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 مالحظة

ويعين إيراد أحد هذه الرموز .  رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقامتتألف
 .اإلحالة إىل إحدى وثائق األمم املتحدة
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ة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوين على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب األمان

ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها، أو بشأن تعيني حدودها أو 
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  كتاب اإلحالة  

 ٢٠٠٤مارس / آذار١٨
  

 حتية طيبة وبعد،
 مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 ٢١أتشرف بأن أشـري إىل املـادة         

 املنشـأة عمـال     ، اليت يتعني مبوجبـها علـى اللجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    ،املرأة
ــة، أن  ــادي       �باالتفاقيـ ــس االقتصـ ــطة اجمللـ ــدة، بواسـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ تقـ

 .�واالجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها
وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة دورهتا الثالثني يف الفتـرة مـن       

 واعتمدت تقريرهـا عـن الـدورة        . يف مقر األمم املتحدة    ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٣٠ إىل   ١٢
وتقريــر اللجنــة مقــدم إلــيكم  . ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٣٠، املعقــودة يف ٦٤٧ اجللســةيف 

 .طيه، إلحالته إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني
 .وتفضلوا بقبول أمسى آيات تقديري 

 أكارفريدة ) توقيع(
 رئيسة اللجنة املعنية بالقضاء 

 املــــرأةلتمييــــز ضـــد علــى ا
 
 

 صاحب السعادة
 عنانالسيد كويف 

 األمني العام لألمم املتحدة
 نيويورك
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 الفصل األول
 

  املسائل املعروضة على الدول األطراف  
 املقررات  

 أوال/٣٠املقرر  
 )الدورة الثالثون (٢٥التوصية العامة  

 من االتفاقيـة، املتعلقـة    ٤ من املادة    ١ بشأن الفقرة    ٢٥اعتمدت اللجنة التوصية العامة      
 ).األول هلذا التقريرنظر املرفق ا(بالتدابري اخلاصة املؤقتة 

 ثانيا/٣٠املقرر  
الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون العتماد اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز  

 ضد املرأة
 الـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين العتمـاد           يوافـق  ٢٠٠٤تالحظ اللجنـة أن عـام        

منـذ ذلـك    وقـد أصـبحت     . التمييز ضـد املـرأة    اجلمعية العامة التفاقية القضاء على مجيع أشكال        
وتوافق اللجنة على أنـه ينبغـي إحيـاء هـذه           .  يف االتفاقية  أطرافا دولة   ١٧٥دول جمموعها   احلني  

وتوصــي . الــذكرى بإقامــة مناســبة احتفاليــة أثنــاء الــدورة التاســعة واخلمســني للجمعيــة العامــة  
لجمعيـة العامـة تعقـد يف موعـد         اللجنة بأن ختصص هلـذا الغـرض جلسـة مـن اجللسـات العامـة ل               

 يف اللجنـة الثالثـة، وحتـث الـدول          �النـهوض بـاملرأة   � البنـد املعنـون    النظـر يف     مواعيدقريب من   
 . األعضاء على املشاركة يف هذه املناسبة على مستوى رفيع

 
 ثالثا/٣٠املقرر   
  العراقبيان اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن حالة املرأة يف  

 ).انظر املرفق الثاين هلذا التقرير(اعتمدت اللجنة بيانا بشأن حالة املرأة يف العراق  
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 الفصل الثاين
  املسائل التنظيمية ومسائل أخرى  

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

، وهــو يــوم اختتــام الــدورة الــثالثني للجنــة املعنيــة  ٢٠٠٤ينــاير /اين كــانون الثــ٣٠يف  - ١
 دولـة طرفـا يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع       ١٧٥بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، كـان هنـاك              

ــة العامــة يف قرارهــا       ١٨ املــؤرخ ٣٤/١٨٠أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، الــيت اعتمــدهتا اجلمعي
 /توقيــع والتصــديق واالنضــمام يف نيويــورك يف آذار  وفُتحــت لل١٩٧٩ديســمرب /كــانون األول

 .١٩٨١سبتمرب / أيلول٣، يف ٢٧وبدأ نفاذ االتفاقية عمال باملادة . ١٩٨٠مارس 
 دولــة طرفــا يف الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة  ٥٩ويف التــاريخ نفســه، كــان هنــاك   - ٢

 ٥٤/٤العامـة يف قرارهـا      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، الـذي اعتمدتـه اجلمعيـة               
ــؤرخ  ــوبر / تشــرين األول٦امل ــورك     ١٩٩٩أكت ــع والتصــديق واالنضــمام يف نيوي ــتح للتوقي  وفُ
وبـــدأ نفـــاذ الربوتوكـــول االختيـــاري عمـــال     . ١٩٩٩ديســـمرب / كـــانون األول١٠بتـــاريخ 
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ يف ١٦ باملادة
قائمـة بالـدول األطـراف يف        ٢٠٠٤جنة لعام   النهائي لل  للتقرير   األولرد يف املرفق    ستو - ٣

قائمة بالدول األطراف الـيت وقعـت أو صـدقت أو انضـمت إىل        الثاين  ويرد يف املرفق    . االتفاقية
 قائمة بالدول األطـراف الـيت وافقـت     الثالثريد يف املرفق    سو. الربوتوكول االختياري لالتفاقية  

 . اللجنةترة اجتماعاتبف، اليت تتعلق ٢٠ من املادة ١على تعديل الفقرة 
 

 افتتاح الدورة –باء  
 كـانون   ٣٠ إىل   ١٢عقدت اللجنة دورهتا الثالثني يف مقر األمم املتحدة يف الفترة مـن              - ٤

) ٦٤٧ إىل ٦٢٩مــــــن اجللســـة ( جلســـة عامـــة ١٩وعقـــدت اللجنـــة . ٢٠٠٤ينايـــــر /الثـــاين
ريد يف املرفـق  سـ و. ل مـن جـدول األعمـا   ٨ و ٧ و ٦ و  ٥ ملناقشـة البنـود       جلسات ٩وعقدت  
 .قائمة بالوثائق املعروضة على اللجنةالنهائي لتقرير الرابع ل

وأدىل ببيانـات اسـتهاللية وكيـل األمـني         . وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، فريدة أكـار       - ٥
 ة املســاعدة العامــةاألمينــوخوســيه أنطونيــو أوكــامبو،  العــام للشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة

كينـغ،  . أجنـيال ف   اصة لألمـني العـام لشـؤون قضـايا اجلنسـني والنـهوض بـاملرأة              واملستشارة اخل 
 .كارولني هنان مديرة شعبة النهوض باملرأة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةو
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، املعقـودة   ٦٢٩ويف اخلطاب الذي ألقاه وكيل األمـني العـام أمـام اللجنـة يف جلسـتها                  - ٦
، رّحب وكيل األمني العام بالفرصة اليت أتيحت لـه ملخاطبـة            ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١٢يف  

اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف مطلــع واليتــه كــرئيس إلدارة الشــؤون           
ولفـت االنتبـاه    . ٢٠٠٣سـبتمرب   /االقتصادية واالجتماعية، وهو املنصب الـذي شـغله يف أيلـول          

تحــدة، باإلضــافة إىل الــدول األعضــاء علــى الصــعيد إىل التوكيــد الــذي توليــه منظومــة األمــم امل
يتطلـب   التقـدم حنـو بلـوغ هـذه األهـداف            وقـال إن  . الوطين، لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    

حتقيق النمو االقتصادي املنصف الـذي يتسـم بالشـمول واملؤيـد للتنميـة واملعـزز للمسـاواة بـني                    
ية، والقرارات واالسـتنتاجات املتفـق عليهـا للـهيئات     وتعترب نتائج املؤمترات العامل. املرأة والرجل 

احلكومية الدولية، من أدوات السياسة العامة الختاذ اإلجراءات الالزمة على الصعيدين الـوطين             
 .والدويل من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ة، علـى   وتفرض اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة التزامـات قانونيـ                  - ٧
ونصــت االتفاقيـــة،  . الــدول األطــراف بــاحترام حقـــوق املــرأة ومحايتــها وتعزيزهـــا وإجنازهــا      

املـرأة يف هـذه     وهـي    – من جهـة     لصاحبة احلق كمعاهدة ملزمة قانونا، على إنشاء استحقاقات       
 وترتيب التزامات على الدول، اليت صدقت عليها، بإنفاذ أحكامها بصورة كاملـة مـن               –احلالة  

وتضمنت االتفاقية النطاق الكامل حلقـوق املـرأة وحقهـا املصـون يف التمتـع هبـذه                 . ىجهة أخر 
وبالتــايل، فقــد نظــرت اللجنــة يف التــدابري . احلقــوق علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل، دون متييــز 

التشريعية والتنظيمية وغريها من التدابري املناسبة اليت اختذهتا الدول األطراف، وما هلا مـن تـأثري                
 –وبــذلك، أولــت اللجنــة اهتمامــا مســتمرا للبعــدين . حتقيــق املســاواة بــني املــرأة والرجــلعلــى 

 الالزمني للتقدم حنو بلوغ أهـداف االتفاقيـة،         –االعتبارات االقتصادية والسياسات االجتماعية     
 .واللذين يعتربان حامسني أيضا لبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

 أن اللجنـة تعتـرب باسـتمرار أن التمييـز القـانوين والفعلـي               وأشار وكيل األمني العـام إىل      - ٨
ويتضـح  . موجودا يف الدول كلها الـيت قـدمت تقـارير إىل اللجنـة            يف جوهره   ضد املرأة ال يزال     

لتزاماهتا مبوجب االتفاقية، مـن خـالل   بامن مسؤوليات اللجنة عن مراقبة وفاء الدول األطراف      
وار البنــاء الــذي جتريــه مــع الــدول األطــراف، أن هــذا  عمليــة تقــدمي التقــارير، ومــن خــالل احلــ 

الشــكل مــن املراقبــة واإلشــراف مــن جانــب هيئــة دوليــة مــن اخلــرباء يعتــرب جانبــا أساســيا مــن    
وتقــوم اللجنــة، عــن طريــق احلــوار البنــاء الــذي جتريــه مــع ممثلــي . جوانــب محايــة حقــوق املــرأة

، ومعاجلـة الثغـرات يف التنفيـذ حيثمـا تكـون      الدول املقدمة للتقـارير، بتـبني التطـورات اإلجيابيـة       
وعلـى الـرغم مـن أن    . اجلهود اليت تبـذهلا دولـة طـرف مـا قاصـرة عـن تلبيـة متطلبـات االتفاقيـة          

استراتيجيات تنفيذ الصكوك العاملية املتعلقـة بالسياسـة العامـة ميكـن أن تكمـل االسـتراتيجيات                 
ــة ككــل، فــإن التزامــات احل   ــة إىل تنفيــذ االتفاقي كومــات واإلجــراءات الــيت انبثقــت مــن   الرامي

ويـوفر  . املؤمترات العاملية مل ختفض مع ذلك، من التزامـات الـدول األطـراف مبوجـب االتفاقيـة                
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الربوتوكول االختياري لالتفاقية سبيال دوليا لإلنصـاف، ويشـكل أداة أساسـية جديـدة للمـرأة                
ــز راف لتكثيــف جهودهــا علــى  كمــا ينبغــي أن يــوفر حــافزا هامــا للــدول األطــ   . ملعاجلــة التميي

الصعيد الوطين للقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ومنعـه يف القـانون والتطبيـق، وكفالـة حصـول                 
يشكل عمـل اللجنـة مبوجـب    سو. املرأة على العدالة بطريقة فعالة وعاجلة وبكلفة ميكن حتملها     

 . الربوتوكول االختياري سابقة هامة لتشجيع املرأة يف خمتلف أحناء العامل
وأوىل وكيل األمني العام اهتماما كبريا لالتفاقية ولعمـل اللجنـة، وأعـرب عـن تقـديره              - ٩

ألن إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة، الــيت يرأســها، تتحمــل مســؤولية تقــدمي اخلــدمات 
وأكد للجنـة دعـم إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتمر الكامـل،                . الفنية إىل اللجنة  

 . يما شعبة النهوض باملرأة، ودعمه الشخصي لعملهاوال س
، املستشارة اخلاصة لشؤون قضايا اجلنسـني والنـهوض         ة املساعد ة العام ةوأعربت األمين  - ١٠

، عن ترحيبها بعضوة اللجنة اجلديدة، دوركـاس        ٦٢٩باملرأة، لدى خماطبتها للجنة يف جلستها       
ل فتــرة واليــة القاضــية أكــوا كوينيهيــا، الــيت  أبيــا، الــيت مت ترشــيحها إلكمــا–آمــا فرميــا كــوكر 

 .كانت إحدى النساء السبع الاليت انتخنب للمحكمة اجلنائية الدولية
ووضــعت املستشــارة اخلاصــة واليــة اللجنــة يف الســياق األوســع لعمــل األمــم املتحــدة    - ١١

ة العامـة يف    واالهتمام املنتظم املتزايـد الـذي يـوىل للمسـاواة بـني اجلنسـني يف مناقشـات السياسـ                  
وكانت اجلمعية العامة قد اعترفت يف إعالن األلفيـة بـأن املسـاواة بـني اجلنسـني          . األمم املتحدة 

وواصــل مكتبــها . حـة الفقــر واجلــوع واملـرض، وحتقيــق التنميــة املسـتدامة   فأمـر أساســي يف مكا 
راميـة إىل   وشعبة النهوض باملرأة رصد درجة االهتمام الذي يوىل ملنظـور اجلنسـني يف اجلهـود ال               

، املتعلق بتحقيق املسـاواة بـني اجلنسـني وبـتمكني           ٣حتقيق هذه األهداف، باإلضافة إىل اهلدف       
والحظـت املستشـارة اخلاصـة أن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                     . املرأة

ــة      ــة يســاعدان أيضــا علــى التقــدم يف حتقيــق األهــداف اإلمنائي ــه اللجن  والعمــل الــذي تضــطلع ب
 باستعراض شامل للتقـدم     ٢٠٠٥وقالت إن الدول األعضاء ختطط لالضطالع يف عام         . لأللفية

وشـجعت  . احملرز يف تنفيذ مجيع االلتزامات اليت مت التعهد هبـا يف إعـالن األلفيـة وبيـان أهـدافها                  
املستشارة اخلاصة اللجنة على أن تنظر يف مسامهتها يف تلك املناسبة مـن أجـل كفالـة االهتمـام                 

وستصادف تلك املناسبة االستعراض والتقييم اللذين سيجريانه بعـد         . األبعاد املتعلقة باجلنسني  ب
عشــر ســنوات لتنفيــذ إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ووثيقــة اختتــام الــدورة االســتثنائية الثالثــة    

ــة العامــة  ــع اســتبيان علــى احلكومــات مــن أجــل إعــداد هــذا     . والعشــرين للجمعي وقــد مت توزي
 ١٩٩٥ستستخدم التقارير الـيت قدمتـها الـدول األطـراف يف االتفاقيـة منـذ عـام                  االستعراض، و 

 .كمصدر للمعلومات يف إعداد االستعراض
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 حظيـا باهتمـام بـالغ       قدوذكرت املستشارة اخلاصة أن االتفاقية واملساواة بني اجلنسني          - ١٢
 حالــة التزاماهتــا فقــد نــاقش عــدد مــن الــدول. أثنــاء الــدورة الثامنــة واخلمســني للجمعيــة العامــة

كمــا قــدمت الــدول تقــارير  . بتقــدمي التقــارير، ونظــر اللجنــة الســابق أو الوشــيك يف تقاريرهــا 
وقامـت الشـعبة    . مستكملة عن التدابري اليت اختذهتا على الصعيد الـوطين لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              

 العنــف ضــد بإعــداد العديــد مــن التقــارير، مبــا يف ذلــك تقريــر عــن حالــة االتفاقيــة، وآخــر عــن 
واستعرض أحد التقارير اليت تقدم كل سنتني عن حتسـني حالـة املـرأة يف             . العامالت املهاجرات 

املناطق الريفيـة، ألول مـرة، مسـامهة اللجنـة يف حتسـني حالـة هـذه الفئـة احملـددة مـن النسـاء يف                          
جنـة يكمـل   وخلص التقرير إىل اسـتنتاج مفـاده أن عمـل الل          .  من االتفاقية  ١٤إطار تنفيذ املادة    

اجلهد الذي تؤديه العمليات احلكومية الدولية، وشجع احلكومات واملنظمـات الدوليـة وغريهـا     
من العناصر الفاعلة على استخدام االتفاقية وتعليقات اللجنة اخلتاميـة لـدى صـياغة السياسـات                

يف تقريـره  وأبـرز األمـني العـام     . وتصميم الربامج الـيت ترمـي إىل دعـم التنميـة الريفيـة املسـتدامة              
املقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني عـن أعمـال املنظمـة، موضـوع، االجتـار                      

ويـوفر بـدء نفـاذ اتفاقيـة األمـم          . بالبشر وما يترتب عليه من آثار قاسـية علـى النسـاء والفتيـات             
بروتوكوهلـا  ، و ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٩املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود، يف         

 كـانون   ٢٥االختياري ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، يف               
 .، أداة جديدة ملكافحة االجتار بالنساء والفتيات٢٠٠٣ديسمرب /األول
 املتعلـق  ٥٨/١٤٥ يف قرارهـا   ، اجلمعية العامة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني         قررتوقد   - ١٣

كمـا  . لى مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، النظـر يف هـذه املسـألة كـل سـنتني                 باتفاقية القضاء ع  
القـرار  (اختذت اجلمعية العامة، ألول مـرة، قـرارا عـن القضـاء علـى العنـف العـائلي ضـد املـرأة                       

ــ)٥٨/١٤٧ ــه، طلبـ ــدرج يف   ت فيـ ــور، أن تـ ــة أمـ ــة، يف مجلـ ــراف يف االتفاقيـ ــدول األطـ  إىل الـ
ــة معلومــات عــ  ن التــدابري القانونيــة واملتعلقــة بالسياســة العامــة الــيت اختــذهتا    تقاريرهــا إىل اللجن

ويف موضـع آخـر طلبـت       . ملنع العنف العائلي ضد املـرأة والقضـاء عليـه         ضمن جهودها   ونفذهتا  
 إىل األمني العام إجراء دراسـة متعمقـة عـن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، بالتعـاون           اجلمعية

 املعـين   ة للجنة حقوق اإلنسان    اخلاص ةدة ذات الصلة واملقرر   الوثيق مع مجيع هيئات األمم املتح     
وستضـطلع شـعبة النـهوض بـاملرأة بـدور رائـد يف             ). ٥٨/١٨٥انظر القـرار    (بالعنف ضد املرأة    

 .إعداد هذه الدراسة، اليت يتوقع إجنازها خالل سنتني
 أن جلنـة    وانتقلت املستشارة اخلاصة إىل احلديث عن عمل جلنة وضع املرأة، فالحظت           - ١٤

ــة واألربعــني، يف آذار     ــرأة ستســتعرض مســألتني مواضــيعيتني يف دورهتــا الثامن مــارس /وضــع امل
املســاواة �؛ و �دور الرجــال واألوالد يف حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني�، مهــا حتديــدا ٢٠٠٤

بني اجلنسني يف املشاركة يف منع الصـراعات وإدارهتـا وحلـها وبنـاء السـالم يف مرحلـة مـا بعـد                       
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وقالت إن شعبة النـهوض بـاملرأة عقـدت اجتمـاعي فريـق خـرباء مـن أجـل اإلعـداد                     . �لصراعا
وجاء انعقـاد أحـد االجتمـاعني، وهـو املعـين         .  وضع املرأة  للمناقشات وتقدمي املساعدة إىل جلنة    

ــرين      ــا، يف تشـ ــة برازيليـ ــني، يف مدينـ ــاواة بـــني اجلنسـ ــق املسـ ــال يف حتقيـ ــدور األوالد والرجـ بـ
، بينمـا انعقـد االجتمـاع الثـاين، بشـأن اتفاقـات السـالم كوسـيلة لتعزيـز                   ٢٠٠٣أكتوبر  /األول

. ٢٠٠٣نــوفمرب /املســاواة بــني اجلنســني وكفالــة مشــاركة املــرأة، يف أوتــاوا، يف تشــرين الثــاين  
يف وأشارت املستشارة اخلاصة إىل أن مكتبـها يعمـل علـى تنظـيم اجتمـاع فريـق خـرباء، يعقـد                      

، بشــأن تعزيــز مشــاركة ٢٠٠٤ينــاير /يف أواخــر كــانون الثــاينبواليــة نيويــورك، غلــني كــوف 
وستشكل نتائج ذلك االجتماع مسـامهة      . املرأة يف العملية االنتخابية يف مرحلة ما بعد الصراع        
مـارس، ويف اسـتعراض تنفيـذ قـرار جملـس           /يف مداوالت جلنة وضع املرأة الـيت سـتجري يف آذار          

الرابعـة  السـنوية   ، مبناسـبة الـذكرى      ٢٠٠٤بر  أكتـو /، يف تشـرين األول    )٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  
 .لصدوره

وأبلغت املستشارة اخلاصة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بأهنـا خاطبـت                - ١٥
، ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ١٥اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف دورهتا الثامنة والسبعني، املعقـودة يف          

 مـن   ة واسـع  طائفة وبناء مع أعضاء تلك اللجنة، بشأن        يف جنيف، وتبادلت اآلراء بشكل مفيد     
وقالت إهنا عقدت أيضا مناقشات مع مفوض األمم املتحدة السامي حلقـوق اإلنسـان              . املسائل

بالنيابة، بشأن برنامج العمل املشترك بـني مفوضـية حقـوق اإلنسـان ومكتبـها وشـعبة النـهوض            
 خرباء بشـأن عـرض احلـاالت املتعلقـة بتعمـيم      وشارك املفوض السامي بالنيابة، يف فريق    . باملرأة

املنظور اجلنساين يف خمتلف اجملـاالت، أثنـاء دورة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي املواضـيعية،                  
ــه /املعقــودة يف متــوز وانعقــدت حلقــة عمــل خامســة مشــتركة بــني شــبكة األمــم    . ٢٠٠٣يولي

 اجلنسـني والشـبكة املعنيـة باملسـاواة         املتحدة املشتركة بني الوكاالت بشأن املرأة واملسـاواة بـني         
بـــني اجلنســـني التابعـــة للجنـــة املســـاعدة اإلمنائيـــة التابعـــة ملنظمـــة التنميـــة والتعـــاون يف امليـــدان  

وركــزت حلقــة . ، برئاســة املستشــارة اخلاصــة٢٠٠٣يوليــه /االقتصــادي، يف بــاريس، يف متــوز
د الصـراع والـدروس املسـتفادة مـن         العمل على املسائل اجلنسانية وإعادة البناء يف مرحلة ما بعـ          

ــدد        ــدعم املتع ــة ال ــادة فعالي ــل هــدفها يف املســامهة يف زي ــاكن، ومتث أفغانســتان وغريهــا مــن األم
األطـراف والـدعم الثنـائي إلعـادة البنـاء يف مرحلـة مــا بعـد الصـراع، مـن خـالل تعزيـز إدمــاج            

يق أفغانســتان علــى والحظــت املستشــارة اخلاصــة، أن تصــد. املنظــور اجلنســاين يف هــذا العمــل
، شكل دفعة كبرية ملسألة مسـاواة املـرأة يف احلقـوق، وسـاعد              ٢٠٠٣مارس  /املعاهدة، يف آذار  

وأخـريا، قالـت املستشـارة اخلاصـة     . على إدراج نص متعلق بذلك يف دستور أفغانستان اجلديـد         
قتصـادية  إن مكتبها شارك يف الدورة األوىل للجنـة املـرأة الـيت تشـكلت حـديثا لـدى اللجنـة اال                    

 .٢٠٠٣ديسمرب /واالجتماعية لغرب آسيا، املعقودة يف بريوت، يف كانون األول
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 أيضا، رحبت مديرة شعبة النهوض بـاملرأة بأعضـاء الـدورة الـثالثني             ٦٢٩ويف اجللسة    - ١٦
للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، ورحبت بشكل خاص بالعضـوة اجلديـدة للجنـة،                

وأبلغت املديرة اللجنة أنه جرى، منذ انعقاد الدورة األخـرية          . أبيا - ا كوكر دوركاس آما فرمي  
ــوز ــه /يف متـ ــارينو، يف    ٢٠٠٣يوليـ ــان مـ ــة مـــن قبـــل سـ ــديق علـــى االتفاقيـ ــانون ١٠، التصـ  كـ
.  دولــة١٧٥، ممــا رفــع جممــوع عــدد الــدول األطــراف يف االتفاقيــة إىل ٢٠٠٣ديســمرب /األول

كــول االختيــاري، وهــي بولنــدا ومجهوريــة مقــدونيا  دول أطــراف إىل الربوتو٦كمــا انضــمت 
اليوغوسالفية السابقة وأوكرانيـا ورومانيـا وصـربيا واجلبـل األسـود والفلـبني، ممـا رفـع جممـوع                    

 دول أطــراف إضـافية التعــديل  ٣وقبلـت  .  دولــة٥٩عـدد الـدول املنضــمة إىل الربوتوكـول إىل    
 اللجنـة، وهـي   ات اجتماعـ فتـرة  بشـأن   مـن االتفاقيـة،  ٢٠ من املادة   ١الذي أدخل على الفقرة     

 ٤٣كرواتيــا والفلــبني وأوروغــواي، ممــا رفــع جممــوع عــدد األطــراف الــيت قبلــت التعــديل إىل   
 الــذي ١٦املــادة مــن ) د (١الفقـرة  ، و)ب (٥وســحبت فرنســا حتفظهـا املتصــل باملــادة  . دولـة 

 الزيـادة يف عـدد الـدول        وقالت املديرة إنه بينمـا تعتـرب هـذه        . أبدته لدى التصديق على االتفاقية    
األطراف تطورا يقابل بالترحاب الشديد، إال أهنا تفـرض أيضـا حتـديات جديـدة علـى اللجنـة،                   
ــة         ــن االتفاقيـ ــل مـ ــب كـ ــها مبوجـ ــل إىل واليتـ ــا بالكامـ ــه اهتمامهـ ــة توجيـ ــق بكفالـ ــا يتعلـ فيمـ

 .احلايلوالربوتوكول االختياري، يف إطار الزمن احملدود املقرر الجتماعات اللجنة يف الوقت 
وتشكل أنشطة شعبة النهوض باملرأة املتعلقة باملساعدة التقنية يف جمال تنفيذ االتفاقيـة،              - ١٧

جــزءا أساســيا مــن اجلهــود العامــة للشــعبة، الراميــة إىل دعــم ومحايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان     
ألطـراف يف    تقارير الـدول ا    أن تقدم وهتدف هذه األنشطة أيضا إىل املسامهة يف        . املتعلقة باملرأة 

وجـرى منـذ انعقـاد الـدورة األخـرية تنظـيم حلقـة عمـل دون                . االتفاقية يف املواعيـد احملـددة هلـا       
 بلــدا أفريقيــا، واستضــافتها ١٣إقليميــة بشــأن إعــداد التقــارير مبوجــب االتفاقيــة، شــارك فيهــا   

 ســبتمرب/ أيلــول١٣ إىل ١١حكومــة مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، يف أروشــا، خــالل الفتــرة مــن   
وعملت الرئيسة السابقة للجنة، شارلوت أباكا، والباحثة األقـدم يف املعهـد اهلولنـدي        . ٢٠٠٣

ونظمـت الشـعبة أيضـا      . خبريتني يف هذا اجملال    بوريفيجن، بصفتهما وإينيكي  حلقوق اإلنسان،   
ســبتمرب، انعقــدت يف أروشــا أيضــا، حــول / أيلــول١١ إىل ٩نــدوة قضــائية، خــالل الفتــرة مــن 

نون الدويل حلقوق اإلنسان، وعلى وجـه اخلصـوص االتفاقيـة، يف احملـاكم احملليـة،                استخدام القا 
ــن      ــا ممارســون للمهــن القضــائية م ــا ١١وشــارك فيه ــدا أفريقي ــدوة،   .  بل ــا شــاركت يف الن كم

ــدة        ــا لبوتســوانا، والقاضــية املتقاع ــة العلي ــن احملكم ــونييت داو، م بصــفتهن خــبريات، القاضــية ي
واعتمد املشاركون إعالنـا    .  بوريفيجن السيدةكمة العليا اهلندية، و   سوجاتا مانوهار، قاضية احمل   

بشأن االلتزامات املتعلقة بدور القضاة احملليني يف تطبيق القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان علـى                  
وقـدمت الشـعبة   . وميكن احلصول على اإلعالن من موقع الشعبة على اإلنترنت     . الصعيد احمللي 
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، بطلــب مــن احلكومــة، فيمــا يتعلــق باســتعراض تقاريرهــا الدوريــة  املســاعدة إىل حكومــة مــايل
وعقـدت أهـوا أويـدراوغو، العضـوة السـابقة للجنـة،            .  مـن الثـاين إىل اخلـامس       اجلامعة للتقـارير  

ــوى         ــة، بشــأن شــكل وحمت ــة مــع مســؤولني مــن وزارات خمتلف سلســلة مــن االجتماعــات الفني
وحتديد مـا تبقـى مـن فجـوات يف الصـياغة،      التقارير، وذلك من أجل توضيح أحكام االتفاقية،     

واملصــادر احملتملــة للمعلومــات، وضــع جــدول زمــين إلعــداد تقريــر حكومــة مــايل يف صــورته    
 .النهائية
ومكنت مسامهة مالية مقدمة من حكومة نيوزيلندا، ألنشطة التعاون التقين اليت تـدعم              - ١٨

ـــتان   تنفيــذ االتفاقيــة يف البلــدان اخلارجــة مــن صــراعات، الشــعبة    مــن بــدء العمــل مــع أفغانســ
وسرياليون، هبدف رفع درجـة الـوعي، وزيـادة فهـم احلقـوق املضـمنة يف االتفاقيـة ومـا يترتـب                      
عليـها مـن التزامـات يف جانـب الـدول األطـراف، وبغيـة تعزيـز قـدرات املسـؤولني احلكـوميني                      

وكالـة السـويدية للتنميـة      وتلقـت الشـعبة أيضـا مسـامهة ماليـة مـن ال            . فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية   
الدولية، من أجل إعداد ملف عن تنفيذ االتفاقية يتكون من دليل للتنفيـذ وجمموعـة توجيهـات                 

وقــدمت الشــعبة الــدعم املــايل إىل اجتمــاع فريــق اللجنــة املعــين بالصــياغة، املعقــود يف  . تدريبيــة
ــوبر /تشـــرين األولبـــرلني يف  ــة امل ٢٠٠٣أكتـ ــياغة التوصـــيات العامـ ــة صـ ــة ، بغيـ ــة املتعلقـ نقحـ
 . من االتفاقية يف صورهتا النهائية٤ من املادة ١ بالفقرة
للربملـانيني  يف جنيـف    وشاركت الشعبة، هي ورئيسة اللجنة، يف جلسة إحاطة عقدت           - ١٩

