كمـــا أنـــه معـــروض علـــى الربمل
ــــيت  اقتراحـــا إللغـــاء املـــادة ٣٤٠ مـــن قـــانون العقوبـــات، ال
ـــل أو جــرح زوجتــه أو  تعفـي الرجـل مـن العقوبـة يف حالـة قت
ـــك  إحــدى حمارمــه يف حالــة تلبســها بالزنــا، ومعــروض كذل
مشــاريع قوانــني لتعديــــل قـــانون جـــوازات الســـفر وقـــانون 

األحوال املدنية. 
١٤٣ -وقـالت إن احلكومـــة تــدرس عــدة تعديــالت أخــرى 
مقترحـة، تشـمل قـانون الضمـان االجتمـاعي وقـانون التقـــاعد 
املـدين، وقـانون اجلنسـية، والالئحـة املدنيـــة للتــأمني الصحــي، 
ومشروع قانون جديد لألحوال املدنية. وشددت املمثلة علـى 
أن اإلصـالح التشـريعي يسـرع اخلطـى بفضـل مـا أبـداه امللــك 
الراحل حسني وامللك عبـد اهللا الثـاين مـن إرادة سياسـية علـى 
ـــك اإلصــالح واختــاذ تدابــري ضمــن  مسـتوى عـال إلجـراء ذل

السياسة العامة من أجل املرأة. 
١٤٤ -وذكرت املمثلة أن االستراتيجية الوطنيـة للمـرأة لعـام 
١٩٩٣ ستسـتكمل علـــى ضــوء التقــدم احملــرز، كمــا اعتمــد 
برنامج للعمل الوطين لتنفيذ منهاج عمل بيجني. وقـد أعـدت 
كل من الوثيقتني جبهود مشتركة من جانب خمتلف الوزارات 
وممثلـي اتمـع املـدين. ويـدل إدراج املنظـور اجلنسـاين مؤخــرا 
ــــة للفـــترة ١٩٩٩- يف خطــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعي

٢٠٠٣ على التزام احلكومة مبنهاج عمل بيجني. 

١٤٥ -وقــد أحــرزت مشــاركة املــــرأة يف احليـــاة السياســـية 
ـــــق علــــى  والعامـــة يف األردن حتســـنا متواضعـــا منـــذ التصدي
االتفاقيـة، حيـث أعـاقت التقـدم األمنـاط االجتماعيـة والثقافيـــة 
الســائدة الــيت مل تنفتــح بعــد لتقبــل تلــك التغيــــريات. ولقـــد 
تواجدت املرأة باستمرار يف الوزارة منذ عام ١٩٩٣، وتشغل 
املـرأة حاليـا ألول مـرة يف تـاريخ البلـد منصـــف نــائب رئيــس 
الــوزراء، كمــا ازداد متثيــــل املـــرأة يف الـــوزارات ويف جملـــس 
الشيوخ، وهناك حاليا سبع نساء من أعضاء اجلهاز القضــائي. 
وأحـــرزت املـــرأة تقدمـــا أقـــل يف احلصـــول علـــى املنصـــــب 
االنتخايب، ومل تنتخـــب أي مـــــن املرشحـــــــــــات الــ ١٧ يف 
االنتخابات الربملانية عام ١٩٩٧. ورفضـت احلكومـة التماسـا 
ـــى  لتأسـيس نظـام حصـص انتقـايل لتخصيـص ٢٠ يف املائـة عل
األقـل مـن مقـاعد الربملـان للنسـاء، علــى أســاس أن النســاء ال 
يشكلن قطاعا أو أقلية وإمنـا هـن نصـف اتمـع. وبعـد تعيـني 
٩٩ امرأة يف االس البلدية والريفيـة يف أحنـاء البلـد، انتخبـت 

١٠ نساء للمجالس الريفية والبلدية يف عام ١٩٩٩. 
ــــدم وجـــود فجـــوة بـــني  ١٤٦ -وأبلغــت املمثلــة اللجنــة بع
اجلنســني يف معــدالت االلتحــاق مبرحلــيت التعليــم األساســــي 
والثانوي، وأن معدل التحـاق اإلنـاث باجلامعـات بلـغ ٤٨ يف 
املائة مـــــن جممـــوع امللتحقني. ورغـم أن معـدل أميـة اإلنـاث 
ما زال أعلى من معدله بـني الرجـال فقـد اخنفـض مـن ٤٨ يف 
املائة عام ١٩٧٩ إىل ٢٠,٦ يف املائة عام ١٩٩٤ بني اإلنـاث 
الاليت تبلغ أعمارهن ١٥ سنة أو أكثر، وهـو يتنـاقص بأسـرع 
مما يتناقص معدلـه بـني الرجـال. ومـا زال أعلـى معـدل لألميـة 
يوجـد بـني سـكان الريـف الذيـن يشـــكلون ٢٠ يف املائــة مــن 
ـــد مراكــز حملــو  سـكان البلـد. وقـد أنشـئت يف مجيـع أحنـاء البل
األمية بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة. وُأدخـل برنـامج 
دراســـات عليـــــا جديــــد يف إحــــدى اجلامعــــات احلكوميــــة 
للدراسات املتعلقة باملرأة. وأنشئت يف أيــار/مـايو ١٩٩٩ جلنـة 

وطنية للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان. 



00-6115021

A/55/38

١٤٧ -ورغم أنه ال توجـد يف التشـريع أحكـام متييزيـة تتعلـق 
بتوظيف املرأة، ظلت مشاركة املــرأة يف القـوة العاملـة النشـطة 
منخفضـة عنـد ١٣,٦ يف املائــة، وســجلت النســاء مــن الفئــة 
العمرية ٢٠ - ٣٤ عاما أعلـى معـدل مشـاركة. وبلـغ األجـر 
الشهري للمرأة ٨٥,٧ يف املائة من أجر الرجل، وبلغت نسبة 
البطالـة بـني النسـاء ضعـف البطالـة بـني الرجـــال تقريبــا. وقــد 
وضع مؤخرا حد أدىن لألجور ينتظـر أن تسـتفيد منـه مباشـرة 

النساء العامالت يف القطاع اخلاص. 
١٤٨ -وأشـارت املمثلـة إىل أن حتسـينات جديـرة باملالحظـــة 
قــد أدخلــت علــــى صحـــة املـــرأة باشـــتراك املنظمـــات غـــري 
احلكومية. فتحسنت مؤشرات الصحـة اإلجنابيـة، مبـا يف ذلـك 
حتسـن الرعايـة الصحيـة أثنـاء احلمـل، وزيـادة عـدد الـــوالدات 
ــــات  الــيت جتــري حتــت إشــراف طــيب، واخنفــاض معــدل وفي
األمـهات أثنـاء النفـاس وزيـادة اسـتخدام وسـائل منـع احلمــل. 
كمـا ُأدخلـت حتسـينات علـى اخلدمـــات الصحيــة املقدمــة إىل 

فئات خاصة من النساء، مبن يف ذلك املسنات واملعوقات. 
١٤٩ -وأشارت املمثلة إىل حدوث تغري واضح وإجيايب فيمـا 
يتعلــق بالقضــاء علــى العنــف العــائلي. ورغــم عــدم وجــــود 
إحصائيات بشأن حدوث العنف العـائلي، أدت أمنـاط العنـف 
املـتزايد إىل إنشـاء إدارة محايـة األسـرة يف مديريـة األمـن العـــام 
ملعاجلــة حــاالت االعتــداء اجلنســي علــى النســاء واألطفـــال. 
وقــد قــامت املنظمــات غــري احلكوميــة ومؤسســات اتمــــع 
املـدين بـدور رئيسـي يف اجلـهود املبذولـة للقضـاء علـى العنـــف 

العائلي. 
ـــأن قــانون األحــوال املدنيــة يؤكــد  ١٥٠ -ونوهـت املمثلـة ب
ـــني املــرأة والرجــل. وبالنســبة للعالقــات األســرية،  املسـاواة ب
يتمسـك األردن مببـادئ الشـريعة اإلسـالمية الســمحة، ولكــن 
بينمـا هنـاك نـص علـى حـق املـرأة يف تقريـر شـروطها يف عقــد 
الزواج، نادرا ما استخدم ذلك احلكـم. وقـد بـدأت محـالت، 

ال سيما من جانب املنظمات غري احلكوميـة، مـن أجـل زيـادة 
وعي املرأة بتلك احلقوق واستخدامها هلا. 

١٥١ -والحظت املمثلة أنه رغم االلتزام الواضح علـى مجيـع 
ـــت هنــاك عقبــات تعــوق  املسـتويات بتنفيـذ االتفاقيـة، مـا زال
تنفيذهـا بالكـامل. وقـد أثـر الواقـع السياسـي واالقتصـــادي يف 
املنطقـة بشـكل مباشـر علـى األولويـات الوطنيـة وبالتـايل علــى 
تنفيذ االتفاقية. فقد حد الفقر واألحوال االجتماعية والثقافيـة 
السائدة من التحسينات املتعلقة باملرأة يف جمـاالت مثـل العمـل 
ـــــرار.  واملشـــاركة يف احليـــاة العامـــة والتوصـــل إىل صنـــع الق
وباإلضافة إىل ذلك، أدى عدم توفر البيانـات املوزعـة حسـب 
ـــة الرصــد واملتابعــة. واختتمــت  نـوع اجلنـس إىل زيـادة صعوب
املمثلــة بــإبراز توفـــر اإلرادة السياســـية للتغلـــب علـــى تلـــك 
العقبات. وقالت إن وجود األجهزة الوطنيــة للنـهوض بـاملرأة، 
مبشــاركة احلكومــة وممثلــي املنظمــات غــري احلكوميــــة علـــى 
السـواء، قـد أتـاح وصـول آراء املـــرأة علــى مســتوى القــاعدة 
ــــق  الشــعبية العريضــة إىل صــانعي القــرارات، وســيجري حتقي

املزيد من االلتزامات يف السنوات القادمة. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

١٥٢ -تعـرب اللجنـة عـــن تقديرهــا حلكومــة األردن لتقــدمي 
تقريرها األويل فضال عن التقـدمي اآلين للتقريـر الـدوري الثـاين 
ـــيت وضعتــها  املفصـل واملعـد جيـدا وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة ال
اللجنة والذي يقدم معلومات عن تنفيذ مجيـع مـواد االتفاقيـة. 
ـــــر  وتثـــين اللجنـــة علـــى احلكومـــة للعـــرض الشـــفوي للتقري
واإلجابــات علــى أســئلة اللجنــة، وهــي إجابــات زادت مـــن 
توضيـح التطـورات األخـرية يف الدولـــة الطــرف. وهــي تقــدر 
الطريقــة الصرحيــة الــيت أعــد ــا التقريــران، وخباصــة عمليـــة 
التشـاور املسـتفيضة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة أثنـاء إعـــداد 

التقرير الدوري الثاين. 
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ــــد رفيـــع  ١٥٣ -وتشــيد اللجنــة حبكومــة األردن إليفــاد وف
املستوى برئاسة األمينة العامة للجنة الوطنيـة األردنيـة لشـؤون 

املرأة، أقام حوارا بناء وصرحيا وخملصا مع أعضاء اللجنة. 
١٥٤ -وتعـترف اللجنـة بـأن تصديـــق األردن علــى االتفاقيــة 
ـــائم علــى املســاواة إزاء  يشـكل خطـوة هامـة يف تطويـر ـج ق

حقوق املرأة يف ذلك البلد. 
اجلوانب اإلجيابية 

١٥٥ -تشـيد اللجنـة باحلكومـة لتصديقـها علـــى االتفاقيــة يف 
عــام ١٩٩٢. وهــذا التصديــق تعبــري عــــن اإلرادة السياســـية 
والتصميم من جـانب احلكومـة علـى العمـل مـن أجـل التنفيـذ 
التام لالتفاقية وحتقيق املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة كمـا تقـدر 
اعتراف احلكومة بنواحي التمييز ضد املرأة املتبقيـة يف القـانون 

ويف املمارسة. 
ــــوارد يف امليثـــاق  ١٥٦ -وتقــدر اللجنــة التــأكيد الصريــح ال
الوطين، وهو ليس صكا ملزما قانونا على املساواة الدسـتورية 
بني النساء والرجال الذين يسهمون سويا يف تطويـر وحتديـث 

اتمع األردين. 
١٥٧ -وترحـب اللجنـة بــالعمل الــذي اضطلعــت بــه اآلليــة 
الوطنية، وهي اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة، من أجـل 
تنفيذ االتفاقية، وصالــا القويـة والتعاونيـة مـع املنظمـات غـري 

احلكومية. 
١٥٨ -وترحب اللجنة باإلصالحات التشــريعية الـيت تضطلـع 
ـا الدولـة الطـرف منـذ التصديـق علـى االتفاقيـة، مبـا يف ذلــك 
إصالح قانون العمل والئحة اخلدمـة املدنيـة والالئحـة املتعلقـة 

باملستندات األسرية. 
١٥٩ -وتالحـظ اللجنـة مـع االرتيـاح املسـتوى الـذي حققـــه 
تعليم البنات والنساء. وترحب اللجنـة بصفـة خاصـة بتحقيـق 
ـــم  املسـاواة بـني اجلنسـني يف معـدالت االلتحـاق بـدوريت التعلي
األساسـي والثـانوي، وبـأن الفجـــوة بــني اجلنســني يف التعليــم 

اجلـامعي تضيـق أكـثر فـأكثر، كمـا تشـيد باجلـهود الـيت تبذهلــا 
احلكومة لزيادة خفض معدل األمية بني النساء. 

١٦٠ -وتنوه اللجنة مبشـاركة املـرأة بنشـاط مـتزايد يف القـوة 
العاملـة، ممـا يسـهم يف متكـني املـرأة وتعزيـز مشـاركتها بصفـــة 

عامة يف احلياة العامة. 
١٦١ -وترحــب اللجنــة مــع التقديــر بقيــام املنظمــات غـــري 
ــين  احلكوميـة اخلاصـة بـاملرأة بـدور نشـط يف احليـاة العامـة. وتث
اللجنة بصفة خاصـة علـى اجلـهود الـيت تبذهلـا تلـك املنظمـات 
مـن أجـل دعـم تعبئـة املـرأة ومتكينـها علـــى كــل مــن الصعيــد 

السياسي واالقتصادي واالجتماعي. 
١٦٢ -وتثــين اللجنــة علــى التقــدم احملــرز يف حتســني صحــة 
املـرأة، مبـا يف ذلـك تقـدمي خدمـات الصحـة اإلجنابيـة واملعـــدل 

الكبري الستخدام النساء املتزوجات لوسائل منع احلمل. 
١٦٣ -وتالحظ اللجنة أيضا أن العنف ضد املـرأة قـد جـرى 
االعتراف به اآلن كمجال خطري لالهتمام حيتـاج إىل معاجلتـه 

من خالل اإلجراءات احلكومية. 
١٦٤ -وتثـين اللجنـة علـى احلكومـات إلعدادهـا اســـتراتيجية 
وطنيـة للمـرأة وبرنـامج العمـل الوطـين لتنفيـذ إعـالن ومنـــهاج 
عمـل بيجـني. وتالحـظ مـع االرتيـاح أنـه قـد جـرى إعدادمهــا 
جبــهد تعــاوين يشــمل خمتلــف اهليئــــات احلكوميـــة، واجلـــهاز 
الوطـين، واملنظمـات غـري احلكوميـــة. وترحــب أيضــا بــإدراج 
املنظـور اجلنســـاين يف خطــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
للفــترة ١٩٩٩-٢٠٠٣ عــن طريــق إدراج القضايــــا املتعلقـــة 

باملرأة يف مجيع القطاعات اليت تغطيها اخلطة. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
ــــة أن احلالـــة االجتماعيـــة - االقتصاديـــة  ١٦٥ -تــرى اللجن
الراهنة للبلد، مع تضاعف عدد السكان ألسباب تعود أساسـا 
إىل تدفقات الالجئني وندرة املوارد الطبيعية تؤثر على التنفيـذ 
ــــن أدوار  الكـــامل لالتفاقيـــة. وال تـــزال املواقـــف املقولبـــة ع
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ومسؤوليات كل من الرجـل واملـرأة متثـل عوائـق أمـام التنفيـذ 
الكامل لالتفاقية. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٦٦ -تعرب اللجنة عن قلقها الستمرار املمارسات الثقافيـة 
واملواقــف املقولبــة القويــة بشــــأن أدوار ومســـؤوليات املـــرأة 
ـــذ  والرجـل الـيت تؤثـر علـى مجيـع جمـاالت احليـاة وتعـوق التنفي

الكامل لالتفاقية. 
ــــة علـــى اســـتعراض أو ســـن  ١٦٧ -وحتــث اللجنــة احلكوم
ـــيز ضــد املــرأة وحتــث  قوانـني متنـع املمارسـات الثقافيـة الـيت مت
ــــة تغيـــري  اللجنــة احلكومــة علــى زيــادة الوعــي واإلعــالم بغي
املواقـف املقولبـة بشـأن أدوار ومســـؤوليات كــل مــن الرجــل 

واملرأة. 
١٦٨ -وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه بالرغم مـن أن املـادة ٦ 
من الدستور األردين تتضمن مبدأ مساواة مجيع األردنيني أمام 
القـانون، فإـا ال تتضمـــن حكمــا صرحيــا مينــع التميــيز علــى 

أساس اجلنس. 
ـــة إىل التشــجيع علــى إدخــال  ١٦٩ -وتدعـو اللجنـة احلكوم
تعديل دستوري إلدراج املساواة بني اجلنسني يف املـادة ٦ مـن 
الدســتور بشــكل يعكــــس متامـــا املـــادة ١ مـــن االتفاقيـــة يف 

الدستور. 
١٧٠ -ويســــاور اللجنــــة أيضــــا قلــــق ألن االتفاقيـــــة، وإن 
اكتسبت قــوة القـانون يف البلـد عنـد التصديـق عليـها، فإـا مل 
تنشر يف اجلريدة الرمسية وهو شرط مسبق لكـي تصبـح ملزمـة 

قانونا. 
١٧١ -وحتث اللجنة احلكومة على نشر االتفاقية يف اجلريـدة 
الرمسية دون تأخري، وأن تبادر باختاذ اإلجراء التشريعي الـالزم 
جلعل االتفاقية قابلة لإلنفاذ يف احملاكم. وتدعو اللجنـة كذلـك 
احلكومة إىل إجراء استعراض جلميع التشريعات القائمـة لكـي 

تتمشى بالكامل مع الدستور املعدل واالتفاقية. 

١٧٢ -وتشعر اللجنة بالقلق ألن قانون اجلنسية األردين حيرم 
املرأة األردنية من نقل جنسـيتها إىل أوالدهـا إذا كـان زوجـها 
غري أردين. وتنطوي هذه احلالة على مفارقة تارخيية يف الوقت 
الذي حيرز فيه األردن خطـوات كبـرية يف التطـور االقتصـادي 
والدميقراطـــي ويف الوقـــت الـــذي أصبـــح فيـــه الـــزواج بــــني 
األشخاص من خمتلف اجلنسيات أمرا شـائعا بصـورة مـتزايدة. 
وتالحظ أيضا أن القانون األردين حيرم املـرأة مـن إبـرام عقـود 
بامسـها، ومـن السـفر مبفردهـــا، ومــن اختيــار مكــان إقامتــها. 
وتعترب اللجنة ذلك قيودا على حقوق املرأة تتعارض مع مركز 
املــرأة القــانوين يف الدســتور األردين ويف االتفاقيــة. وتالحـــظ 
ـــادتني  اللجنـة بقلــــق أن األردن أعربـت عـن حتفظـات علـى امل

٩-٢ و ١٥-٤ املتعلقتني ذه املسائل. 
وتناشـد اللجنـة الدولـة الطـــرف إلغــاء تلــك القوانــني  -١٧٣
وسحب تلك التحفظات على الفقرة ٢ مـن املـادة ٩ والفقـرة 

٤ من املادة ١٥. 
ـــــوال الشــــخصية  وتالحـــظ اللجنـــة أن قـــانون األح -١٧٤
ال يعترف حبق املرأة يف اختيار اســم األسـرة أو اختيـار مهنتـها 
أو عملها، أو حبقوقها عنـد الطـالق، أو حبقوقـها ومسـؤولياا 
بوصفها أحد األبوين. وتالحظ اللجنة بقلق أيضـا أن القـانون 

األردين يعترف مبمارسة تعدد الزوجات. 
ـــل قــانون األحــوال  وتدعـو اللجنـة احلكومـة إىل تعدي -١٧٥
الشخصية بشكل جيعلــه يعـترف حبقـوق املـرأة يف اختيـار اسـم 
عائلتها ومهنتها، وكذلك حبقوقها عند الطالق، وفيمـا يتعلـق 
مبسـؤولياا بوصفـها أحـد األبويـن. وتدعـــو اللجنــة احلكومــة 
إىل إعـــادة النظـــر يف القـــانون والسياســـات املتصلـــة بتعـــــدد 
الزوجــات بغيــــة القضـــاء علـــى تلـــك املمارســـة متشـــيا مـــع 
االتفاقية والدستور والعالقـات االجتماعيـة املتطـورة يف البلـد. 
وتوصي اللجنة احلكومية أيضا بإعادة النظـر يف حتفظاـا علـى 
الفقــرة ١ (ج) و (د) و (ز) مــن املــادة ١٦، وســحب تلـــك 

التحفظات. 
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وتالحظ اللجنة بقلق أن العنف ضد املرأة ميثل مسألة  -١٧٦
حرجة. 

ــــة  وتوصــي اللجنــة احلكومــة باختــاذ التدابــري القانوني -١٧٧
واالجتماعيــة الالزمــة، مبــا يف ذلــك تعميــق الوعــي، ملعاجلـــة 

مسألة العنف ضد املرأة معاجلة فعالة. 
ــــدة  وتعـــرب اللجنـــة عـــن قلقـــها ألن أحكامـــا عدي -١٧٨
بالقـانون اجلنـائي تواصـل التميـيز ضـد املـــرأة. وتشــعر اللجنــة 
بالقلق بصفة خاصة ألن املادة ٣٤٠ من القـانون اجلنـائي جتـد 
عذرا للرجل الذي يقتل أو جيرح زوجته أو إحدى حمارمـه يف 

حالة التلبس بالزنا. 
وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى تقـدمي كـل دعـم ممكـــن  -١٧٩
لإللغـاء السـريع للمـادة ٣٤٠. والقيـــام بأنشــطة توعيــة جتعــل 
ـــة.  �عمليــات القتــل انتقامــا للشــرف� عمليــات غــري مقبول
وحتـث احلكومـة أيضـا علـى اختـاذ خطـــوات لكفالــة اســتبدال 

الوصاية احلمائية بأنواع أخرى من احلماية للمرأة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن حظر اإلجهاض ينطبـق  -١٨٠
أيضا على احلاالت الــيت يرجـع فيـها احلمـل إىل االغتصـاب أو 

مجاع احملارم. 
ـــــة احلكومــــة إىل الشــــروع يف اختــــاذ  وتدعـــو اللجن -١٨١
إجــراءات تشــريعية تســــمح بإجـــهاض ضحايـــا االغتصـــاب 

ومجاع احملارم. 
وتشعر اللجنة بالقلق للمستوى املتـدين للغايـة لتمثيـل  -١٨٢
املـرأة يف املنـاصب الـيت تشـــغل باالنتخــاب والتعيــني. وتشــعر 
اللجنــة بــالقلق الشــديد ألنــه ال توجــد أي امــرأة يف الربملـــان 
ويشغل عدد قليل من النساء فقط مناصب يف اـالس الريفيـة 
والبلدية. وبينما ترحـب حبقيقـة أن امـرأة تشـغل للمـرة األوىل 
منصـب نـائب رئيـس الـوزراء، فإـا تشـعر بـالقلق ألن النســاء 

يشغلن نسبة مئوية صغرية من املناصب الوزارية. 

وحتـث اللجنـة احلكومـــة علــى العمــل مــع األحــزاب  -١٨٣
السياسية واالحتادات وأصحاب املصاحل اآلخريـن لزيـادة عـدد 
النسـاء املنتخبـات واملعينـــات يف املنــاصب السياســية ومراكــز 
صنع القرار. وهي تشـجع بصفـة خاصـة احلكومـة علـى اختـاذ 
تدابري خاصة مؤقتة، مبا يف ذلك األخذ بنظـام احلصـص، وفقـا 
للفقرة ١ من املادة ٤ من االتفاقية، لعالج تدين متثيل املرأة يف 

اال السياسي. 
وتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق ألن املـــــرأة تشــــكل فقــــط  -١٨٤
١٣,٦ يف املائة من القوة العاملة بـأجر، وهـي حالـة يبـدو أـا 
ترجع إىل حد كبري إىل القيود االجتماعية أكـثر مـن رجوعـها 
إىل التشــريع التميــيزي. وتشــعر بــــالقلق ألن تشـــريع العمـــل 
التقييـدي يف جمـال العمـل الليلـي واألنظمـة املتعلقـة بالوظـــائف 
احملظـورة علـى املـرأة تعـزز املصـــاعب الــيت تواجهــها املــرأة يف 
احلصول على عمل بأجر. وتشعر اللجنـة بـالقلق ألنـه بـالرغم 
مـن أن األردن قـد صـدق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـــة 
رقم ١٠٠ بشأن األجر املتساوي للعمل املتسـاوي مـن حيـث 
القيمة، فإنه ال تزال هناك فجوة يف األجور لغـري صـاحل املـرأة. 
وتشعر اللجنة بالقلق للتفاوت يف استحقاق إجازة األمومـة يف 

القطاعني العام واخلاص. 
وتدعـــو اللجنـــة احلكومـــة إىل اســـتعراض تشــــريعها  -١٨٥
وسياستها يف قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمـادة ١١ 
من االتفاقية. وتدعو احلكومة إىل استعراض توصيـات منظمـة 
العمــل الدوليــة املتعلقــة بإجــازة األمومــة، وتكييــف وضعــها 
الوطين مع هذه التوصيات والنظر يف تغطية هذه اإلجـازة عـن 
ــــع أربـــاب العمـــل  طريــق نظــم التــأمني االجتمــاعي بغيــة من

بالقطاع اخلاص من التمييز ضد املرأة يف التعيني. 
وبينمـا تثـين اللجنـــة علــى العمــل الــذي تضطلــع بــه  -١٨٦
اللجنـة الوطنيـة األردنيـــة لشــؤون املــرأة، فإــا تشــعر بــالقلق 
للنقص يف جمال اختاذ القرارات وسلطة اإلنفـاذ الـيت تتمتـع ـا 
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اللجنة األردنية. وتالحظ أيضـا مـع القلـق أن اللجنـة األردنيـة 
قد أنشئت مبوجب مرسوم وليس مبوجب قانون. 

وتوصي اللجنة بأن تنظـر احلكومـة يف إمكانيـة تعزيـز  -١٨٧
ــــى أســـاس  اللجنــة األردنيــة عــن طريــق إرســاء وجودهــا عل
تشريعي بتعزيز قدرا على صنع القرار وعلى اإلنفـاذ وبتوفـري 
موارد بشرية ومالية كافية هلا. وتوصي مبنح هذه اآلليـة واليـة 

لتلقي شكاوى تتعلق بالتمييز. 
وتعرب اللجنة عن قلقها ألنه بالرغم من الـدور اهلـام  -١٨٨
ـــة يف األردن وجــهود احلكومــة  الـذي تضطلـع بـه املـرأة الريفي
لتوفري التعليم واخلدمات اإلرشادية هلا، فإـا ال تـزال مهمشـة 

يف الزراعة. 
وتدعو اللجنة احلكومة إىل كفالة اختاذ تدابـري خاصـة  -١٨٩

لتأييد اإلدماج التام للمرأة الريفية يف التنمية الوطنية. 
وحتث اللجنة احلكومة على التصديق يف أقـرب وقـت  -١٩٠
ـــن االتفاقيــة بشــأن  ممكـن علـى التعديـل علـى املـادة ٢٠-١ م

مواعيد اجتماع اللجنة. 
وحتــــث اللجنــــة احلكومــــة أيضــــا علــــــى التوقيـــــع  -١٩١
والتصديــق علــى الــربوتوكول اإلضــايف لالتفاقيــة، يف أقــــرب 

وقت ممكن. 
وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة أن تسـتجيب للشـــواغل  -١٩٢
الــيت جــرى اإلعــراب عنــها يف هــذه التعليقــــات اخلتاميـــة يف 

تقريرها التايل. 
وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى  -١٩٣
ــــن  نطـــاق واســـع يف األردن جلعـــل النـــاس، ال ســـيما املديري
ـــيت اختــذت  احلكوميـني والسياسـيني، علـى وعـي بـاخلطوات ال
لكفالـة مســـاواة املــرأة قانونــا وكــأمر واقــع، وكذلــك اختــاذ 
خطــوات أخــرى مطلوبــة ــذا الشــــأن. وتطلـــب أيضـــا إىل 
ــــا االختيـــاري  احلكومــة مواصلــة نشــر االتفاقيــة وبروتوكوهل

والتوصيات العامة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني علـى 
نطاق واسع، ال سيما للمنظمات النسـائية ومنظمـات حقـوق 

اإلنسان. 
 

التقرير األويل والتقريران الدوريان الثاين والثالث  - ٣ 
مجهورية الكونغو الدميقراطية 

نظــــــرت اللجنـــة فـــــي التقريـــــر األويل والتقريريــــن  -١٩٤
الدوريــــــــــــني الثانــــــــي والثالـــــــــث جلمهوريــــة الكونغــــــو 
 Corr.1 2 و/Add.1 و 2 و CEDAW/C/ZAR/1) ـــــة الدميقراطيـ
و CEDAW/C/COD/1)  يف جلســـــاا ٤٥٤ و٤٥٥ و٤٦٣، 
ــــر  الـــمعقودة يف ٢٥ و٣١ كــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٠ (انظ

CEDAW/C/SR. 454  و 455 و 463). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
الحظـــت وزيـــرة الشـــــؤون االجتماعيــــة واألســــرة  -١٩٥
جلمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، أن بلدهـــا يــويل أمهيــة بالغــة 
ملسـألة النـهوض بـاملرأة، رغـم الوضـع الصعـب الـذي يواجهـــه 
بلدهـا يف الوقـت الراهـن. وذكـرت أن بلدهـا بعـــد أن أصبــح 
دولة مستقلة يف ١٩٦٠، شهد نظاما ديكتاتوريـا مـن ١٩٦٥ 
إىل ١٩٩٠، وكـان ســـوء اإلدارة خــالل تلــك الفــترة ســبب 
املصـاعب املختلفـة. وبـدأت فـترة انتقاليـــة يف ١٩٩١، عندمــا 
اعتمـدت اجلمعيـة الوطنيـة ذات السـيادة القـانون الدســـتوري. 
ويف ١٩٩٤، أدت احلـــرب األهليـــــة يف روانــــدا إىل تشــــريد 
مجــاعي لالجئــني إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ومنــــذ 
آب/أغســـطس ١٩٩٨، تفـــاقمت احلالـــة بســـــبب الصــــراع 
املســلح. ونتيجــة لذلــــك، ازداد تدهـــور احلالـــة االجتماعيـــة 
االقتصادية، املتضعضعة أصال بسبب آثـار العوملـة االقتصاديـة، 
وعـاىن السـكان، ال سـيما منـهم النســـاء، مــن تزايــد القالقــل 

والفقر. 
وأشـارت املمثلـة إىل اإلطـار القـانوين حلمايـــة حقــوق  -١٩٦
اإلنسـان، والحظـــت أن بلدهــا قــد صــادق علــى املعــاهدات 
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الدوليـة لتعزيـز حقـوق اإلنسـان املتعلقــة بــاملرأة والطفــل دون 
ـــز  حتفــظ. وأرســى اهليــاكل لتحديــد سياســات وبرامــج تعزي
حقوق املرأة واألسرة، مبا يف ذلك وزارة الشؤون االجتماعيـة 
واألســرة، واألمينــة العامــة لألســرة، ووزارة العــــدل، ووزارة 
حقوق اإلنسان، واـالس الوطنيـة واجلهويـة للمـرأة والطفـل. 
ــــرية لتنفيـــذ التوصيـــات املتمخضـــة عـــن  وبذلــت جــهود كب
ــها  املؤمتـرات اإلقليميـة واملؤمتـرات العامليـة املعنيـة بـاملرأة، مبـا في
املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة الذي شـاركت فيـه مجهوريـة 

الكونغو الدميقراطية. 
ورغـم تكريـس املبـدأ األساسـي للمسـاواة بـني الرجــل  -١٩٧
واملـرأة يف الدسـتور، فـإن التميـــيز ضــد املــرأة ال يــزال ســائدا، 
بسبب العقليات التقليديــة واألعـراف السـلبية. وأكـدت املمثلـة 
أن بعض القوانني تتناقض مع أحكام الدستور، وال سيما املـادة 
٤٤٨ من قانون األحوال الشـخصية الـذي ال يـزال حيـرم املـرأة 
املتزوجـة مـن حقوقـها. وال يـزال التميـيز قائمـا أيضـــا يف جمــال 
املعاشـات التقاعديـة، ويوقـــع القــانون اجلنــائي عقوبــات أكــثر 
صرامة على املرأة اليت ترتكب اخليانة الزوجية مـن الـيت يوقعـها 
على الرجل. ومينح القانون حق امتـالك األرض للجميـع، دون 
متييز. غري أن مواقف وأعراف التمييز ظلت قائمة، ال سـيما يف 

املناطق الريفية حيث ال تستغل املرأة حقها يف األرض. 
ونظـم يف ١٩٩٦ حمفـــل وطــين بشــأن حقــوق املــرأة  -١٩٨
ودورهـا القيـادي لتوعيـة املـرأة حبقوقـها ووضـع خطـــة عمــل. 
وعدلـت وزارة الشـؤون االجتماعيـة واألســـرة، بالتعــاون مــع 
املنظمات غري احلكومية، األحكام التمييزيـة ونظمـت محـالت 
توعيــة حبقــوق املــرأة ومناهضــة العنــف املوجــه ضــد الطفلـــة 
واملرأة. وأنشأت احلكومة برناجما وطنيا للنهوض بـاملرأة يرمـي 
إىل تعزيز السلطة االقتصادية للمرأة، وحتسني وضعها القـانوين 
واالجتمـاعي، والتعليـم الرمسـي، والصحـــة، وفــرص احلصــول 
ـــوارد االقتصاديــة، وتوفــري املســاعدة للمــرأة الريفيــة،  علـى امل

والقضاء على األعراف اليت تؤثر سلبا على املرأة. 

وأكـدت املمثلـة أن احلكومـة قـد بذلـت، عـــن طريــق  -١٩٩
وزارة اإلعالم، جهودا خاصة لتوعية اجلمهور باتفاقية القضاء 
علـى مجيـع أشـــكال التميــيز ضــد املــرأة والصكــوك األخــرى 
املتعلقة حبقوق اإلنسـان. وقـامت شـركات التلفزيـون اخلاصـة 
والصحف واالت وكذا الكنائس واملنظمات غري احلكوميـة 
بالتعريف باالتفاقية. وبدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولـة 
(اليونيسيف)، جتري اآلن ترمجة االتفاقية إىل اللغات الوطنية. 
وتتأثر املرأة بالقوالب النمطيـة بشـأن دور املـرأة  منـذ  -٢٠٠
املراحـل املبكـــرة مــن الطفولــة. ومنــذ إنشــاء وزارة النــهوض 
باملرأة يف ١٩٨٠، نظمت عدة محالت للتوعية بغرض ترويـج 
صـورة إجيابيـة عـن دور املـــرأة يف اتمــع واألســرة. وأجــرت 
وزارة النــهوض بــاملرأة واملنظمــــات غـــري احلكوميـــة دراســـة 
للقوانـني العرفيـة وحقـوق املـرأة لوضـع اسـتراتيجيات للقضـــاء 

على كل األعراف واملمارسات املضرة باملرأة. 
ــــات ال زلـــن  والحظــت املمثلــة أن أغلبيــة الكونغولي -٢٠١
أميات وأن برامج حمو األمية قد شرع فيـها، وتسـتهدف هـذه 
الربامج الفتيات اللوايت انقطعن عـن الدراسـة، والنسـاء األكـرب 
سـنا. ورغـم حـق مجيـع األطفـال يف التعليـم دون متيـيز بســبب 
اجلنـس أو العـرق أو السـن أو الطبقـة االجتماعيـة، فـإن معــدل 
الفتيات اللوايت ينقطعن عن الدراسة مرتفع جـدا، ال سـيما يف 
املناطق الريفية. ويبذل احملفل الوطين حلقـوق املـرأة الكونغوليـة 
ودورها القيادي جهودا  يف إطار شراكة مـع القطـاع اخلـاص 
واملنظمات غري احلكوميـة والكنـائس، وذلـك مـن أجـل زيـادة 

معدل التحاق الفتيات يف التعليم الثانوي. 
وأبلغت املمثلة اللجنـة بـأن املـرأة الكونغوليـة تتعـرض  -٢٠٢
للعنـف البـدين والنفسـي واملعنـوي غـري أن الكثـري منـه ال يبلــغ 
عنه وال يعرف عنه شيء. كما تعاين الفتيات من شـىت أنـواع 
العنف اجلنسي، مبا فيه االغتصاب، وتشويه األعضاء التناســلية 
لألنثــى. ويف الســنوات العديــدة املاضيــة، نظمــت املنظمـــات 
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ـــة محــالت توعيــة بشــأن  غـري احلكوميـة بالتعـاون مـع احلكوم
العنـف املوجـــه ضــد املــرأة. وأجــرت وزارة النــهوض بــاملرأة 
واملنظمـات غـــري احلكوميــة دراســة يف تشــرين األول/أكتوبــر 
١٩٩٩ إلرسـاء أسـس اسـتراتيجيات مناهضـة للعنـف املوجـــه 

ضد املرأة. 
ويف اخلتـام، قـالت املمثلـة إنــه رغــم الصعوبــات الــيت  -٢٠٣
يعاين منها البلد، فإن حكومتـها تبـذل قصاراهـا للقضـاء علـى 
التمييز ضد املرأة وحتسني ظروف عيشها، بطـرق منـها إنشـاء 
آلية وطنية للنهوض بـاملرأة، والقضـاء علـى التميـيز مـن خـالل 
ــــاين يف صياغـــة كـــل  مشــروع الدســتور، واتبــاع ــج جنس
املشـاريع اإلمنائيـة وتنفيذهـا وتقييمـها، وصـوغ برنـامج وطـــين 
للنهوض باملرأة الكونغولية. غـري أـا أكـدت أن هـذه اجلـهود 
لن يكون هلا أثر يذكر يف غيـاب السـالم، حـىت ولـو مت الوفـاء 

بكل االلتزامات. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

ــــة  تعـــرب اللجنـــة عـــن ارتياحـــها لتصديـــق مجهوري -٢٠٤
الكونغـــو الدميقراطيـــة علـــــى االتفاقيــــة ١٩٨٥ دون حتفــــظ 
ولتقدميها التقرير األويل والتقريريـن الدوريـني الثـاين والثـالث، 
وكذا معلومات إضافيـة مسـتكملة إىل غايـة ١٩٩٩، يف هـذه 

الظروف الصعبة اليت جتتازها الدولة الطرف. 
وتعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها أيضـا إليفـاد احلكومـــة  -٢٠٥
الكونغولية لوفد برئاسة وزيـرة الشـؤون االجتماعيـة واألسـرة 
ولتقدمي هذا الوفـد لعـرض شـفوي ممتـاز. وتقـدر اللجنـة سـعة 
ـــدم ــا التقريــر، وقــد ســامهت األجوبــة علــى  الصـدر الـيت ق
األســـئلة املطروحـــة يف احلـــــوار البنــــاء الــــذي جــــرى بــــني 
ـــة مــن أجــل فــهم أفضــل حلالــة املــرأة  الدولـة الطـرف واللجن

الكونغولية. 
 

اجلوانب اإلجيابية 
ترحـــب اللجنـــــة باجلــــهد الــــذي تبذلــــه احلكومــــة  -٢٠٦
الكونغوليـة مـن أجـل مواصلـة تطبيـق االتفاقيـة رغـم اســـتمرار 

احلرب واألزمة االقتصادية. 
وتالحـظ اللجنـة بارتيـاح أنـه رغـم األحـــوال الصعبــة  -٢٠٧
الراهنة، أحيلت امللفـات املتعلقـة باملسـاواة بـني الرجـل واملـرأة 
إىل وزارة. ويثلـــج صدرهـــا إنشـــاء جملـــس وطــــين للمــــرأة، 
وهـي اهليئـة املعنيـة بـــاحلرص علــى إدراج منظــور جنســاين يف 
برامج التنمية، كما تعـرب عـن ارتياحـها بصفـة خاصـة خلطـة 
عملــه الــيت تنــدرج يف إطــار تطبيــق منــهاجي عمــل بيجــــني 

والقاهرة. 
ـــى تعاوــا مــع املنظمــات  ونـئ اللجنـة احلكومـة عل -٢٠٨
غــري احلكوميــة وتــأمل يف هــذا الصــــدد أن تســـهم الروابـــط 

اليت أقامتها مع الدولة يف التعجيل بإحالل السالم يف البلد. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
إن احلـرب اجلاريـة مـــن بــني العقبــات الرئيســية الــيت  -٢٠٩
تعترض التطبيق الكامل لالتفاقيـة. وتقـر اللجنـة بـأن مجهوريـة 
الكونغـو الدميقراطيـة تواجـــه صعوبــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياسية، ترتبط ذه احلرب اليت هلـا انعكاسـات سـلبية علـى 
جممـوع السـكان وال سـيما علـى الطفلـة واملـرأة الـــيت تتعــرض 
كثريا للعنف لكوا أنثى ولالغتصاب وعلـى أغلبيـة الالجئـني 
واملشـردين الذيـن يعيشـون يف ظـروف صعبـــة. وعــالوة علــى 
ذلك، تفاقمت احلالة بالتضخم املتزايد الـذي أدى إىل تدهـور 
عيـش املاليـني مـن النسـاء اللـوايت ال تتوفـر هلـن مـــوارد كافيــة 

للعيش. 
وتالحــــظ اللجنــــة أن اســــتمرار األفكــــار املســـــبقة  -٢١٠
واملواقــف النمطيــة املتعلقــة بــدور املــرأة والرجــل يف األســـرة 
واتمع واليت تقوم على أساس فكرة تفـوق الرجـل وضـرورة 

خضوع املرأة له يعرقل بصورة خطرية تطبيق االتفاقية.  
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تالحـظ اللجنـة مـع القلـق أنـه علـى الرغـم مـن بعــض  –٢١١
اإلجنازات التشريعية، ال يـزال القـانون اجلنـائي وقـانون العمـل 

يتضمنان أحكاما متييزية. 
وتوصـي اللجنـــة بــأن تعتمــد احلكومــة، علــى ســبيل  –٢١٢
األولوية، تشريعا يضمن للنساء املساواة حبكم القانون وحبكم 

الواقع، وأن تكفل تنفيذه بطريقة فعالة. 
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر املوارد الالزمة لآلليـة  –٢١٣
الوطنية ولوزارة الشؤون االجتماعية واألسرة  من أجل تنفيـذ 

خطة عملها. 
وتشـجع اللجنـة احلكومـة علـى إجيـاد املـوارد الالزمـــة  –٢١٤
لترسيخ مبدأ املساواة بـني اجلنسـني مـن اآلن، ال سـيما كفالـة 
اشتراك املرأة والرجـل علـى قـدم املسـاواة يف مجيـع مسـتويات 

صنع القرار. 
وتعلـــن اللجنـــة عـــن قلقـــــها الســــتمرار األعــــراف  –٢١٥
واملمارسـات التقليديـة الـيت تنتـهك حقـــوق النســاء والفتيــات 
األساسـية، مثـل املـهر، والـزواج مـن زوجـة األخ بعـد وفاتـــه، 

وتعدد الزوجات، والزواج القسري، وختان البنات. 
ـــك  وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى سـن تشـريع مينـع تل –٢١٦
املمارسـات كمـا توصـي احلكومـة بـالعمل مـع املنظمـات غــري 
احلكومية ووسائط اإلعالم لتطويـر العقليـات خـالل األنشـطة 
ـــك مــن خــالل  اإلعالميـة وأنشـطة توعيـة الـرأي العـام، وكذل
تدريـس االتفاقيـة يف املـدارس وترمجتـــها إىل اللغــات الوطنيــة، 

وذلك للتعجيل بتمتع املرأة حبقوق اإلنسان. 
ــــة بقلـــق بـــالغ إزاء أنبـــاء االغتصـــاب  وتشــعر اللجن –٢١٧
والتعنيـف والتعذيـب الـــيت تتعــرض هلــا املــرأة  أثنــاء احلــرب. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا إزاء حالـة الالجئـات واملشــردات 
الالئي يعانني من تبعات احلرب والصدمـات النفسـية والعقليـة 
ــــة  الــيت تعرضــت هلــا النســاء والفتيــات نتيجــة لفــرض اخلدم

العسكرية القسرية على األطفال. 

وتوصي اللجنة احلكومة باختاذ تدابري هيكليـة حمـددة،  -٢١٨
ـــك األعمــال  مبـا يف ذلـك سـن تشـريعات حلمايـة املـرأة مـن تل
وتوفـري الدعـم النفســـي لضحايــا العنــف مــن النســاء وتدابــري 
االندمـاج االقتصـادي - االجتمـاعي لفـــائدن. وتطلــب مــن 
ـــة احــترام  احلكومـة أيضـا اختـاذ تدابـري توعيـة تشـدد علـى أمهي
ـــت احلكومــة إىل  معايـري حقـوق اإلنسـان وقـت احلـرب. ودع

كفالة عدم جتنيد األطفال. 
ويقلـــق اللجنـــة مـــدى انتشـــار الدعـــارة النامجــــة يف  –٢١٩
كثــري مــن األحيــان عــن الفقــــر، وال ســـيما دعـــارة البنـــات 

الصغريات. 
وحتث اللجنة احلكومة على اعتماد وإنفاذ قوانني متنع  –٢٢٠
بغاء الفتيات الصغريات واختاذ التدابري املالئمة من أجل إعـادة 
ـــة توفــري الرعايــة النفســية  إدمـاج املومسـات يف اتمـع وكفال
التربوية ال سيما لتلـك املومسـات الصغـريات السـن. وعـالوة 
على ذلك، ونظرا النتشار وباء نقص املناعة البشـرية/متالزمـة 
نقص املناعة املكتسب (اإليدز) يف البلد، ينبغي إيالء االهتمام 

الواجب لتوفري اخلدمات الصحية للمومسات. 
وتشـعر اللجنـــة بــالقلق إزاء اخنفــاض مســتوى متثيــل  –٢٢١
النساء يف احلياة السياسية ويف اهليئات القياديـة للبلـد، مبـا فيـها 
اجلــهاز القضــائي، وتشــري إىل أمهيــة وجــود بيئــــة اجتماعيـــة 
وسياسية مواتية لتحسني حالة املـرأة يف مجيـع قطاعـات احليـاة 

العامة واخلاصة. 
ــــة خاصـــة ذات  وتوصــي اللجنــة باختــاذ تدابــري مؤقت -٢٢٢

أهداف حمددة مبوجب الفقرة ١ من املادة ٤ من االتفاقية. 
ورغم اجلهود الـيت بذلتـها احلكومـة يف جمـال التعليـم،  –٢٢٣
ــات  ال تـزال اللجنـة قلقـة جـدا إزاء اخنفـاض نسـبة التحـاق البن
بـاملدارس، وخصوصــا املعــدل املرتفــع النقطــاع البنــات عــن 
الدراسـة، ونســـبة األميــة املرتفعــة بــني النســاء، وال ســيما يف 

املناطق الريفية.  
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ـــز جــهودها مــن  وتشـجع اللجنـة احلكومـة علـى تعزي –٢٢٤
خالل إقامــة برنـامج خـاص يسـتهدف حمـو األميـة بـني النسـاء 
ومساعدة البنات على االلتحاق باملدارس الثانوية. وينبغـي أن 
تنظر احلكومة أيضا يف إمكانية توفري جمانية التعليـم يف املرحلـة 

االبتدائية. 
وتقلق اللجنة حاالت التمييز قانونا وفعـال ضـد املـرأة  –٢٢٥
يف جمال احلق يف العمل، وال سيما ضرورة احلصـول علـى إذن 

الزوج للعمل، وختفيض املرتبات خالل إجازة األمومة. 
٢٢٦ -وحتث اللجنة احلكومية على تعديل القوانني التمييزيـة 

يف ميدان العمل وفقا للمادة ١١ من االتفاقية. 
٢٢٧ -وتالحظ اللجنة بقلق بالغ املعـدالت املرتفعـة لوفيـات 
األمهات والرضع، واخنفـاض معـدالت اسـتخدام وسـائل منـع 

احلمل يف املناطق الريفية، وتدهور اخلدمات الصحية. 
٢٢٨ -وحتـث اللجنـة احلكومـــة علــى بــذل اجلــهود بغــرض 
حتسني استخدام وسـائل منـع احلمـل، وإلغـاء املـادة ١٧٨ مـن 
القانون اجلنائي اليت متنع تعميم اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل، 

وتوفري التربية اجلنسية للشباب. 
٢٢٩ -وتطلب اللجنة مـن احلكومـة تعزيـز حتسـني اخلدمـات 
الصحيـة املقدمـة إىل املـرأة يف خمتلـف مراحـل حياـــا، بشــكل 
يـأخذ يف االعتبـــار التوصيــة العامــة ٢٤ للجنــة بشــأن صحــة 

املرأة. 
٢٣٠ -وتعلـن اللجنـة عـــن انشــغاهلا حلالــة النســاء الريفيــات 
الالئي يشكلن الغالبية بني السكان. وعالوة علـى ذلـك، فـإن 
األعراف واملعتقدات اليت متنع املرأة من اإلرث أو مـن امتـالك 
ــــة  األراضــي والعقــارات تلقــى قبــوال أكــرب يف املنــاطق الريفي

وتطبق فيها على نطاق أوسع. 
٢٣١ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى إيـــالء أقصــى درجــات 
االهتمام الحتياجات النساء الريفيات، وعلى كفالة انتفاعـهن 

مـن السياسـات والـربامج املعتمـدة يف كافـة اـاالت، مبـا فيــها 
االعـتراف بوضعـهن كعـامالت مزارعـات حبيـث ينتفعـــن مــن 
احلقـوق الـيت مينحـها قـانون العمـل. وينبغـــي كفالــة مشــاركة 
املرأة الريفية على قدم املساواة يف صنع القرار وحصوهلـا علـى 
اخلدمـات الصحيـة والقـروض. وتوصـي اللجنـة بـإجراء مزيـــد 
ـــع مزيــد مــن  مـن الدراسـات بشـأن وضـع املـرأة الريفيـة وجبم
البيانــات اإلحصائيـــة لتـــهتدي ـــا السياســـات الـــيت جيـــري 

اختيارها يف هذا امليدان. 
ـــة تشــعر ببــالغ القلــق إزاء احملظــورات  ٢٣٢ -كمـا أن اللجن
الغذائية، اليت يكثر انتشارها يف املناطق الريفية، إذ أا ال تضر 
بصحـة النسـاء، وخصوصـا األمـــهات، فحســب، بــل تــترتب 
عليـها نتـائج خطـــرية علــى صحــة األجيــال املقبلــة. وتوصــي 
اللجنـة احلكومـة مبعاجلـة مسـألة احملظـــورات الغذائيــة بالتوعيــة 

مبضارها على صحة املرأة. 
٢٣٣ -وتأســـــف اللجنـــــة ألن التقـــــارير مل تتبـــــع اتباعــــــا 
تامـــــا املبـــــادئ التوجيهيـــــة اخلاصـــــة بشـــــكل ومضمــــــون 
التقــارير األوليــة والدوريــة ومل تــأخذ يف االعتبــــار توصياـــا 

العامة. 
٢٣٤ -وتطلـب اللجنـة مـن مجهوريـــة الكونغــو الدميقراطيــة، 
لــدى تقــدمي تقريرهــا القــادم، أن تراعــي املبــادئ التوجيهيـــة 

وتوصياا العامة. 
٢٣٥ -وتشـجع اللجنـة مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـــة علــى 
إيداع صك قبوهلـا للتعديـل املدخـل علـى الفقـرة ١ مـن املـادة 

٢٠ من االتفاقية املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة. 
٢٣٦ -وحتث اللجنة احلكومـة علـى التوقيـع والتصديـق علـى 

الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
ــــرد يف تقريرهـــا  ٢٣٧ -وتطلــب اللجنــة مــن احلكومــة أن ت
القـادم علـى املسـائل احملــددة الــيت أثارــا اللجنــة يف تعليقاــا 

اخلتامية. 
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٢٣٨ -وتطلـب اللجنـة بـأن يعمـم نـــص هــذه االســتنتاجات 
ـــة، ــدف  علـى نطـاق واسـع يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطي
توعيـة الكونغوليـني، وال سـيما املســـؤولني اإلداريــني ورجــال 
السياسـة، مبـا ينبغـي اختـاذه مـن تدابـري لكفالـة املسـاواة للمــرأة 
حبكم القانون وحبكم الواقع، وغـري ذلـك مـن التدابـري الالزمـة 
يف هـذا الصـدد. وتطلـب أيضـا مـن احلكومـــة أن تعمــم نــص 
االتفاقيــــة وبروتوكوهلــــا االختيــــاري والتوصيــــــات العامـــــة 
وإعالن ومنهاج عمـل بيجـني علـى نطـاق واسـع، وخصوصـا 
ــــات الدفـــاع عـــن حقـــوق  علــى املنظمــات النســائية ومنظم

اإلنسان. 
 

التقريران الدوريان الثاين والثالث املوحدان  - ٤
بوركينا فاسو 

ــــني الثـــاين  ٢٣٩ -نظــرت اللجنــــة فـــــي التقريريـــــن الدوري
والثالث املوحدين لبوركينا فاصو (CEDAW/C/BFA/2-3) يف 
ــاين/ينـاير  جلستيها ٤٥٨ و ٤٥٩ املعقودتني يف ٢٧ كانون الث

١٩٩٩ (انظر CEDAW/C/SR.458 و 459). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٢٤٠ -أبلغت ممثلة بوركينا فاصو اللجنــة يف معـرض تقدميـها 
للتقريـر أن احلكومـة منـذ تصديقـها علـى اتفاقيـة القضـاء علــى 
مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة يف عـام ١٩٨٤ قـد صـــاغت 
ـــني الزوجــني  سياسـات وتشـريعات جديـدة تتعلـق باملسـاواة ب
واألطفـال يف احلقـوق وحـق املـرأة يف ملكيـة األرض، وبرامــج 
توليــد الدخــل ومبــادرات دعــم عمــل املــرأة. والحظـــت أن 
التصديـق علـى االتفاقيـة والـربوتوكول االختيـاري صـار جــزءا 
من نضال البلد من أجل التنميـة، وأعربـت عـن امتناـا لألمـم 
املتحدة ملا اختذته من مبـادرات مـن أجـل تعزيـز عمليـة متكـني 

املرأة. 
٢٤١ -وأبلغــت املمثلــة اللجنــة أن املـــرأة يف بلدهـــا تواجـــه 
التميـــيز علـــى الصعـــد االجتماعيـــة والثقافيـــة واالقتصاديــــة، 

وال سيما يف املناطق الريفية حيـث يعيـش ٨٤,٦ يف املائـة مـن 
السـكان، وحيـث التقـاليد والعـادات املتأصلـــة بعمــق تتحكــم 
جبوانـب احليـاة اليوميـــة فيــها. ووجــهت املمثلــة االهتمــام إىل 
الفقـر املدقـع لــ ٤٤,٤ يف املائـة مـن السـكان، ومعظمـهم مـــن 
النســاء، ومــا لديــهم مــن إمكانيــــات ضئيلـــة للمشـــاركة يف 
مشـاريع اقتصاديـة كـربى. والحظـــت أن عــدم املســاواة بــني 
املـرأة والرجـــل نــاجم عــن الفقــر واألميــة واملعايــري واألمنــاط 

التقليدية اليت يغذيها نظام يتحكم به الرجال. 
٢٤٢ -وأشارت املمثلة إىل أن التحديات ال تزال قائمة رغم 
مـــا بـــذل مـــن جـــهود للنـــهوض حبالـــة املـــرأة وحتسينهــــــا. 
فمعـــدالت وفـــاة املـرأة أثنـاء النفـاس ال تـزال مرتفعـة (٥٣١ 
حالــة لكـــــــل ٠٠٠ ١٠٠ مولـــود حـــي)، وكذلـــك معـــدل 
اخلصوبــة يف حــني ينخفــض معــدل اســــتعمال وســـائل منـــع 
احلمـل. إضافـة إىل ذلـك، فـإن أغلبيـة السـكان دون ســـن ١٨ 

عاما. 
٢٤٣ -ونظرا إىل ارتفاع معدالت األميـة، (يبلـغ معـدل إملـام 
اإلناث بالقراءة والكتابة يف املناطق الريفية ٥ يف املائة باملقارنة 
ـــة للرجــال)، ونظــرا إىل اســتمرار املواقــف  مـع ١٥,٥ يف املائ
التقليدية ضد تعليم الفتيات، فقـد أعـدت خطـة وطنيـة لتعليـم 
البنات، وحدد لذلك هدف تضييق الفجوة بني تعليـم البنـات 
والبنــني مبعــدل الثلــث. وزيــدت األمــوال العامــة املخصصــــة 
ـــني مدرســون وبنيــت هيــاكل أساســية للمــدارس  للتعليـم وع
واعتمدت برامج وحوافز خاصـة لدعـم تعليـم البنـات. إضافـة 
إىل ذلـك، ينبغـي أن تكـون نسـبة ٥٠ يف املائـة مــن الطلبــة يف 

مدارس التعليم من بعد املنشأة حديثا من البنات. 
٢٤٤ -وأبلغت املمثلة اللجنـة أنـه قـد مت تنقيـح برامـج صحـة 
األمومة والطفولة واعتمدت خطـة متعـددة القطاعـات ملعاجلـة 
مـرض فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة 
املكتسب. ووضعت أيضا برامج تدريبيـة للمشـتغلني يف مهنـة 
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الطب بغية مساعدة املسنني. وذكرت أن عـدم كفايـة الغطـاء 
الصحـي يف املنـاطق الريفيـة واالفتقـار إىل املـوارد واألشــخاص 
املؤهلــني يف امليــدان الصحــي أديــا إىل تعطيــــل عمليـــة إلغـــاء 
ــــة  مركزيــة اخلدمــات الصحيــة، يف حــني أن خدمــات الصح
اإلجنابيـة مل تـأخذ يف اعتبارهـا احتياجـات فئـات مثـل الرجــال 

والبنات والبنني واليافعني. 
٢٤٥ -ووجهت املمثلة االهتمام إىل خمتلف أشـكال العنـف، 
ومن ذلك العنف البدين والنفسي، الذي يرتكبـه الرجـال ضـد 
النسـاء الالئـي هـــن يف أوضــاع ال تســمح هلــن بالدفــاع عــن 
أنفسهن. وقد اتخذت خطوات للقضاء على ممارسات مؤذيـة 
تقليدية ضد املـرأة، وال سـيما املمارسـات السـائدة يف املنـاطق 
الريفيـــة. وحـــرم القـــانون اجلزائـــي يف عـــام ١٩٩٦ تشــــويه 
األعضـاء التناسـلية لإلنـاث وفـرض القـانون عقوبــات شــديدة 
ـــلية. وقــد  علـى مرتكـيب مجيـع أشـكال تشـويه األعضـاء التناس
حرم قانون األفراد واألسرة عادة زواج األخ من أرملة أخيـه، 
بينمـا هنـاك تشـريعات معمـــول ــا فيمــا يتعلــق باالغتصــاب 

والزنا وتعدد الزوجات. 
٢٤٦ -ورغــم وجــود تشــريعات حمــددة تتعلــــق بـــاإلصالح 
ــق  الزراعـي نصـت علـى املسـاواة بـني املـرأة والرجـل فيمـا يتعل
حبـق ملكيـة األرض، فـإن ممارسـات اإلرث التقليديـة أضعفــت 
حـق املـــرأة يف األرض الــيت متتلكــها حبكــم األعــراف وأمنــها 
عليها. وذكرت أن احلكومـة ملتزمـة بوضـع تشـريعات كافيـة 
للنهوض باملرأة الريفية علــى الصعيديـن االقتصـادي واإلمنـائي. 
فهؤالء النسوة متاح هلن التدريب واخلدمات املادية وخدمات 
اإلرشاد الزراعي. والكثري من هذه املشاريع تلقت الدعـم مـن 

جهات ماحنة دولية ومن بلدان ماحنة ثنائية. 
٢٤٧ -وأبلغت املمثلة اللجنة أن مصارف التوفـري والتسـليف 
توفـر قروضـا للمـــرأة. كمــا أنشــئ يف عــام ١٩٩٠ صنــدوق 
لدعم األنشطة اليت تعود على املرأة بالكسب بيـد أنـه ال تـزال 

هناك عقبات فيما يتعلـق حبصـول املـرأة علـى التمويـل، نتيجـة 
أسـباب مـن بينـها االفتقـار للمعلومـات عـــن فــرص التســليف 
وعـدم موافقـة األزواج علـى األنشـــطة االقتصاديــة والتجاريــة 
اليت تقوم ا زوجام. وأضافت املمثلـة أنـه سـنت تشـريعات 
يف عام ١٩٩٨ لكفالة املساواة بني املرأة والرجــل يف الوصـول 

إىل العمالة والوظائف والدخل املتساوي يف القطاع العام. 
ـــة االهتمــام إىل أن حكومــة بوركينــا  ٢٤٨ -ووجـهت املمثل
فاصو، رغم املمارسـات الثقافيـة واالجتماعيـة املتأصلـة ورغـم 
األميـة والتقسـيم االجتمـاعي للعمـل الـذي حيـــول دون متكــني 
املرأة، فقد متكنت مـن ترقيـة املـرأة إىل منـاصب عامـة تنطـوي 
على صنع قرارات. ومنذ أن قدمت احلكومـة تقريرهـا األول، 
ازداد عدد الوزيرات والنائبات وعضوات الربملان والسـفريات 
زيادة كبرية. ويف هذا السياق، أبرزت املمثلـة االسـتراتيجيات 
والسياسات اليت اعتمـدت مـن أجـل ترقيـة املـرأة إىل منـاصب 
تنطوي على صنع قرارات، يف القطاعني العـام واخلـاص، وإىل 
أن خطـة العمـــل الوطنيــة تضمنــت تعبئــة اجتماعيــة ملختلــف 
ـــــوزارات  القطاعـــات مبـــا يف ذلـــك األحـــزاب السياســـية وال
واملنظمات غري احلكوميـة واتمـع املـدين لكفالـة رسـم صـور 

إجيابية للمرأة. 
ـــات  ٢٤٩ -ووصفــت املمثلــة إنشــاء هيــاكل للتنســيق، وآلي
مؤسسـية، ومراكـز إعـالم وحبـوث مـن أجـل النـهوض بــاملرأة، 
فضال عن تعيـني جهـة تنسـيق يف شـىت الـوزارات، وكـل هـذه 
املســـائل تشـــكل جـــزءا مـــن اجلـــهود الـــيت تبـــــذل لتعميــــم 
ـــاة  املنظــور اجلنســاين يف مجيــع السياســات والــربامج ويف احلي

العامة. 
٢٥٠ -وختامـا الحظـت املمثلـة أن احلكومـة عرضـت تدابــري 
حمددة ملساعدة النساء الالئي يف وضع ضعيف للغاية كالنسـاء 
املصابـات بعاهـات والبغايـــا واملســنات والنســاء مــن ضحايــا 
العنـف. واختـذت تدابـــري منــها وضــع سياســات ملنــع التميــيز 
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واملتاجرة بالنساء وزيـادة متكـني املـرأة مـن خـالل التشـريعات 
اليت حتميها والربامج االقتصادية واالجتماعية. 