وكانت تلك اجللسة مبثابة متابعـة للنشـاط املتعلـق     . أكتوبر/ تشرين األول  ٤ملدة يوم واحد، يف     
الربملــاين الــدويل يف نشــر كتيــب عــن االتفاقيــة موجــه إىل الربملــانيني، باشــتراك الشــعبة واالحتــاد 

ويـراود الشـعبة األمـل يف االسـتفادة مـن هـذه             . ٢٠٠٣أبريـل   /أعلن عن بدء صدوره يف نيسان     
وشـاركت الشـعبة، نيابـة عـن مكتـب املستشـارة اخلاصـة لشـؤون قضـايا                  . التجربة يف املستقبل  

ــؤمتر    ــاملرأة، يف م ــهوض ب ــا    اجلنســني والن ــة كرواتي ــه واستضــافته حكوم ــومني، نظمت اســتغرق ي
 تشــرين ٢٦ و ٢٥باالشــتراك مــع صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، يف دوبرفنيــك، يف 

وتزعمت احلـدث   . أكتوبر، بشأن تنفيذ االتفاقية يف ستة من بلدان وسط وشرق أوروبا          /األول
ــة، هــن دوبرافكــا ســيمونوفيتش، وفيكت    ــا بوبيســكو، وكريســينا  ثــالث عضــوات يف اللجن وري

وأخـريا، ذكـرت املـديرة      . مورفاي؛ وألقت رئيسة اللجنة بالبيان االستهاليل الرئيسي يف املـؤمتر         
 ٨ و   ٧يف  يف اسـطنبول     استغرقت يـومني، عقـدت       تقارع أفكار أن الشعبة شاركت يف جلسة      

رأة، وتناولـت   ، بدعوة من املقررة اخلاصة املعنية بـالعنف ضـد املـ           ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 
ومن املقرر أن تلتقي اللجنة باملقررة اخلاصة، يـاكني إرتـورك،           . التوجه املستقبلي لوالية املقررة   

 .أثناء انعقاد الدورة الثالثني
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وتطرقت املديرة إىل جهود اللجنة الرامية إىل إبقاء مسألة كفاءة وفعالية طرائق عملـها              - ٢٠
يــد إلعــداد التقــارير، وعــدم التــأخر يف النظــر يف   قيــد االســتعراض، فالحظــت أن التوقيــت اجل 

وسـتنظر  . التقارير املتلقاة، يشكالن أحد جوانب التنفيذ الكامل لالتفاقية على الصـعيد الـوطين       
ويتمثـل جانـب ثـان    . اللجنة يف الدورة احلاليـة، يف اخليـارات املتعلقـة بفعاليـة النظـر يف التقـارير       

لوطين، يف اجلهود املشتركة جلميـع هيئـات املعاهـدات،          من جوانب تعزيز التنفيذ على الصعيد ا      
وكمتابعة لالجتمـاع الثـاين     . بغية كفالة استيفاء عملية إعداد التقارير هلذا الغرض بشكل فعلي         

 مـع  تنـاقش  لكـي  الفرصـة  للجنـة  سـتتاح  ،٢٠٠٣يونيه  /املشترك بني اللجان، املعقود يف حزيران     
 تنفيـذ  أجـل  مـن  األمانـة  تتخـذها  الـيت  اخلطـوات  نسان،اإل قوقحل املتحدة األمم مفوضية عن ممثل

ــادئ مبشــروع املتصــلة االجتمــاع ذلــك توصــيات ــة املب  أساســية وثيقــة بإعــداد اخلاصــة التوجيهي
 اللجـان  بـني  املشـترك  الثالث االجتماع يف وتعتمد اللجان من واحدة كل فيها تنظر كي موسعة،

 مـن  هيئـة  لكـل  التقـارير  بإعـداد  املتعلقة توجيهيةال املبادئ اتساق بزيادة واملتصلة ،٢٠٠٤ عام يف
 .املعاهدات هيئات
وقالـت إن   . واختتمت املديرة حديثها باستعراض عمل اللجنة املتعلق بـدورهتا الـثالثني           - ٢١

اللجنة ستنظر يف تقريرين ابتدائيني الثنتني مـن الـدول األطـراف، مهـا بوتـان والكويـت، فضـال         
 أطـراف، هـي إثيوبيـا وأملانيـا وبـيالروس وقريغيزسـتان ونيبـال               عن التقارير الدورية لست دول    

وستواصــل اللجنــة عملــها يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة، وتســتعرض   . ونيجرييــا
طرائـق عملــها، مبـا يف ذلــك خيـار االجتمــاع يف هيئــة أفرقـة عاملــة متزامنـة، للنظــر يف التقــارير      

وختطط اللجنة العتماد التوصـية العامـة       ). 2 و   Add.1، و   CEDAW/C/2004/I/4انظر  (الدورية  
ــة   ٤ مــن املــادة ١ بشــأن الفقــرة ٢٥رقــم  ــدابري اخلاصــة املؤقت ــة، فيمــا يتعلــق بالت .  مــن االتفاقي

وستجتمع اللجنة، وفق ما درجت عليه يف تقاليـدها وممارسـاهتا، مـع املنظمـات غـري احلكوميـة                   
سـتماع إىل املعلومــات الـيت تـرد بشـأن تنفيــذ     وممثلـي كيانـات منظومـة األمــم املتحـدة، بغيـة اال     

وطمأنت املديرة اللجنة بشأن تأييد شعبة النهوض باملرأة الكامـل          . االتفاقية يف الدول األطراف   
 .ألعماهلا

 
 احلضور -جيم  

 .الثالثني دورهتا يف نيوالعشر الثالث اللجنة عضوات مجيع شاركت - ٢٢
 هلـذا  اخلـامس  املرفق يف عضويتهن، مبدد بيانا تضمنت اللجنة، عضوات بأمساء قائمة وترد - ٢٣

 .التقرير
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 إعالن رمسي -دال  
 حكومتـها  رشـحتها  الـيت  أبيـا،  -كوكر فرميا آما دوركاس تلت للجنة، ٦٢٩ اجللسة يف - ٢٤

 املـادة  مبوجـب  ترشـيحها  علـى  اللجنـة  ووافقـت  كوينيهيـا،  أكـوا  واليـة  فترة من تبقى ما إلكمال
 الــداخلي النظــام مــن ١٥ املــادة إطــار يف عليــه املنصــوص الرمســي إلعــالنا االتفاقيــة، مــن ٧-١٧

 .عملها مهام تتوىل أن قبل وذلك للجنة،
 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -هاء  
ـــرت - ٢٥ ـــجنة، نظـــــ ـــي اللـــ ـــها فــ ـــي ،٦٢٩ جـلـــستــ ـــدول فـــ ـــال جــــ ــت األعمــــ  املؤقــ

)CEDAW/C/2004/I/1.( هبا اعتمد اليت صورته يف األعمال جدول يلي فيما ويرد: 
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .إعالن رمسي من عضو جديد يف اللجنة - ٢ 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٣ 
تقريــر الرئيســة عــن األنشــطة املضــطلع هبــا بــني الــدورتني التاســعة والعشــرين     - ٤ 

 .والثالثني للجنة
 مـن اتفاقيـة     ١٨الـدول األطـراف مبوجـب املـادة         النظر يف التقارير املقدمة من       - ٥ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تطبيق املادة  - ٦ 
 .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة - ٧ 
قيـة القضـاء    أنشطة اللجنة املضـطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفا             - ٨ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 .جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية والثالثني - ٩ 
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثالثني - ١٠ 

 
 تقرير الفريق العامل ملا قبل الدورة - واو 

ــة يف دورهتــا التاســعة أن تــدعو إىل عقــد اجتمــاع لفريــق عامــل ملــ     - ٢٦ ا قبــل قــررت اللجن
الدورة ملدة مخسة أيام قبل كل دورة من الدورات إلعـداد القـوائم املتعلقـة بالقضـايا واملسـائل                   

وعقـد الفريـق العامـل      . ذات الصلة بالتقارير الدورية اليت تنظر فيها اللجنـة يف الـدورة الالحقـة             
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 ٢٥  و٢١قبــل الــدورة املعــين بالــدورة الــثالثني للجنــة اجتماعــا يف الفتــرة املمتــدة بــني           ملــا
 .٢٠٠٣يوليه /متوز
وشــارك يف الفريــق العامــل األعضــاء التاليــة أمســاؤهم الــذين مثلــوا خمتلــف اجملموعــات    - ٢٧

أمريكــا الالتينيــة والبحــر  (، وآيــدا غــونزاليس )أفريقيــا(هوغيــت بــوكيب غناكادجــا  : اإلقليميــة
ينـا تافـاريس دا     ورجي) أوروبـا الشـرقية   (ودوبرافكا سيمونفيتش   ) آسيا(وسلمى خان   ) الكارييب
 .وانتخب الفريق العامل السيدة غونزاليس رئيسةً له). أوروبا الغربية(سيلفا 
وأعــد الفريــق العامــل قــوائم بالقضــايا واملســائل ذات الصــلة بتقــارير الــدول األعضــاء    - ٢٨
 .إثيوبيا وأملانيا وبيالروس وقريغيزستان ونيبال ونيجرييا: التالية
 السـيدة  غـونزاليس تقريـر الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                  ، عرضت ٦٢٩ويف اجللسة    - ٢٩

 .)Add.1-5 و CRP.2 و Add.1-6 و CEDAW/PSWG/2004/I/CRP.1نظر ا(
 

 تنظيم األعمال - زاي 
، ٦ ، عرضــت رئيسـة قســم حقــوق املـرأة بشــعبة النـهوض بــاملرأة البنــد   ٦٢٩يف اجللسـة   - ٣٠

إطــار   ويف.ووســائل التعجيــل بأعمــال اللجنــة ســبل ، ٧ مــن االتفاقيــة، والبنــد  ٢١تنفيــذ املــادة 
 األممومنظمة  ، قدمت وكالتان متخصصتان ومها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  ٦ البند

 مــــن االتفاقيــــة ٢٢ادة للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة، كــــل منــــهما، تقريــــرا عمــــال باملــــاملتحــــدة 
)CEDAW/C/2004/3و  Add.1مســــودة التوصــــية العامــــة وُزود أعضــــاء اللجنــــة بــــنص). 3  و 

مــن االتفاقيــة فريــق الصــياغة التابــــــــع للجنــة   ٤ مــن املــادة ١الفقــرة الــيت أعــدها بشــأن  املنقحــة
)I/WP.1 CEDAW/C/2004/ .(سـبل ووسائــــل    أن  ـــــ ر بش ــــ دم تقري ــــ ، ق ٧د  ـــــ ار البن ـــي إط ـــوف

 موجزا آلخر التطـورات ذات الصـلة        تضمن) CEDAW/C/2004/I/4 (التعجـــيل بأعمـــــال اللجنة  
 إىل التقريـر حملـة عامـة عـن طرائـق      ١وتضمنت اإلضافة . السابقةاليت استجدت منذ دورة اللجنة    

 االسـتجابة إىل طلـب اللجنـة إعـداد مـذكرة      ٢ومتت يف اإلضـافة     . العمل اليت تتبعها اللجنة حاليا    
ارير الدول األطراف يف اجتماعات متزامنة      ملناقشتها يف الدورة الثالثني تتعلق بتبعات النظر يف تق        

كمـا كـان معروضـا    . يعقدها فريقان عامالن أو هيئتان وبالطرائق اليت حيتمل اتباعهـا للنظـر فيهـا      
 ١٨على اللجنة تقرير عن حالة تقدمي التقارير اليت ينبغي للـدول األطـراف رفعهـا مبوجـب املـادة          

وسـتنظر  . يت قُـدمت ولكـن مل تنظـر فيهـا اللجنـة بعـد           من االتفاقية، مبا يف ذلك قائمة بالتقارير الـ        
 .جامعكفريق عامل اللجنة يف هذه القضايا 

ــغ   ٦٢٩يف اجللســة و - ٣١ ــرأة، كيون ــة وضــع امل ــة (وا كــانغ  - ، ألقــت رئيســة جلن مجهوري
 .كلمة أمام اللجنة) كوريا
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ــودة يف ٦٤٢يف اجللســة  - ٣٢ ــانون ٢٢ املعق ــاينك ــاير / الث ــر  ٢٠٠٢ين ــت رئيســة ف ع ، ألق
حلقــوق اإلنســان، ماريــا فرانشســكا إيــزي   املتحــدة األمــماملعاهــدات واللجنــة التــابع ملفوضــية  

وقــدمت آخــر املعلومــات عــن التطــورات األخــرية، مبــا يف ذلــك . شــارين، خطابــا أمــام اللجنــة
إعادة هيكلـة تقـدمي اخلدمـة إىل اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات يف جنيـف؛ والعمـل اجلـاري ملتابعـة                       

جتمــاع الثــاين املشــترك بــني اللجــان، واجتمــاع رؤســاء هيئــات حقــوق اإلنســان   توصــيات اال
املنشأة مبعاهدات فيما يتصـل بالوثيقـة األساسـية املوسـعة والتقـارير املسـتهدفة؛ واألنشـطة الـيت                   

 .تضطلع هبا املفوضية
ــة يف    - ٣٣ ــة يف جلســة مغلق ــاينكــانون ٢٩واجتمعــت اللجن ــاير / الث ــاكني  ٢٠٠٤ين  مــع ي

 .املقررة اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان املعنية بالعنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجهإرتورك، 
 



 

04-46275 15 
 

A/59/38  

 الفصل الثالث
تقرير الرئيسة عن األنشطة اليت مت االضطالع هبـا بـني الـدورتني التاسـعة                 

 والعشرين والثالثني
 
ــان        - ٣٤ ــغ وهن ــامبو وكين ــار، بالشــكر إىل أوك ــدة أك ــة، فري ــة اللجن ــى  توجهــت رئيس عل
أّبيـا   - ورحبـت ترحيبـا حـارا بـدوركاس أمـا فرميـا كـوكر             . انات االستهاللية اليت أدلوا هبـا     البي

أكـوا كوينيهيـا الـيت انتخبـت عضـوا يف احملكمـة             عضـوية   اليت سـتتوىل مهـام مـا تبقـى مـن فتـرة              
 .اجلنائية الدولية

ــة واخلمســني      - ٣٥ ــدورة الثامن ــة علــى معلومــات عــن حضــورها ال وأطلعــت الرئيســة اللجن
. ، حيــث ألقــت كلمــة أمــام اللجنــة الثالثــة  ٢٠٠٣أكتــوبر /يف تشــرين األول جمعيــة العامــةلل

وشكلت مشاركة رئيسة اللجنة يف أعمال اجلمعية العامة عنصرا هاما من عناصر ربـط أعمـال                
وكـان ذلـك مبثابـة      . السياسـية يف األمـم املتحـدة      بالعمليات  اللجنة اليت أنشئت مبوجب معاهدة      

لــى أن النــهج السياســية العامــة والنــهج الــيت تقــوم علــى معاهــدات املتبعــة  تأكيــد جديــد هــام ع
لتحقيق املسـاواة بـني اجلنسـني والنـهوض بـاملرأة ال بـد أن تـتالزم يف سـبيل حتقيـق تقـدم فعلـي                          

ومبا أن اهلدف املتمثل يف عاملية التصديق على االتفاقية مل يتحقق بعد، كانت مشـاركة               . ودائم
 أعمــال اجلمعيــة أمــرا اشــتدت إليــه احلاجــة لتــذكري الــدول األطــراف   رئيســة اللجنــة ســنويا يف

واتفقت الـدول األعضـاء     . ٢٠٠٠بالتزاماهتا املتعلقة بالتصديق العاملي على االتفاقية حبلول عام         
ــذا اهلــدف يف    ــى ه ــعل ــاملي حلؤمتر امل ــام     الع ــا يف ع ــد يف فيين ــذي عق ــوق اإلنســان ال ، ١٩٩٣ق

 .١٩٩٥لعاملي الرابع املعين باملرأة الذي عقد يف بيجني يف عام وأكدت عليه جمددا يف املؤمتر ا
وذكرت الرئيسة أهنا أطلعت اجلمعية العامة على معلومات عما تضطلع به اللجنة مـن               - ٣٦

 من االتفاقيـة، وأشـارت إىل بعـض االجتاهـات والتحـديات املشـتركة               ١٨أعمال مبوجب املادة    
وأشـارت إىل   . ظـر يف التقـارير وتوصـيات اللجنـة بشـأهنا          اليت متكنت اللجنة من تبياهنـا لـدى الن        

القلــق الــذي يعتــري أعضــاء اللجنــة مــن حالــة حقــوق اإلنســان للمــرأة، علــى حنــو مــا كرســتها 
كمـا أبلغـت    . يف االتفاقيـة  هـو دولـة طـرف       االتفاقية، يف حقبة ما بعد احلرب يف العراق الـذي           

زاء عــدم تقــدمي بعــض الــدول األطــراف  اجلمعيــة العامــة بــالقلق الــذي يســاور أعضــاء اللجنــة إ 
تقاريرها وباخلطوات اليت اختذهتا اللجنة ملعاجلة حـاالت التـأخر هـذه، ومـن بينـها الرسـالة الـيت                    

يوليـه  / متـوز ١٨ دولة، اليت يكـون قـد مضـى حـىت           ٢٩األطراف، وعددها   بعثت هبا إىل الدول     
 هبـا إىل مـدير برنـامج       مخس سـنوات علـى عـدم تقـدمي تقاريرهـا، والرسـالة الـيت بعثـت                 ٢٠٠٣

التزامـات  األمم املتحدة اإلمنائي لتشـجيعه علـى مـؤازرة الـدول األطـراف لتنفيـذ مـا عليهـا مـن                  
التـزام اللجنـة املتواصـل بتعزيـز طرائقهـا       كما شددت أمام اجلمعية العامـة علـى         . تقدمي التقارير ب
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خيــار النظــر يف التقــارير يف دورهتــا الــثالثني يف يف العمــل، مبــا يف ذلــك قــرار اللجنــة أن تبحــث 
 .متزامنة ألفرقة عاملة بدال من النظر فيها يف اجللسات العامةالدورية يف اجتماعات 

 دولـة   ٣٣يبلـغ جمموعهـا     أطرافـا   اللجنة انتباه اللجنـة إىل أن هنـاك دوال          رئيسة  ولفتت   - ٣٧
نــذ اختتــام وبلــغ عــدد الــدول األعضــاء الــيت قــدمت تقاريرهــا م  . تنتظــر أن ُينظــر يف تقاريرهــا 
ــه /يف متــوزالــدورة التاســعة والعشــرين   ــا ملــلء دورات  ويعتــرب .  دولــة١٤يولي هــذا العــدد كافي

، بدون أخـذ التقـارير اإلضـافية الـيت ستصـل يف             ٢٠٠٦يناير  /اجللسات حىت شهر كانون الثاين    
 اليت قدمت تقاريرها االنتظار ملـا يتـراوح متوسـطه بـني سـنتني           األطراف  وعلى الدول   . االعتبار

وسنتني ونصف بعد تقدمي تقاريرها لتنظر فيهـا اللجنـة، وشـددت الرئيسـة علـى األثـر املخيـب                    
 .اليت قدمت تقريرهاالطرف لآلمال الذي ميكن أن يتركه هذا التأخر يف نفس الدولة 

أكتـوبر  /وانتقلت الرئيسة إىل األنشطة األخرى، فأفادت بأهنا قامت، يف تشـرين األول            - ٣٨
علـى معلومـات بشـأن    كـامال  وعة من الربملانيني يف دورة اسـتغرقت يومـا    ، بإطالع جمم  ٢٠٠٣

. االتفاقيــة وعمليــة تقــدمي التقــارير عنــها، نظمتــها يف جنيــف الشــعبة واالحتــاد الربملــاين الــدويل   
 األخـرى، وقـد تـرجم       إىل لغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة        يتـرجم   � كتيب الربملانيني �وقالت إن   

 . عما قريب يف أنقرةإىل اللغة التركية وسيصدر
يف االجتماع الذي عقـد يف دوبروفنيـك بشـأن تنفيـذ            خطابا استهالليا   وألقت الرئيسة    - ٣٩

وأثنـت  ).  أعـاله  ١٩انظـر الفقـرة     (االتفاقية يف ستة بلدان من بلدان أوروبا الوسطى والشـرقية           
ســيدة بالتعــاون مــع الســيدة بوبســكو وال حــددت، علــى الســيدة ســيمونوفيتش، الــيت  الرئيســة 

نفسـه واألعمـال التحضـريية الـيت مت االضـطالع هبـا علـى الصـعيد                 االجتمـاع   مورفاي، مفاهيم   
علـى الرضـا إذ إنـه       وكان اجتماع دوبروفنيك جتربـة بعثـت        . الوطين يف البلدان املشاركة الستة    

مثل منوذجـا للتعـاون      شكل منربا الستعراض بعض أحكام االتفاقية وتقييمها بشكل فعال كما         
اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة وشــعبة   (تلــف كيانــات األمــم املتحــدة  بــني خم

املكلفـة مبهمـة معاجلـة مسـألة حقـوق      ) النهوض باملرأة وصندوق األمم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة        
وهنـأت اجلهـات املنظمـة واملشـاركة        . اإلنسان للمرأة والنهوض باملرأة على خمتلـف املسـتويات        

لضـمان تنفيـذ    أنشـطة مماثلـة يف منـاطق أخـرى          سعى، وأعربت عن تطلعها لتنظيم      املعلى جناح   
وأعربت الرئيسة عن أملها أن تشكل نتائج اجتمـاع دوبروفنيـك اآلن أساسـا              . االتفاقية برمتها 

صــلبا يقــوم عليــه إطــار مــن املؤسســات ملواصــلة إيــالء االهتمــام لالتفاقيــة وتنفيــذها يف البلــدان  
 .املشاركة الستة

والرئيسة، بصفتها الشخصية، شاركت وألقت اخلطاب االستهاليل يف ندوتني بعنـوان            - ٤٠
 Policy Dialogue on (�٢٠٠٣بــني اجلنســني، بشــأن املســاواة حــوار حــول السياســات  �

Gender Equality, 2003(   نظمهما مكتب املساواة بني اجلنسني التابع لديوان رئاسـة احلكومـة ،
على أثر نظر اللجنـة يف التقريـرين       جاءت تلك املناسبة    و. كيو وأوكياما اليابانية، وعقدتا يف طو   
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فكانـت فرصـة جيـدة أتـت يف الوقـت      ، ٢٠٠٣يوليـه   /الرابع واخلامس الدوريني لليابان يف متوز     
ملناقشة مسألة حقوق اإلنسان للمرأة من منظور عاملي والسـتعراض االلتزامـات الدوليـة              املالئم  

مـن املشـاركني مـن احلكومـة واجملتمـع املـدين        كـبرية   ور جمموعات   واإلجراءات الوطنية يف حض   
وشــعرت بالســرور ملالحظتــها أن أحكــام االتفاقيــة وأعمــال اللجنــة حتظــى بــاحترام . يف اليابــان

املبادئ التوجيهية اليت ُيسترشد هبا يف جمال اجلهود اليت ُتبذل لتحقيق املسـاواة             وفر  شديد وأهنا ت  
 .بني اجلنسني يف اليابان

استغرقت يومني عقدهتا املقـررة اخلاصـة    كما شاركت الرئيسة يف جلسة تقارع أفكار    - ٤١
. ٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٨  و ٧املرأة، إرتورك، يف استانبول يـومي       ضد  املعنية بالعنف   

وكانـت مشـاركة   . وضمت هذه اجللسة جنبا إىل جنب ممثلني عن عدة منظمات غري حكومية     
صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة وشـعبة النـهوض           وق اإلنسـان    ممثلني من مفوضية حقـو    

املقـررة   باملرأة يف ذلك االجتماع جتسيدا كبريا ملدى التزام هـذه الكيانـات الثالثـة بـدعم واليـة                 
اخلاصة، ال سيما يف هذا الوقت الـذي ُتواجـه فيـه صـعوبات مجـة للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء                       

ــد مــن السياســات العامــة ملعاجلــة العنــف    علــى الصــعيد العــاملي بشــأن    ــرأةضــد وضــع مزي . امل
وأتاحت هلا مشاركتها الفرصة ألن تدرج يف صـلب املناقشـة األعمـال اهلامـة الـيت تضـطلع هبـا                     

ولتســليط الضــوء علــى بعــض التحــديات الــيت توصــلت إىل ضــد املــرأة اللجنــة ملكافحــة العنــف 
اخلاصـة دعـوة الرئيسـة هلـا لالجتمـاع بأعضـاء            وقبلـت املقـررة      .تبياهنا اللجنة يف معرض عملها    
 .اللجنة أثناء دورهتا الثالثني

وعقب اعتماد اللويا جريغا يف أفغانستان الدستور اجلديـد الـذي اشـتمل علـى ضـمانة                  - ٤٢
أصـدرت الرئيسـة بيانـا صـحافيا رحبـت فيـه            املـرأة والرجـل يف احلقـوق،        صرحية للمساواة بـني     

ت بتقدمي دعمهـا للعمـل علـى تنفيـذ االتفاقيـة يف أفغانسـتان تنفيـذا                 هبذا اإلجناز التارخيي وتعهد   
 .تاما وفعاال

 الـذكرى السـنوية اخلامسـة والعشـرين العتمـاد اجلمعيـة العامـة               ٢٠٠٤ويصادف عام    - ٤٣
طالع اجملتمع الـدويل علـى مـا حتقـق مـن إجنـازات يف         إلويتعني استغالل هذه املناسبة     . لالتفاقية

نســان للمــرأة وتعزيزهــا وعلــى العقبــات الــيت مــا برحــت تعــوق حتقيــق   جمــال محايــة حقــوق اإل
وينبغي استغالهلا كذلك إلعالء صوت هـذه       . التطبيق العاملي ملبادئ االتفاقية   اهلدف املتمثل يف    

بالــدفاع عــن حقــوق اإلنســان  قانونــا املكلفــة الدوليــة اللجنــة وإبــراز مكانتــها بوصــفها اجلهــة  
لية مع األمانة، ستوضـع اخلطـط الالزمـة لتنظـيم احتفـال دويل              وبناء على مشاورات أو   . للمرأة

مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لالتفاقية أثناء الدورة التاسـعة واخلمسـني للجمعيـة              
 .٢٠٠٤أكتوبر /العامة، يف تشرين األول
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 الفصل الرابع
 فاقية من االت١٨النظر يف تقارير الدول األطراف املقدمة مبوجب املادة   

 
 مقدمة -ألف  

نظرت اللجنة يف دورهتـا الـثالثني يف تقـارير قدمتـها مثـاين دول أطـراف مبوجـب املـادة            - ٤٤
تقرير جامع للتقريرين الدوريني األول والثـاين لدولـة طـرف؛ وتقريـر جـامع               :  من االتفاقية  ١٨

رف؛ والتقريــر للتقــارير الدوريــة األول والثــاين والثالــث والرابــع واخلــامس والســادس لدولــة طــ
الدوري الثاين لدولة طرف، وتقريـر جـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث لدولـة طـرف؛                    
وتقريران جامعان للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لدولتني طـرفني، وتقريـر جـامع للتقـارير               

 .الدورية الرابع واخلامس والسادس لدولة طرف والتقرير الدوري اخلامس لدولة طرف
. وأعــدت اللجنــة تعليقــات ختاميــة بشــأن تقــارير الــدول األطــراف الــيت مت النظــر فيهــا - ٤٥

وترد أدناه التعليقات اخلتامية للجنـة بصـيغتها الـيت أعـدها هبـا أعضـاء اللجنـة، وكـذلك مـوجز                      
 .للبيانات االستهاللية اليت قدم هبا ممثلو تلك الدول األطراف تقاريرهم

 
 لدول األطرافالنظر يف تقارير ا -باء  

 
 التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثاين - ١ 

 
 الكويت  

األول والثاين، املقـدم مـن      الدوريني  لتقريرين  ل اجلامعنظرت اللجنة يف التقرير الدوري       - ٤٦
 ١٥، املعقودة يف يـومي      ٦٤٣ و   ٦٣٥ و   ٦٣٤ يف جلساهتا    (CEDAW/C/KWT/1-2)الكويت  

 ).643، و 635، و CEDAW/C/SR.634انظر  (٢٠٠٤اير ين/ كانون الثاين٢٣و 
 

  للتقريرعرض الدولة الطرف  
ذكرت ممثلة دولة الكويت يف سياق عرضها لتقرير بلـدها اجلـامع للتقريـرين الـدوريني       - ٤٧

األول والثاين أن حكومتها قد انضمت إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                 
بــرز التقريــر اإلطــار العــام والقــانوين واالجتمــاعي واالقتصــادي والسياســي  وأ. ١٩٩٤يف عــام 

وسياسة الدولة جتاه القضاء على التمييز ضد املرأة فضـال عـن األحكـام الدسـتورية والتشـريعية                  
 . مبواد االتفاقيةذات الصلة
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يـز   بعـض التحـديات يف سـبيل القضـاء علـى التمي     ه ال تزال هناك  وأشارت املمثلة إىل أن    - ٤٨
وذكـرت  . ضد املرأة، ومنها على سبيل املثال ما يتعلق بتمتع املرأة بـاحلقوق السياسـية الكاملـة               

 ١٩٩٩مـايو   /أن مسو األمري سعى جاهدا إىل معاجلة هذه احلالة بإصدار مرسوم أمـريي يف أيـار               
 ورغبـة . لكن مسعاه هذا أُحبط فيما بعد يف اجلمعية الوطنية بأغلبيـة قليلـة جـدا مـن األصـوات                  

من احلكومة يف تصحيح هذه احلالة، أعلنت مؤخرا عن عزمها على تقـدمي مشـروع قـانون إىل                  
 .اجلمعية الوطنية يف دورهتا التشريعية احلالية ُتمنح املرأة مبقتضاه حقوقها السياسية الكاملة

ومضت قائلة إنه مت إنشاء عدد كـبري مـن اآلليـات لضـمان متتـع املـرأة الكامـل حبرياهتـا                ٤٩
 لرعايـة األطفـال     األعلـى كـز   على وجه اخلصـوص إىل املر     وأشارت املمثلة   . سية وحقوقها األسا

واألسرة، ومركز شؤون املرأة التابع جمللـس الـوزراء ومركـز رعايـة األمومـة والطفولـة، وُشـعبة                  
 عدة حركات شـعبية ومؤسسـات ومنظمـات غـري حكوميـة         سعتكما  . شؤون األسرة واملرأة  

واضــطلعت تلــك اجلهــات بأنشــطة مشلــت قضــايا املــرأة    . عزيزهــاضــمان حقــوق املــرأة وت إىل 
 إنسـانية للمـرأة يف      ات اجملتمـع املـدين مسـاعد       عدد مـن   وقدم. والشواغل اإلنسانية واالجتماعية  

 .بلدان املنطقة
.  املمثلة االنتباه إىل املسـتوى الرفيـع الـذي حتتلـه التنميـة البشـرية يف الكويـت                  وجهتو - ٥٠

وفيـات   ٩ يبلـغ    حيـث إىل اخنفـاض معـدل الوفيـات بـني األطفـال الرضـع              وتشري آخـر التقـارير      
 وفيـات لكـل   ٥ الـذي يبلـغ   الوفيـات النفاسـية   مولود حي، وإىل اخنفـاض معـدل      ١ ٠٠٠لكل  
، تبلـغ نسـبة اإلنـاث يف        ٢٠٠٣وطبقـا لتقريـر التنميـة البشـرية العربيـة لعـام             .  حالة ١٠٠ ٠٠٠

، اخنفضـت نسـبة األميـة إىل        ١٩٩٥ويف عـام    . طـالب  يف املائـة مـن ال      ٦٧مرحلة التعليم العـايل     
 يف ٥٠,٥ حــني كانــت تبلــغ ١٩٨٠ يف املائــة مقارنــة بالنســبة الــيت كانــت عليهــا يف عــام  ١١
 يف املائة، وهـذه ال تـدخل        ٣٦، بلغت نسبة مشاركة املرأة يف االقتصاد        ٢٠٠٢ويف عام   . املائة

 .فيها نسبة مشاركة املرأة يف القطاع غري النظامي
وذكرت أنه مت إيـالء اهتمـام خـاص يف القـانون الـوطين حلالـة املوظفـات العـامالت يف                - ٥١

فقــد نـص القـانون، علـى ســبيل املثـال، علـى مــنح      . اخلدمـة املدنيـة الالئـي هلــن حـاالت خاصـة     
وَمَنح القانون إجازة بأجر كامـل ملـدة سـنة واحـدة أو             . إجازة بأجر كامل لرعاية طفل مريض     

 .جني أو مفقودأكثر ألم أو زوجة س
وعلى الـرغم مـن تلـك اإلجنـازات، ميكـن العثـور علـى أوجـه قصـور معينـة مـن ناحيـة                        - ٥٢

وســوف تعــاجل أوجــه القصــور تلــك عــرب عمليــة   . تنفيــذ مجيــع أحكــام االتفاقيــة تنفيــذا كــامال 
 .تدرجيية تأخذ يف االعتبار النواحي الثقافية والعمليات الدستورية املتبعة يف البلد
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ويف ذلـك السـياق،     . رت املمثلة إىل أن مسألة أسرى احلـرب تـؤرق البلـد بأسـره             وأشا - ٥٣
قدمت حكومة الكويت إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني مشـروع قـرار بشـأن                     
معاملة أسريات احلرب من أجل تأمني مزيد من احلماية لألسريات والرهينات مبوجب القـانون               

 .أن تتكلل مبادرهتا تلك بالنجاح يف دورة اجلمعية العامة املقبلةوتأمل احلكومة يف . الدويل
ــيت         - ٥٤ ــة ال ــادئ التوجيهي ــا للمب ــد وفق ــد أع ــر ق ــة إىل أن التقري ــام، أشــارت املمثل ويف اخلت

الضـطرار، ألسـباب اسـتثنائية، إىل عـرض التقريـر أمـام        لوأعربـت عـن أسـفها       . وضعتها اللجنة 
 إىل  تتطلـع وقالـت إهنـا     . الدائمـة للكويـت لـدى األمـم املتحـدة          البعثـة    ني من اللجنة من ِقَبل ممثل   

 املقـدم مـن الكويـت الـذي يضـم التقريـرين             اجلـامع االستماع إىل تعليقات اللجنة علـى التقريـر         
 .األول والثاينالدوريني 

 
  للجنةتعليقات اخلتاميةال  

 
 مقدمة  

 األول  للتقريــرين الــدورينياجلــامعتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتقــدميها التقريــر   - ٥٥
 . الذي ميتثل للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة خبصوص إعداد التقارير األولية،والثاين
 مـن   ٢والفقرة  ) أ (٧ الدولة الطرف على املواد      أبدهتاوتالحظ اللجنة التحفظات اليت      - ٥٦

 .من االتفاقية) و (١٦ واملادة ٩املادة 
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تالحـظ اللجنـة مـع االرتيـاح نشـر االتفاقيـة يف اجلريـدة الرمسيـة ممـا يضـفي عليهـا قــوة             - ٥٧

مـن  ، ١٩٩٩وتالحـظ أيضـا اجلهـود الـيت ُبـذلت يف عـام           . النفاذ اليت يتمتع هبا القـانون الـوطين       
 . مرسوم أمريي، ملنح املرأة حقوقها السياسية الكاملةخالل إصدار

وتالحظ اللجنة أيضا وجـود     . يات مؤسسية للنهوض باملرأة   وتثين اللجنة على إنشاء آل     - ٥٨
جلنــة دائمــة، يف إطــار اجلمعيــة الوطنيــة، معنيــة حبقــوق اإلنســان تتــوىل يف مجلــة مهامهــا اقتــراح  
إدخــال تعــديالت علــى التشــريعات الوطنيــة لضــمان ومحايــة حقــوق اإلنســان، ودراســة تلــك    

 .التعديالت
 خفض معدل األمية لدى اإلناث يف الكويـت، وتشـيد           تشيد اللجنة بالتقدم احملرز يف    و - ٥٩

ســتوى التعلــيم الرفيــع الــذي حققتــه الفتيــات والنســاء يف الكويــت وارتفــاع معــدالت اللجنــة مب
 .املعاهد التعليمية على اختالف مستوياهتابالتحاق الفتيات والنساء 
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  القلق الرئيسية والتوصياتواضعم  
) أ (٧ الدولـة الطـرف علـى املـادة          أبـدهتا تحفظـات الـيت     تعرب اللجنة عن القلق إزاء ال      - ٦٠

ويف حـني ترحـب ببيـان الدولـة الطـرف           . مـن االتفاقيـة   ) و (١٦ واملادة   ٩ من املادة    ٢والفقرة  
أن يهيـئ الظـروف الالزمـة       يتوقـع    التشـريعية احلاليـة      تشريع خالل الدورة  حول اعتزامها تقدمي    

نة القلق لعدم كفالة الدولة الطرف حـق املـرأة،          ، يساور اللج  )أ (٧لسحب التحفظ على املادة     
على قدم املساواة مع الرجل، يف التصويت يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامـة وأهليتـها               
للترشــيح النتخابــات شــغل املناصــب يف اهليئــات الــيت ُتشــغل مقاعــدها عــن طريــق االنتخابــات  

مـرأة قيـدا خطـريا جـدا يقيـد حقوقهـا ويتـرك        وتعترب اللجنة انعـدام احلقـوق السياسـية لل        . العامة
 .كذلك أثرا سلبيا كبريا على متتع املرأة حبقوقها األخرى اليت حتميها االتفاقية

 مجيع اخلطوات الضـرورية، بأقصـى درجـة         أن تتخذ وهتيب اللجنة بالدولة الطرف      - ٦١
دة يف قـانون    من السرعة، لتقدمي مشروع قانون يهدف إىل تعديل األحكام التمييزيـة الـوار            

االنتخابـات علـى حنــو يتمشـى مــع الضـمانات الدســتورية الـيت تكفــل املسـاواة وأن تــدعم       
وتشــجع اللجنـة الدولــة  . بنشـاط اعتمـاد القــانون كيمـا تكفـل االمتثــال ألحكـام االتفاقيـة      

ــهاختــاذ اخلطــوات الضــرورية لســحب الــتحفظ الــذي   بالطــرف علــى التعجيــل    علــى أبدت
وتوجـه  . حيث ترى أنـه يتعـارض مـع هـدف االتفاقيـة ومقصـدها             قية  من االتفا ) أ (٧ املادة

 بشــأن املــرأة يف احليــاة السياســية  ٢٣اللجنــة اهتمــام الدولــة الطــرف إىل توصــيتها العامــة  
كمـا هتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تعجـل باختـاذ اخلطـوات الالزمـة لسـحب                     . والعامة

وتوجـه اللجنـة اهتمـام      . من االتفاقية ) و( ١٦، واملادة   ٩ من املادة    ٢حتفظاهتا على الفقرة    
.  بشــأن املســاواة يف الــزواج والعالقــات األســرية٢١الدولــة الطــرف إىل توصــيتها العامــة 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها القادم، معلومـات شـاملة عـن أثـر                  
جــه االنتبــاه، يف هــذا حتفظاهتــا علــى تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة وحالــة املــرأة يف الكويــت، وتو 

 . ومبادئها التوجيهية فيما يتعلق بإعداد التقارير)١(الصدد، إىل بياهنا بشأن التحفظات
ألنه، على الرغم من أن الدستور الكوييت جيسد مبادئ االتفاقيـة           ويساور اللجنة القلق     - ٦٢

الف أو تنـاقض     يتعلـق بأسـبقية االتفاقيـة علـى القـوانني الوطنيـة الـيت ختـ                فيماوضوح  هناك عدم   
 .أحكامها وإمكانية تطبيق وإنفاذ االتفاقية بصورة مباشرة يف حماكم الكويت

 مســألة أســبقية االتفاقيــة يف اإلطــار  تكفــلتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن   - ٦٣
وتوصـي  . القانوين الوطين للكويت وإمكانية تطبيـق وإنفـاذ االتفاقيـة فيهـا بصـورة مباشـرة               

_________________ 
، اجلــزء )A/53/38/Rev.1 (٣٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة واخلمســون، امللحــق رقــم  انظــر  )١( 

 .الثاين، الفصل األول، الفرع ألف
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ف بـأن تشـرع بإعـداد برنـامج شـامل لنشـر أحكـام االتفاقيـة وتثقيـف           اللجنة الدولة الطـر   
ــيم املســؤولني احلكــوميني واملشــرعني        ــا، وخباصــة تثقيــف وتعل ــهم عليه ــا وتدريب ــاس هب الن
واملوظفني القضائيني، مبن فيهم املسؤولون عن إنفاذ القانون والعاملون يف اجلهاز القضائي             

 بأحكـام   ضـمان املعرفـة    وعامـة اجلمهـور هبـدف        وكذلك العاملون يف هيئات اجملتمع املـدين      
 .االتفاقية وتنفيذها يف الكويت

ــة مبوجــب      - ٦٤ ــز املكفول ــة املبــادئ العامــة للمســاواة وعــدم التميي ويف حــني تالحــظ اللجن
 من الدستور واملنصـوص عليهـا يف التشـريعات الوطنيـة، يسـاورها القلـق إزاء                 ٢٩ و   ٧املادتني  

 . من االتفاقية١اريف حمددة للتمييز ضد املرأة، وفقا ألحكام املادة خلو القانون الوطين من تع
 إدراج تعريـف    مـن أجـل    خطـوات عاجلـة      أن تتخـذ  هتيب اللجنة بالدولـة الطـرف        - ٦٥

 . من االتفاقية يف صلب تشريعاهتا الوطنية١التمييز ضد املرأة كما هو وارد يف املادة 
سـتمر، حبكـم القـانون ضـد املـرأة يف خمتلـف             وتعرب اللجنة عـن قلقهـا لوجـود متييـز م           - ٦٦

القوانني مبا فيها قانون اجلنسية وقـانون األحـوال الشخصـية والقـانون املـدين وقـانون العمـل يف                    
ــانون اجلنســية ال يســمح للمــرأة     . القطــاع اخلــاص ــالقلق بوجــه خــاص ألن ق ــة ب وتشــعر اللجن

ها عندما تكـون جنسـية األب غـري         الكويتية بنقل جنسيتها إىل أطفاهلا إال يف ظروف حمددة، من         
وتشـعر اللجنـة بـالقلق      .  أو متـوىف أو بعـد طـالق ال رجعـة فيـه             معروفة أو يكون بدون جنسـية     

أيضا ألن أحكام قانون األحوال الشخصية والقانون املـدين تنشـئ حقوقـا ومسـؤوليات خمتلفـة                 
ق باحلـد األدىن لسـن      للمرأة والرجل يف مسائل تتصل بالزواج والعالقات األسرية منها مـا يتعلـ            

 .الزواج بالنسبة للمرأة والرجل، وبالطالق، والوصاية على األطفال
، وتناشد اللجنة الدولـة الطـرف القيـام باسـتعراض شـامل جلميـع القـوانني القائمـة                  - ٦٧
 وتعــديل األحكــام التمييزيــة فيهــا أو إلغائهــا لكفالــة امتثاهلــا   يف ذلــك قــانون اجلنســية،  مبــا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على رفع احلد األدىن لسن الزواج بالنسبة . ةألحكام االتفاقي
 سنة، انسجاما مع اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               ١٨للمرأة والرجل إىل    

 .املرأة واتفاقية حقوق الطفل
 الوطنيـة فيمـا يتعلـق     األجهـزة  اللجنة مبـا حيـدث مـن تطـور تـدرجيي يف              يف حني تشيد  و - ٦٨
هوض باملرأة يف الكويت، فإهنا تشعر بالقلق لعدم وجود وضوح بالنسبة لواليـة املؤسسـات               بالن

القائمــة ومســؤولياهتا، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتنســيق مبــادرات املســاواة بــني اجلنســني يف مجيــع   
وتشـعر اللجنـة بـالقلق      . بـاملوارد البشـرية واملاليـة املتاحـة هلـذه املؤسسـات           وقطاعات احلكومة،   

عـدم وجـود اسـتراتيجية شـاملة ومنسـقة لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني وإلدمـاج مراعـاة                      أيضا ل 
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املنظور اجلنساين يف مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت املتعلقة بوضع التشريعات والسياسـات              
 .العامة
وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن توضـح، يف تقريرهـا املقبـل، واليـة خمتلـف                     - ٦٩

وحتـث  .  الوطنية ومسؤولياهتا والتنسيق فيمـا بينـها واملـوارد املخصصـة هلـا         زةاألجهعناصر  
 الوطنيــة مزيــدا مــن النســاء يف يف األجهــزةاللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة أن تشــرك 

 ظهــور كــاف وســلطات ومــوارد كافيــة  األجهــزةمســتويات صــنع القــرار وأن يتــاح هلــذه  
جنـة أيضـا الدولـة الطـرف بوضـع خطـة عمـل              وتوصـي الل  . لتعزيز النهوض بـاملرأة بفعاليـة     

شــاملة ومنســقة واعتمادهــا وتنفيــذها علــى الصــعيد الــوطين مــن أجــل تعزيــز املســاواة بــني 
 .اجلنسني وضمان مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع املستويات ويف مجيع اجملاالت

ــة بالنســب    - ٧٠ ــة التقليدي ــالقلق إزاء اســتمرار األفكــار النمطي ــة ب ــدور املــرأة وتشــعر اللجن ة ل
 هـذه األفكـار النمطيـة يف    انعكـاس والرجل ومسؤوليتهما يف األسـرة ويف اجملتمـع بوجـه عـام، و       

 .التشريعات والسياسات والربامج
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى وضــع وتنفيــذ وتعزيــز تــدابري شــاملة يف جمــال  - ٧١

الرجـل يف مجيـع قطاعـات       إذكاء الوعي هتدف إىل حتقيق فهم أفضل للمسـاواة بـني املـرأة و             
اجملتمع، وذلك هبدف القضاء على األفكار النمطية التقليدية بالنسبة لـدور املـرأة والرجـل               

ــأن تشــجع وســائط    . ومســؤوليتهما يف األســرة واجملتمــع  ــة الطــرف ب وتوصــي أيضــا الدول
 اإلعالم على العمل من أجل إحداث تغيريات ثقافية بالنسبة لألدوار واملسـؤوليات امللقـاة             

 . من االتفاقية٥على عاتق كل من املرأة والرجل، على حنو ما تنص عليه املادة 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنوع فرص العمل املتاحة للمـرأة، علـى الـرغم مـن                   - ٧٢

وتالحـظ اللجنـة بقلـق      . ارتفاع مستوى التعليم الذي حتققه الفتيات والنساء يف مجيـع اجملـاالت           
مـل املـرأة إىل جانـب وجـود تشـريعات وسياسـات واسـتحقاقات تتسـم                  علـى ع   قيودأن وضع   

بطابع احلماية يف جمال العمـل، يعمـل علـى اسـتمرار األفكـار النمطيـة التقليديـة املتعلقـة بـأدوار                      
 .املرأة ومسؤولياهتا يف احلياة العامة ويف األسرة

عجيـل بتحقيـق    وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود حنـو الت             - ٧٣
التكافؤ الفعلي يف الفرص بالنسبة للمرأة والرجل يف جمال العمل من خالل مجلة أمور منها 

. ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة     ٤ من املـادة  ١اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة      
م به املرأة وتوصي اللجنة باختاذ تدابري لتشجيع التغيري فيما يتعلق بالتوقعات النمطية ملا تقو

من أدوار، ولتعزيز املساواة يف تقاسم املسؤوليات بني املرأة والرجل على الصعيدين احمللي 
 .واألسري
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وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود معلومـات وبيانـات إحصـائية مفصـلة عـن متثيـل                   - ٧٤
يف ذلـك جمـال إنفـاذ    املرأة، ال سيما يف مراكز اختاذ القرار، يف خمتلف جماالت احلياة العامة، مبـا       

 .القانون ويف اهليئات القضائية والدبلوماسية
ــل       - ٧٥ ــا املقب ــة الطــرف تقــدمي هــذه املعلومــات يف تقريره ــة مــن الدول . وتطلــب اللجن

وتوصــي اللجنــة أيضــا الدولــة الطــرف باختــاذ تــدابري مــن أجــل زيــادة متثيــل املــرأة يف مجيــع 
القــرارات، ويف جمــال إنفــاذ القــانون ويف جمــاالت احليــاة العامــة، مبــا يف ذلــك مراكــز صــنع 

 مـن   ١اهليئات القضـائية والدبلوماسـية، وذلـك باختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة، وفقـا للفقـرة                    
وتشجع اللجنـة   . ٢٣ وكذلك التوصية العامة     ٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة      ٤املادة  

يـة متثيـل املـرأة،    الدولة الطرف علـى االضـطالع بـربامج للـدعم وإذكـاء الـوعي تؤكـد أمه                
 .سيما يف مراكز صنع القرارات يف مجيع جماالت احلياة العامة ال
ونظرا ألن عدد الرعايا غري الكويتيني يتجـاوز عـدد املـواطنني الكـويتيني يف الكويـت،                  - ٧٦

فــإن اللجنــة تشــعر بــالقلق لعــدم وجــود معلومــات وبيانــات إحصــائية عــن أوضــاع النســاء غــري 
لقــانوين يف الكويــت، مبــن فــيهن املهــاجرات الــاليت يعملــن يف املنــازل،  الكويتيــات ومركــزهن ا

سيما بالنسبة لظروف عملهن واستحقاقاهتن االجتماعية واالقتصادية، ومتتعهن حبقـوقهن يف            ال
 .التعليم والصحة

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل معلومـات وبيانـات                  - ٧٧
أوضاع النساء غري الكويتيات، ال سيما فيما يتعلق بالتعليم والصحة          إحصائية مفصلة عن    

وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن مدى توافر اخلدمات والربامج املتعلقة حبمايـة            . والعمل
املهاجرات الاليت يعملن يف املنازل من العنف وسوء املعاملة، وعن توافر وسائل اإلنصـاف             

نــة أيضــا معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة إلبــالغ        القانونيــة واإلداريــة، وتطلــب اللج   
 .العامالت املهاجرات بتوافر اخلدمات وجماالت اإلنصاف هذه

وتعرب اللجنة عـن قلقهـا لعـدم وجـود معلومـات عـن مـدى انتشـار العنـف املرتكـب                       - ٧٨
، وعــن الــربامج واخلــدمات املتاحــة  مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيلضــد النســاء والفتيــات وأشــكاله

 .يا العنفلضحا
وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تعتــرف أن العنــف املرتكــب ضــد املــرأة      - ٧٩

وحتـث الدولـة الطـرف علـى أن         . يشكل مبوجب االتفاقية انتهاكا حلقـوق اإلنسـان للمـرأة         
تقوم بعملية مجـع منـهجي لبيانـات مفصـلة حبسـب نـوع اجلـنس عـن مجيـع أشـكال العنـف                        

 العنف املرتيل، فضال عـن القيـام ببحـوث يف مـدى انتشـار               املرتكب ضد املرأة، مبا يف ذلك     
هذا العنف وأسبابه األساسية، وأن يشمل ذلك العنف املرتكب ضد العامالت املهاجرات            
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ويف ضـوء التوصـية     . والنساء غري الكويتيات، وأن تقدم هذه املعلومات يف تقريرهـا املقبـل           
 مــن أجــل حماكمــة مــرتكيب مجيــع  ، تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تعمــل ١٩ العامــة

أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومعاقبتهم على الفور، وأن توفر لضحايا هذا العنـف              
وتطلب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تتخـذ            . مجيع الوسائل املباشرة إلنصافهن ومحايتهن    

لني يف جمال تدابري لتحقيق توعية تامة لدى املسؤولني يف املؤسسات العامة، ال سيما املسؤو       
إنفاذ القـانون، والقضـاة ومقـدمي الرعايـة الصـحية وتدريبـهم علـى معاجلـة هـذه احلـاالت                     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختـاذ تـدابري لزيـادة الـوعي توجـه حنـو اجلمهـور               . بكفاءة
 .بوجه عام ليصبح هذا العنف غري مقبول اجتماعيا وأخالقيا

لى تعزيز التعاون والتنسيق مـع منظمـات اجملتمـع     اللجنة الدولة الطرف ع  تشجعو - ٨٠
ــة، وإجــراء        ــذ أحكــام االتفاقي ــز تنفي ــدين، ال ســيما الرابطــات النســائية، مــن أجــل تعزي امل

 .مشاورات مع هذه املنظمات لدى إعدادها تقريرها املقبل
ــاري        - ٨١ ــى الربوتوكــول االختي ــى التصــديق عل ــة الطــرف عل ــة الدول وتشــجع اللجن

 مــن ٢٠ مــن املــادة ١تقبــل، يف أقــرب وقــت ممكــن، التعــديل علــى الفقــرة  لالتفاقيــة وأن 
 .االتفاقية، املتعلق بوقت اجتماع اللجنة

ــرّد يف تقريرهــا الــدوري املقبــل علــى      - ٨٢ ـــة مــن الدولــة الطــرف أن ت وتطلــب اللجنـــ
 مـن   ١٨أعرب عنه من أوجـه قلـق يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة، وذلـك مبوجـب املـادة                      ما

كـان  وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم تقريرها الدوري الثالـث، الـذي              . قيةاالتفا
، وتقريرهـا الـدوري الرابـع الـذي حيـني موعـد تقدميـه يف        ٢٠٠٣ تقدميـه يف عـام    من املقرر 

 .٢٠٠٧ يقدم يف عام موحد، وذلك يف تقرير ٢٠٠٧ عام
نات والربامج ومناهج العمل     األبعاد اجلنسانية لإلعال   إذ تأخذ اللجنة يف االعتبار    و - ٨٣

ــا     ــة الـــيت عقـــدهتا األمـــم املتحـــدة ودوراهتـ الـــيت اعتمـــدت يف املـــؤمترات ومـــؤمترات القمـ
مثل الدورة االستثنائية للجمعية العامة الستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمـل     (االستثنائية،  

 والـــدورة ،)الـــدورة االســـتثنائية احلاديـــة والعشـــرون(املـــؤمتر الـــدويل للســـكان والتنميـــة 
، واملـؤمتر   )الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   (االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل      

العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،            
ا واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن ُتضـمن تقريرهـ              

الدوري املقبل معلومات عن تنفيذ اجلوانب املتصلة يف هذه الصـكوك بـاملواد ذات الصـلة                
 .من االتفاقية



 

26 04-46275 
 

A/59/38

وتطلب اللجنة أن تنشـر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف الكويـت                     - ٨٤
جلعل السكان، وبوجه خاص اإلداريني احلكوميني والسياسيني، على دراية باخلطوات اليت           

اواة املــرأة بالرجــل علــى الصــعيدين القــانوين والفعلــي، فضــال عــن اخلطــوات   اختــذت ملســ
وتطلب اللجنة مـن احلكومـة أن تواصـل نشـر     . اإلضافية اليت ينبغي اختاذها يف هذا الصدد 

االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامـة للجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني                
املـرأة  �ة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعقـودة حتـت عنـوان              ونتائج الدورة االستثنائية الثالثـ    

علـى  � املساواة بني اجلنسني والتنمية والسـالم يف القـرن احلـادي والعشـرين            : ٢٠٠٠عام  
 .حقوق اإلنسانالنسائية ومنظمات نظمات املنطاق واسع، وخاصة لدى 

 
 ابع واخلامس والسادسالتقرير اجلامع للتقارير الدورية األول والثاين والثالث والر - ٢ 

 
 بوتان  

ــر    - ٨٥ ــة يف التقري ــة  نظــرت اللجن ــارير الدوري ــع   اجلــامع للتق ــث والراب ــاين والثال  األول والث
ــان   ــادس لبوتــ ــامس والســ يف ) CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1، و CEDAW/C/BTN/1-3(واخلــ

ـــاير / كانــــــون الثـــاين٢٢ و ١٦، املعقودتيــــــن يف ٦٤٢ و ٦٣٦جلســـتيها  نظـــر ا (٢٠٠٤ينــ
CEDAW/C/SR.636642  و.( 

 
 عرض الدولة الطرف للتقرير  

وصف ممثل بوتان، يف عرضه للتقرير، التقدم الكبري الذي أحرزه بلده منذ بدء التنميـة                - ٨٦
، الذي متيز بتقدم اجتمـاعي واقتصـادي يتسـم باإلنصـاف،     ١٩٦١االقتصادية املخططة يف عام     

ويف . لـى تـراث البلـد الثقـايف الثـري، وحفـظ البيئـة             وإنشاء إطار دميقراطي للحكم، واحلفاظ ع     
، مت فصل األجهـزة التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية للحكومـة، ونقلـت السـلطات                 ١٩٩٨عام  

وجيري حاليا وضع مشروع دستور يكفـل إطـارا         . التنفيذية من امللك إىل جملس وزراء منتخب      
 .تماعية واالقتصاديةمؤسسيا طويل األمد لإلدارة السياسية والقانونية واالج

، دون أيـة حتفظـات،      ١٩٨١والحظ املمثـل أنـه منـذ التصـديق علـى االتفاقيـة يف عـام                  - ٨٧
وقـد  . اختذت احلكومة خطـوات متسـقة للتقيـد تـدرجييا باالتفاقيـة والتزاماهتـا املتعلقـة بـاإلبالغ                 
ــا يف ذلــك إنشــاء مكتــب لل      ــارير، مب ــدرهتا املؤسســية يف إعــداد التق ــة ق شــؤون عــززت احلكوم

ــل       ــرأة والطف ــة للم ــة الوطني ــة واللجن ــة يف وزارة اخلارجي ــات الدولي ــة، وشــعبة االتفاقي . القانوني
 املعنيـة باملسـائل اجلنسـانية يف شـىت الـوزارات، حتـت              ملراكز التنسـيق  أنشئت جلنة ومنتدى     كما

 .قيادة أمانة جلنة التخطيط، من أجل رصد تنفيذ االتفاقية
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، أجريـت أول دراسـة       الـذي بـني يـدي اللجنـة        داد للتقريـر  وأضاف أنه يف معرض اإلع     - ٨٨
، كما اضطلع أيضا بـثالث دراسـات بشـأن          ٢٠٠١رائدة للمسائل اجلنسانية األساسية يف عام       

وعقـدت حلقـات عمـل ومشـاورات شـاركت فيهـا            . الصحة والتعليم واملياه واملرافـق الصـحية      
تحـدة واملعنيـون بـاألمر يف اجملتمـع         مراكز التنسـيق يف احلكومـة وممثلـون مـن وكـاالت األمـم امل              

وترمجت االتفاقية وموجز مستكمل للتقرير إىل اللغات احمللية، وعممـت علـى السـكان              . املدين
 . اجلنسانيةبالقضاياإلذكاء الوعي 

وضـمن  . ١٩٨١واعتمد عدد من القوانني قبل وبعد التصـديق علـى االتفاقيـة يف عـام                 - ٨٩
 ١٩٨٠اة للمرأة أمام القانون، كما كفـل قـانون اإلرث لعـام              املساو ١٩٥٧القانون العام لعام    

 وتعديلـه   ١٩٨٠ومشلت القوانني األخرى قانون الزواج لعام       . حقوق املرأة يف األرض وامللكية    
ــانون الشــرطة لعــام    ١٩٩٦الصــادر يف عــام  ــاة األســرية، وق ــزواج واحلي ، بشــأن املســاواة يف ال

. ي حقوق املـرأة الـيت تقضـي عقوبـة السـجن           ، الذي حيم  ١٩٨٢ وقانون السجون لعام     ١٩٨٠
 يف مشـروع القـانون اجلنـائي؛ وهـو حيمـي املـرأة       ١٩٩٦وجيري إدراج قانون االغتصـاب لعـام        

مــن االســتغالل اجلنســي، ويــنص علــى عقوبــة ماليــة مشــددة وعقوبــة بالســجن ملــرتكيب هــذه     
 علــى ٢٠٠٣عــام وأشــار إىل أن االجتــار بالنســاء حمظــور، وأن بوتــان قــد صــدقت يف  . اجلرميــة

ــع ومكافحــة االجتــار بالنســاء        ــة مبن ـــاون اإلقليمــي، املتعلق ــوب آســيا للتعـــ ـــاقية رابطــة جن اتفـــ
 .٢٠٠٣واألطفال ألغراض البغاء لعام 

، حــدثت حتســينات ملموســة فيمــا يتعلــق بصــحة املــرأة وتعليمهــا    ١٩٦١ومنــذ عــام  - ٩٠
يات والوحـدات الصـحية ومراكـز العـالج     وبالنظر إىل النمو الكبري يف عدد املستشـف  . وعمالتها

احمللية اليت توفر إمكانية احلصول على اخلدمات الصحية جمانا، فإن معدل الوفيات النفاسـية قـد            
 يف املائـة مـن اجملمـوع    ٤٧وبلغـت نسـبة الفتيـات امللتحقـات باملـدارس      . اخنفض بدرجـة كـبرية    

كما أفادت املـرأة أيضـا      .  الفتيات الكلي للملتحقني، نتيجة لتركيز احلكومة على تشجيع تعليم       
 .بشدة من برامج التعليم غري النظامي

وال يوجد أي حتيز رمسي ضد املرأة يف العمل، ويتزايد امتالك املرأة وإدارهتـا لألعمـال                 - ٩١
وتتمتع املرأة باملسـاواة يف الفـرص       . التجارية، كما أن سياسات العمل تكفل املساواة يف األجر        