 
التعليقات اخلتامية للجنة 

مقدمة 
٢٥١ -ونـئ اللجنـة حكومـة بوركينـا فـاصو علـــى عرضــها 
ـــاين والثــالث وللتحليــل املوضوعــي حلالــة  املمتـاز لتقريرهـا الث

املرأة يف بوركينا فاصو. 
٢٥٢ -نئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على إرساهلا لوفد 
كبـري وعلـى مسـتوى رفيـــع برئاســة وزيــرة النــهوض بــاملرأة، 
وتعــرب اللجنــة عــن ارتياحــها ألن الوفــد أقــام حــوارا بنـــاء 
ـــه علــى  وصرحيـا وصادقـا مـع أعضـاء اللجنـة، وقـدم يف إجابات
ـــات  األسـئلة الـيت طرحتـها اللجنـة ويف عرضـه الشـفوي معلوم
تكميليـة وإحصائيـات حديثـة عـن امليـادين احلساسـة الـيت ـــم 
اللجنـة معرفتـها: أي التعليـم والصحـة والعمـــل، وال ســيما يف 

املناطق الريفية. 
ـــة حكومــة بوركينــا فــاصو علــى ثبــات  ٢٥٣ -ونـئ اللجن
إرادـا السياسـية وتصميمـها علـى تطويــر قــانون املــرأة رغــم 
احلالـة االجتماعيـة واالقتصاديـة الصعبـة، وعلـى شـرح أحكــام 

االتفاقية. 
٢٥٤ -ونــــئ اللجنــــة بــــاملثل حكومــــة بوركينــــا فاســـــو 
علـى إشـراكها االحتـادات النسـائية واملنظمـات غـري احلكوميـــة 

يف وضع التقارير واملثابرة يف العمل يف تعاون وثيق معها. 
٢٥٥ -ونئ اللجنة احلكومة على نيتها املعلنة التصديق على 

الربوتوكول االختياري. 
اجلوانب اإلجيابية 

٢٥٦ -ونـئ اللجنـــة احلكومــة علــى اختاذهــا منــذ تقدميــها 
ــــة ومؤسســـية جديـــدة إلعمـــال  للتقريــر األول تدابــري قضائي
االتفاقية وعلــى التزاماـا فيمـا يتعلـق بـاتمع الـدويل. وحتيـط 

اللجنــة علمــا مــع االرتيــاح أن قــــانون األحـــوال الشـــخصية 
ـــادئ  واألســرة يعيــد للمــرأة حقوقــها األساســية، ويرســي مب
املساواة يف القبول بـالزواج، واختيـار مكـان اإلقامـة للزوجـني 
خالل الزواج، وحق املرياث للزوج وينظم القانون باملثل سـن 
الزواج وينص على أن الـزواج مـن امـرأة واحـدة هـو الشـكل 

القانوين للرابطة الزوجية. 
٢٥٧ -ونـئ اللجنـة احلكومـــة علــى اعــتراف دســتور عــام 

١٩٩١ مببدأ تساوي املرأة وعدم التمييز ضدها. 
٢٥٨ -ونـئ اللجنـة احلكومـة علـى أن تعديـل قـانون العمــل 
يف عـام ١٩٩٢ مسـح بتـأكيد مبـدأ املسـاواة وبإعطـــاء تعريــف 

للتمييز. 
٢٥٩ -وتؤكـد اللجنـــة أن قــانون شــهر أيــار/ مــايو ١٩٩٦ 
ـــادة التنظيــم الزراعــي واملــايل أعطــى املــرأة نفــس  املتعلـق بإع
احلقـوق الـيت للرجـل وفـرض عليـها نفـس الشـروط املفروضـــة 

عليه المتالك األراضي. 
ــــة عـــن ســـرورها الســـتحداث وزارة  ٢٦٠ -وتعــرب اللجن
النـهوض بـاملرأة يف حزيـران/يونيـه عـام ١٩٩٧ ممـا يـدل علــى 
ـــط  االهتمـام الـذي تبديـه احلكومـة بتعزيـز حقـوق املـرأة. وحتي
اللجنة علما مع االرتياح بأن وزارة النهوض باملرأة قـد عينـت 
ـــع الــوزارات املعنيــة مبتابعــة السياســات  جهـة للتنسـيق يف مجي
والربامج الوطنية خدمة ملصـاحل املـرأة وذلـك مـن أجـل إدمـاج 
ـج خـاص جبنـس حمـدد علـى صعيـد التحليـــالت ومــن أجــل 

تقييم النتائج املتحققة. 
٢٦١ -ونـئ اللجنـة حكومـة بوركينـا فـاصو بشـكل خــاص 
على ما اختذته من تدابري وسياسات للتنسيق مع مجيـع أركـان 
اتمع املدين مـن أجـل القضـاء علـى ممارسـة تشـويه األعضـاء 
التناسـلية لإلنـاث والـيت تسـيء إىل حـــق الفتيــات يف الســالمة 
الشــخصية وإىل ســالمتهن البدنيــة واملعنويــة وــــدد حيـــان 

وصحتهن. 
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٢٦٢ -وحتيط اللجنة علما مع االرتيـاح بسـن حكـم يف عـام 
١٩٩٦ يف إطـــار القـــانون اجلنـــائي حيـــرم تشـــويه األعضــــاء 

التناسلية لإلناث ويعاقب عليه. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
٢٦٣ -تؤكـــد اللجنـــة أن الصعوبـــات االقتصاديـــة النامجـــــة 
بصورة أساسية عن ندرة املوارد اخلاصة للدولـة، واملمارسـات 
التمييزية اليت تضعـها األعـراف والتقـاليد الـيت ال تـزال تفـرض 
ـــــد. تزيــــد مــــن معــــدالت  عبئـــا ثقيـــال علـــى املـــرأة يف البل
األميـة املرتفعـة للغايـــة يف البلــد وتعيــق بالتــايل حســن تطبيــق 

االتفاقية. 
٢٦٤ -وتؤكــد اللجنــة أيضــــا أن مجيـــع مؤشـــرات التنميـــة 
البشـرية، وال سـيما يف األوســاط الريفيــة هــي مــن أدناهــا يف 

القارة وتشكل عقبة خطرية يف طريق إعمال االتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٢٦٥ -يساور اللجنة القلـق بشـأن انتشـار العـادات التمييزيـة 
اليت تعزز الصور النمطية وتقاوم أي تغيـري. وهـذه املمارسـات 
واملواقف واالعتقادات االجتماعيـة تنبـع مـن جمموعـة سـكانية 
أغلبيتـها العظمـى ريفيـة وال تنعـم إال بقسـط قليـل مـن التعليــم 

وتسهم يف التأخر امللحوظ يف جمال النهوض باملرأة. 
ــــري  ٢٦٦ -وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى اختــاذ مجيــع التداب
والسياسات املناسبة من أجل حتسني املناخ االجتماعي الثقـايف 
لصـاحل املـرأة .وتناشـد اللجنـة وزيـــرة النــهوض بــاملرأة، علــى 
التعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــــة واملثقفـــني ورؤســـاء 
الطوائف الروحية ووسائط اإلعـالم مـن أجـل تشـجيع تطويـر 
العقليــات وتســــريع عمليـــة حتريـــر املـــرأة بواســـطة إصـــالح 
القـانون وتدابـــري اإلعــالم والتعليــم واالتصــال، وال ســيما يف 
األوسـاط الريفيـة، حـىت يتغـري تصـور املـرأة لنفســـها ويعــترف 
اتمــع بأكملــه بضــرورة مســامهة املــرأة مــن أجــــل تطويـــر 

بوركينا فاسو. 

٢٦٧ -ويساور اللجنة القلق الشديد أيضـا مـن معـدل األميـة 
يف أوساط املرأة، ال سيما يف أوساط املرأة الريفية والذي يعـد 

من أعلى املعدالت يف العامل. 
ـــأن تعتــرب تعليــم الفتيــات  ٢٦٨ -وتوصـي اللجنـة احلكومـة ب
والنســاء إحــدى األولويــات وأن تســعى إىل احلصــول علــــى 
مساعدة دولية لكفالة قيـد مجيـع الفتيـات يف املـدارس وجتنـب 
ــوارد  انقطاعـهن عـن التعليـم. وتدعـو احلكومـة إىل ختصيـص م
مالية وبشرية أكـرب لقطـاع التعليـم، وتوظيـف عـدد أكـرب مـن 
ـــاهج املدرســية إنتــاج  املعلمـات وأن حتـرص علـى أال تعيـد املن

صور سلبية عن املرأة. 
٢٦٩ -وتوصـي اللجنـة أيضـا أن تركـــز احلكومــة جــهودها، 
ـــة  إضافـة إىل التعليـم الرمسـي، علـى التعليـم غـري الرمسـي وحمارب
األميـة مـن خـالل اعتمـاد برامـــج موجهــة للفتيــات الشــابات 
وللمـرأة. وتصـر اللجنـة علـى أن تـأخذ احلكومـــة يف اعتبارهــا 
أمهية التربية الوطنية للمرأة واألسـرة، فضـال عـن أمهيـة التعليـم 
يف جمــال حقــوق اإلنســان علــى مســتوى املنـــهاج املدرســـي 

بأكمله. 
٢٧٠ -وإن اللجنة إذ حتيي اجلهود التحليلية اليت أسهمت ـا 
الدولة الطرف من أجل حتديد خمتلف أشكال العنف اليت تقـع 
املرأة ضحية هلا، فإا يساورها القلق من االفتقار إىل نصـوص 
تشــريعية وسياســات حتمــي بــالتحديد النســاء الالئــي وقعـــن 

ضحايا العنف املنـزيل واجلنسي. 
ــــة باختـــاذ تدابـــري تشـــريعية  ٢٧١ -وتوصــي اللجنــة احلكوم
وهيكليـة مناسـبة وتقـــدمي املســاعدة إىل هــؤالء النســاء. كمــا 
توصـي اللجنـة، علـى غـرار احلملـة الـيت قـامت حملاربـة تشـــويه 
األعضاء التناسلية لإلنـاث، باختـاذ إجـراءات للتعليـم والتوعيـة 
بشــأن ظــاهرة العنــف ضمــن األســرة والعنــف اجلنســـي وأن 
تسـتهدف هـــذه اجلــهود ســالح الشــرطة والقضــاة ومقدمــي 
الرعاية الصحية ووسـائط اإلعـالم كيمـا تكـون األنشـطة الـيت 
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يقومون ا أكثر فعالية. ويستحسن القيام حبملة لتوعيـة املـرأة 
بالقوانني وذلك من أجل أن تعرف حقوقها بشكل أفضل. 

٢٧٢ -ويساور اللجنة القلق من تـدين متثيـل املـرأة وال سـيما 
يف اهليئات االنتخابية. 

٢٧٣ -وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف باختـاذ التدابـري املؤقتـة 
اخلاصة املبينة يف الفقرة ١ من املادة ٤ من االتفاقيـة ويف نظـام 
ـــدد النســاء املمثــالت يف الربملــان  احلصـص مـن أجـل زيـادة ع
وزيادة متثيلهن يف احلياة السياسية ويف عملية اختاذ القرارات. 

ــة  ٢٧٤ -ويسـاور اللجنـة قلـق شـديد مـن عـدم اسـتقرار احلال
الصحيــة للنســاء، وال ســيما يف األوســاط الريفيــة. فارتفــــاع 
معدالت وفاة األمهات أثناء النفاس ووفيات األطفـال بسـبب 
األمراض املعدية وسوء التغذيـة نـاجم عـن االفتقـار إىل مراكـز 
الرعايــة الصحيــة األساســية، وإىل مقدمــي الرعايــة الصحيـــة. 
وحتيط اللجنة علما مع القلق بافتقـار املـرأة إلمكانيـة احلصـول 

على خدمات تنظيم األسرة. 
ـــذه  ٢٧٥ -وتوصـي اللجنـة احلكومـة بـإيالء اهتمـام خـاص هل
املشكلة بغية حتسني مؤشرات الصحة اخلاصة باملرأة. وتوصـي 
اللجنة بوضع برامـج وطنيـة للصحـة اإلجنابيـة تسـتهدف املـرأة 
والفتيــات الشــابات ملنــع احلمــل املبكــر وعمليــة اإلجــــهاض 

املتعمد. 
ـــة بتيســري وصــول املــرأة إىل خدمــات  ٢٧٦ -وتوصـي اللجن
الرعايـة الصحيـة األوليـة وإىل املـاء الصـاحل للشـــرب. وتشــجع 
احلكومــة علــى إدمــاج خدمــات تنظيــم األســــرة يف الرعايـــة 
الصحيـة األوليـة بغيـة تيسـريها للمـرأة بسـهولة أكـرب وتوصـــي 
اللجنـة الدولـة الطـرف بتنظيـم إجـراءات لتوعيـة املـرأة وتوفــري 
املعلومات هلا عن طرق منـع احلمـل وإشـراك الرجـال يف هـذه 
اإلجراءات. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإعادة النظـر 
يف تشريعاا املتعلقة باإلجهاض وأن يكون مشموال بالضمان 
االجتماعي.وتوصي اللجنة أيضا بتوعية النساء بأخطـار وآثـار 

األمراض اجلنسية املعدية مبا فيها فريوس نقص املناعـة البشـرية 
/متالزمة نقص املناعة املكتسب. 

٢٧٧ -ويسـاور اللجنـة القلـق مـن أنـــه بــالرغم مــن القــانون 
املتعلــق بــاإلصالح الزراعــي واملــايل الــذي يكــرس املســــاواة 
الفعليـــة بـــني الرجـــل واملـــرأة، فإنــــه ال تــــزال هنــــاك اآلراء 
املسبقة واحلقوق التقليدية اليت جتعــل تطبيـق هـذا القـانون أمـرا 

صعبا. 
٢٧٨ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف حبـث اجلـهات املعنيــة 
على مراعاة حقوق املرأة يف امللكية وتسهيل تقـدمي مـا يلزمـها 

من سلف. 
٢٧٩ -وتؤكـد اللجنـة مـع القلـق أنـه رغـم أن القـانون حيـــرم 
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على صعيد العمـل، فـإن هنـاك 
فصـال ومتيـيزا بـني الرجـل واملـرأة عنـد التوظيـف وعنـد إســـناد 

املسؤوليات ويف األجر. 
٢٨٠ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمـان 
احترام قانون العمل احتراما دقيقا على صعيدي القطــاع العـام 
والقطاع اخلاص، وبـأن تتخـذ تدابـري للقضـاء علـى التميـيز يف 

العمل. 
٢٨١ -والحظت اللجنة أن احلكومة اختـذت تدابـري يف جمـال 
قانون األحوال الشخصية واألسـرة لفـرض قيـود علـى ممارسـة 
ــق ألن  تعـدد الزوجـات، بيـد أن اللجنـة ال تـزال يسـاورها القل
األغلبيــة العظمــى مــن النســاء غــري مدركــات لوجــود تلـــك 

القواعد. 
ـــن أجــل القضــاء  ٢٨٢ -وتوصـي اللجنـة احلكومـة بـالعمل م
على ممارسة تعدد الزوجات. وهي توصي بكفالة إنفاذ قـانون 
األسـرة ومحايـة حقـوق املـرأة. وهـــي توصــي أيضــا احلكومــة 
بالشروع يف جهود عامة شاملة، بالتعـاون مـع املنظمـات غـري 
ـــن مســألة  احلكوميـة ترمـي إىل تغيـري مواقـف املـرأة والرجـل م
ـــة  تعــدد الزوجــات، ال ســيما تثقيــف املــرأة حبقوقــها وبكيفي
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التمتـع بتلـك احلقـوق. وتوصـي اللجنـة احلكومـة أيضـا باختــاذ 
تدابـري حتمـــي حقــوق اإلنســان للمــرأة الــيت تعيــش يف أســرة 

متعددة الزوجات. 
ــــا  ٢٨٣ -وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى إيــداع صــك قبوهل
ـــن االتفاقيــة  للتعديـل املدخـل علـى الفقـرة ١ مـن املـادة ٢٠ م

املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة. 
٢٨٤ -وحتث اللجنة احلكومة أيضـا علـى التوقيـع والتصديـق 

يف أقرب وقت على الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
٢٨٥ -وتطالب اللجنة حكومة بوركينا فاصو بأن تـدرج يف 
تقريرها الدوري املقبـل املفـروض أن تقدمـه وفقـا للمـادة ١٨ 
مــن االتفاقيــة معلومــات تتعلــــق بالشـــواغل املثـــارة يف هـــذه 

االستنتاجات . 
٢٨٦ -وتطلب اللجنة تعميـم هـذه النتـائج يف بوركينـا فـاصو 
ـــة الســكان، وال ســيما املديــرون  علـى نطـاق واسـع بغيـة توعي
والسياسيون، بالتدابري الواجب اختاذهـا لتكفـل للمـرأة املسـاواة 
يف احلقوق حبكم القانون والواقع، وغريها مـن التدابـري الالزمـة 
يف هـذا اخلصـوص. كمـا تطلــب إىل احلكومــة أن تعمــم علــى 
نطاق واسع نص االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيــات 
العامـــة للجنـــة وإعـالن ومنـهاج عمـل بيجـني وال سـيما علـى 

املنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق اإلنسان. 
 

التقريـــران الدوريـــان املوحـــــدان الثــــاين والثــــالث  - ٥
والتقرير الدوري الرابع   

أملانيا 
٢٨٧ -نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني املوحديـن الثـاين 
ــــدوري الرابـــــع املقدمـــــة مــن أملانيــا  والثــــالث والتقريــــر الــ
(CEDAW/C/DEU/2-3 و 4) فــــــــــــي جلســــــــــــــــتيها ٤٦٤ 

و ٤٦٥، املعقودتــــني فـــــــي ١ شـباط/فـــرباير ٢٠٠٠ (انظــر 
CEDAW/C/SR.464 و 465). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
٢٨٨ -أشارت ممثلة أملانيـا، إىل أن التغيـري الـذي أدخـل علـى 
احلكومــة يف أيلــــول/ســـبتمرب ١٩٩٨ قـــد أفضـــى إىل وضـــع 
ــة.  أولويـات جديـدة يف سياسـة البلـد املتعلقـة بـاحلقوق املتكافئ
وقد مرت عشر سـنوات علـى إعـادة توحيـد أملانيـا، وكذلـك 
على تقدمي التقرير األويل من أملانيا، ومـن مث وفـر ذلـك فرصـة 
لتقييم ما أدخل من تطورات علـى احلقـوق املتكافئـة والفـرص 
ـــة  املتكافئـة يف أملانيـا املوحـدة. وقـد اسـتلزمت العمليـة االنتقالي
مـن النظـــام االقتصــادي واالجتمــاعي الــذي كــان مطبقــا يف 
اجلمهوريـة الدميقراطيـة األملانيـــة الســابقة إىل نظــام يســتند إىل 
الدميقراطيــــة الربملانيــــة، واالحتاديــــة، واالقتصــــــاد الســـــوقي 
االجتمــاعي، تعــرض املواطنــــني الذيـــن يعيشـــون يف الشـــرق 
ــب  لعمليـات تكيـف مؤملـة. فقـد تضـررت املـرأة بشـدة يف أغل
األحوال باآلثار السلبية النامجـة عـن تلـك العمليـة. وسـاعدت 
التدابــري املتعلقــة بســوق العمــل والسياســة االجتماعيــة علـــى 
التخفيـف مـن حـدة اآلثـار الـيت تعرضـت هلـا املـرأة يف الالنــدر 
(الدولة) اجلديدة نتيجة ملا أجري مـن تغيـريات جذريـة. فبعـد 
أن كانت املرأة حتصل على عمالة كاملة قبل إعـادة التوحيـد، 
فإن معدل البطالة بالنسبة للمرأة يف الالندر اجلديدة مـا زالـت 
ــــم اخنفاضـــه، ٢٠,٧ يف املائـــة. وظـــهرت أيضـــا  نســبته، رغ
مؤسسات عامة وغري حكومية جديدة وهي تسهم يف حتسـني 

احلالة االجتماعية العامة اليت تعيشها املرأة. 
ــــت، يف ١٠ كـــانون  ٢٨٩ -وأكــدت املمثلــة أن أملانيــا وقّع
ـــــربوتوكول االختيــــاري امللحــــق  األول/ديســـمرب ١٩٩٩، ال
باالتفاقيـة. وسـيجري البـــدء يف عمليــة التصديــق خــالل عــام 
٢٠٠٠، إىل جانب قبول التعديل املدخـل علـى الفقـرة ١ مـن 
ـــه يف  املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـة. ويف ضـوء احلكـم الـذي أصدرت
اآلونـة األخـرية حمكمـة العـدل األوروبيـة بشـأن احلظـر األملــاين 
ـــذي  بـأن حتمـل املـرأة السـالح، سـوف تقيـم أملانيـا التحفـظ ال

قدمته بشأن الفقرة الفرعية (ب) من املادة ٧ من االتفاقية. 
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٢٩٠ -وصبـت املمثلـة اهتمامـها، يف بياـا، علـى األولويــات 
ــــوق  الرئيســية املعطــاة لسياســة احلكومــة الراهنــة بشــأن احلق
املتكافئـة، أي برنـامج املـرأة والعمـــل وخطــة العمــل ملكافحــة 
العنـف ضـد املـرأة. ويسـتهدف برنـامج املـرأة والعمـــل كفالــة 
حتسـني اسـتخدام مـهارات املـــرأة يف مجيــع قطاعــات اتمــع، 
وتوفـري قـوى دفـع جديـدة لتوفـري الفـرص املتكافئـــة يف العمــل 
وتشـجيع املشـــاركة املتكافئــة يف قــوى العمــل واتمــع. ويف 
ـــن أي وقــت مضــى  حـني أن املـرأة هـي أفضـل تعليمـا اآلن ع
ومتثـل ٤٢ يف املائـة مـن مجيـع العـاملني مقـابل أجـر والعـــاملني 
حلسـام، فإـا مـا زالـت تعـاين مـن عـــدم املســاواة يف توزيــع 
عمــــل األســــرة، ويف ختصيـص فـرص التدريـــب والوظــائف. 
وما زال أجر املرأة أقل من أجر الرجل، وتشــغل املـرأة ٩٠ يف 
املائة من مجيع وظائف العمـل لبعـض الوقـت، ويـتركز عملـها 
يف جمموعـات وظيفيـة قليلـة، وحتتـــل مرتبــة أقــل يف التسلســل 

الرئاسي يف جمال األعمال. 
٢٩١ -وبالتـايل، فـإن برنـامج املـرأة والعمـــل ســوف يتنــاول 
شىت ااالت الالزمة للمساعدة يف تنفيذ االتفاقية. وسـيجري 
إعداد مشروع قانون بزيـادة عـدد النسـاء يف اإلدارة االحتاديـة 
واهليئــات االستشــارية يف جمــال السياســة العامــة. وســـيجري 
معاجلـة اخنفـاض متثيـــل املــرأة يف الوظــائف الرئاســية بقطــاعي 
األعمـال والصناعـة يف أملانيـا مـن خـــالل وضــع أنظمــة فعالــة 
لكفالــــة تكــــافؤ الفــــرص يف القطــــاع اخلــــاص، نظـــــرا ألن 
اإلجـراءات الطوعيـة وحدهـا ليسـت كافيـة. وجـرى تشـــكيل 
فريـق خـرباء لتقـدمي توصيـات سـتحظى بقبـول واسـع النطـــاق 
وستراعي التنوع الكبري يف الشركات. وبغية معاجلة التباينـات 
اليت مــا زالـت واسـعة يف أجـور املـرأة والرجـل، سـتقدم وزارة 
شـؤون األسـرة وكبـار السـن واملـرأة والشـباب تقريـــرا بشــأن 
ــرأة إىل  التكـافؤ يف األجـور واحلالـة االقتصاديـة الـيت تعيشـها امل
ـــر دراســة األســباب  البوندسـتاج األملـاين. وسـيجري يف التقري
الرئيسية وراء التمييز يف األجر، الذي مل يعد، يف ضـوء احلالـة 

القانونية الواضحة، نتيجة لتمييز مباشر يف األجر يمارس ضـد 
املرأة. وسيجري اختاذ تدابري خللق فـرص أمـام املـرأة يف قطـاع 
تكنولوجيـا املعلومـــات اآلخــذ يف االتســاع، وكذلــك تدابــري 
لتشجيع قيام املـرأة بتنظيـم املشـروعات. وسيسـتمر، بالتعـاون 
مع الالندر بذل اجلهود لتحسني تكافؤ الفرص بالنسبة للمـرأة 
ـــدد رقــم مســتهدف هــو أن  يف جمـايل التعليـم والبحـوث، وح
ـــرأة نســبة ٢٠ يف املائــة مــن منــاصب األســتاذية يف  تشـغل امل
مؤسسات التعليم العايل حبلول عام ٢٠٠٥. ووضعت خطـط 
الختاذ تدابري إلحداث التواؤم بني األسرة والوظيفة من خـالل 
زيـادة املرونـة يف العمـل بالنسـبة للمـرأة والرجــل، واملرونــة يف 
احلصول على إجازة لتنشئة الطفل، وحتسني مؤسسات رعايـة 
ـــى  الطفـل، وتشـجيع صـورة جديـدة عـن الرجـل ملسـاعدته عل
التواؤم مع دوره يف إطار اضطالعه بنصيب متكافئ من عمـل 

األسرة وتنشئة الطفل. 
٢٩٢ -وأشـارت املمثلـة، يف معـرض حتوهلـا إىل خطـة العمـــل 
ملكافحة العنف ضد املـرأة، إىل أن التدابـري السـالفة، رغـم أـا 
تفضي إىل إجراء حتسينات يف جماالت بعينها، مل حتقق خفضـا 
حقيقيا ومستداما يف العنف ضد املـرأة داخـل اتمـع األملـاين، 
وأعدت اخلطة احلالية لتكون مبثابة مفهوم عام شامل ويشارك 
فيها مجيع السلطات واملنظمات غري احلكوميـة الـيت تتعـامل يف 
جمال العنف ضد املرأة. ونظرا ألن اخلطة تنطبق علـى جمـاالت 
تدخل يف اختصاص الالندر واحملليـات، سـيجري إنشـاء فريـق 
ـــة والالنــدر، مــع  عـامل لتعزيـز التعـاون بـني احلكومـة االحتادي
إشراك املنظمات غري احلكومية. وتنصب اخلطة على عدد مــن 
ااالت تشمل ما يلي: عملي املنع، مـع إيـالء اهتمـام باحلالـة 
ـــيت تعيشــها املعوقــات والبنــات، وكبــريات الســن،  اخلاصـة ال
والنساء والبنات األجنبيات؛ التشريع، مع إيالء اهتمام خـاص 
بتحسـني محايـة ضحايـا العنـف األسـري مـن النســـاء مبقتضــى 
القـانون املـدين ومكافحـة املضايقـة اجلنسـية يف مواقـع العمـــل، 
ومكافحـة االجتـــار بالنســاء؛ والتعــاون فيمــا بــني املؤسســات 
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واملشاريـــع، ومــــــع األفرقـــــة العاملـــــة الــيت جيــري إنشــاؤها 
بشــأن االجتــار بالنســاء، وبشــأن العنــــف األســري؛ وإنشـــاء 
ـــى نطــاق الدولــة؛ والعمــل مــع  شـبكة خلدمـات املسـاعدة عل
اجلناة، ال سيما مـن خـالل برامـج إعـادة تـأهيل اجلنـاة؛ وبـث 
الوعـي فيمـا بـــني اخلــرباء واجلمــهور بصفــة عامــة؛ والتعــاون 

الدويل. 
٢٩٣ -ووجـهت املمثلـــة االهتمــام إىل عــدة جمــاالت جــرى 
إحـراز التقـدم فيـــها، أو يف حاجــة ماســة إىل اختــاذ إجــراءات 
بشـأا. وأجريـت أول دراسـة شـــاملة لتقييــم احلالــة الصحيــة 
بالنسبة للمرأة األملانية. واستفادت املرأة الريفية مـن عـدد مـن 
ـــاطق  املشــاريع املخصصــة لدعــم إجــراء تغيــري هيكلــي يف املن
الريفيـة. وجـرى ألول مـرة يف التقريـر السـادس بشـــأن األســر 
دراسة حالة األسر األجنبية يف أملانيا، وسيجري قريبـا يف هـذا 
الشـــأن إجـــراء دراســـة لتقييـــم احلالـــة املعيشـــية واالندمــــاج 
االجتماعي بالنسبة للنسـاء والبنـات األجنبيـات. ومـن املتوقـع 
أن يكون التقرير مبثابة أساس الختاذ مزيد من التدابـري يف هـذا 
اال. واستفادت النسـاء األجنبيـات وأطفـاهلن مـن بـدء نفـاذ 
القــانون اجلديــد بشــأن اجلنســية يف ١ كــــانون الثـــاين/ينـــاير 

 .٢٠٠٠
٢٩٤ -وختامـا أشـارت املمثلـة إىل أن الكثـري مـــن املبــادرات 
الــيت تتخذهــا يف الوقــت الراهــن احلكومــة الفيدراليــة حباجـــة 
ــــــي يف الســـــنوات القادمـــــة.  إىل أن تــــترجم إىل واقــــع عمل
ـــرأة  وسـيكون مـن شـأا تعزيـز حتقيـق مسـاواة حقيقيـة بـني امل
والرجــل واملســاعدة يف زيــادة فعاليــــة تنفيـــذ االتفاقيـــة عـــن 

ذي قبل. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

٢٩٥ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـــا حلكومــة أملانيــا لقيامــها 
بتقـدمي التقريريـن الدوريـني املوحديـــن الثــاين والثــالث اللذيــن 

تضمنا الكثري من التفـاصيل، وكذلـك التقريـر الـدوري الرابـع 
الـذي تضمـن بيانـات موزعـة حسـب اجلنـس، وفقـا للمبـــادئ 
التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشـأن تقـدمي التقـارير الدوريـة. 
وهي تشيد باحلكومة لتقدميها ردودا خطية شاملة علـى أسـئلة 
اللجنــة وتقدميهـــا عرضا شـفويا، وفـر معلومـات إضافيـة عـن 
ـــة األخــرية.  مـا شـهدته الـدول الطـرف مـن تطـورات يف اآلون
وهي تقدر الطريقة الصرحيـة الـيت عرضـت ـا الدولـة الطـرف 
على اللجنة حتليلها حلالة املرأة وقيامها بتحديد جمـاالت حتتـاج 

إىل إحراز املزيد من التقدم. 
ـــا إلرســاهلا وفــدا كبــريا  ٢٩٦ -وتشـيد اللجنـة حبكومـة أملاني
شـاركت فيـــه جمموعــة واســعة مــن اخلــربات الفنيــة، ورأســه 
الوكيـل الربملـــاين بــالوزارة االحتاديــة لشــؤون األســرة وكبــار 
السن واملرأة والشباب. وعززت مشاركة أعضاء الوفد نوعيـة 
ــــة الطـــرف واللجنـــة.  احلــوار البنــاء الــذي جــرى بــني الدول
وتالحـظ اللجنـة أن التقـــارير تشــري أيضــا إىل اخلطــوات الــيت 

اختذا احلكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجني. 
اجلوانب اإلجيابية 

ـــن الــتزام بكفالــة  ٢٩٧ -تشـيد اللجنـة باحلكومـة ملـا أبدتـه م
حصـول املـرأة علـى حقـوق متكافئـة وفــرص متكافئــة، األمــر 
الذي يتجلى يف التقدم احملرز يف تنفيـذ االتفاقيـة منـذ النظـر يف 
ـــيت  التقريـر األويل عـام ١٩٩٠. وترحـب اللجنـة بـاخلطوات ال
اختذا احلكومة يف أعقـاب إعـادة توحيـد أملانيـا دعمـا للكثـري 
من عمليات التكيـف الـيت واجهـها املواطنـون، ال سـيما املـرأة 
يف اجلمهوريـة الدميقراطيـــة األملانيــة الســابقة يف إطــار العمليــة 
ــة،  االنتقاليـة إىل نظـام اقتصـادي قـائم علـى الدميقراطيـة الربملاني

واالقتصاد السوقي االجتماعي. 
٢٩٨ -وترحب اللجنة بـالتعديل الـذي ُأدخـل علـى املـادة ٣ 
مــن القــانون األساســي الــذي أضــاف الــتزام الدولــة بتعزيـــز 
املساواة الفعلية بـني املـرأة والرجـل وإزالـة العيـوب القائمـة يف 
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الضمانــات الدســتورية الــيت تكفــل حقوقــا متكافئــة للمــــرأة 
والرجل. 

ـــة باحلكومــة ملــا تتخــذه مــن مبــادرات  ٢٩٩ -وتشـيد اللجن
واسعة النطاق يف جمال التشريعات والسياسة العامـة، والـربامج 
واملشـاريع تسـتهدف إنفـاذ الضمانـات الدسـتورية الـيت تكفــل 
حقوقا متكافئة للمرأة والرجل. وهـي ترحـب، بوجـه خـاص، 
باعتمــاد القــــانون الثـــاين للحقـــوق املتكافئـــة لعـــام ١٩٩٤، 
وتعديــل القــــانون اجلنـــائي الـــذي جيعـــل اغتصـــاب األزواج 
واإلكـراه اجلنسـي جرميتـني يعـــاقب عليــهما القــانون، وخطــة 
العمـل ملكافحـــة العنــف ضــد املــرأة. وهــي تشــيد باحلكومــة 
إلعدادهــا برنــامج املــرأة والعمــــل الـــذي يســـتهدف كفالـــة 
مشــاركة متكافئــة مــــن املـــرأة يف مجيـــع قطاعـــات اتمـــع. 
وهــي تشــيد باســتخدام احلكومــة املكثــف للتدابــري اخلاصــــة 
املؤقتة وفقا للمادة ٤-١ من االتفاقية لكفالـة املسـاواة الفعليـة 

للمرأة. 
٣٠٠ -وتثـين اللجنـة علـى احلكومـة للتقـدم احملـرز مؤخــرا يف 
متثيـل املـرأة يف اـال السياسـي، ال سـيما فيمـا يتعلـــق بتمثيــل 

املرأة يف الربملان. 
٣٠١ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف إلنشـائها شـبكة واسـعة 
مؤلفـة مـن آليــات مؤسســية علــى الصعيــد االحتــادي وصعيــد 
الواليـات والصعيـــد احمللــي وتدعــم وتشــجع تنفيــذ سياســات 
احلقـوق املتكافئـة الـيت ينتهجـها البلـد. وهـي تقـدر الزيـادة الــيت 
استمرت فيما بـني عـامي ١٩٨٦ و ١٩٩٧ يف املـوارد املتاحـة 
للـوزارة االحتاديـة والـيت تسـتهدف حتقيـق تكـافؤ الفـــرص أمــام 

املرأة. 
ــــة الدولـــة الطـــرف علـــى توقيعـــها، يف  ٣٠٢ -ونــئ اللجن
١٠ كــــانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩، علــــــى الـــــربوتوكول 
االختيـاري امللحـق باالتفاقيـة، وترحـب بعزميتـها املعلنـــة علــى 
ــــة التصديـــق علـــى الـــربوتوكول  البــدء عــام ٢٠٠٠ يف عملي

االختياري والتعديل املدخل علـى املـادة ٢٠-١ مـن االتفاقيـة 
فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة. 

ـــها  ٣٠٣ -وتالحـظ اللجنـة أن احلكومـة سـتقوم بتقييـم حتفظ
ـــــة،  علـــى الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن املـــادة ٧ مـــن االتفاقي
يف معـــرض تقييمـــها ألثـــر احلكـــم الـــذي أصدرتـــه حمكمــــة 
العـدل األوروبيـة فيمـا يتعلـق بـدور املـرأة يف القـوات املســلحة 

األملانية. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
٣٠٤ -تالحظ اللجنة أنه ال توجد عوامل أو صعوبات ذات 

شأن حتول دون التنفيذ الفعلي لالتفاقية يف أملانيا. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٣٠٥ -وتالحظ اللجنة ثراء املعلومات املقدمة بشأن التشريع 
ــــال  والسياســـات والتدابـــري احملـــددة املصممـــة لكفالـــة االمتث
لالتفاقية، ويساورها القلق مع ذلك لعـدم وجـود تقييـم لتلـك 

املبادرات بوجه عام. 
٣٠٦ -وحتث اللجنة الدولـة الطـرف إىل زيـادة التشـديد، يف 
تقريرهـا الـدوري القـادم، علـى تقييـــم مجيــع التدابــري املتخــذة 
للقضــاء علــى التميــيز ضــد املــرأة يف مجيــع جمــاالت حياـــا، 

ووضع أطر زمنية لتحقيق تلك األهداف. 
٣٠٧ -يساور اللجنة القلق ألنه بالرغم من اختاذ سلسـلة مـن 
التدابـري فـإن تنفيـذ االتفاقيـة بالنسـبة للنسـاء الـــاليت يعشــن يف 
�الالنــدر� (الدولــة) اجلديــدة ال يــزال متــأخرا عــــن نظـــريه 
بالنسبة لاليت كـن يعشـن يف �الالنـدر� القدميـة، علـى الرغـم 
من اعتماد سلسلة من التدابري يف ذلك الشأن. كمـا يسـاورها 
القلـق ألن املـــرأة يف الواليــات اجلديــدة كــانت معتــادة علــى 
التمتع بالعمالة الكاملـة، ولكنـها تشـكل اآلن ٢٠,٧ يف املائـة 
من جمموع العامالت. وهذه نسبة عاليـة غـري متكافئـة مقارنـة 
بنسبة العاطلني من الرجال يف �الالندر� اجلديـدة فضـال عـن 

املعدل العام لعطالة النساء يف أملانيا. 
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٣٠٨ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى مواصلـة جـــهودها الــيت 
ترمـي إىل حتسـني حالـة املـرأة يف �الالنـدر� اجلديـدة يف جمــال 

العمل والعمالة فضال عن رفاهها االجتماعي عموما. 
٣٠٩ -ويســــاور اللجنــــة القلــــق ألن الــــربامج والقوانــــــني 
والسياســـات الـــيت اعتمدـــــا احلكومــــة مل تكفــــل االلــــتزام 
الدسـتوري بتعزيـز تنفيـــذ املســاواة الواقعيــة للمــرأة علــى أنــه 

مسؤولية اجتماعية ال بد من حتقيقها على أرض الواقع. 
٣١٠ -وحتـث اللجنـــة احلكومــة علــى اختــاذ تدابــري لضمــان 
إسهام املسؤولني احلكوميني، مبن فيهم موظفو إنفـاذ القـانون، 
يف إعمـال هـذا املبـدأ يف إقليـم البلـد بأسـره. وحتـــث احلكومــة 
علـى أن تكفـل أن يغطـي التعليـم القـانوين اجلـــامعي واملســتمر 
ـــة الفــهم املتطــور للمســاواة  للمحـامني والقضـاة بصـورة كافي
ـــك الصــدد.  وعـدم التميـيز، واملعايـري واملقـاييس الدوليـة يف ذل
كما حتث احلكومة على أن تكفل توافـر سـبل انتصـاف حمليـة 
فعالـة، وتسـهيل وصـول املـرأة إليـها، وخاصـة يف ضـوء النفــاذ 
املنتظــر للــــربوتوكول االختيـــاري لالتفاقيـــة. وتدعـــو أيضـــا 
ـــــة يف مبادراــــا  احلكومـــة إىل الرجـــوع مباشـــرة إىل االتفاقي
التشريعية واملبادرات املتعلقة بالسياسات العامـة والـربامج ألن 
االتفاقية ملزمة قانونا وألن هذا االستخدام يزيد إدراك الدولــة 

الطرف لاللتزامات الدولية اليت تدخل فيها. 
٣١١ -وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء اخلسـائر املسـتمرة الـيت 
تواجهها املرأة يف كثري من نواحي العمـل واالقتصـاد، وتشـعر 
اللجنـة بـالقلق بوجـه خـاص إزاء اسـتمرار الفجـوة بـني أجـــور 
النسـاء والرجـال علـى الرغـم مـن اإلجنـازات التعليميـــة العاليــة 
للنسـاء، حيـث تكسـب املـرأة مـا متوســـطه ٧٧ يف املائــة مــن 
ـــق ألن النســاء يشــكلن  مكاسـب الرجـل. كمـا يسـاورها القل
٨٨ يف املائة من العاملني يف وظـائف لبعـض الوقـت و ٥٥,٩ 
يف املائة من السكان العاطلني يف عام ١٩٩٧، رغم أـن كـن 
يشـكلن ٤٢,١ يف املائـة مـن السـكان العـاملني بـأجر. وتشــعر 

اللجنة بالقلق ألن تلك الفوارق تشري إىل استمرار التمييز غـري 
املباشـر ضـد املـرأة يف سـوق العمـل. وتشـعر أيضـا بــالقلق ألن 
العمـل لبعـض الوقـت يكـون يف العمالـة الـيت تتطلـب مــهارات 

متدنية تتيح فرصا أقل للتطور املهين. 
٣١٢ -وتدعـو اللجنـة احلكومـة إىل أن تكفـل إدراج تعريــف 
ــــر  التميــيز الــوارد يف املــادة ١ مــن االتفاقيــة، وال ســيما حظ
االتفاقيـــة للتميـيز غـري املباشـر، بصـورة كاملـــة يف تشــريعاا، 
ــــالعمل. ويف هـــذا الصـــدد،  وال ســيما التشــريعات املتعلقــة ب
ترحـب بـاعتزام احلكومـة إعـداد تقريـر عـن األجـــر املتســاوي 
ببحث األسباب الرئيسـية للتميـيز يف األجـور. وتدعـو اللجنـة 
ـــل  الدولــة الطــرف إىل دراســة الصيغــة القائمــة لتحديــد العم
املتسـاوي والعمـــل ذي القيمــة املتســاوية بغيــة وضــع مبــادئ 
توجيهيـة أو إرشـادات ملســـاعدة الشــركاء يف االتفــاق بشــأن 
األجر اجلماعي على حتديد هياكل قابلـة للمقارنـة لألجـور يف 
القطاعـات الـيت تسـيطر عليـها املـرأة. وحتـث اللجنـة احلكومـــة 
على رصد أثر برناجمـها اجلديـد اخلـاص بـاملرأة والعمـل رصـدا 
ـــرص متســاوية  دقيقـا لضمـان حتقيقـه ألهدافـه احملـددة لتهيئـة ف
ــــة  للنســاء والرجــال يف عــامل العمــل ويف األســرة وعــدم إدام

القوالب النمطية لنوع اجلنس. 
٣١٣ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء اســــتمرار املواقـــف 
النمطية والتقليدية من أدوار ومسـؤوليات النسـاء والرجـال يف 
ـــتمرار  احليـاة اخلاصـة والعامـة. وتالحـظ اللجنـة أن ذلـك االس
ينعكـس يف غلبـة املـرأة يف العمـل لبعـض الوقـت، ومســؤوليتها 
الرئيسـية عـــن األســرة وأعمــال الرعايــة، والتميــيز الوظيفــي، 
ـــة يف إجــازات الوالديــة والــيت  ومشـاركة الرجـل املتدنيـة للغاي
شكلت ١,٥ يف املائة مـن إجـازات الوالديـة يف عـام ١٩٩٧، 
والضرائب املفروضة على الزوجني. وتشعر اللجنة بالقلق ألن 
التدابـري الـيت ترمـــي إىل التوفيــق بــني األســرة والعمــل ترســخ 
التوقعات النمطية للنساء والرجال. ويف ذلك الصـدد، يسـاور 
اللجنـة القلـق إزاء احلاجـة غـري املسـتوفاة إىل ريـــاض األطفــال 
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بالنسبة للفئة العمرية صفر إىل ٣، وألن نسبة رياض األطفـال 
الـيت تعمـــل طــوال اليــوم مل تتجــاوز ٣٤,٨ يف املائــة يف عــام 
١٩٩٤، وألنـه ال تتوافـر مراكـز للرعايـة إال لــــ ٥,١ يف املائــة 
مـن األطفـال يف السـن الدراسـية، وخباصـــة ألن املــدارس الــيت 

تعمل طوال اليوم هي االستثناء يف أملانيا. 
٣١٤ -وحتث اللجنة احلكومة على دراسة أثر التدابري الراميـة 
إىل التوفيـق بـني العمـــل واملســؤوليات املنـــزلية لوضــع أســاس 
متني للسياسات والربامج اليت تؤدي إىل تعجيل تغيري املواقـف 
النمطية وإزالتها. كما حتث الدولة الطـرف علـى وضـع مزيـد 
مــن الــربامج والسياســات الــيت تســتهدف دفـــع الرجـــال إىل 
ـــة الطــرف إىل  تعجيـل تغيـري املواقـف والسـلوك. وتدعـو الدول
ـــة غــري قابلــة للتحويــل  النظـر يف إمكانيـة إدخـال إجـازة والدي
لآلباء لزيادة عدد الرجال الذيـن يشـاركون يف املسـؤولية عـن 
رعاية األطفال وتربيتهم. وحتـث احلكومـة علـى حتسـني توفـري 
أماكن الرعاية لألطفال الذين يف سن الدراسـة لتسـهيل إعـادة 
ـــاء يف ســوق العمــل. وتوصــي أيضــا بــأن تقــوم  إدخـال النس
الدولية الطرف بتقييم األحكام القانونية احلالية املتعلقة بفرض 
الضرائـب علـى الزوجـــني (�التقســيم�) وأثرهــا علــى إدامــة 

التوقعات النمطية للنساء املتزوجات. 
٣١٥ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء اجلـهود والتدابـري احملــدودة 
القائمـة لتوسـيع نطـاق احلقـوق املتســـاوية والفــرص املتســاوية 

للمرأة لتشمل القطاع اخلاص. 
٣١٦ -وتدعو اللجنة احلكومة إىل زيادة جـهودها التشـريعية 
والتنظيميـة لضمـان محايـة املـرأة مـن مجيـع أشـــكال التميــيز يف 
القطاع اخلاص وزيـادة التدابـري الـيت ترمـي إىل حتقيـق املسـاواة 
الفعليـة. وتشـجع أيضـا احلكومـة علـــى تكثيــف تفاعلــها مــع 
القطاع اخلاص، بوسـائل مـن بينـها توفـري احلوافـز وغـري ذلـك 
من التدابري غري التشريعية وكذلـك مـع االحتـادات واملنظمـات 

النسائية لبلوغ ذلك اهلدف. 

٣١٧ -ويســــاور اللجنــــة القلــــق إزاء احلالــــة االجتماعيــــــة 
واالقتصادية اليت كثريا ما تكـون حمفوفـة باملخـاطر لألجنبيـات 
الاليت يعشن يف أملانيا. وتشعر بالقلق أيضـا إزاء حـاالت كـره 
األجانب واهلجمات العنصريـة الـيت حتـدث يف الدولـة الطـرف 
وتالحـظ حـاالت العنـف الـيت ميكـن أن تواجهـــها األجنبيــات 

على أساس اجلنس واألصل اإلثين والعرق. 
٣١٨ -وإذ تالحظ اللجنة اعـتزام احلكومـة التكليـف بـإجراء 
دراسـة بشـأن احلالـة املعيشـية واالندمـــاج االجتمــاعي للنســاء 
والفتيات األجنبيات فإا تطلب إىل احلكومة أن تقوم بـإجراء 
تقييـم شـامل حلالـــة النســاء األجنبيــات، مبــا يف ذلــك ســهولة 
ــــة  وصوهلــم إىل التعليــم والتدريــب، والعمــل والفوائــد املتصل
بالعمل، والرعاية الصحية واحلمايـة االجتماعيـة، وتقـدمي هـذه 
املعلومــات يف تقريرهــا القــادم. وتدعــو اللجنــة احلكومـــة إىل 
حتسـني سـبل جتميـع البيانـات واإلحصـــاءات املصنفــة حســب 
جنـس وعــرق/إثنيــة ضحايــا العنــف الــذي يتــم بدافــع كــره 
ـــة، وإىل إنشــاء آليــات مالئمــة للحمايــة،  األجـانب والعنصري
وكفالـة توعيـــة النســاء الــاليت يقعــن ضحيــة هلــذه اهلجمــات 
حبقوقـهن وتسـهيل وصوهلـــن إىل وســائل االنتصــاف الفعالــة، 
وحتـث احلكومـة أيضـا علـى تعزيـز جـــهودها لتحقيــق إدمــاج 
ـــم والعمالــة،  األجنبيـات يف اتمـع مـن خـالل خدمـات التعلي
وتوعية السكان، وتوصي أيضـا بـأن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة 
ملكافحة العنف املنـزيل والعنف داخـل األسـرة، وزيـادة توعيـة 
األجنبيــــات بتوافــــر ســــبل االنتصــــاف ووســــائل احلمايــــــة 

االجتماعية. 
٣١٩ -ويف حــني أن اللجنــة ترحــب خبطــة عمــل احلكومـــة 
اخلاصـة بـالعنف ضـد املـرأة، فإـا تشـــعر بــالقلق إزاء الفجــوة 

املتبقية يف محاية املرأة من العنف يف األسرة ويف اتمع. 
ـــة التنفيــذ املنتظــم  ٣٢٠ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى كفال
للخطة وعلى رصد أثرها يف جمـاالت التركـيز احملـددة يف تلـك 
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اخلطة. وبوجه خاص، توصي اللجنة بوضع تشريعات وتدابري 
لكفالة حصول املرأة اليت تقع ضحية للعنف املنـزيل على سـبل 
االنتصاف واحلماية الفورية، وتدعـو أيضـا احلكومـة إىل اختـاذ 
تدابـري ترمـي إىل عـدم التسـامح مـع مثـل ذلـك العنـف وجعلــه 
غـري مقبـول اجتماعيـا وأخالقيـا  وتوصـي اللجنـة أيضـا باختــاذ 
تدابـري لتوعيـة اجلـــهاز القضــائي جبميــع أشــكال العنــف ضــد 
املرأة، اليت متثل انتهاكا حلقوق اإلنسـان مبوجـب االتفاقيـة، ال 
سـيما مـع مراعـاة ضعـف املـرأة األجنبيـة الشـــديد أمــام ذلــك 

العنف. 
٣٢١ -ويسـاور اللجنـة القلــق إزاء حــاالت االجتــار بالنســاء 

والفتيات. 
٣٢٢ -وحتث اللجنة احلكومة علــى االعـتراف بـأن املـرأة الـيت 
يتم االجتار ا ضحية النتهاكات حقوق اإلنسـان، وحتتـاج إىل 
احلمايـة، وبالتـــايل علــى تقــدمي املســاعدة إليــها. وحتــث أيضــا 
احلكومة على زيادة جهود التعاون عرب احلدود والتعاون الدويل 
ال سـيما مـع بلـدان املنشـأ والعبـــور. لتقليــل حــاالت االجتــار، 
وحماكمـة الذيـن يقومـــون ــذه العمليــة. وتدعــو احلكومــة إىل 
كفالـة حصـول املـرأة الـيت يتـم االجتـار ــا علــى الدعــم الــذي 
حتتاجه ومتكينها من الشهادة ضد من يتجرون ـا. كمـا حتـث 
ــــانون  بــأن يتيــح تدريــب شــرطة احلــدود وموظفــي إنفــاذ الق
تزويدهم باملهارات الالزمة للتعرف على ضحايا االجتار وتقدمي 
العون هلم. وتوصي أيضا بأن تستعرض احلكومة إجراءاـا ملنـع 
التأشريات إىل األزواج املعالني، مـع مراعـاة أن أولئـك األزواج 

قد يكونون معرضني لالستغالل اجلنسي. 
ــة  ٣٢٣ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء اسـتمرار الصـورة النمطي

للمرأة، وال سيما املرأة األجنبية، يف وسائط اإلعالم. 
٣٢٤ -وحتث اللجنة احلكومة على دعم الدور اهلام لوسـائط 
اإلعـالم يف تغيـري املواقـف النمطيـة مـن املـرأة. وتوصـي بتهيئـــة 
ـــة غــري تقليديــة للمــرأة، وتشــجيع  الفـرص لرسـم صـور إجيابي

وتسهيل استخدام اآلليات الذاتية التنظيـم يف وسـائط اإلعـالم 
للحد من التصوير  مالتمييزي والنمطي للمرأة. 

٣٢٥ -ويسـاور اللجنـة القلـق ألن العـاهرات ال زلـن يتمتعــن 
حبماية قانون العمل والقانون االجتماعي، رغم أـن ملزمـات 

بدفع الضرائب. 
٣٢٦ -وتوصي اللجنة بأن تعمل احلكومة على حتسني احلالة 
التشـريعية الـيت متـس هـؤالء النسـاء لكـي جتعلـهن أقـــل عرضــة 

لالستقالل وتزيد محايتهن االجتماعية. 
٣٢٧ -وإذ تالحــظ اللجنــة اعــتزام احلكومــة تعديــل قـــانون 
ـــألزواج األجــانب، فإــا تشــعر  األجـانب واملركـز القـانوين ل
بالقلق إزاء حالــة األجنبيـات الـاليت يسـعني إىل احلصـول علـى 

إقامة يف الدولة الطرف. 
٣٢٨ -وحتـــث اللجنـــة احلكوميـــة علـــى مواصلـــــة حتســــني 
احلماية التشريعية واالجتماعيـة لألجنبيـات، ال سـيما طالبـات 

اللجوء. 
٣٢٩ -وحتــث اللجنــة احلكوميــة علــى إيــداع صــك قبوهلـــا 
للتعديل املدخل على الفقرة ١ من املادة ٢٠ من االتفاقيـة، يف 

أقرب وقت ممكن. 
٣٣٠ -وحتـث اللجنـة احلكوميـة أيضـــا علــى التصديــق علــى 

الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
٣٣١ -وتطلب اللجنة إىل احلكومـة أن تسـتجيب يف تقريرهـا 
الــدوري القــادم للمســائل احملــددة املثــارة يف هــذه التعليقــــات 

اخلتامية. 
ـــة أيضــا إىل احلكومــة أن تدخــل عنــد  ٣٣٢ -وتطلـب اللجن
قيامها بإعداد تقريرها القادم يف عملية تفاوض واسعة النطـاق 
مـع املنظمـات النسـائية غـري احلكوميـة، مبـا يف ذلـك املنظمــات 

اليت متثل النساء األجنبيات. 



4200-61150

A/55/38

٣٣٣ -وتطلـب اللجنـة تعميـم هـذه التعليقـات اخلتاميـــة علــى 
نطـاق واسـع يف أملانيـا وذلـك جلعـل شـــعب أملانيــا، وال ســيما 
املسؤولني اإلداريني والسياسيني احلكوميني يدركون اخلطـوات 
الــيت مت اختاذهــا لكفالــــة املســـاواة الشـــرعية والفعليـــة للمـــرأة 
واخلطـوات املقبلـة الالزمـة يف هـذا الشـــأن. وتطلــب أيضــا إىل 
احلكومــــة أن تنشــــر االتفاقيــــــة وبروتوكوهلـــــا االختيـــــاري، 
ــى  والتوصيـات العامـة للجنـة وإعـالن ومـهاج عملـي بيجـني عل
نطـاق واسـع، وال سـيما علـــى املنظمــات النســائية ومنظمــات 

حقوق اإلنسان. 
 

التقرير الدوري الثالث  - ٦
بيالروس 

٣٣٤ -نظـــرت اللجنـــة فــــي التقريــــر الـــــدوري الثالــــــث 
املقـــدم مــــن بيـــــــالروس (CEDAW/C/BLR/3)، وذلــــك يف 
جلســتيها ٤٦٠ و ٤٦١، املعقودتــني يف ٢٨ كــانون الثــــاين/ 

يناير ٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.460 و 461). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٣٣٥ -أشـارت ممثلـة بيـالروس، إىل أنـه منـــذ تقــدمي التقريــر 
الــدوري الثــاين يف عــام ١٩٩٢ شــهدت املــرأة يف بيـــالروس 
ـــــارزة يف إطــــار العمليــــة االنتقاليــــة االقتصاديــــة  تغيـــريات ب
واالجتماعيـــة. وأكـــدت التأثـــري اإلجيـــايب الـــذي خلفتـــــه يف 
بيـالروس النتـائج الـيت خـرج ـا املؤمتـــر العــاملي الرابــع املعــين 
ـــترة  بـاملرأة، وقيـام بلدهـا بوضـع وتنفيـذ خطـة عمـل وطنيـة لف
ــــة تنفيـــذ  الســنوات ١٩٩٦-٢٠٠٠. كمــا أشــارت إىل أمهي
اتفاقية القضــاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة وغريهـا 
من الوثائق الدولية وكذلـك نتـائج االجتماعـات الـيت تنـاولت 
قضايـا املسـاواة بـني املـرأة والرجـل؛ وأوضحـــت أن احلكومــة 
تعـــتزم توقيـــع الـــربوتوكول االختيـــاري امللحـــق باالتفاقيــــة. 
وأضـافت أنـه قــد مت إيــالء اهتمــام خــاص مبجــاالت العمــل، 
وصنــع القــرار، واألســرة، واحلمايــة االجتماعيــة، والصحـــة، 

والتعليم، وشيوع القوالب النمطية اجلنسانية، والعنـف املوجـه 
ـــرأة. ومــع ذلــك، فــإن الكثــري مــن العقبــات املتصلــة  ضـد امل
بالعملية االنتقالية وعدم كفاية فهم اتمع لقضايا اجلنسني ما 
برحـا يعوقـان اجلـهود املبذولـة حنـو حتقيـق املسـاواة التامـة بــني 

املرأة والرجل وتنفيذ االتفاقية. 
٣٣٦ -وقد حدث الكثري من التغيـريات يف جمـال التشـريعات 
والسياسـة العامـة، وأقيمـــت ائتالفــات جديــدة بــني احلكومــة 
والســلطات احملليــة والربملــان واجلماعــات النســــائية واتمـــع 
املدين، فضال عن املنظمات الدوليـة، أو مت تعزيـز مـا هـو قـائم 
من مثل هذه االئتالفات. كما أنشئت مراكـز تقـدم التدريـب 
واملنــاهج الدراســية يف جمــــال الدراســـات املتعلقـــة باجلنســـني 
وباملرأة. ومت حتسني عملية مجــع املعلومــــات والبيانــــات الـيت 
ــــا يســـهم العديـــد مـــن  تراعــي الفــوارق بــني اجلنســني، بينم
املنشورات ومحالت زيادة الوعي واحللقات الدراسية يف إبراز 

قضايا املساواة بني اجلنسني وحتسني فهم اجلمهور هلا. 
وجـرى التسـليم بـأن العنـف املوجـه ضـد املـــرأة ميثــل  -٣٣٧
مشكلة اجتماعية. فالقانون اجلنائي لعام ١٩٩٧ عـاجل العنـف 
املوجه ضد املرأة جبميع أشكاله وتضمن أحكاما تتعلق حبمايـة 
ـــام ١٩٩٨، أنشــئ أول  الضحايـا، والشـهود وأسـرهم. ويف ع
مركز ملعاجلة أزمات املرأة، وبـدأ شـن محـالت زيـادة الوعـي، 
وتقدمي املعلومات، ونشر الدراسات. وسـيعمل قـانون جنـائي 
قــادم علــى تعزيــز األنظمــة والعقوبــات يف حــــاالت االجتـــار 
باألشــخاص، وانتــهاك حقــوق املواطنـــني املتكافئـــة، ومجيـــع 
أشـكال االســـتغالل، مبــا فيــها االســتغالل اجلنســي، والعنــف 

املباشر وغري املباشر. 
ــــية يف  ٣٣٨ -وذكـــرت املمثلـــة أن مشـــاركة املـــرأة السياس
مستويات صنع القرار العليا ال تزال منخفضـة، حيـث ال متثـل 
املـرأة ســـوى ٤,٥ يف املائــة مــن نــواب الربملــان الوطــين، وال 
توجد سوى امرأة واحدة فقط يف جملس الـوزراء، وسـفريتني، 
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وذلـك رغـم مـا يوليـه صـانعو القـرار مـن اهتمـام ـذا اـــال. 
وأشارت إىل زيادة مشاركة املرأة يف أعلـى مسـتويات اإلدارة 
والتنظيم والسلطة القضائية ويف الربملانات احمللية، حيث بلغــت 

نسبة النساء ٣٧ يف املائة يف املتوسط. 
٣٣٩ -كما أشارت املمثلة إىل أن الصعوبـات الـيت تواجهـها 
العملية االنتقالية، مبا فيـها اخنفـاض مسـتويات املعيشـة وتزايـد 
ـــة تشــرينوبل،  عـبء العمـل اليومـي، فضـال عـن عواقـب كارث
ـــرا ســلبيا علــى حالــة النســاء واألطفــال  مـا برحـت حتـدث أث
الصحية. بيد أنه مت تعزيز الرعاية الصحيــة واملؤسسـات الطبيـة 
يف مجيـع املنـاطق، مـع إيـالء اهتمـام خـاص باخلدمـات املتصلــة 
بالرعايـة قبـل الـوالدة، والـوالدة، ورعايـة الطفـــل، إىل جــانب 
تقـدمي األدويـة وإسـداء املشـورة لألمـهات، مبـا يف ذلـك القيــام 
ـــة. وجيــري وضــع  حبمـالت التوعيـة لتشـجيع الرضاعـة الطبيعي
ـــا فيــها تنظيــم  خطـة وطنيـة تنصـب علـى الصحـة اإلجنابيـة، مب
األســرة، كمــا وضعــت أنظمــة قانونيـــة خاصـــة وسياســـات 
وبرامج لتوفري املساعدة لضحايا كارثة تشرينوبل، مبا يف ذلـك 

إسداء املشورة الطبية للحوامل واألمهات. 
٣٤٠ -ولقـد أحدثـت إعـادة تشـكيل االقتصـــاد، والتغيــريات 
احلادثـــة يف ســـوق العمـــل، واقتطاعـــات امليزانيـــة يف اـــــال 
االجتماعي، وما يقترن ا مـن شـيوع الـال مسـاواة يف توزيـع 
املهام املرتلية بـني املـرأة والرجـل، أثـرا سـلبيا علـى املـرأة، الـيت 
متثل فئة من أضعـف االلفئـات االجتماعيـة. فـاملرأة هـي �أول 
مـن يفصـل وآخـر مـن يوظـف" يف سـوق العمـل املتغـري. كمــا 
هبطــت مســتويات املعيشــة، وال ســيما فيمــا بــني األمــــهات 
العزبــاوات، والنســاء املنتميــات إىل أســر منخفضــة الدخـــل، 
ـــة يف جمــاالت  واملعوقـات، واملسـنات. وُأدخلـت برامـج تدريبي
غـري تقليديـة مـن قبيـل اإلدارة والتسـويق ومراجعـة احلســـابات 
ملعاجلــة هــذه العوامــل، كمــا تتلقــى املــرأة مســاعدات ماليـــة 
وعينية. ويف أغلب األحـوال تشـتمل الوظـائف املنشـأة حديثـا 
على حصص خمصصة للمرأة وللفئات الضعيفة. وتشغل املـرأة 

مـا يزيـد عـن نصـف الوظـائف مبواقـع العمـــل املنشــأة يف عــام 
١٩٩٩، البالغ عددها عشـرون ألـف موقـع. وطبقـت أحكـام 
خاصة حلماية العامالت احلوامل، والنساء الالئي يعلن أطفـاال 
دون سن الثالث سنوات، واألمهات العزبـاوات الالئـي يعلـن 
أطفال بني سن ثالث سنوات و ١٤ سنة. وعوجلـت حـاالت 
التمييز ضد العامالت وعـدم االلـتزام بأحكـام العمـل مـن قبـل 
ـــاللجوء  أربـاب العمـل، وذلـك باتبـاع أسـاليب املصاحلـة، أو ب

إىل احملاكم، مثلما حدث يف ثلث احلاالت. 
٣٤١ -وما برحت عمليـة االنتقـال االقتصـادي واالجتمـاعي 
شديدة الصعوبة بالنسبة للمرأة الريفية، الـيت تعيـش عمومـا يف 
ظـروف معيشـــية أصعــب مــن ظــروف املــرأة الــيت تعيــش يف 
املناطق احلضرية. فنصيب املرأة الريفية من العمل غري املـأجور 
ـــة أعلــى مــن نصيــب غريهــا. ورغــم اجلــهود  باملـرتل واملزرع
ــة  املبذولـة لتحديـث الزراعـة واملرافـق األساسـية القرويـة وكفال
خدمـات تعليميـــة وصحيــة واجتماعيــة أنســب للمــرأة، فــإن 

مقدار التقدم احملرز ما زال غري كاف. 
٣٤٢ -ويوىل املزيد من االهتمام باألسرة واحتياجاــا لزيـادة 
محايتـها، فضـال عـن دور األم الـذي تضطلـع بـه املـرأة. وكــان 
ـــة علــى التشــريع تقــدمي املســاعدة  مـن شـأن التغيـريات املدخل
لألســرة، وبوجــه خــاص إىل األمــهات العزبــاوات. ومشلــــت 
ـــاوات  التغيــريات توفــري مــوارد ماليــة إضافيــة لألمــهات العزب
الالئي يرعني أطفاال أعمـارهم دون الــ ١٨ شـهرا، أو أطفـاال 
معوقــني أعمــارهم دون السادســة عشــر، وتقــــدمي املســـاعدة 
ــــها أطفـــال مـــن ذوي االحتياجـــات  العينيــة لألســر الــيت لدي
اخلاصة، واألسر ذات األطفال العديديـن، واألطفـال املصـابني 
بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقـص املناعـة املكتسـب 
(اإليدز). ونظرا الرتفاع معدل الطالق، الذي يصيب نصـف 
عـدد األسـر، وتنـاقص عـدد حـــاالت الــزواج وارتفــاع عــدد 
اليتامى، عاجلت التدابري املتعلقة بالتشريعات والسياسـة العامـة 
احتياجـات األسـر الشـــابة، والتربيــة األســرية، واملواءمــة بــني 
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العمـل واحليـاة األسـرية، وتوفـري خدمـات الدعـم االجتمــاعي، 
وحقـوق اإلنسـان، مبـــا فيــها حقــوق املــرأة والطفــل، وحالــة 
اليتـامى. بيـد أن السياســـات ذات املنحــى األســري تعرضــت 
النتقـادات اهليئـات النسـائية، اسـتنادا إىل أـا تركـز أكـــثر ممــا 
ـــى األدوار التقليديــة الــيت تضطلــع ــا املــرأة داخــل  جيـب عل
األسرة وتضعف من وضعها داخل سوق العمل، بدال مـن أن 
تدعـم املسـاواة يف توزيـع عـبء العمـل بـني املـرأة والرجـــل يف 

مجيع جماالت احلياة. 
٣٤٣ -وأبلغـت املمثلـة اللجنـة أن هنـاك تســـليما بــأن إنشــاء 
ــربامج  جـهاز وطـين للنـهوض بـاملرأة عنصـر حاسـم يف تنفيـذ ال
املتعلقــــة باجلنســــني والــــــربامج املنصبـــــة علـــــى املـــــرأة ويف 
الوفــاء بااللتزامــات الدوليــة. وأقــرت املمثلـــة بأنـــه يف حـــني 
ال تــزال بيــالروس تفتقــر إىل مــا يكفــي مــن املــــوارد املاليـــة 
واملــهارات والوعــي اجلماهــريي إلنشــاء جــهاز فعــال مبعــــىن 
الكلمـــة، توجـــد عنـــاصر هـــذا اجلـــهاز حاليـــا يف قطاعــــات 
حكوميــــة شــــــىت ويف الربملـــــان. ويضطلـــــع هـــــذا اجلـــــهاز 
باملسؤولية عن مجع البيانات ووضع املؤشـرات، ورصـد تنفيـذ 
السياسـات احلكوميـة، ووضـع التدابـري الالزمـة ملسـاعدة املــرأة 

والطفل. 
٣٤٤ -ومــن بــني اخلطــوات العمليــة الــيت اختذــا احلكومــة 
لتحسني حالة املرأة، وضع برامج خاصة للتثقيف باحتياجـات 
ـــة للقضــاء علــى العنــف ضــد  اجلنسـني، وتنظيـم أنشـطة عملي
ـــاون الوثيــق مــع برنــامج األمــم املتحــدة  املـرأة، وكذلـك التع
اإلمنائي واليونيسيف، ومع املنظمات غري احلكومـةي يف جمـال 

املسائل اجلنسانية. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

٣٤٥ -تعـــرب اللجنـــة عـــن تقديرهـــا حلكومـــــة مجهوريــــة 
بيــالروس لقيامــها يف عــام ١٩٩٣ بتقــدمي تقريرهــا الـــدوري 

الثـــالث وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــــة 
والشـتماله علـــى بيانــات مصنفــة حســب اجلنــس. وتالحــظ 
اللجنة ما تبذله احلكومة مـن جـهود لتقـدمي ردود خطيـة علـى 
أسئلة اللجنة، مما وفر معلومات إضافية عن احلالة الراهنـة الـيت 
تعيشـها املـرأة يف بيـالروس وعـن حالـة تنفيـذ االتفاقيـة، وعـــن 

تنفيذ منهاج عمل بيجني. 
٣٤٦ -وتشيد اللجنة حبكومة بيالروس لقيامها بإرسال وفـد 
برئاسة نائب وزير العدل، ضـم مسـؤولني مـن اجلـهاز الوطـين 
الذي يضطلع بعملية النهوض باملرأة. وترحب اللجنـة بـاحلوار 
الصريـح البنـاء الـذي جـرى بـني الدولـة الطـرف واللجنـة، ممــا 
مكًن اللجنة مـن التوصـل إىل فـهم أفضـل للحالـة الراهنـة الـيت 

تعيشها املرأة. 
اجلوانب اإلجيابية 

ــــام ١٩٩٦،  ٣٤٧ -تشــيد اللجنــة باحلكومــة لقيامــها، يف ع
باعتماد خطة عمل وطنية لتحسني حالة املرأة لفترة السـنوات 
١٩٩٦-٢٠٠٠، وبرنـامج وطـين معنـون �املـرأة يف مجهوريــة 

بيالروس�. 
٣٤٨ -وترحـب اللجنـة مبـا بـذل مـن جـــهود إلنشــاء جــهاز 
ـــق املســاواة  وطـين لالضطـالع بعمليـة النـهوض بـاملرأة ولتحقي
بني املرأة والرجل. وهي تقـدر العمـل الـذي تضطلـع بـه إدارة 
قضايا األسرة واجلنسني، التابعة لـوزارة الشـؤون االجتماعيـة، 
ومركز املعلومات والسياسات املتعلقة باجلنسني، الذي ُأنشـئ 

داخل إطار مشروع معين بدور املرأة يف العملية اإلمنائية. 
٣٤٩ -وتشيد اللجنة باحلكومة نظرا إلقرارها بالعنف املوجه 
ضد املرأة بوصفه مشكلة اجتماعية، ولقيامها بسن تشـريع يف 
هذا الشأن، وإنشاء مركز إدارة أزمات لرعاية ضحايــا العنـف 
اجلنسي والعنف األسري، وبــدء تنفيـذ أنشـطة لزيـادة الوعـي. 
وهي تشيد أيضا باحلكومة إلقرارهـا باالجتـار بالنسـاء بوصفـه 

مشكلة ناشئة تقتضي اهتماما دائبا. 
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٣٥٠ -وتالحظ اللجنة بـدء إدراج التثقيـف يف جمـال حقـوق 
ـــا فيــه التثقيــف يف جمــال  اإلنسـان ضمـن املنـاهج الدراسـية، مب
حقوق اإلنسان املقررة للمرأة. وهي تالحـظ أيضـا أن التربيـة 
اجلنسانية جيري إدخاهلا يف مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي. 
٣٥١ -وتشيد اللجنة باحلكومـة إلقرارهـا باحلالـة االقتصاديـة 
الصعبة اليت تواجهها املرأة يف بيـالروس، ال سـيما فيمـا يتعلـق 
بعمالـة املـرأة وانتشـار الفقـر يف صفـوف النسـاء. وهـي تشـــيد 

أيضا مبا تبذله احلكومة من جهود لتخفيف حدة احلالة. 
٣٥٢ -وتالحــظ اللجنــة مــا تبذلــه احلكومــة مــن حمـــاوالت 

ملعاجلة ما جنم عن كارثة تشرينوبل من أثر على الصحة. 
٣٥٣ -وترحب اللجنة مبا توليه احلكومـة مـن اهتمـام لتوقيـع 

الربوتوكول امللحق باالتفاقية يف وقت مبكر. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
٣٥٤ -تـرى اللجنـة أن اآلثـــار الســلبية الناشــئة عــن العمليــة 
االنتقالية االقتصادية املسـتمرة يف البلـد حنـو االقتصـاد السـوقي 
وما جنم عنها من مستويات بطالة وفقر تعاين منها املرأة، متثل 

معوقات رئيسية حتول دون تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٣٥٥ -يسـاور اللجنـة القلـق ألن غيـــاب بيئــة متكينيــة حيــول 
دون مشـاركة املـرأة مشـــاركة كاملــة يف مجيــع أوجــه احليــاة 
العامة وفقا للمواد ٣ و ٧ و ٨ من االتفاقية. ويسـاور اللجنـة 
قلـق بـالغ مـن جـراء قلـة عـدد النسـاء الالئـي يشـغلن املنــاصب 

السياسية ومناصب صنع القرار. 
ـــة التدابــري  ٣٥٦ -وتوصـي اللجنـة احلكومـة بـاالضطالع بكاف
الالزمة لتهيئة بيئـة مؤاتيـة تتـاح فيـها للمـرأة فرصـة التعبـري عـن 
آرائـها واملشـاركة علـى قـدم املسـاواة يف مجيـــع أوجــه العمليــة 
السياسية ويف منظمات اتمع املدين. وتالحظ اللجنــة أن هـذه 

البيئة ضرورية للنهوض باملرأة وتنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما. 

٣٥٧ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقــها لعــدم وجــود أي سياســة 
موحدة لدى الدولة تستهدف القضاء على التميـيز ضـد املـرأة 
وحتقيق املساواة بـني املـرأة والرجـل. وبصفـة خاصـة، تالحـظ 
اللجنة أن احلكومة تستخدم يف إنفاذ االتفاقية جا يقوم علـى 
تقـدمي اخلدمـات إىل النسـاء بـدال مـن ـج يقـوم علـى حقـــوق 
اإلنسان. وهو ج يركز على محاية املرأة باعتبارها أما وفـردا 
مـن أفـراد األسـرة وتقـدمي اخلدمـات هلـا، ممـا يكـــرس املواقــف 

النمطية بشأن أدوار املرأة ومسؤولياا. 
٣٥٨ -وحتث اللجنة احلكومة علـى أن تعيـد تقييـم سياسـتها 
العامة جتاه املرأة بطريقـة تعـترف بـاملرأة كفـرد حيـق لـه التمتـع 
حبقــوق اإلنســان الواجبــة لــه وفقــا لالتفاقيــة. وهــــي تدعـــو 
احلكومــة إىل إدراج ــج يراعــي حقــوق اإلنســــان يف خطـــة 
عملها الوطنية اجلديدة لتحسني حالة املرأة يف بيالروس لفـترة 
الســنوات ٢٠٠١-٢٠٠٥. كمــا حتــــث احلكومـــة علـــى أن 
حتـرص علـى اســـتهداف الرجــل واملــرأة جبــهودها الراميــة إىل 

حتقيق املساواة بني اجلنسني. 
٣٥٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـــها ألن تشــريع البلــد يبــدو، 
ال سـيما فيمـا يتعلـق بـدور املـرأة يف سـوق العمـل، مفرطـــا يف 
محايته للمرأة األم، مما يضع عراقيل إضافيـة يف وجـه مشـاركة 

املرأة يف سوق العمل. 
٣٦٠ -وتدعـــو اللجنـــة احلكومـــة إىل االضطـــالع مبراجعــــة 
تشـريعية شـاملة لضمـان إدراج املعـىن الكـــامل للمــادة ١ مــن 
االتفاقيـــــة يف دســـــتور البلـــــد وتشـــــريعاته. كمـــــا حتـــــــث 
ـــى توفــري وســائل انتصــاف كافيــة تيســر  اللجنـة احلكومـة عل
للمـرأة رفـع التميـيز املباشـر وغـــري املباشــر، ال ســيما يف جمــال 
العمـل. وهـي تدعـو احلكومـة أيضـا إىل حتسـني إتاحـة وســائل 
االنتصــاف للمــرأة، مبــا فيــها إمكانيــة اللجــــوء إىل احملـــاكم، 
ـــة  وتيســري املســاعدة القانونيــة للمــرأة والقيــام حبمــالت توعي

قانونية. 
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٣٦١ -ويساور اللجنة القلق نظرا الستمرار شـيوع القوالـب 
النمطية بشأن دور كل من اجلنسني وإعادة األخذ برمـوز مـن 
قبيـل يـوم األم وجـائزة األم، وهـو مـا تعتـــربه اللجنــة مشــجعا 
لألدوار التقليدية للمرأة. وممـا يشـغل باهلـا أيضـا معرفـة مـا إذا 
كـان التثقيـف حبقـوق اإلنسـان وباملسـائل اجلنسـانية، والرامــي 

إىل التصدي إىل تلك القوالب النمطية، ينفذ بفعالية. 
٣٦٢ -وتوصي اللجنة بتدريب املدرسني لتعزيز القدرة علـى 
تعليم حقوق اإلنسان يف املـدارس. كمـا توصـي برصـد تعليـم 
حقوق اإلنسان وكـذا القيـام بدراسـات جنسـانية فيمـا يتعلـق 
بعـدد املؤسسـات التعليميـة الـيت تقـدم مثـل هـذا التعليـم، وأثــر 

مثل هذا التعليم. 
٣٦٣ -وكما يساور اللجنة القلق بشأن حمدودية قدرة اآلليـة 
الوطنية على وضع سياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني وعلى 

دعم هذه السياسة وتنفيذها بغية التعجيل بتنفيذ االتفاقية. 
٣٦٤ -وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى تعزيــز مركــز اآلليــــة 
الوطنيـة، وكـذا مواردهـا البشـرية واملاليـة، وقدرـا علـى مجــع 
وحتليــل البيانــات ووضــع مقترحــــات تشـــريعية ومقترحـــات 

للسياسة العامة يف مجيع ااالت املشمولة باالتفاقية. 
٣٦٥ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة املـرأة االقتصاديـة الـيت 
يطبعها الفقر والبطالة واالسـتغناء عـن املـرأة يف سـوق العمـل، 
حىت بالقطاعــات الـيت كـانت تسـيطر عليـها املـرأة يف السـابق. 
وتالحـظ اللجنـة بقلـق أيضـــا أن املــرأة الــيت تعــود إىل العمــل 
ـــث التعليــم واملــهارات.  تـزاول أعمـاال دون مسـتواها مـن حي
ـــائف الزهيــدة  ويقلقـها أيضـا أن املـرأة تشـتغل أساسـا يف الوظ
األجر، وأنه ال تزال مثة فجوة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل. 
وتعرب اللجنة عما يسـاورها مـن قلـق إزاء احلالـة االقتصاديـة 
للفئات الشديدة الضعف من النســاء، الالئـي مـن قبيـل النسـاء 
املضطلعـــات وحدهـــــن باملســــؤوليات العائليــــة، واملســــنات 

واملعوقات. 

٣٦٦ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى وضـع أســـاس تشــريعي 
يضمـن للمـرأة املسـاواة يف فـرص الوصـول إىل سـوق العمـــل، 
واملساواة يف فرص العمل، ومحايتـها مـن التميـيز املباشـر وغـري 
املباشر فيما يتعلق بالوصول إىل سـوق العمـل واالسـتفادة مـن 
فرصة. وتدعو احلكومة إىل تنفيذ سياسات تشـغيل تسـتهدف 
املــرأة. وهــي توصــي بصفــة خاصــة، باختــاذ تدابــري لتســـهيل 
دخـول املـرأة إىل قطاعـــات االقتصــاد الــيت تشــهد منــوا ال إىل 
جمـاالت العمـل الـيت تسـيطر عليـها املـــرأة عــادة. وهــي تدعــو 
احلكومة إىل دعم روح املبـادرة االقتصاديـة لـدى املـرأة بتهيئـة 
بيئـة تشـريعية وتنظيميـة مالئمـة وتوفـري فـرص احلصـــول علــى 

القروض واالئتمان. 
٣٦٧ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء تفشـي الفقـــر يف صفــوف 

النساء. 
٣٦٨ -وتدعو اللجنة احلكومة إىل مجع البيانـات واملعلومـات 
املتعلقة باملرأة اليت تعيش يف فقر، وإىل تقسيمها حسـب السـن 
وحسـب املنـاطق احلضريـــة والريفيــة، واســتحداث سياســات 
وخدمات دعم تستهدف املـرأة، وكـذا بـذل جـهود للحيلولـة 

دون تقهقر املرأة وراء خط الفقر. 
٣٦٩ -ومما يقلق اللجنة أنه رغم ما بذل من جهود ال يوجد 
أي ـج كلـي ملنـع العنـف املوجـه ضـــد املــرأة والقضــاء عليــه 

ومعاقبة مرتكبيه. 
٣٧٠ -وتدعو اللجنة احلكومة إىل تقييم أثـر التدابـري املتخـذة 
فعال للتصدي حلاالت العنف املوجه ضد املـرأة. وهـي توصـي 
مبعاجلة األسباب الدفينة للعنـف املوجـه ضـد املـرأة، وال سـيما 
العنف العائلي، وذلك لتحسني فعالية التشريعات والسياسات 
والربامج الرامية إىل مكافحة هذا العنف. كما توصي مبراجعــة 
وتعزيز التشريع املتعلق بالعنف املوجه ضد املرأة. وتوصي بأن 
تستحدث احلكومة وسائل فورية لالنتصاف، وتزيـد املشـورة 
النفسـانية املقدمـة للضحايـا، مبـن فيـهم النسـاء اللـوايت يقضـــني 



00-6115047

A/55/38

عقوبة بالسجن. وحتث اللجنة احلكومة علـى تدريـب وتوعيـة 
اجلهاز القضائي واملسؤولني عن إنفاذ القانون وممارسـي املـهن 
القانونية، فضال عن اختـاذ تدابـري توعيـة توخيـا لعـدم السـماح 

مطلقا بالعنف املوجه ضد املرأة داخل اتمع. 
٣٧١ -وتعـــــرب اللجنـــــة عـــــن قلقـــــها لـــــتزايد االجتــــــار 
بالبيالروســيات ألغــراض البغــاء بشــكل مقنــع يف كثــري مــن 

األحيان. 
ـــذل اجلــهود،  ٣٧٢ -وتشـجع اللجنـة احلكومـة علـى زيـادة ب
بوسـائل تشـمل التعـاون الـدويل والعـابر للحـدود، مـــع بلــدان 
املقصد وبلدان العبور ملنـع االجتـار بـاملرأة، والتصـدي ألسـبابه 
الدفينة بتخفيف وطأة الفقـر ومسـاعدة ضحايـاه ببـذل جـهود 

اإلسداء واملشورة وإعادة اإلدماج. 
٣٧٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء حالـــة املــرأة الصحيــة 

طيلة دورة احلياة. 
ـــى مســتوى  ٣٧٤ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى احلفـاظ عل
ـــة  كـاف مـن خدمـات الصحـة البدنيـة والعقليـة بأسـعار معقول
ـــا حتــث  ـا. وبصفـة خاصـة، فإلفـائدة املـرأة طيلـة دورة حيا
ــــل للمـــرأة  احلكومــة علــى زيــادة إتاحــة خيــارات منــع احلم
والرجــل بأســعار معقولــة مــن أجــل زيــادة اســــتخدام تلـــك 
الوسائل. كما حتث اللجنـة احلكومـة علـى مراجعـة تشـريعاا 
ومعايريهــا يف جمــال الصحــة املهنيــة والوقائيــة، بغيــة ختفيــض 
املعايري الوقائية اليت يكون هلا غالبا أثر متييزي على املرأة بصفة 
عامــة وعلــى احلوامــل بصفــة خاصــة. كمــــا توصـــي جبمـــع 
املعلومات املتعلقة باألمراض اليت تصيب املرأة أكثر مما تصيب 
الرجـل وبرصـد انتشـار فـريوس نقـص املناعـة البشـــرية/اإليــدز 
ــــة أيضـــا ببـــذل  يف صفــوف املــرأة. وتوصــي اللجنــة احلكوم
املزيد من اجلهود ملعاجلة اآلثار الـيت حلقـت بالنسـاء واألطفـال 
بسبب كارثة تشـرنوبيل، واالسـتفادة مـن املسـاعدة اإلنسـانية 

الدولية. 

٣٧٥ -وتشجع اللجنة احلكومة على قبـول تعديـل الفقـرة ١ 
من املادة ٢٠ من االتفاقية املتعلقة مبدة اجتماع اللجنة. 

٣٧٦ -وتشجع اللجنة احلكومة على التوقيع والتصديق علـى 
الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 

٣٧٧ -وتطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن جتيــب يف تقريرهـــا 
الدوري القادم على املسائل احملـددة املثـارة يف هـذه التعليقـات 
اخلتاميـة. كمـا تطلـب مــن احلكومــة أن حتســن مجــع وحتليــل 
البيانات واإلحصاءات املصنفة حسـب اجلنـس والعمـر وجمـايل 
الفقر والعنف املوجـه ضـد املـرأة، واملتعلقـة بـاملواد ١٠ و ١١ 
و ١٢ و ١٤ من االتفاقية، وأن تقدمها يف التقرير القادم. كما 
تطلب إىل احلكومة أن تقدم، يف تقريرهـا القـادم، تقييمـا ألثـر 

التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية. 
٣٧٨ -وتطلـب اللجنـــة أن تنشــر يف بيــالروس علــى نطــاق 
واسـع هـذه التعليقـــات اخلتاميــة، إلطــالع شــعب بيــالروس، 
وال سـيما اإلداريـون يف األجـــهزة احلكوميــة والساســة، علــى 
اخلطــوات املتخــذة لضمــان املســاواة القانونيــة والفعليــة بـــني 
ـــرأة واخلطــوات الــالزم اختاذهــا مســتقبال يف هــذا  الرجـل وامل
الصدد. كما تطلب إىل احلكومة أن تسـتمر يف النشـر الواسـع 
النطاق لالتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري، والتوصيـات العامـة 
الصادرة عن اللجنة وإعالن، ومنهاج عمل بيجني، وال سـيما 

يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان. 
 

لكسمربغ 
٣٧٩ -نظـرت اللجنــــة يف التقريــــــــــــر الدوري الثالــــــــــث 
املقــــدم مـــن لكســــمريغ (CEDAW/C/LUX/3 و Add.1) يف 
جلســتيها ٤٤٦ و ٤٤٧ املعقودتــني يف ١٧ كــانون الثــــــاين/ 

 .(SR.447 و CEDAW/C/SR.446 انظر) يناير ٢٠٠٠
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٣٨٠ -لفتـت ممثلـة لكسـمربغ االنتبـــاه إىل خطــوات املتابعــة 
اليت اختذت بعد نظر اللجنة يف التقريـر الـدوري الثـاين يف عـام 
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ـــى نطــاق  ١٩٩٧، والـيت مشلـت توزيـع التعليقـات اخلتاميـة عل
واسـع وإجـراء مناقشـة عـن املسـاواة بـني املـرأة والرجـــل فيمــا 
يتصــل بتوصيــات اللجنــة يف اللجنــة الربملانيــة املعنيــة بتكـــافؤ 
ــــهوض بـــاملرأة يف جملـــس  الفــرص بــني النســاء والرجــال والن
ـــة الصحفيــة يف هــذا اــال. ووافــق الــس  النـواب، والتغطي
الوطين للمرأة يف لكسمربغ على توصيات اللجنة وأكد أمهيـة 
هـذه اآلليـة الدوليـة للرصـد يف حتقيـق تقـدم يف مركـز املــرأة يف 

لكسمربغ. 
٣٨١ -واعتمدت احلكومة خطة عمل لسنة ٢٠٠٠ من أجــل 
تنفيذ إعالن بيجـني ومنـهاج عملـها. وأعـادت وزارة النـهوض 
باملرأة إصدار منشور �املساواة يف احلقوق بني الفتيات والصبية 
ـــذي يتنــاول االتفاقيــة واإلجــراءات  وبـني النسـاء والرجـال� ال
املتخـذة لتنفيذهـــا يف لكســمربغ. وجــرى أيضــا حتســني مجــع 

اإلحصاءات املقسمة ااميع حسب نوع اجلنس. 
ـــى اآلليــة املؤسســية  ٣٨٢ -وأكـدت املمثلـة أمهيـة اإلبقـاء عل
احلالية لتنفيذ سيسات النهوض باملرأة واملسـاواة بـني اجلنسـني 
بغية كفالة تنفيذ االتفاقيـة علـى النحـو الـذي دعـا إليـه إعـالن 
بيجني ومنهاج عملها. ومنذ إنشـاء وزارة النـهوض بـاملرأة يف 
عـام ١٩٩٥، تتبـع حكومـة لكسـمربغ سياسـة نشـطة لتعزيـــز 
متتع املرأة باملساواة. وأعطت احلكومة االئتالفية اجلديدة، الـيت 
تولـت السـلطة منـــذ آب/أغســطس ١٩٩٩، أولويــة لسياســة 
ـــاء منــاصب وزاريــة يف  تعزيـز مركـز املـرأة. وتشـغل أربـع نس
احلكومة اجلديدة اليت تضم ١٤ وزيرا ككـل. وزادت ميزانيـة 
وزارة النهوض باملرأة، رغم صغرها، بنسـبة ٣٣,٧٥ يف املائـة 
يف مخس سنوات، ودعمت الوزارة االقتراح األخري املقدم من 
الس الوطين للمرأة يف لكسمربغ بإجراء حتليل يسـتند لنـوع 

اجلنس مليزانية احلكومة بأكمها. 
ـــة،  ٣٨٣ -وفيمــا يتصــل بتحفظــي لكســمربغ علــى االتفاقي
أشـارت املمثلـة إىل أن احلكومـة ال تـزال ملتزمـــة بــالعمل مــن 

أجـل سـحبهما. ويتواصـل السـعي إىل تنفيـذ مقـترح احلكومــة 
بشأن املادة ٣ من الدستور املتعلقة باالنتقال الوراثـي للعـرش، 
وهو مقترح تدعمـه الدوقيـة الكـربى. وال تتوقـع املمثلـة اختـاذ 
أي إجراء أثناء الفترة التشريعية احلاليـة بشـأن التحفـظ املتعلـق 
باملادة ١٦ املتعلقة باختيار لقب الطفــل. وال يتضمـن التشـريع 
احلــايل أي حكــم بشــــأن مســـألة فـــرض اســـم أســـرة آخـــر 
واملمارسـة املتعلقـة حبمـل األطفـال ألمسـاء أبائـهم هـي ممارســـة 

عميقة اجلذور يف ثقافة البلد. 
٣٨٤ -وأكــــدت املمثلــــة دعــــــم احلكومـــــة للـــــربوتوكول 
ـــذي وقعتــه احلكومــة يف ١٠ كــانون  االختيـاري لالتفاقيـة، ال
ـــح مــن بــني  األول/ديسـمرب ١٩٩٩، والـذي تـأمل يف أن تصب

أول املصدقني عليه. 
٣٨٥ -ولفتـت املمثلـة االنتبـاه إىل سياســـة احلكومــة املتعلقــة 
بالتوعية بشأن تغري أدوار النساء والرجال ومسؤوليام. ومـن 
بني اإلجراءات املتخذة مشروع عن �اقتسام املساواة� الـذي 
وضع جا تربويا متعلق باجلنسني. ويعد فريق عامل مشروعا 
إلدمــاج جوانــب املســاواة بــني اجلنســني يف مجيــع املقــررات 
الدراسـية للتعليـم األساسـي والعـايل. وُأعـدت مـواد وكتيبــات 
للتدريــس والتدريــب، ودعمــت األنشــطة الــيت تضطلــع ــــا 
املنظمـات غـري احلكوميـة. وكـان جمـال التركـيز االســـتراتيجي 
الثاين هو إدماج منظور نـوع اجلنـس يف مجيـع السياسـات مـع 
التركيز على التشريع. ومنـذ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٨، تعـني أن 
يقترن كل تشريع ببيان عن تأثريه على تكـافؤ الفـرص. ويعـد 
ـــل اعتبــارا مــن  اسـتحداث إجـازة الوالديـة غـري القابلـة للتحوي
١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ مثاال على اإلجراءات التشـريعية 

الرامية إىل تغيري األدوار. 
٣٨٦ -وأشـارت املمثلـة إىل أن النسـاء يشـكلن مـا يصـــل إىل 
٣٧ يف املائـــة مـــن الســـكان النشـــطني اقتصاديـــا، وتشـــــكل 
العامالت احلدوديات القادمـات مـن بلـدان جمـاورة حنـو ثلـث 
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القوة العاملة النسـائية. وال تـزال األسـرة التقليديـة، الـيت يعتـرب 
ـــرتل  فيـها الرجـل رب األسـرة املعيشـية الـذي يعمـل خـارج امل
وتتحمـل فيـها األم مسـؤولية املـــرتل والعالقــات االجتماعيــة، 
راسخة اجلذور يف اتمع اللكسمبورغي. ويف الوقـت نفسـه، 
مثة طلب متزايد على حتسني رعاية األطفـال ومواصلـة التعليـم 
وال سيما من جـانب النسـاء األقـل مـن سـن ٤٥ عامـا الـاليت 
يعـــتزمن تـــرك ســـوق العمـــل لفـــترة مؤقتـــة فقـــط لتحمـــــل 
املسـؤوليات األسـرية. واعتمـد تشـــريع أرســى أســاس العمــل 
اإلجيايب من أجــل املـرأة يف القطـاع اخلـاص، ودعمـت الـوزارة 
عدة مشاريع يف هذا اال. وأصبح تعيـني موظفـني مسـؤولني 
عــن حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني أمــرا إلزاميــا يف القطــــاع 
اخلاص، ومن املقـرر إجـراء تنقيـح للقـانون األساسـي للخدمـة 
ـــام.  املدنيـة ـدف اسـتحداث إجـراءات إجيابيـة يف القطـاع الع
وأعلنـت احلكومـــة االئتالفيــة احلاليــة معارضتــها الســتحداث 

نظام احلصص يف القوائم االنتخابية. 
ـــني بوصفــه  ٣٨٧ -وأشـار املمثـل إىل أن عـام ١٩٩٩، قـد ع
السنة الوطنية ملناهضة العنف ضـد املـرأة ونفـذت فيـه محـالت 
شاملة للتوعية العامة من أجـل توعيـة اجلماهـري مبسـألة العنـف 
ـــة تقــدمي  العـائلي ويف إطـار احليـاة الزوجيـة. وسـتجري مواصل
تدريـب ملقدمـي اخلدمـــات يف الــدور اخلاصــة لرعايــة النســاء 
ـــائلي،  وســيجري كذلــك اســتعراض تشــريع عــن العنــف الع
وستدرس جتربة البلدان األخرى مع هذا التشريع لزيادة توعية 
الــوزارات املختلفــة والســلطة القضائيــة ــذه املســألة. ومــــن 
املتوقـع أيضـا اختـاذ إجـراء بشـأن إصـدار قـانون ضـد التحــرش 

اجلنسي يف مكان العمل. 
ــــة  ٣٨٨ -وأنشــئت جلنــة خاصــة معنيــة بــاملرأة داخــل اللجن
الوطنيـة املعنيـة باألجـانب. إلجيـاد عـالج أجنـع ملســـألة إدمــاج 
األجنبيات يف اتمع. وستعرض نتائج هذه املبادرة يف التقريــر 

املقبل. 

٣٨٩ -ويف اخلتام، اعترفت املمثلة بأنه يلزم إحراز مزيـد مـن 
التقـدم يف مجيـع اـاالت مـــن أجــل تغيــري التقــاليد واملواقــف 
الثقافية بشأن أدوار الرجال ومسؤوليام. ويلـزم بـذل جـهود 
لضمـان مشـــاركة الرجــال يف تغيــري العالقــات بــني اجلنســني 
ــــني املـــرأة والرجـــل. ويف هـــذا الســـياق،  وحتقيــق املســاواة ب
ـــن �الرجــال والســلطة�  اقـترحت لكسـمربغ تنظيـم مؤمتـر ع
وأعرب املمثل عن أمله أيضا يف أن تتناول الـدورة االسـتثنائية 
ــران/يونيـه  الثالثة والعشرون للجمعية العامة املعقودة يف يف حزي
٢٠٠٠، هـذه املسـألة يف سـياق اسـتعراض السـنوات اخلمـــس 

ملؤمتر بيجني ومتابعته. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
مقدمة 

٣٩٠ -أعربــت اللجنــة عــن تقديرهــا حلكومــــة لكســـمربغ 
لقيامـها بتقـدمي تقريـر دوري تفصيلـــي ثــالث يتضمــن جمــاميع 
ـــة للــردود  مصنفـة حسـب نـوع اجلنـس. وأثنـت علـى احلكوم
الكتابيـة الشـاملة علـى أسـئلة اللجنـة والعـرض الشـفوي الــذي 
وضح بقدر أكـرب التطـورات األخـرية وسياسـات احلكومـة يف 
الدولـة الطـرف. وأعربـــت عــن تقديرهــا لألســلوب الصريــح 
ـــر  واملنفتــح املتبــع يف إعــداد التقريــر وعرضــه، ولكــون التقري

تضمن آراء املنظمات غري احلكومية. 
٣٩١ -وتثين اللجنة على حكومـة لكسـمربغ لقيامـها بإيفـاد 
وفد رفيع املستوى، برئاسة وزيـرة النـهوض بـاملرأة. وتالحـظ 
اللجنـة أن التقريـر والـردود يشـريان إىل اخلطـوات الـيت اختذــا 

احلكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجني. 
 

اجلوانب اإلجيابية 
٣٩٢ -تثين اللجنة على احلكومة لقيامها، على نطاق واسـع، 
بنشر االتفاقية والتعليقات اخلتامية، الـيت اعتمدـا اللجنـة بعـد 
النظر يف التقرير الـدوري الثـاين املقـدم مـن الدولـة الطـرف يف 
عــام ١٩٩٧. وترحــــب اللجنـــة بقيـــام الدولـــة الطـــرف، يف 
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١٠ كـــانون األول/ديســـمرب، بـــالتوقيع علـــــى الــــربوتوكول 
االختياري لالتفاقية وما أعلنته عن اعتزامها العمل بنشاط من 

أجل التصديق عليه بسرعة. 
ـــة علــى احلكومــة لقيامــها بإنشــاء وزارة  ٣٩٣ -وتثـين اللجن
ــــاملرأة وعزمـــها مواصلـــة هـــذا الـــترتيب  مســتقلة للنــهوض ب
املؤسسـي. وترحـب باهتمـام الـوزارة باملقترحـــات الراميــة إىل 
إجـراء حتليـل حســـب نــوع اجلنــس مليزانيــة الدولــة بأســرها. 
وسيسهم هذا يف حتسني فهم كيفية اسـتفادة النسـاء والرجـال 
مـن النفقـات احلكوميـة يف مجيـــع اــاالت. وترحــب اللجنــة 
بالنهج االستراتيجي الذي تتبعه احلكومـة إزاء حتقيـق املسـاواة 
بـني النسـاء والرجـال، الـذي ينطـــوي علــى التوعيــة بــاألدوار 
واملسـؤوليات املتغـرية للنسـاء والرجـال مـــن ناحيــة،واإلدمــاج 
ــــع  املنـــهجي ملنظـــور حتقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني يف مجي

السياسات من ناحية أخرى. 
٣٩٤ -وترحب اللجنة بقانون أيــار/مـايو ١٩٩٩ الـذي عـزز 
تدابري مكافحة االجتار بالبشــر واالسـتغالل اجلنسـي لألطفـال، 
ـــذي اعتمدتــه لكســمربغ حبيــث  وال سـيما القـانون املوسـع ال
يشـمل مجيـع اجلرائـم أو اجلنـح اجلنسـية الـيت يرتكبـها مواطنــو 

لكسمربغ يف اخلارج. 
٣٩٥ -وتثين اللجنة على اجلهود اليت بذلتــها احلكومـة لتعليـم 
املسـاواة، وال سـيما مشـروعها املعنـــون �لنقتســم املســاواة – 
غاليشـيت تيلـني� الـذي يرمـي إىل تعزيـز تكـافؤ الفـرص بــني 
الفتيات والصبيان منذ املرحلة السـابقة للدراسـة بإدمـاج مبـدأ 
املسـاواة يف منـاهج تدريـب املدرسـني واملدربـني، مبـا يف ذلـــك 

وضع الكتيبات والوحدات التدريبية النموذجية. 
٣٩٦ -وترحـب اللجنـة بالتشـريع الـــذي أقــر يف متــوز/يوليــه 
١٩٩٨ والذي يستوجب تعيني مسؤولني عن حتقيـق املسـاواة 
يف الشركات اليت تستخدم ١٥ موظفـا علـى األقـل. وترحـب 
أيضـا ببـدء سـريان قـانون تنفيـذ خطـة العمـــل الوطنيــة املعنيــة 

بـالتوظيف يف ١ كـانون الثـاين/ينـاير ١٩٩٩، الـذي اســتحدث 
احلق يف إجازة والدية غري قابلة للتحويل مدا ستة أشــهر لكـل 

من الوالدين، تغطيها االستحقاقات احلكومية. 
ـــــأن القــــانون ذاتــــه املــــؤرخ يف  ٣٩٧ -وترحـــب اللجنـــة ب
ـــــانوين الختــــاذ  متـــوز/يوليـــه ١٩٩٨ يوفـــر اآلن األســـاس الق

إجراءات إجيابية لصاحل املرأة يف القطاع اخلاص. 
٣٩٨ -وترحب اللجنة باجلـهود الـيت بذلـت لتجميـع بيانـات 
مصنفـة حسـب نـوع اجلنـس والتوســـع يف ذلــك بغيــة إرســاء 
ــــادرات يف جمـــايل التشـــريعات  دعــائم صلبــة للمزيــد مــن املب
والسياسات، مبا يف ذلك التشريعات والسياسـات الـيت تتنـاول 

الفئات املستضعفة من النساء كاملهاجرات. 
العوامـــل والصعوبـــات الـــــيت تؤثــــر علــــى تطبيــــق 

االتفاقية 
٣٩٩ -تشري اللجنة إىل عدم وجود عوامل أو مصاعب ذات 

شأن حتول دون تطبيق االتفاقية تطبيقا فعاال يف لكسمربغ. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٤٠٠ -تالحظ اللجنة بقلق عدم قيام الدولة الطـرف بتعديـل 
الدستور لتضمينه مبدأ املساواة بني املرأة والرجل. وال يشكل 
ذلك عدم تقيد من جانب الدولة الطرف بااللتزامـات احملـددة 
يف املادة ٢ من االتفاقية فحسب، بل أيضا عدم تقيد بالقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان علـى وجـه العمـوم. وـذا اخلصـوص، 
تشـري اللجنـة إىل أن هـــذه املســألة قــد أثــريت أثنــاء النظــر يف 
التقرير الدوري الثاين للكسمربغ يف عام ١٩٩٧، وأن جملـس 
النواب يف لكسمربغ تعهد، بنـاء علـى اقـتراح الحـق، بـإجراء 

هذا التعديل باعتباره مسألة ذات أولوية. 
٤٠١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ احلكومـة بصـــورة عاجلــة 
كافة اخلطوات الالزمة لتيسـري تعديـل الدسـتور حبيـث يتوافـق 
واملــادة ٢ مــن االتفاقيــة. وبعــد أن جيــري تعديــل الدســـتور، 
توصـي اللجنـــة بتحديــد إطــار زمــين إلعــادة النظــر يف مجيــع 
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التشريعات لكي تصبح متماشية مـع الدسـتور املعـدل حديثـا. 
وتــربز اللجنــة أمهيــة هــذا االســتعراض التشــريعي يف تســليط 
الضـوء علـى مغـزى التعديـل الدسـتوري املعـين باملســـاواة بــني 
املـرأة والرجـل، بغيـة حتقيـق إصالحـات داخليـة فعالـة. وتشــري 
اللجنــة إىل األمهيــة احلامســة هلــذه اإلصالحــات الفعالــة نظـــرا 

لقرب دخول الربوتوكول االختياري لالتفاقية حيز التنفيذ. 
ـــن قلقــها ألنــه بــالرغم مــن الــتزام  ٤٠٢ -وتعـرب اللجنـة ع
ـــة العمــل لســنة ٢٠٠٠ الــيت وضعتــها  احلكومـة الصريـح خبط
لتنفيذ إعالن ومنهاج عمـل بيجـني، فلـم حيـرز بعـد مزيـد مـن 
ــادتني ٧  التقـدم فيمـا يتعلـق بقيامـها بسـحب حتفظاـا علـى امل
(انتقـال العـــرش بالوراثــة إىل أكــرب الذكــور ســنا) و ١٦ (ز) 
(احلـق يف اختيـار اسـم األسـرة). وبالنسـبة إىل املــادة ١٦ (ز)، 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم تعـهد احلكومــة بــالعمل علــى 

تغيري العادات واملواقف الثقافية، مبا يتيح سحب التحفظ. 
٤٠٣ -وحتث اللجنة احلكومة على اختاذ ما يلزم لتعديل املادة 
٣ مـن الدسـتور بعـــد أن وافقــت الدوقيــة الكــربى علــى هــذا 
التعديـل. كمـا تطلـب اللجنـة إىل احلكومـــة أن تقــوم حبمــالت 
توعية وتثقيف لتغيري الصورة التقليدية والنمطية للمرأة والرجــل 

لكي تتمـكن من سحب حتفظها على املادة ١٦. 
٤٠٤ -واللجنة قلقة من استمرار املواقف التقليديـة والنمطيـة 
ــــرأة والرجـــل يف احليـــاتني العامـــة  إزاء أدوار ومســؤوليات امل
واخلاصـة. وتـربز هـذه املواقـف يف توقعـات النـاس وســـلوكهم 
ويف التشـريعات والسياسـات. وحتـد مـن متتـع املـــرأة مبمارســة 

حقوقها اليت يضمنها الدستور ممارسة تامة. 
٤٠٥ -وحتث اللجنة احلكومة علـى تكثيـف جـهود التوعيـة، 
مدعمة بالتشريعات والسياسات ومبشاريع معينـة، لتغيـري هـذه 
ــــة  املواقــف النمطيــة، حبيــث تشــدد علــى املســؤوليات العائلي
املشـتركة بـني املـرأة والرجـل، وعلـى أمهيـة مشـاركة املـــرأة يف 

احلياة العامة واالقتصادية مشاركة كاملة. 

ـــها  ٤٠٦ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها ألن قوانـني معينـة، ومن
على سبيل املثـال القـانون الـذي جيـرب األرملـة أو املطلقـة علـى 
االنتظـار ٣٠٠ يـوم قبـل أن تـتزوج ثانيـــة، أو التشــريع الــذي 
ينظم اإلجهاض، تبدو متنافية مـع الزمـن احلـاضر يف بلـد مثـل 
لكسـمربغ. واللجنـة قلقـة بوجـه خـاص لعـدم الـتزام احلكومــة 
علـى مـــا يبــدو بتكييــف هــذا التشــريع مــع املواقــف املتغــرية 

والتطورات اإلقليمية، يف املنطقة األوروبية. 
٤٠٧ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى القيـام بـالدور القيـــادي 
املطلـوب وعلـى إعـــداد خطــة تشــريعية شــاملة لتعديــل هــذه 

القوانني. 
٤٠٨ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها النعـدام التكـافؤ يف الفـرص 
املتاحة للمرأة يف سـوق العمـل. وخـري دليـل علـى ذلـك النسـبة 
املئوية املنخفضة نسبيا من النساء يف القوة العاملة (٣٧ يف املائة 
من السكان النشطني اقتصاديا)، والفرق الشاسع يف األجر بني 
املرأة والرجل، والعدد املرتفع من النساء اللوايت يشغلن وظائف 
لبعض الوقت، واستمرار عزل املرأة يف سـوق العمـل واملواقـف 
النمطية اليت متيل إىل رسم صورة الرجــل علـى أنـه رب األسـرة 
واملعيل وصورة املرأة على أا قبل كل شيء األم وربة املنــزل. 
واللجنة قلقة أيضا النعدام الفهم الكايف لألسباب اهليكليـة الـيت 
تبقي على الفـرق الشاسـع يف األجـر، إذ أن قيمـة العمـل الـذي 

تقوم به املرأة ما زالت خبسة مقارنة بعمل الرجل. 
ــــة إىل احلكومـــة أن جتـــري دراســـات  ٤٠٩ -وتطلــب اللجن
تتنـاول أسـباب الفـــرق الشاســع يف األجــر لتحســني الركــيزة 
الوقائعيـــة للمفاوضـــــات العماليــــة الــــيت يتــــم مــــن خالهلــــا 
حتديـد األجـور اجلماعيـــة. كمــا حتــث احلكومــة علــى حتليــل 
املشــاريع قيــد التنفيــذ اهلادفــة إىل توســيع مشــاركة املـــرأة يف 
سـوق العمـل، حبيـث يسـتفاد مـــن نتائجــها لوضــع سياســات 
وتشريعات شاملة تضمـن للمـرأة مـا حققتـه مـن مكاسـب يف 

هذا اال. 
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٤١٠ -وممـا يقلـق اللجنـة أنـه ال يوجـد إىل حـد اآلن تشـــريع 
ـــه يتوقــع قريبــا اعتمــاد قــانون  معـين بـالعنف املنــزيل، رغـم إن

يتناول املضايقة اجلنسية يف مكان العمل. 
٤١١ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى وضـــع سياســات وســن 
ـــي، مبــا يف ذلــك  تشـريعات ملنـع العنـف املنــزيل والعنـف اجلنس
االغتصاب، ضد النساء والفتيـات والقضـاء عليـهما، وحملاكمـة 
املعتدين، وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن جتمع معلومـات 
ـــة  إحصائيـة عـن وقـوع حـاالت العنـف املنــزيل. وتوصـي اللجن
احلكومة أيضا جبمـع معلومـات شـاملة عـن أثـر التدابـري املطبقـة 
ملناهضـة العنـف العـائلي فضـال عـن معلومـات أخـرى عـــن أثــر 

القانون املتعلق باالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي لألطفال. 
ـــة مــن احلكومــة أن تــورد يف تقريرهــا  ٤١٢ -وتطلـب اللجن
ــــات مفصلـــة عـــن املـــادة ١٢ املتعلقـــة بـــاملرأة  القــادم معلوم
والصحة، تشمل يف مجلة ما تشمله بيانـات عـن التدخـني بـني 
النساء واألمراض املتصلـة بـالتدخني، مـع أخـذ توصيـة اللجنـة 

العامة ٢٤ يف االعتبار. 
ــــا  ٤١٣ -وحتــث اللجنــة احلكومــة علــى إيــداع صــك قبوهل
ـــن االتفاقيــة  للتعديـل املدخـل علـى الفقـرة ١ مـن املـادة ٢٠ م

بشأن موعد اجتماع اللجنة يف أقرب وقت ممكن. 
٤١٤ -وحتـث اللجنـة احلكومـــة أيضــا علــى التصديــق علــى 

الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
٤١٥ -وتطلـــب اللجنـــة أن تتنـــاول احلكومـــة يف تقريرهـــــا 
الدوري القــادم املسـائل املعينـة الـيت أثـريت يف هـذه التعليقـات 

اخلتامية. 
٤١٦ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى 
نطـاق واسـع يف لكســـمربغ لكــي يطلــع شــعب لكســمربغ، 
وال سيما اإلداريون احلكوميون والسياسيون، علـى اخلطـوات 
الــيت اختــذت لضمــان حتقيــق املســاواة للمــرأة بواقــــع الفعـــل 
والقــانون، واخلطــوات الــيت جيــب اختاذهــا يف املســتقبل ـــذا 

اخلصوص. وتطلب أيضا إىل احلكومـة أن تواصـل القيـام علـى 
ـــــا االختيــــاري،  نطـــاق واســـع بنشـــر االتفاقيـــة وبروتوكوهل
والتوصيـات العامـة للجنـــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بيجــني، 
وال سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان. 

  
الفصل اخلامس 

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة   
٤١٧ -نظــرت اللجنــة يف ســبل ووســــائل التعجيـــل بإجنـــاز 
عمل اللجنة (البند ٦ من جدول األعمـال) يف جلسـتها ٤٤٥ 
ـــــاير ٢٠٠٠، وجلســــتها  املعقـــودة يف ١٧ كـــانون الثـــاين/ين
٤٦٦ املعقـــــــودة يف ٤ شـــــــباط/فـــــــرباير ٢٠٠٠ (انظـــــــــر 

CEDAW/C/SR.445 و 466). 

٤١٨ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـدة حقـوق املـرأة يف شــعبة 
النـــهوض بـــاملرأة، الـــيت عرضـــت تقريـــري األمانـــــة العامــــة 
ـــاه إلــــــــى ورقـــــــة  (CEDAW/C/2000/1/4 و 5)ولفتـت االنتب

العمــــــــــــل املتعلقــــــــــة مبشـــــــــروع النظـــــــــام الداخلـــــــــي 
 .(CEDAW/C/2000/1/WG.I/WP.1)

 
اإلجراءات اليت اختذا اللجنـة يف إطـار البنـد ٦ 

من جدول األعمال   
الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـــع  - ١

أشكال التمييز ضد املرأة 
٤١٩ -أعربت اللجنة عـن ارتياحـها لقيـام اجلمعيـة العامـة يف 
دورـا الرابعـــة واخلمســني باعتمــاد الــربوتوكول االختيــاري 
(القــرار ٤/٥٤ املــــؤرخ ٦ تشـــرين األول/أكتوبـــر ١٩٩٩)، 
وفتـح بـاب التوقيـــع عليــه واالنضمــام إليــه والتصديــق عليــه. 
وطلبــت إىل ســيلفيا كــارترايت إعــداد ورقــة عمــل تتضمـــن 
مقترحـات عـن طـرق عمـل اللجنـة فيمـا يتصـل بالـــربوتوكول 
االختيــاري لالتفاقيــة. وســــتجري مناقشـــة ورقـــة العمـــل يف 

الدورة الثالثة والعشرين للجنة. 
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النظام الداخلي  - ٢
٤٢٠ -اعتمـــــــــدت اللجنـــــــــة جــزءا كبــريا مــن مشــــروع 
ــــوارد فــــــــي ورقــــــــة العمـــــــل  النظـــــــام الداخلـــــــــي الـــــــ
CEDAW/C/2000/1/WG.I/WP.1، ووافقـــــــــــــت علـــــــــــــــى 

مواصلــة النظــر يف بقيــة مشــــروع النظـــام يف دورـــا الثالثـــة 
والعشرين. 