 يف املائــة مــن امللــتحقني مبعاهــد التــدريب ٤٠ة املدنيــة، وتبلــغ نســبة النســاء واألجــور يف اخلدمــ
وليس مثـة تقسـيم للعمـل بـني الرجـل واملـرأة يف معظـم املنـاطق الريفيـة، وتشـترك املـرأة                        . املهين

 .والرجل يف العمل املرتيل والزراعي على قدم املساواة
 يف  ٢٦، فالحـظ أن النسـاء تشـكل          املرأة مراكـز صـنع القـرار       شغلوتطرق املمثل إىل     - ٩٢

، عينـت ســيدتان كــوزيرتني للخارجيــة  ٢٠٠٣ويف عــام . املائـة مــن العــاملني يف اخلدمـة املدنيــة  
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. وأصبحت صـاحبات اجلاللـة امللكـات نشـيطات للغايـة يف احملافـل الدوليـة واإلقليميـة                 . واملالية
ــة يف       ــدا يف االجتماعــات العام ــيال جي ــة متث ــرأة ممثل ــتراكها يف   ويف حــني أن امل ــإن اش ــرى، ف الق

 نائــب ١٠٠ مــن ١٢ذلــك أن مــا جمموعــه  . االنتخابــات للمناصــب العامــة ال يــزال منخفضــا 
 .من النساءالستة  من أعضاء اجمللس امللكي ١منتخب يف اجلمعية العامة و 

واختــتم املمثــل كلمتــه بــالتركيز علــى التحــديات الــيت جتابــه حتقيــق أهــداف االتفاقيــة     - ٩٣
وتشمل هذه التحديات احلاجة إىل القضاء على األشـكال غـري املباشـرة للتحيـز       . بصورة كاملة 

فعلــى الــرغم مــن املســاواة يف . ضــد املــرأة املوجــود داخــل اجملتمــع أو الــذي يــربز نتيجــة للــتغري 
الفرص واحلقوق، واملساواة بني الرجل واملرأة يف الوضع القانوين، ال تزال مثة فوارق يف فـرص                

ى التعليم، وتنمية املشاريع ووصوهلا إىل اإلدارة، كما أهنا ال تـزال تتـأثر أيضـا                حصول املرأة عل  
ــر ضــعفا وهشاشــة       ــرأة أكث ــرب امل ــيت تعت ــة ال ــاهيم االجتماعي ــة التحــديث،   . باملف ــال إن عملي وق

والــتغريات النامجــة عنــها يف األدوار واملســؤوليات التقليديــة، والــتغريات يف نظــم القــيم وحتــول   
. ة، حتتم أيضا استمرار الـتغري فيمـا يتعلـق حبقـوق املـرأة وسـبل إنصـافها القـانوين           األمناط األسري 

 .وأكد املمثل للجنة التزام بوتان بتنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال
 

  للجنةتعليقات اخلتاميةال  
 

 مقدمة  
عـن  تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على االتفاقية بدون حتفظـات، وتعـرب               - ٩٤
ــة الطــرف لتقريرهــا  تقــد  األول والثــاين والثالــث والرابــع  اجلــامع لتقاريرهــا الدوريــة يرها للدول

واخلامس والسادس، يف الوقت الذي تعرب فيـه عـن أسـفها ألن التقريـر قـد تـأخر طـويال عـن                       
 .موعده، وال يتقيد متاما باملبادئ التوجيهية للجنة بالنسبة إىل إعداد التقارير األولية

 رفيــع املســتوى، يرأســه وزيــر اشــتراكها بوفــدللجنــة الدولـــــــة الطـــــرف علــى وهتنــئ ا - ٩٥
وتقدر اللجنة احلوار الصريح والبناء الذي جرى بني الوفـد وأعضـاء            . العمل واملــــوارد البشرية  

 .اللجنة
 

 النواحي اإلجيابية  
 مــن عــام ترحــب اللجنــة بالتقــدم ذي الشــأن الــذي حققتــه الدولــة الطــرف، يف الفتــرة - ٩٦

مبـــا يف ذلـــك النســـاء، وذلـــك مـــن قبيـــل ، يف حتســـني رفـــاه شـــعبها، ٢٠٠٠ إىل عـــام ١٩٨٤
 . من املواليد األحياء١ ٠٠٠ يف كل ٢,٥ إىل ٧,٧االخنفاض يف معدل الوفيات النفاسية من 
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خــالل احلــوار االلتزام السياســي الــذي أعربــت عنــه الدولــة الطــرف بــ اللجنــة ترحــبو - ٩٧
كام االتفاقية تنفيذا كامال، وبأن تزيد مدى التقدم احملرز حىت اآلن يف بعـض              بأن تنفذ أح  البناء  

 .اجملاالت
وتثين اللجنة على االلتزام الذي قطعتـه الدولـة الطـرف علـى نفسـها بـأن تلـزم مكتـب                      - ٩٨

اإلحصــاءات الــوطين، الــذي أعيــد تشــكيله وتعزيــزه مــؤخرا كهيئــة مســتقلة ذاتيــا، بــأن جيمــع    
 .ب اجلنسالبيانات مصنفة حس

 
 مواضع القلق الرئيسية والتوصيات  

تشعر اللجنة بـالقلق ألن التشـريع احلـايل ال يتضـمن تعريفـا حمـددا للتمييـز ضـد املـرأة،                       - ٩٩
 . من االتفاقية، اليت حتظر التمييز املباشر وغري املباشر على السواء١وفقا للمادة 

يـة اجلاريـة، بـأن تضـع دسـتورا        حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تفيد مـن العمل          - ١٠٠
لتمييـز ضـد املـرأة يف مشـروع     ليشمل مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، فضال عن تعريـف         

بصـكوك  وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تسترشـد، يف صـياغة دسـتورها،                  . الدستور
اللجنــة الدولــة الطــرف إىل اعتمــاد مشــروع    وتــدعو. حقــوق اإلنســان الدوليــة األخــرى 

 . على حنو عاجلدستورها
الدوليـة الـيت بوتـان      وتشعر اللجنة بالقلق، ألنـه يف حـال نشـوء تضـارب بـني االتفاقيـة                  - ١٠١

 .قد تكون له األسبقيةوالتشريع احمللي، فمن الواضح أن القانون احمللي دولة طرف فيها 
يف الدستور ما ينص على أسـبقية  وتوصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف أحكام       - ١٠٢

. التفاقيات الدولية اليت بوتان طرف فيها على القـانون احمللـي، يف حالـة التضـارب بينـهما        ا
بتوعيــة هيئــة القضــاء وتوصــي اللجنــة أيضــا بــأن تقــوم الدولــة الطــرف يف مجيــع الظــروف  

 . بشأن االتفاقيةوغريها من سلطات إنفاذ القوانني
دة بشـأن واليـة األجهـزة الوطنيـة         وتالحظ اللجنة مع القلق االفتقار إىل معلومات حمـد         - ١٠٣

 .احلالية املعنية بالنهوض باملرأة واملوارد البشرية واملالية املتاحة هلا

 واليتـها   وتوضـح وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز األجهزة الوطنية احلالية           - ١٠٤
ي تعمـل  املوارد البشـرية واملاليـة الكافيـة كـ       بـ والكافيـة الختـاذ القـرارات        بالسلطة   وتزودها

 التنسـيق   بـأن تزيـد   بفعالية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان للمرأة علـى مجيـع املسـتويات، و             
فيما بني اآلليـات القائمـة للنـهوض بـاملرأة وتشـجيع املسـاواة بـني اجلنسـني، مبـا فيهـا جلنـة                         

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف أيضـا علـى العمـل              . التخطيط ومكتب اإلحصاءات الوطين   
جنة الوطنيـة للمـرأة والطفـل فعالـة بصـورة كاملـة وتسترشـد يف عملـها                  على أن تصبح الل   
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بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقـوق الطفـل ضـمانا                
 .لتعزيز حقوق املرأة والطفل ومحايتها على حنو كامل

نــوع لمعظمهــا  السياســات والــربامج يف عــدم مراعــاةوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء   - ١٠٥
اجلنس، وألهنا ُوضعت دون إيالء االهتمام إىل املنظورات اجلنسانية وإىل ما تواجهـه املـرأة مـن                 

 .متييز وعدم مساواة
وحتث اللجنة الدولة الطرف على مراعاة املنظـورات الـيت تراعـي نـوع اجلـنس يف                  - ١٠٦

 رصـد وتقيـيم   أوجه النشاط الرئيسية لـدى وضـع وتنفيـذ السياسـات والـربامج، وكـذا يف           
وحتث الدولة الطرف أيضا على تنفيذ سياسات وبرامج تعاجل املـرأة والفتـاة             . التقدم احملرز 

ــرأة،      ــة للم ــك اخلطــة اخلمســية التالي ــا يف ذل ــدا، مب ــل  ٢٠١٠-٢٠٠٦حتدي ــة التعجي ، بغي
وهي حتـث الدولـة الطـرف علـى أن تطبـق تـدابري خاصـة مؤقتـة                  . بتحقيق املساواة احلقيقية  

 الـيت تشـمل، فيمـا تشـمل،         ٢٥ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ٤ من املادة    ١ة  وفقا للفقر 
التعليم والعمالة واجملاالت املهنية، وذلك من أجل اإلسراع بإحراز تقدم يف إقامة املسـاواة              

 .بني اجلنسني
 أن ، وإذ تالحـظ  اللجنـة بالتقـدم احملـرز يف تعزيـز مشـاركة املـرأة السياسـية         وإذ ترحب  - ١٠٧
عن قلقهـا إزاء اخنفـاض متثيـل املـرأة يف هيئـات             تعرب  نساء يشغلن مناصب وزارية عالية،      عدة  

 .صنع القرار يف شىت اجملاالت واملستويات يف احلياة السياسية والشؤون العامة
 مــن ١وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة    - ١٠٨
، لزيــادة عــدد النســاء يف ٢٥ و ٢٣التوصــيتني العــامتني  مــن االتفاقيــة ويف ضــوء ٤ املــادة

احلكومة ويف اهليئات احلكومية واإلدارة العامـة،       يف  الوطنية واحمللية   صنع القرار   مستويات  
مثل وضع برامج التدريب اهلادفة ملساعدة املرأة، والقيام حبمالت توعية منتظمـة لتشـجيع              

 .ياة العامةاملرأة على االشتراك يف صنع القرار ويف احل
ويساور اللجنة قلق بسـبب قلـة السياسـات والـربامج اخلاصـة الراميـة إىل تعزيـز تكـافؤ               - ١٠٩

كما يساورها القلق ألن التشريعات الـيت جيـري إعـدادها حاليـا             . فرص املرأة يف العمل يف البلد     
اة يف األجـر  ملسـاو ا� وال تعترف مببدأ �املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية�تعترف مببدأ   

 .� القيمةعن األعمال املتساوية
وتوصي اللجنة بـأن تنفـذ الدولـة الطـرف سياسـات وبـرامج هادفـة تشـمل تـدابري                 - ١١٠

، وذلك لزيادة   ٢٥ من االتفاقية وللتوصية العامة      ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة     
ا علـى كفالـة أن يراعـي        وحتث الدولة الطـرف أيضـ     . عدد النساء يف القوة العاملة النظامية     
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، � القيمـة  سـاواة يف األجـر عـن األعمـال املتسـاوية          امل�مشروع قانون العمل أيضا احلـق يف        
 .وأن يتضمن أحكاما لتسهيل وصول املرأة إىل القضاء يف حاالت التمييز

، لعـــام املســائل اجلنســانية  وترحــب اللجنــة بإعــداد الدراســة الرائــدة األساســية عــن         - ١١١
، وبااللتزام جبعل مجع تلك البيانـات إلزاميـا،        حسب نوع اجلنس   يانات مصّنفة ، جلمع ب  ٢٠٠١
حبســب نــوع  تعــرب عــن قلقهــا لقلــة مــا ورد يف التقريــر مــن بيانــات إحصــائية مصــّنفةإال أهنــا 

 .اجلنس يف اجملاالت اليت تشملها االتفاقية
ت الـيت تشـملها   وتوصي اللجنة بتجميـع البيانـات عـن حالـة املـرأة يف مجيـع اجملـاال                 - ١١٢

االتفاقيــة، وبالتحديــد عــن حالــة املــرأة الريفيــة مبختلــف جوانبــها، جتميعــا شــامال ومنتظمــا  
 .ومصّنفا حبسب نوع اجلنس، وحتليل تلك البيانات حتليال عميقا

املــدارس االلتحــاق بوترحــب اللجنــة بالتقــدم اهلــام الــذي حتقــق يف الزيــادة مــن معــدل   - ١١٣
إال أهنـا تشـعر      يف املائـة مـن التالميـذ املقيـدين،           ٤٥بة الفتيـات حاليـا      االبتدائية، حيث تبلـغ نسـ     

 يف التعلـيم الثـانوي والعـايل، مبـا يف ذلـك يف           بالقلق إزاء اخنفاض نسبة اشتراك الفتيات والنسـاء       
 .ميداين العلم والتكنولوجيا والدراسات املتصلة هبما

سـد الفجـوة بـني اجلنسـني        وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودهـا ل         - ١١٤
يف التعليم االبتدائي وزيادة عدد النساء يف التعليم الثانوي والعايل يف البلد، مبا يف ذلك يف  
ميداين العلم والتكنولوجيا والدراسات املتصلة هبما، لكفالة تكافؤ الفرص املتاحة للفتيات           

ــهما    ــا واالســتفادة من ــة  . والنســاء لدراســة وتطــوير العلــم والتكنولوجي وحتــث أيضــا الدول
الطرف على كفالة تساوي فـرص املـرأة والرجـل يف احلصـول علـى القـروض واملـنح الـيت                     

 . الراغبني يف مواصلة التعليم العايل يف اخلارجإىلتقدمها احلكومة 
وتعترف اللجنة بأن هناك عـدة تصـورات وممارسـات تقليديـة يف بوتـان تعطـي للمـرأة                    - ١١٥

 ما يتعلق باإلرث، بيـد أن القلـق مـا يـزال يسـاور اللجنـة ألن بعـض                 مكانة متميزة، مبا يف ذلك    
التقاليــد واملواقــف النمطيــة يف البلــد قــد متّيــز ضــد املــرأة والفتــاة، وتــدمي األدوار واملســؤوليات    

ــاة    ــة تعــرب عــن قلقهــا بســبب   . املســندة إىل كــل مــن اجلنســني يف بعــض جمــاالت احلي واللجن
 .استمرار تعدد الزوجات يف بوتان

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى حتليـل التقاليـد واملواقـف النمطيـة القائمـة بغيـة                   - ١١٦
وهي توصي بوضع سياسـات وبـرامج، موجهـة إىل    . تقييم أثرها على املساواة بني اجلنسني   

كل من املرأة والرجل، تسهم يف القضاء على املواقف النمطية املتصـلة بـاألدوار التقليديـة                
ن العمل ويف اجملتمع ككل، ومنع نشوء مواقف منطية جديدة متّيـز ضـد   يف األسرة ويف مكا  

وتوصي بتشجيع وسائط اإلعالم على تقدمي صورة إجيابية عـن املـرأة وعـن تسـاوي           . املرأة
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وتوصـي اللجنـة    . مسؤوليات كـل مـن املـرأة والرجـل يف احليـاة العامـة ويف احليـاة اخلاصـة                  
مارســات تعــدد الزوجــات، وفقــا للتوصــية  الدولــة الطــرف باختــاذ إجــراءات تضــع حــدا مل 

 . للجنة بشأن املساواة يف الزواج ويف العالقات األسرية٢١ العامة
وتالحــظ اللجنــة وجــود األغلبيــة العظمــى مــن النســاء يف املنــاطق الريفيــة، ويســاورها    - ١١٧

ســيما فيمــا يتصــل بفــرص حصــوهلن علــى التعلــيم وعلــى التــدريب   القلــق بســبب وضــعهن، ال
 ويساورها القلق الشديد بسبب استمرار املعدالت املرتفعة لألمية يف صـفوف الريفيـات              .املهين

وقلــة متثيلــهن يف املناصــب القياديــة الريفيــة، وقلــة اشــتراكهن يف بــرامج التــدريب علــى أنشــطة   
 .الزراعة وتربية احليوانات

لريفيــة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة تكثيــف العنايــة حبقــوق املــرأة ا   - ١١٨
واحتياجاهتا وشواغلها، وإبرازهـا، وعلـى كفالـة اشـتراك املـرأة الريفيـة اشـتراكا كـامال يف                   

وتوصي أيضا بأن تكفل الدولة الطـرف       . وضع وتنفيذ مجيع السياسات والربامج القطاعية     
 .حصول املرأة والفتاة يف الريف على مجيع الفرص املتاحة حمليا للتعلّم والتدّرب املهين

تعترف اللجنة بالتقدم احملـرز يف جمـال صـحة املـرأة، وتعـرب عـن قلقهـا بسـبب عـدم                  و - ١١٩
 . اتباع هنج مشويل يعىن بصحة املرأة يف مجيع مراحل العمر

لـى  عصـول النسـاء واملراهقـات       إمكانية ح  تعزيز   إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ١٢٠
حية اإلجنابيـة، وتعزيـز وصـول       اخلدمات الصحية بتكلفة مقبولة، مبـا يف ذلـك الرعايـة الصـ            

وتـدعو أيضـا الدولـة الطـرف إىل         . املرأة والرجل إىل وسائل تنظيم األسـرة بتكلفـة مقبولـة          
تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل تنظــيم محــالت لتوعيــة املــرأة والرجــل بأمهيــة تنظــيم األســرة   

 .وباجلوانب املتصلة بصحة املرأة وباحلقوق اإلجنابية
ــة ا  - ١٢١ ــق بســبب عــدم ســن تشــريعات حمــددة ملكافحــة العنــف املــرتيل      ويســاور اللجن لقل

واملضايقة اجلنسية يف مكان العمل، وبسبب عدم مجع البيانات بانتظام عن العنـف ضـد املـرأة،                 
 .سيما العنف املرتيل ال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيـذ الكامـل جلميـع التـدابري القانونيـة                 - ١٢٢
بري املتصلة بالقضـاء علـى العنـف ضـد املـرأة، والقيـام برصـد منـتظم ألثـر                    وغريها من التدا  

تلــك التــدابري، ومتكــني ضــحايا العنــف مــن احلصــول علــى وســائل فعالــة للحمايــة واجلــرب   
ــة     . واإلنصــاف ــة الطــرف، يف ضــوء توصــيتها العام ــة مــن الدول ، ســن ١٩وتطلــب اللجن

وحتـث اللجنـة أيضـا      . يقة اجلنسـية  تشريعات يف أقرب وقت ممكن عن العنف املرتيل واملضا        
ئي لبوتــان، الــذي يعتــرف نــاالدولــة الطــرف علــى التعجيــل باعتمــاد مشــروع القــانون اجل 

باالغتصاب الزوجي كجرمية؛ ووضع هيكل جلمع البيانات بانتظام عن العنف ضد املـرأة،            
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الرامية صّنفة حبسب نوع اجلنس؛ وتكثيف جهودها املمبا يف ذلك العنف املرتيل، والبيانات 
ىل العاملني يف جماالت القضـاء      إىل تقدمي تدريب شامل عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة           إ

 .والشرطة والطب وغريهم من اجملموعات ذات الصلة
ــى      - ١٢٣ ــة الطــرف عل ــة تصــديق الدول ــّدر اللجن ــاون    وتق ــيا للتع ــوب آس ــة جن ــة رابط اتفاقي

ــع ومكافحــة االجتــار بالنســاء     ــة مبن ــاء اإلقليمــي املتعلق ــام واألطفــال ألغــراض البغ ، ٢٠٠٣، لع
ويساورها القلق ألن التقرير مل يتضمن معلومات عن مدى انتشار االجتـار بالنسـاء واألطفـال،                

 .أو عن أية تدابري اختذت ملنع ومكافحة هذه الظاهرة يف البلد
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتكثيــف جهــود التعــاون عــرب احلــدود والتعــاون    - ١٢٤

وحتث الدولة الطـرف علـى مجـع البيانـات          . ملنع ومكافحة االجتار بالنساء والفتيات    الدويل  
وتضــمني تقريرهــا القــادم معلومــات عــن مــدى انتشــار االجتــار بالنســاء والفتيــات، وعــن     

 .التدابري املتخذة ملنع ومكافحة ذلك االجتار
اج الفتـاة يف سـن      ويساور اللجنة القلق بسبب ممارسة الزواج العريف الذي يسـمح بـزو            - ١٢٥

ويسـاورها القلـق أيضـا ألن       .  سـنة  ١٨، يف حني أن السـن القانونيـة الـدنيا للـزواج هـي               ١٥الـ  
 .القوانني التقييدية املتعلقة باجلنسية قد متنع املرأة من اختيار زوجها حبرية

وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى إلغـاء ممارسـة الـزواج العـريف وكفالـة خضـوع                   - ١٢٦
، الذي رفّع سن الـزواج      ١٩٩٦ املنقح يف عام     ١٩٨٠اج لقانون الزواج لعام     عقود الزو 
من االتفاقية، واشـتراط موافقـة      ) ب (١٦ لكل من اجلنسني، امتثاال للمادة       ١٨الدنيا إىل   

وحتـث اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف علـى اختـاذ مجيـع التـدابري املناســبة          . الـزوجني الكاملـة  
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتعــديل قــوانني   . راهلوضــع حــد ملمارســة الــزواج بــاإلك  

 . من االتفاقية٩طنة واجلنسية لتصبح متوافقة مع املادة ااملو
ويساور اللجنة القلـق بسـبب حالـة النسـاء النيباليـات األصـل الالئـى فقـدن جنسـيتهن                    - ١٢٧

ــام     ــانون اجلنســية لع ــر ســن ق ــة إث ــا يف خمــيم لالجــئني يف   ١٩٨٥البوتاني ــال، ويعشــن حالي . نيب
 الالجـئني، الالئـى ال ميكنـهن        اتويساورها القلق أيضـا بسـبب حالـة بنـات البوتـانيني يف خميمـ              

 .١٥احلصول على اجلنسية قبل سن الـ 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها للقيام مبفاوضـات مـع حكومـة               - ١٢٨

ل بسرعة إىل حل عادل     لشؤون الالجئني للتوص   املتحدة   األممنيبال والتعاون مع مفوضية     
دائم حلالة النساء والفتيات البوتانيات املقيمات يف خميمات الالجئني يف نيبال، مبا يف ذلـك   

 .إمكانية العودة إىل بوتان ملن ترغب منهن يف ذلك
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لجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى التصـــديق علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري  لوحتـــث ا - ١٢٩
 ٢٠ مـن املـادة      ١ ممكن بقبول التعديل على الفقـرة        لالتفاقية، وعلى القيام يف أقرب وقت     

 .من االتفاقية، املتعلق بفترة اجتماعات اللجنة
وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن جتيــب يف تقريرهــا الــدوري القــادم املقــرر   - ١٣٠

 مـن االتفاقيـة، علـى الشـواغل املعـرب عنـها يف              ١٨طار املادة   إ، يف   ٢٠٠٦تقدميه يف عام    
 .ات اخلتاميةهذه التعليق

وإذ تأخــذ اللجنــة يف االعتبــار األبعــاد اجلنســانية يف اإلعالنــات والــربامج وبــرامج   - ١٣١
العمـل الــيت اعتمــدهتا مــؤمترات األمــم املتحـدة ذات الصــلة، ومــؤمترات القمــة والــدورات   

 وتقيـيم  اسـتعراض  دورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية إلجـراء        مثـل   (االستثنائية الـيت عقـدهتا      
دورة االسـتثنائية احلاديـة     الـ  (ملني لتنفيذ برنامج عمـل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة            شا

الـدورة االسـتثنائية السـابعة     (بالطفـل  دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية املعنيـة   و) نووالعشر
ــة    و) والعشــرون ــز العنصــري وكراهي ــاملي ملناهضــة العنصــرية والتميي ــؤمتر الع  األجانــب امل

، تطلـب اللجنـة مـن    )، واجلمعيـة العامليـة الثانيـة للشـيخوخة    مـن تعصـب   لكيتصـل بـذ   وما
الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن تنفيذ اجلوانب الـواردة يف              

 .تلك الوثائق واملتصلة مبواد االتفاقية
ــة     - ١٣٢ ــان علــى نطــاق واســع هــذه التعليقــات اخلتامي ــة أن ُتعّمــم يف بوت  وتطلــب اللجن

 علـى اخلطـوات   ،سـيما املـديرين يف اإلدارة العامـة والسياسـيني     إلطالع شـعب بوتـان، وال    
اليت ينبغي اختاذها لكفالة متتع املرأة باملساواة قانونا وواقعا، واخلطوات اليت يـتعني اختاذهـا               

ــن احلكومــة أن تواصــل تعمــيم      . يف املســتقبل يف هــذا الصــدد   التفاقيــة اوتطلــب أيضــا م
الختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بـيجني، ونتـائج           وبروتوكوهلا ا 

املسـاواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �: دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثالثة والعشرين، املعنونـة       
ــة والســالم يف القــرن احلــادي والعشــرين    ، تعميمــا واســع النطــاق،  �بــني اجلنســني والتنمي

 .مات حقوق اإلنسانا يف صفوف النساء ومنظسيم ال
 

 التقرير الدوري الثاين - ٣ 
 

 قريغيزستان  
 (CEDAW/C/KGZ/2التقرير الدوري الثاين املقدم من قريغيزسـتان       اللجنة، يف   نظرت - ١٣٣

ــتيها  جAdd.1) و ــودتني يف ٦٣٣ و ٦٣٢لسـ ــاين ١٤ املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــر  (٢٠٠٤ينـ انظـ
CEDAW/C/SR.632 633) و. 
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  للتقريرعرض الدولة الطرف  
ذكرت ممثلة قريغيزستان يف عرضها للتقريـر الـدوري الثـاين أن التقريـر يعطـي صـورة                    - ١٣٤

وقالـت إن تعزيـز التشـريعات واآلليـات الوطنيـة الـيت             . واقعية عن حالة تنفيذ االتفاقيـة يف البلـد        
 ووجهـت . هتدف إىل حتسني وضع املرأة يعد من أكرب اإلجنـازات الـيت حتققـت يف هـذا الصـدد                  

االنتباه إىل قانون مجهورية قريغيزستان بشأن أُسس الضمانات احلكومية لتحقيـق املسـاواة بـني               
 والـذي يكفـل للمـرأة املسـاواة يف احلقـوق والفـرص يف مجيـع                 ٢٠٠٣اجلنسني املعتمـد يف عـام       

، وخطــة العمــل الوطنيــة  ٢٠١٠-٢٠٠٢اجملــاالت؛ وبرنــامج حقــوق اإلنســان الــوطين للفتــرة   
وقالت إن مجهورية قريغيزسـتان     .  املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني     ٢٠٠٦-٢٠٠٢للفترة  

 تصـديقها يف عـام   يف ذلـك ا مبـ  صكا دوليا يف جمال حقوق اإلنسـان        ٣٠صدَّقت على أكثر من     
 . على الربوتوكول االختياري لالتفاقية٢٠٠٢
ر الـيت حتظـى    أن مشاركة املـرأة يف عمليـة صـنع القـرار مـا زالـت مـن األمـو                أضافتو  - ١٣٥

الضـوء علـى اخنفـاض نسـبة متثيـل املـرأة يف اهليئـات        املمثلـة   وسـلطت  ،لدى احلكومـة باألولويـة   
 صدر مرسوم رئاسي يقضـي مبـواالة        ٢٠٠٢أغسطس  /وقالت إنه يف آب   . التشريعية والتنفيذية 

حتســني سياســة إشــراك القيــادات النســائية يف إدارة شــؤون الدولــة جبمهوريــة قريغيزســتان وأن  
نون مجهورية قريغيزستان املتعلق بأسس الضمانات احلكوميـة لتحقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني         قا

حيدد لكل من اجلنسني نسبة يف التعيينات باحملكمة الدستورية واحملكمة العليا واللجنـة املركزيـة               
رأة وأشـارت املمثلـة إىل أن املـ       . املعنية باالنتخابات واالستفتاءات ودائرة مراجعـة بقريغيزسـتان       
 .بنسبة ضئيلة ال تعترب قوة سياسية وأهنا ليست ممثلة يف األحزاب السياسية إال

بيـد  .  أن قوانني بلدها متنح املرأة حقوقـا متسـاوية يف ميـدان العمـل              أوضحت املمثلة و  - ١٣٦
ــا زالــت قائمــة         ــوع اجلــنس م ــى ن ــاء عل ــة يف االقتصــاد بن ــأن التقســيمات التقليدي أهنــا أقــرت ب

.  تشـغيلهن علـى املهـن األقـل رحبيـة           خـاص يف إبعـاد النسـاء والفتيـات وقصـر           يتجسد بوجه  مما
وأضافت أن العمل يف املرتل يعترب مصدرا رئيسيا للعمالة املنتجة ولكنه مل يـدرج يف حسـابات                 
النــاتج القــومي اإلمجــايل للبلــد ومــن مث مل يــول االعتبــار يف حســاب اســتحقاقات املعــاش وغــري  

 .ذلك من االستحقاقات
وأردفـت تقـول    . وأضافت أن قوانني وبرامج البلد تكفل املساواة يف احلـق يف التعلـيم              - ١٣٧

وذكـرت أن خطـة العمـل الوطنيـة         . إن مستوى املرأة التعليمي يفوق نوعـا مـا مسـتوى الرجـل            
لتوفري التعليم للجميع تكفل توفري التعلـيم األساسـي اإللزامـي اجملـاين جلميـع األطفـال، وخباصـة           

 .٢٠١٥ناء األقليات العرقية، حبلول عام البنات وأب
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وقالـت  .  قوانني البلد تكفل تكافؤ فرص احلصول على اخلـدمات الطبيـة           أضافت أن و  - ١٣٨
 اخلارجيــة املستوصــفاتإن اخلــدمات الطبيــة الــيت جيــري توفريهــا للمــرأة تتــراوح بــني خــدمات 

 وفيات األطفال الرضَّـع     وأشارت املمثلة إىل اخنفاض معدالت    . واملستشفيات البالغة التخصص  
وقالت إن اإلجهاض مبـاح وتقـوم بـه         .  ما زالت مرتفعة   النفاسيةوفيات  الوإن كانت معدالت    

وأضــافت أن وســائل منــع . مؤسســات طبيــة حكوميــة ومؤسســات خاصــة مــرخص هلــا بــذلك
، ٢٠٠٣ديسـمرب   /وذكـرت أنـه يف كـانون األول       . احلمل متوفرة للنساء الاليت يف سن اإلجناب      

 ٤٤ حالـة بينـها   ٤٨٢د حاالت اإلصابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية الـيت ُسـجلت       كان عد 
 .امرأة
وسـلطت  .  خمتلف التدابري اليت تتخذها احلكومة تصـديا للعنـف ضـد املـرأة             قالت إن و  - ١٣٩