 
التقارير املتأخرة  - ٣

٤٢١ -طلبـت اللجنـة إىل األمانـة تزويدهـا بتحليـل يقـــدم إىل 
دورـا الثالثـة والعشـــرين يتضمــن النــهج املقــترح اتباعــها يف 
احلـاالت الـيت مل تقـدم فيـها الـــدول األطــراف تقريريــن علــى 

األقل من التقارير املطلوبة مبقتضى املادة ١٨ من االتفاقية. 
 

ـــق العـــامل ملـــا قبـــل الـــدورة للـــدورة  أعضــاء الفري - ٤
الرابعة والعشرين 

٤٢٢ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل ملا قبـل الـدورة 
للـدورة الرابعـة والعشـرين مـــن األعضــاء واألعضــاء املنــاوبني 

التاليني: 
األعضاء 

السيدة ما فيفي ميابوياتا ـ مانزيين (أفريقيا) 
السيدة روزاريو مانالو (آسيا) 

السيدة يوالندا فرييرغوميز (أمريكا الالتينيـــة ومنطقة 
البحــر الكارييب) 

السيد فريد أكار (أوروبا) 
األعضاء املناوبون 

السيدة تونغيت سينيجيورجيس (أفريقيا) 
السيدة سافتري غونيشريي (آسيا) 

الســيدة ســيلمريا ريغاســويل (أمريــــــــكا الالتينيـــــــــة 
ومنطقــــة البحر الكارييب) 

السيدة إيفانكا كوريت (أوروبا) 

التقارير اليت سينظر فيها خالل الدورات املقبلة  - ٥
٤٢٣ -قـررت اللجنـة أن تنظـر يف التقـارير التاليـة يف دوراــا 

الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين: 
 

الدورة الثالثة والعشرون   
التقارير األولية 

مجهورية مولدوفا 
الكامريون 

ليتوانيا 
ملديف 

التقارير الدورية الثالثة 
العراق 

التقارير الدورية الثالثة والرابعة 
النمسا 

التقارير الدورية الرابعة 
رومانيا 

كوبا 
ويف حالة عدم متكن أي مـن الـدول األطـراف السـالفة الذكـر 
مـــن تقـــدمي تقاريرهـــــا، ســــتنظر اللجنــــة يف التقريــــر األويل 

لسنغافورة. 
 

الدورة الرابعة والعشرون   
التقارير األولية 

أوزبكستان 
سنغافورة 

التقارير الدورية الثانية 
هولندا 

التقارير الدورية الثانية والثالثة امعة 
جامايكا 
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التقارير الدورية الثالثة 
مصر 

التقارير الدورية الثالثة والرابعة امعة 
منغوليا 

التقارير الدورية اخلامسة 
السويد 

ويف حالة عدم متكن أي مـن الـدول األطـراف السـالفة الذكـر 
مـن تقـدمي تقريرهـا، سـتنظر اللجنـة يف التقريـر الـدوري الثــاين 
للجماهرييـة العربيـة الليبيـة أو يف التقريريـــن الدوريــني الثــالث 

والرابع لفنلندا. 
 

الدورة اخلامسة والعشرون   
التقارير األولية 

كازاخستان 
التقارير الدورية الثانية 

اجلماهريية العربية الليبية 
غيانا 

فييت نام 
التقارير الدورية الثالثة والرابعة 

فنلندا 
التقارير الدورية الرابعة 

نيكاراغوا 
ويف حالة عدم متكن أي مـن الـدول األطـراف السـالفة الذكـر 
من تقدمي تقريرها، سـتنظر اللجنـة يف التقريـر الـدوري الثـالث 

أليسلندا أو سري النكا. 
 

مواعيد الدورة الثالثة والعشرين للجنة  - ٦
٤٢٤ -وفقـا خلطـة املؤمتـرات لعـام ٢٠٠٠، ينبغـــي أن تعقــد 
الـدورة الثالثـة والعشـرين يف الفـترة مـن ١٢ إىل ٣٠ حزيــران/ 

يونيه ٢٠٠٠. وسيجتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة الرابعـة 
والعشرين يف الفترة من ٣ إىل ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠. 

 
اجتماعات األمم املتحدة اليت ستحضرها الرئيســة 

أو أعضاء يف اللجنة يف عام ٢٠٠٠   
٤٢٥ -أوصــت اللجنــة بــأن حتضــر الرئيســة أو مناوبــة هلــــا 

االجتماعات التالية يف عام ٢٠٠٠: 
جلنة وضع املـرأة بوصفـها اللجنـة التحضرييـة  (أ)
للـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة املعنونــة 
�املرأة عام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم 

يف القرن احلادي والعشرين�؛ 
ـــة حقــوق  الـدورة السادسـة واخلمسـون للجن (ب)

اإلنسان؛ 
االجتماع الثاين عشر لرؤساء اهليئات املنشأة  (ج)

مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان؛ 
الـدورة اخلامسـة واخلمسـون للجمعيـة العامــة  (د)

(للجنة الثالثة). 
  

الفصل السادس 
تنفيذ املادة ٢١ من االتفاقية   

٤٢٦ -نظرت اللجنة يف تنفيذ املادة ٢١ مــن االتفاقيـة (البنـد 
٥ مـــن جـــدول األعمــــال) يف جلســــتها ٤٤٥ املعقــــودة يف 
ـــودة  ١٧ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٠ ويف جلسـتها ٤٦٦ املعق
 CEDAW/C/SR.445 يف ٤ شــــباط/فــــرباير ٢٠٠٠ ) انظــــــر

و 466). 
٤٢٧ -وعرضت البند رئيسة وحـدة حقـوق اإلنسـان التابعـة 
لشعبة النهوض بـاملرأة، الـيت قدمـت مذكـرة مـن األمـني العـام 
عـن تقـارير الوكـاالت املتخصصـــة بشــأن تنفيــذ االتفاقيــة يف 
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 CEDAW/C/2000/1/3) امليادين اليت تندرج يف نطاق أنشطتها
 .(Add.1-4 و

 
اإلجراءات اليت اختذا اللجنـة يف إطـار البنـد ٥ 

من جدول األعمال   
التقرير عن تنفيذ منهاج العمل  - ١ 

٤٢٨ -طلبت اللجنة أن تقوم شعبة النـهوض بـاملرأة بـإصدار 
تقريرها عن التقدم احملرز يف تنفيذ منهاج العمـل املعـد اسـتنادا 
إىل استعراض التقارير املقدمة مبقتضى املادة ١٨ مـن االتفاقيـة 
ـــــام  (E/CN.6/1999/PC.4) كعــــدد مــــن منشــــور �املــــرأة ع

 .�٢٠٠٠
 

الدورة االستثنائية للجمعية العامــة عــن املــرأة عــام  - ٢
٢٠٠٠: املساواة بني اجلنســني والتنميــة والســالم 

يف القرن احلادي والعشرين   
٤٢٩ -مبناسبة الدورة االسـتثنائية اعتمـدت اللجنـة بيانـا عـن 
الصلـة بـني منـهاج العمـل واالتفاقيـة (انظـر الفـــرع ألــف مــن 

الفصل األول أعاله). 
  

الفصل السابع 
ـــة  ـــدورة الثالث ـــت لل جــدول األعمـــال املؤق

والعشرين   
٤٣٠ -نظـرت اللجنـة يف جـدول األعمـــال املؤقــت لدورــا 
الثالثــــــة والعشــــــــرين يف جلســـــــتها ٤٦٦ املعقـــــــودة يف ٤ 
شـباط/فـرباير ٢٠٠٠ (انظـــر CEDAW/C/SR.466). وقــررت 

اللجنة أن توافق على جدول األعمال املؤقت التايل: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢

تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلـع ـا بـني  - ٣
الدورتني الثانية والعشرين والثالثة والعشـرين 

للجنة. 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف  - ٤
مبقتضـى املـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـــى 

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
تنفيذ املادة ٢١ من اتفاقية القضاء على مجيع  - ٥

أشكال التمييز ضد املرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإجناز أعمال اللجنة.  - ٦
جــدول األعمــــال املؤقـــت للـــدورة الرابعـــة  - ٧

والعشرين. 
اعتمــاد تقريــر اللجنــــة عـــن دورـــا الثالثـــة  - ٨

والعشرين. 
  

الفصل الثامن 
اعتماد التقرير   

٤٣١ -اعتمــــدت اللجنــــة يف جلســــتها ٤٦٦ املعقـــــودة يف 
٤ شـباط/فـرباير ٢٠٠٠ التقريـر عـن دورـا الثانيـة والعشــرين 
 CEDAW/C/2000/I/CRP.3 و CEDAW/C/2000/I/L.1)

و Add.1-9) بالصيغ املعدلة شفويا. 
 

احلواشي 
تقرير املؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بيجــني، ٤-١٥  (١)
أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٥ (منشــورات األمــــم املتحـــدة، رقـــم 
ــــع A.96.IV.13)، الفصــــل األول، القــــرار ١، املرفـــــق  املبي

الثاين. 
انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــــة، الـــدورة اخلامســـة  (٢)
 A ــــب (45/38/ ــــم ٣٨، والتصوي واألربعــــون، امللحــــق رق

وCorr.1) ، الفقرات ٢٨ إىل ٣١.  
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اجلزء الثاين 

تقرير اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة   
عن دورا الثالثة والعشرين 
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كتاب اإلحالة 

١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
سيدي، 

أتشرف بأن أشري إىل املادة ٢١ من اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة الـيت 
توجب على اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، املنشأة عمـال باالتفاقيـة، أن �تقـدم 
إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بواسطة الـس االقتصـادي واالجتمـاعي، تقريـر سـنويا عـن 

أنشطتها�. 
وقـد عقـدت اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد املـرأة دورـا الثالثـة والعشــرين 
خالل الفترة من ١٢ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ يف مقر األمم املتحـدة. واعتمـدت التقريـر 
املتعلـق ـذه الـدورة يف جلســـتها ٤٨٥ املعقــودة يف ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ ويقــدم هــذا 

التقرير، طيه، إليكم من أجل إحالته إىل اجلمعية العامة يف دورا اخلامسة واخلمسني. 
(توقيع) عايدة غونساليس مارتينيس 
رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء 
على التمييز ضد املرأة 

 
 
 
 
 
 
 

سعادة السيد كويف عنان 
األمني العام لألمم املتحدة 

نيويورك 
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الفصل األول 
ــــدول  ــــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــيت وج املســـائل ال

األطراف    
 ألف – املقررات 

املقرر ٢٣/أوال 
النظام الداخلي املنقح   

قررت اللجنة أن تعتمـــــــــد النظـــــام الداخلـي املنقـح 
ــر  (CEDAW/C/2000/I/WG.1/WP.1) يف جوهـره، رهنـا بتحري

األمانـــة العامـــة لصياغتـــه، بالتشـــاور مـــع الســـــيدة ســــيلفيا 
ـــي يف شــكله النــهائي يف  كـارترايت. وسـيعتمد النظـام الداخل
ـــاير -  الــدورة الرابعــة والعشــرين للجنــة يف كــانون الثــاين/ين

شباط/فرباير ٢٠٠١. 
 

املقرر ٢٣/ثانيا 
التقــارير املتــأخرة الالزمــة مبوجــب املـــادة ١٨ مـــن 

االتفاقية   
قررت اللجنة علـى أسـاس اسـتثنائي وكتدبـري مؤقـت 
ــــأخر يف النظـــر يف التقـــارير املتراكمـــة،  يرمــي إىل تــدارك الت
ولتشجيع الدول األطراف على الوفاء بالتزامات اإلبـالغ الـيت 
تنص عليها املـادة ١٨ مـن االتفاقيـة، أن تدعـو األطـراف الـيت 
هلـا تقـارير مل تقـدم يف مواعيدهـا إىل جتميـع تقاريرهـا املتــأخرة 
يف وثيقة وحيدة. وقررت اللجنة أن تعلم األمانة العامة الدول 

األطراف املعنية ذا املقرر. 
 

املقرر ٢٣/ثالثا 
توصية عامة بشأن املادة ٤ من االتفاقية   

قـررت اللجنـــة إعــداد توصيــة عامــة بشــأن املــادة ٤ 
مـــن االتفاقيـــة. ونظـــــرا إىل أن إعــــداد اللجنــــة للتوصيــــات 
العامة املعتمدة يف الدورة السـابعة عشـرة مـر بثـالث مراحـل، 

قــررت اللجنــة إجــــراء مناقشـــة عامـــة وتبـــادل لـــآلراء مـــع 
الوكــاالت املتخصصــة وغريهــا مــن هيئــات منظومــة األمــــم 
املتحـدة، واملنظمـات غـــري احلكوميــة، خــالل دورــا الرابعــة 
ــباط/فـرباير  والعشرين املقرر عقدها يف كانون الثاين/يناير - ش

 .٢٠٠١
 

االقتراحات   باء -
االقتراح ٢٣/أوال   

طلبت اللجنة، آخذة يف اعتبارها الفقـرة ١ مـن املـادة 
٢٠ مـن االتفاقيـة، أن تستكشـــف األمانــة العامــة إمكانيــة أن 
تعقـد اللجنـة إحـــدى دوراــا العاديــة املقــرر عقدهــا يف عــام 
٢٠٠٢ أو ٢٠٠٣، كـالدورة السادسـة والعشـــرين أو الثامنــة 
والعشـرين خـارج مقـر األمــــــم املتحــدة، ال ســيما يف منطقــة 
آسيا – احمليط اهلادئ، وذلك تيسريا للنظـر يف التقـارير األوليـة 

أو الدورية للدول األطراف من تلك املنطقة. 
  

الفصل الثاين 
املسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القضـاء علـــى مجيــع  ألف -
 أشكال التمييز ضد املرأة 

يف ٣٠ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠، وهــو تــاريخ اختتــام  - ١
ـــى التميــيز  الـدورة الثالثـة والعشـرين للجنـة املعنيـة بالقضـاء عل
ضد املرأة، كانت هنالك ١٦٥ دولة من الـدول األطـراف يف 
اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـــرأة، وهــي 
ـــة العامــة يف قرارهــا ١٨٠/٣٤  االتفاقيـة الـيت اعتمدـا اجلمعي
ـــــاب  املـــؤرخ ١٨ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٧٩، وفتـــح ب
ــــورك يف  التوقيــع والتصديــق عليــها واالنضمــام إليــها يف نيوي
آذار/مـارس ١٩٨٠. ووفقـا للمـادة ٢٧ بـدأ سـريان االتفاقيـــة 

يف ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١. 
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ويضـــم املرفـــق األول هلـــذا التقريـــر قائمـــة بــــالدول  - ٢
األعضاء يف االتفاقية. وترد قائمة بالدول األطراف اليت قبلـت 
تعديل الفقرة ١ مـن املـادة ٢٠ يف املرفـق الثـاين؛ كمـا تـرد يف 
املرفق الثالث قائمـة بـالدول األطـراف الـيت قـامت بـالتوقيع أو 
ـــة  التصديـق أو باالنضمـام إىل الـربوتوكول االختيـاري لالتفاقي
ــــه اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا ٤/٥٤ املـــؤرخ  الــذي اعتمدت
٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩، وفتـح بـاب التوقيـع عليـه يف 

١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩. 
 

افتتاح الدورة   باء -
عقدت اللجنــــة دورتــها الثالثة والعشرين مبقر األمـم  - ٣
ـــه ٢٠٠٠.  املتحــدة يف الفــترة مــن ١٢ إىل ٣٠ حزيــران/يوني
ــــة ١٩ جلســـة عامـــة (مـــن ٤٦٧ إىل ٤٨٥)  وعقــدت اللجن
وعقد فريقاها العامالن ٢١ جلسة. وترد قائمـة بالوثـائق الـيت 

كانت معروضة على اللجنة يف املرفق الرابع. 
وافتتحــت الــدورة رئيســة اللجنــــة، الســـيدة عـــايدة  - ٤

غونزاليس مارتينيس (املكسيك). 
وقالت السيدة أجنيال كينغ ، األمينـة العامـة املسـاعدة  - ٥
واملستشارة اخلاصة لقضايا نـوع اجلنـس والنـهوض بـاملرأة، يف 
كلمتــها أمــام اللجنــــة، إن الـــدورة احلاليـــة تنعقـــد، بعـــد أن 
اختتمت بصورة إجيابية جـدا دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية 
الثالثـة والعشـرون املعنونـة: �املـرأة يف عـــام ٢٠٠٠: املســاواة 
بني اجلنسني والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين� 
اليت استعرضت فيها اجلمعية العامة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل 
بيجني، الذي اعتمد يف عام ١٩٩٥ أثناء املؤمتر العـاملي الرابـع 

املعين باملرأة(١). 
وأدىل ببيانات يف الدورة االستثنائية ممثلو ١٧٨ دولـة  - ٦
مـــن الـــدول األعضـــاء و ١٦ مـــن املراقبـــني وممثلـــو ٥ مــــن 
املنظمات غيـــــر احلكومية. وإمجاال اشترك يف الدورة ما يربـو 

علـى ٣٠٠ ٢ وفـــد، خبــالف موظفــي البعثــات، وأكــثر مــن 
٠٠٠ ٢ من ممثلي املنظمات غري احلكومية.  

وشددت املستشارة اخلاصة علـى أن عـددا كبـريا مـن  - ٧
الـدول األعضـاء تعـهد بـااللتزام مببـادئ اتفاقيـــة القضــاء علــى 
مجيع أشكال التميـيز ضـد املـرأة وأن تلـك الـدول قـد أعربـت 
عن عزمها القوي على التصديق على بروتوكوهلا االختيـاري. 
أو االنضمـام إليـه. وكـررت اإلعـراب عـن دواعـي القلـق الــيت 
أعربت عنها الدول األعضاء، وهي عدم حتقق اهلـدف املتمثـل 
يف تصديـق اجلميـع علـى االتفاقيـة حبلـول عـــام ٢٠٠٠، وهــو 
اهلدف املنصوص عليـه يف منـهاج عمـل بيجـني، وأنـه ال يـزال 
ـــدد كبــري مــن التحفظــات علــى االتفاقيــة، ومل يقــم  هنـاك ع

العديد من البلدان بعد بتنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذا كامال. 
والحظـت أن الـــدول األعضــاء وهــي تعــدد التدابــري  - ٨
واملبـادرات الـــ ١٩٩ الــيت يلــزم القيــام ــا مــن أجــل تذليــل 
العقبـات الـيت حتـول دون التنفيـذ التـام ملنـهاج العمـل، أعربــت 
عن عزمها األكيـد علـى التصديـق علـى االتفاقيـة وعلـى احلـد 
مــن حتفظاــا أو ســحبها، وقبــول الــربوتوكول االختيــــاري. 
ــــا   وأشــارت إىل أن إحــدى املبــادرات الــيت يلــزم أن تقــوم
ــــات  منظومــة األمــم املتحــدة اشــتراط قيــام املنظومــة واملنظم
ـــدمي املســاعدة إىل الــدول األطــراف، بنــاء علــى  اإلقليميـة بتق
طلبها، من أجل بناء قدراا الالزمة لتنفيذ االتفاقيـة. وتشـمل 
اإلجراءات األخرى املتفـق عليـها تلـك الراميـة إىل يئـة البيئـة 
القانونيـة والسياسـية الـــيت تراعــي نــوع اجلنــس، مبــا يف ذلــك 
استعراض التشريعات بغية إزالة األحكام التمييزية حبلـول عـام 
٢٠٠٥، والتخلص من الثغرات التشريعية اليت ال تكفل محايـة 
حقوق املرأة والطفلة وال تنص على وسائل االنتصاف الفعالـة 
يف حـاالت التميـــيز القــائم علــى نــوع اجلنــس. وأضــافت أن 
هنــالك مكاســب حمـــددة حتققـــت يف عـــدة جمـــاالت منـــها، 
التوصيــات الــيت تدعــو إىل التصديــق علــى النظــام األساســـي 
للمحكمة اجلنائية الدولية، وتوسيع نطاق التجـرمي فيمـا يتعلـق 
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ـــــمرأة، ال ســـيما العنـــف املـــرتيل  بــالعنف املرتكــب ضــــد الـ
وجرائم الشرف والتـهور العـاطفي، واالجتـار بـاملرأة. وكـانت 
التوصيـــات املتعلقـــة بالعوملـــة واحلقـــوق الصحيـــة واإلصابــــة 
بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز من بني ااالت األخرى 

الكثرية اليت تناولتها التوصيات املقدمة من الدول األعضاء. 
وذكــرت يــاكني إرتــورك، مديــــرة شـــعبة النـــهوض  - ٩
باملرأة، أنه منـذ اختتـام الـدورة الثانيـة والعشـرين للجنـة تركـز 
ـــة واألربعــني للجنــة وضــع املــرأة،  الشـعبة علـى الـدورة الرابع
والــدورة الثالثــة للجنــة بوصفــها اللجنــة التحضرييــــة لـــدورة 
ـــة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين وعلــى الــدورة  اجلمعيـة العام

االستثنائية ذاا. 
وأضـافت أن الوفـــود، قــامت خــالل الــدورة الرابعــة  - ١٠
واألربعني للجنة، حبثّ احلكومات علـى بـذل اجلـهود الالزمـة 
ـــدف املتمثــل يف التصديــق العــاملي علــى االتفاقيــة  لتحقيـق اهل
حبلول عام ٢٠٠٠ حسبما حدده منهاج عمل بيجـني، وعلـى 
احلد من التحفظات اليت أبدـا علـى مصطلحـات االتفاقيـة أو 
سـحبها. كمـا حثـت احلكومـات علـــى قبــول تعديــل الفقــرة 
األوىل مـن املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـة فيمـــا يتصــل باجتماعــات 
اللجنة، وإىل تنفيذ االتفاقية بشكل تـام علـى الصعيـد الوطـين. 
وشـــددت املديـــرة علـــى القـــول بـــأن اعتمـــاد الــــربوتوكول 
االختيـاري لالتفاقيـة حيظـى بـترحيب الوفـــود وحثــت الــدول 
على التوقيع والتصديق على االتفاقية أو على االنضمام إليها. 
وقالت إن التزام احلكومات بالـربوتوكول االختيـاري  - ١١
ـــة إىل حــد كبــري. فحــىت هــذا التــاريخ  حتـول إىل حقيقـة واقع
قامت ٤١ دولة من الدول األعضاء يف االتفاقية بالتوقيع علـى 
الــــربوتوكول االختيــــاري، وأربــــع دول بــــالتصديق عليــــه. 
ـــــى  وذكــــرت أن أول دولــــة عضــــو قــــامت بــــالتصديق عل
الــربوتوكول هــي ناميبيــــا، تبعتـــها بفـــترة وجـــيزة الســـنغال 
والدامنرك؛ والتزمت بعض الــدول اليت اشتركت فــي الــدورة 

االستثنائيـــة، بالتصديـــق علـــــى الربوتوكــــول االختيــــاري أو 
االنضمام إليه. 

ــة  وأبلغـت اللجنـة بأنـه قـد نظمـت عـدة أنشـطة جانبي - ١٢
ـــاري، مبــا  أثنـاء الـدورة االسـتثنائية تتعلـق بالـربوتوكول االختي
فيـها عقـد اجتمـاع برئاسـة رئيسـة اللجنـة واشـترك فيـه بعــض 
خربائها. وأعربت عـن اعتقادهـا بـأن مـن املمكـن إبـرام عشـر 
تصديقـات خـالل عـام ٢٠٠٠، وهـــي العــدد املطلــوب لبــدء 

سريان الربوتوكول االختياري. 
وعــادت إىل تنــاول أعمــال اللجنــة فأشـــارت إىل أن  - ١٣
اللجنة قررت يف دورا الثانية والعشرين أن تنظـر يف التقـارير 
املقدمة من مثـان مـن الـدول األطـراف خـالل الـدورة احلاليـة، 
بيــد أن إحــدى الــدول األطـــراف املعنيـــة مل تســـتطع تقـــدمي 
تقريرها. لذلك سيقوم اخلـرباء بـالنظر يف التقـارير املقدمـة مـن 
سبع من الدول األطراف، وسوف يواصلـون النظـر يف النظـام 
الداخلـي للجنـة، مـن أجـــل وضــع اللمســات األخــرية عليــه. 
وأضافت أنه سيكون معروضا علـى اخلـرباء أيضـا ورقـة عمـل 
ـــة  بشـأن اإلجـراءات املتعلقـة بالـربوتوكول االختيـاري لالتفاقي
أعدـا السـيدة سـيلفيا كـارترايت. واختتمـت املديـرة كلمتــها 
باإلعراب عن نئتـها ألعضـاء الفريـق العـامل السـابق للـدورة 
على اجلهود املضنية اليت بذهلا، من أجـل وضـع قوائـم القضايـا 

واملسائل اليت سوف تثار فيما يتصل بالتقارير الدورية. 
 

احلضور   جيم -
حضـر مجيـع أعضـاء اللجنـة الـدورة الثالثـة والعشــرين  - ١٤
باستثناء كارلوتا بوستيلو وآن ليز ريــل، وآمنـة أعوج، خالل 
ـــه، والســيدة نائلــة جــرب  الفـترة مـن ١٩ إىل ٣٠ حزيـران/يوني
خــالل الفــــترة مـــن ٢١ إىل ٣٠ حزيـــران/يونيـــه، والســـيدة 
ــــــن ١٦ إىل  ســـــافيتري غوونيســـــيكريي خـــــالل الفـــــترة م
٣٠ حزيـران/يونيـه والسـيدة كونغيـت ســـينجورجيس خــالل 

الفترة من ١٩ إىل ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
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وترد قائمة بأعضاء اللجنة، مع بيان فترة عضوية كل  - ١٥
عضو منهن، يف املرفق اخلامس. 

 
إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   دال -

نظـرت اللجنـة يف جـــدول األعمــال املؤقــت وتنظيــم  - ١٦
ـــودة يف  األعمــال (CEDAW/C/II/1) يف جلســتها ٤٦٧، املعق
ــــي جـــدول األعمـــال  ١٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠. وفيمــا يل

بصيغته املعتمدة: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلـع ـا بـني  - ٣
الدورتني الثانية والعشرين والثالثة والعشـرين 

للجنة. 
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف  - ٤
ـــى  مبوجـب املـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء عل

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
تنفيذ املادة ٢١ من اتفاقية القضاء على مجيع  - ٥

أشكال التمييز ضد املرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٦

جــدول األعمــــال املؤقـــت للـــدورة الرابعـــة  - ٧
والعشرين. 

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة  - ٨
والعشرين. 

 
تقرير الفريق العامل ملا قبل للدورة   هاء -

قــررت اللجنــة يف دورــا التاســعة(٢) عقــد اجتمـــاع  - ١٧
ـــل كــل دورة مــن  لفريـق عـامل سـابق للـدورة ملـدة ٥ أيـام قب
دورات اللجنــة، إلعــداد قوائــم بالقضايــا واملســــائل املتصلـــة 
بالتقارير الدورية اليت ستنظر فيها اللجنة أثناء الدورة التالية. 

واشترك يف الفريق العـامل أربعـة أعضـاء ميثلـون أربـع  - ١٨
جمموعات إقليمية خمتلفة وفيما يلي أمسـاؤهم: شـارلوت أباكـا 
ـــريا ريغــاتزويل  (أفريقيـا)؛ ويونـغ – تشـونغ كيـم (آسـيا)؛ وزمل
ـــارييب)؛ وهنــاه بيــت شــوب –  (أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة الك

شيلينغ (أوروبا). 
وقام الفريق العـامل بـإعداد قائمـة بالقضايـا واملسـائل  - ١٩
ذات الصلـة بتقـارير الـدول األعضـــاء األربــع، وهــي رومانيــا 

والعراق وكوبا والنمسا. 
ـــران/  ويف اجللسـة ٤٧٧ للجنـة، املعقـودة يف ٢٠ حزي - ٢٠
ــــة الفريـــــــق العامــــــــل الســـابق  يونيــه ٢٠٠٠، قــامت رئيس
للـــــدورة، شارلوت أباكا، بتقديــــــم تقريــــــر الفريـق العـامل 

 .( Add.1-4 و CEDAW/C/2000/II/CRP.1)
 

تكوين الفريقني العاملني وتنظيم أعماهلما   واو -
ــــودة يف ١٢  قــررت اللجنــة، يف جلســتها ٤٦٧ املعق - ٢١
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أن تنظـر يف املسـائل املدرجـة يف إطـار 
البنديـن ٥ (تنفيـذ املـادة ٢١ مـن جـدول األعمـال) واملـــادة ٦ 
(سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنـة) مـن جـدول األعمـال 
بوصفها الفريق العامل اجلامع. وكانت املسألتني اللتني قررت 
أن تنظر فيهما مها النظام الداخلـي املنقـح للجنـة واإلجـراءات 

اليت ستعتمد فيما يتعلق بالربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
  

الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلع ا بـني 
ــــــة  ـــــة والعشـــــــرين والثالث ـــــني الثاني الدورت

والعشرين للجنة    
ذكرت رئيسة جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة يف  - ٢٢
اجللســة ٤٦٧ الــــيت عقدـــا اللجنـــة يف ١٢ حزيـــران/يونيـــه 
٢٠٠٠، أنه منذ ٤ شباط/ فرباير ٢٠٠٠، وهو تاريخ اختتـام 
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ـــة والعشــرين، نظمــت أنشــطة عديــدة وأبديــت  الـدورة الثاني
تعليقات كثرية على أعمال اللجنة ومهامها. 

وكـان مـن بـــني االجتماعــات العديــدة الــيت عقــدت  - ٢٣
للتحضري للدورة االستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة 
انعقاد الدورة الثامنة للمؤمتر اإلقليمي املعـين بـاملرأة يف أمريكـا 
الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، الـذي عقـد يف ليمـا، خـالل 
ـــد قــام هــذا  الفـترة مـن ٨ إىل ١٠ شـباط/فـرباير ٢٠٠٠. ولق
املؤمتر باعتماد �توافـق آراء ليمـا� الـذي أكـدت فيـه البلـدان 
املشتركة مرة أخرى على التزامها باتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع 
أشـكال التميـيز ضـد املـرأة بوصفـها اإلطـار القـــانوين لربنــامج 
العمـل اإلقليمـــي ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب 
١٩٩٥-٢٠٠١ الــذي اعتمدتــه الــــدورة السادســـة للمؤمتـــر 
اإلقليمـي، ومبنـهاج عمـل بيجـني الـذي اعتمـده املؤمتـر العــاملي 

الرابع املعين باملرأة. 
وأشــارت الرئيســة إىل أنــــه خـــالل الـــدورة الرابعـــة  - ٢٤
ــدورة  واألربعـني للجنـة وضـع املـرأة، الـيت قـامت أيضـا أثنـاء ال
الثالثـــة بـــدور اللجنـــة التحضرييـــة لـــدورة اجلمعيـــــة العامــــة 
االستثنائية الثالثة والعشرين، أشارت عدة وفود، مبا فيـها وفـد 
الربتغـال، الـذي تكلـــم أيضــا باســم االحتــاد األورويب، إىل أن 
االتفاقيـة تشـكل اإلطـار القـانوين ملنـهاج العمــل. وأنــه طُلــب 
أيضـا إىل الـدول األطـــراف مراجعــة حتفظاــا علــى االتفاقيــة 

دف سحبها. 
ومضـت تقـول إن اجلمعيـــة العامــة قــامت يف دورــا  - ٢٥
االسـتثنائية الثالثـــة والعشــرين برصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ 
منــهاج العمــل، وبتحديــد اإلجــراءات الــــيت ينبغـــي اختاذهـــا 
مستقبال. وأضافت أن بعض اخلرباء اشـتركوا يف هـذه الـدورة 
كأعضاء يف وفودهم الوطنية، بينما اشترك آخرون بدعـم مـن 
ـــاملرأة ومنظمــة الصحــة العامليــة. واســترعت  شـعبة النـهوض ب
ــــق معـــين بالـــربوتوكول االختيـــاري  الرئيســة االنتبــاه إىل فري

ــــه وزارتـــان مـــن ناميبيـــا والســـنغال،  لالتفاقيــة اشــتركت في
باإلضافـة إىل أعضـاء يف اللجنـة. وذكـرت أن إحـــدى أعضــاء 
اللجنة، وهي زيلمـريا ريغـاتزويل، تولـت إدارة املناقشـة لفريـق 
ضـم مـــاري روبنســون، املفوضــة الســامية حلقــوق اإلنســان، 
ونايف بيالي، رئيسة احملكمة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا، ونولـني 
هــيزر، املديــرة التنفيذيــة لصنــدوق األمــم املتحــــدة اإلمنـــائي 
للمـرأة، والسـيدة غـاي ماكدوغـال، عضـو جلنـة القضـاء علــى 
التمييز العنصري ضد املرأة، وأمسـا جاهينغـار، املقـررة اخلاصـة 
للجنـة حقـوق اإلنسـان املعنيـة حبـاالت اإلعـدام خـارج نطـــاق 
القضـــاء أو اإلعـــــدام التعســــفي. وذكــــرت أنــــه حــــىت ١٢ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، بلغ عدد الدول الـيت قـامت بـالتصديق 
علــــى الــــربوتوكول االختيــــاري ٤ دول، وهــــي الدامنــــــرك 
والسـنغال وفرنسـا وناميبيـا؛ وأعربـــت عــن أملــها يف أن يبــدأ 

سريان الربوتوكول قريبا. 
وذكـرت أيضـا أـا اشـتركت يف املناقشـة العامـة الــيت  - ٢٦
أجريـت أثنـاء الـدورة االســـتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة 
العامـة بصفتـها رئيسـة اللجنـة وأـا أدلـــت بكلمــة تســتند إىل 
ـــة يف دورــا الثانيــة والعشــرين  اإلعـالن الـذي اعتمدتـه اللجن
بشـأن الروابـط القائمـة بـني االتفاقيـة ومنـــهاج عمــل بيجــني. 
وأضـافت أنـه بعـد مفاوضـــات مضنيــة أــت اجلمعيــة العامــة 
ــــة والعشـــرين بـــالتوصل إىل  أعمــال الــدورة االســتثنائية الثالث
ــــــــــات  توافــــــــق يف اآلراء بشــــــــأن وثيقــــــــة حتــــــــدد العقب
واالجتاهات والتحديات اجلديـدة وأوضحـت اإلجـراءات الـيت 
ستتخذ يف املستقبل. وأضـافت، بنـربة أقـل تفـاؤال أن اهلـــدف 
ــــــام علــــى االتفاقيــــــة حبلــــول  املتمثـــل فـــــي التصديـــــق العـ
عـــام ٢٠٠٠ مل يتحقـق بعـد، ولكـن الوثيقـة ســـلطت الضــوء 
علـى االتفاقيـة وعلـى بروتوكوهلـــا االختيــاري، وحثــت علــى 
التصديــق عليــها أو االنضمــام إليــها، وأشــارت إىل ضــــرورة 
ــــيت ُأبديـــت علـــى االتفاقيـــة وإىل  دراســة كــل التحفظــات ال
أمهيــة ســحبها. وشــددت علــى أن مــــن واجـــب اللجنـــة أن 
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تقــوم بدقــة بتحليــل وثيقــة االســــتنتاجات اخلتاميـــة للـــدورة 
االستثنائية الثالثة والعشرين لكي تتسق املبادرات واإلجراءات 
املزمـع اعتمادهـا مـع اإلجـراءات الـيت سـيضطلع ـا مـن أجـــل 
تنفيــذ االتفاقيــة بشــكل تــام. وأثنــت الرئيســة كذلــك علـــى 
األعمــال الــيت تضطلــع ــا شــعبة النــهوض بــــاملرأة، لكوـــا 
أسـهمت، حتـــت توجيــه يــاكني إرتــورك، يف اختتــام الــدورة 

االستثنائية  بنجاح. 
ــــى أن  واختتمــت الرئيســة كلمتــها بــأن شــددت عل - ٢٧
الدورة الثالثة والعشـرين للجنـة مهمـة ال ألنـه سـيجري حتليـل 
التقارير املقدمة من سبعة بلـدان فحسـب وإمنـا أيضـا ألن بـدء 

سريان الربوتوكول االختياري أصبح وشيكا. 
  

الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير املقدم ــــر يف التق النظ

األطراف مبوجب املادة ١٨ من االتفاقية   
مقدمة   ألف -

نظـــرت اللجنـــة، يف دورـــا الثالثـــة والعشــــرين، يف  - ٢٨
التقارير املقدمة من سبع دول أطـراف مبوجـب املـادة ١٨ مـن 
ـــران  االتفاقيــة، علــى النحــو التــايل: تقريــران أوليــان؛ والتقري
الدوريـان األويل والثـــاين إلحــدى الــدول األطــراف؛ وتقريــر 
جامع لتقريرين دوريني ثان وثالث؛ والتقريـر الـدوري الثـالث 
والرابـع املوحـــد والتقريــر الــدوري اخلــامس إلحــدى الــدول 
األطــراف؛ وتقريــر دوري رابــــع؛ وتقريـــر جـــامع لتقريريـــن 

دوريني رابع وخامس. 
وأعدت اللجنة تعليقـات ختاميـة بشـأن تقريـر الدولـة  - ٢٩
الطـرف املعنيـــة. وتــرد أدنــاه التعليقــات اخلتاميــة الــيت أبدــا 
اللجنـة بشـأن تقريـر كـل دولـة طـرف حسـبما أعدهـا أعضــاء 
اللجنـة، وكذلــك موجــز للعــروض االســتهاللية املقدمــة مــن 

ممثلي الدول األطراف. 

النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف   باء -
التقارير األولية  - ١ 

الكامريون 
ـــــــة يف التقريــــــر األويل للكامــــــريون  نظـــــرت اللجن - ٣٠
(CEDAW/C/CMR/1) يف جلســــــــاا ٤٧٦ و ٤٧٧ و ٤٨٣ 

ــــه ٢٠٠٠ (انظـــر  املعقـــــودة فـــــــي ٢٠ و ٢٦ حزيــران/يوني
CEDAW/C/SR.476 و 477 و 483). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ـــة، يف معــرض تقدميــها  أبلغـت ممثلـة الكامـريون اللجن - ٣١
للتقريــر، بــأن التميــيز ضــد املــرأة يف الكامــريون نــاجم عــــن 
وضعــها الفعلــي وليــس القــانوين. فعلــى ســــبيل املثـــال فـــإن 
استخدام املرأة السم زوجـها اختيـاري وليـس التزامـا قانونيـا، 
ـــق الكامــريون علــى اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع  وقبـل تصدي
أشكال التمييز ضد املرأة دون حتفظـات، كـانت احلكومـة قـد 
نفذت جمموعة من التدابري التشريعية والقضائية ملعاجلة التميـيز 
ـــك القيــام يف عــام ١٩٧٢ باعتمــاد  حبكـم القـانون. ومشـل ذل
الدسـتور الـذي تضمـن مبـدأ املسـاواة بـني اجلنسـني. وكـــانت 
التدابـري التشـريعية األخـرى الـيت أدخلـت قبـل التصديـــق علــى 
االتفاقيـة هـي: قـانون العمـل الـذي اعـترف بـاحلق يف العمـــل؛ 
النظام العام للوظيفة الرمسية الذي أعطى مجيع املواطنـني، دون 
أي متييز بني اجلنسني، احلق يف الوصول إىل الوظـائف العامـة؛ 
قانون اجلنسية الذي أعطى املرأة والرجـل نفـس احلقـوق فيمـا 

يتعلق مبنح اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ ا. 
وأشارت ممثلة الكامــريون إىل أنـه علـى الرغـم مـن أن  - ٣٢
القوانني ليست متييزية، فـإن بعـض التدابـري القانونيـة ميكـن أن 
تكـون متحـيزة ضـد املـرأة بسـبب غموضـها. وبوجـه خـــاص، 
فإن املادة ٧ من القانون التجاري تسمح للـزوج بوقـف عمـل 
زوجتــه مــن خــالل إبــالغ معارضتـــه للمحكمـــة التجاريـــة. 
وحسب املادتني ١٤٢١ و ١٤٢٨ مـن القـانون املـدين، ليـس 
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للمرأة احلق الكـامل يف اسـتخدام املمتلكـات أو التمتـع ـا أو 
بيعـها، رغـم أن هـذا احلـق منصـــوص عليــه يف الدســتور. ويف 
هــذا الســياق، منحــت املــادة ١٤٢١ الــزوج احلــــق يف إدارة 
املمتلكات املشتركة، مما يعطيه احلق يف بيع أو رهـن ممتلكـات 
الزوجني دون موافقة الزوجة. وتعطي املادتـان ١٠٨ و ٢١٥ 
ـــة األســرة، وتعــرف  الـزوج احلـق الفـردي يف حتديـد حمـل إقام
ـــارات أكــثر  املـادة ٣٦١ مـن القـانون اجلنـائي جرميـة الزنـا بعب

حتيزا للرجل من املرأة. 
وأبلغـــت املمثلة اللجنة بأن احلكومة اعتمـدت تدابـري  - ٣٣
قانونية عديدة لكفالة املساواة بني املـرأة والرجـل، ومـن ذلـك 
إلغـاء شـرط إذن الـزوج لزوجتـه بالسـفر إىل اخلـــارج، وتوفــري 
الفوائـد املرتليـة للمـرأة العاملـة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل، 
وإعـادة الفتيـات الـاليت يفصلـن مـن املدرســـة بســبب احلمــل. 
كمــا أن قــرارات احملــاكم، مبــــا فيـــها القـــرار رقـــم ١٤/الم، 
١٩٩٣، الصادرة عن احملكمة العليا، واليت تعـترف حبـق املـرأة 

يف املرياث، قد ساعدت يف التصدي للتمييز. 
وذكــــرت املمثلــة أنــه متــــت، منـــذ التصديـــق علـــى  - ٣٤
االتفاقية، إعادة تنظيم جلنة اإلصالحـات التشـريعية والقضائيـة 
داخـل وزارة العـــدل وتتضمــن اآلن جلنــة معنيــة بالتشــريعات 
املدنيـة، جيـري مـن خالهلـا متثيـــل وزارة وضــع املــرأة. وتقــوم 
ــــانون جديـــد لألســـرة. وأنشـــئت وحـــدة  اللجنــة بصياغــة ق
للخدمـات مسـؤولة عـن اإلصـالح يف وزارة وضـــع املــرأة، يف 
إطار مديريــة النهوض باملرأة واإلصالح، وتزمع إصدار لوائح 
ـــداد الئحــة  لتعزيـز حقـوق املـرأة. ويف هـذا الصـدد، جيـري إع
تعاجل العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك تشـويه األعضـاء التناسـلية 

لإلناث. 
وأبلغـت املمثلـة اللجنـة بأنـه توجـد هيـــاكل للنــهوض  - ٣٥
ـــي  بـاملرأة علـى كـل مـن املسـتوى املركـزي والوسـيط واتمع
وأنـه مت إنشـاء مراكـز تنسـيق داخـل بعـــض اهليــاكل. وتوجــد 

ـــــوزارة وضــــع املــــرأة علــــى مســــتوى املقاطعــــات  وفـــود ل
ــــات علـــى مســـتوى األقـــاليم  واإلدارات، كمــا توجــد خدم
وجمموعـــة مـــن األنشـــطة علـــى املســـتوى احمللـــــي. كذلــــك 
هنـاك شـبكة مـن املنظمـات تتضمـن منظمـــات غــري حكوميــة 
ــــف  تعمــل يف جمــال النــهوض حبقــوق املــرأة، والتصــدي للعن
ـــرأة، فضــال عــن تعزيــز التدريــب للنســاء يف  والتميـيز ضـد امل
اـــــاالت الثقافيـــــة واالقتصاديـــــة االجتماعيــــــة والعلميــــــة 

والتكنولوجية. 
وأبلغت املمثلة اللجنة أن مـن بـني العوامـل الـيت تعيـق  - ٣٦
ـــــدد األعــــراق  تنفيـــذ االتفاقيـــة يف الكامـــريون: الطـــابع املتع
للكامريون؛ ووجود معايري متضاربة للقـانون العـريف والقـانون 
العام؛ ووجود نظام مزدوج مــوروث عـن االحتـالل الفرنسـي 
والربيطــاين؛ واملعرفــة احملــدودة لالتفاقيــة يف أوســاط خمتلــــف 
اجلــهات الفاعلــــة؛ وعـــدم وجـــود تعريـــف قـــانوين للتميـــيز 
واجلــزاءات املرتبطــة بــالتمييز؛ وارتفــاع معــدل األميــة لـــدى 
النساء؛ ختصص مـوارد ماديـة وماليـة وبشـرية ضئيلـة لآلليـات 
اليت دف إىل تعزيز النهوض باملرأة؛ البيئة االقتصادية الدوليـة 
الصعبـة الـيت تـؤدي، مـن خـالل برامـج التكيـف اهليكلـــي، إىل 
زعزعـة الضمـان االجتمـاعي؛ واملشـــاركة احملــدودة للمــرأة يف 
اجلــهود الراميــة إىل حتســني وضعــها، مــن حيــــث املشـــاركة 
السياسـية ويف إدراك الـدور الـذي ميكـن أن تقـوم بـه لتحســني 

وضعها. 
ـــة بــالتطورات الــيت حدثــت يف  وأبلغـت املمثلـة اللجن - ٣٧
الكامريون منذ تقـدمي التقريـر إىل اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى 
التميـيز ضـد املـرأة يف عـام ١٩٩٨، وال سـيما علـــى املســتوى 
ــــالتصدي ملختلـــف  السياســي، وأوضحــت تعــهد احلكومــة ب
أشــكال العنــف والتميــيز ضــد املــــرأة. ومـــن املتوقـــع اختـــاذ 
ـــة تعزيــز ومحايــة حقــوق  إجـراءات أخـرى يف املسـتقبل لكفال

املرأة وفقا ألحكام االتفاقية. 
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التعليقات اخلتامية للجنة   
مقدمة 

تثين اللجنة علــى حكومـة الكامـريون لتصديقـها علـى  - ٣٨
االتفاقيــة بــدون حتفظــات وتقــدمي تقريرهــا األويل التفصيلـــي 
ــع  واملعـد بشـكل جيـد والـذي أورد معلومـات عـن تطبيـق مجي
مواد االتفاقية، فضال عن اإلحصـاءات ذات الصلـة – وتشـكر 
ممثلة الكامريون علـى عرضـها الشـفوي وعلـى اإلجابـات الـيت 
قدمتـها علـى أسـئلة اللجنـة، ممـا أتـاح االطـالع بشـكل أفضــل 

على حالة املرأة الكامريونية. 
وتثـين اللجنـة أيضـا علـى احلكومـة علـى إيفادهـا وفــد  - ٣٩
كبري ورفيع املستوى برئاسة وزيـرة حـال املـرأة. وتعـرب عـن 
تقديرها للروح املتفتحة اليت سادت إعداد التقرير وتقدميه مـن 

جانب الدولة الطرف اليت أجرت حوارا بناء مع اللجنة. 
وترحـب اللجنـة بدمـــج االتفاقيــة يف النظــام القــانوين  - ٤٠

احمللي مبوجب املادة ٦٥ من دستور عام ١٩٩٦. 
وتثين اللجنة على احلكومة لقيامها بإشراك املنظمـات  - ٤١

النسائية واملنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير األويل. 
اجلوانب اإلجيابية 

ترحـب اللجنـة بإنشـاء وزارة وضـع املـــرأة يف كــانون  - ٤٢
األول/ديســمرب ١٩٩٧، ممـــا يؤكـــد االهتمـــام الـــذي توليـــه 
احلكومة لتعزيز حقوق املرأة. وتالحظ أيضـا مـع االرتيـاح أن 
ـــة  هـذه الـوزارة أنشـأت مراكـز تنسـيق يف مجيـع الـوزارات بغي
مراعـاة اخلصوصيـــة اجلنســانية يف مجيــع الــربامج والسياســات 
الوطنية لصاحل املرأة، وتنوه على وجه اخلصوص بوجود خطـة 

عمل وطنية للنهوض باملرأة. 
وتثين اللجنة على حكومـة الكامـريون للترتيبـات الـيت  - ٤٣
اختذا للقضاء على ممارسة ختان الفتيات اليت تشكل انتـهاكا 
ـــات  حلقـوق اإلنسـان وتضـر بالسـالمة اجلسـدية والعقليـة للفتي

الصغريات وتشكل خطرا على حيان وصحتهن. 

 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
تسـلم اللجنـــة بــأن تنفيــذ برنــامج التكيــف اهليكلــي  - ٤٤
املقــترن باخلصخصــة وخاصــة يف قطــاعي الصحــة والتعليــــم، 

يسبب حتديات خطرية يف سبيل التنفيذ الكامل لالتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تالحظ اللجنة مـع القلـق أنـه علـى الرغـم مـن إدمـاج  - ٤٥
االتفاقية يف القانون احمللي وإحراز بعض املنجـزات التشـريعية، 
ال تزال هناك بعض األحكام املنطوية علـى متيـيز، األمـر الـذي 
يعوق التنفيذ الكامل لالتفاقية. ومن دواعي قلــق اللجنـة أيضـا 
أن اإلبقاء على قوانني منطوية على متييز مـن نظـامني قـانونيني 
خمتلفـني، فضـال عـن القـانون العـريف، يـــؤدي أيضــا إىل تفــاقم 

املشكلة. 
ـــة الطــرف، علــى  وتوصـي اللجنـة بـأن تضطلـع الدول - ٤٦
ســبيل االســتعجال، بــإصالح شــامل للتشــريعات مــن أجــــل 
ـــرأة بــالرجل وتعزيــز مــا هلــا مــن حقــوق  تشـجيع مسـاواة امل
اإلنسان. كما توصي اللجنة باألخذ بوسائل انتصاف قانونيـة 
فعالة وإجراء استعراض وتنقيـح للقـانون العـريف الـذي ينتـهك 

حقوق اإلنسان للمرأة. 
وترى اللجنة أن ختصيص موارد غـري كافيـة للنـهوض  - ٤٧
بــاملرأة ومــا ينجــم عنــه مــن التنفيــذ غــــري الكـــامل للـــربامج 
واملشـاريع يلحـــق أضــرارا بالغــة بتحســني األحــوال املعيشــية 

للمرأة. 
وحتث اللجنة احلكومة علــى ختصيـص املـوارد الكافيـة  - ٤٨

للربامج الرامية إىل تشجيع النهوض باملرأة. 
وتالحظ اللجنة مع القلق أنه ال يوجد ج كلـي ملنـع  - ٤٩
واسـتئصال شـىت أشـكال العنـف ضـد املـرأة والبنـت، وخاصــة 
ختان اإلناث والعنف املرتيل، رغم بذل بعض اجلـهود يف هـذا 

الصدد.  
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وتدعو اللجنة احلكومة إىل تطبيق التوصية العامـة ١٩  - ٥٠
الصـادرة عـن اللجنـة ووضـع سياسـات وبرامـج للقضـاء علـــى 
هذه االنتهاكات ملا للمرأة من حقوق اإلنسـان. وتوصـي بـأن 
تتيح احلكومة إمكانية االستفادة من سبل االنتصـاف القـانوين 
ـــدمي النصــح للضحايــا  واخلدمـات الطبيـة وإنشـاء خدمـات لتق
وتدريـب العـاملني يف امليــادين القانونيــة والصحيــة والشــرطية 
والقيام حبمالت للتوعية العامة لبلـوغ درجـة االنعـدام الكـامل 

للتسامح مع مجيع أشكال العنف ضد املرأة والبنت. 
ومن دواعي قلق اللجنة أن زيادة تأنيث الفقـر تـؤدي  - ٥١
بعدد أكرب من النساء والفتيات إىل ممارسة البغاء، األمـر الـذي 

جيعلهن عرضة لالستغالل. 
ـــة علــى وضــع وتنفيــذ برامــج  وحتـث اللجنـة احلكوم - ٥٢
خلفيف حدة الفقر حىت ال تضطـر النسـاء والفتيـات إىل البغـاء 
لكسـب العيـش. وتوصـي بـأن تضـع احلكومـة برامـــج إلعــادة 
ـــا يف اتمــع وتوعيــة اجلمــهور ــذا االســتغالل  إدمـاج البغاي
ـــاء فــريوس  ومنعـه. وفضـال عـن ذلـك، وبـالنظر إىل انتشـار وب
نقص املناعة البشرية/اإليدز يف الكامريون، جيـب إيـالء العنايـة 

الكاملة للخدمات الصحية املتاحة للبغايا. 
ويســـاور اللجنـــة القلـــق إزاء اســـتمرار املمارســــات  � ٥٣
الثقافيــــة والقوالــــب النمطيــــة الراســــــخة املتعلقـــــة بـــــأدوار 
ومسؤوليات املرأة والرجـل يف مجيـع جمـاالت احليـاة، وهـو مـا 

يؤثر على متتعهن حبقوق اإلنسان. 
ـــذه احلالــة  وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى اسـتعراض ه - ٥٤
ـــها واعتمــاد تشــريع حلظــر املمارســات الثقافيــة  جبميـع جوانب
املنطويـة علـــى متيــيز، وخاصــة تلــك املتصلــة خبتــان اإلنــاث، 
ـــه الــذي مل ينجــب،  وزواج الشـخص إجباريـا مـن أرملـة أخي
واملـــرياث، والـــزواج املبكـــر والـــزواج اإلجبـــــاري، وتعــــدد 
الزوجات. كما حتــث اللجنـة احلكومـة علـى تنفيـذ املزيـد مـن 
ـــة واإلعــالم والتدريــب الــيت تســتهدف زعمــاء  برامـج التوعي

اتمـع احمللـي واجلمـهور العـام، ـدف تغيـري أسـاليب التفكــري 
والتصورات النمطية بشأن أدوار املرأة والرجل. 

ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء االخنفـاض البـالغ يف نســبة  - ٥٥
املرشــــحات لالنتخــــــاب واملعينـــــات يف املنـــــاصب العامـــــة 
ومنـــاصب صنـــع القـــرار، وإزاء اخنفـــاض نســـبة النســـــاء يف 

املناصب الوزارية. 
وحتث اللجنة احلكومة على اختاذ تدابـري فعالـة لزيـادة  - ٥٦
عدد النساء املنتخبات واملعينات يف املناصب العامـة ومنـاصب 

صنع القرار. 
ورغم اجلهود الـيت بذلتـها احلكومـة يف جمـال التعليـم،  - ٥٧
يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض معـدل إملـام اإلنـاث بـالقراءة 
ــــدل تســـرب اإلنـــاث مـــن املـــدارس،  والكتابــة وارتفــاع مع

واخنفاض معدل قيد اإلناث يف التعليم األساسي. 
ــــف جـــهودها  وتشــجع اللجنــة احلكومــة علــى تكثي - ٥٨
لكفالــة وصــول الفتيـــات إىل مؤسســـات التعليـــم األساســـي 
ــد إىل  والثـانوي وعلـى وضـع برامـج ـدف علـى وجـه التحدي

خفض معدل أمية اإلناث. 
وتالحـظ اللجنـة مـع القلـق ارتفـــاع معــدل اخلصوبــة  - ٥٩
واحلمـــل املتكـــــرر وارتفــــاع معــــدالت وفيــــات األمــــهات 
ــــة  واألطفــال، فضــال عــن انتشــار وبــاء فــريوس نقــص املناع

البشرية/ اإليدز يف الكامريون. 
ــــادة  وحتـــث اللجنـــة احلكومـــة علـــى الســـعى إىل زي - ٦٠
اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل ووضـع برامـج حلمايـة األمــهات 
واألطفــال. وتوصــي كذلــك بتعزيــز محــالت توعيــة النســـاء 
مبخاطر وآثار األمراض املنقولة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي، 

مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز. 
وتالحظ اللجنة مـع القلـق أنـه علـى الرغـم مـن أمهيـة  - ٦١
الدور الذي تقوم به املرأة الريفية يف الكامـريون واجلـهود الـيت 
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تبذهلا احلكومة لتزويدها خبدمات التعليم واإلرشاد، فإن املـرأة 
الريفية تعاين من احلرمان وتعيش يف ظروف شاقة. 

وحتـث اللجنـة احلكومـــة علــى إيــالء أكــرب قــدر مــن  - ٦٢
ـــن  االهتمــام الحتياجــات املــرأة الريفيــة وكفالــة اســتفادا م
السياسـات والـربامج الـيت تعتمـــد يف مجيــع اــاالت. وينبغــي 
كفالة متكني املرأة الريفية من املشـاركة علـى قـدم املسـاواة يف 
عمليـة اختـاذ القـرارات وحصوهلـا علـى خدمـات حمـــو األميــة، 

والصحة، ومياه الشرب، واالئتمانات. 
وحتـث اللجنـــة احلكومــة علــى قبــول التعديــل الــذي  - ٦٣
أدخل على الفقرة ١ مـن املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـة فيمـا يتعلـق 

مبوعد اجتماع اللجنة. 
وتشجع اللجنة احلكومة على التوقيع والتصديق علـى  - ٦٤

الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
وتطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن جتيــب يف تقريرهـــا  - ٦٥
ـــذه  الــدوري القــادم علــى األســئلة احملــددة الــيت أثــريت يف ه
االستنتاجات، وحتثها أيضا على حتسني مجـع وحتليـل البيانـات 
اإلحصائيـة، مصنفـة حســـب نــوع اجلنــس والعمــر، يف جمــال 
الفقر والعنف ضد املرأة وفيما يتعلق بتطبيق املـواد ١٠ و ١١ 
و ١٢ و ١٤ و ١٦ من االتفاقية، وأن تقـدم إىل اللجنـة تلـك 

البيانات يف تقريرها القادم. 
ـــة أن ينشــر نــص هــذه االســتنتاجات  وتطـالب اللجن - ٦٦
علـى نطـاق واسـع يف الكامـريون مـن أجـل إطــالع الســكان، 
وال ســيما املديريــن واملســؤولني والسياســيني، علــى التدابــــري 
املتخـذة لكفالـة املســـاواة القانونيــة والفعليــة للمــرأة والتدابــري 
التكميلية اليت سيتم اعتمادها يف هذا اال، كما حتث اللجنـة 
احلكومة على أن تواصل اإلعالم على نطـاق واسـع باالتفاقيـة 
وبروتوكوهلا االختياري والتوصيـات العامـة للجنـة فضـال عـن 
إعالن وبرنامج عمل بيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة املعنونـــة �املـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 

املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف القــرن احلـــادي 
والعشـرين� الـيت عقـدت يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وخاصــة 

يف أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان. 
 