الضوء علـى قـانون احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة مـن العنـف يف األسـرة وهـو القـانون                      املمثلة  
ــة ضــحايا العنــف    ٢٠٠٣عــام الــذي اعُتمــد   ــة حلماي .  والــذي يــنص علــى إصــدار أوامــر مؤقت

وتناولـت بالوصـف    . وذكرت أن االجتار بالنساء واألطفال ميثل للحكومـة مصـدر قلـق متزايـد             
عددا من التدابري التشريعية والربناجمية اليت اختذت ملعاجلة هذه القضية مـن بينـها صـياغة تعـديل                  

جلنـائي املتعلـق باالجتـار بـاألفراد؛ واعتمـاد برنـامج وطـين للتـدابري              مقترح إدخاله على القـانون ا     
؛ وإنشـاء جملـس     ٢٠٠٢املتعلقة مبكافحة نقل األشـخاص غـري املشـروع واالجتـار هبـم، يف عـام                 

 .وطين معين هبذه املسألة
وذكــرت املمثلــة أنــه مــا زالــت هنــاك عقبــات حتــول دون حتقيــق مســاواة املــرأة رغــم    - ١٤٠

وقالـت إن مـن بـني    .  الرامية إىل حتسني وضـع املـرأة يف البلـد وإعمـال حقوقهـا           جهود احلكومة 
تلك العقبات تزايد الفقر والبطالة واخنفاض مسـتوى احلمايـة االجتماعيـة وقلـة مشـاركة املـرأة                  

ــة ألدوار اجلنســني    ــة صــنع القــرار والتقاليــد واســتمرار وجــود قوالــب منطي وأشــارت . يف عملي
 .ليست ملمة متاما حبقوقهااملمثلة إىل أن املرأة 

للجنـة وتوصـياهتا    اخلتاميـة   تعليقـات   اليف ختـام عرضـها أن       قريغيزسـتان   وذكرت ممثلة     - ١٤١
ستصــبح مبــادئ توجيهيــة يسترشــد هبــا يف العمــل مســتقبال بشــأن حتقيــق املســاواة الفعليــة بــني   

 .اجلنسني يف البلد
 

  للجنةتعليقات اخلتاميةال  
 

 مقدمة  
 فيــه للمبــادئ متتثــللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتقريرهــا الــدوري الثــاين الــذي تــثين ال  - ١٤٢

التوجيهية اليت وضعتها اللجنة ليسترشد هبا يف إعداد التقارير الدورية وتعرب عـن تقـديرها هلـا                 
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األســئلة الــيت طرحهــا فريــق اللجنــة العامــل ملــا قبــل الــدورات القضــايا ولردودهــا الكتابيــة علــى 
ــافية عـــن حالـــة تنفيـــذ االتفاقيـــة يف    وللعـــرض الشـــفوي ال صـــريح الـــذي وفَّـــر معلومـــات إضـ

 .قريغيزستان يف الوقت الراهن
ــاملرأة       - ١٤٣ ــة الطــرف برئاســة أمينــة اجمللــس الــوطين املعــين ب وتــثين اللجنــة علــى وفــد الدول

 بـني الوفـد     جرىوتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي        . واألسرة والنهوض باجلنسني  
 .ائهاوأعض
وتالحظ اللجنة مـع االرتيـاح أن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا احلكومـة ومـن بينـها خطـة                       - ١٤٤

ــرة   ــة للفت ــة إىل حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني، تنــدرج يف   ٢٠٠٦-٢٠٠٢العمــل الوطني  الرامي
 .سياق تنفيذ منهاج عمل بيجني

ي دورا بـارزا يف حتقيـق     وترحب اللجنة بتزايد عدد املنظمات غري احلكومية الـيت تـؤد            - ١٤٥
 .املساواة بني اجلنسني يف قريغيزستان

 مـن  ١وترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن الدولة الطرف ترحب بتعديل الفقرة             - ١٤٦
 . من االتفاقية املتعلقة بفترة اجتماعات اللجنة٢٠املادة 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ا قوانني جديدة دعما للهـدف املتمثـل يف حتقيـق           تثين اللجنة على الدولة الطرف لسنه       - ١٤٧
املساواة بني اجلنسني، مما يشمل القانون املتعلق بأسـس الضـمانات احلكوميـة لتحقيـق املسـاواة                 
بني اجلنسني الذي حيظر التمييز املباشر وغري املباشر بـني اجلنسـني ويبـيح اعتمـاد تـدابري خاصـة                    

والرجــل؛ وقــانون احلمايــة االجتماعيــة والقانونيــة مــن مؤقتــة لتحقيــق املســاواة فعليــا بــني املــرأة 
 .العنف يف األسرة الذي ينص على إصدار أوامر مؤقتة حلماية ضحايا العنف العائلي

 جمموعــة مــن اخلطــط والــربامج تصــديا العتمادهــاوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف   - ١٤٨
 الراميـة إىل حتقيـق      ٢٠٠٦-٢٠٠٢للتمييز ضد املرأة، ومـن بينـها خطـة العمـل الوطنيـة للفتـرة                

ــرة    ــامج الفتـ ــني؛ وبرنـ ــاواة بـــني اجلنسـ ــل   ٢٠٠٥-٢٠٠٢املسـ ــة نقـ ــدابري مكافحـ ــق بتـ ، املتعلـ
وتثين اللجنة أيضا على اعتماد برنـامج حقـوق اإلنسـان           . األشخاص غري املشروع واالجتار هبم    

ثابـة آليـة    ليكـون مب  ) أمـني مظـامل   ( وتعيني ممثـل حلقـوق اإلنسـان         ٢٠١٠-٢٠٠٢الوطين للفترة   
 .برصد مدى مراعاة حقوق اإلنسان ومن بينها حقوق املرأة

 .وترحب اللجنة مببادرة فتح مراكز للدراسات اجلنسانية يف مؤسسات التعليم العايل  - ١٤٩
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ــة الطــرف يف متــوز       - ١٥٠ ــة بانضــمام الدول ــه /وترحــب اللجن ، إىل بروتوكــول ٢٠٠٢يولي
 .االتفاقية االختياري

 
 لرئيسية والتوصيات القلق امواضع  

يتجــزأ مــن  تالحــظ اللجنــة أن االتفاقيــة تشــكل، وفقــا لدســتور قريغيزســتان، جــزءا ال - ١٥١
قانون البلد وهو جزء نافذ املفعول مباشرة، وأن عددا من القوانني قد اعُتمـد لتحقيـق املسـاواة         

تسـتعني علـى     تكن ال  بني اجلنسني، بيد أهنا يساورها القلق من أن املرأة نادرا ما تستعني إن مل             
توجد أي سـجالت     اإلطالق باالتفاقية أو بالقوانني القائمة يف التصدي ألعمال التمييز وأنه ال          
 .بقرارات احملاكم اليت تنتصف للمرأة يف مواجهة أي أعمال من هذا القبيل

ــتان علــى          - ١٥٢ ــانون قريغيزس ــنص ق ــة أن ي ــة الطــرف علــى كفال ــة الدول وحتــث اللجن
 التكلفــة يســهل اللجــوء إليهــا وميســورةمالئمــة قانونيــة وُســُبل انتصــاف إجــراءات إنفــاذ 

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تـوفر يف             . للتصدي النتهاك حقوق اإلنسـان للمـرأة      
تقريرها التـايل معلومـات تفصـيلية عـن الشـكاوى املقدمـة يف احملـاكم اسـتنادا إىل االتفاقيـة                     

اواة بـني اجلنسـني وعـن أي قـرارات تصـدر عـن احملـاكم                واألحكام القانونيـة املتعلقـة باملسـ      
 .وُيرجع فيها إىل االتفاقية والتشريعات احمللية املتصلة باملساواة بني اجلنسني

يساور اللجنة القلق من أن العاملني يف جمال القضاء وإنفاذ القانون والنساء بوجه عـام                - ١٥٣
ة املتصــلة بتحقيــق املســاواة بــني اجلنســني ومــن بــالقوانني القائمــال ليســوا ملمــني ال باالتفاقيــة و

بينها قانون احلماية االجتماعية والقانونية من العنف يف األسـرة وال بـإجراءات تطبيـق القـوانني                 
 .وإنفاذها
وحتث اللجنة الدولة الطرف على وضع برامج تثقيفيـة وتدريبيـة تتصـل باالتفاقيـة                - ١٥٤

سـاواة بـني اجلنسـني، علـى أن توجـه بصـفة خاصـة إىل                والقوانني القائمة املتعلقة بتحقيق امل    
وتوصـي باالضـطالع حبمـالت هتـدف       . العاملني يف جمال القضاء وإنفاذ القانون والربملـانيني       

إىل تعزيز وعي النساء حبقوقهن وكفالة استفادة املرأة من اإلجراءات وُسُبل االنتصـاف يف              
 .يف القوانني آنفة الذكرحالة انتهاك حقوقها املنصوص عليها يف االتفاقية و

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة املـرأة يف سـوق العمـل ممـا يشـمل تركـز النسـاء يف             - ١٥٥
ــة؛      ــري النظاميـ ــات غـ ــر ويف القطاعـ ــة األجـ ــائف املنخفضـ ــة ويف الوظـ ــل التقليديـ ــاالت العمـ جمـ

 املـرأة يف    والتفاوتات بـني أجـر املـرأة والرجـل؛ وارتفـاع معـدل البطالـة بـني النسـاء؛ وتوظيـف                    
 . ظروف عمل غري مؤاتية
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفـل للمـرأة تكـافؤ الفـرص مـع الرجـل يف         - ١٥٦
 مـن  ١سوق العمل وذلـك بعـدة طـرق مـن بينـها اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة                        

ف وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تكثيـ           . ٢٥ والتوصـية العامـة       من االتفاقيـة   ٤ املادة
جهودها لكفالة مراعاة الفوارق بني اجلنسني يف مجيع الربامج الرامية إىل خلق فرص عمـل               

. وإمكانية استفادة املرأة على الوجه األكمل من مجيع الربامج الـيت تـدعم تنظـيم املشـاريع                
وتوصي بتعزيز اجلهود الراميـة إىل القضـاء علـى العـزل املهـين األفقـي والرأسـي علـى حـد              

 وسـد الفجـوة بـني أجـور املـرأة والرجـل؛ وكفالـة عمـل املـرأة والرجـل يف               سواء؛ وتضييق 
وتوصي أيضا بتعزيز التدابري الفعالة الـيت تسـمح بـالتوفيق           . ظروف صحية سليمة ومأمونة   

بـني مسـؤوليات األســرة والعمـل وباختـاذ مزيــد مـن التـدابري تشــجيعا لتقاسـم املســؤوليات        
 .املرتلية واألسرية بني املرأة والرجل

حيـث  . يساور اللجنة القلق إزاء وضع املـرأة الصـحي وتـدهور نظـام الرعايـة الصـحية                 - ١٥٧
، الرّضــع واألنيميــا أثنــاء احلمــلالنفاســية ووفيــات وفيــات اليقلقهــا اســتمرار ارتفــاع معــدالت 

 واســتمرار ارتفــاع عــدد حــاالت اإلجهــاض، مبــا يف ذلــك بــني النســاء دون ســن الثامنــة عشــرة
عن الوزن الطبيعـي وزيـادة اإلصـابة بالـدرن وتفشـي األمـراض الـيت تنتقـل                   البناتونقص وزن   

ويسـاور  . باالتصال اجلنسي بني النساء ومشكلة إدمان الكحول وإدمان املخدرات بني النسـاء           
اللجنة القلق إزاء انعدام االهتمام مبا يلحقه إصالح نظام الرعاية الصحية باملرأة من آثـار سـلبية             

ة اخلدمات الطبية وتقلص إمكانيـات احلصـول عليهـا وإغـالق املؤسسـات        من بينها هبوط نوعي   
 .الطبية اليت تشكل النساء غالبية العاملني فيها

 ٢٤وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أمت وجـه، وفقـا للتوصـية العامـة             - ١٥٨
. دورة احليـاة املتعلقة باملرأة والصحة، هنجا متكـامال ُيّتبـع حيـال صـحة املـرأة علـى امتـداد         

 النفاسـية وفيـات  الوتوصي بأن تعـزز الدولـة الطـرف التـدابري الراميـة إىل خفـض معـدالت         
ووفيات الرضع ومعاجلة إدمان الكحول واملخدرات بني النساء والتصـدي لتفشـي الـدرن       

وحتث الدولـة الطـرف علـى تـدعيم الـربامج التثقيفيـة املتعلقـة        . وأمراض أخرى بني النساء   
. اب حبيث يستفيد منها البنات واألوالد وتنمي لديهم سلوكا جنسيا واعيـا           باجلنس واإلجن 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إتاحة إمكانية احلصول على رعاية صحية مناسبة وهينـة              
التكلفـة وتقيـيم أثـر إصـالح نظـام الرعايــة الصـحية علـى املـرأة واختـاذ إجـراءات عالجيــة           

 .بشكل غري متناسبتكفل أال تضار املرأة من اإلصالح 
تعترف اللجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف ملعاجلـة قضـية االجتـار بالنسـاء                     إذ  و - ١٥٩

والفتيــات، ومــن بينــها التعــديالت الــيت أدخلــت علــى القــانون اجلنــائي ليشــمل أحكامــا تتصــل  
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ملشـروع  ربنـامج املتعلـق بتـدابري مكافحـة نقـل األشـخاص غـري ا              الباالجتار باألشخاص واعتمـاد     
 إال أهنا مـا برحـت تشـعر بـالقلق مـن أن مشـكلة االجتـار بالنسـاء يف قريغيزسـتان                       ،واالجتار هبم 

ــا ــت خطــرية  م ــات عــن اســتغالهلن       . زال ــدم وجــود معلوم ــق إزاء ع ــة القل ــا يســاور اللجن كم
 .البغاء يف

ــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا ملكافحــة االجتــار بالنســاء      و - ١٦٠ ــة الدول حتــث اللجن
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تكفل تلقي ضحايا االجتار الدعم املناسب وعدم            . والفتيات

وتوصي بتعزيز التدابري الرامية إىل حتسني حالة املـرأة االقتصـادية حبيـث             . تعرضهم للعقاب 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توفر يف تقريرهـا          . ينتفي ضعفها يف مواجهة املتجرين    

وعـن التـدابري    واستغالهلن يف البغاء    ت عن االجتار بالنساء والفتيات      القادم معلومات وبيانا  
 .املتخذة ملكافحة تلك الظاهرة ونتائج تلك التدابري

ــة مــن العنــف يف األســرة         - ١٦١ ــة والقانوني ــة االجتماعي ــانون احلماي ــرغم مــن ســن ق ــى ال عل
 علـى العنـف العـائلي       وجهود مكافحة العنف املرتيل، يساور اللجنة القلق إزاء اسـتمرار التسـتر           

وتعرب اللجنة أيضا عن القلـق إزاء       . وإزاء أداء الشرطة غري الالئق يف معاجلة بالغات الضحايا        
عدم توفر أي معلومات تفصيلية عن العنف اجلنسـي ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك التحـرش اجلنسـي                      

 .يف مكان العمل
ئـة الـرأي العـام ضـد     توصي اللجنـة بشـن محلـة مكثفـة علـى الصـعيد الـوطين لتعب           و - ١٦٢

العنف يف األسرة وتوفري برامج تدريبية معززة لرجال الشرطة والسلك القضائي مبا يكفل             
وتطلب اللجنة موافاهتا يف التقريـر      . محاية حقوق ضحايا العنف العائلي على النحو السليم       

القــادم مبعلومــات تفصــيلية عــن العنــف اجلنســي مبــا يف ذلــك التحــرش اجلنســي واجلهــود    
 .بذولة للقضاء عليهامل

 . ويساور اللجنة القلق إزاء زيادة معدل الفقر بني النساء - ١٦٣
توصي اللجنة بأن تراقب الدولـة الطـرف عـن كثـب حالـة الفقـر بـني النسـاء وأن                      - ١٦٤

تكفل مراعاة األبعاد اجلنسانية للفقر مراعاة تامة يف مجيع الربامج الرامية إىل التخفيف من              
 .حدة الفقر

وتالحظ اللجنة أن القانون املتعلق بأسـس الضـمانات احلكوميـة لتحقيـق املسـاواة بـني             - ١٦٥
اجلنسني حيـدد لكـل مـن اجلنسـني نسـبة يف تعيينـات قضـاة احملكمـة الدسـتورية واحملكمـة العليـا                        
وأعضاء اللجنة املركزية املعنية باالنتخابات واالستفتاءات ومراجعي احلسابات بـدائرة مراجعـة      

، إال أهنــا يســاورها القلــق إزاء ضــآلة نســبة متثيــل املــرأة يف اهليئــات املنتخبــة واملعينــة   احلســابات
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 احملليـة   الربملانـات و) الربملـان (وخباصة على املسـتويات الرفيعـة، ممـا يشـمل الزوغوركـو كينـيش               
 . املقاطعات، وجهازي الدولة التنفيذي واإلداري، والسلك الدبلوماسيوبرملانات
نة الدولة الطـرف علـى تعزيـز وتنفيـذ التـدابري الراميـة إىل زيـادة متثيـل                   حتث اللج و - ١٦٦

املرأة يف اهليئات املنتخبة واملعينة وذلك بعدة طرق من بينها تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا  
إعمـاال حلـق املـرأة يف املشـاركة      ٢٥والتوصـية العامـة    مـن االتفاقيـة   ٤  من املادة  ١للفقرة  

 مجيع جماالت احلياة العامة ال سيما على املستويات الرفيعة من عمليـة  على قدم املساواة يف   
 ٢٣وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف علـى أمت وجـه، التوصـية العامـة            . صنع القرار 

املتعلقة باملرأة يف احلياة العامة وأن تعمل على تغيري مواقف ومفاهيم النساء والرجال علـى               
ــأدواره   . م يف األســر املعيشــية واألســرة والعمــل واجملتمــع ككــل  حــد ســواء فيمــا يتعلــق ب

حبمــالت يف االضــطالع وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تضــاعف جهودهــا املتصــلة   
التوعية بأمهية مشاركة املرأة على قـدم املسـاواة يف صـنع القـرارات السياسـية والقـرارات                  

 .العامة ويف السلك الدبلوماسي
دولة الطرف الرامية إىل القضاء على القوالب النمطيـة ألدوار        وتالحظ اللجنة جهود ال    - ١٦٧

كل من اجلنسني ال سيما يف اجملال اإلعالمي بيد أهنا يساورها القلـق إزاء اسـتمرار املمارسـات                  
الثقافية التمييزية والقوالب النمطية املتصلة بأدوار ومسؤوليات املرأة والرجـل يف مجيـع جمـاالت         

ية العميقة اجلـذور الـيت تقـوض وضـع املـرأة االجتمـاعي وتشـكل عقبـة             احلياة واملواقف الذكور  
 .أمام تنفيذ االتفاقية على النحو األكمل

حتث اللجنة الدولة الطرف علـى أن ترصـد بعنايـة املمارسـات الثقافيـة التمييزيـة                 و - ١٦٨
وحتـث الدولـة    . والقوالب النمطيـة الـيت مـا زالـت قائمـة وتكثـف جهودهـا للقضـاء عليهـا                  

رف علــى تشــجيع الرجــل علــى اقتســام املســؤوليات األســرية وتوجيــه بــرامج التوعيــة الطــ
للمرأة والرجل على حد سواء واختاذ إجراءات لتغيري املواقـف واملفـاهيم النمطيـة املتصـلة                

وتوصي بأن تشـجع الدولـة الطـرف وسـائط اإلعـالم      . بأدوار الرجل واملرأة ومسؤولياهتما 
 اجملاالتمرأة وملساواهتا بالرجل يف الوضع واملسؤوليات يف        على أن تروج صورة إجيابية لل     

 .اخلاصة والعامة
وتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء اســتمرار ظــاهرة خطــف العــرائس وتعــدد الزوجــات رغــم   - ١٦٩

 .حظر هاتني املمارستني قانونا
ــادر دون إبطــاء باختــاذ إجــراءات إلنفــاذ     و - ١٧٠ ــأن تب ــة الطــرف ب ــة الدول توصــي اللجن
وتوصـي اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف باختـاذ            . ني اليت تعاقب على هـاتني املمارسـتني       القوان
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تـدابري شـاملة وفعالـة مـن بينـها تـدريب املسـؤولني يف جمـايل القضـاء وإنفـاذ القـانون وشــن            
 .محالت لتوعية الرأي العام بغية القضاء على هاتني املمارستني

ــز ضــد املــ    - ١٧١ ــة القلــق مــن التميي ــاألرض   ويســاور اللجن رأة يف أحكــام القــوانني املتصــلة ب
واإلصالح الزراعي وغريها من القوانني واملمارسات العرفيـة والتقليديـة املتعلقـة مبلكيـة األرض            

 .ونقل حيازهتا ومرياثها ومن أن تلك األحكام حتول دون ممارستها حلقوقها يف األرض
 ملكيـة املـرأة القانونيـة    تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن جتـري دراسـة بشـأن       و - ١٧٢

وحتــث . والفعليـة لــألرض ومرياثهــا فيهــا وأن توافيهــا بالنتـائج يف تقريرهــا الــدوري القــادم  
اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املناسبة مما يشمل استعراض التشريعات وتعديلها 

لتمييز ضد املرأة والتوعية وإنفاذ القانون بالشكل املناسب بغية القضاء على مجيع أشكال ا
 .يتعلق مبلكية األرض ونقل حيازهتا ومرياثها فيما
ويساور اللجنة القلـق مـن أن القـانون املتعلـق باجلنسـية مينـع املـرأة يف قريغيزسـتان مـن                       - ١٧٣

 .نقل جنسيتها إىل أبنائها أسوة بالرجل
نسـية  حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ خطـوات فوريـة لتعـديل قـانون اجل                  و - ١٧٤

 . من االتفاقية٩حبيث يتماشى واملادة 
 مــن ١وتشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبــل دون تــأخري تعــديل الفقــرة   - ١٧٥
 . من االتفاقية وهي الفقرة املتعلقة بفترة اجتماع اللجنة٢٠ املادة
ــذي       و - ١٧٦ ــادم ال ــدوري الق ــا ال ــرد يف تقريره ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول تطلــب اللجن

من االتفاقية على الشـواغل الـيت أُعـرب عنـها         ١٨ادة  ـ مبوجب امل  ٢٠٠٦ يف عام    ستقدمه
التوصـيات العامـة للجنـة    علمـا ب  التقرير   حييطوتطلب أيضا أن    . يف هذه التعليقات اخلتامية   

وأن يتضمن معلومـات تشـمل بيانـات مصـنفة حسـب نـوع اجلـنس، عـن أثـر التشـريعات                      
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        . تنفيـذ االتفاقيـة   والسياسات والربامج املوضوعة مـن أجـل        

ــا         ــرأة حبقوقه ــع امل ــز متت ــدين لتعزي ــة واجملتمــع امل ــع املنظمــات غــري احلكومي ــاون م ــى التع عل
وتوصــي بــأن تتشــاور الدولــة الطــرف مــع       .متابعــة التعليقــات اخلتاميــة  يف و. اإلنســانية

 .ثاين التقرير الدوري الاملنظمات غري احلكومية النسائية خالل إعداد
واللجنة إذ تأخذ يف االعتبار األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل            - ١٧٧

اليت اعتمدهتا املؤمترات ومـؤمترات القمـة والـدورات االسـتثنائية ذات الصـلة الـيت عقـدهتا               
مثل دورة اجلمعية العامة االستثنائية الستعراض وتقييم تنفيذ برنـامج عمـل            (األمم املتحدة   

ــة لاملـــؤمتر الـــدويل  ــة والعشـــرون (لســـكان والتنميـ ــتثنائية احلاديـ والـــدورة ) الـــدورة االسـ
واملـؤمتر العـاملي ملكافحـة      ) الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   (االستثنائية املعنية بالطفل    

العنصرية والتمييز العنصري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب واجلمعيـة                   
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ــة  ــة الثاني ــا     ) للشــيخوخةالعاملي ــدرج يف تقريره ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول ، وتطلــب اللجن
الدوري القادم معلومات عن تنفيذ جوانـب هـذه الوثـائق املتعلقـة بـاملواد ذات الصـلة مـن             

 .االتفاقية
وتطلــب اللجنــة نشــر هــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف قريغيزســتان  - ١٧٨

ملسؤولني احلكوميني والساسة باخلطوات الـيت اختـذت        لتوعية شعب قريغيزستان، وخباصة ا    
. لكفالة مسـاواة املـرأة قانونـا وفعـال وبـاخلطوات األخـرى الـالزم اختاذهـا يف هـذا الصـدد                     

وتطلــب أيضــا إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل نشــر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري         
ــائج دو      ــيجني ونت ــهاج عمــل ب ــة وإعــالن ومن ــة للجن ــة  والتوصــيات العام ــة العام رة اجلمعي

املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �االستثنائية الثالثة والعشرين املعنونـة      
على نطاق واسـع وخباصـة علـى املنظمـات النسـائية         � لقرن احلادي والعشرين  يف ا والسالم  

 .ومنظمات حقوق اإلنسان
 

  ثالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الثاين والثال - ٤ 
 نيبال  

نيبــال لالثانــــي والثالــــث اجلــامع للتقريــرين الــدوريني نظــــرت اللجنـــــة فــــــي التقريــــر  - ١٧٩
)CEDAW/C/NPL/2-3 ( ينـــاير / كـــانون الثـــاين١٣ املعقـــودتني يف ٦٣١ و ٦٣٠يف جلســـتيها

 ).631 و CEDAW/C/SR.630انظر  (٢٠٠٤
 

  للتقريرعرض الدولة الطرف  
الثـاين  اجلـامع للتقريـرين الـدوريني       يبال من جديد، يف سياق عرضه للتقريـر         أكد ممثل ن   - ١٨٠

نيبال، التزام الدولة الطرف الكامل بتنفيذ االتفاقية باعتبارها متثل عنصـرا أساسـيا مـن         لوالثالث  
ومصدرا ملهما لألنشطة اإلمنائية الرامية إىل حتقيق درجـة عاليـة    البلد  بذهلا  ياجلهود اإلمنائية اليت    

ولقــد تعــاون اجملتمــع املــدين .  املســاواة للمــرأة والقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــدهامــن
وسـاعدوا كـذلك يف توليـد املـوارد         . وشركاء التنمية مع احلكومـة يف إعـدادها للتقريـر الـوطين           

بيئـة مؤاتيـة،    هتيئـة   وقـد شـّجع ذلـك التعـاون علـى           . والتعبئة االجتماعية يف أثناء تنفيذ االتفاقيـة      
ى إرهاف الوعي بـالفوارق بـني اجلنسـني، والتنميـة املؤسسـية علـى الصـعيد الـوطين وعلـى                     وعل

 .صعيد القرى
وأبرز املمثل التطورات اإلجيابية اليت حدثت منذ تصـديق نيبـال علـى االتفاقيـة يف عـام                   - ١٨١
وقال إن متكني املرأة على الصعيدين االجتماعي واالقتصـادي جـاٍر علـى قـدم وسـاق          . ١٩٩١

ه جيري حاليا إدماج املسائل اجلنسانية يف السياسات اإلمنائية القطاعية، وأن شـركاء التنميـة               وإن
 .وافقوا على ضرورة وضع املسائل اجلنسانية على رأس أولويات خطة العمل الوطنية
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لمـرأة وتعمـيم املنظـور اجلنسـاين هـي          لتمكني  الـ وذكر أن املساواة بني املرأة والرجـل و        - ١٨٢
وبغية حتقيـق هـذه األهـداف، وضـعت عـدة سياسـات واسـتراتيجيات               .  الشاملة يةأهداف التنم 

ــق،   ــة     موضــع التطبي ــل الوطني ــة العم ــداد خط ــك إع ــا يف ذل ــني اجلنســني    مب ــة باملســاواة ب املتعلق
االتفاقية؛ وصوغ خطة عمل وطنيـة حلقـوق        بشأن  لمرأة؛ واملوافقة على خطة عمل      والتمكني ل 

ــى االســترا   ــة عل ــةاإلنســان؛ واملوافق ــع � بشــأن تيجية الوطني ــيم للجمي ــوفري التعل ــة إىل � ت الرامي
 وحتقيـق املسـاواة بـني    ٢٠٠٥القضاء علـى الفـوارق بـني اجلنسـني يف جمـال التعلـيم حبلـول عـام             

االجتـار بالنسـاء؛ وإعـداد      ملناهضـة   ؛ واستعراض خطة العمل احلالية      ٢٠١٥اجلنسني حبلول عام    
 .تعاون اإلقليمي، ووضعه يف صيغته النهائيةامليثاق االجتماعي لرابطة جنوب آسيا لل

وعــالوة علــى ذلــك، اختــذت عــدة مبــادرات فيمــا يتعلــق بإصــالح احلكــم، منــها علــى  - ١٨٣
احلكومــة �سـبيل املثــال إعـداد خارطــة طريــق للحكـم املســتجيب للمســائل اجلنسـية؛ وإعمــال     

وإنشـاء جلنـة معنيـة حبفـظ        الرامية إىل توفري اخلـدمات األساسـية للمجتمعـات الريفيـة؛            � املتنقلة
املـرأة  متثيـل  وظائف يف اخلدمة املدنية للفئات املهمشة، مبا فيها املرأة، واهلدف من ذلـك كفالـة     

على قدم املساواة يف مناصب صنع القرار يف اخلدمة املدنيـة؛ وتـوفري مزيـد مـن الفـرص للنسـاء                     
 .يف العمل يف اخلارج

يــة املؤسســية فــذكر أنــه مت إنشــاء اللجنــة الوطنيــة وانتقــل املمثــل إىل احلــديث عــن التنم - ١٨٤
ــة بشــؤون           ــة املعني ــة الوطني ــرأة، واللجن ــة بشــؤون امل ــة املعني ــة الوطني ــوق اإلنســان، واللجن حلق

وعــالوة علــى ذلــك، ُعــزِّزت قــدرة مراكــز تنســيق املســائل اجلنســانية هبــدف كفالــة  . املنبــوذين
ؤسسي على املكاتب املعنية بـدور املـرأة يف         وأضفي الطابع امل  . استجابة الوزارات لتلك املسائل   

 تنســـيق للمســـائل اجلنســـانية علـــى صـــعيد وكـــاالتالتنميـــة واعتـــربت تلـــك املكاتـــب مبثابـــة 
 .املقاطعات، وأنشئت جتمعات سياسية نسائية داخل الربملان

وقامت جلنة من اخلرباء باسـتعراض القـوانني التمييزيـة ورفعـت تقريـرا هبـذا الشـأن إىل                    - ١٨٥
ايت أونورابل رئيس الوزراء الذي أحاله بدوره إىل وزارة شـؤون املـرأة واألطفـال والرعايـة                 الر