مجهورية مولدوفا 
نظـرت اللجنـة يف التقريـر األويل جلمهوريـــة مولدوفــا  - ٦٧
(CEDAW/C/MDA/1) فــــــــــــي جلســـــــــتيها ٤٧٨ و ٤٧٩ 
ـــــــه ٢٠٠٠ ويف  املعقودتـــــــــني يف ٢١ حزيــــــــــــران/يونيــــــــ
جلســتها ٤٨٤ املعقـــــودة فــــي ٢٧ حزيـــــران/يونيــه ٢٠٠٠ 

(انظر CEDAW/C/SR.478 و 479 و484). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
يف عــرض ممثلــة مجهوريــة مولدوفــا للتقريــر، لفتــــت  - ٦٨
االنتباه إىل فترة التغيري اليت مر ا البلد إلقامة جمتمع دميقراطي 
ـــاعي، األمــر  وحتقيـق التحـول السياسـي واالقتصـادي واالجتم
الـذي أثـر علـى تطـور اتمـع مبـا يف ذلـك األنشـطة النســائية. 
وكان التصديق على االتفاقية يف عام ١٩٩٤ تعبريا عن الـتزام 
ــائم  البلـد إزاء حقـوق املـرأة. ورغـم أن الدسـتور والتشـريع الق
ينصـان علـى املســـاواة بــني النســاء والرجــال وأن القــانون ال 
يتضمن أحكاما متييزية، فإن احلكومة تعترف بأنه يلـزم إجـراء 
مزيد من اإلصالح التشريعي فضال عـن إنشـاء آليـات مناسـبة 

إلعمال حقوق املرأة. 
ــذ  واعتمـدت خطـة عمـل وطنيـة يف عـام ١٩٩٨ لتنفي - ٦٩
إعـالن ومنـهاج عمـل بيجـــني. وتزايــدت أمهيــة التعــاون بــني 
اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف وضـع برامــج 
تعود بالفائدة على املرأة، واستفادت مجهوريـة مولدوفـا أيضـا 
من التعاون واملسـاعدة التقنيـة املوفريـن مـن جـانب املنظمـات 
الدولية، وخاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الـدويل 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
ـــاول  وأشـارت إىل أنـه جيـري وضـع تشـريع جديـد لتن - ٧٠
مسـائل العمـل والشـؤون األسـرية واجلنائيـة واملدنيـة. وقدمــت 
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عضوات الربملان، بالتعـاون مـع اهليئـات احلكوميـة واملنظمـات 
غري احلكومية، الدعم لتحقيـق التوافـق بـني هـذه اإلصالحـات 

وأحكام االتفاقية. 
وأبلغـت املمثلـة اللجنـة بـآخر التطـــورات احلاصلــة يف  - ٧١
مجهوريـة مولدوفـا منـذ تقـدمي التقريـر. ومـن هـــذه التطــورات 
إنشاء جلنة معنية مبسائل املــرأة واألسـرة تقـدم املشـورة لرئيـس 
اجلمهوريـــة، وتعيـــني جـــهات تنســـــيقية لشــــؤون اجلنســــني 
لرصـــد تنفيـــذ مبـــدأ املســـاواة يف الفـــرص وتنســـيق تنفيــــذه 
يف الـوزارات والدوائـر احلكوميـة احملليـــة واألجــهزة األخــرى. 
وأويل نظــر إلنشــاء إدارة للسياســات األســـرية واملســـاواة يف 

الفرص. 
وكانت التحديات الـيت يفرضـها التحـول إىل اقتصـاد  - ٧٢
أساسه السوق ملحوظة يف اخنفاض معدل النشاط االقتصـادي 
للمـــرأة الـــذي بلـــــغ ٤٣,٦ يف املائــــة يف عــــام ١٩٩٩، ويف 
مسـتوى البطالـة الـــذي تعــاين منــه املــرأة، ومســتويات الفقــر 
عمومـا واهلجـــرة الضخمــة وخاصــة بــني النســاء. وقــد أدت 
هجرة النساء أيضا إىل تزايد االجتـار بـاملرأة، وتتخـذ احلكومـة 
خطوات للحيلولة دون هذه الكارثة وحماربتها، تشمل خططــا 
لتحسني التشريعات. وال يـزال اخنفـاض متثيـل املـرأة يف احليـاة 

العامة والسياسية جماال آخر مسببا للقلق. 
وأبـرزت املمثلـــة اإلجنــازات التعليميــة للنســاء حيــث  - ٧٣
مثلن نسبة ٥٥ يف املائة يف املؤسسات التعليمية الثانوية و ٥٨ 
يف املائـة يف املؤسسـات التعليميـة العليـــــــا يف الفــترة ١٩٩٨-
١٩٩٩. وأشـارت أيضـا إىل أن معـــدل إملــام النســاء بــالقراءة 
والكتابة يبلغ ٩٤,٥ يف املائة. ومشلـت اجلـهود املبذولـة لتغيـري 
االجتاهات التقليدية املتصلة بدور املرأة يف اتمـع ويف األسـرة 
إدخال تنقيحات على املقررات الدراسية يف خمتلف مستويات 
ـــم اجلنســاين يف  التعليـم فضـال عـن اسـتحداث دورة عـن التعلي

جامعة مولدوفا. 

وبينمـا يكفـل الدسـتور احلـق يف العمـل، توجـد أيضــا  - ٧٤
أحكـام تشـريعية خمتلفـة ـدف إىل محايـة املـرأة مـن التميــيز يف 
سـوق العمـل. وقـد أقـرت مجهوريـة مولدوفـــا اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــــم ١٠٠. ويتطلـــب التحـــول إىل اقتصـــاد 
ـــهارات ومؤهــالت جديــدة، ومتثــل النســاء  أساسـه السـوق م
نسبة مئوية عالية ممن تلقوا التدريـب علـى املـهارات اجلديـدة. 
ـــة غــري املتخصصــة،  وتشـكل النسـاء ثالثـة أربـاع القـوة العامل
وحيصلــن علــى أجــور تــتراوح بــني ٧٠ و ٨٠ يف املائــة مــن 

أجور الرجال. 
ويف الوقت نفسه، ال تزال املرأة هي املسؤولة بشـكل  - ٧٥
أساسي عن أنشطة األسرة املعيشية، وبعض السياسات ترسـخ 

التقسيم التقليدي للعمل فيما يتصل باألسرة املعيشية. 
ويعـد هـذا العـبء املضـاعف امللقـى علـى عـاتق املــرأة  - ٧٦
أوضح بكثري يف املنـاطق الريفيـة وميثـل أيضـا عقبـة حتـول دون 
دخول املرأة جمال تنظيم املشـاريع. ويف الواقـع، ال يـزال متثيـل 
ــــاذ القـــرارات يف األعمـــال التجاريـــة  النســاء يف مســتوى اخت
والصناعيـة الكبـرية منخفضـا، لكـن النسـاء ميثلـــن حنــو ٤٨ يف 

املائة من منظمي املشاريع الصغرية. 
والحظــت املمثلــة أن احلقــوق االجتماعيــة املكفولـــة  - ٧٧
للنساء كأمهات هلا تأثري سليب على وضعهن يف سوق العمـل. 
وتعـــتزم احلكومـــة التصـــدي للمســـألة عـــــن طريــــق تقــــدمي 
مسـتحقات الوالديـــة إىل اآلبــاء أيضــا، ومــن املتوخــى تنقيــح 
قانون العمل يف هذا الصدد. وتبذل جهود أيضـا إلقامـة نظـام 

للتفتيش العمايل. 
ورغــم أن القــانون يكفــل إمكانيــة حصــول النســــاء  - ٧٨
والرجال ومن بينهم احلوامل واألطفـال علـى الرعايـة الصحيـة 
األساسية اانية على قدم املساواة، فإن هذه األحكام مل تنفذ 
ـــا تتســم ظــروف  بسـبب صعوبـة احلالـة االقتصاديـة. وغالبـا م
العمـل بـاخلطورة، ويـؤدي ضعـف مسـتوى التغذيـة إىل زيـــادة 
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معــدل األنيميــا بــني احلوامــل. واعتمــدت احلكومــــة برامـــج 
للتصدي لتلك املسائل، من بينها خطط لفتح مكاتب للرعايـة 

الصحية قبل الوالدة على مستوى األحياء. 
وال يزال احلصول على الرعايـة الطبيـة، ومنـها تنظيـم  - ٧٩
األسرة، ميثل مشكلة يف املناطق الريفية، على وجه اخلصوص. 
وجيري النظر يف وضـع قـانون ينظـم الصحـة اإلجنابيـة وتنظيـم 

األسرة. 
وكثـريا مـا تنتـج احلالـة الصحيـة الضعيفـة للنسـاء عــن  - ٨٠
العنـف. ورغـم أن القـــانون حيمــي املــرأة ضــد مجيــع أشــكال 
العنف مبا يف ذلك العنف العائلي، فإن من الصعب أن تتدخـل 
الدولـة يف احلـــاالت الــيت تعتــرب نزاعــات أســرية. وإضافــة إىل 
ذلـك، فـــإن وصــول ضحايــا العنــف إىل العدالــة أمــر معقــد. 
ـــــائي وقــــانون  وتتنـــاول التنقيحـــات املخططـــة للقـــانون اجلن

اإلجراءات اجلنائية هذه املسائل. 
وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك قــانون جديــد لألســــرة  - ٨١
سـيعكس التغيـريات الـيت طـرأت علـــى العالقــات االجتماعيــة 
ومن بينها العالقات األسرية، وسيتناول أيضا مسألة ممتلكـات 

الزوجني. 
وأشـارت املمثلـة إىل أن تشـريعات مجهوريـة مولدوفــا  - ٨٢
تتنـاول حقـوق املـرأة ولكنـها ال تتضمـن حظـرا علـــى التميــيز 
ضد املرأة أو جزاءات ضد ذلك. وتدرك احلكومة أمهيـة هـذه 
التشريعات يف حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت أيضـا 
إىل أن احلكومـــة بـــدأت عمليـــة االنضمـــام إىل الــــربوتوكول 

االختياري لالتفاقية. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة   
مقدمة 

تعـرب اللجنـة عـن تقديرهــا حلكومــة مولدوفــا علــى  - ٨٣
تقـدمي تقريرهـا األويل. وتثـين علـى العـرض الشـفوي الصـــادق 

ــــذي قدمتـــه احلكومـــة والـــذي تنـــاول آخـــر  واملوضوعــي ال
التطـورات احلاصلـة منـذ قيـام الدولـة الطـرف بتقـدمي تقريرهـــا 
األويل يف عام ١٩٩٨، وأوضح كذلـك الوضـع احلـايل لتنفيـذ 

االتفاقية. 
وتثين اللجنة على حكومة مجهوريـة مولدوفـا لقيامـها  - ٨٤
بإيفـاد نائبـة وزيـر العمـل واحلمايـة االجتماعيـة واألســـرة الــيت 

أقامت حوارا بناء وصرحيا مع أعضاء اللجنة. 
وترحـب اللجنـة باعتمـاد مجهوريـة مولدوفـا لالتفاقيــة  - ٨٥
ــــل  دون حتفظــات وبوضعــها خطــة عمــل تنفيــذا ملنــهاج عم

بيجني. 
 

اجلوانب اإلجيابية 
تثــين اللجنــة علــى احلكومــــة إلعالـــا عـــن إرادـــا  - ٨٦
السياسـية الصرحيـة لتنفيـــذ االتفاقيــة. وترحــب باجلــهود الــيت 
تبذهلــا احلكومــة الســتعراض وتعديــل تشــريعاا لكــي تفــــي 

بالتزاماا مبوجب االتفاقية. 
ونئ اللجنة احلكومة علـى عزمـها التصديـق بأسـرع  - ٨٧

ما ميكن على الربوتوكول االختياري لالتفاقية. 
ــــيت تبذهلـــا  وتثــين اللجنــة علــى احلكومــة للجــهود ال - ٨٨
لضمان استمرار ارتفاع مستويات التعليم بني السـكان بصفـة 

عامة والنساء بصفة خاصة. 
وترحــب اللجنــة بــاعتراف احلكومــة بــــالدور املـــهم  - ٨٩
لزيــادة عــدد املنظمــــات غـــري احلكوميـــة واجلـــهات الفاعلـــة 

األخرى من اتمع املدين اليت تتصدى لقضايا املرأة. 
 

العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
تــرى اللجنــــــــة أن التقريـــر السياســـي واالقتصـــادي  - ٩٠
املستمر، وما ينتج عنه من ارتفاع مستويات الفقر بني النسـاء 

يشكالن عقبة كربى أمام التنفيذ الكامل لالتفاقية. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
يساور اللجنة القلق ألنه على الرغـم مـن أن الدسـتور  - ٩١
ينـــص علـــى املســـاواة بـــني مجيـــع املواطنـــني أمـــام القـــانون 
والسـلطات العامـة، ومـن ذلـك املســـاواة بــني اجلنســني، فــإن 
الدستور ال يعكس تعريف التمييز بصيغته الـواردة يف املـادة ١ 
اليت حتظر التمييز بنوعيه املباشر وغري املباشر. ويسـاور اللجنـة 
ـــا إذا  القلـق أيضـا إزاء وضـع االتفاقيـة يف القـانون الداخلـي وم
كــان ميكــن االحتكــام إىل أحكامــها مباشــرة أمــام احملـــاكم. 
وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص املعلومات املقدمـة 
بشأن وسائل االنتصـاف املتاحـة للمـرأة إلنصافـها مـن انتـهاك 

حقوقها احملمية مبوجب االتفاقية. 
وتدعـو اللجنـة احلكومـة إىل تشـــجيع إدخــال تعديــل  - ٩٢
دستوري من أجل إدماج املساواة على أساس نوع اجلنـس يف 
الدستور، وكفالة أن يعكس الدستور على حنو كامل املادة ١ 
من االتفاقية. وتطلب إىل احلكومة أن توضـح مركـز االتفاقيـة 
يف القـانون الداخلـي وأن تكفـل عـــن طريــق التعليــم القــانوين 
ـــهين املســتمر إملــام موظفــي القضــاء باالتفاقيــة.  والتدريـب امل
وتطلب إىل احلكومة أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات عن 
ـــاوى مرفوعــة  وسـائل االنتصـاف املتاحـة للمـرأة وعـن أي دع

أمام احملاكم بناء على االتفاقية. 
وتقدر اللجنة اجلهود املبذولة لتنفيذ االتفاقية، ولكنها  - ٩٣
تالحـظ مـع القلـق أن اإلطـــار التشــريعي لتنفيذهــا مل يكتمــل 
بعد، وأن عدة مقترحات وتعديالت تشـريعية حامسـة ال تـزال 

يف مرحلة الصياغة. 
وتدعــو اللجنــة احلكومــة إىل الســــعي، علـــى ســـبيل  - ٩٤
االستعجال، إىل إمتام وضع إطار تشريعي غري متيـيزي يتمشـى 
مــع االتفاقيــة وميتثــل هلــــا بالكـــامل. وتوصـــي، علـــى وجـــه 
اخلصــوص، باختــاذ كافــة التدابــري لكفالــة اإلســراع باعتمـــاد 

القانون املتعلق باملساواة يف الفرص. 

ــــة القلـــق إزاء انعـــدام سياســـة عامـــة  ويســاور اللجن - ٩٥
متكاملـة لتحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني، وهـو أمـر يســـهم يف 
حتميــل نســاء مجهوريــة مولدوفــا اجلــزء األكــــرب مـــن عـــبء 

التحول. 
وتوصــي اللجنــة احلكومــة باختــاذ إجــراءات عاجلــــة  - ٩٦
لوضع سياسة متكاملة للمساواة بـني اجلنسـني كفيلـة بتحقيـق 
املسـاواة بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع اـــاالت، وال ســيما يف 
االقتصاد، ويف احلياة السياسـية واحليـاة العامـة، وداخـل نطـاق 
األسرة. وتشدد اللجنة على أن اعتمـاد سياسـة للمسـاواة بـني 
اجلنسني وفقا لالتفاقية سيتطلب اتباع ج جديد يف مجهوريـة 
مولدوفا يركز على املرأة بوصفـها شـخصا وعنصـرا فـاعال يف 

التغيري وصاحبة حقوق. 
وتالحـظ اللجنـة مـع القلـق اسـتمرار املواقـف وأوجــه  - ٩٧
السلوك النمطية إزاء أدوار الرجل واملرأة يف األسـرة واتمـع. 
ــرة ١  ويسـاورها القلـق كذلـك لعـدم وجـود فـهم واضـح للفق
من املادة ٤ من االتفاقية. وتتجلى هذه املواقف النمطية، على 
سـبيل املثـال، يف اخنفـاض مســتوى مشــاركة املــرأة يف عمليــة 
اختاذ القرارات يف احلياة السياسية، حيث حتتل النساء أقل مـن 
١٠ يف املائة من مقاعد الربملان. ويتجلى هذا السلوك النمطي 
أيضا يف عدم تقاسم املـرأة والرجـل للمسـؤوليات فيمـا يتصـل 

بالواجبات املرتلية واألسرية. 
وتوصي اللجنة احلكومة باختاذ تدابـري عاجلـة للتغلـب  - ٩٨
علـى املواقـف اتمعيـة النمطيـة والـــيت تكــرس ســيطرة األب. 
وتوصـي احلكومـة بـأن تسـتند إىل الفقـرة ١ مـن املـادة ٤ مـــن 
االتفاقية دف زيادة عدد النساء يف منـاصب اختـاذ القـرارات 
على مجيع املسـتويات ويف كافـة اـاالت، مبـا يف ذلـك وضـع 
أهداف وجداول زمنية لرصد التقدم. وحتث احلكومة كذلـك 
علـى اختـاذ تدابـري عاجلـة لتعديـل أمنـــاط الســلوك االجتماعيــة 
والثقافيـة بوسـائل منـها احلمـالت اإلعالميـــة ومحــالت توعيــة 
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اجلمـــهور لتيســـري ظـــهور مواقـــــف غــــري متييزيــــة إزاء أدوار 
ومسـؤوليات املـرأة والرجـل. وتدعـو اللجنـــة احلكومــة إىل أن 
تـأخذ يف االعتبـار بالكـــامل التوصيــة العامــة رقــم ٢٣ للجنــة 

بشأن املرأة يف احلياة العامة. 
ـــوارد اآلليــة  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها ألن واليـة وم - ٩٩
الوطنية للنهوض باملرأة غـري كافيـة لتمكينـها مـن القيـام بـدور 
القيـادة العامـة يف وضـع سياسـة احلكومـة وبرناجمـها التشــريعي 
املتصلني باملساواة، وإعطائهما األولوية وتنفيذمها، مبا يف ذلك 

التنسيق بني قطاعات احلكومة ومع اتمع املدين. 
ــة  ١٠٠ -وتوصـي اللجنـة احلكومـة بتقييـم قـدرة اآلليـة الوطني
للنهوض باملرأة، من حيث موقعها وواليتها ومورادها، دف 
تزويدهــا بــالدعم السياســي التــام واملــوارد البشــــرية واملاليـــة 

الالزمة لتقود جهود احلكومة من أجل تنفيذ االتفاقية. 
١٠١ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء انتشــــار كافـــة أشـــكال 

العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي. 
١٠٢ -وحتث اللجنة احلكومة على إعطاء أولوية عالية للتدابري 
الراميـة إىل معاجلـة العنـف ضـد املـــرأة يف األســرة ويف اتمــع، 
واالعتراف بأن هذا العنف، مبا يف ذلك العنف العائلي، يشكل 
انتـهاكا حلقـوق اإلنسـان للمـرأة مبوجـب االتفاقيـــة. ويف ضــوء 
توصيتـها العامـة ١٩ بشـأن العنـف ضـــد املــرأة، تدعــو اللجنــة 
احلكومـة إىل كفالـة اعتبـار هــذا العنــف جرميــة يعــاقب عليــها 
القانون اجلنائي، وحماكمة ومعاقبة مرتكبيــه بالصرامـة والسـرعة 
الالزمتـني، ومتكـني النسـاء ضحايـا العنـف مـــن وســائل فوريــة 
لالنتصــاف واحلمايــة. وتوصــي باختــاذ تدابــري لكفالــة توعيــــة 
املوظفني العموميني وال سـيما العـاملون يف جمـال إنفـاذ القـانون 
ويف اجلـهاز القضـائي، توعيـة تامـة جبميـع أشـكال العنـف ضـــد 
املرأة. كما تدعو اللجنة احلكومة إىل اختاذ تدابري لرفع مستوى 
الوعي، مبا يف ذلك القيام حبملة لعدم التسامح، دف إىل جعل 

هذا العنف غري مقبول اجتماعيا وأخالقيا. 

١٠٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء تزايـد االجتـار بالنســاء 
والفتيات ألغراض شىت منها االستغالل اجلنسي، الـذي كثـريا 

ما يتم عن طريق التغرير. 
١٠٤ -وحتث اللجنة احلكومة على تنفيذ ج شامل ملكافحة 
االجتار بالنساء ألغراض جتارية أو جنسية. وينبغي أن يتضمـن 
ذلك إطارا تشريعيا حملاكمة ومعاقبة القائمني باالجتار، وتدابري 
وقائيـة ـدف إىل حتسـني احلالـة االقتصاديـة للمـرأة للحـد مـــن 
أوجه ضعفها االقتصادي وتدابري لتأهيل وإعادة إدماج النسـاء 
اللـوايت تعرضــن لالجتــار حيثمــا اقتضــى األمــر،. كمــا حتــث 
احلكومــة علــى زيــادة التعــاون الــدويل وفيمــا وراء احلـــدود، 
وال سيما مع البلدان املتلقيـة ـدف تقليـص االجتـار وحماكمـة 
القـائمني بـه، وكذلـك لضمـان محايـة حقـوق اإلنسـان للنســاء 

الالئي تعرضن لالجتار. 
١٠٥ -وتالحـظ اللجنـة املسـتويات التعليميـة العاليـة للنســاء، 
ولكنها تعرب عن قلقها إزاء كثرة عدد النسـاء يف القطاعـات 
التعليميـة املنخفضـة املسـتوى. كمـا يســـاورها القلــق النعــدام 
املعلومات اإلحصائية املتعلقـة بتمثيـل املـرأة يف خمتلـف ميـادين 
التدريـس، ويف الوظـائف اإلداريـــة واملنــاصب العليــا يف مجيــع 
مسـتويات التعليـم. ويسـاورها القلـق أيضـا الســـتمرار الطــرق 
النمطيـة لتصويـر املـرأة والرجـل يف املقـررات الدراسـية ومـــواد 

التدريس. 
١٠٦ -وحتـث اللجنـة احلكومـــة علــى االضطــالع بعمليــات 
إلصالح املقررات الدراسـية وتنقيـح الكتـب املدرسـية بشـكل 
يعــاجل الصــور النمطيــــة. كمـــا توصيـــها بتضمـــني سياســـتها 
التعليمية تدابري لتشـجيع الفتيـات والنسـاء علـى طلـب التعليـم 
ــــاالت  والتدريــب يف امليــادين غــري التقليديــة، وكذلــك يف جم
االقتصـاد. الـيت حتقـق النمـو. وتدعـــو اللجنــة احلكومــة إىل أن 
تنفذ مؤقتا تدابـري خاصـة وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ٤ ـدف 

زيادة متثيل املرأة يف عمليات اختاذ القرارات التعليمية. 
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١٠٧ -ويســاور اللجنــة القلــــق إزاء حالـــة املـــرأة يف ســـوق 
العمــل، مبــا يف ذلــك مســتويات بطالــة النســاء، والتميــــيز يف 
الوظـائف، وقلـة الفـــرص داخــل البلــد، ممــا يدفــع النســاء إىل 
التمـاس العمالـة يف اخلـارج ويف كثـري مـن األحيـان ال حيصلـــن 
علـى تراخيـص العمـل. ويسـاورها القلـــق أيضــا إزاء احتمــال 
تسبب قوانني العمـل احلمائيـة يف خلـق عراقيـل أمـام مشـاركة 

املرأة يف سوق العمل. 
١٠٨ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى كفالـة ســـن تشــريعات 
حتظـر التميـيز املباشـر وغـري املباشـر يف سـوق العمـل، وتضمــن 
ــــا للمـــادة ١١ مـــن االتفاقيـــة  مســاواة املــرأة يف الفــرص وفق
واتفاقيـات منظمـة العمـــل الدوليــة ذات الصلــة الــيت صدقــت 
عليــها مجهوريــة مولدوفــا. وحتــث احلكومــة علــى النظــــر يف 
تنصيب أمني للمظامل معين باملسـاواة يف الفـرص ـدف رصـد 
تنفيذ هذه التشريعات، وختويله سلطة تلقي الشكاوى املتعلقـة 
باالنتـهاكات. كمـا توصـي احلكومـة باســـتعراض التشــريعات 
احلمائية لغرض احلد من العراقيل الـيت تعـترض املـرأة يف سـوق 
العمــل. وتوصــي جبعــل سياســات احلكومــة املتعلقــة بســـوق 
العمل والعمالة تتجه صراحة خلدمة فئـات النسـاء الـيت تـأثرت 
بشكل خاص من جـراء التحـول. وتدعـو احلكومـة إىل زيـادة 
التدابري الرامية إىل اعتماد طريقـة تقاسـم املسـؤوليات األسـرية 
بــني األزواج. وتوصــي احلكومــة جبعــل التشــريعات تشــــمل 
التحـرش اجلنسـي يف مكـان العمـل، وتنفيـذ هـــذه التشــريعات 

بالكامل. 
١٠٩ -وتالحـــظ اللجنـــة االخنفـــاض يف معـــدالت وفيــــات 
ـــق إزاء حالــة صحــة املــرأة، وال  النسـاء، ولكـن يسـاورها القل
ســيما صحتــها اإلجنابيــة، وإزاء اســتخدام اإلجــهاض، فيمــــا 
ـــا يســاورها القلــق  يبـدو، كوسـيلة للتحكـم يف اخلصوبـة. كم
إزاء الصحة املهنية للمرأة، وال سـيما يف صناعـة التبـغ اآلخـذة 

يف النمو. 

ـــة احلصــول، دون  ١١٠ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى كفال
معوقات، على الرعاية الصحية األساسـية، وتضمـني سياسـاا 
الصحية جا يراعي صحـة املـرأة طيلـة دورة احليـاة، وحتسـني 
سياستها املتصلة بتنظيم األسرة والصحة اإلجنابية، مبا يف ذلـك 
توافر وسائل منع احلمل احلديثة. وتشجع احلكومة على جعل 
ـــك  التثقيــف اجلنســي نشــاطا منتظمــا يف املــدارس، مبــا يف ذل
مدارس التدريب املـهين. وتشـجعها علـى مواصلـة تعاوـا مـع 
ــــة للنســـاء  املنظمــات الدوليــة لتحســني احلالــة الصحيــة العام
والفتيات يف مجهورية مولدوفا، واختاذ التدابري الرامية إىل احلد 
ـــب إىل  مــن املخــاطر الصحيــة املهنيــة علــى العــامالت. وتطل
احلكومـة أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل معلومـــات مفصلــة عــن 
ـــريوس نقــص  التدابـري الـيت اختذـا للحـد مـن إصابـة النسـاء بف
املناعـة البشـرية/اإليـدز وغـريه مـن األمـراض املنقولـــة جنســيا. 
كما تطلب إليها تقـدمي إحصـاءات عـن اسـتخدام املـرأة للتبـغ 
والكحول واملخدرات وغريها من املواد اليت يساء استعماهلا. 
١١١ -ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات بشــأن 

شىت جوانب حالة املرأة الريفية يف مجهورية مولدوفا. 
١١٢ -وتطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن تقـــدم يف تقريرهـــا 
املقبل معلومات مفصلة عن مجيع اجلوانب الــيت تشـملها املـادة 
١٤ مـن االتفاقيـة. ويف هـذا الصـدد، تطلـب تقـدمي معلومــات 
عـن احلالـة التعليميـة والصحيـة للمـــرأة الريفيــة وحالتــها فيمــا 
يتعلق باإلسكان والعمالة، مبا يف ذلك فـرص تنظيـم املشـاريع، 

مقارنة باملرأة اليت تعيش يف املناطق احلضرية. 
١١٣ -ويساور اللجنة القلـق إزاء مـا يتضمنـه قـانون األسـرة 
مــن فــوارق يف ســن الــزواج بــــني الفتيـــان والفتيـــات، وإزاء 
االعـتراف القـانوين بـزواج الطفـالت، األمـر الـذي ال يتمشــى 

مع الفقرة ٢ من املادة ١٦ من االتفاقية. 
١١٤ -وتوصــي اللجنــة احلكومــة باختــــاذ إجـــراءات جلعـــل 
التشـريعات املتعلقـة بسـن زواج املـرأة والرجـل متمشـــية متامــا 
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مـع االتفاقيـة، وتـــأخذ يف االعتبــار التوصيــة العامــة رقــم ٢١ 
للجنة. 

١١٥ -وتشــــجع اللجنــــة احلكومــــة علــــى قبــــول تعديــــل 
الفقرة ١ من املادة ٢٠ من االتفاقيـة املتعلقـة مبـدة اجتماعـات 

اللجنة. 
١١٦ -وتطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن جتيــب يف تقريرهـــا 
الــدوري املقبــل عــن املســائل احملــددة الــــيت أثـــريت يف هـــذه 
التعليقات اخلتامية. وتطلب إليها كذلك أن تقـدم يف تقريرهـا 

املقبل تقييما ألثر التدابري املتخذة لتنفيذ االتفاقية. 
١١٧ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى 
ــــدرك شـــعبها،  نطــاق واســع يف مجهوريــة مولدوفــا، لكــي ي
وال سيما موظفو اإلدارات احلكومية والسياســيون، اخلطـوات 
اليت اختذت لكفالة مساواة املرأة حبكم القانون وحبكم الواقــع، 
واخلطــــوات املقبلــــة املطلــــوب اختاذهــــا يف هــــذا الصـــــدد. 
كما تطلب إىل احلكومة مواصلـة نشـر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا 
االختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعـالن ومنـهاج عمـل 
بيجـني، ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيــة 
العامـة املعنونـة �املـــرأة عــام ٢٠٠٠: املســاواة بــني اجلنســني 
والتنمية والسلم يف القرن احلادي والعشرين�، على أن يكون 
ــــات  هــذا النشــر واســع النطــاق ويتجــه خصوصــا إىل املنظم

 النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان. 
التقرير األويل والتقرير الدوري الثاين  - ٢ 

ليتوانيا 
ـــدوري  ١١٨ -نظـرت اللجنـة فـــي التقريـر األويل والتقريـر ال
الثـــــاين جلمهوريـــــــة ليتوانيــــــا (CEDAW/C/LTU/1 و 2) يف 
جلســــــاا ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٨٠ املعقــــــــودة يف ١٦ و ٢٢ 
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ (انظــــر CEDAW/C/SR.472 و 473 

و 480). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
١١٩ -أفـاد ممثــل ليتوانيــا اللجنــة لــدى عرضــه للتقريــر، أن 
ـــة تــويل أولويــة لكفالــة تكــافؤ الفــرص للرجــل  سياسـة الدول
واملـرأة. وأن مبـدأ املسـاواة يقـوم علـى احـــترام مجيــع حقــوق 
اإلنسان األساسية اليت تكفل للرجل واملرأة بصرف النظر عـن 
نوع اجلنس أو العنصر أو القومية أو اللغة أو الدين أو الوضـع 
االجتمــاعي. وينــص الدســتور علــى مجيــع حقــوق اإلنســـان 
األساسية ويضمن أيضا احلقـوق املدنيـة األساسـية. وأشـار إىل 
أن ليتوانيا باعتبارها عضوا يف جملـس أوروبـا ومتقدمـة بطلـب 
عضوية االحتاد األورويب، تقوم بعملية تطويع تشريعها الوطـين 
ملبادئ االحتاد األورويب التوجيهيـة. كمـا انضمـت ليتوانيـا إىل 
جمموعة كاملة من الصكـوك الدوليـة األخـرى املتعلقـة حبقـوق 
اإلنسان وانتهت من اختاذ مجيع اإلجراءات القانونيـة الداخليـة 
الالزمة للتوقيع على الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القضـاء 

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 
ــــؤ الفــرص بــني  ١٢٠ -وأبلـغ املمثـل اللجنـة أن قـانون تكافــ
املـرأة والرجـل دخـل حـــيز النفــاذ يف ١ آذار/مــارس ١٩٩٩. 
ويتطــابق تعريــف التميــيز الــوارد يف هــذا القــانون متامــا مـــع 
التعريف الوارد يف املـادة ١ مـن االتفاقيـة. كمـا أخـذ القـانون 
مبفاهيم �التمييز اإلجيايب�، و �تكافؤ الفرص� و �املضايقـة 
اجلنسـية�. وأشـار إىل أن رصـد تنفيـذ القـانون قـد فـــوض إىل 
�مكتب أمني مظامل تكافؤ الفـرص� الـذي أنشـأه الربملـان يف 

٢٥ أيار/مايو ١٩٩٩. 
١٢١ -وأطلـع املمثـل اللجنـة علـى اهليـاكل املؤسسـية القائمــة 
اليت تعاجل قضايا املرأة. وهي تشمل مكتب مستشار احلكومـة 
بشأن مسائل تكافؤ الفرص، وشعبة فرعية معنية بقضايا املـرأة 
داخل وزارة الضمان االجتماعي والعمل، وقسم اإلحصاءات 
اجلنسـانية الـذي أنشـأته إدارة اإلحصـاءات، فضـال عـــن فريــق 
مــن الربملانيــات واللجنــة الربملانيــة املعنيــة باألســرة والطفـــل. 
وباإلضافة إىل ذلك، أنشأت احلكومـة يف آذار/مـارس ٢٠٠٠ 
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جلنة دائمة مشتركة بـني الـوزارات معنيـة بتكـافؤ الفـرص بـني 
املرأة والرجل. وكذلـك أكـد املمثـل علـى أمهيـة الـدور الـذي 
ـــرأة.  تقـوم بـه املنظمـات غـري احلكوميـة فيمـا يتعلـق بقضايـا امل
ـــة النســائية مــن ٥٠  وقـد ارتفـع عـدد املنظمـات غـري احلكومي
منظمـة عـام ١٩٩٧ إىل ٦٣ منظمـة يف عـــام ١٩٩٩. وأشــار 
إىل أن مركز معلومات قضايا املرأة كان أنشط منظمة نسـائية 
قامت جبمع ودراسة البيانات اإلحصائية عن املـرأة يف جمـاالت 

التعليم والصحة والعمالة وغريها. 
١٢٢ -وأفاد املمثل اللجنة عن زيادة مشاركة املرأة يف احلياة 
السياسية. فقال إن املرأة تشكل يف الوقت احلايل ١٨ يف املائـة 
من مجيع أعضاء الربملـان باملقارنـة بــ ٧ يف املائـة عـام ١٩٩٢. 
كما بدأت املرأة تقوم بدور أكثر نشاطا يف االنتخابات احمللية 
ـــة. ويف عــام ٢٠٠٠، شــكلت املــرأة ٣٠ يف  للمجـالس البلدي
املائـة مـن مجيـع املرشـــحني باملقارنــة بـــ ٢٤ يف املائــة يف عــام 

 .١٩٩٥
ـــل اللجنــة علــى حالــة املــرأة يف جمــاالت  ١٢٣ -وأطلـع املمث
التعليـم والعمالـة والصحـة. فأشـار إىل أن ليتوانيـا تتيـح للمــرأة 
والرجــل احلصــول علــى قــدم املســاواة علــــى التعليـــم ونيـــل 
املؤهـالت العلميـة العاليـة. وتشـكل املـرأة ٥٨,٦ يف املائـة مــن 
خرجيـــي اجلامعـــات و ٧٠ يف املائـــة مـــن خرجيـــي املــــدارس 
الثانويـة. وتواصـل حصـة املـرأة يف القـــوى العاملــة االرتفــاع: 
ففـي عـام ١٩٩٨ شـكلت املـرأة ٤٨,٥ يف املائـة مـن جممـــوع 
ـــاملني. غــري أن املــرأة قــد تضــررت بالصعوبــات  السـكان الع
االقتصادية واملالية اليت عاىن منها البلـد، ممـا أدى يف كثـري مـن 
احلاالت إىل تغيري طبيعة العمـل أو فقدانـه. وكثـري مـن النسـاء 
انضممن إىل القطاع غـري النظـامي أو بـدأن أعمـاهلن التجاريـة 
اخلاصة. وحتاول احلكومة معاجلة شواغل املرأة واحتياجاا يف 
سوق العمل، مبا يف ذلك احتياجات املرأة الريفيـة وصاحبـات 
املشاريع اخلاصة. ففي عـام ٢٠٠٠، علـى سـبيل املثـال أنشـئ 
حساب ائتمان ملساعدة صاحبات األعمال التجارية الصغرية. 

وينـص قـانون النظـام الصحـي الوطـــين علــى توفــري اخلدمــات 
والرعايــة الصحيــة اانيــة للجميـــع يف ظـــل شـــبكة الرعايـــة 
الصحية الوطنية. ويتــاح جلميـع النسـاء احلصـول علـى الرعايـة 
الصحيــة اانيــة لألمومــــة والطفولـــة وتشـــمل اســـتحقاقان 
احلصول على إجازة أمومة بعـد الوضـع. وباإلضافـة إىل ذلـك 
حيـق ألي مـن الوالديـن احلصـول علـى بـدل لرعايـة الطفــل إىل 

أن يتم الطفل العام األول من عمره. 
١٢٤ -وأبلـغ املمثـل اللجنـة أن احلكومـة تـويل اهتمامـا جــادا 
ملسـألة العنـف ضـد املـرأة، ال ســـيما العنــف العــائلي. وتعمــل 
احلكومــة يف تعــاون وثيــق مــع الســــلطات احملليـــة والشـــرطة 
واملنظمات غري احلكومية على منـع العنـف ضـد املـرأة وتقـدمي 
املساعدة الشاملة لضحايا العنف. وقد بدأت احلكومة يف عـام 
١٩٩٩، بدعـم مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، مشــروعا 
لتدريــب أفــراد الشــرطة علــى التعــــامل مـــع هـــذه املســـائل. 
وأنشــأت إدارة الشــــرطة دورة دراســـية خاصـــة يف أكادمييـــة 
القـانون حـول التدابـري الوقائيـة حلمايـة النسـاء واألطفـــال مــن 
العنف. وفضال عن ذلك أعدت احلكومة ترمجة ملنشور األمـم 
املتحــدة اســتراتيجيات للتصــــدي للعنـــف العـــائلي: دليـــل 
ـــــها يف املــــدارس  مرجعـــي(٣) إىل اللغـــة الليتوانيـــة، ومت توزيع

الثانوية. 
١٢٥ -وأحاط املمثل اللجنة بأن وسائط اإلعالم بدأت تويل 
اهتمامـا جديـا لقضايـا املـرأة. ومـن أجـل زيـادة وعـي وســائط 
ـــب أمــني املظــامل  اإلعـالم بشـأن القضايـا اجلنسـانية يقـوم مكت
باالشـتراك مـع برنـامج األمـــم املتحــدة اإلمنــائي بتنظيــم عقــد 
ــها  مؤمتـر �الرجـل واملـرأة: القوالـب النمطيـة السـلبية الـيت ختلق
ــــه  وســائط اإلعــالم�، وســيعقد املؤمتــر يف ٣٠ حزيــران/يوني

 .٢٠٠٠
ــــدأت منـــذ عـــام  ١٢٦ -وأبلــغ املمثــل اللجنــة أن ليتوانيــا ب
١٩٩٧ يف مجع كافة البيانات اإلحصائية املوزعة حسب نوع 
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اجلنس من أجل إظهار الوضـع القـائم يف مجيـع جمـاالت احليـاة 
بالنسبة لكل من املرأة والرجــل. ونشـرت يف عـامي ١٩٩٧ و 
١٩٩٨ خالصتان إحصائيتان سنويتان بعنوان �املرأة والرجل 
يف ليتوانيــا�. وانتــهى إعــداد طبعــة عــام ١٩٩٩ مــــن تلـــك 

اخلالصة اإلحصائية وأصبحت معدة للنشر. 
ــــرز تقدمـــا مطـــردا  ١٢٧ -وأشــار املمثــل إىل أن ليتوانيــا حت
صـوب حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني والنـهوض بوضـع املــرأة. 
وأن احلكومة ملتزمة مبواصلة العمل يف ذلـك اـال وبـالتغلب 

على الصعوبات اليت ال تزال املرأة الليتوانية تواجهها. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة   
مقدمة 

ـــة ليتوانيــا لتقــدمي  ١٢٨ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا حلكوم
تقريرها األويل والدوري الثاين، والشتراكها يف حـوار صريـح 
وبنـاء مـع اللجنـة. وقـد اتبـع التقريـران املبـادئ التوجيهيـة الــيت 
ــة  وضعتـها اللجنـة إلعـداد التقـارير ويتضمنـان بيانـات إحصائي
جيدة موزعة حسب نوع اجلنس. كما تشيد اللجنـة باجلـهود 
ـــردود  الــيت بذلتــها احلكومــة لكــي تعــد، يف فــترة وجــيزة، ال

النوعية والتثقيفية على األسئلة اليت طرحتها اللجنة. 
وترحـب اللجنـــة باتبــاع حكومــة ليتوانيــا لتوصيــات  -١٢٩
منـهاج عمـل بيجـني، وموافقتـها علـى خطـيت عمـــل وطنيتــني 
ــــوايل،  للفــترتني ١٩٩٦-١٩٩٧ و ١٩٩٨-٢٠٠٠ علــى الت

متفقتني مع األولويات الواردة يف منهاج عمل بيجني. 
ــاهدة دون  وترحـب اللجنـة بتصديـق ليتوانيـا علـى املع -١٣٠
ــــربوتوكول االختيـــاري  حتفظــات واعتزامــها التوقيــع علــى ال
ـــة  واملوافقـة علـى الفقـرة ١ مـن املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـة املتعلق

بوقت اجتماع اللجنة. 
اجلوانب اإلجيابية 

١٣١ -ترحــب اللجنــة مبــا توليــه ليتوانيــا مــن أولويــة عليـــا 
لسياسـة تكفـل تكـافؤ الفـرص للرجـل واملـرأة. وهـــي ترحــب 

بتنقيــح خمتلــف النصــوص القانونيــة، واعتمــاد قــانون تكـــافؤ 
الفــرص، وإنشــاء مكتــــب أمـــني مظـــامل تكـــافؤ الفـــرص يف 
أيــار/مــايو ١٩٩٩. كمــا ترحــب اللجنــة بالواليــة الواســــعة 
املمنوحـة ألمـني املظـــامل لرصــد تنفيــذ القــانون. وهــي تشــيد 
مبطابقـة تعريـف التميـيز الـوارد يف القـانون للتعريـف الـوارد يف 
املـادة ١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـــيز ضــد 
املرأة، مطابقة تامة، وبأن القانون يسـمح �بـالتمييز اإلجيـايب� 
وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ٤ مـن االتفاقيـة، وحيظـر �املضايقــة 
ــــى املؤسســـات  اجلنســية� وجيــيز فــرض جــزاءات إداريــة عل
واألفـراد بصفتـهم الشـــخصية والعامــة. وتالحــظ اللجنــة مــع 
االرتيـاح وجـود صلـة جيـدة بـني مكتـب أمـني مظـــامل تكــافؤ 
الفرص والربملان الليتواين ومؤسسـات الدولـة واملنظمـات غـري 

احلكومية، وأن ميزانيته قد زادت كثريا يف أقل من عام. 
١٣٢ -وتالحظ اللجنة مع التقدير االستحداث املتزايد لعـدة 
مكونات آللية وطنية. وتشيد اللجنة بإنشـاء فريـق للربملانيـات 
مـن كـل األحـزاب السياسـية وكذلـك إنشـاء اللجنـة الربملانيـــة 
املعنية باألسرة والطفل. كما ترحب اللجنة بإنشاء جلنة دائمـة 
ــــني املـــرأة  مشــتركة بــني الــوزارات معنيــة بتكــافؤ الفــرص ب
والرجل، وإتاحة حضور اجتماعات هذه اللجنة ألمني املظـامل 

وكذلك ملمثلي املنظمات غري احلكومية. 
١٣٣ -وتالحــظ اللجنــة مــع التقديــر اجلــــهود الـــيت تبذهلـــا 
احلكومة ملكافحة العنف ضد املرأة، وال سيما العنف العائلي. 
ـــة، ١٤  وتشـيد بإنشـائها، بتعـاون مـن املنظمـات غـري احلكومي
خطـا هاتفيـا مباشـرا و ١١ مركـزا ملعاجلــة األزمــات، وذلــك 
لتقدمي املعلومات واملسـاعدة إىل النسـاء ضحايـا العنـف. كمـا 

تشيد بتدريب أفراد الشرطة يف هذا الصدد. 
١٣٤ -وتقدر اللجنة استعداد احلكومة ملعاجلة مسـأليت البغـاء 
واالجتــار بالنســاء والفتيــات، األمــــر الـــذي أدى إىل إدخـــال 
تغيـريات وتعديـالت خمتلفـة علـى القوانـني اجلنائيـة يف ليتوانيــا، 
وإن كان بعضها مل يعتمد بعد. وهي تشـيد بالربنـامج الوطـين 
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ملراقبـة ومنـع البغـاء واالجتـــار باألشــخاص الــذي ســيبدأ عمــا 
قريـب وتقـوم بتنفيـذه الـوزارات واملؤسسـات احلكوميـة وغــري 

احلكومية. 
وتالحـظ اللجنـة مـع االرتيـاح أن كــال مــن حكومــة  – ١٣٥
وبرملان ليتوانيا يعترف بأمهية دور العدد املتزايد من املنظمـات 

غري احلكومية املعنية بقضايا املرأة. 
ـــا  ١٣٦ -وتالحــظ اللجنــة مــع االرتيــاح اجلــهود الــيت تبذهل
احلكومة جلمع كافة البيانات اإلحصائية املوزعة حسـب نـوع 

اجلنس ونشرها سنويا. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
١٣٧ -تالحظ اللجنة أن التحـول السياسـي واالقتصـادي يف 
العقــد األخــري قــد شــكل حتديــات خطــــرية للتنفيـــذ الفعـــال 
لالتفاقيـة حيـث تـأثرت املــرأة بشــكل غــري تناســيب بعمليــات 

إعادة اهليكلة ونتائجها. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

١٣٨ -يساور اللجنة القلق الستمرار القولبـة التقليديـة لـدور 
كـل مـن الرجـل واملـرأة يف األسـرة ويف العمـل واتمـع. كمــا 
يساور اللجنة القلـق إزاء عـدم وجـود برامـج تعليميـة موجهـة 
ومحـالت إعالميـة، أو اختـاذ تدابـري خاصـــة مؤقتــة يف جمــاالت 
التعليم والعمل والسياسة للقضاء على هذه القوالـب النمطيـة. 
ويساورها القلق أيضـا مـن أن أحكـام املشـروع احلـايل ملدونـة 
ـــألة  أخالقيــات اإلعــالن رمبــا تكــون غــري كافيــة ملعاجلــة مس
ـــــدور اجلنســــني  اســـتغالل اإلعالنـــات للقوالـــب التقليديـــة ل

وتدعمها. 
١٣٩ -وحتـث اللجنـة احلكومــة علــى إعــداد وتنفيــذ برامــج 
شـاملة للتعليـــم ووســائط اإلعــالم مــن أجــل الــترويج ألدوار 
ومهام املرأة والرجل يف مجيـع قطاعـات اتمـع. كمـا توصـي 
بتعديل مشروع مدونة أخالقيات اإلعــالن كيـال يقتصـر علـى 
حظـر ترويـج التميـيز بـني املـــرأة والرجــل أو التفــوق املزعــوم 

ألحـد اجلنسـني علـى اآلخـــر، وإمنــا يشــمل أيضــا االســتغالل 
األكـثر خبثـا للقولبـة التقليديـة لدورمهـا يف األسـرة ويف العمــل 

واتمع ودعم تلك القولبة. 
١٤٠ -ويساور اللجنة القلق لعـدم وجـود فـهم واضـح لـدى 
جانب كبري من اتمع الليتواين ولدى البريوقراطيـة احلكوميـة 
للتدابري اخلاصة املؤقتة اليت تتخـذ وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ٤ 
ولقانون تكافؤ الفرص الليتواين فضـال عـن عـدم فـهم السـبب 

يف تطبيقها. 
١٤١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تقـــوم احلكومــة بإذكــاء الوعــي 
ــــربامج باإلشـــارة إىل القـــدوة  العــام بأمهيــة تلــك التدابــري وال
اإلجيابية اليت مثلتها جامعة فلنيوس، وتشـجيع الـربامج املماثلـة 
يف خمتلـف اـاالت، خاصـة يف جمـال صنـع القـــرار السياســي. 
وتوصي اللجنة أيضـا بـأن تضـع احلكومـة مثـل هـذه األحكـام 
اخلاصــة يف ميــدان التعليــم، مبــــا يف ذلـــك إتاحـــة القبـــول يف 
التخصصـات الـيت يكـــون متثيــل أحــد اجلنســني فيــها ناقصــا، 
وااللتحـاق باللجـان احلكوميـة واإلدارة العامـة. وينبغـي وضــع 
تلـك األحكـام علـى أسـاس أهـداف قابلـة للقيـاس أو حصــص 
وحدود زمنية من أجل اإلسراع بتحقيق املسـاواة الفعليـة بـني 

املرأة والرجل يف هذه ااالت. 
ـــق بشــأن حالــة املــرأة يف ســوق  ١٤٢ -ويسـاور اللجنـة القل
العمل، وخاصة ألن اإلحصاءات الرمسية عن البطالـة ال تـأخذ 
يف االعتبار البطالة املستترة الـيت تعانيـها املـرأة أو عمالتـها غـري 
النظاميـة أو الناقصـة. فبينمـا املعـدل العـام الرمسـي لبطالـة املــرأة 
ــــك  منخفـــض قليـــال عـــن معـــدل بطالـــة الرجـــل، ختفـــي تل
اإلحصائيات العامة أن معدل بطالة املرأة مرتفع بـني العـاطلني 
ألجـل طويـل واحلـاصلني علـى تعليـم عـال، وأن نســـبة بطالــة 

النساء أعلى من بطالة الرجال يف فئات كبار السن. 
١٤٣ -وتطلب اللجنة من احلكومة تضمني تقريرها الـدوري 
التـايل بيانـات ومعلومـــات دقيقــة عــن معــدالت بطالــة املــرأة 
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وتفاوـــا حســـب الفئـــات العمريـــة واملســـتويات التعليميـــــة 
واملهنيـة، وكذلـك عـن متثيلـها يف برامــج التدريــب. وكذلــك 
توصي اللجنة بأن تقوم احلكومة بإعداد وتنفيـذ برامـج حمـددة 
ــــىن  تســتهدف الفئــات املختلفــة مــن النســاء العــاطالت، وتع
باحتياجــان التدريبيــة يف جمــــاالت العمـــل املختلفـــة بقصـــد 
إعدادهــن لوظــائف املســتقبل. وتوصــي أيضــا برصــد العـــدد 
ـــث  املـتزايد مـن األعمـال التجاريـة الـيت متارسـها املـرأة مـن حي

قابليتها لالستمرار. 
١٤٤ -تالحـظ اللجنـــة أيضــا مــع القلــق أن وضــع املــرأة يف 
سـوق العمـل يتسـم بـــالتمييز ضــد النســاء، خاصــة ضــد مــن 
لديهن أطفال، وبعزل مهين كبري يصاحبه تفاوت يف األجـور. 
كمـا يسـاور اللجنـة القلـق الحتمـال وجـود متيـيز مسـتتر ضــد 

املرأة يف برامج التدريب اليت تقدمها مكاتب العمل. 
١٤٥ -وتوصــي اللجنــة كذلــك ببــذل اجلــهود يف جمــــاالت 
التعليم والتدريب وإعادة التدريب للقضاء على الفصل املهين. 
وينبغي حتقيق زيادة إضافية لألجور يف قطاعات العمالة العامة 
الــيت تســودها املــرأة، لتقليــل تفــــاوت األجـــور بينـــها وبـــني 

القطاعات اليت يسودها الرجل. 
١٤٦ -ويساور اللجنة القلق الزدياد الفقر بني خمتلـف فئـات 

النساء، وخباصة بني األسر املعيشية اليت تعوهلا إناث. 
١٤٧ -وتوصي اللجنة احلكومة بأن ترصـد عـن كثـب حالـة 
ـــار  املـرأة مـن فئـات شـىت، مبـا يف ذلـك الفئـات املتفاوتـة األعم

وأن تنفذ برامج فعالة لتخفيف حدة الفقر. 
ـــات الوطنيــة القائمــة  ١٤٨ -ويسـاور اللجنـة القلـق ألن اآللي
تفتقر إىل القدرة والتمويـل الالزمـني للتعزيـز الفعـال للنـهوض 

باملرأة واملساواة بني اجلنسني. 
١٤٩ -وتطلب اللجنة مـن احلكومـة تدعيـم وتعزيـز اآلليـات 
الوطنية احلكومية القائمة املعنية باملرأة بسبل منها توفري املوارد 
املاليــة والبشــرية لكــي تضطلــع بوالياــا بفعاليــــة. وتوصـــي 

كذلـك بـأن تسـتعرض احلكومـة باسـتمرار احتياجـات ميزانيــة 
مكتب أمني مظامل تكافؤ الفرص. 

١٥٠ -وتعـرب اللجنـة عـــن قلقــها إزاء العنــف ضــد املــرأة، 
وخاصة العنف العائلي. 

١٥١ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى تعديـل املـادة ١١٨ مـن 
املدونـة اجلنائيـة لكـي تعـرف االغتصـاب صراحـة بأنـــه مجــاع 
ـــالء اهتمــام جــدي  دون موافقـة. كمـا حتثـها علـى مواصلـة إي
للعنف العائلي ضد املرأة، بسبل منها التدريب املستمر ألفـراد 
ـــف  الشـرطة وحمـاميي املسـتقبل والقضـاة، ومتكـني ضحايـا العن
العائلي من اللجوء إىل احملاكم بسـهولة. وتوصـي بسـن قـانون 
خـاص حيظـر العنـف العـائلي ضـد املـرأة وينـــص علــى إصــدار 

أوامر محاية وإبعاد وتوفري املساعدة القانونية واملأوى. 
١٥٢ -وتعترف اللجنة باجلـهود الـيت تبذهلـا احلكومـة ملعاجلـة 
مسألة االجتار بالنساء والفتيات، ولكنها تالحظ مـع القلـق أن 
ـــة يف التقريــر ال تعــرب عــن حجــم املشــكلة.  املعلومـات املقدم
وتوجه اللجنة االنتباه إىل املـادة ٦ مـن االتفاقيـة، وتالحـظ يف 
هـذا الصـدد، أن فـــرض عقوبــات جنائيــة علــى البغايــا فقــط 

يرسخ االستغالل اجلنسي للمرأة. 
١٥٣ -وتطلــب اللجنــة مــن احلكومــة أن تضمــــن تقريرهـــا 
الـدوري القـادم معلومـات مفصلـة عـن أثـر ونتـائج التغيـــريات 
القانونية املعتزم إجراؤها بصدد البغاء وكذلك نتـائج الربنـامج 
الوطين ملراقبة ومنع البغاء واالجتـار باألشـخاص املعـتزم بـدؤه. 
ـــة بزيــادة التعــاون مــع البلــدان األصليــة  كمـا توصـي احلكوم
للنساء والفتيات املتجر ن والبلدان اليت يعربا والبلـدان الـيت 
يتجهن إليها وتقدمي تقرير عـن نتـائج ذلـك التعـاون. وتوصـي 
كذلـك بوضـع برامـج إلعـادة إدمـاج ضحايـا البغـــاء واالجتــار 

باألشخاص، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية. 
١٥٤ -وتالحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية متويل املنظمات 
غري احلكومية، مبا يف ذلك املنظمـات غـري احلكوميـة النسـائية، 
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ممـا جيعـل مـن الصعـــب عليــها بنــاء قدراــا مــن أجــل القيــام 
مبختلــف وظائفــها وأدوارهــا دعمــا ملــا للمــرأة مــن حقــــوق 

اإلنسان. 
ـــري واضحــة  ١٥٥ -وتوصـي اللجنـة بـأن تضـع احلكومـة معاي
لتقدمي وكفالة الدعم املـايل احلكومـي علـى الصعيديـن الوطـين 
واحمللي ألعمال املنظمات غري احلكومية النسائية. كما توصـي 
بـأن تزيـــد احلكومــة الوعــي بــني األفــراد والشــركات بشــأن 

إمكانية تقدمي تربعات للمنظمات النسائية. 
١٥٦ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها لالخنفــاض امللحـــوظ يف 
معدل النساء الالئي يشغلن مقـاعد برملانيـة ومنـاصب سياسـية 

على الصعيدين احمللي والوطين. 
١٥٧ -وتوصـي اللجنـة احلكومـة بتعزيـز جـهودها مـــن أجــل 
تقـدمي أو دعـم الـــربامج التدريبيــة اخلاصــة للقيــادات النســائية 
احلاليـة واملقبلـة، والقيـام علـى أسـاس منتظـم حبمـالت إلذكــاء 
الوعـي بأمهيـة مشـاركة املـرأة يف صنـع القـرار السياسـي. كمــا 
ـــائط اإلعــالم يف ترويــج  توصـي اللجنـة احلكومـة بإشـراك وس

الصورة اإلجيابية للقيادات النسائية. 
ــــــق ألن احلكومـــــة مل تعـــــىن  ١٥٨ -ويســــاور اللجنــــة القل
باالحتياجات الصحية للمرأة الليتوانية بواسطة أخذ ج دورة 
احليــاة الــذي أوصــى بــه منــهاج عمــــل بيجـــني يف االعتبـــار 
وبالصيغـة الـواردة يف التوصيـة العامـة ٢٤ للجنـة بشـــأن املــادة 
١٢ املتعلقـة بـاملرأة والصحـة. كمـا تالحـظ اللجنـة مـع القلـــق 
ارتفـاع معـدل اإلجـهاض بـني النســـاء وافتقــارهن إىل خمتلــف 
طرق تنظيم األسرة، مبـا يف ذلـك وسـائل منـع احلمـل، خاصـة 
بني نساء املناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق لزيادة اإلصابـة 
بالسل واألمراض العقلية بني النســاء وكذلـك الرتفـاع معـدل 

اإلصابة بفقر الدم بني النساء احلوامل. 
١٥٩ -وتوصـي اللجنـة بـأن تطبـق احلكومـة متامـا ـــج دورة 
ـــامل  احليـاة إزاء صحـة املـرأة. كذلـك توصـي بـإجراء حبـث ش

لالحتياجــات الصحيــة اخلاصــة بــــاملرأة، والتعزيـــز التنظيمـــي 
واملايل لربامج ختطيـط األسـرة، وإتاحـة احلصـول علـى وسـائل 
منع احلمل على نطاق واسع جلميع النساء، مبـا يف ذلـك املـرأة 
الريفية. وحتث اللجنـة احلكومـة علـى إدخـال برامـج للتثقيـف 
اجلنســي واإلجنــايب للبنــات واألوالد بشــكل نظــــامي ضمـــن 

املناهج الدراسية يف املدارس. 
١٦٠ -وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفــر معلومـات كافيـة 
لـدى احلكومـة عـن حالـة املـرأة الريفيـة خاصـة كبـريات الســن 
منــهن، فيمــا يتعلــق بدخلــهن النقــدي، وحالتــهن الصحيــــة، 
وحصوهلـن علـى خدمـات الرعايـــة الصحيــة اانيــة والفــرص 

االجتماعية والثقافية املتاحة هلن. 
١٦١ -وتطلب اللجنة من احلكومة تقدمي مزيد مـن البيانـات 
واملعلومات عن حالة املرأة الريفية يف تقريرها الدوري القادم. 
وتوصـي اللجنـة بـأن ترصـد احلكومـة الـربامج القائمـــة وتضــع 
برامــج وسياســات إضافيــة تســتهدف التمكــــني االقتصـــادي 
للمرأة الريفية، وكفالة حصوهلـا علـى املـوارد اإلنتاجيـة ورأس 
املـال فضـال عـن خدمـات الرعايـة الصحيـة وفـــرص املشــاركة 

االجتماعية والثقافية. 
١٦٢ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء حالــة املســنات، الــــاليت 
يشكلن نسبة كبرية مـن السـكان. وتوصـي اللجنـة بـأن تضـع 
احلكومة سياسات تراعي املنظور اجلنساين وتنفـذ برامـج تلـيب 
االحتياجـــات اخلاصـــة للمســـنات. وتوصـــي أيضـــا بــــتزويد 
االخصــائيني االجتمــاعيني بتثقيــف وتدريــب بشــأن مراعــــاة 
املنظـور اجلنسـاين لكـي يكـــون بوســعهم التعــرف علــى هــذه 

االحتياجات وتلبيتها. 
١٦٣ -وحتث اللجنة احلكومـة علـى أن توقـع وتصـدق علـى 
الـربوتوكول االختيـاري لالتفاقيـة وأن تـودع يف أقـرب وقـــت 
ممكن صك موافقتها على تعديـل الفقـرة ١ مـن املـادة ٢٠مـن 

االتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة. 
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١٦٤ -وتطلب اللجنة من احلكومة الرد يف تقريرها الـدوري 
ــــيت أثارـــا اللجنـــة يف هـــذه  القــادم علــى املســائل احملــددة ال

التعليقات اخلتامية. 
١٦٥ -وتطلب اللجنة من احلكومة أن تنشر هـذه التعليقـات 
اخلتامية على نطاق واسع يف ليتوانيا وأن تدعم مناقشتها علـى 
الصعيـد العـام، لكـي يكـون الساسـة والقـــائمون علــى اإلدارة 
احلكومية واملنظمات غـري احلكوميـة النسـائية وعامـة اجلمـهور 
على وعي باخلطوات املطلوبـة لكفالـة املسـاواة حبكـم القـانون 
والواقـع للمـرأة. وتطلـب أيضـا مـن احلكومـة مواصلـة النشـــر، 
علـى نطـاق واسـع، وخاصـة علـى صعيـــد املنظمــات النســائية 
ومنظمات حقوق اإلنسان، لالتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري 
والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني ونتـائج 
الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة املعنونــة 
�املـــرأة يف عـــام ٢٠٠٠: املســـاواة بـــني اجلنســـني والتنميــــة 

والسالم يف القرن احلادي والعشرين�. 
 

التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثــاين والثــالث  - ٣
للدول األطراف   

العراق 
١٦٦ -نظــرت اللجنــة يف التقريـــــــــر اجلامـــــــــع للتقريريــــن 
الدوريـني الثـــاين والثــالث للعــراق (CEDAW/C/IRQ/2-3) يف 
ــــني يف ١٤ حزيـــران/يونيـــه  جلســتيها ٤٦٨ و ٤٦٩ املعقودت

٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.468 و469). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ـــدى عرضــها التقريــر، علــى  ١٦٧ -شـددت ممثلـة العـراق، ل
رغبة وفد بلدها يف إجراء حــوار بنـاء مـع اللجنـة. والحظـت، 
وفقــا ملــا ورد يف أحــــدث تعـــداد للســـكان أجـــري يف عـــام 
١٩٩٧، أن النســـاء يشـــكلن ٥٠,٣ يف املائـــة مـــن جممــــوع 
السـكان البـالغ قرابـة ٢٢ مليونـا، ممـا يعكـس منـوا يف الســكان 

منذ عام ١٩٨٧ قدره ٣ يف املائة تقريبا. 

١٦٨ -وأبلغت املمثلة اللجنـة بـاإلجراءات املتخـذة يف بلدهـا 
عمال باالتفاقية وإعالن بيجني ومنـهاج العمـل. ومشلـت تلـك 
اإلجراءات عقد حلقة دراسية يف عام ١٩٩٤ بشأن موضـوع 
ــــات�.  �املـــرأة وحقـــوق اإلنســـان: ســـبل مواجهـــة التحدي
وأسفرت احللقة الدراسية، اليت نظمتها احلكومــة بالتعـاون مـع 
املنظمـات غـري احلكوميـــة، عــن اعتمــاد إعــالن بغــداد. وقــد 
وضعت أيضا استراتيجية وطنيـة لتحسـني حالـة املـرأة العراقيـة 
عقـب انعقـــاد املؤمتــر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة. وعــززت 
اآلليـات املؤسسـية لتيسـري تنفيـذ االسـتراتيجية. وضربـت مثــال 
بذلك قائلة إنـه قـد أنشـئت جلنـة وطنيـة عليـا للنـهوض بـاملرأة 
العراقيـة برئاســـة وزيــر العمــل والشــؤون االجتماعيــة وتضــم 
مسؤولني رفيعي املستوى من الوزارات واهليئات املعنية بتنفيذ 

االستراتيجية الوطنية. 
١٦٩ -وشـددت املمثلـة علـى أن تنفيـــذ االتفاقيــة يف العــراق 
ـــا البلــد.   ينبغـي أن ينظـر إليـه إزاء خلفيـة الظـروف الـيت ميـر
وأشـارت إىل الفقـرة ١٤٥ مـن منـهاج عمـــل بيجــني املتعلقــة 
باآلثــار الســلبية للجــزاءات االقتصاديــة علـــى وضـــع املـــرأة. 
والحظـت أن نظـام اجلـزاءات الشـامل املفـروض علـى العــراق 
قـد أثـر تأثـريا سـلبيا علـى حيـاة الشـعب وأسـفر عـن حـــدوث 
ـــــال واألمــــهات واإلصابــــة  زيـــادة كبـــرية يف وفيـــات األطف
بــــأمراض الســــرطان، مبــــا يف ذلــــك ســــــرطان الـــــدم. ويف 
هــــذا الصــــدد، وجــــهت النظــــر إىل النتــــائج والتوصيــــــات 
الـواردة يف دراسـة اسـتقصائية أجرـــا منظمــة األمــم املتحــدة 
للطفولـة يف عـام ١٩٩٩ عـن وفيـــات األطفــال واألمــهات يف 

العراق. 
ــــى  ١٧٠ -والحظــت املمثلــة أن العــراق شــهد مــا يربــو عل
ـــا جنــم  ١٩٧ ٠٠٠ غـارة جويـة منـذ ٩ أيـار/ مـايو ١٩٩١ مم
عنه وفاة مئات املدنيني وتدمري البنية االقتصادية اهلامة. وعـاىن 
السكان عموما، وال سيما النساء واألطفال، من أقصى أنواع 
ـــد  املعانـاة. كمـا أن عـدم سـيطرة احلكومـة علـى مشـال البلـد ق
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ـــذ معــاهدات  حـال دون متكـن الدولـة الطـرف مـن رصـد تنفي
حقوق اإلنسان الدولية، مبا فيها االتفاقية. 

١٧١ -وأكدت املمثلة توافـر اإلرادة السياسـية احلامسـة لـدى 
احلكومة من أجل تنفيذ االتفاقية، وهو مـا توضحـه اخلطـوات 
ـــن قبيــل االنضمــام إىل االتفاقيــة وتقــدمي التقــارير  املتخـذة، م
بانتظـام وصياغـة اسـتراتيجيات وطنيـة وإنشـاء آليـات وطنيــة. 
بيد أن عدم توافر املـوارد الكافيـة والتعـاون الـدويل قـد عرقـال 
التنفيذ الكامل، كما أن الظروف قـد أجـربت الدولـة الطـرف 
على تغيري ترتيب أولوياا وحتويل تركيزها الرئيسي إىل احلـق 
يف البقــاء علــى قيــد احليــاة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بالنســــاء 

واألطفال. 
١٧٢ -وأبرزت املمثلة عـدة تدابـري جـرى األخـذ ـا لكفالـة 
ـــي يف  النـهوض بـاملرأة. ومشلـت تلـك أخـذ أكـرب حـزب سياس
البلـد بنظـام احلصـص لزيـادة عـدد النسـاء علـى مســـتوى اختــاذ 
القـرار ممـا أسـفر عـن حـدوث زيـادة ملحوظـة يف عـدد النســـاء 
الالئــى يشــغلن مراكــز القيــادة بعــد انتخابــات عـــام ١٩٩٩. 
ويشكل النساء حاليا ٨ يف املائة من أعضاء الربملان، وهـو رقـم 
يتجاوز متوسط البلدان العربية البالغ ٣ يف املائة. كما أن قانون 
األحوال الشخصية أصبح أكثر إنصافا من خالل إصالح النظم 
األساسـية املتعلقـة مبدفوعـات النفقـة إىل النسـاء، وهـو مــا ازداد 
تعزيزا عن طريق القانون اجلنائي. وعدل أيضا القـانون اجلنـائي 

حبيث يستثين احتجاز النساء بسبب جرائم معينة. 
١٧٣ -واختتمت املمثلة كلمتـها بقوهلـا إن اإلرادة السياسـية 
ــذ  موجـودة يف أعلـى املسـتويات بـالعراق مـن أجـل كفالـة تنفي
االتفاقيـة بـــالرغم مــن اآلثــار الضــارة النامجــة عــن اجلــزاءات 
وما نتج عنـها مـن حمدوديـة املـوارد. ويف هـذا الصـدد، حثـت 
اللجنــة علــى أن تراعــي األحــوال اخلطــرية والتحديــات الـــيت 
يواجهـها بلدهـا والـيت تؤثـر علـى التنفيـذ والنامجـة أساسـا عــن 

اجلزاءات. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة   
مقدمة 

١٧٤ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا حلكومـة العـراق لتقدميــها 
التقرير اجلامع لتقريرها الدوريني الثاين والثالث وفقا للمبـادئ 
ــــذي  التوجيهيــة للجنــة املتعلقــة بــإعداد التقــارير الدوريــة وال
يتضمـن بيانـات إحصائيـة مفصلـــة حســب اجلنــس. وترحــب 
ـــة علــى أســئلة اللجنــة والعــرض  اللجنـة بتقـدمي إجابـات خطي
الشــفوي الــذي زاد مــن توضيــح احلالــــة الراهنـــة للمـــرأة يف 
العـراق. وتقـدر اللجنـة مـا أبدتـه احلكومـة مـــن إرادة ملواصلــة 
احلوار البناء مع اللجنة بالرغم من احلالة الصعبة الــيت يواجهـها 

البلد. 
اجلوانب اإلجيابية 

١٧٥ -ترحـب اللجنـة مبـا أعلنتـه احلكومـة مـن إرادة سياســية 
لتنفيـــذ االتفاقيـــة وتالحــــــظ مــــــــع التقديــــر اإلصالحــــات 
ـــق  التشـريعية الـيت نفذـا الدولـة الطـرف، وال سـيما فيمـا يتعل
ـــق قــدرا مــتزايدا مــن  بقـانون األحـوال الشـخصية، الـذي حق
مساواة املرأة بالرجل، والقانون اجلنائي الذي يوفر اآلن مزيدا 

من احلماية للمرأة. 
١٧٦ -وتثــــين اللجنــــــة علـــــى احلكومـــــة العتمادهـــــا، يف 
ـــه ١٩٩٧، اســتراتيجية وطنيــة للنــهوض بــاملرأة  حزيـران/يوني
تنفيذا ملنهاج عمل بيجني ومراعاة ألحكام االتفاقية، بوصفـها 

خطة مخسية متتد حىت عام ٢٠٠٥. 
١٧٧ -وترحب اللجنة مبا مت يف حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، مـن 
إنشـاء اللجنـة الوطنيـة العليـا للنـهوض بـاملرأة العراقيـة بوصفـها 
اهليئة املعنية بالنهوض باملرأة واليت تتألف من ممثلـني للـوزارات 
املعنيـة باألنشـطة ذات األمهيـة للمـــرأة، واالحتــاد العــام لنســاء 
العـراق. وترحـب اللجنـة بأعمـال االحتـاد العـام لنسـاء العــراق 

اليت دف إىل تنفيذ االتفاقية. 
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العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
تالحـظ اللجنـة أن آثـار اجلـزاءات وعمليـات احلصــار  -١٧٨
تتضـح يف احلالـة االقتصاديـة واالجتماعيـة الصعبـة الســـائدة يف 
البلد، مما كان له عواقب على النـهوض بـاملرأة وعلـى رفاهـها 
االجتماعي – االقتصادي. وتعرقل هذه احلالـة تنفيـذ االتفاقيـة 
بالكامل. بيد أن اللجنة ترى أنه بـالرغم مـن الصعوبـات تظـل 
الدولة الطرف مسؤولة عـن تنفيـذ التزاماـا مبوجـب االتفاقيـة 
بغية كفالة القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بـاحلقوق 

الواردة يف االتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٧٩ -تالحظ اللجنة مع القلق أنه يف حني أن احلالة الراهنـة 
يف الدولـة الطـرف ليســـت مواتيــة للنــهوض بــاملرأة يف بعــض 
ـــات حمــددة ومل  اجلوانـب فـإن الدولـة الطـرف مل تعتمـد سياس
تتخذ مجيع التدابري املمكنـة لتنفيـذ االتفاقيـة. وتالحـظ اللجنـة 
على وجه اخلصوص عدم قيام الدولة الطـرف بإلغـاء األحكـام 

التشريعية اليت متيز ضد املرأة. 
١٨٠ -كمـا تالحـظ اللجنـة مـع القلـق أن الدولـة الطــرف مل 

تتصد لآلراء واملواقف اليت حتول دون متتع املرأة حبقوقها. 
١٨١ -ويـــب اللجنـــة باحلكومـــة أن تســـتعرض األحكــــام 
ــــري  التشــريعية التمييزيــة وأن تتخــذ تدابــري، مبــا يف ذلــك تداب
اسـتثنائية مؤقتـة، ـدف إىل يئـة بيئـة ال تتعـــرض فيــها املــرأة 

للتمييز قانونيا وفعليا. 
١٨٢ -ويساور اللجنة القلق ألنه يف حــني أن الفقـرة الفرعيـة 
(أ) من املادة ١٩ من دستور عام ١٩٧٠ تنـص علـى مسـاواة 
مجيـع املواطنـني أمـام القـانون دون متيـيز، مبـا يف ذلـــك التميــيز 
القـائم علـى أسـاس اجلنـس، فإـا ال تتضمـن حكمـــا خمصصــا 
ينص على أال يكون هناك أي متييز سواء شــرعا أو فعـال علـى 
أســاس اجلنــس. ويســــاور اللجنـــة القلـــق أيضـــا ألن الفقـــرة 
ــــافؤ الفـــرص جلميـــع  الفرعيــة (ب) مــن املــادة ١٩ تتيــح تك

املواطنـني يف حـــدود القــانون، ممــا حيتمــل أن يبطــل الضمــان 
الوارد يف الفقرة الفرعية (أ) من املادة ١٩. 

١٨٣ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة أن تشـجع علـى إدخــال 
ــــى أســـاس اجلنـــس يف  تعديــل دســتوري إلدراج املســاواة عل
املـــادة ١٩، وأن تبـــني املـــادة ١ مـــن االتفاقيـــة بالكــــامل يف 
الدستور. وتشجع احلكومة أيضا على أن تضطلـع باسـتعراض 
تشــريعي شــــامل بغيـــة حتقيـــق التوافـــق الكـــامل بـــني مجيـــع 

التشريعات واالتفاقية. 
١٨٤ -وتالحـظ اللجنـة مـع القلـــق أنــه ال تتوافــر معلومــات 
كافيــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــــذ االســـتراتيجية الوطنيـــة، 
ـــذا التقــدم  وال سـيما عـن اخلطـوات املتخـذة لقيـاس وتقييـم ه

والتعرف على الربامج الناجحة. 
١٨٥ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى أن تنشـــئ آليــة تتكفــل 
بـالتقييم والقيـاس الكيفـي والكمـي املنتظمـني للتقـدم احملــرز يف 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية للنـهوض بـاملرأة. وتدعـو احلكومـة 
ـــل عــن  أيضـا إىل تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات يف تقريرهـا املقب
والية اللجنة الوطنية للنـهوض بـاملرأة وخطـط عملـها السـنوية 

وجماالت نشاطها الرئيسية. 
١٨٦ -ويسـاور اللجنـة القلـق ألن الدولـة الطـرف اســتبعدت 
صراحة إمكانية سحب حتفظاا على الفقرتـني الفرعيتـني (و) 
و (ز) مـن املـادة ٢ واملـادتني ٩ و ١٦. وتعـــرب اللجنــة عــن 
قلقها إزاء تربير الدولة الطـرف لتلـك التحفظـات بأـا تسـتند 
إىل رغبتـها يف تطبيـــق أحكــام االتفاقيــة بطريقــة تتمشــى مــع 
الشريعة اإلسالمية. ويف هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولـة 
 ،A/53/38/Rev.1 ا املتعلق بالتحفظـات (انظـرالطرف إىل بيا
اجلزء الثاين، الفصـل األول)، وال سـيما وجهـة نظرهـا القائلـة 
بأن املادتني ٢ و ١٦ هلمـا أمهيـة حموريـة بالنسـبة للـهدف مـن 
االتفاقية ومقصدها، وأنه، وفقا للمـادة ٢٨-٢، ينبغـي إعـادة 

النظر يف التحفظات وتعديلها أو سحبها. 
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ـــانون اجلنســية العراقــي،  ١٨٧ -ويسـاور اللجنـة القلـق ألن ق
الــذي يســتند إىل مبــدأ وحــدة جنســية أفــراد األســــرة وأنـــه 
ال ينبغــي ألي منــــهم أن حيمـــل جنســـية مزدوجـــة أو يفقـــد 
جنسـيته، ال مينـح املـرأة حقـا مسـتقال يف اكتسـاب اجلنسـية أو 

تغيريها أو االحتفاظ ا أو نقلها إىل أطفاهلا. 
ـــراق النظــر يف  ١٨٨ -وتوصـي اللجنـة بـأن تعيـد حكومـة الع
حتفظاـــا علـــى املـــادة ٢، والفقرتـــني الفرعيتـــــني (و) و (ز) 
واملادتني ٩ و ١٦ يف ضوء بيـان اللجنـة املتعلـق بالتحفظـات، 
وأن تقيــم تربيراــــا للتحفظـــات وأن تعدهلـــا أو تســـحبها يف 

أقرب وقت ممكن بغية ضمان التنفيذ الكامل لالتفاقية.  
١٨٩ -ويف حني تالحظ اللجنة وجود أحكام تشـريعية معينـة 
تتعلق بالعنف ضد املرأة فإا تعرب عن قلقـها إزاء عـدم اتبـاع 
ج شامل إزاء هذه املسألة. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة 
إزاء عدم توافر بيانات ومعلومـات عـن انتشـار وأنـواع العنـف 
املرتكبـة ضـد املـرأة يف البيـت ويف اتمـع، والدعـم االجتمــاعي 
والطيب والنفسي املتاح للنسـاء مـن ضحايـا العنـف، وإجـراءات 

مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه، وكفالة حق التعويض القانوين. 
ـــة مــن احلكومــة أن تقــدم يف تقريرهــا  ١٩٠ -وتطلـب اللجن
املقبل صورة شاملة فيمـا يتعلـق بـالعنف املوجـه ضـد املـرأة يف 
الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــــك معلومـــات عـــن التشـــريعات 
وبيانــات إحصائيــة عــن أنــواع وانتشــار العنــف ضــد املـــرأة 
وتصدي موظفي إنفاذ القوانني واهليئة القضائيـة واإلخصـائيني 
االجتماعيني ومقدمي الرعاية الصحية للعنف من هذا القبيـل. 
وحتث اللجنة احلكومـة علـى أن تشـجع وتدعـم إنشـاء مرافـق 
للنساء من ضحايـا العنـف العـائلي مـن قبيـل اخلطـوط اهلاتفيـة 
الساخنة وتوفري املأوى للنساء الـاليت يتعرضـن للضـرب فضـال 
عن القيام حبملـة ـدف إىل عـدم التسـامح علـى اإلطـالق مـع 
العنف املوجه ضد املـرأة بغيـة التوعيـة ـذه املشـكلة وضـرورة 

مكافحتها بفعالية. 

١٩١ -ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار وجهة النظر القائمة 
اليت تؤكد الدور النمطي للمرأة يف األسرة ويف احليـاة اخلاصـة 
علـى حسـاب إرسـاء املسـاواة للمـرأة يف مجيـع منـاحي احليــاة. 
وتالحظ اللجنة مـع القلـق أنـه ال يـوىل اهتمـام كـاف لتعديـل 
ــــات،  املمارســات التقليديــة والثقافيــة الضــارة كتعــدد الزوج

واملواقف النمطية اليت تطيل أمد التمييز ضد املرأة. 
١٩٢ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى تنفيـذ محـــالت للتوعيــة 
ـــاة،  وتغيـري املواقـف النمطيـة والتمييزيـة بشـأن دور املـرأة والفت
باإلضافــة إىل توفــري أســاس تشــــريعي غـــري متيـــيزي. وحتـــث 
احلكومـة أيضـا علـى أن تعمـل مـن أجـل القضـاء علـى ممارسـة 
تعدد الزوجات يف ضوء توصية اللجنة العامـة رقـم ٢١ بشـأن 
الزواج والعالقات األسرية. كما حتث احلكوميـة علـى ضمـان 
القيام حبمالت للتثقيف اجلماهـريي تراعـي نـوع اجلنـس علـى 

مجيع األصعدة لتهيئة بيئة خالية من التمييز. 
١٩٣ -وتساور اللجنة بالغ القلـق إزاء العنـف الـذي تتعـرض 

له املرأة يف صورة قتل لدواعي الشرف. 
ــــة  ١٩٤ -وحتــث اللجنــة احلكومــة بصفــة خاصــة علــى إدان
واستئصال عمليات القتـل لدواعـي الشـرف وضمـان مقاضـاة 
ـــم بنفــس الصــورة الــيت تتــم ــا  ومعاقبـة مرتكـيب هـذه اجلرائ

مقاضاة ومعاقبة مرتكيب جرائم القتل األخرى. 
ـــدو مــن أن هنــاك  ١٩٥ -ويف حـني أن اللجنـة تالحـظ مـا يب
نصا حيدد حصة للمـرأة يف احلـزب السياسـي الرئيسـي بـالبلد، 
ــــاصب  حــزب البعــث، مــن أجــل زيــادة عــدد النســاء يف املن
القيادية، فإن من دواعي قلقها اسـتمرار اخنفـاض معـدل متثيـل 

املرأة يف احلياة العامة. 
١٩٦ -ويب اللجنة باحلكومة األخذ بتدابري وفقا للفقـرة ١ 
مـن املـادة ٤ مـن االتفاقيـة، وال سـيما مـن أجـــل زيــادة عــدد 

النساء يف اال السياسي. 
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ـــق معــدل أميــة النســاء وأن  ١٩٧ -وتالحـظ اللجنـة مـع القل
معدل الفتيات الاليت ينقطعن عن التعليم الثانوي والعايل آخذ 

يف التزايد، وكذلك اخنفاض متثيل املرأة يف املدارس التقنية. 
١٩٨ -وتطلب اللجنة من احلكومـة أن تعـزز اجلـهود املبذولـة 
ـــم  للقضــاء علــى األميــة وضمــان حصــول البنــات علــى التعلي
االبتدائي واإلعدادي والثانوي عن طريق منع التســرب. وحتـث 
ـــى أن توســع نطــاق فــرص التعليــم  احلكومـة بصفـة خاصـة عل
والتدريــب املتاحــة للفتيــات والشــابات يف املرحلتــني الثانويــــة 
ـــى  واجلامعيـة، فضـال عـن اـاالت التقنيـة. وحتـث احلكومـة عل
إيالء اهتمام خـاص لكفالـة اسـتفادة الفتيـات والنسـاء اسـتفادة 
متســاوية وحتقيــق تكــافؤ الفــرص يف االلتحــــاق بتخصصـــات 
جديـدة واكتسـاب مـهارات ومعـــارف للمشــاركة علــى قــدم 

املساواة مع الرجال يف سوق العمل ويف التعمري املقبل للبلد. 
١٩٩ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء اخنفاض مشاركة املـرأة 
يف سـوق العمـل وتشـعر أيضـا بـالقلق إزاء عـدم وجـود قـانون 
حيدد احلد األدىن لألجور، مما جيعل من الصعوبة مبكان حتديـد 
ما إذا كانت املرأة تتقاضى أجرا متساويا عن العمل املتساوي 
القيمــة. وتشــعر اللجنــة بــالقلق أيضــا ألن املرونــة املمنوحــــة 
ألرباب العمل يف عالقـات العمـل قـد ترتـب عليـها أثـر سـليب 
فيما يتعلق بإمكانيـة عمـل املـرأة وضمـان تلـك العمالـة. ومـن 
دواعي قلق اللجنة أيضا أوجه التباين يف اسـتحقاقات األمومـة 

املمنوحة للمرأة يف القطاعني العام واخلاص. 
٢٠٠ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى أن تتكفـل بعـدم حتمـــل 
ـــة الــيت  املـرأة عبئـا غـري متناسـب بسـبب الصعوبـات االقتصادي
يواجهها البلد. وتطلب اللجنة من احلكومـة بصفـة خاصـة أن 
تضمـن وجـود تشـريع عمـايل غـري متيـــيزي وأن تنفــذه تنفيــذا 
فعـاال. وتطلـب اللجنـة مـن احلكومـــة أن تتكفــل بــأال تــؤدي 
أعمال الرعاية اليت تقـوم ـا املـرأة إىل التميـيز ضدهـا يف جمـال 

العمالة واألمن الوظيفي واالستحقاقات االجتماعية. 

٢٠١ -وتـدرك اللجنـة أن اجلـــزاءات قــد أثــرت ســلبيا ومــع 
ـــدم أخــذ احلكومــة بتدابــري  ذلـك يسـاور اللجنـة القلـق إزاء ع
حمددة وموجهة للتخفيف قدر اإلمكان على املـرأة والطفـل يف 
جماالت من قبيل الرعاية الصحية والتغذية والعمالة واخلدمـات 

االجتماعية األساسية األخرى من األثر السليب للجزاءات. 
٢٠٢ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـــى تقييــم األثــر املتفــاوت 
للجزاءات علـــى املــــرأة والطفــــل، ال سـيما علـى اجلماعـات 
املستضعفة بصفة خاصة من النساء، وأن تعمل بتدابـري ـدف 
إىل مواجهة هذا األثر السليب. ويف هـذا الصـدد، حتـث اللجنـة 
احلكومة على استخدام املوارد املتاحة للربامج من قبيـل النفـط 
مقابل الغذاء بطريقة تعود بالفائدة علــى املـرأة مباشـرة، بسـبل 
منــها حتويــل املــوارد املخصصــة ألغــراض أخــرى يف الوقـــت 

احلايل. 
ـــرأة  ٢٠٣ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء حالــة صحــة امل
عموما. وتالحظ ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وعدم توافـر 
ــــات الصحـــة  اخلدمــات الصحيــة األساســية والعقاقــري وخدم
ـــك القــابالت املؤهــالت. ويســاور اللجنــة  اإلجنابيـة مبـا يف ذل
القلق بصفــة خاصـة لعـدم اختـاذ تدابـري لتنـاول الصحـة العقليـة 
والنفسـية للمـرأة نظـرا للمصـاعب االجتماعيـة – االقتصاديـــة. 
ويساور اللجنة القلـق أيضـا لعـدم اختـاذ أي خطـوات لتحديـد 
مـدى انتشـار فـريوس نقـص املناعـــة البشــرية/اإليــدز يف البلــد 
وبشــأن عــدم توافــر التثقيــف الوقــائي ذي الصلــة ومحــــالت 

اإلعالم املوجهة إىل املرأة. 
٢٠٤ -وحتث اللجنة احلكومة على إنشاء آليات لتوفـري أكـرب 
قدر ممكن من احلماية حلقوق املرأة الصحيـة. وحتـث احلكومـة 
علـى كفالـــة اســتهداف املــرأة والطفــل بصــورة فعالــة كيمــا 
يستفيدا من املوارد املتاحة وأال حتول املوارد ألغراض أخـرى. 
ويب باحلكومة أن تأخذ بوجهة نظر شاملة إزاء صحة املرأة 
مبــا يتمشــى مــع التوصيــة العامــة ٢٤ الصــادرة عـــن اللجنـــة 



00-6115085

A/55/38

واملتعلقة باملادة ١٢ من االتفاقيـة وأن تعمـل بتدابـري مـن أجـل 
كفالة الرفاه العقلي والنفسي للمرأة. 

٢٠٥ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء عـدم توافـر معلومــات 
عن حالة املرأة يف املنـاطق الريفيـة، وعـن تنفيـذ املـادة ١٤ مـن 

االتفاقية. 
ـــة مــن احلكومــة أن تقــدم يف تقريرهــا  ٢٠٦ -وتطلـب اللجن
املقبل صورة شاملة حلالـة املـرأة يف املنـاطق الريفيـة، وال سـيما 
حالتـها التعليميـــة والصحيــة واملتعلقــة بالعمالــة وأثــر التقــاليد 

والقوالب النمطية على وضعها. 
٢٠٧ -وتالحظ اللجنة مع القلـق عـدم توافـر معلومـات عـن 
حالة اجلماعات املتضررة من النساء بصفـة خاصـة، وال سـيما 
ـــة، مبــن فيــهم األكــراد  النسـاء الـاليت ينتمـني إىل أقليـات عرقي

والتركمان واألشوريون. 
٢٠٨ -ويـــب اللجنـــة باحلكومـــة أن تتنـــاول حالـــة تلــــك 

اموعات النسائية. 
ــــرد يف تقريرهـــا  ٢٠٩ -وتطلــب اللجنــة مــن احلكومــة أن ت
الــدوري املقبــل علــى املســائل احملــددة الــيت أثــريت يف هــــذه 
التعليقات اخلتامية. وتطلــب مـن احلكومـة أن تقـدم معلومـات 
عن والية ومهام وأنشطة جلنة حقـوق اإلنسـان املنشـأة داخـل 
الــس الوطــين فيمــا يتعلــق بتمتــع املــرأة حبقــوق اإلنســــان. 
وتطلب أيضا من احلكومة، لدى إعدادهــا تقريرهـا املقبـل، أن 
تشـترك يف عمليـة تشـاورية واسـعة النطـاق مـع املنظمـات غــري 
احلكومية النسائية، مبا يف ذلك تلك املنظمات اليت متثل النساء 

الاليت ينتمني إىل األقليات. 
٢١٠ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى 
نطاق واسع يف العـراق بغيـة توعيـة شـعب العـراق، وال سـيما 
املسـؤولون اإلداريـون واحلكومـني والساسـة ، بـاخلطوات الـيت 
اختـذت لكفالـة املسـاواة القانونيـة والفعليـة للمـرأة واخلطـــوات 
املقبلـة الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الصـدد. وتطلـب أيضـــا مــن 

احلكومــة أن تواصــل، علــــى نطـــاق واســـع وال ســـيما بـــني 
املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنسـان، نشـر االتفاقيـة 
ـــاري والتعليقــات العامــة للجنــة وإعــالن  وبروتوكوهلـا االختي
بيجــني ومنــهاج العمــل ونتــــائج الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة املعنونـــة �املـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
املســاواة بــني اجلنســني والتنميــة والســالم يف القــرن احلـــادي 

والعشرين�. 
 

التقريـــران الدوريـــان املوحـــدان الثــــالث والرابــــع  - ٤
والتقرير الدوري اخلامس   

النمسا 
ــــن  نظـــرت اللجنـــة يف التقريريـــن الدوريـــني املوحدي -٢١١
الثالث والرابع ويف التقرير الدوري اخلامس املقدم مـن النمسـا 
(CEDAW/C/AUT/3-4 و 5) يف جلســــــــــتيها ٤٧٠ و ٤٧١ 
املعقودتـــــــني يف ١٥ حزيـــــــــران/يونيــــــــه ٢٠٠٠ (انظــــــــر 

CEDAW/C/SR.470 و 471). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
أبلغت املمثلة اللجنة، عند تقدميها تقارير بلدهـا، بـأن  -٢١٢
مسؤولية وضع السياسات املتعلقة باملرأة، اليت كانت تقــع مـن 
ــــندت إىل وزارة  قبــل يف نطــاق املستشــارية االحتاديــة قــد أس
الضمـان االجتمـاعي واألجيـال، وذلـك نتيجـة إلعـادة اهليكلــة 
الـيت جـرت يف أعقـاب تشـكيل احلكومـة االئتالفيـة النمســاوية 
اجلديــدة يف شــباط/فــرباير ٢٠٠٠. وقــد شــــددت احلكومـــة 
االحتاديـة النمسـاوية اجلديـدة علـى أـا تعتـرب السياسـة املتعلقــة 
باملرأة جزءا من سياستها العامـة وأـا ألزمـت نفسـها بربنـامج 
طموح للسياسة املتعلقة باملرأة. ويف هـذا الصـدد عـدل قـانون 
املساواة يف املعاملة الـذي ينطبـق علـى القطـاع العـام سـعيا إىل 
أمـور منـها حتويـل عـبء اإلثبـات يف قضايـا التحـرش اجلنســي 
وتعزيز اإلنفاذ ورصد االلتزام باملساواة يف املعاملة. وقد ُأنشئ 
مكتب إقليمي ملكتب أمني املظـامل املعـين باملسـاواة يف املعاملـة 
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والـذي ُأنشـئ مكتبـه املركـزي يف عـام ١٩٩١ يف فيينـا، ومــن 
املزمـع إنشـاء مكـاتب إقليميـة أخـــرى. وســيدفع بــدل رعايــة 
األطفال لكل من األبوين، بغض النظـر عمـا إذا كانـا يعمـالن 

أم ال، وذلك ابتداء من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. 
ولفتــت املمثلــة االنتبــاه إىل املبــادرات الكثـــرية الـــيت  -٢١٣
اختــذت ملعاجلــة العنــف ضــد املــرأة ومــن ضمنــها احلمـــالت 
اإلعالمية والقانون الفيدرايل للحماية من العنف العائلي الذي 
ينص على أوامر االستبعاد اليت أصبحت نافذة يف ١ أيار/مايو 
١٩٩٧. وُأنشـئت سـبعة مراكـز للتدخـل ضـد العنـف العــائلي 
تعمـل مبثابـة مراكـــز اتصــال للضحايــا وهيئــات تنســيق فيمــا 
يتصـل جبميـع املنظمـات املعنيـة ـذه املشـكلة، وُأنشـئت أيضــا 
جلنــة استشــارية ملنــــع العنـــف يف وزارة الداخليـــة االحتاديـــة. 
وعقـدت سلسـلة مـن الـدورات التدريبيـة الواســـعة النطــاق يف 
غضون السنوات الثالثة األخرية لتوعية مجيـع املعنيـني بـالعنف 
العـائلي واختـذت تدابـــري لتقــدمي الدعــم يف إجــراءات احملــاكم 

لألطفال والشباب الذين يتعرضون لإليذاء اجلنسي. 
ــــن  واختــذت أيضــا تدابــري تتعلــق باالجتــار بــاملرأة، م -٢١٤
ضمنها إنشاء مركز للتدخل يف فيينـا يف عـام ١٩٩٨ لضحايـا 
االجتار من النسـاء واسـتحداث �تأشـرية إنسـانية� لتمكينـهن 
من البقاء يف النمسا. وتدعم النمسا املفاوضات اجلارية بشـأن 
املشـروع املنقـح لـربوتوكول منـع وقمـــع االجتــار باألشــخاص 
وال سـيما النسـاء واألطفـال واملعاقبـة عليـــه، املكمــل التفاقيــة 
األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب احلــدود الوطنيــة 

 .(A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)

٢١٥ -وذكــرت املتحدثــة أن فريقــا عــــامال مشـــتركا بـــني 
الوزارات يعىن بتعميم مراعاة املنظور اجلنسائي قد أنشئ وهو 
يتـألف مـن ممثلـني جلميـع الـــوزارات وســيقوم بوضــع ورصــد 
تنفيـــذ االســـتراتيجيات الراميـــة إىل تعميـــم مراعـــاة املنظــــور 
اجلنساين. وأشارت أيضا إىل أن النمسـا قـد اختـذت مبـادرات 

شـىت لتوعيـة املـــرأة بــالفرص واملخــاطر املتعلقــة بالتكنولوجيــا 
اجلديـدة. ويتضمـن ذلـك مشـروعا يشـجع املـرأة علـى ممارســة 
املــــهن التقنيــــة غــــري التقليديــــة، وال ســــيما فيمــــــا يتعلـــــق 
بالتكنولوجيا، وإعداد كتيب يتضمـن مبـادئ توجيهيـة عمليـة 
لتنفيــذ التدابــري الراميــة إىل زيــادة إشــراك املــــرأة يف امليـــادين 

التقنية. 
٢١٦ -ويف اخلتام أبلغت املمثلة اللجنة بأن النمسا قد وقَّعت 
على الربوتوكول االختياري امللحــق باالتفاقيـة وأـا سـتتمكن 
عمـا قريـب مـن التصديـــق علــى هــذا الصــك وقبــول تعديــل 
الفقرة ١ من املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـة بشـأن مواعيـد اجتمـاع 
اللجنة. وستتخلى النمسا عما قريـب أيضـا عـن حتفظـها علـى 
الفقـرة (ب) مـن املـادة ٧ مـن االتفاقيـة يف ضـــوء ســن قــانون 
ـــرأة  تعليــم املــرأة لعــام ١٩٩٨ الــذي ينــص علــى التحــاق امل

باجليش. 
 

التعليقات اخلتامية للجنة 
٢١٧ -تشيد اللجنة حبكومة النمسا للجودة العالية اليت اتسم 
ا العرض املكتوب والشفهي للتقرير الدوري الثـالث والرابـع 

املوحد والتقرير الدوري اخلامس. 
٢١٨ -وتعرب اللجنة عن سرورها إلرسال حكومـة النمسـا 
وفـدا كبـريا رفيـــع املســتوى مشــتركا بــني الــوزارات يترأســه 
الوزير االحتادي للضمان االجتماعي واألجيـال أجـرى حـوارا 

صرحيا وبناء إىل حد كبري مع أعضاء اللجنة. 
٢١٩ -وتشـيد اللجنـة باحلكومـة إلعالـا عزمـها علـى قبــول 
تعديـل املـادة ٢٠ مـن االتفاقيـة فيمـا يتعلـــق مبواعيــد اجتمــاع 
اللجنـة. وترحـب اللجنـة أيضـــا بالســحب الوشــيك للتحفــظ 
ــــق بـــاملرأة والقـــوات  علــى املــادة ٧ مــن االتفاقيــة فيمــا يتعل
املسلحة. وتناشد يف الوقت نفسـه احلكومـة بـأن تسـعى أيضـا 
إىل سـحب التحفـظ علـى املـادة ١١ مـن االتفاقيـة فيمـا يتعلـق 

بالعمل الليلي. 
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ــــة للـــدور املركـــزي الـــذي  ٢٢٠ -وتشــيد اللجنــة باحلكوم
اضطلعت به النمسا يف إعداد الربوتوكول االختياري وإلبـداء 

نيتها للتصديق عليه يف األشهر املقبلة. 
اجلوانب اإلجيابية 

٢٢١ -تالحـظ اللجنـة مـع االرتيـاح الترتيبـــات الــيت اختذــا 
ـــف ضــد املــرأة. وتشــيد اللجنــة بالقــانون  النمسـا حملاربـة العن
االحتـادي للحمايـة مـن العنـف العـائلي الـذي أصبـــح نــافذا يف 
ـــاعدة قانونيــة حلمايــة ضحايــا  ١ أيـار/مـايو ١٩٩٧، وأنشـأ ق
ـــن  العنـف العـائلي علـى حنـو سـريع وفعـال. وتعـرب اللجنـة ع
ــــة  تقديرهــا أيضــا بوجــه خــاص للــربامج ذات الصلــة مبحارب

العنف اجلنسي ضد املعوقيني. 
٢٢٢ -وتالحـظ اللجنـة مـــع التقديــر شــىت اإلجــراءات الــيت 
اختذـا احلكومـة حملاربـة االجتـار بـــاملرأة، مبــا يف ذلــك اعتقــال 
مرتكبيـه علـى ذمـــة التحقيــق وتقدميــهم إىل احملاكمــة وتوقيــع 
العقـاب عليـهم. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا جلـهود النمســـا 
الرامية إىل زيادة التعاون الدويل بغية معاجلـة هـذه املسـألة عـرب 

الوطنية. 
٢٢٣ -وترحـب اللجنـة مببـــادرة احلكومــة الراميــة إىل تعزيــز 
مشـاركة املـرأة يف ميـدان تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـــال 

اجلديدة كمستهلكة ومقاولة. 
 

العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
٢٢٤ -تـرى اللجنـة أن اسـتمرار القوالـب الثقافيـة الـيت تعتـــرب 
املرأة ربة بيت وراعية لألطفال يشكل عائقا حيول دون تنفيـذ 

االتفاقية على وجه تام. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٢٥ -يساور اللجنة القلق إللغاء وزارة شـؤون املـرأة. ومـع 
أا تدرك أن احلكومة اجلديدة قد حولت املسؤولية عن املـرأة 
واملسائل اجلنسانية من الوزارة الــيت يف إطـار الرئاسـة االحتاديـة 

إىل وزارة الضمـان االجتمـاعي واألجيـال وأـا أنشـــأت جلنــة 
تنسـيق مشـتركة بـني الـوزارات تعـىن بتعميـم مراعـــاة املنظــور 
اجلنسـاين؛ فـإن القلـق يسـاورها مـن أن يـــؤدي اتســاع نطــاق 
مسؤوليات الوزارة األخـرية إىل إضعـاف أولويـة القضـاء علـى 
التمييز ضد املرأة وأن يعوق وضوح سياسـة احلكومـة يف هـذا 

املضمار.  
٢٢٦ -وتطلب اللجنة إىل احلكومة إىل أن تكفـل، علـى حنـو 
منتظـم، تقييـم تأثـري امليزانيـــة االحتاديــة والــربامج والسياســات 
احلكومية اليت تؤثر على املرأة على املسـائل اجلنسـانية. وحتـث 
أيضا األجهزة الوطنية للمرأة على متتني تعاوـا مـع املنظمـات 

غري احلكومية. 
٢٢٧ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء وضــع املــرأة املــــهاجرة. 
وحتث اللجنة احلكومـة علـى تيسـري حصـول املـهاجرات علـى 
رخـص العمـل علـــى قــدم املســاواة مــع املــهاجرين وأن يــئ 
الظروف الالزمة إلدماجهن يف احلياة االقتصادية واالجتماعيـة 

للمجتمع النمساوي. 
٢٢٨ -ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء حالـة النسـاء الالئــي 
ــوىل  يتعرضـن لالجتـار ـن. وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة أن تت
مسؤولية رعاية حقوق اإلنسان جلميع النساء والفتيات الالئي 
يتعرضن لالجتار ن. كما حتـث احلكومـة علـى زيـادة تعاوـا 
مع البلدان األصلية هلؤالء النسـاء والفتيـات والبلـدان األخـرى 

اليت يقصدا، ملنع االجتار ومعاقبة الذين ييسرونه. 
٢٢٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء النسـاء الالئـي يطلـــنب 
ـــوق اإلنســان  اللجـوء يف النمسـا، وخباصـة إزاء انتـهاكات حق
الـيت يرتكبـها موظفـــو الدولــة، وتوصــي اللجنــة كذلــك بــأن 
ـــــترف باألســــس اجلنســــانية  تعتمـــد احلكومـــة سياســـات تع
ـــا يف  اخلالصـة الـيت تسـتند إليـها طالبـات اللجـوء يف النمسـا، مب
ذلـك العنـف واالضطـهاد علـى أســـاس نــوع اجلنــس وختــان 

اإلناث. 
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ــــف ضـــد املـــرأة، وبغـــض النظـــر عـــن  ٢٣٠ -وبصــدد العن
اإلجراءات الشاملة اليت اختذا احلكومة من قبـل، فـإن اللجنـة 
ـــة املســتمرة ملوظفــي إنفــاذ  حتـث احلكومـة علـى كفالـة التوعي
القوانني واهليئة القضائية، مبا يف ذلـك توعيتـهم بـالعنف الـذي 
يرتكـب ضـد املـــرأة يف جمتمعــات املــهاجرين وأن تتيــح هــذه 
الــربامج للمــهن الصحيــة. وتوصــي اللجنــة أيضــا بــأن تـــويل 
احلكومة عناية خاصة ملا تتعرض له النساء املسـنات مـن إيـذاء 
جسدي وعاطفي ومــايل. وتقـترح أيضـا إنشـاء برامـج ملعاجلـة 

مرتكيب املخالفات من الذكور. 
٢٣١ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ارتفـاع النسـبة املئويــة 
ــة  لإلنـاث يف النمسـا الالئـي ال حيصلـن علـى تعليـم بعـد املرحل
اإللزاميـة. ومـن دواعـي قلقـها أيضـــا اســتمرار تنميــط األدوار 
على أسس جنسانية يف جمال التعليم والتدريـب املـهين بالنسـبة 

للفتيات والفتيان. 
٢٣٢ -وحتـث اللجنـــة احلكومــة علــى اختــاذ تدابــري لتشــجع 
الفتيات على مواصلة التعلم بعد املرحلـة اإللزاميـة وخاصـة يف 
جمـاالت العلـوم والتكنولوجيـا. وتدعـو اللجنـة احلكومـة أيضـــا 
إىل أن تتخــذ إجــراءات تصحيحيــة لزيــادة تعيــني النســــاء يف 
املنـــاصب األكادمييـــة علـــى مجيـــع املســـتويات، وأن تدخــــل 
الدراســات اجلنســانية والبحــــوث املتعلقـــة بقضايـــا املـــرأة يف 

املقررات وبرامج البحوث اجلامعية. 
٢٣٣ -ويف مضمار عمل املرأة، يساور اللجنـة القلـق مـن أن 
ـــزال تعــاين مــن التميــيز يف ســوق العمــل وتشــتغل  املـرأة ال ت

باألعمال املنخفضة األجر.  
ـــــات  ٢٣٤ -وتطلـــب اللجنـــة إىل احلكومـــة أن تتخـــذ ترتيب
لتضييـق الفـوارق يف األجـور بـني الوظـائف الـيت تكـون أغلبيــة 
شاغليها من النساء وتلـك الـيت يشـغلها الرجـال بصفـة غالبـة، 
وال سيما يف القطاع اخلاص. وحتـث احلكومـة االحتاديـة أيضـا 
علـى اعتمـاد سياسـات شـــاملة منــاصرة للمــرأة وعلــى توفــري 

االعتمادات املالئمة هلا يف امليزانية كحافز للسلطات اإلقليميـة 
واحملليـة، بغيـة إنشـاء مرافـق رعايـة األطفـال ومتكـني املـرأة مــن 

املشاركة على قدم املساواة يف قوة العمل. 
٢٣٥ -وحتـث اللجنـــة احلكومــة علــى تعزيــز ســلطات جلنــة 
ــــة يف جـــهودها  املســاواة يف املعاملــة حــىت تصبــح أكــثر فعالي
ـــة  ملكافحـة املمارسـات التمييزيـة وتكفـل للمـرأة فرصـا ومعامل

متساوية يف أماكن العمل.  
ويساور اللجنة القلق إزاء وضع املرأة العزباء، وبوجه  – ٢٣٦
ـــي مل  خــاص بصــدد املعوقــات الــيت تعــاين منــها النســاء الالئ
يــتزوجن أبــدا واملطلقــات املســنات فيمــا يتعلــق باملعاشــــات 
التقاعدية وفوائد الضمـان االجتمـاعي. وحتـث احلكومـة علـى 
أن تراعي التوجهات االجتماعيـة احلاليـة يف وضـع السياسـات 
حىت تليب احتياجات املرأة العزبـاء الـيت تـزداد أعدادهـا بـاطراد 

يف البلد. 
٢٣٧ -وتوصـي اللجنـة بـأن احلكومـة تكـــرر تطبيــق برنــامج 
فيينا املتعلق بصحة املرأة علـى املسـتوى االحتـادي وأن تكثـف 
اجلهود الرامية إىل تطبيق املنظور اجلنساين يف الرعايـة الصحيـة 
بوسائل شىت، منها تشجيع ورعاية البحوث ذات الصلـة، مـع 
مراعاة التوصية العامة رقم ٢٤ للجنة املتعلقـة باملـادة ١٢ الـيت 

تتناول املرأة والصحة. 
٢٣٨ -ويساور اللجنة القلق إزاء تناقص متثيل املــرأة يف اهليئـة 
التشريعية يف االنتخابات اليت ُأجريت مؤخرا. وتوصي اللجنـة 
بـأن تتخـذ احلكومـة يف هـذا الصـدد ترتيبـــات خاصــة مؤقتــة، 
وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة ٤ مـن االتفاقيـة، وأن تنظـر، ضمــن 
أمــور أخــرى، يف اللجــوء إىل التمويــل االحتــــادي لألحـــزاب 
السياسية حلفز زيادة متثيل املرأة يف الربملـان، وإىل تطبيـق نظـام 
احلصـص واألهـداف الرقميـــة واألهــداف الكميــة الراميــة إىل 

زيادة مشاركة املرأة يف املسائل السياسية. 
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٢٣٩ -ومـن دواعـي قلـق اللجنـة عـدم توافـر بيانـات مصنفــة 
حسب نوع اجلنس بشـأن تأثـري السياسـات والـربامج. وحتـث 
اللجنة احلكومة على القيام بأمور منها حتسني جتميـع البيانـات 
عـن اإلجـراءات اجلنائيـة املتعلقـــة بــالعنف ضــد املــرأة وتقييــم 
السياسـة العامـة فيمـــا يتعلــق بضحايــا االجتــار وتقييــم طبيعــة 
وحصيلة قضايا املساواة يف املعاملة يف حماكم العمـل مـن أجـل 
ـــة مــع مراعــاة  إدمـاج املنظـورات اجلنسـانية يف الرعايـة الصحي
البيانـات املصنفـة حسـب نـوع اجلنـــس عــن أســباب اإلصابــة 

باألمراض والوفيات. 
٢٤٠ -وتشـيد اللجنـة مببـادرات احلكومـة لتقييـم السياســـات 
املتعلقة بنوع اجلنس مــن خـالل مشـاريع منوذجيـة، إال أن مـن 
دواعي قلقها أن هذه املبادرات ال تتجـاوز املرحلـة التجريبيـة. 
وحتث اللجنة احلكومة على جتسـيد نتـائج املشـاريع يف قوانـني 

وسياسات وبرجمة مستمرة. 
ـــــاهج  ٢٤١ -وتطلـــب اللجنـــة إىل احلكومـــة أن تضمـــن املن
املدرسـية التوعيـــــة حبقـــوق اإلنســان، وال ســيما التوعيــة مبــا 

للمرأة من حقوق اإلنسان استنادا إىل االتفاقية. 
٢٤٢ -وتدعو اللجنة حكومة النمسا إىل أن تورد معلومـات 
عن دواعي القلق اليت تطرقت إليها هذه التعليقات اخلتاميـة يف 

التقرير الدوري املقبل. 
٢٤٣ -وتطلب احلكومة توزيع هذه التعليقات اخلتاميـة علـى 
نطـاق واسـع يف النمسـا حـىت يكـون السـكان، وبوجـه خــاص 
املديــرون والسياســيون، علــى علــم بــاخلطوات الــيت اختـــذت 
لكفالة املساواة القانونية والفعلية للمرأة وبـاخلطوات اإلضافيـة 
الواجب اختاذها يف ذلك الصـدد. وتطلـب أيضـا إىل احلكومـة 
أن تنشر على نطاق واسـع، وال سـيما يف أوسـاط املـرأة وبـني 
منظمات حقوق اإلنسان، االتفاقية والتوصيـات العامـة للجنـة 
أو إعــالن ومنــهاج عمــل بيجــــني واإلجـــراءات واملبـــادرات 
اإلضافيـة الـيت اعتمدـا اجلمعيـة العامـة ي دورـــا االســتثنائية 

ـــاواة بــني  الثالثـة والعشـرين املعنونـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املس
اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين�. 

 
التقارير الدورية الرابعة  - ٥ 

كوبــا 
نظـــــــرت اللجنــــــــــــــة يف التقريــــــــر الــــــــدوري الرابــــــــع  - ٢٤٤
ـــني  لكوبـا (CEDAW/C/CUB/4) يف جلسـتيها ٤٧٤ و ٤٧٥، املعقودت

يف ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.474 و 475). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٢٤٥ -قـامت ممثلـة الدولـة الطـرف بعـرض التقريـــر الــدوري 
الرابــع، فوجــهت االنتبــاه إىل أن بلدهــا ظــل متســاوقا نصــــا 
ـــكال التميــيز ضــد  وروحـا مـع اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أش
املـرأة، ومقـدرا لقيمـة هـــذه االتفاقيــة بوصفــها صكــا قانونيــا 
دوليـا. وذكـــرت كذلــك أن كوبــا قــد أعربــت عــن عزمــها 
السياســـي علـــى تـــأييد الـــربوتوكول االختيـــــاري لالتفاقيــــة 
واضطلعت بتقييم وطين لإلجراءات املتخذة لتنفيـذ االتفاقـات 
ـــاملرأة. وأضــافت  املربمــــــة فـــــي املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـين ب
قائلــة إن هــذا التقييــم قــد أظــهر جوانــب التقــدم وجوانــــب 
القصور واألولويات اجلديدة الناجتـة عـن ذلـك بشـأن املسـائل 

اجلنسانية. 
٢٤٦ -وأبلغت املمثلة اللجنة بأن كوبـا قـد اعتمـدت خـالل 
الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠ تدابري ترمي إىل حـل املشـاكل املتبقيـة 
وصياغة استراتيجيات وطنية متوسـطة األجـل وطويلـة األجـل 

ملتابعة العملية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني. 
٢٤٧ -وأكـدت املمثلـة أن كوبـا قـامت بعـــد املؤمتــر العــاملي 
ـــلة مــن اإلجــراءات لتعريــف  الرابـع املعـين بـاملرأة بتنفيـذ سلس
اهليئات احلكومية املسؤولة عن تقريـر السياسـات بااللتزامـات 
املتعهد ا لدى اعتماد منـهاج العمـل. وتوجـت هـذه العمليـة 
الواسعة النطاق للتوعية االجتماعية بعقد حلقة دراسـية وطنيـة 
سميت �املرأة الكوبية من بيجني إىل عـام �٢٠٠٠، وقـامت 
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احللقة بدراسة منهاج العمل وصياغة توصيات بشأن األعمال 
املقبلة. وتشكل هذه احللقـة الدراسـية جـزءا قيمـا مـن اخللفيـة 
اليت وضعت على أساســها خطـة العمـل الوطنيـة ملتابعـة املؤمتـر 
العاملي الرابع املعين باملرأة، اليت اعتمـدت علـى هيئـة قـانون يف 

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
٢٤٨ -وأبلغت املمثلة اللجنـة بـأن كوبـا قـد عـززت االلـتزام 
التنفيـذي لكـل هيئـة مـن هيئـات الدولـة املســـؤولة عــن تنفيــذ 
السياسات يف هذا القطاع. ووجهت االنتباه أيضا إىل هيئـات 
اإلدارة املركزية احلكومية اليت تشكل جزءا من كل تدبري مـن 
ـــع باملســؤولية  التدابـري التسـعني املشـمولة يف اخلطـة الـيت تضطل
عنـها. وتتطـابق اإلجـراءات التسـعون املشـمولة يف اخلطـــة مــع 
األولويـات الوطنيـة احملـددة فيمـا يتعلـق بعمالـة املـرأة، وإتاحـــة 
وصوهلا إىل مراكز صنع القـرار، والصـور املنعكسـة للمـرأة يف 
وسـائط اإلعـالم، واملشـــاركة اتمعيــة مــن جــانب املــرأة يف 
اخلدمات الصحية، والعمل االجتماعي على صعيـد اتمعـات 
احملليـة، وحتسـني التشـــريعات، واالهتمــام بــاحلقوق اإلنســانية 
واجلنسـية واإلجنابيـة للمـرأة، وحتسـني األنشـطة البحثيـة املعنيــة 

باملرأة والعالقات اجلنسانية. 
٢٤٩ -وأوضحـت املمثلـة أن التقـدم الكبـــري الــذي حتقــق يف 
تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة نــاتج عــن االنتعــاش التدرجيــــي 
واملطــرد لالقتصــــاد يف بلدهـــا، خصوصـــا خـــالل الســـنوات 
اخلمـس املاضيـة. فقـد ارتفـع النـاتج احمللـــي اإلمجــايل يف كوبــا 
بنسـبة ٦,٢ يف املائـة يف عـام ١٩٩٩، واقـترنت بذلـك زيـــادة 
نسـبتها ٥,٤ يف املائـة يف إنتاجيـة الوظـــائف، و ٨,٨ يف املائــة 

يف منو االستثمارات. 
ـــة بــأن اســتمرار منــو االقتصــاد  ٢٥٠ -وأبلغـت املمثلـة اللجن
يكفــل اطـــراد سياســـة إيـــالء الدعـــم للـــربامج االجتماعيـــة، 
خصوصـا الـربامج الـيت تفيـد املـرأة والطفـل. وركـــزت املمثلــة 
علــى أن امليزانيــة الوطنيــة الكوبيــة للــربامج االجتماعيــــة قـــد 

ــة  ارتفعـت منـذ عـام ١٩٩٥، وأن الدولـة ختصـص ٧٠ يف املائ
مـن نفقاـا اجلاريـة يف عـام ٢٠٠٠ للتعليـم والرعايـة الصحيــة 
والضمان االجتماعي وصيانة املساكن وإصالحـها واخلدمـات 
ـــه خــالل املؤمتــر الســابع  اتمعيـة. وأبلغـت املمثلـة اللجنـة بأن
الحتاد املرأة الكوبية، املعقود يف آذار/مارس ٢٠٠٠، أشري إىل 
أن عمالـة املـرأة يف القطـاع احلكومـي املـدين قـد ارتفعـت مـــن 
٤٢,٣ يف املائــة يف عــام ١٩٩٥ إىل ٤٣,٦ يف املائــة يف عـــام 
١٩٩٩. وعـالوة علـــى ذلــك، زادت عمالــة املــرأة يف بعــض 
فئـات الوظـــائف ذات الرتــب املتوســطة والعاليــة (أي التقنيــة 
ــــام ١٩٩٥ إىل ٦٦,١ يف  والفنيــة) مــن ٦٣,٨ يف املائــة يف ع
املائة يف عام ١٩٩٩. وذكرت املمثلة أيضا أن مشاركة املـرأة 
ـــع القــرار قــد زادت مــن ٢٩,٨ يف املائــة يف  علـى صعيـد صن
عــــام ١٩٩٥ إىل ٣٢,٣ يف عــــام ١٩٩٩. وأكــــدت علـــــى 
التحســن النوعــي والكمــي الــذي حتقــق يف مشــــاركة املـــرأة 
يف الربملـان، حيـث تبلـــغ نســبة املــرأة ٢٧,٦ يف املائــة مقارنــة 
ــــك النســـبة ٢٢,٨  بــالفترة ١٩٩٣-١٩٩٨ حــني كــانت تل

يف املائة. 
ـــى التأثــري النــاجم عــن قــانون  ٢٥١ -وشـددت املمثلــــــة عل
هيلمز – بريتون واحلصار االقتصادي والتجاري واملـايل الـذي 
ـــات املتحــدة، وبينــت عواقبــه الســلبية  تفرضـه حكومـة الوالي
املتفاوتة على املرأة والرجل. وأشارت إىل أن هــــــذه العوامـل 
مـا برحـت حتـول بـني كوبـا وبـني إجنـاز األغـــراض احملــددة يف 
خطة العمل الوطنيـة فضـال عـن مبـادئ االتفاقيـة. وأوضحـت 
أنـه نتيجـة ملـا تبقـى مـن التصـورات املقولبـة اجلنسـانية وأمنـــاط 
السـلوك التقليديـة املتسـمة بـالتعصب اجلنسـي، ال تـزال نســـاء 
ـــة األطفــال،  كثـريات يضطلعـن باملسـؤولية عـن األسـرة ورعاي
وهـذا احلصـار يسـبب إرهاقـا شـديدا بصـــورة خاصــة للنســاء 
الالئــــي يضطلعــــن باملســــؤولية عــــن األنشــــــطة اإلنتاجيـــــة 
واالجتماعيـة يف املـرتل. وأقَّـرت املمثلـة بـأن التضـامن الــدويل، 
مبا يف ذلك عن طريق املنظمـات النسـائية، قـد تصـدى لبعـض 
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ــة إىل  اآلثـار السـلبية هلـذا احلصـار وعـزز بعـض املشـاريع الرامي
النهوض باملرأة والبنت يف كوبا. 