وقُـدِّم  . االجتماعية الختاذ اإلجراء الالزم بشأنه، كما ُنفـذ اإلجـراء املتعلـق باإلجهـاض املـأمون              
ر االجتـا ) مكافحـة (إىل الربملان مشروع قانون بشأن العنف املرتيل ومشروع تعديل على قـانون             

واختـذت مبـادرات أخـرى مـن        . ومت توسيع نطاق الفرص االقتصادية املتاحة أمام املرأة       . بالبشر
بينها إدراج مفهوم امليزنة اجلنسانيــة فـــي آليـة امليزنـــة الوطنيـــة وإعـداد برنـامج لـدعم األسـر،                     

 .وال سيما النساء واألطفال املتأثرون بالصراعات والعنف
ه على الرغم مــن التقدم اهلــام احملـــرز علـى صـعيد النـهوض بـاملرأة،               والحظ املمثل أنــ   - ١٨٦

.  ثقافية، وحكوميـة، واقتصـادية، وقانونيـة، ونفسـية         –ما زالت هناك حتديات كربى اجتماعية       
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 الثقافيــة تشــمل انتشــار األعــراف والتقاليــد املفضــية إىل  –وأضــاف أن التحــديات االجتماعيــة 
ارسـات االجتماعيـة التمييزيـة واملواقـف السـلبية والقوالـب النمطيـة             نظام التسلط األبوي؛ واملم   

لجنســني؛ وانتشــار العنــف املوجــه ضــد املــرأة ووضــع املــرأة يف مرتبــة أدىن يف اجملتمــع؛ وعــدم   ل
ــة حبقــوق املــرأة؛ وهتمــيش قضــايا املــرأة     أمــا . وجــود وعــي كــاٍف باملســائل اجلنســانية أو توعي

فر ام تنفيـذ الصـكوك الدوليـة كليـا أو جزئيـا؛ وعـدم تـو               التحديات يف جمال احلكم فتشـمل عـد       
قــدرة مؤسســية كافيــة لــدى اجلهــاز احلكــومي لوضــع السياســات وتنفيــذ الــربامج وعــدم إنفــاذ 
القانون بشكل فّعال؛ وضرورة تعميم الشـواغل اجلنسـانية يف إدارة احلكـم؛ واحلاجـة إىل إقامـة           

ء؛ واحلاجة إىل توفري طريقـة فعالـة إليصـال          تعاون مؤسسي مع اجملتمع املدين وغريه من الشركا       
 .اخلدمات إىل القطاعات املهمشة من السكان

إتاحة فرص متكافئـة للمـرأة      وفيما يتعلق بالتحديات االقتصادية، أشار املمثل إىل عدم          - ١٨٧
وذكر املمثـل أن التحـديات      . نتاجية، وتأنيث الفقر وهتميش الريفيات    إللحصول على املوارد ا   ل

ية تشمل تفشي األحكام القانونية التمييزية ومـا يسـتغرقه تعديلـها مـن عمليـات مديـدة؛                  القانون
وعدم كفاية الـوعي باملسـائل اجلنسـانية وعـدم اسـتجابة العمليـة التشـريعية للنـواحي اجلنسـانية                    

وأكد املمثل أخريا يف حديثه عن التحديات النفسانية وعلى عدم كفاية املعرفـة             . فيه الكفاية  مبا
هارات الالزمة الستيعاب مسـائل نـوع اجلـنس ومتكـني املـرأة؛ واخنفـاض مشـاركة الرجـال                   وامل

ودعمهم لقضايا الفـوارق بـني اجلنسـني وقضـايا املـرأة؛ وعـدم وجـود دعـم كـاٍف مـن جانـب                        
األسرة واجملتمع احمللي لتحسني وضع املرأة من الناحية النفسية ومعاملة املـرأة معاملـة متدنيـة يف          

 . تماعية واالقتصاديةاألنشطة االج
تنفيــذ خطــة عمــل اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال   لوبــّين املمثــل خارطــة الطريــق   - ١٨٨

التمييز ضد املرأة، واختتم بيانه بالتأكيد على األمهية اليت توليها نيبال للقضاء على التمييز ضـد                
ن واملســاعدة وشــدد كــذلك علــى ضــرورة التعــاو. املــرأة بوصــفه وســيلة لتطــوير اجملتمــع ككــل

 .الدوليني من أجل تنفيذ االتفاقية على حنو فعال يف البلد
 

  التعليقات اخلتامية للجنة  
 مقدمة  

الثاين والثالـث   اجلامع للتقريرين الدوريني    تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقدميها التقرير        - ١٨٩
بإعــداد فيمــا يتعلــق  ميتثــل للمبــادئ التوجيهيــة للجنــةوالــذي كــان صــرحيا ومفيــدا ومباشــرا، و 

 .التقارير
وتشــيد اللجنــة بالدولــة الطــرف حلضــورها بوفــد رفيــع املســتوى برئاســة وزيــر الدولــة   - ١٩٠

لشــؤون املــرأة واألطفــال والرعايــة االجتماعيــة وتقــدر ضــم الوفــد يف عضــويته رئــيس اللجنــة     
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جنــة الوطنيــة  يف الله يف جلنــة حقــوق اإلنســان، وعضــوهالوطنيــة املعنيــة بشــؤون املــرأة، وعضــو
وُتعبِّـر عـن   . املعنية بشؤون املنبوذين وممثلني ملختلف الوزارات املكلفة مبسؤولية تنفيـذ االتفاقيـة      

تقديرها للدولة الطرف لردها كتابيا على املسائل واألسـئلة الـيت طرحهـا عليهـا الفريـق العامـل                   
 .ملا قبل الدورة التابع للجنة وللعرض الشفوي الصريح الذي قدمه الوفد

للمساواة بني اجلنسـني والـتمكني      وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن خطة العمل الوطنية          - ١٩١
 .تغطي جماالت االهتمام احلرجة اإلثىن عشر املبينة يف منهاج عمل بيجنيللمرأة 

 
 اجلوانب اإلجيابية 

يف تشيد اللجنة بالدولـة الطـرف لتحديـدها املسـاواة بـني اجلنسـني إحـدى األولويـات                    - ١٩٢
املدونـة  لتنمية الوطنية وترحب بـالقوانني اجلديـدة واإلصـالحات القانونيـة مثـل قـانون                خطتها ل 
الــذي ُيعــزز، يف مجلــة أمــور، حــق املــرأة يف امللكيــة؛ وقــانون ) التعــديل احلــادي عشــر(القطريــة 

ــا مســاعدة قانونيــة يف قضــايا اإلجهــاض واالجتــار      املســاعدة القانونيــة الــذي تتــاح مبوجبــه جمان
الــذي يتضــمن ) التعــديل األول(االســتغالل اجلنســي والعنــف املنـــزيل؛ وقــانون اخلدمــة املدنيــة و

أحكامــا خاصــة فيمــا يتعلــق بأنظمــة الــدخول إىل اخلدمــة والتطــوير الــوظيفي وشــروط اخلدمــة  
للنساء؛ وقانون احلكم الذايت احمللي الذي يتضمن حصة معينة لتمثيـل النسـاء يف اهليئـات احملليـة                  

وتشـيد اللجنـة أيضـا بـاجلهود الراميـة إىل تنفيـذ االتفاقيـة عـن طريـق                   .  يف املائـة   ٢٠ عن   ال تقل 
للمسـاواة بـني اجلنسـني      العمـل الوطنيـة     جمموعة واسعة مـن اخلطـط والـربامج، مـن بينـها خطـة               

 .لمرأة وخطة العمل الوطنية للتعليم واخلطة الصحية الثانية الطويلة األجللتمكني الو
نــة بالدولــة الطــرف إلنشــائها وزارة شــؤون املــرأة واألطفــال والرعايــة        وتشــيد اللج - ١٩٣

ومراكـز  االجتماعية، وإلحداثها عدة آليات مؤسسية أخرى، مـن بينـها اللجنـة الوطنيـة املعنيـة                 
ــوزارات األخــرى     ــة بالقضــايا اجلنســانية يف ال ــوق اإلنســان،    التنســيق املعني ــة حلق ــة وطني ، وجلن

 .ن املنبوذين وجلنة وطنية معنية برصد تنفيذ االتفاقيةواللجنة الوطنية املعنية بشؤو
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لشراكتها مع هيئات اجملتمع املـدين املعنيـة بقضـايا املـرأة                 - ١٩٤

ولتعاوهنا مع اجملتمع املدين يف نشر معلومات عن االتفاقية، مبا يف ذلك التعليقـات اخلتاميـة الـيت                  
وترحب بترمجة تلك التعليقات اخلتامية إىل اللغة النيبالية بغيـة          . ألويلأعقبت النظر يف تقريرها ا    

 .إجياد فهم أفضل للحقوق اإلنسانية للمرأة
وتعبِّــر اللجنــة عــن شــكرها إلصــدار اجلهــاز القضــائي عــددا مــن األحكــام الــيت تراعــي  - ١٩٥

 .لة الطرفالدوإقليم الفوارق اجلنسانية، معززا بذلك وضع املرأة وضامنا حلقوقها يف 
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 القلق الرئيسية والتوصياتمواضع   
تالحظ اللجنة قيام جلنة رفيعة املستوى بتقدمي تقرير إىل رئيس الوزراء حتـدد فيـه               بينما   - ١٩٦

ــة        ــال والرعاي ــرأة واألطف ــات إىل وزارة شــؤون امل ــة، وصــدور توجيه ــة املتبقي ــوانني التمييزي الق
من جديد قلقهـا الـذي أعربـت عنـه مـن قبـل يف               االجتماعية باختاذ إجراء فوري بشأهنا، تؤكد       

أن الدولة الطرف مل تتخذ إجـراءات كافيـة لتعـديل    وسببه  تعليقاهتا اخلتامية على التقرير األويل      
 .القوانني التمييزية السائدة

وضـع جـدول زمـين      بباختـاذ إجـراءات     التعجيـل   حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى         - ١٩٧
كيمـا متتثـل اللتــزاماهتا مبوجــب    بـدون مزيــد مـن اإلبطـاء    يـة  حمـدد لتعـديل القـوانني التمييز   

 . من االتفاقية٢ املادة
 مـن االتفاقيـة إذ مينـع املـرأة     ٩وتعرب اللجنة عن قلقها ألن الدستور يتناقض مع املادة        - ١٩٨

 .النيبالية من منح جنسيتها إىل أوالدها أو إىل زوجها الذي حيمل جنسية أجنبية
 مـن الدسـتور الـيت جتيـز         ٩لدولة الطرف على إبطال أو تعديل املادة        حتث اللجنة ا   - ١٩٩

 .التمييز ضد املرأة يف مسألة اجلنسية
وبينما تقدر اللجنة العمل الذي اضطلعت بـه وزارة شـؤون املـرأة واألطفـال والرعايـة                  - ٢٠٠

عــين كافيــة للجهــاز الــوطين املبشــرية االجتماعيــة، تعــرب عــن قلقهــا لعــدم تــوفر مــوارد ماليــة   
 .بالنهوض باملرأة متكنه من تعزيز النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني على حنو فعال

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اجلهاز الوطين احلايل للنهوض باملرأة، بتزويده  - ٢٠١
 .كافيةوبشرية يف مجلة أمور مبوارد مالية 

سلح الداخلي املستمر يف نيبال منذ عـام       وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة الصراع امل        - ٢٠٢
مــايو /كمــا يســاورها القلــق إزاء حــل جملــس النــواب منــذ أيــار.  وأثــر ذلــك علــى املــرأة١٩٩٦
 ملــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــر ســليب يف قــدرة الدولــة الطــرف علــى تنفيــذ االتفاقيــة،    ٢٠٠٢

 .سيما فيما يتعلق بسن تشريعات وال
ف أن تكفل مشاركة املرأة بالكامل وعلى قدم املسـاواة          هتيب اللجنة بالدولة الطر    - ٢٠٣

وحتـث الدولـة الطـرف علـى ختصـيص مـوارد كافيـة         . يف عملية حل الصراع وبناء السـالم      
لتلبية احتياجات النساء الالئي تضررن من جراء الصراع، ولكفالة تـوفري األمـن واحلمايـة         

املهــام عــدم التخلــي عــن كمــا هتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تكفــل  . هلــن مــن العنــف
التشريعية أو إمهاهلا على حنو يضر باملرأة خالل هذه الفترة إىل أن يعود جملـس النـواب إىل           
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تشجع الدولة الطرف على إعداد جدول أعمال تشريعي لعرضه علـى الربملـان             و. االنعقاد
 .الختاذ إجراء بشأنه

الوطنية يف الدولة الطـرف وأنـه مت        وإذ تدرك اللجنة أن التعليم يعترب إحدى األولويات          - ٢٠٤
إحراز تقدم كبري يف هذا املضمار، مبا يف ذلك اخنفاض املعدل اإلمجايل لألمية، فإهنا تعـرب مـع                 

يف معدالت اإلملام بـالقراءة والكتابـة بـني الرجـال     املستمرة ذلك عن قلقها إزاء الفجوة الكبرية     
ــاض معــدل ا    . والنســاء ــق أيضــا إزاء اخنف ــدارس االبتدائيــة  بلتحــاق اإلنــاث  ويســاورها القل امل

والثانوية وارتفاع معدالت ترك الدراسـة، والفـرص احملـدودة جـدا املتاحـة أمـام النسـاء للتعلـيم                
 والنسـاء   يف املنـاطق الريفيـة    للنسـاء   كما يساورها القلق إزاء قلة فرص التعليم املتاحـة          . اجلامعي

 .من الطوائف واجملموعات العرقية املختلفة
بـني  ث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل سد ثغـرة األميـة               حت - ٢٠٥

بشـأن  يف اخلطـة الوطنيـة للتعلـيم        األهداف الـيت حـددهتا      الرجال والنساء حىت ميكن حتقيق      
 املســاواة يف التعلــيم، ال ســيما يف املنــاطق الريفيــة ووســط الطوائــف احملرومــة واجملموعــات  

ة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها حرصا علـى إتاحـة فـرص             كذلك توصي اللجن  . العرقية
متكافئة للفتيات والنساء على كافـة مسـتويات التعلـيم، وأن تتخـذ مجيـع التـدابري املالئمـة                 

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن ختـص قطـاع              . كي حتول دون ترك الفتيات املدرسة     
ظِّـف مزيـدا مـن املدرِّسـات وأن حتـرص           التعليم مبزيد مـن املـوارد املاليـة والبشـرية، وأن تو           

 .عن املرأة يف الكتب املدرسيةمقولبة منطية على عدم إبراز صور 
وإن اللجنة لقلقة إزاء استمرار املمارسات والقوالب النمطية الثقافيـة التمييزيـة املتعلقـة             - ٢٠٦

ة، والسـلوكيات   باألدوار واملسؤوليات اليت يضطلع هبا النساء والرجـال يف كافـة جمـاالت احليـا              
 والتصرف القـائم علـى تفـوق الرجـال املفتـرض يف اجملـالني               سيطرة األب املتأصلة اجلذور حول    

العام واخلاص واألفكار الراسخة بأن النساء ضعيفات وسريعات التـأثر، فهـذه كلـها تنـال مـن                  
 وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا بشـكل خـاص علـى             . وضع املرأة االجتماعي وتعيق تطبيق االتفاقية     

ويقعــن ضــحية العنــف واحلرمــان االقتصــادي بســبب كــثريا مــا يهمشــن وضــع األرامــل اللــوايت 
 .العقول املتحجرة

ــى         - ٢٠٧ ــة إىل القضــاء عل ــا الرامي ــف جهوده ــى تكثي ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن
كمـا حتـث الدولـة الطـرف علـى تشـجيع            . املمارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزيـة     

، وعلـى توجيـه براجمهـا املعنيـة بتعزيـز التوعيـة حنـو               األسرةسم مسؤوليات   الرجال على تقا  
علــى حــد ســواء، وعلــى اختــاذ التــدابري الراميــة إىل تعــديل الســلوكيات   والنســاء الرجــال 

. واألفكار املقولبة النمطية حـول األدوار واملسـؤوليات الـيت يضـطلع هبـا الرجـال والنسـاء         
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 إعطاء صورة إجيابية عن املرأة وعن املساواة بني    كما توصي بتشجيع وسائط اإلعالم على     
املرأة والرجل يف اجملالني العام واخلـاص مـن حيـث وضـعهما واملسـؤوليات الـيت يضـطلعان                   

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري اليت تضمن متّتع األرامل حبقـوقهن         . هبا
التـدريب أثنـاء العمـل    ة من فـرص  اإلنسانية وحتسني وضعهن، ال سيما من خالل االستفاد       

االقتراض واخلدمات االستشارية وبرامج التوعيـة اهلادفـة إىل وضـع حـد لوصـم األرامـل             و
 .اجملتمعاألسرة ويف داخل 
تعــدد األزواج والزوجــات زواج األطفــال ووتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء اســتمرار   - ٢٠٨

) ه أو إلهلـة ـــ ختصيص الفتيـات إلل (� لديوكيا�تقليد املهر و وغريها مــن املمارسات، مبا فيها     
) ضـي حياهتـا يف األديـرة   ومتاألخت الثانيـة  ال تتزوج   يف بعض اجملتمعات احمللية،      (�اجلهوما�و  
ــا � و ــة   (�الكومــاري براث ــة إهلــة حي ــار طفل ــادي�و ) اعتب ــة للبغــاء بــني    (�الب املمارســة العرقي

ويعتريهـا  . فاقيـة وتعتـرب متييـزا ضـد املـرأة         ، وهـذه كلـها تتنـاىف وأحكـام االت         )الصغريات الفتيات
 .القلق أيضا ألن إنفاذ مشروع القانون املتعلق بالعنف املرتيل قد أُرِجئ إىل أجل غري مسمى

اختــاذ التــدابري الراميــة إىل إنفــاذ قــوانني بتوصـي اللجنــة الدولــة الطــرف باإلســراع   - ٢٠٩
تعدد الزوجات، وذلـك علـى ضـوء        حبظر زواج األطفال و   الزواج، ال سيما ما يتعلق منها       

 بشأن املساواة يف الـزواج والعالقـات األسـرية، وحتـث الدولـة الطـرف علـى          ٢١التوصية  
اختاذ اخلطوات الالزمة إللغاء املمارسات التقليدية الضارة والتمييزية األخـرى، مثـل املهـر              

أيضـا الدولـة   وتوصي اللجنة . �البادي�و � الكوماري براثا �و  � اجلهوما�و  � الديوكي�و  
الطرف باختاذ تدابري شاملة وفعالة، تشـمل تـدريب املسـؤولني القضـائيني واملسـؤولني عـن                 

. إنفاذ القوانني وتنظيم محالت عامـة لتعزيـز التوعيـة هبـدف القضـاء علـى هـذه املمارسـات         
توفري معلومـات   اختاذ تدابري فورية بشأن العنف املرتيل و      وتطلب اللجنة من الدولة الطرف      

عن التقدم الـذي أحرزتـه علـى صـعيد مشـروع القـانون املتعلـق بـالعنف                  قريرها املقبل   يف ت 
 .املرتيل
وإذ تسـلِّم اللجنــة بــاجلهود الـيت بذلتــها الدولــة الطــرف ملعاجلـة مســألة االجتــار بالنســاء     - ٢١٠

كــذلك تعــرب عــن قلقهــا حيــال . والفتيــات، تبقــى قلقــة مــن اســتمرار هــذه املشــكلة يف نيبــال
اســع بــني حــاالت االجتــار املبلّــغ عنــها وبــني العــدد الفعلــي للقضــايا املعروضــة علــى  الفــرق الش
) مكافحـة (قـانون   كما يساورها القلق حيال إرجاء إنفـاذ التعـديل الـذي أُدخـل علـى                . احملاكم

 .االجتار بالبشر
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل معاجلــة مســألة     - ٢١١

وهــي توصــي بــأن تتضــمن اســتراتيجية مكافحــة االجتــار تــدابري . نســاء والفتيــاتاالجتــار بال
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ومعاقبتـهم ومزيـدا مـن التعـاون علـى الصـعد الدوليـة واإلقليميـة                مرتكبيـه   ملنعه، وحماكمـة    
بشـأن  يف تقريرهـا املقبـل      كما تطلب اللجنة من الدولة الطـرف تـوفري معلومـات            . والثنائية

 .من الناحيتني القانونية والفعليةوضع االجتار بالنساء والفتيات 
وهي قلقـة ألن    . وإن اللجنة لقلقة على وضع النساء الصحي، ال سيما الريفيات منهن           - ٢١٢

العمــر املتوقــع لــدى النســاء أدىن منــه عنــد الرجــال وألن معــدالت الوفيــات النفاســية ووفيــات   
مــن جــراء عوامــل خمتلفــة   تتــأثر تــأثرا ســلبياصــحة املــرأة ألن كمــا أهنــا قلقــة . الرّضــع مرتفعــة

وعدم كفاية خدمات تنظيم األسرة وتفشي األميـة الـيت تشـكل            املبكر  كالزواج املبكر واحلمل    
عائقا أمـام حصـوهلا علـى املعلومـات ذات الصـلة بالشـؤون الصـحية واسـتفادهتا منـها اسـتفادة                      

أة والبيانــات وإن اللجنــة لقلقــة أيضــا حيــال الــنقص يف البحــوث الــيت تتنــاول صــحة املــر. فعالّــة
 .املصّنفة حسب نوع اجلنس

توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري إضافية ترمي إىل حتسني انتفاع النسـاء،              - ٢١٣
ال سيما الريفّيـات منـهن، مـن اخلـدمات واملعلومـات املتعلقـة بالشـؤون الصـحية، وخباصـة                    

ــة واجلنســية، وذلــك يف إطــار اجلهــود      ــة إىل خفــض  تلــك املرتبطــة بالصــحة اإلجنابي  الرامي
ــادة املعرفــة    . الوفيــات النفاســية ــرامج وسياســات ترمــي إىل زي وتوصــي كــذلك باعتمــاد ب

بوسائل منع احلمل وكيفية احلصول عليها، آخذة بعني االعتبار أن مسؤولية تنظيم األسرة 
كما توصي بترويج التربية اجلنسية على نطاق واسع، لكـي      . إمنا تقع على عاتق الشريكني    

األمـراض  ، مع إيالء اهتمـام خـاص ملسـألة الوقايـة مـن              بصفة خاصة األوالد والبنات   تطال  
اإليدز واملثابرة على /فريوس نقص املناعة البشريةاملنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومن  

 وتطلب اللجنة من الدولة الطرف إجراء البحوث عن صحة املـرأة وأن تـدرج        .امكافحته
 .مصنفة حسب نوع اجلنس عن احلصول على اخلدمات الصحيةيف تقريرها املقبل بيانات 

وإذ تالحظ اللجنة النسبة املئوية الدنيا البالغة مخسة يف املائة اليت ينص عليهـا الدسـتور                 - ٢١٤
بشأن ترشيح األحزاب السياسية النسـاء إىل االنتخابـات، تعـرب عـن قلقهـا حيـال متثيـل املـرأة                     

كمـا أهنـا   .  صنع القرارات يف اجملالني السياسي واإلداريمتثيال ضعيفا جدا على مستوى مراكز    
قلقة إزاء أعداد النساء املتدنية جدا داخل السلك القضائي وحيال مشاركة املرأة علـى الصـعيد    

 .الدويل مشاركة تكاد ال تذكر
توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل تشجيع املرأة على تبوُّء             - ٢١٥

قيــادة باختاذهــا تــدابري خاصــة مؤقتــة، حبيــث تعتمــد جــداول زمنيــة وحتــدد أهــدافا مراكــز ال
وتوصـي اللجنـة   . ٢٥ والتوصـية العامـة     مـن االتفاقيـة    ٤ من املادة    ١رقمية، عمال بالفقرة    

 .كذلك الدولة الطرف بتنظيم محالت توعية بأمهية مشاركة املرأة يف صنع القرار
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، إذ أهنـا تبقـى حمــدودة   األراضـي صـول النسـاء علـى    وإن اللجنـة لقلقـة حيـال فـرص ح     - ٢١٦
 .مقارنة بالفرص املتاحة للرجال

تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف اختـاذ التـدابري املالئمـة بغيـة القضـاء علـى مجيـع                      - ٢١٧
 . األراضيأشكال التمييز ضد املرأة يف مسألة حصوهلا على

الالجئـات داخـل    يف التقريـر بشـأن      الـواردة   وإن اللجنة لقلقـة حيـال نقـص املعلومـات            - ٢١٨
ويعتريها القلق بشكل خاص إزاء حرمـان املـرأة مـن إمكانيـة تقـدمي طلـب                 . املخّيمات يف نيبال  

كمــا أن اللجنــة قلقــة بســبب . للحصــول علــى وضــع الالجئــة بوصــفها فــردا لــه كيانــه اخلــاص
 أسـاس نـوع اجلـنس       عن اخللل يف محاية املرأة وإنصافها من جراء العنف القائم علـى           املعلومات  

 .الذي تتعرض له داخل خميمات الالجئني
تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضـمِّن تقريرهـا املقبـل معلومـات شـاملة عـن                   - ٢١٩

وضــع الالجئــات يف املخيمــات النيباليــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات املتعلقــة بعمليــة تســجيل    
نـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس       الالجئني والوسائل املعتمدة حلماية الالجئات مـن الع     

 .والسبل املتاحة إلنصافهن وإعادة تأهيلهن
تأسف اللجنة ألن التقرير ال يتضّمن ما يكفي من إحصاءات وبيانات مصـّنفة حسـب      - ٢٢٠

نوع اجلنس، ال سيما املعلومات املفّصلة حول نطاق الربامج ووقع التدابري اليت تتخذها الدولـة                
 .ييز ضد املرأةالطرف للقضاء على التم

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن يتضمن تقريرها املقبل معلومات عن وضع املرأة      - ٢٢١
تتميز بالدقة وعمق التحليل، وتدعيمها ببيانات مصّنفة حسب نوع اجلنس تصف النتـائج             

 .اليت مت التوصل إليها
ري لالتفاقيـة   على الربوتوكول االختيا  أن تصدق   حتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٢٢٢

 من االتفاقية   ٢٠ من املادة    ١صك القبول بتعديل الفقرة     وأن تودع يف أقرب وقت ممكن       
 .انعقاد اجتماع اللجنةاملتعلق بفترة 

التعليقات هذه  تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترد على املسائل اليت تناولتها             - ٢٢٣
 وتـدعو اللجنـة     . من االتفاقيـة   ١٨املادة  اخلتامية يف تقريرها املقبل املطلوب تقدميه مبوجب        

، وتقريرهـا   ٢٠٠٤الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الرابع املقـرر تقدميـه يف عـام               
 .٢٠٠٨ يف تقرير جامع يقدم يف عام ٢٠٠٨الدوري اخلامس املقرر تقدميه يف عام 

الــربامج ومنــاهج اللجنــة يف االعتبــار األبعــاد اجلنســانية يف اإلعالنــات ووإذ تأخــذ  - ٢٢٤
الــيت ؤمترات، ومــؤمترات القمـة، والـدورات االســتثنائية ذات الصـلة    املـ العمـل الـيت أقرهتــا   
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كدورة اجلمعية العامة االستثنائية السـتعراض وتقيـيم تنفيـذ برنـامج            (عقدهتا األمم املتحدة    
ورة ، ود)الــدورة االســتثنائية احلاديــة والعشــرون(عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة  
واملـؤمتر  ) الـدورة االسـتثنائية السـابعة والعشـرون       (اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل      

العــاملي ملكافحــة العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل بــذلك مــن  
، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل معلومـات               )تعصب

 .وانب هذه الوثائق املتعلقة باملواد ذات الصلة اليت نصت عليها االتفاقيةبشأن تنفيذ ج
تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتاميـة يف نيبـال علـى نطـاق واسـع حـيت يعـي            - ٢٢٥

شعبها، ال سيما منهــم املســؤولون احلكوميــون والسياسيــون، اخلطــوات اليت اختذت كي 
قانون والواقع، واخلطوات املطلوب اختاذها مسـتقبال يف هـذا          تضمن مساواة املرأة حبكم ال    

ــا       . الصــدد ــة وبروتوكوهل ــة الطــرف أن تواصــل نشــر االتفاقي ــن الدول ــا تطلــب م ــا أهن كم
االختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، إضـافة                 

ثنائية الثالثــة والعشــرون الــيت  إىل النتــائج الــيت خلصــت إليهــا دورة اجلمعيــة العامــة االســت  
لقرن يف ااملساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم : ٢٠٠٠املرأة عام �عقدت حتت عنوان 
، وذلــك علــى نطــاق واســع يشــمل بشــكل خــاص املنظمــات املعنيــة    �احلــادي والعشــرين

 .بشؤون املرأة وحقوق اإلنسان
 

  امسالتقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخل - ٥ 
 إثيوبيا  

ــا      - ٢٢٦ ــامس إلثيوبيـ ــع واخلـ ــدوريني الرابـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ نظـ
)CEDAW/C/ETH/4-5 ( كــانون الثــاين٣٠ و ٢٦ املعقــودتني يف ٦٤٧ و ٦٤٦يف جلســتيها  /

 ).647 و CEDAW/C/SR.646انظر  (٢٠٠٤يناير 
 

 عرض الدولة الطرف للتقرير  
الرابع واخلامس أنـه    اجلامع للتقريرين الدوريني    وبيا، لدى تقدميه للتقرير     ثيإأوضح ممثل    -٢٢٧

لدســتور، تفســر احلقــوق واحلريــات األساســية وفقــا ملبــادئ اإلعــالن العــاملي حلقــوق   مبوجــب ا
اإلنسان والعهدين الـدوليني اخلاصـني حبقـوق اإلنسـان والصـكوك الدوليـة الـيت صـدقت عليهـا                    

ة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة جزءا مـن القـانون             اتفاقيأصبحت  وبذلك  . إثيوبيا
مبـا يف ذلـك إصـالح       مـن أجـل دعـم احلقـوق الدسـتورية           وقـد اضـطلع بتـدابري خمتلفـة         . اإلثيويب

عززهـا اجملتمـع املـدين      يبتنفيـذ هـذه احلقـوق كمـا         ويقوم جهـاز قضـائي مسـتقل        . قانون األسرة 
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 وإن كـان    ني املظامل لتناول شـؤون املـرأة والطفـل        أنشئ مكتب ألم   كما. على املستوى الشعيب  
 .مل يباشر بعد مهامه على النحو الكامل

وقد أنشئ عدد كبري من األجهزة على خمتلف مستويات احلكومة، ابتداء مـن مكتـب                - ٢٢٨
ــرأة يف     ــوزراء إىل إدارات شــؤون امل ــيس ال ــرأة يف مكتــب رئ ــة ويف ١٦شــؤون امل  وزارة قطاعي