 
التعليقات اخلتامية للجنة 

مقدمة 
٢٥٢ -تعرب اللجنة عن تقديرها حلكومـة كوبـا لتقدميـها يف 
املوعـد احملـــدد تقريــرا دوريــا رابعــا مفصــال يتضمــن بيانــات 
مصنفة حسب نوع اجلنس. وتشيد اللجنة باحلكومة لتقدميـها 
ردودا خطية وافية على أسئلة اللجنـة، وعرضـا شـفويا شـامال 
أضفى مزيدا من اإليضاح على التطورات املستجدة يف اآلونـة 

األخرية يف الدولة الطرف. 
٢٥٣ -وتثين اللجنة على حكومة كوبا إليفادها وفدا كبريا، 
ترأسة نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا والبيئة، ويتمتـع بدرجـة 
رفيعـة مـن اخلــربة الفنيــة، ويضــم مســؤولني مــن شــىت أفــرع 
احلكومـة ومـن احتـاد املـرأة الكوبيـــة. وقــد تعــززت مبشــاركة 

الوفد نوعية احلوار البناء بني الدولة الطرف واللجنة. 
اجلوانب اإلجيابية 

٢٥٤ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا ملـا أعلنتـــه احلكومــة مــن 
إرادة سياسـية والـتزام بتنفيـذ االتفاقيـة يف ظـــل ظــروف بالغــة 

الصعوبة. 
٢٥٥ -وتثــين اللجنــة علــى احلكومــة العتمادهــا، يف صيغـــة 
قـانون، خطـة عمـل وطنيـة ملتابعـة املؤمتـر العـاملي الرابـع املعـــين 
باملرأة، مت إعدادها يف إطار عمليـة تشـاورية فيمـا بـني اهليئـات 
احلكومية وكيانات اتمـع املـدين، وتتضمـن عـددا كبـريا مـن 
اإلجراءات يف شىت امليادين تتوىل تنفيذه هيئات حكومية شـىت. 
كما تثين اللجنة على احلكومة ملا مت تنفيذه من تغيريات وبرامج 
تشـريعية منـذ نظـر اللجنـة يف التقريـــر الــدوري الثــالث للدولــة 
الطرف يف عام ١٩٩٦، مبا يف ذلـك مـا نفـذ منـها علـى سـبيل 
االستجابة املباشرة للتعليقات اخلتامية للجنة. وتثين اللجنة علـى 
احلكومة أيضا إلقرارها علـى حنـو واضـح بالصلـة بـني االتفاقيـة 

بوصفها اإلطار القـانوين، ومنـهاج عمـل بيجـني بوصفـه وثيقـة 
السياسات التنفيذية إلعمال حقوق اإلنسان للمرأة. 

ـــذ عــام ١٩٩٦، مــن  ٢٥٦ -وترحـب اللجنـة مبـا حـدث، من
زيــادة يف معــدل عمالــة املــرأة يف القطــاع احلكومــي املـــدين، 
حيث بلغ ٤٣,٦ يف املائة، وبلغت مشــاركة املـرأة يف اجلمعيـة 
الوطنيـة ٢٧,٦ يف املائـــة، ويف املنــاصب القياديــة ٣٢,٣، ويف 
الوظائف التقنية والفنية ذات الرتب املتوسـطة والعاليـة ٦٦,١ 
يف املائـة. وهـي ترحـــب بــأن املــرأة تشــغل ٦٠ يف املائــة مــن 
مناصب القضاء. كما ترحب اللجنة بالتحسينات اليت طـرأت 
ـــة نتيجــة لالنتعــاش  علـى حالـة املـرأة االجتماعيـة - االقتصادي

االقتصادي املطرد يف البلد يف السنوات األخرية. 
ــــة مـــع التقديـــر علـــى الدولـــة الطـــرف  ٢٥٧ -وتثــين اللجن
للمؤشـرات الوطنيـــة املشــجعة الــيت حققتــها يف جمــال التنميــة 
ـــة إلملــام املــرأة  االجتماعيـة، خصوصـا ارتفـاع املعـدالت العام
بـالقراءة والكتابـة، واملؤشـرات املواتيـة يف جمـال صحـــة املــرأة، 
الــيت تشــمل توفــري الرعايــة الصحيــة األساســية، فضــال عــــن 
اخنفاض معدالت وفيات األمهات والرضع ومعدالت وفيـات 

النساء، واخنفاض معدالت اإلجهاض. 
٢٥٨ -وترحب اللجنة بـأن كوبـا قـد دعـت املقـررة اخلاصـة 
املعنيــــة مبســــألة العنــــف ضــــد املــــرأة إىل زيــــارة البلـــــد يف 

حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
٢٥٩ -وتثين اللجنة على احلكومة لتوقيعها على الربوتوكول 

االختياري لالتفاقية يف آذار/مارس ٢٠٠٠. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
٢٦٠ -تالحظ اللجنة أن احلصار االقتصادي املستمر وما لـه 
من آثار خاصة على املرأة يؤثر يف التنفيذ التام لالتفاقيـة. وممـا 
يؤدي إىل تفاقم هـذه اآلثـار اسـتمرار حتمـل النسـاء املسـؤولية 
الرئيسـية عـن األعمـال املرتليـة وتركزهـن يف مـــهن يؤثــر فيــها 

احلصار تأثريا خطريا. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٦١ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء اســـتمرار القوالـــب 
النمطية إزاء دور املرأة يف األسرة واتمـع واسـتمرار املواقـف 
ـــري مــن  والتصرفـات القائمـة علـى فكـرة تفـوق الرجـل، يف كث
جمـاالت احليـاة العامـة واخلاصـة. ومـن دواعـي قلـق اللجنـة أنــه 
على الرغم من اعتراف احلكومة بوجود هذه املشـكلة وتنفيـذ 
بعض التدابري ملعاجلتها، فإن استمرار هـذه التصـورات املقولبـة 
ال يــزال ميثــل مســألة تؤثــر علــى اجلــهود الراميــــة إىل تنفيـــذ 

االتفاقية تنفيذا تاما. 
٢٦٢ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة أن تواصـل اختـاذ تدابــري 
ـــى التصــورات املقولبــة يف اتمــع  ملعاجلـة املواقـف القائمـة عل
الكـويب. وعلـى وجـه اخلصـوص، تطلـب اللجنـة إىل احلكومـــة 
مواصلـة اجلـــهود الراميــة إىل زيــادة مشــاركة املــرأة يف مجيــع 
اـاالت وعلـــى مجيــع املســتويات يف صنــع القــرار وتشــجيع 
الرجل على تقاسم املسـؤوليات األسـرية. وتطلـب اللجنـة إىل 
احلكومة أيضا مواصلة االضطالع بتقييم شـامل للتأثـري النـاتج 
عما تتخذه من تدابري وكذلك حتديد أوجه القصــور، وتعديـل 

هذه التدابري وحتسينها وفقا لذلك. 
٢٦٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـــها مــن أنــه ال يوجــد تقييــم 
كـاف ملسـألة العنـف ضـد املـــرأة، خصوصــا العنــف األســري 
واملضايقة اجلنسية يف أماكن العمل. وتالحظ اللجنة مع القلق 
أنــه ال توجــد قوانــني حمــــددة تعـــاقب علـــى العنـــف املـــرتيل 
واملضايقة اجلنسية يف أماكن العمل. كما تالحظ أنه ال توجد 
بيانــات إحصائيــة متاحــة كافيــة بشــــأن األشـــكال املختلفـــة 
للعنـف ضـــــد املـرأة، مبـا يف ذلـــك العنــف الــذي تتعــرض لــه 
كبـريات السـن واألطفـال. وتالحـظ اللجنـة أيضـــا مــع القلــق 
عـدم توافـر معلومـات كافيـة عـن تعـامل املسـؤولني عـن إنفــاذ 
ـــة الصحيــة مــع هــذا  القوانـني والقضـاء وجـهات توفـري الرعاي

العنف. 

٢٦٤ -وتطلـب اللجنـة مـــن احلكومــة أن جتــري، علــى حنــو 
شامل، تقييما الحتماالت حـدوث العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف 
ـــية يف أمــاكن العمــل،  ذلـك العنـف األسـري واملضايقـة اجلنس
وأن جتــري كذلــك، يف حالــة احلــــوادث، تقييمـــا لألســـباب 
األساسية الرتكاب ذلك العنف. وتدعـو اللجنـة احلكومـة إىل 
زيادة الوعي العـام بضـرورة اختـاذ تدابـري ملنـع هـذا النـوع مـن 
العنف، والنظر، يف بدء محلة تقوم على عـدم التسـامح إطالقـا 
إزاء العنف ضد املرأة، وزيادة الوعي لـدى املسـؤولني العـامني 
ــة  والقضـاة خبطـورة هـذا النـوع مـن العنـف. كمـا تدعـو اللجن
احلكومـة إىل زيـــادة إتاحــة خدمــات الدعــم لضحايــا العنــف 
األسـري مـن النسـاء، مثـل خطـوط املعونــة اهلاتفيــة، وأمــاكن 
اإليواء للنساء الـاليت يتعرضـن لإليـذاء البـدين. وتدعـو اللجنـة 
ــة  احلكومـة إىل أن تـورد يف تقريرهـا املقبـل بيانـات عـن إمكاني
جلوء املرأة إىل احملاكم عموما وفيما يتعلق بالعنف خصوصا. 

٢٦٥ -وتالحظ اللجنة مع القلق أنه يف حـني أن البغـاء ليـس 
موضوعا يف عداد اجلرائـم، فإنـه ال يوجـد إال قـدر ضئيـل مـن 
املعلومات عن تأثري الربامج والتدابري األخـرى الراميـة إىل منـع 
النسـاء مـن اللجـوء إىل ممارسـة البغـاء، وإعـــادة تــأهيل البغايــا 
وإدماجهن يف اتمع من جديد. ويلزم بذل املزيد من اجلهود 
لفهم األسباب األساسـية لزيـادة البغـاء يف السـنوات األخـرية، 

ومدى فعالية التدابري املتخذة للتصدي هلذا االجتاه. 
٢٦٦ -وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى زيـادة فهمـها لألســباب 
األساسية للبغاء، وعلـى تقييـم التأثـري النـاجم عمـا تتخـذه مـن 
تدابـري الوقايـة وإعـادة التـأهيل ـدف حتســينها، وعلــى جعــل 
هـذه التدابـري متسـقة متامـا مـع املـادة ٦ مـن االتفاقيـة. وتدعــو 
اللجنة احلكومة إىل توسيع نطاق براجمها املتعلقة بتمكني املرأة 
ـــاء واســتئصال  مـن االسـتقالل االقتصـادي حملاربـة أسـباب البغ
حاجــة املــرأة إىل اللجــوء إىل ممارســته. وتطلــــب اللجنـــة إىل 
احلكومة أيضا أن تدرج يف تقريرها الـدوري التـايل معلومـات 
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ـــة وإعــادة  تفصيليـة عـن أي تطـورات جتـد بشـأن تدابـري الوقاي
التأهيل املتخذة فيما يتعلق بالبغايا. 

ـــه مــع أن إتاحــة خيــار  ٢٦٧ -وتالحـظ اللجنـة مـع القلـق أن
الطالق عن طريق التراضي تشكل بديال صاحلا للطـالق حتـت 
إشراف احملكمة، فإن هذا اخليار حيمل يف طياتـه خمـاطر إحلـاق 

الغنب باملرأة. 
٢٦٨ -وتشجع اللجنة احلكومـة علـى أن ترصـد بدقـة تنفيـذ 
الطالق عن طريق التراضي، وأن ترصد علـى وجـه اخلصـوص 
أي تأثري سليب قد ينال املرأة من جراء هـذا اخليـار فيمـا يتعلـق 
ببعض املسائل مثل نفقة املطلَّقة، وحضانة األطفال وإعالتـهم، 

وتوزيع املمتلكات. 
٢٦٩ -ويف حـني أن اللجنـة تـدرك الزيـادة الـيت طـرأت علـــى 
ـــذ  معــدل توظيــف النســاء يف القطــاع املــدين – احلكومــي من
عـام ١٩٩٦ فإنـه ال يـزال مـن دواعـي قلقـها أن املـرأة تشــكل 
ـــة أعلــى يف فئــة العــاطلني عــن العمــل، واســتمرار  نسـبة مئوي
ـــيت حتــول دون إدماجــها التــام يف مجيــع قطاعــات  العقبـات ال
ســـوق العمـــل، وخاصـــة يف املشـــاريع املشـــــتركة وصناعــــة 

السياحة. 
ـــري خاصــة  ٢٧٠ -وتطلـب اللجنـة إىل احلكومـة أن تنفـذ تداب
مؤقتـــة تســـتهدف النســـــاء لتخفيــــض مســــتوى البطالــــة يف 
صفوفـهن، ولتقليـــل التفاوتــات يف إمكانيــة االلتحــاق ببعــض 
قطاعات سوق العمل، كمـا توصـي بـأن تكفـل تلـك التدابـري 
استفادة املرأة على قـدم املسـاواة مـن االنتعـاش االقتصـادي يف 
البلــد، وفقــا لنســبتها يف قــوة العمــل ويف فئــة العــاطلني عـــن 
العمل. وتطلب اللجنة إىل احلكومة زيادة جهودها الراميـة إىل 
إجيـاد فـرص جديـدة للنسـاء يف اـاالت غـــري التقليديــة والــيت 
تتمـيز بارتفـاع معـدل النمـو، مبـــا يف ذلــك اــاالت اجلديــدة 
للمعلومــات واالتصــاالت ويف قطــاع اخلدمـــات، وأن تعـــزز 
اجلهود الرامية إىل ضمان إمكانية استفادة النسـاء علـى الوجـه 

ــن  الكـامل مـن االقتصـاد املختلـط، مبـا يتفـق ومـا يتمتعـن بـه م
مستويات مرتفعة من التعليم واملهارات  

٢٧١ -ومـــع إدراك اللجنـــة للجـــهود املطـــردة الـــيت تبذهلــــا 
احلكومــة لكفالــة حــق املــرأة يف الصحــة، فإــا تؤكــد علـــى 
ضرورة بذل جـهود مسـتمرة للتصـدي لفـريوس نقـص املناعـة 
البشرية/اإليدز، وخباصة تأثريمها احملتمل علــى الفئـات املعرضـة 
للخطـر بدرجـة عاليـة مثـل البغايـا والشـباب. ويسـاور اللجنـــة 
القلـق إزاء حـدوث حـاالت االنتحـار بـني املسـنات. وتطلـــب 
اللجنـة إىل احلكومـة دراسـة أسـباب انتحـار النسـاء بغيـة اختــاذ 

التدابري الوقائية. 
٢٧٢ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم كفايــة املعلومـــات 

املقدمة عن حالة املرأة الريفية. 
٢٧٣ -وتطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن تقـــدم يف تقريرهـــا 
الدوري اخلامس صورة شاملة حلالة املرأة الريفية، مبا يف ذلـك 
بيانات مصنفة حسب نوع اجلنـس، مـع مقارنـة حالتـها حبالـة 
املـرأة يف املنـاطق احلضريـة. وتدعـو اللجنـة احلكومـة أيضـــا إىل 
ــــة  تقــدمي مزيــد مــن املعلومــات عــن نظــام التعاونيــات الريفي

وفوائدها بالنسبة للمرأة. 
٢٧٤ -وتطلــب اللجنــة إىل احلكومــة أن تقـــدم يف تقريرهـــا 
التـايل معلومـات تشـمل بيانـات إحصائيـة عـن معـــدل انتشــار 
اســتخدام التبــغ وإســاءة اســتعمال الكحوليــات واملخـــدرات 
والعقاقري بني النساء يف الفئات العمرية املختلفة، وعن التدابـري 
الرامية إىل الوقاية مـن هـذه املمارسـات وتقليلـها. كمـا تدعـو 
اللجنة احلكومة إىل تقدمي معلومات عن مــدى توافـر خدمـات 
اإلرشاد وتدابري إعادة التـأهيل للنسـاء الالئـي يسـئن اسـتعمال 

املخدرات٠ 
٢٧٥ -وتطلـب اللجنـة أن تقـوم احلكومـة بـــالرد يف تقريرهــا 
الدوري التايل على املسـائل احملـددة املثـارة يف هـذه التعليقـات 

اخلتامية. 
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٢٧٦ -وتشـجع اللجنـة احلكومـة علـى إيـداع موافقتـها علــى 
تعديل الفقرة ١ من املادة ٢٠ مـن االتفاقيـة، وعلـى التصديـق 
على الربوتوكول االختياري لالتفاقية يف أقرب وقت ممكن. 

٢٧٧ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى 
نطاق واسع يف كوبا، جلعل شعب كوبـا، وخباصـة اإلداريـون 
احلكوميون والسياسيون، على علم باخلطوات املتخذة لكفالـة 
املسـاواة الفعليـة للمـرأة واخلطـوات اإلضافيـة الالزمـــة يف هــذا 
الصدد. وتطلب اللجنة مـن احلكومـة أيضـا أن تواصـل عمليـة 
النشـر علـى نطـاق واسـع، وخباصـــة علــى املنظمــات النســائية 
ومنظمــات حقــوق اإلنســان، لالتفاقيــة والتوصيـــات العامـــة 
للجنة وإعالن ومنـهاج عمـل بيجـني واإلجـراءات واملبـادرات 
األخـرى الـيت اعتمدـا اجلمعيـة العامـــة يف دورــا االســتثنائية 
ـــاواة بــني  الثالثـة والعشـرين املعنونـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املس

اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين�. 
 

التقريران الدوريان املوحدان الرابع واخلامس  - ٦ 
رومانيا 

٢٧٨ -نظــرت اللجنــة يف التقريــر الــدوري املوحــــد الرابـــع 
ـــــا (CEDAW/C/ROM/4-5) يف جلســــتيها  واخلـــامس لروماني
ــــه ٢٠٠٠.  ٤٨١ و٤٨٢، املعقودتـــني يف ٢٣ حزيـــران/ يوني

(انظر CEDAW/C/SR.481 و 482). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٢٧٩ -أبلغت ممثلة رومانيا اللجنة يف معرض تقدميها للتقريـر 
أن حكومـة بلدهـــا أيــدت مجيــع الصكــوك الدوليــة الرئيســية 
حلقـوق اإلنسـان وإجـراءات تقـدمي التقـارير وسـحبت حتفظــها 
على املادة ٢٩ من اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز 
ضد املرأة املصدق عليها يف عـام ١٩٨١. وقـالت إنـه بعـد أن 
مت اعتمـاد إعـالن ومنـــهاج عمــل بيجــني، اختــذت حكومتــها 
خطـوات مؤسسـية وتشـريعية حمـددة لتعزيـز حقـــوق اإلنســان 
للمرأة وتكافؤ الفرص أمام الرجل واملرأة. وأضـافت قائلـة إنـه 

ـــذي  باإلضافــة إىل اجلوانــب اإلجيابيــة للتحــول الدميقراطــي ال
ـــــذ عــــام ١٩٨٩، تســــببت التكــــاليف  تشـــهده رومانيـــا من
االقتصادية واالجتماعية هلذا التحـول يف بعـض الصعوبـات يف 

سبيل التنفيذ الكامل لالتفاقية ضد املرأة. 
٢٨٠ -وأبلغت املمثلة اللجنة أن جهودا تبذل حاليا لتكييـف 
التشريعات الوطنية مبا يتسق مع القواعد الدولية وأن الدســتور 
والقوانـني القائمـة يف رومانيــا يتضمنــان أحكامــا تنــص علــى 
املسـاواة يف احلقـوق - بصـرف النظـر عـن نـوع اجلنـــس - يف 
جمـاالت مثـل الـزواج واحليـاة االجتماعيـة والعمـل، فضـال عــن 
نصـوص تقضـي مبنـح الرجـل احلـق يف إجـازة األبـوة. والعمـــل 
جار أيضا إلدخال تعديالت على القانون اجلنائي جتعلـه ينـص 

على إنزال عقوبات على مرتكيب العنف العائلي. 
٢٨١ -وأبلغــت املمثلــة اللجنــة أنــــه قـــد مت إنشـــاء هيـــاكل 
مؤسسـية لتعزيـز السياسـات املنتهجـة لفـائدة املـرأة يف جمــاالت 
مـن قبيـل إتاحـة فـرص العمـــل ، وحقــوق اإلنســان، واملركــز 
االجتماعي، واألسرة، والعنف العائلي واملساواة بني اجلنسـني 
وتعميـم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين. وأشـارت إىل أنـــه ال تــزال 
هناك حاجة إىل حتسني التنسيق بني مجيـع السـلطات املسـؤولة 
عـن مسـائل املـرأة، لضمـان تكـافؤ الفـرص املتاحـة أمـام املـــرأة 
والرجل، ولكنه أنشـئ مكتـب الدفـاع عـن النـاس وهـو يضـم 

مكتبا ألمني املظامل املتعلقة حبقوق اإلنسان. 
٢٨٢ -وأبلغت املمثلة اللجنة أنه بالرغم مـن أن نسـبة كبـرية 
من أفراد احلزب نساء، ال تزال نسبة متثيل املرأة يف املستويات 
ـــادل نســبة متثيــل الرجــل.  العليـا لصنـع القـرار السياسـي ال تع
والحظت أن نسبة عدد النسـاء إىل أعضـاء الربملـان ال تتعـدى 
٥,٣ يف املائــة، وأن الربملــان رفــض مشــــروع قـــانون بشـــأن 
ــــا  تســـاوي نســـبيت متثيـــل املـــرأة والرجـــل يف املنـــاصب العلي
لألحـزاب السياسـية، وقـالت إنـه ال يـزال يتعـــني اختــاذ تدابــري 

لزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية. 
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٢٨٣ -وأبلغـــت املمثلـــة اللجنـــة أن العنـــف العـــائلي أحــــد 
اــاالت املثــرية للقلــق بوجــه خــاص وأنــه بــالرغم مــن أنـــه 
ال توجد أحكام قانونية حمددة بشأن العنف العائلي، تقع هذه 
اجلرائم حتت طائلـة عـدة مـواد مـن القـانون اجلنـائي والقـانون 
رقـم ١٩٩١/٦١. وتشـمل التدابـري األخـرى ملكافحـة العنـــف 
العائلي إنشاء مراكز لتقدمي املشورة لألسر ومساعدة الضحايا 
وإعـداد دراسـة عـــن العنــف العــائلي. وستشــمل اإلجــراءات 
األخـرى دراسـات بشـــأن أســباب وآثــار العنــف ضــد املــرأة 
وســـبل حتســـني التشـــريعات كيمـــا تـــدرج فيـــها عقوبــــات 
جنائيــة ومدنيــة وإداريــــة ملكافحـــة العنـــف العـــائلي وتقـــدمي 
ــــا هـــذا العنـــف والـــربامج التدريبيـــة لفـــائدة  احلمايــة لضحاي
الشـرطة واحملـامني ودعـــم اتمــع املــدين يف التصــدي للعنــف 

العائلي. 
٢٨٤ -ووجهت االنتبــاه إىل مشـاكل البغـاء واالجتـار الـدويل 
بالنسـاء والفتيـات فقـالت إنـه ال توجـد أحكـام قانونيـة حمــددة 
ملعاجلـة االجتـار يف النسـاء وإمنـا قُدمـت إىل الربملـان مقترحـــات 
لتعديـل القـانون اجلنـائي. وتتعـاون رومانيـا أيضـا مـــع البلــدان 
األخرى ملكافحة مشكلة االجتار بالنساء، وقد مت إنشاء مركـز 
إقليمــــي يف بوخارســــت ملنــــع اجلرميــــــة العـــــابرة للحـــــدود 

ومكافحتها. 
٢٨٥ -وأبلغت املمثلة اللجنة أن نسـاء كثـريات يشـاركن يف 
نظام التعليم سواء كطالبـات أو أسـاتذة وأشـارت إىل ارتفـاع 
نسبة امللتحقات بـالتعليم العـايل. وقـالت إن عـدد النسـاء يقـل 
قليـال مـع ذلـــك يف منــاصب التعليــم اإلداريــة العليــا يف حــني 
ال تزال نسبة عدم اإلملام مببادئ القراءة والكتابـة لـدى النسـاء 
مرتفعـة: ٤,٦ يف املائـة يف عـام ١٩٩٧ (مقـابل ٥,٠ يف املائــة 
يف عام ١٩٩٢). ولزيادة الوعي باملسـائل اجلنسـانية، أدخلـت 
رومانيـا يف منـاهج التعليـم يف عـــدة جامعــات برامــج تدريبيــة 

بشأن هذه املسائل. 

٢٨٦ -وأبلغـت املمثلـــة اللجنــة أن اإلصالحــات االقتصاديــة 
اجلاريـة أثَّـرت سـلبيا يف أوضـــاع املــرأة بســبب زيــادة معــدل 
بطالـة املـرأة وتراجـع الضمـان االجتمـاعي، إذ ارتفعـــت نســبة 
بطالـة املـرأة يف الفـترة مــن ١٩٩٨ إىل ١٩٩٩ مــن ١٠,٥ يف 
املائة إىل ١١,٤ يف املائة ووصلـت منـذ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
ـــا تكــون األجــور منخفضــة يف  إىل ١١,٢ يف املائـة. وغالبـا م
اـاالت الرئيسـية الـيت تعمـــل فيــها املــرأة كالرعايــة الصحيــة 
واملســاعدة االجتماعيــة والتعليــم والزراعــة والتجــــارة. وقـــد 
حصـل تطـور إجيـايب يف القطـاع اخلـاص، الـذي أصبـح يشـــغل 
عــددا مــتزايدا مــن النســاء. أمــا عــدد النســــاء العـــامالت يف 
قطاعات مثل قطاعـات اخلدمـات املاليـة واملصرفيـة وخدمـات 
ـــا زال يــتزايد، حيــث األجــور أعلــى ممــا عليــه يف  التـأمني فم
القطاعـات األخـرى. وأشـــارت املمثلــة إىل أن املــرأة مل تكــن 
تشغل يف عام ١٩٩٩ سوى ثلث املناصب اإلدارية والتجاريــة 
العليا وأن وزارة العمل والرعاية االجتماعية اختـذت خطـوات 
لتحسني ظروف عمل املرأة منها خطوات للعمل من أجـل أن 
تتاح أمامها نفس الفرص املتاحة للرجل وتقدمي الدعـم لفـائدة 
العاطالت عن العمل بإعادة إدماجهن يف سوق العمل وتقـدمي 
املساعدة من أجل تنويع األنشطة االقتصاديــة الـيت تضطلـع ـا 

املرأة. 
٢٨٧ -وأبلغـت املمثلـة اللجنـة أن متوسـط عمـــر املــرأة عنــد 
الوالدة يفوق متوسط عمر الرجل ولكن نسبة وفيـات النسـاء 
نتيجـة ألمـراض القلـــب والســرطان أعلــى ممــا عليــه يف حالــة 
الرجال. واخنفضت نسـبة الوفيـات النفاسـية منـذ أن صـدر يف 
عـام ١٩٨٩ قـانون جيـيز اإلجـــهاض وإن كــان ارتفــاع عــدد 
حاالت اإلجهاض أمر يثري القلق. فقد وضعت وزارة الصحـة 
ـــتراتيجية  يف عــام ١٩٩٨ برناجمــا وطنيــا لتنظيــم األســرة واس
وطنيـة لتعزيـز الصحـة اإلجنابيـة بتعريـف السـكان بطـــرق منــع 
احلمل احلديثة واملمارسات اجلنسـية الصحيـة. وُأدخلـت علـى 
نظــام الرعايــة الصحيــة ابتــداء مــن عــام ١٩٩٧ إصالحـــات 
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واعتمدت فيه عدة تدابري حلماية األم والطفـل. وباإلضافـة إىل 
ذلـك، أنشـئت جلنـة وطنيـة مشـتركة بـني القطاعـات ملكافحــة 
ـــص  اإليــدز بإجيــاد حلــول للمشــكالت املرتبطــة بفــريوس نق
املناعة البشرية ومن املعتزم أن يضطلع، بالتعاون مع النقابات، 
ـــرأة يف الصحــة والصحــة  بتنفيـذ خطـة عمـل بشـأن حقـوق امل
اإلجنابيــة. والعمــل جــاٍر إلعــداد دليــل قــانوين بشــأن توفـــري 

احلماية يف جمال العمل لفائدة املوظفات احلوامل. 
٢٨٨ -وحلماية األطفال، مبن فيهم الطفلة، اعتمدت رومانيـا 
اســتراتيجية لرعايــة األطفــال للفــــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣، بغيـــة 
وضــع مبــادئ عامــة فضــال عــن أهــداف وأنشــطة ملموســـة 
حلماية الطفل. وأبلغت املمثلة أيضا اللجنة أنه مت إنشاء وكالـة 

وطنية حلماية حقوق الطفل. 
٢٨٩ -وأبلغـت املمثلـة اللجنـة أنـه أصبـــح هنــاك يف رومانيــا 
عـدد مـتزايد مـن املنظمـــات غــري احلكوميــة ومنــها منظمــات 
نسـائية، وشـددت علـى أمهيـة التعـاون بـني احلكومـة واتمـــع 
املـدين لتعزيـز النـهوض بـاملرأة وحتقيـق املسـاواة بـني اجلنســني. 
وأكدت املمثلة من جديد التزام احلكومة بـأن تنفـذ علـى حنـو 
كـامل اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـــد املــرأة 
وقــالت إن حكومتــها قــد استرشــــدت باملبـــادرات اجلديـــدة 
للنــهوض بــاملرأة الــــيت اعتمدـــا الـــدورة االســـتثنائية الثالثـــة 
والعشـرين للجمعيـــة العامــة الــيت انعقــدت يف حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٠ وأبلغــت اللجنــة أيضــا أن رومانيــا بــدأت يف إعــــداد 
اإلجــراءات احملليــة الالزمــة لتوقيــع الــــربوتوكول االختيـــاري 

لالتفاقية. 
التعليقات اخلتامية للجنة 

مقدمة 
٢٩٠ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا حلكومـة رومانيـا لقيامــها 
بتقـدمي التقريـر الـدوري املوحـد الرابـع واخلـامس. وهـــي تثــين 
على احلكومة للردود الشاملة اخلطية على أسـئلة اللجنـة والـيت 

تضمنـت أيضـا بيانـات موزعـة حسـب اجلنـس وعلـى الكلمـــة 
الشفوية اليت قدمت فيها معلومات إضافية بشـأن املرحلـة الـيت 
قُطعــت حــىت اآلن يف تنفيــذ االتفاقيــة. وتثــــين اللجنـــة علـــى 
الطريقة اليت حددت ا الدولـة الطـرف اـاالت الـيت مـا زال 

يتعني إحراز مزيد من التقدم فيها. 
٢٩١ -وتثين اللجنة على حكومة رومانيا لقيامها بإيفاد وفـد 
رفيع املستوى برئاسة وزيـر اخلارجيـة ووزيـر العمـل والرعايـة 
الصحيــة وعضويــة موظفــني مــن عــــدة فـــروع مـــن اجلـــهاز 
احلكومـي وممثلـــني عــن املنظمــات غــري احلكوميــة. وترحــب 
اللجنـة بـاحلوار املفتـــوح والصريــح والصــادق الــذي دار بــني 

الوفد وأعضائها. 
ـــذي ورد فيــه أــا  ٢٩٢ -وترحـب اللجنـة ببيـان احلكومـة ال
بـــدأت يف اإلجـــراءات احملليـــة للتوقيـــــع علــــى الــــربوتوكول 
االختيـاري لالتفاقيـة والتصديـق عليـه وهـي تـــأمل أن تســارع 

الدولة الطرف بإمتام هذه اإلجراءات. 
اجلوانب اإلجيابية 

٢٩٣ -تثــين اللجنــة علــى مــا بذلتــه احلكومــة مــن جــــهودا 
وال سيما منذ انعقاد املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة يف عـام 
١٩٩٥ - لتنفيذ االتفاقية ومواءمة قوانـني رومانيـا وسياسـتها 
بشـأن املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة مـن نفـس الفــرص 

املتاحة للرجل مبا يتسق مع أحكام االتفاقية. 
٢٩٤ -وترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون إجازة األبـوة الرامـي 

إىل تعزيز مبدأ تقاسم املسؤوليات يف األسرة واتمع.  
٢٩٥ -وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود اجلارية إلصـالح 
ــــة بغيـــة ســـد الثغـــرات التشـــريعية  األطــر التشــريعية الروماني
واألحكام التمييزية املتبقية وحتقيق املساواة بني الرجل واملرأة. 
وهي ترحب بوجه خاص مبا تبذله احلكومة من جهود لوضـع 
ـــال  قــانون بشــأن تكــافؤ الفــرص أمــام الرجــل واملــرأة وإدخ
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تعديالت على القانون اجلنائي تتعلق بالعنف العـائلي واالجتـار 
بالنساء. 

٢٩٦ -وترحب اللجنة بقيام احلكومة يف عام ١٩٩٨ بإنشاء 
مكتـب للدفـاع عـن النـاس يقـــوم مقــام مكتــب أمــني املظــامل 
املتعلقـة حبقـوق اإلنســان ويتمتــع بصالحيــات محايــة حقــوق 

املرأة والطفل ، مبا يف ذلك داخل األسرة. 
٢٩٧ -وترحــب اللجنــة بــاملواقف املتفهمــة والتعاونيــة الـــيت 
اختذــا احلكومــة جتــاه هــذه املنظمــات غــري احلكوميــة الــــيت 
ال ينفك عددها يتزايد ومبا اضطلعت بـه مـن جـهود مشـتركة 
ـــدين للتشــجيع علــى تنفيــذ  مـع اجلـهات الفاعلـة يف اتمـع امل

االتفاقية. 
العوامل والصعوبات اليت تؤثر على تنفيذ االتفاقية 
٢٩٨ -تــرى اللجنــة أن التحــول الدميقراطــي الــذي متــر بـــه 
رومانيا منذ عام ١٩٨٩، ال يزال يطرح حتديـات كبـرية أمـام 
التنفيـــذ الكـــامل لالتفاقيـــة، وال ســـيما يف قطـــــاعي العمــــل 

والصحة. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٢٩٩ -بــالرغم مــن أن اللجنــة تالحــظ أن مثــــة إصالحـــات 
وخطط قائمة بالفعل، فإا تعرب عما يساورها مـن قلـق إزاء 
الوتـــرية العامـــة الـــيت ســـارت عليـــها التغيـــريات التشـــــريعية 
والتغيـريات الـيت اتخـذت يف جمـال السياســـة العامــة يف الدولــة 
الطــرف منــذ أن مت النظــر يف التقريــر الــدوري الثــالث لعــــام 

 .١٩٩٣
٣٠٠ -وتدعـــو اللجنـــة احلكومـــة إىل أن تســـــلم بضــــرورة 
اإلسراع بإعداد التغيريات التشـريعية املتعلقـة بالسياسـة العامـة 
وإيـالء األولويـــة العليــا العتمــاد التشــريعات املقترحــة بشــأن 
تكافؤ الفرص والعنف العائلي واالجتار يف املـرأة. وهـي تدعـو 
أيضــا احلكومــة إىل أن تضــع املســاواة بــني اجلنســــني ضمـــن 
أولوياا وأن تضع سياسـة متكاملـة وموحـدة لتنفيـذ االتفاقيـة 

ـــذه  وحتقيــق املســاواة بــني الرجــل واملــرأة علــى أن تشــمل ه
السياسـة جـدوال زمنيـا لرصـد وتقييـم مـا يحـرز مـن تقـــدم يف 
هـذا الصـدد. وحتـث اللجنـة احلكومـة علـى أن تنظـــر فيمــا إن 
كانت اآلليات الوطنية للنهوض بـاملرأة آليـات مناسـبة ومتويـل 
هذه اآلليات لتضطلع بدور الريادة يف هذا اجلهد والتنسـيق يف 
ذلـك مـع احلكومـــة ومنظمــات اتمــع املــدين وزيــادة وعــي 
الـرأي العـام وتعبئتـه لتـأييد التدابـري املتعلقـــة بــإحالل املســاواة 

والقضاء على األفكار النمطية. 
٣٠١ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مـا تسـببه املواقـف الـيت 
حتصر دور املرأة والرجل داخل األسرة يف أشـكال منطيـة. مـن 
تـدين نسـبة متثيـل املـرأة يف مجيـع مســـتويات اختــاذ القــرار ويف 

مجيع ااالت. 
٣٠٢ -وتدعو اللجنة احلكومة إىلأن تزيد جهودها للتصـدي 
هلـذه املواقـف النمطيـة. وحتـث احلكومـة علـى أن تنفـذ تدابـــري 
اسـتثنائية مؤقتـة طبقـا للفقـــرة ١ مــن املــادة ٤ مــن االتفاقيــة، 
لزيادة عدد النساء يف مجيـع منـاصب صنـع القـرار وخاصـة يف 
ــــة  احلكومــة والربملــان. وتدعــو احلكومــة إىل أن متنــح األولوي
ملراجعـة وتنقيـح مـواد ونصـوص ومنـاهج التدريـس وال ســيما 

لكل من التعليم االبتدائي والثانوي. 
٣٠٣ -وممـا يثـري قلـق اللجنـة اسـتمرار الصـــورة النمطيــة الــيت 
تعطي صورة جنسية عن املـرأة يف وسـائط االعـالم وخباصـة يف 
اإلعالنات. وتدعو اللجنة أيضا احلكومة إىل أن تشجع وسائط 
اإلعـالم علـى أن تســـاهم يف هــذا اجلــهد الــذي يبذلــه اتمــع 
للتغلب على تلك املواقف وخلق الفـرص لرسـم صـورة إجيابيـة 
وغري تقليدية عن املرأة وتشجيع وتيسري استخدام آليات الرقابة 
الذاتية داخل وسائط اإلعالم للحد من تصوير املرأة انطالقا من 

أفكار منطية تقوم على أساس التمييز ضد املرأة. 
٣٠٤ -ومع ترحيب اللجنـة بـإدراج االتفاقيـة يف التشـريعات 
احمللية وتغليبها عليها عمـال بذلـك، باملـادة ٢٠ مـن الدسـتور، 
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فإـا تعـرب عـن قلقـها ألن القـائمني علـــى اجلهــــاز القضـائي 
ال يدركون عند اختاذ القرارات احمللية ما تتيحه املادة ٢٠ مـن 

الدستور من فرص لتنفيذ االتفاقية. 
ــــل إدراج  ٣٠٥ -وتشـــجع اللجنـــة احلكومـــة علـــى أن تكف
ـــها علــى املســتوى احمللــي، يف منــاهج  االتفاقيـة ونطـاق انطباق
التدريـس يف كليـــات احلقــوق ويف التعليــم املســتمر للقضــاة. 
وتدعو احلكومة إىل أن تزودها، يف تقريرهـا القـادم مبعلومـات 
ــــيت قدمـــت إىل احملـــاكم حلصـــول انتـــهاك  عــن الشــكاوى ال
لالتفاقية وبشأن أي قرار تتخذه أي حمكمة عمال حبكم تنـص 

عليه االتفاقية. 
٣٠٦ -وبـالرغم مـن أن اللجنـــة تالحــظ أن احلكومــة تســلم 
بتعاظم مشكلة العنف ضد املرأة، فإـا تعـرب عـن قلقـها مـن 
هذا األمر. ويساورها قلق لعدم وجود تشريعات جترم العنـف 
العائلي مبا فيه اغتصاب الزوج لزوجته واالعتراف يف القـانون 
اجلنائي بوجاهة الدفـع مبـا يسـمى �الـزواج الصلحـي� الـذي 
تنتفي معه عن املغتصب جرمية االغتصاب إذا وافقت الضحيـة 
على الزواج مـن مغتصبـها. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا ألنـه 

ال توجد تشريعات بشأن التحرش اجلنسي. 
٣٠٧ -وتدعو اللجنة احلكومة أن تعامل العنف ضد املــرأة - 
أيـا كـانت أشـكاله - علـى أنـه جرميـة يعـاقب عليــها العقــاب 
املناسب مبوجب القانون متشيا يف ذلك مع ما يتفـق والتوصيـة 
العامـة ١٩ الـيت أصدرـــا اللجنــة بشــأن العنــف ضــد املــرأة. 
ـــوم جبمــع بيانــات  وحتـث اللجنـة خباصـة احلكومـة علـى أن تق
موزعة حسب الفئة العمرية بشأن مدى تفشي العنف بأنواعه 
مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي. وتوصـــي اللجنــة بــأن يتــم ســن 
ــــاليت  تشــريعات واختــاذ تدابــري لكفالــة أن تســتفيد النســاء ال
يتعرضن للعنف من سبل فوريـة إلنصافـهن ومحايتـهن . وهـي 
تدعو أيضا احلكومة إىل أن توسع محلتـها لعـدم التسـامح البتـة 
مع أعمال العنف ضد املـرأة إىل أن تتحـول هـذه األعمـال إىل 

ظاهرة مرفوضة اجتماعيا وأخالقيا. وتوصي اللجنة أيضا بـأن 
تتخـذ تدابـري لضمـــان اقتنــاع املســؤولني عــن إنفــاذ القوانــني 
والعـاملني يف اجلـهاز القضـــائي ومقدمــي الرعايــة الطبيــة بــأن 
ـــل انتــهاكا  العنـف ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي، ميث
حلقــوق اإلنســان للمــرأة املكفولــة مبوجــب االتفاقيــة وجيـــب 

احملاكمة عليه باجلدية والسرعة الواجبتني. 
٣٠٨ -وإذ ترحــب اللجنــة باجلــهود الــيت تبذهلــــا احلكومـــة 
ملكافحـة العنـف، فإـــا تالحــظ بقلــق اتســاع نطــاق االجتــار 
بالنســاء يف رومانيــا بوصفــها بلــدا ينطلــق ويعــــرب منـــه هـــذا 

النشاط. 
٣٠٩ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـــوات 
عاجلـة أخـرى ملنـع االجتـار بالنسـاء والقضـاء عليـه، وال ســيما 
بترسيخ فكرة جترمي هذا الفعل يف تشريعات البلــد. وينبغـي أن 
تشمل هذه اخلطوات زيادة التعـاون العـابر للحـدود والتعـاون 
الدويل، وال سيما مع البلدان املستقبلة للحد مـن انتشـار هـذه 
ــأن  الظـاهرة وحماكمـة املتجريـن بالنسـاء. وهـي توصـي أيضـا ب
تركز الدول الطرف على األسـباب اجلذريـة لالجتـار بالنسـاء، 
وذلــك مــن خــالل تدابــري ترمــــي إىل ختفيـــف وطـــأة الفقـــر 
والتمكـني للمـرأة اقتصاديـا. وتشــجع اللجنــة احلكومــة أيضــا 
علـى مسـاعدة النسـاء الضحايـا بتقـدمي املشـورة إليـهن وإعــادة 
إدماجهن. وتوصي اللجنة أيضـا احلكومـة بـأن تـويل االهتمـام 
الواجب إىل املادة ٦ من االتفاقية يف املناقشات اجلاريـة بشـأن 

التشريعات الواجب اختاذها للتصدي للبغاء. 
٣١٠ - وتعرب اللجنة عـن قلقـها الرتفـاع نسـبة األميـة بـني 
النسـاء الالئـي يزيـد سـنهن علـى ٥٠ سـنة والفجـوة العريضـــة 
جـدا يف نسـبة األميـة بـني سـكان املنـاطق احلضريـــة والريفيــة، 
فضــال عــن ارتفــاع معــدالت تســرب الفتيــــات يف املـــدارس 
الثانوية. ومما يثري قلق اللجنة أيضا أنه على الرغـم مـن ارتفـاع 
عـدد النسـاء الـاليت يعملـن يف قطـــاع التعليــم، ال تــزال نســبة 
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متثيلـهن يف املنـاصب اإلداريـة ومنـاصب صنـــع القــرار يف هــذا 
القطاع متدنية. 

٣١١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ تدابـري لزيـــادة مســتويات 
ــــريات يف الســـن  اإلملــام بــالقراءة والكتابــة لــدى النســاء الكب
وتقليـص الفجـوة الفاصلـة يف هـذا اـال بـــني املــرأة احلضريــة 
واملرأة الريفية. وينبغي كذلك بذل جـهود لضمـان اسـتهداف 
التعليم، مبا فيه التعليم املستمر وبرامج حمو أمية الكبار، للمـرأة 
واحتوائــــه علــــى برامــــج للتدريــــب علــــى التكنولوجيـــــات 
واالتصــاالت اجلديــدة لــــتزويد النســـاء والبنـــات باملـــهارات 

املطلوبة يف اقتصاد قائم على املعرفة. 
ـــق بشــأن حالــة املــرأة يف ســوق  ٣١٢ -ويسـاور اللجنـة القل
العمـل، وال سـيما وجـود عـاطالت منـهن بعــدد يفــوق عــدد 
الرجال وتراجع عدد النسـاء بـني السـكان الناشـطني اقتصاديـا 
وتركزهــن بصفــة خاصــــة يف اـــاالت والقطاعـــات املهنيـــة 
املنخفضة األجور. ويساور اللجنة القلـق أيضـا الرتفـاع عـدد 

العامالت يف األسر بدون أجر وال سيما يف املناطق الريفية. 
٣١٣ -وتوصي اللجنة بأن تعاجل سياسات احلكومة يف جمـايل 
ـــرص العمــل حالــة العــامالت معاجلــة  سـوق العمـل وإتاحـة ف
واضحة حىت ال يقع عليهن العبء األكـرب لتكلفـة حتـول البلـد 
حنـو اقتصـاد السـوق. وهـي توصـي أيضـــا بــأن توضــع تدابــري 
عاجلـة وهادفـة لتسـهيل دخـول املـرأة إىل القطاعـات اجلديـــدة 
الـيت تشـهد منــوا اقتصاديــا، مبــا يف ذلــك متكينــها مــن تنظيــم 
مشــــاريع حلســــاا اخلــــاص ومحايــــة حقوقــــها يف الصحـــــة 
واسـتحقاقات التقـاعد . وتشـجع اللجنـة أيضـا احلكومـة علــى 
العمل من أجـل أن تسـتفيد املـرأة علـى حنـو كـامل مـن فـرص 
العمـل الـيت ختلقـها االسـتثمارات األجنبيـة مـع ضمـان احلمايــة 
غــري التمييزيــة حلقوقــها. وتوصــي اللجنــة أيضــا بــأن تبــــادر 
احلكومة على سبيل األولوية، إىل اعتماد قانون تطلعي يضمن 
تكـافؤ الفـرص ويطبـق أيضـــا علــى القطــاع اخلــاص ويشــمل 

ـــن أجــل حتقيــق تكــافؤ  إنشـاء مكتـب خـاص ألمـني املظـامل م
الفـرص للمـرأة وتزويـده بصالحيـات ختولـــه تلقــي الشــكاوى 
بشـأن االنتـهاكات املخلـة بـــالقوانني املتعلقــة بتكــافؤ الفــرص 

والتحقيق يف احلاالت اليت تنطوي على متييز ضد املرأة. 
ــــة الصحيـــة  ٣١٤ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها بشــأن احلال
للمرأة، وال سيما الصحة اإلجنابية. وهـي إذ ترحـب بـالتراجع 
الذي سجل يف اآلونة األخـرية يف معـدالت الوفيـات النفاسـية 
ـــزال مرتفعــة  ووفيـات األطفـال، تـرى أن هـذه املؤشـرات ال ت
مقارنـه بـالبلدان األخـرى يف املنطقـة. وممـــا يثــري قلقــها بوجــه 
خـاص، ارتفـــاع معــدالت اإلجــهاض واســتخدام اإلجــهاض 
وسـيلة ملنـع احلمـل. وهـي تعـرب أيضـــا عــن قلقــها الرتفــاع 
ــــدز،  معــدالت اإلصابــة بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية/اإلي
ـــرب  واألمــراض املنقولــة عــن طريــق االتصــال اجلنســي. وتع
اللجنة عن قلقها بشأن حالة البيئة، وال سيما إصابـات العمـل 

وما يترتب عليها من آثار على صحة املرأة. 
٣١٥ -وإذ تثــين اللجنــة علــى احلكومــة الحتفاظـــها بنظـــام 
لتوفـري الرعايـة الصحيـة جمانـا للجميـع، توصـي بزيـادة اجلــهود 
لتحسني الصحة اإلجنابية. وهي تدعـو بوجـه خـاص احلكومـة 
إىل أن تقوم بتحسني توافر وقبول واستخدام الوسائل احلديثـة 
ملنــع احلمــل لتفــادي اســتعمال اإلجــهاض كوســــيلة لتنظيـــم 
األسرة. وهي تشجع احلكومة على تدريس التربية اجلنسية يف 
مجيع املدارس دون استثناء، مبا فيـها مـدارس التدريـب املـهين. 
وحتـث اللجنـــة أيضــا احلكومــة علــى أن توجــه اســتراتيجياا 
ملكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز واســتراتيجياا 
ملنع انتشار األمراض الـيت تنتقـل عـن طريـق االتصـال اجلنسـي 
حنو الفئات اليت تزداد فيها احتماالت اإلصابة ذه األمـراض. 
وتشـجع احلكومـة علـى أن تعـزز تعاوــا مــع املنظمــات غــري 
احلكوميــة لتحســني احلالــة الصحيــة العامــــة لبنـــات رومانيـــا 
ونسائها. وهي تطلب أيضا مـن احلكومـة أن تقـدم يف التقريـر 
القــادم معلومــات تفصيليــــة بشـــأن اســـتهالك النســـاء للتبـــغ 
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وإحصاءات عن املدمنات على اخلمر واملخـدرات وغـري ذلـك 
من مظاهر اإلدمان. 

٣١٦ -وممـا يثـري قلـــق اللجنــة، تزايــد عــدد املســنات الــاليت 
يعشن يف فقر. 

ـــة  ٣١٧ -وهـي إذ ترحـب باعتمـاد قـانون املعاشـات التقاعدي
وقانون مساعدة املسـنات، تدعـو احلكومـة إىل أن تعمـل دون 
إبطـاء مـن أجـل اعتمـاد قــانون الضمــان االجتمــاعي املقــترح 
الذي سيدرج املساعدة االجتماعيـة لفـائدة الذيـن ال تشـملهم 

االستحقاقات التقاعدية ومعظمهم من املسنات احملتاجات. 
٣١٨ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء الفـرق يف السـن املســموح 
به لزواج الفىت والفتاة املنصوص عليه يف قانون األسـرة، وإزاء 
إمكانية إجازة زواج الطفالت مبوجـب القـانون، األمـر الـذي 
ال يتفـق مـع املـادة ١٦ مـن االتفاقيـة. ويســـاور اللجنــة القلــق 
أيضـا ألنـه علـى الرغـم مـــن تنــاقص حــاالت الــزواج وتزايــد 
حـاالت املعاشـرة دون زواج، فــإن النظــام القــانوين ال حيمــي 

حقوق النساء املعاشرات دون زواج. 
٣١٩ -وتوصي اللجنة احلكومة بأن تتخذ إجراءات لتكييـف 
تشريعاا بشأن سن زواج املرأة وسن زواج الرجل مبـا يتسـق 
مـع االتفاقيـة، وأن تراعـي التوصيـة العامـة ٢١ للجنـة. وتدعــو 
اللجنة احلكومة إىل أن تنظر يف سبل محاية حقوق املرأة مبـا يف 
ذلك حقها يف النفقة واحلضانـة بالنسـبة للحـاالت الـيت تنتـهي 

فيها عالقة املساكنة. 
ــل  ٣٢٠ -وتشجـــع اللجنــــة احلكومـــــة علـى أن تؤيـد التعدي
الذي أدخل على املـادة ٢٠ الفقـرة (١) مـن االتفاقيـة املتعلقـة 

مبواعيد اجتماع اللجنة. 
ــــرد يف تقريرهـــا  ٣٢١ -وتطلــب اللجنــة مــن احلكومــة أن ت
الـدوري املقبـــل بشــأن املســائل احملــددة الــيت أثــريت يف هــذه 
التعليقـات اخلتاميـة. وهـــي تطلــب كذلــك منــها أن تقــدم يف 

تقريرها القادم تقييما لألثــر املـترتب علـى التدابـري الـيت اختذـا 
لتنفيذ االتفاقية. 

٣٢٢ -وتطلـب احلكومـة نشـر هـذه التعليقـــات علــى نطــاق 
واسع يف رومانيا لتعريف سكان رومانيا، وال سيما القـائمون 
علـى إدارة األجـــهزة احلكوميــة والسياســيني بــاخلطوات الــيت 
اختذت لتأمني املسـاواة الفعليـة بـني املـرأة والرجـل واخلطـوات 
الالحقــة الالزمــة يف هــذا الصــدد. وهــي تطلــب أيضــا مــــن 
احلكومـة أن تواصـل القيـام، علـى نطـاق واســـع وال ســيما يف 
األوسـاط النسـائية وأوســـاط املنظمــات املدافعــة عــن حقــوق 
اإلنســان، بــــالتعريف باالتفاقيـــة والتوصيـــات العامـــة للجنـــة 
ومنهاج وخطة عمل بيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة 
والعشرين للجمعية العامـة �املـرأة عـام ٢٠٠٠: املسـاواة بـني 
اجلنسني والتنمية والســالم يف القـرن احلـادي والعشـرين� الـيت 

عقدت يف حزيران/ يونيه ٢٠٠٠. 
  

الفصل اخلامس 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة   

٣٢٣ -نظـــرت اللجنــــــــة فـــــــي ســـبل ووســـائل التعجيــــل 
بأعماهلـا (البنـد ٦ مـــن جــدول األعمــال) يف جلســتيها ٤٦٧ 
و ٤٨٥ املعقودتـــني فـــــــــــي ١٢ و٣٠ حزيـــران/يونيــــــــــــــه 

٢٠٠٠ (انظر CEDAW/SR.467 و 485). 
٣٢٤ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـــدة حقــوق املــرأة بشــعبة 
النــــهوض بــــاملرأة الــــيت قدمــــت تقــــــارير األمانـــــة العامـــــة 
(CEDAW/C/2000/II/4). ووجــهت االنتبــاه أيضــا إىل ورقـــة 

ـــوي علــى مقترحــات بشــأن مشــروع النظــام  العمـل الـيت حتت
الداخلي (CEDAW/C/2000/I/WG.I/WP.1) وورقة العمل اليت 
أعدا سيلفيا كارترايت بشأن اإلجراءات املقترحـة املقـرر أن 
ـــاري لالتفاقيــة  تتبعـها اللجنـة فيمـا يتعلـق بالـربوتوكول االختي

 .(CEDAW/C/2000/II/WP.2)
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ـــد ٦  اإلجــراءات الــيت اختذــا اللجنــة يف إطــار البن
من جدول األعمال   

النظام الداخلي  - ١
ـــره،  ٣٢٥ -اعتمـدت اللجنـة النظـام الداخلـي املنقـح يف جوه
رهنا بقيام األمانـة العامـة بإدخـال التنقحيـات التحريريـة علـى 
صياغتـه، بالتشـاور مـع السـيدة سـيلفيا كـارترايت. وســـيعتمد 
النظام الداخلي يف شكله النهائي يف الدورة الرابعـة والعشـرين 
للجنـة املقـرر عقدهـا يف كـانون الثـاين/ينـــاير - شــباط/فــرباير 

 ٢٠٠١ (انظر املقرر ٢٣/ثالثا). 
الربوتوكول االختياري لالتفاقية  - ٢

٣٢٦ -ناقشــت اللجنــة ورقــة العمــل املتعلقــــة بـــاإلجراءات 
ـــة بالــربوتوكول االختيــاري لالتفاقيــة، مبــا يف  املقترحـة املتصل
ذلـك املسـؤوليات اخلاصـة بكـل مـن اللجنـة واألمانـــة العامــة. 
ووافقت اللجنة على مواصلة النظر يف اإلجراءات املقترحـة يف 
دورا الرابعة والعشرين استنادا إىل ورقة العمل واملناقشة اليت 

 جرت يف الدورة الثالثة والعشرين. 
النــهج الــيت ســتتبع فيمــا يتعلــق بـــالدول األطـــراف  - ٣

اليت هلا تقارير متأخرة 
٣٢٧ -ناقشت اللجنة النهج املقترحة اليت سـتتبع فيمـا يتعلـق 
بـالدول األطـراف الـــيت هلــا تقــارير متــأخرة وقــررت، بصفــة 
اسـتثنائية وكـإجراء مؤقـت، دعـوة الـدول األطـــراف الــيت هلــا 
تقارير متأخرة إىل مجع هـذه التقـارير يف وثيقـة واحـدة (انظـر 
املقــرر ٢٣/أوال). ووافقــت اللجنــة علــى أن تواصــل النظــــر 
خالل دورا الرابعة والعشرين يف نـهج أخـرى تتبـع لتشـجيع 

 الدول األطراف على الوفاء بالتزاماا إزاء تقدمي التقارير. 
ـــا قبـــل الـــدورة اخلامســـة  أعضــاء الفريــق العــامل مل - ٤

والعشرين 
٣٢٨ -قررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق العامل ملـا قبـل 
الــدورة وأعضــاؤه املنــاوبون فيمــا يتعلــق بــــالدورة اخلامســـة 

والعشرين كما يلي: 

األعضاء 
تشارلوت أباكا (أفريقيا) 

سافيتري غونيسيكريي (آسيا) 
إيفانكا كوريت (أوروبا) 

روزالــني هــازيل (أمريكــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر 
الكارييب) 

األعضاء املناوبون 
آمنة عويج (أفريقيا) 

روزاريو مانالو (آسيا) 
كارميل شاليف (أوروبا) 

سـلمريا ريغاسـويل (أمريكـــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكارييب) 

 
التقارير اليت سينظر فيها خالل الدورات املقبلة  - ٥

٣٢٩ -قــررت اللجنــة أن تنظــر يف التقــــارير التاليـــة خـــالل 
دوراــا الرابعــة والعشــرين واخلامســة والعشــرين والسادســـة 

والعشرين: 
الدورة الرابعة والعشرون 

التقريراألويل 
أوزبكستان 
بوروندي 

كازاخستان 
ملديف 

 
التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع 

جامايكا 
التقريران الدوريان الثالث والرابع 

فنلندا 
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التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع 
منغوليا 

 
التقريـر الـدوري الثـــالث والتقريــر اجلــامع للتقريريــن 

الدوريني الرابع واخلامس 
مصر 

 
الدورة اخلامسة والعشرون   

التقرير األويل 
سنغافورة 

 
التقرير الدوري الثاين 

اجلماهريية العربية الليبية 
غيانا 

فييت نام 
هولندا 

 
التقرير الدوري الرابع 

السويد   
التقريران الدوريان الرابع واخلامس 

نيكاراغوا 
ويف حالة عدم متكن إحدى الدول األطـراف املذكـورة أعـاله 
من تقدمي تقريرها، ستنظر اللجنة يف التقرير اجلـامع للتقريريـن 
الدوريني الثالث والرابع آليسلندا، أو التقرير اجلامع للتقريرين 

الثالث والرابع لزامبيا. 
 

الدورة السادسة والعشرون   
رهنا بتنفيذ االقتراح ٢٣/أوال الـذي يتصـل باحتمـال 
عقد هذه الدورة خارج مقر األمم املتحدة، ستنظر اللجنـة يف 

التقارير التالية: 
 

التقرير الدوري الثاين 
غينيا االستوائية 

 
التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع 

أيسلندا 
سري النكا 

 
التقرير الدوري الرابع 

الربتغال 
 

التقرير الدوري اخلامس 
االحتاد الروسي 

ويف حالة عدم متكن إحدى الدول األطـراف املذكـورة أعـاله 
مـن تقـــدمي تقريرهــا، ســتنظر اللجنــة يف التقريريــن الدوريــني 
الثالث والرابع لزامبيـا؛ أو التقريـر اجلـامع للتقريريـن الدوريـني 
ــــا؛ أو التقريـــر الـــدوري اخلـــامس  الرابــع واخلــامس ألوكراني

للدامنرك. 
 

مواعيد الدورة الرابعة والعشرين للجنة  - ٦ 
٣٣٠ -وفقا جلدول املؤمتـرات لعـام ٢٠٠١، سـتعقد الـدورة 
الرابعة والعشرون للجنة يف الفترة من ١٥ كانون الثـاين/ينـاير 
إىل ٢ شباط/فرباير ٢٠٠١. وسيجتمع الفريق العـامل ملـا قبـل 
الدورة اخلامسة والعشرين يف الفترة من ٥ إىل ٩ شباط/فرباير 

 .٢٠٠١
  

الفصل السادس 
تنفيذ املادة ٢١ من االتفاقية   

٣٣١ -نظرت اللجنــــــــة يف تنفيذ املــــادة ٢١ من االتفاقيـــة 
(البند ٥ من جـدول األعمـال) فــــي جلسـتيها ٤٦٧ و ٤٨٥ 
املعقودتـني فـــــــي ١٢ و ٣٠ حزيـران/يونيــــــه ٢٠٠٠ (انظــر 

CEDAW/C/SR.467 و 485). 
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٣٣٢ -وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق املرأة اليت قدمت 
مذكرة من األمني العام بشـأن تقـارير الوكـاالت املتخصصـــة 
عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف اـــاالت الداخلــة يف نطــاق أنشــطتها 

 .(Add.1-4 و CEDAW/C/2000/II/3)
 

ـــد ٥  اإلجــراءات الــيت اختذــا اللجنــة يف إطــار البن
من جدول األعمال   

توصية عامة بشأن املادة ٤ من االتفاقية  - ١ 
٣٣٣ -ناقشــت اللجنـــــــة برنــامج عملــها الطويــــل األجـــل 
ـــادة ٢١ مــن االتفاقيــة،  املتعلـق بالتوصيـات العامـة يف إطـار امل
وقررت بدء العمل يف إعداد توصية عامة تتصل باملـادة ٤ مـن 
االتفاقيـة بشـأن التدابـــري اخلاصــة املؤقتــة الراميــة إىل التعجيــل 
بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة ، وذلـك يف دورـا 
ـــاير -  الرابعــة والعشــرين املقــرر عقدهــا يف كــانون الثــاين/ين

شباط/فرباير ٢٠٠١ (انظر املقرر ٢٣/ثالثا). 
 

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري  - ٢
وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب   

٣٣٤ -ناقشــت اللجنــة املؤمتــر العــــاملي ملكافحـــة العنصريـــة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة األجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن 
تعصب املقرر عقده يف جنوب أفريقيا يف الفترة مــن ٣١ آب/ 
أغسطس إىل ٧ أيلول/سبتمرب ٢٠٠١. ووافقـت اللجنـة علـى 
تســمية عضــو مــن أعضائــها ليعمــل منســقا لشــؤون املؤمتـــر 
وليتــوىل إعــداد مشــروع بيــــان تعتمـــده اللجنـــة لتقدميـــه إىل 
اللجنة التحضريية للمؤمتر العاملي املقرر عقده يف عام ٢٠٠١. 
وطلبــت اللجنــة إىل األمانــة العامــــة تقـــدمي الدعـــم للمنســـق 
يف إعـداد البيـان. كمـا طلبـت اللجنـة إىل رئيســـتها أن تطلــب 
دعـم األمـني العـــام للمؤمتــر فيمــا يتعلــق مبشــاركة اللجنــة يف 

املؤمتر. 
  

الفصل السابع 
ـــة  جــدول األعمــال املؤقــت للــــدورة الرابع

والعشرين   
٣٣٥ -نظـرت اللجنـة يف جـدول األعمـــال املؤقــت لدورــا 
الرابعـــــة والعشـــــرين يف جلســـــــتها ٤٨٥ املعقــــــودة يف ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.485). ووافقــت 

اللجنة على جدول األعمال املؤقت التايل: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن األنشطة املضطلـع ـا بـني  - ٣
الدورتني الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 

للجنة. 
النظـر يف التقـارير املقدمـة مبقتضـى املــادة ١٨  - ٤
من اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التميـيز 

ضد املرأة. 
تنفيذ املادة ٢١ من اتفاقية القضاء على مجيع  - ٥

أشكال التمييز ضد املرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٦

جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة اخلامســــة  - ٧
والعشرين. 

اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــن دورــــا الرابعـــة  - ٨
والعشرين. 
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الفصل الثامن 
اعتماد التقرير   

٣٣٦ -اعتمـــدت اللجنـــة، يف جلســـــتها ٤٨٥ املعقــــودة يف 
ــــــه ٢٠٠٠، التقريـــــر املتعلـــــق بدورـــــا  ٣٠ حزيــــران/يوني
 CEDAW/C/2000/II/L.1) الثالثـــــــــــــــــــة والعشــــــــــــــــــــرين
ـــــــة  وAdd.1-6  CEDAW/C/2000/II/CRP.3) بصيغتــــــه املعدل

شفويا. 
 

احلواشي 
تقرير املؤمتر العــاملي الرابــع املعــين بــاملرأة، بيجــني، ٤-١٥  (١)
أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٥ (منشــورات األمــــم املتحـــدة، رقـــم 
ــــع E.96.IV.13)، الفصــــل األول، القــــرار ١، املرفـــــق  املبي

الثاين. 
انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــــة، الـــدورة اخلامســـة  (٢)
 A ــــب (45/38/ ــــم ٣٨، والتصوي واألربعـــون، امللحـــــق رق

و Corr.1)، الفقرات من ٢٨ إىل ٣١. 
 .E .94.IV.1 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٣)
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املرفق األول 
الـدول األطـراف يف اتفاقيـة القضـــــاء علـى مجيـع أشـكال التميــيز 

ضد املرأة حىت ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠    
تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٨١(ج) االحتاد الروسي 
١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨١ ١٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨١(ب) إثيوبيا 

٩ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٠ متوز/يوليه ١٩٩٥(أ) أذربيجان 
١٤ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٥ متوز/يوليه ١٩٨٥(ب) األرجنتني 

٣١ متوز/يوليه ١٩٩٢ ١ متوز/يوليه ١٩٩٢(ب) األردن 
١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣(أ) أرمينيا 
٥ تشرين األول/اكتوبر ١٩٩٥ ٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥(أ) إريتريا 
٤ شباط/فرباير ١٩٨٤ ٥ كانون الثاين/يناير ١٩٨٤(ب) اسبانيا 

٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٣ ٢٨ متوز/يوليه ١٩٨٣(ب) أستراليا 
٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١ ٢١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩١(أ) إستونيا 
٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١ ٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩١(ب) إسرائيل 
٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨١ ٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨١ إكوادور 

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ ١١ أيار/ مايو ١٩٩٤(أ) ألبانيا 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ متوز/يوليه ١٩٨٥(ب) أملانيا(ز) 

٣١ آب/أغسطس ١٩٨٩ ١ آب/أغسطس ١٩٨٩(أ) أنتيغوا وبربودا 
١٤ شباط/فرباير ١٩٩٧ ١٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧(أ) أندورا 

١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٤(ب) إندونيسيا 
١٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٧ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦(أ) أنغوال 

٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨١ ٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨١ أوروغواي 
١٨ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٩ متوز/يوليه ١٩٩٥(أ) أوزبكستان 

٢١ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٢ متوز/يوليه ١٩٨٥ أوغندا 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٢ آذار/ مارس ١٩٨١(ج) أوكرانيا 
٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٨٦ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٥(أ) (ب)(ج) آيرلندا 
١٨ متوز/يوليه ١٩٨٥ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٥ أيسلندا 
١٠ متوز/يوليه ١٩٨٥ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٨٥(ب) إيطاليا 

١١ شباط/فرباير ١٩٩٥ ١٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥(أ) بابوا غينيا اجلديدة 
٦ أيار/مايو ١٩٨٧ ٦ نيسان/أبريل ١٩٨٧(أ) باراغواي 
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١١ نيسان/ابريل ١٩٩٦ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٦(أ)(ب) باكستان 
٢ آذار/ مارس ١٩٨٤ ١ شباط/فرباير ١٩٨٤(ب) الربازيل 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٠ بربادوس 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٨٠ الربتغال 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ متوز/يوليه ١٩٨٥(ب) بلجيكا 
١٠ آذار/ مارس ١٩٨٢ ٨ شباط/فرباير ١٩٨٢(ج) بلغاريا 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ ١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ بليز 
٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٤ ٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٤(أ)(ب) بنغالديش 

٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨١ ٢٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨١ بنما 
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ١٢ آذار/ مارس ١٩٩٢ بنن 

٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٣١ آب/أغسطس ١٩٨١ بوتان 
١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ١٣ آب/اغسطس ١٩٩٦(أ) بوتسوانا 

١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٧ ١٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧(أ) بوركينا فاسو 
٧ شباط/فرباير ١٩٩٢ ٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٢ بوروندي 

١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣(د) البوسنة واهلرسك 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٣٠ متوز/يوليه ١٩٨٠(ب) بولندا 
٨ متوز/يوليه ١٩٩٠ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠ بوليفيا 

١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ بريو 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٤ شباط/فرباير ١٩٨١(ج) بيالروس 

٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٥(أ)(ب)(ج) تايلند 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) تركمانستان 

١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٨٦ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٥(أ)(ب) تركيا 
١١ شباط/فرباير ١٩٩٠ ١٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٠(ب) ترينيداد وتوباغو 

٩ متوز/يوليه ١٩٩٥ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ) تشاد 
٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٣ ٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٨٣(أ) توغو 
٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) توفالو 
٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٥ ٢٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥(ب) تونس 

١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٤ ١٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٤(ب) جامايكا 
٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦(أ)(ب) اجلزائر 

٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ ٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) جزر البهاما 
٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ٣١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جزر القمر 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ)(ب) اجلماهريية العربية الليبية 
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٢١ متوز/يوليه ١٩٩١ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩١(أ) مجهورية أفريقيا الوسطى 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فرباير ١٩٩٣(ج)(د) اجلمهورية التشيكية(هـ) 
١٩ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥ ٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ مجهورية ترتانيا املتحدة 
٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ ٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ اجلمهورية الدومينيكية 

٢٦ كانون الثاين/يناير ١٩٨٥ ٢٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٤(ب)(ج) مجهورية كوريا 
١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ ١٧ تشرين األول/اكتوبر ١٩٨٦ مجهورية الكونغو الدميقراطية(و) 

١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨١ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
٧١ شباط/فرباير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤(د) مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) مجهورية مولدوفا 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦ ١٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥(أ) جنوب أفريقيا 

٣١ متوز/يوليه ١٩٩٤ ١ متوز/يوليه ١٩٩٤ (أ) جورجيا 
١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ ٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨(أ) جيبويت 
٢١ أيار/مايو ١٩٨٣ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣ الدامنرك 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٨٠ دومينيكا 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٥ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٠(أ) الرأس األخضر 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢ آذار/مارس ١٩٨١ رواندا 
٦ شباط/فرباير ١٩٨٢ ٧ كانون الثاين/يناير ١٩٨٢(ب) رومانيا 
٢١ متوز/يوليه ١٩٨٥ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ زامبيا 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ ١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ) زمبابوي 
٢٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٢(أ) ساموا 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٤ آب/أغسطس ١٩٨١(أ) سانت فنسنت وجزر غرينادين 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٥ ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥(أ) سانت كيتس ونيفيس 

٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٢ ٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢(أ) سانت لوسيا 
٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨١ ٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨١ سري النكا 
١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٩ آب/أغسطس ١٩٨١(ب) السلفادور 

٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج)(د) سلوفاكيا(هـ) 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٦ متوز/يوليه ١٩٩٢(د) سلوفينيا 

٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ ٥ تشرين األول/اكتوبر ١٩٩٥(أ)(ب) سنغافورة 
٧ آذار/مارس ١٩٨٥ ٥ شباط/فرباير ١٩٨٥ السنغال 
٣١ آذار/مارس ١٩٩٣ ١ آذار/مارس ١٩٩٣(أ) سورينام 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢ متوز/يوليه ١٩٨٠ السويد 

٢٦ نيسان/ابريل ١٩٩٧ ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧(أ) سويسرا 
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١١ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٨ ١١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٨ سرياليون 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) سيشيل 
٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٠ ٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩ شيلي 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٠(ب) الصني 

٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) طاجيكستان 
١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ ١٣ آب/أغسطس ١٩٨٦(أ)(ب) العراق 
٢٠ شباط/فرباير ١٩٨٣ ٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٨٣ غابون 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ غامبيا 
١ شباط/فرباير ١٩٨٦ ٢ كانون الثاين/يناير ١٩٨٦ غانا 

٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٠ غرينادا 
١١ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢ غواتيماال 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٧ متوز/يوليه ١٩٨٠ غيانا 
٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٢ غينيا 

٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٤ ٢٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٤(أ) غينيا االستوائية 
٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٨٥ غينيا – بيساو 

٨ تشرين األول/اكتوبر ١٩٩٥ ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥(أ) فانواتو 
١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٨٤ ١٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٣(ب)(ج) فرنسا 
٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٥ آب/أغسطس ١٩٨١ الفلبني 
١ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ٢ أيار/مايو ١٩٨٣(ب) فرتويال 
٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ فنلندا 
٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ)(ب) فيجي 

١٩ آذار/مارس ١٩٨٢ ١٧ شباط/فرباير ١٩٨٢(ب) فييت نام 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٣ متوز/يوليه ١٩٨٥(أ)(ب) قربص 

١٢ آذار/مارس ١٩٧٧ ١٠ شباط/فرباير ١٩٩٧(أ) قريغيزستان 
٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨(أ) كازاخستان 
٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٤(أ) الكامريون 

٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ ٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٢(د) كرواتيا 
١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ ١٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢(أ) كمبوديا 

٩ كانون الثاين/يناير ١٩٨٢ ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٨١(ج) كندا 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ١٧ متوز/يوليه ١٩٨٠(ب) كوبا 

١٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥(أ) كوت ديفوار 
٤ أيار/مايو ١٩٨٦ ٤ نيسان/أبريل ١٩٨٦ كوستاريكا 
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١٨ شباط/فرباير ١٩٨٢ ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٨٢ كولومبيا 
٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٢ ٢٦ متوز/يوليه ١٩٨٢ الكونغو 
٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ ٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤(أ) الكويت 

٨ نيسان/أبريل ١٩٨٤ ٩ آذار/مارس ١٩٨٤(أ) كينيا 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٢ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ) التفيا 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ ٢١ نيسان/ابريل ١٩٩٧(أ)(ب) لبنان 

٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦ ٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥(أ)(ج) ليختنشتاين 
٤ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢ شباط/فرباير ١٩٨٩(ب) لكسمربغ 

١٦ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١٧ متوز/يوليه ١٩٨٤(أ) ليربيا 
١٧ شباط/فرباير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤(أ) ليتوانيا 
٢١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ)(ب) ليسوتو 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٨ آذار/مارس ١٩٩١(أ)(ب) مالطة 
١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٥ ١٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨٥ مايل 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٥ متوز/يوليه ١٩٩٥(أ)(ب) ماليزيا 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١٧ آذار/مارس ١٩٨٩ مدغشقر 

١٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨١ ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨١(ب) مصر 
٢١ متوز/يوليه ١٩٩٣ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٣(أ)(ب) املغرب 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢٣ آذار/مارس ١٩٨١(ب) املكسيك 
١١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٢ آذار/مارس ١٩٨٧(أ)(ج) مالوي 
٣١ متوز/يوليه ١٩٩٣ ١ متوز/يوليه ١٩٩٣(أ)(ب) ملديف 

اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــــى وايرلنــدا 
الشمالية 

٧ أيار/مايو ١٩٨٦ ٧ نيسان/أبريل ١٩٨٦(ب) 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢٠ متوز/يوليه ١٩٨١(ج) منغوليا 
٨ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ متوز/يوليه ١٩٨٤(أ)(ج) موريشيوس 

١٦ أيار/مايو ١٩٩٧ ١٦ نيسان/ابريل ١٩٩٧(أ) موزامبيق 
١٢ آب/أغسطس ٧٩٩١ ٢٢ متوز/يوليه ٧٩٩١(أ)(ب) ميامنار 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٢ ٢٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢(أ) ناميبيا 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢١ أيار/مايو ١٩٨١ النرويج 
٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٢ ٣١ آذار/مارس ١٩٨٢(ب) النمسا 
٢٢ أيار/مايو ١٩٩١ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ نيبال 

٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) النيجر 
١٣ متوز/يوليه ١٩٨٥ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٥ نيجرييا 
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٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨١ ٢٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨١ نيكاراغوا 
٩ شباط/فرباير ١٩٨٥ ١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٨٥(ب)(ج) نيوزيلندا 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢٠ متوز/يوليه ١٩٨١ هاييت 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ ٩ متوز/يوليه ١٩٩٣(ب) اهلند 

٢ نيسان/أبريل ١٩٨٣ ٣ آذار/مارس ١٩٨٣ هندوراس 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨١ ٢٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٠(ج) هنغاريا 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٩١ ٢٣ متوز/يوليه ١٩٩١(ب) هولندا 
٢٥ متوز/يوليه ١٩٨٥ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليابان 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٤ ٣٠ أيار/مايو ١٩٨٤(أ)(ب) اليمن(ح) 
٢٨ آذار/مارس ١٩٨٢ ٢٦ شباط/فرباير ١٩٨٢ يوغوسالفيا 

٧ متوز/يوليه ١٩٨٣ ٧ حزيران/يونيه ١٩٨٣ اليونان 
 

انضمام.  (أ)
اعالنات وحتفظات.  (ب)

حتفظات سحبت الحقا.  (ج)
خالفة.  (د)

ـــني منفصلتـــني يف ١ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ١٩٩٣،  قبــل أن تصبــح اجلمهوريــة التشــيكية وســلوفاكيا دولت (هـ)
كانتا تشكالن جزءين يف تشيكوسلوفاكيا اليت صدقت على االتفاقية يف ١٦ شباط/فرباير ١٩٨٢. 

اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، أعيدت تسمية زائري فأصبحت �مجهورية الكونغو الدميقراطية�.  (و)
اعتبارا من ٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٠، احتــدت اجلمهوريــة الدميقراطيــة األملانيــة (الــيت صدقــت علــى  (ز)
ــــة يف  ــــى االتفاقي ــــيت صدقــــت عل ــــة (ال ــــا االحتادي ـــــة أملاني االتفاقيـــة يف ٩ متـــوز/يوليـــه ١٩٨٠) ومجهوري

١٠ متوز/يوليه ١٩٨٥) يف دولة واحدة ذات سيادة، تتصرف يف األمم املتحدة باسم �أملانيا�. 
يف ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٠، احتــد اليمــن الدميقراطــي واليمــن يف دولــة واحــدة، تتصــرف يف األمــم املتحــدة  (ح)

باسم �اليمن�. 
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املرفق الثاين 
الـدول األطـراف الـيت أودعـت لـدى األمـني العـام صكـوك قبوهلــا 

  للتعديالت املدخلة على الفقرة ١ من املادة ٢٠ من االتفاقية 
تاريخ القبول الدول األطراف 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ استراليا 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٦ إيطاليا 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ الربازيل 
٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ بنما 

٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ تركيا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ مجهورية كوريا 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ الدامنرك 
١٧ متوز/يوليه ١٩٩٦ السويد 
٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ سويسرا 

٨ أيار/مايو ١٩٩٨ شيلي 
٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ غواتيماال 

٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ فرنسا 
١٨ آذار/مارس ١٩٩٦ فنلندا 
٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧ كندا 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ليختنشتاين 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ مالطة 

١٩ متوز/يوليه ١٩٩٦ مدغشقر 
١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ املكسيك 

١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧(أ) اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ منغوليا 
٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦ النرويج 

٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ نيوزيلندا 
١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧(ب) هولندا 

  
باسم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وجزيرة آيــل أوف مــان، وجــزر فــريجن  (أ)

الربيطانية، وجزر تركس وكايكوس. 
باسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وأروبا.  (ب)
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املرفق الثالث 
الــدول األطــراف الــيت وقعــــت أو صدقـــت علـــى الـــربوتوكول 

  االختياري أو انضمت إليه 
تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع الدول األطراف 

 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أذربيجان ١ - 
 ٢٣ شباط/فرباير ٢٠٠٠ األرجنتني ٢ - 
 ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ اسبانيا ٣ - 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩إكوادور ٤ - 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩املانيا ٥ - 
 ٢٨ شباط/فرباير ٢٠٠٠ إندونيسيا ٦ - 
 ٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ أوروغواي ٧ - 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩أيسلندا ٨ - 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩إيطاليا ٩ - 
 ٢٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩باراغواي ١٠- 
 ١٦ شباط/فرباير ٢٠٠٠ الربتغال ١١- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩بلجيكا ١٢- 
 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغاريا ١٣- 
 ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بنما ١٤- 
 ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ بنن ١٥- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩بوليفيا ١٦- 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تايلند ١٧- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩اجلمهورية التشيكية ١٨- 
 ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ اجلمهورية الدومينيكية ١٩- 
 ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ٢٠- 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩الدامنرك ٢١- 
 ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سلوفاكيا ٢٢- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩سلوفينيا ٢٣- 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩السنغال ٢٤- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩السويد ٢٥- 
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 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩شيلي ٢٦- 
 ٢٤ شباط/فرباير ٢٠٠٠ غانا ٢٧- 
٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩فرنسا ٢٨- 
 ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ الفلبني ٢٩- 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ فرتويال ٣٠- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩فنلندا ٣١- 
 ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ كرواتيا ٣٢- 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ كوبا ٣٣- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩كوستاريكا ٣٤- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩كولومبيا ٣٥- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩خلتنشتاين ٣٦- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩لكسمربغ ٣٧- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩املكسيك ٣٨- 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ ناميبيا ٣٩- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩النرويج ٤٠- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩النمسا ٤١- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩هولندا ٤٢- 
 ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩اليونان ٤٣- 
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املرفق الرابع 
الوثــائق املعروضــة علــى اللجنــة يف دورتيــــها الثانيـــة والعشـــرين 

والثالثة والعشرين   
الدورة الثانية والعشرون    ألف -

عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

 CEDAW/2000/I/1 جدول األعمال املؤقت وشروحه
 CEDAW/2000/I/2 تقريـر األمـني العـام عـن حالـة تقـدمي الـدول األعضـاء للتقـــارير

املطلوبة مبوجب املادة ١٨ من االتفاقية 
 CEDAW/2000/I/3 مذكرة من األمني العام بشـأن التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت

املتخصصـة عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف اـاالت الداخلـة يف نطـــاق 
أنشطتها 

 CEDAW/2000/I/3/Add.1 تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 CEDAW/2000/I/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العاملية
 CEDAW/2000/I/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2000/I/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2000/I/4 تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل حتسني عمل اللجنة
 CEDAW/2000/I/5 ــــة تقريــر األمانــة العامــة عــن الــربوتوكول االختيــاري التفاقي

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
 CEDAW/C/1997/WG.I/WP.1 مشروع النظام الداخلي

 CEDAW/C/2000/I/WG.I/WP.1 مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي
  

تقارير الدول األطراف 
 

 CEDAW/C/IND/1 التقرير األويل للهند
 CEDAW/C/MMR/1 التقرير األويل مليامنار

التقريران األويل والثاين لألردن CEDAW/C/JOR/1 و 2 
 2/Add.1 و 2 و CEDAW/C/ZAR/1

 CEDAW/C/COD/1 و Corr.1 و
التقارير الدورية األويل والثاين والثالث للكونغو 
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عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

 CEDAW/C/BFA/2-3 التقريـر اجلـامع للتقريريـن الدوريـــني الثــاين والثــالث لبوركينــا
فاسو 

ــدوري CEDAW/C/DEU/2-3 و 4  التقريـران الدوريـان الثـاين والثـالث امعـان والتقريـر ال
الرابع ألملانيا 

 CEDAW/C/BLR/3 التقرير الدوري الثالث لبيالروس
 Add.1 و CEDAW/C/LUX/3 التقرير الدوري الثالث للكسمربغ
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الدورة الثالثة والعشرون    باء -
عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

 CEDAW/2000/II/1 جدول األعمال املؤقت
 CEDAW/2000/II/2 تقرير األمني العـام عـن حالـة تقـدمي الـدول األطـراف للتقـارير

املطلوبة مبوجب املادة ١٨ من االتفاقية 
 CEDAW/2000/II/3 مذكرة من األمني العام بشـأن التقـارير املقدمـة مـن الوكـاالت

املتخصصـة عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف اـاالت الداخلـة يف نطـــاق 
أنشطتها 

 CEDAW/2000/II/3/Add.1 تقرير منظمة األغذية والزراعة
 CEDAW/2000/II/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العاملية
 CEDAW/2000/II/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2000/II/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2000/II/4 تقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل حتسني عمل اللجنة
 CEDAW/C/1997/WG.1/WP.1 مشروع النظام الداخلي

 CEDAW/C/2000/I/WG.1/WP.1 مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي
 CEDAW/C/2000/II/WP.2 التقرير املتعلق بالربوتوكول االختياري لالتفاقية

  
تقارير الدول األطراف 

 

 CEDAW/C/CMR/1 التقرير األويل للكامريون
 CEDAW/C/MDA/1 التقرير األويل جلمهورية مولدوفا

التقرير األويل والتقرير الدوري الثاين لليتوانيا CEDAW/C/LTU/1 و 2 
 CEDAW/C/IRQ/2-3 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث للعراق

التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة الثــالث والرابــع واخلــــامس CEDAW/C/AUT/3-4 و 5 
للنمسا 

 CEDAW/C/CUB/4 التقرير الدوري الرابع لكوبا
 CEDAW/C/ROM/4-5 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لرومانيا
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املرفق اخلامس 
أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

بلد اجلنسية اسم العضو 
غانا شارلوت أباكا** 

تركيا عائشة فريد أكار* 
تونس آمنة عويج** 

اسبانيا كارلوتا باصتيلو غارسيا ديل رييل* 
نيوزيلندا سيلفيا روز كارترايت* 

إيطاليا إيفانكا كوريت** 
الصني فنغ شوي** 
مصر نائلة جرب** 

كوبا يولندا فريير غوميس* 
املكسيك عايدة غونزاليس مارتينيس* 

سري النكا سافيتري غونيسكريي** 
سان كيتس ونيفيس روزالني هازيل** 

بنغالديش سلمي خان* 
مجهورية كوريا يونغ - تشونغ كيم* 

الفلبني روزاريو مانالو** 
جنوب أفريقيا مافيفي ماياكاياكا – مانزيين** 

بوركينا فاسو أهوا ويدراوغو* 
األرجنتني سيلمريا ريغاسويل** 

النرويج آن ليزريال 
أملانيا هانا بيات شوب – شيلينغ* 

إسرائيل كارميل شاليف** 
إثيوبيا كوجنيت سينجيورجيس* 

اليابان تشيكاكا تايا** 
  

تنتهي مدة العضوية يف عام ٢٠٠٠.  *
تنتهي مدة العضوية يف عام ٢٠٠٢.  **
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املرفق السادس 
حالـة تقـدمي التقـارير مـن الـدول األطـراف والنظـــر فيــها مبوجــب 
املادة ١٨ من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة 

  حىت ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 

نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

    ألف - التقارير األولية 
االحتاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ 

 
٢ آذار/مارس ١٩٨٣ 

 (CEDAW/C/5/Add.12)

 
الثانية (١٩٨٣) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٦ أذربيجان 
 (CEDAW/C/AZE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨٦ األرجنتني 
 (CEDAW/C/5/Add.39)

السابعة (١٩٨٨) 

٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/1)

١٠ شباط/فرباير ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/ARM/1/Corr.1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٧ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٣ األردن 
 (CEDAW/C/JOR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ اريتريا 
٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٤ شباط/فرباير ١٩٨٥ اسبانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.30)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ استراليا 
 (CEDAW/C/5/Add.40)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ إستونيا 
١٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤(ج) ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ إسرائيل 

 (CEDAW/C/ISR/1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/ISR/1-2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٤ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٢ إكوادور 
 (CEDAW/C/5/Add.23)

اخلامسة (١٩٨٦) 

  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ألبانيا 
١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٨٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ أملانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.59)
التاسعة (١٩٩٠) 

٢١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ شباط/فرباير ١٩٩٨ أندورا 
 (CEDAW/C/AND/1)

 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٦ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٥ اندونيسيا 
 (CEDAW/C/5/Add.36)

السابعة (١٩٨٨) 

  ١٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧ أنغوال 
٢٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٤ ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٢ أوروغواي 

 (CEDAW/C/5/Add.27)
السابعة (١٩٨٨) 

١٩ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٦ أوزبكستان 
 (CEDAW/C/UZB/1)

 

١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٨٦ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢ آذار/مارس ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.11)

الثانية (١٩٨٣) 

١٨ شباط/فرباير ١٩٨٧ ٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٨٧ ايرلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.47)

الثامنة (١٩٨٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ متوز/يوليه ١٩٨٦ ايسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٩ ١٠ متوز/يوليه ١٩٨٦ ايطاليا 
 (CEDAW/C/5/Add.62)

العاشرة (١٩٩١) 

  ١١ شباط/فرباير ١٩٩٦ بابوا غينيا اجلديدة 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٨٨ باراغواي 

 (CEDAW/C/PAR/1-2)
٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)
٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ باكستان 
  ٢ آذار/مارس ١٩٨٥ الربازيل 

١١ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ بربادوس 
 (CEDAW/C/5/Add.64)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

١٩ متوز/يوليه ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ الربتغال 
 (CEDAW/C/5/Add.21)

اخلامسة (١٩٨٦) 

٢٠ متوز/يوليه ١٩٨٧ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ بلجيكا 
 (CEDAW/C/5/Add.53)

الثامنة (١٩٨٩) 

١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٣ بلغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.15)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩١ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

١٢ آذار/مارس ١٩٨٦ ٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٥ بنغالديش 
 (CEDAW/C/5/Add.34)

السادسة (١٩٨٧) 

١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٢ ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٢ بنما 
 (CEDAW/C/5/Add.9)

الرابعة (١٩٨٥) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ بوتان 

  ١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٧ بوتسوانا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٨ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/5/Add.67)
العاشرة (١٩٩١) 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٧ شباط/فرباير ١٩٩٣ بوروندي 
 (CEDAW/C/BDI/1)

 

  ١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ البوسنة واهلرسك 
١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٥ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ بولندا 

 (CEDAW/C/5/Add.31)
السادسة (١٩٨٧) 

٨ متوز/يوليه ١٩٩١ ٨ متوز/يوليه ١٩٩١ بوليفيا 
 (CEDAW/C/BOL/1)

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/BOL/1/Add.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨٨ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٣ بريو 
 (CEDAW/C/5/Add.60)

التاسعة (١٩٩٠) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ بيالروس 
 (CEDAW/C/5/Add.5)

الثانية (١٩٨٣) 

١ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ تايلند 
 (CEDAW/C/5/Add.51)

التاسعة (١٩٩٠) 

  ٣١ أيار/مايو ١٩٩٨ تركمانستان 
٢٧ كانون الثاين/يناير ١٩٨٧ ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٨٧ تركيا 

 (CEDAW/C/5/Add.46)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ شباط/فرباير ١٩٩١ ترينيداد وتوباغو 
  ٩ متوز/يوليه ١٩٩٦ تشاد 
  ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٤ توغو 
١٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ ٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٥ جامايكا 
 (CEDAW/C/5/Add.38)

السابعة (١٩٨٨) 

١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ اجلزائر 
 (CEDAW/C/DZA/1)

١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/DZA/1/Add.1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ جزر القمر 

١٨ شباط/فرباير ١٩٩١ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ اجلماهريية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LIB/1)

٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/LIB/1/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٢ مجهورية أفريقيا الوسطى 
٣٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٤ اجلمهورية التشيكية 

 (CEDAW/C/CZE/1)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٨٨ ١٩ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ مجهورية ترتانيا املتحدة 
 (CEDAW/C/5/Add.57)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢ أيار/مايو ١٩٨٦ ٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٣ اجلمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/5/Add.37)

السابعة (١٩٨٨) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٣ آذار/مارس ١٩٨٦ ٢٦ كانون الثاين/يناير ١٩٨٦ مجهورية كوريا 
 (CEDAW/C/5/Add.35)

السادسة (١٩٨٧) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٧ مجهورية الكونغو  الدميقراطية 
 (CEDAW/C/ZAR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فرباير ١٩٩٥ مجهورية مقدونيا  اليوغوسالفية السابقة 

٢٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٥ مجهورية مولدوفا 
 (CEDAW/C/MDA/1)

 

١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ جنوب أفريقيا 
 

٥ شباط/فرباير ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/ZAF/1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ جورجيا 
 (CEDAW/C/GEO/1)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ جيبويت 
٣٠ متوز/يوليه ١٩٨٤ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٤ الدامنرك 

 (CEDAW/C/5/Add.22)
اخلامسة (١٩٨٦) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ الرأس األخضر 

٢٤ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ رواندا 
 (CEDAW/C/5/Add.13)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٨٧ ٦ شباط/فرباير ١٩٨٣ رومانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.45)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ متوز/يوليه ١٩٨٦ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ زمبابوي 
 (CEDAW/C/ZWE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ٢٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ ساموا 
٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٦ سانت كيتس ونيفيس 
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A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٣ سانت لوسيا 
٧ متوز/يوليه ١٩٨٥ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٢ سري النكا 

 (CEDAW/C/5/Add.29)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٣ ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ السلفادور 
 (CEDAW/C/5/Add.19)

اخلامسة (١٩٨٦) 

٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ سلوفاكيا 
 (CEDAW/C/SVK/1)
١١ أيار/مايو ١٩٩٨ 

 (CEDAW/C/SVK/1/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ سلوفينيا 
 (CEDAW/C/SVN/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ سنغافورة 
٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ ٧ آذار/مارس ١٩٨٦ السنغال 

 (CEDAW/C/5/Add.42)
السابعة (١٩٨٨) 

  ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ سورينام 
٢٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ السويد 

 (CEDAW/C/5/Add.8)
الثانية (١٩٨٣) 

  ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ سويسرا 
  ١١ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩ سرياليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ سيشيل 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ ٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ الصني 
 (CEDAW/C/5/Add.14)

الثالثة (١٩٨٤) 

  ٢٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ طاجيكستان 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٧ العراق 

 (CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٢٠ شباط/فرباير ١٩٨٤ غابون 
 (CEDAW/C/5/Add.54)

الثامنة (١٩٨٩) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٤ غامبيا 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فرباير ١٩٨٧ غانا 

 (CEDAW/C/GHA/1-2)
احلادية عشرة (١٩٩٢) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٨٣ غواتيماال 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ غيانا 
 (CEDAW/C/5/Add.63)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٣ غينيا 
١٦ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٥ غينيا االستوائية 

 (CEDAW/C/5/Add.50)
الثامنة (١٩٨٩) 

  ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ غينيا - بيساو 
  ٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ فانواتو 
١٣ شباط/فرباير ١٩٨٦ ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٨٥ فرنسا 

 (CEDAW/C/5/Add.33)
السادسة (١٩٨٧) 

٢٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ الفلبني 
 (CEDAW/C/5/Add.6)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٤ فرتويال 
 (CEDAW/C/5/Add.24)

اخلامسة (١٩٨٦) 

١٦ شباط/فرباير ١٩٨٨ ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧ فنلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.56)

الثامنة (١٩٨٩) 

٢٩ شباط/فرباير ٢٠٠٠ ٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ فيجي 
 (CEDAW/C/FIJ/1)

 

٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٩ آذار/مارس ١٩٨٣ فييت نام 
 (CEDAW/C/5/Add.25)

اخلامسة (١٩٨٦) 

٢ شباط/فرباير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٦ قربص 
 (CEDAW/C/CYP/1-2)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٨ قريغيزستان 
 (CEDAW/C/KGZ/1)

العشرون (١٩٩٩) 

٢٦ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ ٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ كازاخستان 
 (CEDAW/C/KAZ/1)

 

٩ أيار/مايو ١٩٩٩ ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ الكامريون 
 (CEDAW/C/CMR/1)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 
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A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥ ٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ كمبوديا 
١٥ متوز/يوليه ١٩٨٣ ٩ كانون الثاين/يناير ١٩٨٣ كندا 

 (CEDAW/C/5/Add.16)
الرابعة (١٩٨٥) 

٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ كوبا 
 (CEDAW/C/5/Add.4)

الثانية (١٩٨٣) 

  ١٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ كوت ديفوار 
  ٤ أيار/مايو ١٩٨٧ كوستاريكا 

١٦ كانون الثاين/يناير ١٩٨٦ ١٨ شباط/فرباير ١٩٨٣ كولومبيا 
 (CEDAW/C/5/Add.32)

السادسة (١٩٨٧) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ الكونغو 
  ١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ الكويت 

٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٥ كينيا 
 (CEDAW/C/KEN/1-2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ التفيا 
  ٢١ أيار/مايو ١٩٩٨ لبنان 

١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ ٤ آذار/مارس ١٩٩٠ لكسمربغ 
 (CEDAW/C/LUX/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٥ ليربيا 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ١٧ شباط/فرباير ١٩٩٥ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/1)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ ليختنشتاين 
 (CEDAW/C/LIE/1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٢١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ليسوتو 
  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مالطة 
١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ مايل 

 (CEDAW/C/5/Add.43)
السابعة (١٩٨٨) 

  ٤ آب/أغسطس ١٩٩٦ ماليزيا 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢١ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٠ مدغشقر 
 (CEDAW/C/5/Add.65)

٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٢ مصر 
 

٢ شباط/فرباير ١٩٨٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.10)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٤ املغرب 
 (CEDAW/C/MOR/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ املكسيك 
 (CEDAW/C/5/Add.2)

الثانية (١٩٨٣) 

١٥ متوز/يوليه ١٩٨٨ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٨ مالوي 
 (CEDAW/C/5/Add.58)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ ١ متوز/يوليه ١٩٩٤ ملديف 
 (CEDAW/C/MDV/1)

 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٧ أيار/مايو ١٩٨٧ 
 (CEDAW/C/5/Add.52)

التاسعة (١٩٩٠) 

١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ منغوليا 
 (CEDAW/C/5/Add.20)

اخلامسة (١٩٨٦) 

٢٣ شباط/فرباير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٥ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ موزامبيق 
١٤ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ ميامنار 

 (CEDAW/C/MNR/1)
الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ ٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣ ناميبيا 
 (CEDAW/C/NAM/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ النرويج 
 (CEDAW/C/5/Add.7)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٣ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٣ النمسا 
 (CEDAW/C/5/Add.17)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢ نيبال 
 (CEDAW/C/NPL/1)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٣ متوز/يوليه ١٩٨٦ نيجرييا 
 (CEDAW/C/5/Add.49)

السابعة (١٩٨٧) 
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A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٨٧ ٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٢ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/5/Add.55)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ ٩ شباط/فرباير ١٩٨٦ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.41)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ هاييت 
٢ شباط/فرباير ١٩٩٩ ٨ آب/أغسطس ١٩٩٤ اهلند 

 (CEDAW/C/IND/1)
 

٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٦ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٤ هندوراس 
 (CEDAW/C/5/Add.44)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٢ هنغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.3)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٢ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/1)

١٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NET/1/Add.1)
٢٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.2)
٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.3)

 (
 (
 (
 (

) الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 (
 (
 (
 (

١٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٨٦ اليابان 
 (CEDAW/C/5/Add.48)

السابعة (١٩٨٨) 

٢٣ كانون الثاين/يناير ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليمن 
 (CEDAW/C/5/Add.61)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٣ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٣ يوغوسالفيا 
 (CEDAW/C/5/Add.18)

الرابعة (١٩٨٥) 

٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ ٧ متوز/يوليه ١٩٨٤ اليونان 
 (CEDAW/C/5/Add.28)

السادسة (١٩٨٧) 

 باء - التقارير الدورية الثانية 
االحتاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ 

 
١٠ شباط/فرباير ١٩٨٧ 

 (CEDAW/C/13/Add.4)

 
الثامنة (١٩٨٩) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ اثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٠ األرجنتني 
 (CEDAW/C/ARG/2)
٢٧ أيار/مايو ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.1)
١٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ٣١ متوز/يوليه ١٩٩٧ األردن 
 (CEDAW/C/JOR/2)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/2)

 

٩ شباط/فرباير ١٩٨٩ ٤ شباط/فرباير ١٩٨٩ اسبانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.19)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٤ متوز/يوليه ١٩٩٢ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٨ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ استونيا 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ اسرائيل 

 (CEDAW/C/ISR/1-2)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٠ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٦ إكوادور 
 (CEDAW/C/13/Add.31)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ألبانيا 
٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ أملانيا 

 (CEDAW/C/DEU/2-3)
 

٢١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٦ شباط/فرباير ١٩٩٧ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٩ اندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩١ أنغوال 
٣ شباط/فرباير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
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A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٣ آب/أغسطس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.8)

التاسعة (١٩٩٠) 

٦ شباط/فرباير ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ آيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ متوز/يوليه ١٩٩٠ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٠ متوز/يوليه ١٩٩٠ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٩٢ باراغواي 
 (CEDAW/C/PAR/1-2)

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٢ آذار/مارس ١٩٨٩ الربازيل 
٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ بربادوس 

 (CEDAW/C/BAR/2-3)
الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ أيار/مايو ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ الربتغال 
 (CEDAW/C/13/Add.22)

العاشرة (١٩٩١) 

٩ شباط/فرباير ١٩٩٣ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/2)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٥ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٢٣ شباط/فرباير ١٩٩٠ ٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩ بنغالديش 
 (CEDAW/C/13/Add.30)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ بوتان 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ بوركينا فاصو 
 (CEDAW/C/BFA/2-3)

 

  ٧ شباط/فرباير ١٩٩٧ بوروندي 
  ١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ البوسنة واهلرسك 

١٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ بولندا 
 (CEDAW/C/13/Add.16)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٨ متوز/يوليه ١٩٩٥ بوليفيا 
١٣ شباط/فرباير ١٩٩٠ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧ بريو 

 (CEDAW/C/13/Add.29)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ بيالروس 
 (CEDAW/C/13/Add.5)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

 

٧ شباط/فرباير ١٩٩٤(ج) ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ تركيا 
٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ 

 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١١ شباط/فرباير ١٩٩٥ ترينيداد وتوباغو 
  ٩ متوز/يوليه ٢٠٠٠ تشاد 
  ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٨ توغو 
١٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ ٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٠ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1-2)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤ اجلماهريية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LBY/2)

 

١٧ شباط/فرباير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

 

  ٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ جزر القمر 

٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ مجهورية ترتانيا املتحدة 
 (CEDAW/C/TZA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

الثامنة عشرة (١٩٩٨)  ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٨ اجلمهورية التشيكية 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧ اجلمهورية الدومينيكية 

 (CEDAW/C/DOM/2-3)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩ ٢٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٠ مجهورية كوريا 
 (CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١ مجهورية الكونغو الدميقراطية(ب) 
 (CEDAW/C/ZAR/2)

٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ 
 (Corr.1 و CEDAW/C/ZAR/2/Add.1)

 

  ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ مجهورية الو  الدميقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فرباير ١٩٩٩ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

  ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٩ مجهورية مولدوفا 
  ٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ جورجيا 
٢ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٨ الدامنرك 

 (CEDAW/C/13/Add.14)
العاشرة (١٩٩١) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ الرأس األخضر 

٧ آذار/مارس ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ رواندا 
 (CEDAW/C/13/Add.13)

العاشرة (١٩٩١) 

١٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فرباير ١٩٨٧ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٠ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٦ زمبابوي 
  ٢٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٧ ساموا 

٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٠ سانت كيتس ونيفيس 
  ٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٧ سانت لوسيا 
٢٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٨ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ سري النكا 

 (CEDAW/C/13/Add.18)
احلادية عشرة (١٩٩٢) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٧ ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ السلفادور 
 (CEDAW/C/13/Add.12)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ سلوفاكيا 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ سلوفينيا 

 (CEDAW/C/SVN/2)
 

٢٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ ٧ آذار/مارس ١٩٩٠ السنغال 
 (Amend.1و CEDAW/C/SEN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٣ آذار/مارس ١٩٩٨ سورينام 
١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ السويد 

 (CEDAW/C/13/Add.6)
السابعة (١٩٨٨) 

  ١١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣ سرياليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ سيشيل 
٩ آذار/مارس ١٩٩٥ ٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/2)
احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ الصني 
 (CEDAW/C/13/Add.26)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ طاجيكستان 
١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ العراق 

 (CEDAW/C/IRQ/2-3)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فرباير ١٩٨٨ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ غامبيا 
٢٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فرباير ١٩٩١ غانا 

 (CEDAW/C/GHA/1-2)
احلادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٨٧ غواتيماال 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
٢٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ غيانا 

 (CEDAW/C/GUY/2)

 

  ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٨٧ غينيا 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٩ غينيا االستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ غينيا - بيساو 
١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠ ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٨٩ فرنسا 

 (Rev.1و CEDAW/C/FRA/2)
 

الثانية عشرة (١٩٩٣) 
١٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ الفلبني 

 (CEDAW/C/13/Add.17)
العاشرة (١٩٩١) 

١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٨ فرتويال 
 (CEDAW/C/13/Add.21)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

٩ شباط/فرباير ١٩٩٣ ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩١ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٨٧ فييت نام 
٢ شباط/فرباير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ قربص 

 (CEDAW/C/CYP/1-2)
اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ الكامريون 
  ٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٧ كرواتيا 
  ١٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧ كمبوديا 

٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٨٨ ٩ كانون الثاين/يناير ١٩٨٧ كندا 
 (CEDAW/C/13/Add.11)

التاسعة (١٩٩٠) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩١ كوستاريكا 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فرباير ١٩٨٧ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/2-3)
٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ الكونغو 
٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/1-2)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٧ التفيا 
٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٤ آذار/مارس ١٩٩٤ لكسمربغ 

 (CEDAW/C/LUX/2)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ليربيا 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ١٧ شباط/فرباير ١٩٩٩ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/2)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦ مالطة 
  ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٠ مايل 

  ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٤ مدغشقر 
١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٦ ١٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٦ مصر 

 (CEDAW/C/13/Add.2)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٨ املغرب 
٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ املكسيك 

 (CEDAW/C/13/Add.10)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مالوي 
  ١ متوز/يوليه ١٩٩٨ ملديف 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

١١ أيار/مايو ١٩٩١ ٧ أيار/مايو ١٩٩١ 
 (Amend.1و CEDAW/C/UK/2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ منغوليا 
 (CEDAW/C/13/Add.7)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٣ شباط/فرباير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٩ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ ناميبيا 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ النرويج 

 (CEDAW/C/13/Add.15)
العاشرة (١٩٩١) 

١٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٧ النمسا 
 (CEDAW/C/13/Add.27)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦ نيبال 
٣١ شباط/فرباير ١٩٩٧ ١٣ متوز/يوليه ١٩٩٠ نيجرييا 

 (CEDAW/C/NGA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٦ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٨٦ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/13/Add.20)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٢ ٩ شباط/فرباير ١٩٩٠ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZE/2)

٢٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NZE/2/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ هاييت 
  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٨ اهلند 

٢٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٧ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٨ هندوراس 
 (CEDAW/C/13/Add.9)

احلادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٨٦ هنغاريا 
 (CEDAW/C/13/Add.1)

السابعة (١٩٨٨) 

١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/2)

 (CEDAW/C/NET/2/Add.1)
 (CEDAW/C/NET/2/Add.2)

 

٢١ شباط/فرباير ١٩٩٢ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٩٠ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٩ اليمن 
 (Amend.1و CEDAW/C/13/Add.24)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣١ أيار/مايو ١٩٨٩ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٧ يوغوسالفيا 
 (CEDAW/C/13/Add.23)

العاشرة (١٩٩١) 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ متوز/يوليه ١٩٨٨ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

 

  
 جيم - التقارير الدورية الثالثة 

االحتاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ 
 

٢٤ متوز/يوليه ١٩٩١ 
 (CEDAW/C/USR/3)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٠ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٤ األرجنتني 
 (CEDAW/C/ARG/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ ٤ شباط/فرباير ١٩٩٣ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٥ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠ إكوادور 
 (CEDAW/C/ECU/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ أملانيا 
 (CEDAW/C/DEU/2-3)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٦ شباط/فرباير ١٩٩٧ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ اندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ أنغوال 
٣ شباط/فرباير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
 

٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/3)

 

٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/UKR/3)

٢١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/UKR/3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ متوز/يوليه ١٩٩٨ ٣ متوز/يوليه ١٩٩٤ أيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

 

٧ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥ أيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ١٠ متوز/يوليه ١٩٩٤ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٦ أيار/مايو ١٩٩٦ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٣ الربازيل 

٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ بربادوس 
 (CEDAW/C/BAR/2-3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
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A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ الربتغال 
 (CEDAW/C/18/Add.3)

العاشرة (١٩٩١) 

٢٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

 

٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٩١ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩ بليز 
٢٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣(ج) ٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣ بنغالديش 

 (CEDAW/C/BGD/3)
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/BGD/3-4)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٧ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ بوتان 
١١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/BFA/2-3)
 

٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ بولندا 
 (CEDAW/C/18/Add.2)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٧ متوز/يوليه ١٩٩٩ بوليفيا 
٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩١ بريو 

 (CEDAW/C/BER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١ متوز/يوليه ١٩٩٣ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ بيالروس 
 (CEDAW/C/BLR/3)

 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

العشرون (١٩٩٩) 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥ تركيا 
 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١١ شباط/فرباير ١٩٩٩ ترينيداد وتوباغو 
  ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ توغو 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٠ تشرين األول/اكتوبر ١٩٩٤ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/3-4)
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٧ شباط/فرباير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨ اجلماهريية العربية الليبية 
  ٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 

٢٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ مجهورية ترتانيا املتحدة 
 (CEDAW/C/TZA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩١ اجلمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/DOM/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٢٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ مجهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢ متوز/يوليه ١٩٩٨ ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ مجهورية الكونغو  الدميقراطية(ب) 
 (EDAW/C/COD/1)

 

  ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ مجهورية الو الدميقراطية  الشعبية 
٧ أيار/مايو ١٩٩٣ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٢ الدامنرك 

 (CEDAW/C/DEN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ الرأس األخضر 

١٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ رواندا 
 (CEDAW/C/RWA/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فرباير ١٩٩١ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٤ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

 

٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ متوز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٤ سانت كيتس ونيفيس 
  ٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩١ سانت لوسيا 
٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠ سري النكا 

 (CEDAW/C/LKA/3-4)

 

  ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ السلفادور 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٧ آذار/مارس ١٩٩٤ السنغال 
٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ السويد 

 (CEDAW/C/18/Add.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١١ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ سرياليون 
١ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/3)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ الصني 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 

١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ العراق 
 (CEDAW/C/IRQ/2-31)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فرباير ١٩٩٢ غابون 
  ١ شباط/فرباير ١٩٩٥ غانا 

  ٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ غرينادا 
  ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ غواتيماال 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩١ غينيا 

٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣ غينيا االستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ غينيا - بيساو 
  ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣ فرنسا 
٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣ ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ الفلبني 

 (CEDAW/C/PHI/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٨ شباط/فرباير ١٩٩٥ ١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ فرتويال 
 (CEDAW/C/VEN/3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/3)

 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩١ فييت نام 
  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٤ قربص 
٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٢ ٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
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١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٠٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٥ كوستاريكا 
١٤ كانون الثاين/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فرباير ١٩٩١ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/2-3)
٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩١ الكونغو 
٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/3)

 

٢١ آذار/مارس ١٩٩٨ ٤ آذار/مارس ١٩٩٨ لكسمربغ 
 (CEDAW/C/LUX/3)

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/LUX/3/Add.1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ ليربيا 
  ١٠ تشرين األول/اكتوبر ١٩٩٤ مايل 

  ٦١ نيسان/أبريل ٨٩٩١ مدغشقر 
٣٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦ ١٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٠ مصر 

 (CEDAW/C/EGY/3)
 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ب) ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ املكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ مالوي 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٦ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/UK/3)
٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/UK/3/Add.1)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

٨ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ منغوليا 
 (CEDAW/C/MNG/3-4)

 

  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ موريشيوس 



00-61150141

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٥ كانون الثاين/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ النرويج 
 (CEDAW/C/NOR/3)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣١ شباط/فرباير ١٩٩٧ ١٣ متوز/يوليه ١٩٩٤ نيجرييا 
 (CEDAW/C/NGA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩١ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

 

  ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ نيبال 
١٥ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٠ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/3)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فرباير ١٩٩٤ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ هاييت 
٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٢ هندوراس 

 (CEDAW/C/HON/3)
احلادية عشرة (١٩٩٢) 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٠ هنغاريا 
 (CEDAW/C/HUN/3)

٣٠ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/HUN/3/Add.1)

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٩٤ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٣ تشرين الثاين/نوفمرب١٩٩٢ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣ اليمن 
 (CEDAW/C/YEM/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ ٢٨ آذار/مارس ١٩٩١ يوغوسالفيا 
 (CEDAW/C/YUG/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ متوز/يوليه ١٩٩٢ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

 

   
 دال - التقارير الدورية الرابعة 

االحتاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ 
 

١٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ 
 (CEDAW/C/USR/4)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 



14200-61150

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ إثيوبيا 
١٨ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ األرجنتني 

 (CEDAW/C/ARG/4)

 

٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ ٤ شباط/فرباير ١٩٩٧ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/4)

احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦ استراليا 
  ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٤ إكوادور 

٢٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ أملانيا 
 (CEDAW/C/DEU/4)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٣١ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٧ إندونيسيا 
  ١٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩ أنغوال 

  ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ أوروغواي 
  ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أوغندا 

  ٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ أوكرانيا 
  ٢٢ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ آيرلندا 

١٥ متوز/يوليه ١٩٩٨ ٣ متوز/يوليه ١٩٩٨ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

 

  ١٠ متوز/يوليه ١٩٩٨ ايطاليا 
  ٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٧ الربازيل 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ بربادوس 
٢٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ الربتغال 

 (CEDAW/C/PRT/4)

 

٢٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

 

  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٥ بلغاريا 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ ٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧ بنغالديش 

 (CEDAW/C/BGD/3-4)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ بوتان 



00-61150143

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ بولندا 
٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ بريو 

 (CEDAW/C/PER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ بيالروس 
  ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ تايلند 

  ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ تركمانستان 
  ١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ تركيا 
  ٢٦ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٦ توغو 
  ٢٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ تونس 

١٧ شباط/فرباير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

 

  ١٩ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ مجهورية ترتانيا املتحدة 
٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ اجلمهورية الدومينيكية 

 
٢٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/DOM/4)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨ مجهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ مجهورية الكونغو الدميقراطية(ب) 
  ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦ الدامنرك 
 (CEDAW/C/DEN/4)

 

  ٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ الرأس األخضر 

١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٦ شباط/فرباير ١٩٩٥ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ رواندا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ متوز/يوليه ١٩٩٨ زامبيا 

 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٢٥ أيار/مايو ٨٩٩١ سانت كيتس ونيفيس 

  ٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٥ سانت لوسيا 



14400-61150

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٧ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ سري النكا 
 (CEDAW/C/LKA/3-4)

 

  ١٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ السلفادور 
  ٧ آذار/مارس ١٩٩٨ السنغال 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٦ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ السويد 

 (CEDAW/C/SWE/4)
 

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ الصني 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 

  ١٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ العراق 
  ٢٠ شباط/فرباير ١٩٩٦ غابون 

  ١ شباط/فرباير ١٩٩٩ غانا 
  ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ غواتيماال 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٥ غينيا 

  ٢٢ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٧ غينيا االستوائية 
  ٢٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ غينيا - بيساو  

  ١٣ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ فرنسا 
٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ الفلبني 

 (CEDAW/C/PHI/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ فرتويال 
١٣ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ ٤ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩ فنلندا 

 (CEDAW/C/FIN/4)

 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩٥ فييت نام 
  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٨ قربص 
٢ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٥ ٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٥ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٩ كوستاريكا 
٨ متوز/يوليه ١٩٩٧ ١٨ شباط/فرباير ١٩٩٥ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/4)
العشرون (١٩٩٩) 



00-61150145

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ الكونغو 
٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/3-4)

 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٧ ليربيا 
  ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ مايل 
٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ١٨ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٤ مصر 

 (CEDAW/C/EGY/4-5)

 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ب) ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ املكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ مالوي 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (Add.1-4 و CEDAW/C/UK/4)
احلادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ منغوليا 
  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ موريشيوس 

١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ النرويج 
 (CEDAW/C/NOR/4)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ متوز/يوليه ١٩٩٨ نيجرييا 
١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٤ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/4)
 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فرباير ١٩٩٨ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ هاييت 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤ هنغاريا 

  ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ هندوراس 
٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧ اليمن 

 (CEDAW/C/YEM/4)

 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥ يوغوسالفيا 



14600-61150

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٤ متوز/يوليه ١٩٩٨ ٢٥ متوز/يوليه ١٩٩٨ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/4)

 

  ٧ متوز/يوليه ١٩٩٦ اليونان 
  

 هاء - التقارير الدورية اخلامسة 
االحتاد الروسي 

 
٣١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ 

 
٣ آذار/مارس ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/USR/5)

 

  ١٠ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ إثيوبيا 
  ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ إكوادور 

  ٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ أوروغواي 
٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ أوكرانيا 

 (CEDAW/C/UKR/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ بيالروس 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ بربادوس 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ الربتغال 
  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ بلغاريا 

  ٢٨ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ بوتان 
  ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ بولندا 
٢١ متوز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٩ بريو 

 (CEDAW/C/PER/5)

 

  ٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ اجلمهورية الدومينيكية 
  ١٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ الدامنرك 
 (CEDAW/C/DEN/5)

 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ الرأس األخضر 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ رواندا 
١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٨ ٦ شباط/فرباير ١٩٩٩ رومانيا 

 (CEDAW/C/ROM/4-5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 



00-61150147

A/55/38

تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٧ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٩ سانت لوسيا 
  ٤ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ سري النكا 
  ١٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ السلفادور 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ السويد 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ الصني 
  ٢٠ شباط/فرباير ٢٠٠٠ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ غامبيا 

  ١١ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ غواتيماال 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ غينيا 

  ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ الفلبني 
  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ فرتويال 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩ فييت نام 
  ٩ كانون الثاين/يناير ١٩٩٩ كندا 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ كوبا 

  ١٨ شباط/فرباير ١٩٩٩ كولومبيا 
  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٩ الكونغو 

٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٩ تشرين األول/أكتوبر ١٩٩٨ مصر 
 (CEDAW/C/EGY/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ املكسيك 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ منغوليا 
٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/5)

 

٢٠ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٢ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩ ٢٦ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٨ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/NIC/5)

 

  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ هاييت 
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تاريخ التقدمي املوعد املقرر للتقدمي(أ) الدول األطراف 
نظر اللجنة يف التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ هندوراس 
  ٣ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨ هنغاريا 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٩ يوغوسالفيا 
    ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠ اليونان 

 واو - التقارير املقدمة بصفة استثنائية 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

١٦ كانون الثاين/يناير ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/SR.317 تقرير شفوي؛ انظر)

 
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

مجهورية يوغوسالفيا االحتادية (صربيا 
واجلبل األسود) 

٢ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٣  
 (CEDAW/C/YUG/SP.1)

٢ شباط/فرباير ١٩٩٤ (تقرير شفوي؛ 
 (CEDAW/C/SR.254 انظر

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٣١ كانون الثاين/يناير ١٩٩٦ (تقرير  رواندا 
 (CEDAW/C/SR.306 شفوي؛ انظر

اخلامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ أيلول/سبتمرب ١٩٩٤  كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/SP.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  
قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير بعام واحد، يدعو األمني العام الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها.  (أ)

اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، تغري اسم زائري إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية.  (ب)
سحب التقرير.  (ج)
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