� دايــوور�نســانية يف كــل للشــؤون اجلوأنشــئت مراكــز تنســيق . ليميــةمجيــع احلكومــات اإلق
 .بغية إدماج القضايا اجلنسانية يف برامج التنمية احمللية) مقاطعة(

أنــه قــد أجريــت مناقشــات عامــة واضــطلع حبمــالت توعيــة وبأعمــال دعــوة وأضــافت  - ٢٢٩
. حقــوق اإلنســانلمســاواة بــني اجلنســني وغــري ذلــك مــن لبغــرض مكافحــة التمييــز وللتــرويج 

 خمتلف اتفاقيات حقـوق اإلنسـان مبـا يف ذلـك     ،وترمجت إىل األمهرية، وهي اللغة العاملة احمللية 
وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد قامـت وسـائط      . اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة  

،  والترويج هلـا   انيةقضايا املساواة بني اجلنسني والقضايا اجلنس     باإلعالم بدور رئيسي يف التوعية      
، ١٩٩٩مـايو  /بينما أسهمت الرابطة اإلثيوبية للمرأة يف وسائط اإلعـالم، الـيت أنشـئت يف أيـار             

ــالم    ــرأة يف وســائط اإلع ــة باملمارســات     . يف حتســني صــورة امل ــة معني ــة وطني ــد أنشــئت جلن وق
ــادرة   ــارة كمبـ ــة الضـ ــة التقليديـ ــاملرأ  متعلقـ ــاء علـــى التمييـــز والنـــهوض بـ . ةبالسياســـات للقضـ

 للتصـدي للعنـف ضـد املـرأة، مبـا      ، أو هي يف سبيل االختـاذ ،اختذت بعض التدابري القانونية   كما
وأنشــئت شــبكات، مــن بينــها شــبكات معنيــة بــالعنف . يف ذلــك املمارســات التقليديــة الضــارة

ــادة      ــوع اجلــنس والقي ــاث، ون ــرأة، وتشــويه األعضــاء التناســلية لإلن ــيم ،املرتكــب ضــد امل  وتعل
 .البنات
وأوضــحت املمثلــة أن مثــة جلنــة وطنيــة برئاســة وزارة اخلارجيــة اضــطلعت بعــدد مــن      - ٢٣٠

حيظــر ) ١٠٤/٩٩٨رقــم (قــانون وصــدر . األنشــطة فيمــا يتصــل هبجــرة النســاء واالجتــار هبــن  
االجتـــار بالنســـاء وهجـــرهتن غـــري املشـــروعة، ووضـــعت قواعـــد متنـــع إصـــدار تأشـــريات ســـفر 

مكاتــب قنصــلية يف بعــض البلــدان املســتقبلة  لألشــخاص بــدون عقــود عمــل ســليمة، وفتحــت  
 .وجيري تقاسم اخلربات مع البلدان املستقبلة ألعداد كبرية من املهاجرين

كما أوضحت املمثلة أن حكومتها تسلم مبـا ملشـاركة املـرأة يف املسـائل السياسـية مـن         - ٢٣١
وذكـرت أن  . لصـدد أمهية حامسة لضمان املساواة بني اجلنسني وأنه قد اختـذت تـدابري يف هـذا ا            

يف االنتخــابني الســابقني اللــذين أجريــا يف عــام  أدلــني بأصــواهتن أعــدادا كــبرية مــن النســاء قــد  
وجملس الدولـة   ) الربملان( وأن املرأة قد انتخبت يف جملس نواب الشعب          ،٢٠٠٠ وعام   ١٩٩٥

 ).اإلقليمي(
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زيـادة القيـد ومعـدل    تدابري لكفالة تكافؤ فرص التعلـيم للبنـات و  وقالت إنه قد اختذت      - ٢٣٢
زيادة خمصصات امليزانيـة    : وقد مشلت تلك التدابري   . بقاء البنات بالدراسة على مجيع املستويات     

للمــدارس اإلقليميــة وزيــادة قيــد البنــات باملــدارس؛ واخنفــاض معــدالت التســرب والرســوب؛    
وختصــيص ؛ للبنــات يف املائــة مــن املقاعــد يف املؤسســات التعليميــة العاليــة ٣٠وختصــيص نســبة 

يف معهـد تـدريب املعلمـني؛ وإدراج القضـايا اجلنسـانية            للبنـات    يف املائـة مـن املقاعـد         ٥٠نسبة  
أجـرت  وفيمـا يتعلـق بالعمالـة،       . كعنصر رئيسي يف التعلـيم املـدين بـدءا مـن املـدارس االبتدائيـة              

يف ذلــك جلنــة اخلدمــة املدنيــة االحتاديــة إصــالحا أعطــى األولويــة للمــرأة يف جمــال العمالــة، مبــا    
ة يـ راكـز القياد املواعتمدت أحكام بشـأن العمـل التصـحيحي بغـرض تعـيني املـرأة يف            . الترقيات

وقالــت إن املــرأة يف اخلدمــة املدنيــة حيــق هلــا أيضــا . اختــاذ القــرارات يف اخلدمــة املدنيــةمراكــز و
ومشلـت اسـتراتيجيات أخـرى      . احلصول علـى إجـازة أمومـة بـأجر سـواء قبـل الوضـع أو بعـده                 

ل إنشاء مؤسسات للتمويل املتناهي الصغر مـن جانـب املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا                  تسهي
 .املرأةمناء من الشركاء، وإنشاء الصندوق اإلمنائي للمرأة اإلثيوبية ومشروع مبادرة 

وأشارت املمثلة إىل أنه قد مت التوسع يف تقدمي اخلدمات الصحية للمـرأة وإنشـاء نظـام                  - ٢٣٣
جهـود ملكافحـة انتشـار وبـاء     كمـا بـذلت    . ود بالنفع بصفة خاصة علـى املـرأة       إحالة ُمحسَّن يع  

تعـرض   خفـض معـدل      اإليـدز، مشلـت إنشـاء مشـاريع هتـدف إىل          /فريوس نقص املناعـة البشـرية     
ــه  ــوفري عقــاقري     . املــرأة لإلصــابة ب ــدأت احلكومــة ت ــع انتقــال املــرض مــن األم إىل الطفــل، ب وملن

 /نســاء احلوامــل املصــابات بفــريوس نقــص املناعــة البشــريةوفريوســات باجملــان للريمضــادات الرت
 .اإليدز
وختاما، أوضحت املمثلة أنه على الرغم من أن األوضـاع القانونيـة والسياسـية مواتيـة                 - ٢٣٤

وقـد  . جدا لتعزيز النهوض باملرأة، فقد صودفت حتديات كـثرية يف تنفيـذ السياسـات والـربامج               
فر البيانــات املصــنفة حســب نــوع اة املــاهرة، وعــدم تــومشلــت هــذه عــدم كفايــة املــوارد البشــري

اجلنس يف معظم القطاعات االقتصادية واالجتماعيـة، وعـدم وجـود مؤشـرات واضـحة وفعالـة                 
وأشـارت إىل أن االلتـزام      . بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنسـاين يف الـربامج واملشـاريع اإلمنائيـة            

ى رمبا يتضاءل أحيانا على املستوى األدىن الـذي         السياسي املتوافر على املستوى السياسي األعل     
 .يتم فيه تنفيذ الربامج
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 التعليقات اخلتامية للجنة  
 
 مقدمة 

اجلـامع للتقريـرين الـدوريني      تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها التقريـر           - ٢٣٥
ـــــــا للمبـادئ التوجيهيـة      الرابع واخلامس، وإن كانت تأسف ألن التقريـــــر ال ميتثـل امتثـاال تام            

 .للجنة فيما يتعلق بإعداد التقارير الدورية
رفيـع املسـتوى يرأسـه وزيـر الدولـة      اشـتراكها بوفـد     وهتنئ اللجنة الدولة الطرف علـى        - ٢٣٦

 بـني الوفـد   يجـر أوتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للحـوار الصـريح والبنـاء الـذي             . لشؤون املـرأة  
 .وأعضاء اللجنة

 
 إلجيابيةاجلوانب ا  

تعرب اللجنة عن تقديرها لاللتزام السياسي الذي أعربـت عنـه الدولـة الطـرف بتنفيـذ                  - ٢٣٧
 .أحكام االتفاقية ومواصلة تعزيز ما أحرز من تقدم حىت اآلن يف بعض اجملاالت

واملراجعـة اجلاريـة للقـانون اجلنـائي مـن جانـب            قانون األسـرة    مبراجعة  وترحب اللجنة    - ٢٣٨
 .هبدف إلغاء األحكام اليت تتسم بطابع متييزي جتاه املرأة الدولة الطرف

وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها إلنشـاء آليـة وطنيـة شـاملة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة يف                         - ٢٣٩
يف خمتلــف شــؤون املــرأة لخمتلــف املســتويات احلكوميــة تشــمل مكتــب شــؤون املــرأة وإدارات   

 . مقاطعةللشؤون اجلنسانية يف كلالوزارات ومراكز تنسيق 
وتثين اللجنة على الدولة الطرف الختاذها تدابري خاصة مؤقتـة يف جمـايل اخلدمـة املدنيـة                 - ٢٤٠

ــيم، وبوجــه خــاص ختصيصــها    ــة ٣٠والتعل ــل   يف املائ ــى األق ــة   عل مــن جممــوع املقاعــد اجلامعي
وتـثين أيضـا علـى الدولـة الطـرف إلدخاهلـا برنـامج املـنح الدراسـية للفتيـات، الـذي                      . للطالبات
 .املنظور اجلنساين يف املناهج الدراسيةوتعميم مراعاة  مناطق، ٧ مدرسة يف ٢٨يشمل 

 
  والتوصياتمواضع القلق الرئيسية  

يف حــني ترحــب اللجنــة بإدمــاج االتفاقيــة يف الدســتور وإدراج أحكــام املســاواة يف         - ٢٤١
التفاقيـة يف الدولـة   الدستور، فإهنا تعرب عن القلق لـبطء مـا حيـرز مـن تقـدم يف تنفيـذ أحكـام ا               

الثاين والثالث للدولة الطـرف، يف      اجلامع للتقارير الدورية األول و    الطرف منذ النظر يف التقرير      
 .١٩٩٦عام 
الدســتور علــى مجيــع القــوانني أســبقية وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى فــرض   - ٢٤٢

يذ التام ألحكام وتشجع الدولة الطرف على أن تقوم، على وجه السرعة، بالتنف. اإلقليمية
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االتفاقيــة يف مجيــع أحنــاء البلــد، وذلــك مــن خــالل مجلــة أمــور منــها التعــاون بــني اهليئــات      
. واملؤسســات احلكوميــة االحتاديــة واإلقليميــة، لتحقيــق االتســاق يف نتــائج تنفيــذ االتفاقيــة 

ويف لتنفيذ االتفاقية على مجيـع املسـتويات   تعزز جهودها الرامية وتناشد الدولة الطرف أن  
ولذلك الغرض، توصي .  وترصد بصورة منتظمة التقدم احملرز يف ذلك التنفيذمجيع املناطق

ــع املســؤولني         ــدرات مجي ــى حتســني ق ــة الطــرف بوجــه خــاص عل ــأن تركــز الدول ــة ب اللجن
لمرأة وأن تطلـب مـوارد مـن خـالل بـرامج املسـاعدة       اإلنسان لاحلكوميني يف جمال حقوق    

وتناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أيضــا أن تبــدأ برناجمــا . ضــاءاإلمنائيــة الدوليــة حســب االقت
شامال على الصعيد الوطين لنشر االتفاقية بني النساء والرجـال بغيـة زيـادة الـوعي حبقـوق                  

 .املرأة وتعزيزها ومحايتها
قــانون األســرة الــذي يــنظم الــزواج والعالقــات      مبراجعــة ويف حــني ترحــب اللجنــة    - ٢٤٣

 .يف مجيع املناطقيعتمد بعد  القلق ألنه مل األسرية، فإهنا تعرب عن
ضـمان اعتمـاد احلكومـات اإلقليميـة لقـانون          وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى        - ٢٤٤

واختاذ كافة التدابري الضرورية، مبا يف ذلـك تـدابري          . األسرة وتنفيذه كما ينبغي دون إبطاء     
 .لزيادة الوعي لتوعية السكان مبراجعة قانون األسرة

مــن أجــل النــهوض بــاملرأة، فإهنــا   األجهــزة الوطنيــة اللجنــة بإنشــاء ويف حــني ترحــب  – ٢٤٥
ــة الختــاذ القــرارات    يســاورها القلــق ألن هــذه   ــوافر هلــا الســلطة الكافي ــوارد األجهــزة ال تت وامل

ــاملرأة واملســاواة بــني اجلنســني      ــز النــهوض ب ــة يف تعزي ــة لتحقيــق الفعالي ــة الكافي . البشــرية واملالي
 أيضــا عــن قلقهــا لعــدم وجــود سياســة موحــدة بشــأن تعمــيم مراعــاة املنظــور    وتعــرب اللجنــة

 .اجلنساين على املستوى االحتادي
األجهـزة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على وجه السـرعة علـى تعزيـز                - ٢٤٦

الوطنية القائمة وتزويدها مبوارد بشرية ومالية كافية على مجيع الصعد، بغية زيادة فعاليتها             
ــز حقــوق اإلنســان     يف ــع السياســات ويف تعزي  تعمــيم مراعــاة املنظــورات اجلنســانية يف مجي

 .للمرأة
حسـب نـوع اجلـنس والـواردة        املصـنفة   وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية البيانـات          - ٢٤٧

 .يف التقرير فيما يتعلق باجملاالت اليت تشملها االتفاقية
حسب نوع اجلنس جتميعا منهجيا وشـامال       مصنفة  وتوصي اللجنة بتجميع بيانات      - ٢٤٨

 . وحتليل تلك البياناتيعكس حالة املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية
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اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف يف جمـال التعلـيم، فإهنـا يسـاورها            وإذ ترحب    - ٢٤٩
مرار الفجوة القائمة بـني األوالد      القراءة والكتابة، والست  بالقلق الخنفاض معدالت إملام اإلناث      

 التســرب والرســوب بــني البنــات يف  والبنــات يف معــدل االلتحــاق باملــدارس، والرتفــاع نســبة  
 .املدارس
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا الراميــة إىل حتســني معــدالت   - ٢٥٠

واحلضرية ولضمان وصول اإلملام بالقراءة والكتابة لدى البنات والنساء يف املناطق الريفية 
البنات والفتيات إىل مجيع مراحل التعليم واختاذ تدابري للحد من ارتفاع معدالت التسرب 

وتشجع الدولة الطرف علـى اختـاذ تـدابري خاصـة           .  عليها لدى البنات والقضاء  والرسوب  
علـيم   على مستويي الت   ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١مؤقتة وفقا للفقرة    
 وتوصـي   .، تشـمل حـوافز تقـدم إىل اآلبـاء إلرسـال بنـاهتم إىل املـدارس                االبتدائي والثانوي 

أيضا الدولة الطرف باختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصول النسـاء والبنـات علـى فـرص          
 .التعليم والتدريب املهين بشكل كامل

لتقليديـة املترسـخة، ومنـها      وتعـــرب اللجنة عن قلقها الستمرار املمارسـات التمييزيـة ا          - ٢٥١
تشــويه األعضــاء التناســلية   يف املائــة مــن البنــات والنســاء لعمليــة  ٨٠تعــرض نســبة مــا يتعلــق ب

، واملواقـف النمطيـة القويـة إزاء أدوار املـرأة والرجـل             ومرياث األرملـة بكامـل ممتلكاهتـا      لإلناث  
 .ة حبقوق اإلنسانومسؤولياهتا يف األسرة واجملتمع، اليت تؤثر سلبا على متتع املرأ

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل وضـع وتنفيـذ بـرامج                - ٢٥٢
شاملة لزيادة الوعي لدى املرأة والرجل من أجل حتقيق فهم أفضل للمساواة بينـهما علـى                 

 السـلبية واملواقـف  واالجتماعية الثقافية أمناط السلوك  مجيع مستويات اجملتمع، هبدف تغيري      
 والقضـاء علـى     النمطية فيما يتعلق بأدوار املرأة والرجل ومسؤولياهتما يف األسرة واجملتمـع          
وتناشـد اللجنـة    . ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث وغريها مـن املمارسـات الضـارة           

أيضا الدولة الطرف أن تقوم بصورة دورية باستعراض التدابري املتخذة مـن أجـل التوصـل                
وتوصـي اللجنـة    . ل لتأثريها وأن تبلغ اللجنـة هبـذا الشـأن يف تقريرهـا املقبـل              إىل تقييم أفض  

الدولة الطرف بـأن تتخـذ دون إبطـاء إجـراءات ترمـي إىل القضـاء علـى مجيـع املمارسـات                      
 . التمييزيةالتقليدية
 سنة بالنسبة للبنـات واألوالد، فإهنـا        ١٨ويف حني ترحب اللجنة برفع سن الزواج إىل          - ٢٥٣

 القلق الستمرار ممارسة الزواج املبكـر، وهـي ممارسـة ميكـن أن تسـتمر لعـدم تسـجيل                    يساورها
 .املواليد
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وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولـة الطـرف تـدابري لتسـجيل مجيـع املواليـد جمانـا ويف           - ٢٥٤
املناطق الريفية، بشأن أمهية تسجيل يف مجيع أحناء البلد وخباصة حينه وتدابري لزيادة الوعي 

يــد، والنتــائج الســلبية املترتبــة علــى الــزواج املبكــر فيمــا يتعلــق بتمتــع املــرأة حبقوقهــا   املوال
 .وخاصة حقوقها يف الصحة والتعليم

وتعرب اللجنة عن القلـق لعـدم سـن تشـريعات حمـددة ملكافحـة العنـف املرتكـب ضـد                - ٢٥٥
ــهجي للبيانــات امل      ــع من ــرأة، مبــا يف ذلــك العنــف املــرتيل، ولعــدم وجــود جتمي ــالعنف  امل تعلقــة ب

وتعـرب اللجنــة عـن القلــق ألن القـانون اجلنــائي    . املرتكـب ضـد املــرأة، وخاصـة العنــف املـرتيل    
اإلثيويب، وإن كان ينص على أن االختطـاف يشـكل جرميـة، فـإن تنفيـذ هـذا القـانون ضـعيف                      

.  التمييزيـة  وهناك جنوح إىل حل مشاكل االختطاف من خـالل القـوانني واملمارسـات العرفيـة              
 .ور اللجنة أيضا القلق لوقوع حوادث اغتصاب يف البلدويسا
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعجيــل باعتمــاد وتنفيــذ اســتراتيجية وطنيــة   - ٢٥٦

 اعتمـاد قـانون بشـأن العنـف ضـد           ، يف مجلـة أمـور،     ملكافحة العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك        
ة حبسب نـوع اجلـنس بشـأن مجيـع          املرأة، يشمل العنف املنـزيل، وعلى مجع البيانات املصنف       

أشكال العنـف ضـد املـرأة، وإجـراء حبـوث ملعرفـة مـدى تفشـي ظـاهرة العنـف ضـد املـرأة                       
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالة حماكمة مرتكيب مجيع أشكال العنـف ضـد              و. والفتاة

 يـة املرأة ومعاقبتهم على النحو الواجب ومتكني الضحايا فورا من وسائل اإلنصـاف واحلما            
وتوصي أيضا اللجنة الدولة الطرف مبضـاعفة جهودهـا، مـن           . ١٩مبوجب التوصية العامة    

خالل محالت توعية اجلمهـور وتثقيفـه الـيت تسـتهدف اجلمهـور العـام، مـع التركيـز بوجـه                     
خــاص علــى العــاملني يف اجلهــاز القضــائي والشــرطة واملــوظفني الطبــيني، وذلــك مــن أجــل  

 .وك جلعل هذا العنف غري مقبول اجتماعيا وأخالقياحتقيق تغيري يف املواقف والسل
سـتوى العمـر املتوقـع لـدى املـرأة،          الشـديد مل  خنفـاض   االوتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء         - ٢٥٧

اإليـدز  /وارتفاع معدالت وفيات األمهات، وتفشي اإلصـابات بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية              
 ارتفـاع معـدالت اإلجهـاض السـري         وتعـرب أيضـا اللجنـة عـن القلـق إزاء          . يف أوساط النسـاء   

ــرأة         ــة للم ــات بشــأن الصــحة اإلجنابي ــدم الوصــول إىل املعلوم ــر وع ــيت تشــمل الفق وأســبابه، ال
 .وحقوق املرأة، واخنفاض معدالت استعمال وسائل منع احلمل

وتوصي اللجنة باعتماد تدابري لكفالة وصول املرأة، مبا يف ذلك النساء الشـابات،              - ٢٥٨
ــة إ  ــة الصــحية، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالصــحة     بصــورة فعلي ىل معلومــات وخــدمات الرعاي

وتوصـــي أيضـــا باعتمـــاد بـــرامج . خفـــض حـــاالت اإلجهـــاض الســـريهبـــدف . اإلجنابيـــة
وسياسات لتوفري املزيد من املعلومات بشأن وسائل منع احلمل اليسرية التكلفة واحلصـول     
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وتوصـي أيضـا اللجنـة      . الـزوجني عليها، فضال عن تعزيز فكرة أن تنظيم األسرة مسؤولية          
 بتشجيع نشر الثقافة اجلنسية على نطاق واسع، مع استهداف الرجال والنساء واملـراهقني      

، والتركيــز بوجــه خــاص علــى منــع اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة    مــن األوالد والبنــات
 .اإليدز وتعزيز التحكم فيه/البشرية
لنـــهوض بـــاملرأة والصـــندوق اإلثيـــويب وإذ ترحـــب اللجنـــة بتنفيـــذ مشـــروع مبـــادرة ا - ٢٥٩

ألن الصــندوق ال يســتفيد منــه حاليــا إال نســبة مئويــة للنــهوض بــاملرأة، فإهنــا تعــرب عــن القلــق 
النسـاء الريفيـات مـا زال       تفشـي الفقـر، يف أوسـاط النسـاء، ال سـيما             صغرية من النسـاء، وألن      

 .على نطاق واسعمستمرا 
سيع نطـاق براجمهـا اخلاصـة اهلادفـة إىل تعزيـز      وحتث اللجنة الدولة الطرف على تو      - ٢٦٠

الرفاه االجتماعي واالقتصادي للمـرأة ومضـاعفة جهودهـا علـى إدمـاج املنظـور اجلنسـاين                 
وحتـث أيضـا الدولـة الطـرف        . بصورة كاملة يف برنامج التنمية املستدامة واحلـد مـن الفقـر           

األمهيــة الحتياجــات املــرأة علــى اختــاذ التــدابري الالزمــة لكفالــة إيــالء مزيــد مــن االهتمــام و
مجيـع  وتقيـيم  الريفية ومشاغلها، وملشاركة املرأة الريفيـة بصـورة كاملـة يف صـياغة وتنفيـذ               

وتدعو الدولة الطرف إىل وضع سياسات حلماية حق املرأة         . السياسات والربامج القطاعية  
 .األرض واملوارد املائية بالتساوي مع الرجلحصوهلا على يف امللكية وكفالة 

وتعـرب اللجنـة عـن القلـق للتمييـز الـذي تواجهـه املـرأة يف سـوق العمـل، ال ســيما يف            - ٢٦١
 .القطاع اخلاص الناشئ

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إتاحة فرص متسـاوية للمـرأة والرجـل يف                - ٢٦٢
 ١سوق العمل من خالل إجراءات منها اسـتخدام التـدابري اخلاصـة املؤقتـة عمـال بـالفقرة                   

وتوصـي  .  بشـأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة      ٢٥ مـن االتفاقيـة، والتوصـية العامـة          ٤من املادة   
األسـرية  املسـؤوليات  التوفيـق بـني     اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابري الالزمة لتعزيـز          

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها املقبل،          . لمرأة والرجل والوظيفية ل 
، مبــا يف ذلــك  الرمسيــة وغــري الرمسيــةمفصــلة بشــأن حالــة املــرأة يف ســوق العمــلمعلومــات 

 يف  املناصب اليت حتتلها املرأة يف خمتلف قطاعات االقتصاد، ومسـتويات أقدميتـها ومرتباهتـا             
 .تلك القطاعات

ويف حني تالحظ اللجنة الزيادة الطفيفة يف مشاركة املرأة السياسـية، فإهنـا تعـرب عـن                  - ٢٦٣
 إزاء االخنفــاض املتواصــل يف متثيــل املــرأة يف مناصــب صــنع القــرارات يف خمتلــف جمــاالت القلــق

 .ومستويات احلياة السياسية والعامة
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 مـن   ٤ مـن املـادة      ١وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف، أن تتخـذ، عمـال بـالفقرة               - ٢٦٤
الت إذكاء الوعي، االتفاقية، تدابري فعالة، مثل تنفيذ برامج التدريب احملددة األهداف ومح

لتشــجيع املــرأة علــى املشــاركة يف احليــاة العامــة وإبــراز أمهيــة مشــاركة املــرأة الكاملــة           
 بشـأن دور املـرأة      ٢٣واملتساوية يف عملييت التنمية وصنع القرارات وفقا للتوصـية العامـة            

 .يف احلياة العامة واحلياة السياسية
 معنية باهلجرة، فإهنا تعـرب عـن القلـق إزاء           ويف حني ترحب اللجنة بإنشاء جلنة وطنية       - ٢٦٥

العدد املتزايد مـن النسـاء اإلثيوبيـات املهـاجرات إىل البلـدان األخـرى حبثـا عـن العمـل والـاليت                       
 .جتدن أنفسهن يف حاالت تتعرضن فيها إىل خمتلف أشكال العنف واالستغالل واالجتار

أجـل محايـة املـرأة العاملـة       وحتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها مـن           - ٢٦٦
املهاجرة، ومنع أنشطة وكاالت التشـغيل غـري القانونيـة؛ وكفالـة تزويـد املـرأة باملعلومـات                  

املســتقبلة الكافيــة بشــأن اهلجــرة اآلمنــة قبــل املغــادرة؛ وإبــرام اتفاقــات ثنائيــة مــع البلــدان  
ية الدوليـة بشـأن   وتوصي أيضا الدولة الطرف بالنظر يف االنضمام إىل االتفاق       . للمهاجرات

 .محاية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
أي معلومـات بشـأن حالـة املـرأة     علـى  وتالحظ اللجنة مع القلق عدم اشـتمال التقريـر           - ٢٦٧

 .املعوقةاملسنة واملرأة 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل بيانـات ومعلومـات                   - ٢٦٨

املعوقة، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق بالعمالـة، والتعلـيم              املسنة واملرأة   حالة املرأة   مصنفة بشأن   
 .والصحة، وبشأن التدابري املتخذة يف هذا الصدد

يف إعـداد هـذا     للمـرأة   وتالحظ اللجنة مع القلق عدم استشارة املنظمات غـري احلكوميـة             - ٢٦٩
 .التقرير
طـوات ملموسـة مـن أجـل هتيئـة بيئـة           وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف بـأن تتخـذ خ           - ٢٧٠

منظمات غري حكومية نسائية وتيسري مشاركة اجملتمع املدين الفعليـة          وإدارة  مالئمة إلنشاء   
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        . يف التنفيذ الكامل لالتفاقية وتعزيز حقوق اإلنسان للمرأة       

ات النسائية يف تنفيـذ     على التعاون بصورة أكثر فعالية مع املنظمات غري احلكومية والرابط         
اللجنــة الدولــة الطــرف وتوصــي . االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك متابعــة تنفيــذ التعليقــات اخلتاميــة

 .التشاور مع املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير الدوري املقبلب
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف الرد علـى املشـاغل املعـرب عنـها يف التعليقـات                  - ٢٧١

وتـدعو اللجنـة    .  مـن االتفاقيـة    ١٨ذه يف تقريرها الـدوري املقبـل مبوجـب املـادة            اخلتامية ه 
الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري السادس الذي كان من املفروض تقدميـه يف عـام         
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، يف تقريـر    ٢٠٠٦، وتقريرها الدوري السابع الذي سيحني موعد تقدميه يف عـام            ٢٠٠٢
 .٢٠٠٦موحد يف عام 

األبعـاد اجلنسـانية يف اإلعالنـات والـربامج، وبـرامج           اللجنة يف اعتبارهـا      وإذ تأخذ  - ٢٧٢
الـيت  ذات الصـلة  ؤمترات، ومـؤمترات القمـة والـدورات االسـتثنائية     املالعمل اليت اعتمدهتا    

مثــل دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية إلجــراء اســتعراض وتقيــيم   (األمــم املتحــدة عقــدهتا 
الـدورة االسـتثنائية احلاديـة      (ملـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة         شاملني لتنفيذ برنامج عمـل ا     

الـدورة االسـتثنائية السـابعة      (ودورة اجلمعية العامة االسـتثنائية املعنيـة بالطفـل          ) والعشرون
ــة األجانــب      ) والعشــرون ــز العنصــري وكراهي ــاملي ملناهضــة العنصــرية والتميي ــؤمتر الع وامل

، تطلـب اللجنـة مـن      )امليـة الثانيـة للشـيخوخة     يتصـل بـذلك مـن تعصـب، واجلمعيـة الع           وما
واملتصـلة  الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومـات عـن تنفيـذ اجلوانـب                

 .الواردة يف تلك الوثائقمبواد االتفاقية و
وتطلــب اللجنــة أن تعمــم هــذه التعليقــات اخلتاميــة يف إثيوبيــا علــى نطــاق واســع     - ٢٧٣

ديرين يف اإلدارة العامـة والسياسـيني علـى اخلطـوات الـيت             املـ وخصوصـا   إلطالع الشعب،   
ينبغي اختاذها لكفالة متتع املرأة باملساواة قانونـا وواقعـا، واخلطـوات الـيت يـتعني اختاذهـا يف                  

ــدد  ــذا الصـ ــتقبل يف هـ ــة    . املسـ ــيم االتفاقيـ ــة أن تواصـــل تعمـ ــن احلكومـ ــا مـ وتطلـــب أيضـ
لعامــة للجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل  والربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا والتوصــيات ا 

املــرأة عــام �بــيجني، ونتــائج دورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية الثالثــة والعشــرين، املعنونــة   
ـــرن احلــادي والعشــرين  : ٢٠٠٠ ـــة والســالم يف القــ ـــن اجلنســني والتنميــــ ، �املســاواة بيـــ

 .اإلنسانتعميما واسع النطاق، ال سيما يف أوساط النساء ومنظمات حقوق 
 

 نيجرييا  
الرابـع واخلـامس لنيجرييـا      اجلامع للتقريرين الدوريني    نظـرت اللجنـــــــة فــي التقريــــــر      - ٢٧٤

)CEDAW/C/NGA/4-5 (   كـانون الثـاين    ٢١و   ٢٠ودتني يف   قـ  املع ٦٣٩ و   ٦٣٨يف جلستيها/ 
 ).639 و CEDAW/C/SR.638انظر  (٢٠٠٤ يناير

 
  للتقريرالدولة الطرفعرض  

بلدها يعكسه تبـاين    التعقد الذي يتسم به     لدى تقدمي التقرير الحظت ممثلة نيجرييا أن         - ٢٧٥
ــة        ــذ االتفاقي ــدم احملــرز يف ســبيل تنفي ــة والتق ــة الوطني ــاوت مســتويات التنمي . اإلحصــاءات وتف

وأوضحت أنه على الرغم من هذه التعقدات فقد حتقق تقـدم ملمـوس علـى خمتلـف مسـتويات          
ة للحكومــة، األمــر الــذي يظهــر، مــثال، يف اعتمــاد قــانون إنفــاذ وإدارة قــانون   األجهــزة الثالثــ
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ــانون حقــوق الطفــل لعــام   ) حظــر( ــة  . ٢٠٠٣االجتــار باألشــخاص وق ومعــروض علــى اجلمعي
ويـنص الدسـتور النـيجريي لعـام     . الوطنية حاليا مشروع قانون وطـين بشـأن العنـف ضـد املـرأة        

ــرأة يف  ١٩٩٩ ــة حقــوق امل ــز ومحاي ــا علــى تعزي ــة يف   .  نيجريي ــة االحتادي ــد اعتمــدت احلكوم وق
ــه /متــوز ــة أمــور، علــى اختــاذ      ٢٠٠٠يولي ــنص، يف مجل ــاملرأة الــيت ت ــة املتعلقــة ب  السياســة الوطني

 يف ٣٠إجراءات تصحيحية لزيادة متثيل املرأة يف اجلهـازين التشـريعي والتنفيـذي للحكومـة إىل      
 .املائة
ــر التحــديات االجتماع   - ٢٧٦ ــاقش التقري ــة    وين ــية والقانوني ــة واالقتصــادية والسياس ــة الثقافي ي

وتشـمل التـدابري املتخـذة للقضـاء علـى          . والدينية اليت تقف يف سبيل تعزيز ومحاية حقوق املرأة        
ــام الواليــات بســن تــدابري تتصــل باملمارســات املتعلقــة بالترمــل وتشــويه       التمييــز ضــد املــرأة قي

ر وإبقـاء الفتيـات يف املـدارس واالجتـار بالنســاء     األعضـاء التناسـلية لألنثـى وحظـر الـزواج املبكـ      
ومت إنشـاء جلنـة عمـل وطنيـة بشـأن مشـاركة       . كما تتوافر املساعدة القانونية للمـرأة    . والفتيات

النسـاء بصـورة فعالـة يف       إلشـراك   املرأة يف النشـاط السياسـي تقـوم حاليـا بوضـع اسـتراتيجيات               
ود لتعديل أو إلغـاء القـوانني التمييزيـة القائمـة،           كما ُتبذل حاليا جه   . مجيع العمليات االنتخابية  

 .فيها أحكام القانون اجلنائي مبا
ومن التدابري األخرى املتخذة للتصدي للتمييـز ضـد املـرأة ترمجـة االتفاقيـة إىل اللغـات                   - ٢٧٧

الرئيسية الثالث يف نيجرييا؛ وإنتاج مواد إعالمية وتثقيفية واتصـالية للتوعيـة وتثقيـف اجلمهـور           
أن حقــوق املــرأة؛ واالضــطالع بــربامج للــتمكني تســتهدف النســاء واملؤسســات والطــالب  بشــ

وجـرى التشـديد    . وعامة اجلمهور فضـال عـن األوسـاط املهنيـة واملؤسسـات التقليديـة والدينيـة               
أيضــا علــى الــدور الرائــد لقضــية كانــت معروضــة علــى احملكمــة العليــا وجــرى فيهــا االعتــراف 

 .ا بوصفها صكا منوذجيا جديرا باالتباعباالتفاقية واالستشهاد هب
وسلطت املمثلة الضوء على عـدد مـن السياسـات الوطنيـة الـيت تتضـمن تـدابري حلمايـة                     - ٢٧٨

صحة األم، ومنها السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة والسياسات الوطنية املتعلقة بالصحة اإلجنابيـة             
 يف املائـة    ٩٠ أن أكثـر مـن       توأوضـح . علـيم اإليدز والت /والتغذية وفريوس نقص املناعة البشرية    

مــن الواليــات قــد وســعت مــن نطــاق مــا تقدمــه مــن خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة لصــاحل 
 .النساء والفتيات

املمثلة أن تغريات هامة قد طرأت منذ التقرير السـابق علـى مركـز الوظـائف                وأضافت   - ٢٧٩
ــها   ــرأة ونوعيت ــيت تشــغلها امل ــدابري الر . ال ــة  وتشــمل الت ــة إىل كفال ــامي لمــرأة اقتصــاديا  لتمكني ال
ــوفري القــروض   ــا ت ــة الصــغر واجتماعي ــة   املتناهي ــة نســائية ومراكــز لتنمي وإنشــاء مجعيــات تعاوني
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السياسـة  جـرت مراعـاة نـوع اجلـنس يف إعـداد            كمـا   . املهارات وعـدد مـن املشـاريع التجريبيـة        
 .ديااالقتصادية الوطنية وجرى حتديد أهداف للنهوض باملرأة اقتصا

نه بينما تتوىل الوزارة االحتاديـة لشـؤون املـرأة وتنميـة قـدرات الشـباب                إاملمثلة  وقالت   - ٢٨٠
املسؤولية عن انتهاج سياسات وبرامج تستهدف إعمـال حقـوق املـرأة، فـإن هنـاك مؤسسـات                  
وهيئات أخرى تدعم أيضا حتقيق هـذا اهلـدف، ومنـها املسـاعد اخلـاص املعـين باالجتـار بالبشـر                      

ألطفـال الـذي جـرى تعيينـه مـؤخرا، واللجنـة االستشـارية والتنسـيقية الوطنيـة، وفريـق                    وعمل ا 
ــألف مــن     ــذي يت ــوطين ال ــتقين ال ــوظفي مســاعدة يف جمــال ا اخلــرباء ال لشــؤون اجلنســانية مــن  م

الوزارات القطاعية، واللجنة الوطنية حلقـوق اإلنسـان، وخباصـة مقررهـا اخلـاص املعـين حبقـوق                  
كمـا تـدعم املنظمـات غـري احلكوميـة تعزيـز حقـوق              . املساعدة القانونية املرأة والطفل، وجملس    

 .املرأة والطفلة وعدم التمييز
ويف ختام التقدمي أكدت املمثلة التزام حكومتها بتنفيذ التدابري الرامية إىل القضاء علـى               - ٢٨١

ــات         ــا املعلومـ ــالم وتكنولوجيـ ــائط اإلعـ ــتخدام وسـ ــرأة واسـ ــد املـ ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ مجيـ
 . والتمكني هلاالتصاالت بوصفها أداة للنهوض باملرأةوا
 
  التعليقات اخلتامية للجنة 
 مقدمة 

الرابـــع لتقـــدمي تقريرهــا اجلـــامع لتقريريهـــا الـــدوريني  تشــيد اللجنـــة بالدولـــة الطـــرف   - ٢٨٢
الذي جرى إعداده وفقا للمبـادئ التوجيهيـة الـيت وضـعتها اللجنـة إلعـداد التقـارير                  وواخلامس  
 كما تشيد بالدولة الطرف للردود اخلطية على القضايا والتساؤالت اليت أثارهـا فريـق           .الدورية

 .قبل الدورة، وتعرب عن تقديرها للعرض الشفوي الوايف اللجنة العامل ملا
رفيـع املسـتوى ترأسـه الـوزيرة االحتاديـة      الشـتراكها بوفـد   وهتنئ اللجنة الدولة الطرف     - ٢٨٣

مشل أيضا مسؤولني مـن فـروع خمتلفـة للحكومـة فضـال             والشباب  لشؤون املرأة وتنمية قدرات     
عن ممثلني ملنظمات غري حكوميـة، األمـر الـذي مكـن أعضـاء اللجنـة مـن إجـراء حـوار صـريح               

 .وبناء مع الوفد
وتالحــظ اللجنــة اإلرادة السياســية املعلنــة للدولــة الطــرف واهلادفــة إىل تعزيــز حقــوق     - ٢٨٤

الـيت تعـوق املشـاركة      العقبات   الدميقراطي اجلديد والتغلب على      اإلنسان للمرأة يف نظام احلكم    
 .الكاملة للمرأة يف مجيع مناحي احلياة العامة واخلاصة بعد سنوات من احلكم العسكري

وترحــب اللجنــة كــل الترحيــب بتعــاون الدولــة الطــرف مــع املنظمــات غــري احلكوميــة   - ٢٨٥
 . التفاقية وإنشاء جمتمع دميقراطيالنسائية وغريها من اجلهات املعنية يف تنفيذ ا
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ــة يف        - ٢٨٦ ــاري لالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــد وقعــت عل ــا ق ــة أن نيجريي وتالحــظ اللجن
 .٢٠٠٠سبتمرب /أيلول

 
 اجلوانب اإلجيابية 

تشيد اللجنة بالدولة الطرف إلدراجها احلق يف التحرر من التمييز على أسـاس اجلـنس                - ٢٨٧
 ترحــب باالهتمــام الــذي يــوىل، يف عمليــة مراجعــة الدســتور  كمــا. ١٩٩٩يف دســتورها لعــام 

اجلارية، حلذف ما تبقى مـن أحكـام تنطـوي علـى متييـز ضـد املـرأة، مبـا فيهـا األحكـام املتصـلة                    
 .باجلنسية
وترحــب اللجنــة باعتمــاد قــوانني احتاديــة جديــدة تــدعم هــدف املســاواة بــني اجلنســني   - ٢٨٨

االجتــار باألشــخاص ) حظــر( قـانون إنفــاذ وإدارة قــانون  وتنفيـذ أحكــام االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك 
كما ترحب باعتماد عدد من القـوانني يف الواليـات حتظـر            . ٢٠٠٣وقانون حقوق الطفل لعام     

 احلساســة مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لألنثــى واملمارســات  االتاجملــالتمييــز ضــد املــرأة يف 
ة اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف، بالتعـاون مـع            وتقدر اللجن . املتعلقة بالترمل والزواج املبكر   

 تمييزيــة،جوانــب النصــوص واملمارســات المنظمــات اجملتمــع املــدين، جلمــع كــل مــا تبقــى مــن  
 .هبدف القضاء عليها ومواءمة القوانني والقوانني العرفية والدينية اليت تنطوي على التمييز

حمليـا لتصـبح جـزءا مـن     بعـد  قيـة مل ُتـدمج      وتالحظ اللجنة أنه على الرغم من أن االتفا        - ٢٨٩
القانون النيجريي، فإن بعض احملاكم يف نيجرييا قد أشارت صراحة إىل االتفاقيـة عنـد التوصـل                 

 .إىل قرارات يف صاحل حتقيق املساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها
طـار لرصـد    كإ ٢٠٠٠وترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية املتعلقة باملرأة يف عـام            - ٢٩٠

ــة    ــيجني واالتفاقي ــهاج عمــل ب ــذ من ــاد   . تنفي ــة أيضــا باعتم ــة  وترحــب اللجن السياســات الوطني
اإليـدز والـيت    /املتعلقة بالتعليم والصحة اإلجنابية والتغذية وفريوس نقص املناعة البشرية        األخرى  

 . كما ترحب بإنشاء آليات مؤسسية تدعم تنفيذ هذه السياسات،تدعم متكني املرأة
 
 ع القلق الرئيسية والتوصياتمواض 

يساور اللجنة القلق ألنه على الرغم من أن نيجرييا قد صـدقت علـى االتفاقيـة يف عـام           - ٢٩١
وتالحـظ مـع   . ، فإن االتفاقية مل تـدمج بعـد حمليـا لتصـبح جـزءا مـن القـانون النـيجريي            ١٩٨٥

أولويـة االتفاقيـة علـى      القلق أنه، نظرا ألن االتفاقية غري مدجمة حمليا بشـكل كامـل، فـال تتضـح                 
 . القانون احمللي كما أهنا ليست قابلة لإلنفاذ أو للقضاء على أساسها يف احملاكم النيجريية

أولوية عالية إلجناز عملية إدماج االتفاقيـة       إيالء  وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٢٩٢
 ضــمان جعــل وتــدعو الدولــة الطــرف إىل. بصــورة كاملــةيف القــوانني والسياســات احملليــة 
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االتفاقيــة والتشــريعات احملليــة املتصــلة هبــا جــزءا ال يتجــزأ مــن تــدريس القــانون وتــدريب    
املــوظفني القضــائيني، وخاصــة القضــاة واحملــامون واملــدعون العــامون، وذلــك لبــث ثقافــة     

 .قانونية راسخة يف البلد تدعم املساواة للمرأة وعدم التمييز ضدها
ن دسـتور الدولـة الطـرف ال يـزال يتضـمن أحكامـا متيـز ضـد                  ويساور اللجنة القلـق أل     - ٢٩٣

كمـا  . املرأة، وخباصة يف ميدان اجلنسية والعمل، وهو أمر اعترفـت بـه الدولـة الطـرف صـراحة                
يساورها القلق إزاء تباطؤ اإلصالح التشريعي الرامي إىل مواءمة التشريعات املنطوية على متييـز              

 .ارسات العرفية اليت تنطوي على التمييز ضد املرأة والقضاء على املممع أحكام االتفاقية
لتعــديل وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل وضــع أولويــات وجــدول زمــين حمــدد   - ٢٩٤

اليت تنطوي على االحتادية وتشريعات الواليات الدستور والتشريعات الواردة يف   األحكام  
ا مـع الربملـانيني واجملتمـع       الدولة الطرف على تكثيف تعاوهن    حكومة  وحتث  . متييز ضد املرأة  

املدين لتعزيز فهم مجيع أصحاب الشأن اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية لضمان            
اإلسراع بإحراز تقدم يف حتقيق املساواة يف نص القانون باعتبار ذلك من الشروط املسـبقة     

 .ةاألساسية لتحقيق املساواة للمرأة يف الواقع ولالمتثال ألحكام االتفاقي
وهـي القانونيـة    وتالحظ اللجنة مع القلق وجود نظام قانوين مؤلف مـن ثـالث ُشـعب                - ٢٩٥

امتثال الدولة الطرف اللتزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة ويفضـي          ينجم عنه عدم    مما  والعرفية والدينية   
 .إىل استمرار التمييز ضد املرأة

ة ومبتكـرة، منـها إدمـاج    وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري اسـتباقي         - ٢٩٦
االتفاقية حمليا بشكل كامل وإزالة التناقضات بني الـنظم القانونيـة الثالثـة وضـمان تسـوية                 
أي تنازع للقوانني بشأن حق املرأة يف املساواة وعـدم التمييـز بطريقـة متتثـل امتثـاال كـامال          

زواج والعالقــات  للجنــة املتعلقــة باملســاواة يف الــ ٢١ألحكــام االتفاقيــة وللتوصــية العامــة  
كما حتث الدولة الطرف على التعجيل جبهودها الرامية إىل إذكـاء الـوعي بشـأن               . األسرية

 . االتفاقية من أجل هتيئة بيئة مواتية لإلصالح القانوين وحملو األمية القانونية
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار انتشار العنـف ضـد النسـاء والفتيـات، مبـا يف ذلـك                    - ٢٩٧

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أن اجلمعيــة  .  يف مكــان العمــلعنــف العــائلي والتحــرش اجلنســي ال
 .٢٠٠٢الوطنية مل تبت حىت اآلن يف مشروع قانون بشأن العنف ضد املرأة اقترح يف عام 

حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعطـي أولويـة قصـوى لوضـع تـدابري شـاملة                      - ٢٩٨
ملــرأة يف األســرة ويف اجملتمــع، واالعتــراف بــأن هــذا   العنــف ضــد اكافــة أشــكال جهــة املو

 ويف ضـوء التوصـية العامـة        شكل انتهاكا حلقوق اإلنسان للمرأة مبوجب االتفاقية      يالعنف،  
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل مضـاعفة جهودهـا الراميـة            .  بشأن العنف ضد املرأة    ١٩
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عنـف العـائلي والتحـرش اجلنسـي،        إىل اعتماد قانون بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك ال          
وكفالة حماكمـة مـرتكيب مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة ومعاقبتـهم متوخيـة مـا يلـزم مـن                 

وتؤكد اللجنة أنـه ينبغـي إتاحـة احلمايـة جلميـع ضـحايا العنـف مـن النسـاء                    . جدية وسرعة 
 ومتكينــهن مــن وســائل اإلنصــاف الفعالــة، وتوصــي اللجنــة بتــدريب املســؤولني يف اإلدارة 

ســيما املــوظفني املســؤولني عــن إنفــاذ القــوانني، والعــاملني يف اجلهــاز القضــائي     العامــة، ال
ومقــدمي اخلــدمات الصــحية علــى الفــروق بــني اجلنســني، وبإنشــاء مــآوى لضــحايا العنــف 

وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ          . والتحرش اجلنسي وتوفري اخلدمات األخرى هلم     
عي من خالل وسائط اإلعالم وبرامج التثقيف العامة من أجل نبـذ       تدابري تتعلق بإذكاء الو   

 .هذا العنف اجتماعيا وأخالقيا
وتعرب اللجنة عـن القلـق إزاء اسـتمرار قبـول املمارسـات التقليديـة الضـارة اجتماعيـا                    - ٢٩٩
ــا ــال        مب ــد األطف ــى وتزوي ــل، وتشــويه األعضــاء التناســلية لألنث ــة بالترم ــا املمارســات املتعلق فيه
 وأزواج القســري، علــى الــرغم مــن حــاالت احلظــر املنصــوص عليهــا يف قــوانني الواليــات   والــ

 .القانون االحتادي
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تضــع مســألة القضــاء علــى مثــل هــذه           - ٣٠٠

املمارسات يف موضـع الصـدارة يف برنـامج احلكومـات االحتاديـة واحلكومـة املركزيـة، وأن                  
. مباالة لدى وكاالت إنفاذ القـانون فيمـا يتعلـق بتنفيـذ القـانون احلـايل             تنهي فورا حالة الال   

،  وطنيــةوضــع وتنفيــذ خطــة عمــلتكثيــف جهودهــا مــن أجــل وتـدعو الدولــة الطــرف إىل  
تشمل محالت إلذكاء وعي اجلمهور تستهدف املـرأة والرجـل علـى حـد سـواء، والقضـاء                  

وحتـث الدولـة    . سات املتعلقـة بالترمـل    على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى واملمار      
 الـذي حيـدد السـن    ٢٠٠٣الطرف على كفالة االمتثال الكامل لقانون حقوق الطفل لعام     

وتشـجع اللجنـة الدولـة الطـرف        .  أحنـاء البلـد     سنة يف كامل   ١٨األدىن القانوين للزواج بـ     
ــدين، واملنظمــ        ــع منظمــات اجملتمــع امل ــاون م ــود بالتع ــذه اجله ــى االضــطالع هب ات غــري عل

احلكومية النسائية، والزعماء التقليديني والدينيني من أجل إقامة حتالفـات وهتيئـة الظـروف              
 .املالئمة للتعجيل بالقضاء على مثل هذه املمارسات وحتقيق امتثال االتفاقية

ويف حني تعترف اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف مـن أجـل مكافحـة االجتـار               - ٣٠١
االجتـــار ) حظـــر(تغالل بغـــاء املـــرأة، مثـــل اعتمـــاد قـــانون إنفـــاذ وإدارة قـــانون   بالنســـاء واســـ

، وتعــيني مســؤول رفيــع املســتوى معــين باالجتــار باألشــخاص وعمــل ٢٠٠٣باألشــخاص لعــام 
األطفــال، فإهنــا تعــرب عــن قلقهــا إزاء تفشــي هــذه املشــكلة واتســاع نطاقهــا يف نيجرييــا الــيت   

وتالحـظ اللجنـة مـع      . اء والفتيات مـن ضـحايا االجتـار       أصبحت مصدر اجتار ومرور عابر للنس     
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 /القلق أن اإلصابة باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشـرية             
 .اإليدز قد تفاقمت بسبب االستغالل اجلنسي يف نيجرييا

ارة قانون وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لقانون إنفاذ وإد - ٣٠٢
، وأن تقـوم، بوضـع اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة      ٢٠٠٣ لعـام   االجتـار باألشـخاص   ) حظر(

ــدمي النصــح          ــهم، وتق ــاجرين ومعاقبت ــة املت ــك حماكم ــا يف ذل ــات، مب ــار بالنســاء والفتي االجت
وتـدعو الدولـة    . للضحايا وتأهيلهم، وتدريب املسؤولني عـن مكافحـة االجتـار باألشـخاص           

تعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي مــع غريهــا مــن البلــدان األصــلية الطــرف إىل تكثيــف ال
لضحايا االجتار من النساء والفتيات وبلدان املرور العابر والبلدان اليت يقصـدهنا، وتوصـي     
ــها ضــد        ــة االقتصــادية للمــرأة مــن أجــل محايت ــدابري هتــدف إىل حتســني احلال أيضــا باختــاذ ت

 .املتاجرين باألشخاص
جنة عن القلق إزاء اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس والتحصيل العلمـي           وتعرب الل  - ٣٠٣

للفتــاة واملــرأة، واســتمرار ارتفــاع معــدالت األميــة يف أوســاط النســاء والفتيــات، ال ســيما يف     
 .املناطق الريفية، وتدهور نوعية التعليم

يم األساسـي   وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة التنفيذ الكامل لسياسة التعلـ           - ٣٠٤
، واألهـداف التعليميـة الـواردة يف السياسـة     ١٩٩٩الشـامل، الـيت بـدأت تنفيـذها يف عـام      

، مبــا يف ذلــك تنفيــذها بــدعم مــن اجملتمــع ٢٠٠٠الوطنيــة املتعلقــة بــاملرأة يف نيجرييــا لعــام 
وتدعو الدولـة الطـرف إىل مواصـلة إعطـاء األولويـة للعمـل يف جمـال تعلـيم الفتـاة                     . الدويل
ة، وإذكاء الوعي بشأن أمهيـة التعلـيم كحـق أساسـي مـن حقـوق اإلنسـان وكأسـاس                   واملرأ

وإطــار زمــين حمــدد ووفقــا  وحتــث علــى اختــاذ تــدابري ذات أهــداف حمــددة  . لــتمكني املــرأة
من أجل تعزيز معدالت اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف أوسـاط الفتيـات                ٢٥للتوصية العامة   

فيــة، وذلــك لضــمان إتاحــة فرصــة للفتيــات والشــابات، والنســاء، ال ســيما يف املنــاطق الري
للوصول إىل مجيع مستويات التعليم، ومنـع تسـرب الفتيـات مـن املـدارس، بسـبب احلمـل         

كمــا تشــجع . املبكــر، ومقاومــة املواقــف التقليديــة الــيت تشــكل عقبــات أمــام تعلــيم الفتــاة 
لفتيــات باملــدارس ضــمان إمكانيــة التحــاق مجيــع األطفــال ال ســيما ا الدولــة الطــرف علــى 

توفري املزيد من احلوافز لتشجيع اآلباء على إحلاق الفتيات باملدارس وانتـداب مدرسـات              و
 .أكفاء يف مجيع مستويات التعليم

وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء اسـتمرار وجـود تشـريعات وأحكـام إداريـة وممارسـات                   - ٣٠٥
ــة يف أوســاط  وتعــرب أيضــا عــن القلــق إزاء ارتفــ  . متييزيــة يف ســوق العمــل  اع معــدالت البطال
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ــة         ــوفر احلماي ــام، وعــدم ت ــني األجــور يف القطــاعني اخلــاص والع النســاء، واســتمرار الفجــوة ب
 .االجتماعية الكافية للمرأة يف القطاع اخلاص

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة تســاوي الفــرص أمــام املــرأة والرجــل    - ٣٠٦
 مـن  ١بيـق تـدابري خاصـة مؤقتـة عمـال بـالفقرة       سوق العمل، مبا يف ذلـك مـن خـالل تط        يف

 .٢٥ من االتفاقية وتوصية اللجنة العامة ٤املادة 
وتعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء احلالــة الصــحية اهلشــة للمــرأة ونقــص مرافــق الرعايــة      - ٣٠٧

ــق        ــل هــذه املراف ــدام الوصــول إىل مث ــها، وانع الصــحية وخــدمات تنظــيم األســرة وعــدم كفايت
 النفاسـية نتيجـة لعمليـات       وفيـات الب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معـدالت         وتعر. واخلدمات

وتعــرب أيضــا عــن القلــق إزاء اســتمرار املمارســات التقليديــة الضــارة . اإلجهــاض غــري املأمونــة
 .لمرأة والفتاةبالصحة البدنية والنفسية ل

الة الصحية  وحتث اللجنة الدولة الطرف على ختصيص املوارد الكافية لتحسني احل          - ٣٠٨
وحتـث الدولـة الطـرف علـى تعزيـز          . للمرأة، ال سـيما خلفـض وفيـات األمهـات واألطفـال           

ــة الصــحية اليســرية التكلفــة، مبــا يف ذلــك      ــرأة واملراهقــات إىل خــدمات الرعاي وصــول امل
الرعاية الصحية اإلجنابية، وتعزيز وصول املرأة والرجل إىل وسائل تنظيم األسـرة اليسـرية              

ث الدولة الطرف على اختـاذ التـدابري الالزمـة لتقيـيم تـأثري قـوانني اإلجهـاض                  وحت. التكلفة
يغطـي دورة   تنفيذ هنج شامل    وحتث اللجنة الدولة الطرف على      . السارية على صحة املرأة   

 بشـأن املـرأة     ٢٤ آخذة يف االعتبار التوصـية العامـة         احلياة الكاملة فيما يتعلق بصحة املرأة     
 .والصحة
النسـاء يف الوظـائف   متثيـل   اللجنة باجلهود املبذولة مـن أجـل حتقيـق هـدف        وإذ تعترف  - ٣٠٩

، فإهنا تالحظ مـع القلـق اخنفـاض عـدد النسـاء يف احليـاة السياسـية                   يف املائة  ٣٠ بنسبة   العمومية
وتالحظ أيضا مع القلق اسـتمرار      .  ومناصب صنع القرار   سيما يف املناصب القيادية    والعامة، ال 

األبوية، اليت تعترب الرجـل قائـدا طبيعيـا، والـيت قـد تعـوق املـرأة عـن احلصـول                     املقولبة و املواقف  
 .على مناصب قيادية

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختـاذ تـدابري مـن أجـل الزيـادة يف عـدد النسـاء يف                     - ٣١٠
مناصب اختاذ القرارات يف مجيع املسـتويات ويف مجيـع اجملـاالت، وذلـك يف ضـوء التوصـية                  

وتوصي أيضا الدولة الطـرف بـأن       . شأن دور املرأة يف احلياة السياسية والعامة       ب ٢٣العامة  
 مـــن االتفاقيـــة والتوصـــية ٤ مـــن املـــادة ١تتخـــذ تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة، عمـــال بـــالفقرة  

، مـن أجـل تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل متكـني املـرأة مـن الوصـول إىل املناصـب                       ٢٥ العامة
وهلذا الغـرض، حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف       . لوماسيالقيادية، مبا يف ذلك يف السلك الدب      
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على زيادة إتاحة برامج التدريب وتعزيز محالت إذكاء الوعي لتأكيد أمهية مشاركة املـرأة              
 .يف اختاذ القرارات يف مجيع املستويات

وإذ تالحــظ اللجنــة وجــود قــوانني وسياســات يف العديــد مــن اجملــاالت، مبــا يف ذلــك     - ٣١١
 بشأن املرأة والسياسات واالستراتيجيات والربامج القطاعية ذات الصلة، فإهنـا           السياسة الوطنية 

تعــرب عــن القلــق إزاء انعــدام تقيــيم تــأثري هــذه السياســات وعــدم وجــود آليــات رصــد فعالــة، 
 .فضال عن ندرة البيانات واملعلومات املصنفة حبسب اجلنس بشأن النتائج اليت حتققت

طــرف إىل أن تــدرج يف تقريرهــا املقبــل بيانــات إحصــائية وتــدعو اللجنــة الدولــة ال - ٣١٢
ــأثري سياســاهتا علــى حتقيــق املســاواة بــني    مصــنفة حســب نــوع اجلــنس  وحتلــيالت  بشــأن ت

 .اجلنسني، وتنفيذ أحكام االتفاقية
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق           - ٣١٣

 مــن ١ أقــرب وقــت ممكــن، التعــديل املــدخل علــى الفقــرة   باالتفاقيــة وعلــى أن تقبــل، يف 
 . من االتفاقية، واملتعلق مبوعد اجتماع اللجنة٢٠ املادة
وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تعـــاجل املشـــاغل املعـــرب عنـــها يف هـــذه   - ٣١٤

 فاقية من االت١٨مبوجب املادة واملقرر تقدميه التعليقات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل 
 .٢٠٠٦يف عام 
وإذ تأخــذ اللجنــة يف االعتبــار األبعــاد اجلنســانية يف اإلعالنــات والــربامج ومنــاهج  - ٣١٥

العمل اليت اعتمدهتا املؤمترات، ومـؤمترات القمـة والـدورات االسـتثنائية ذات الصـلة الـيت          
ــيم   (عقــدهتا األمــم املتحــدة   ــة العامــة االســتثنائية الســتعراض وتقي تنفيــذ مثــل دورة اجلمعي

، )الـدورة االسـتثنائية احلاديـة والعشـرون       ) (برنامج عمل املـؤمتر الـدويل للسـكان والتنميـة         
، )الـدورة االسـتثنائية السـابعة والعشـرون       (ودورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل       

واملؤمتر العاملي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتصـل بـذلك               
من تعصب واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة، فإهنـا تطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج          
يف تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات بشــأن تنفيــذ اجلوانــب املشــار إليهــا يف هــذه الوثــائق 

 .واملتعلقة باملواد ذات الصلة من االتفاقية
 واسـع يف نيجرييـا حـىت        وتطلب اللجنة نشـر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق              - ٣١٦

يطلع شعب نيجرييا، ال سيما املسؤولون احلكوميون والسياسيون، على اخلطـوات الـيت مت       
اختاذها من أجل كفالة املساواة للمرأة يف نص القانون ويف الواقـع، وعلـى اخلطـوات الـيت                  

وتطلــب أيضــا إىل احلكومــة أن تواصــل نشــر . ينبغــي اختاذهــا يف املســتقبل يف هــذا الصــدد
االتفاقية والربوتوكول االختياري امللحق هبا، والتوصيات العامـة للجنـة، وإعـالن ومنـهاج      
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املرأة عـام  �عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة   
علـى  � املساواة بيــن اجلنسني والتنميــة والســـالم فـــي القرن احلادي والعشـرين         : ٢٠٠٠

 .طاق واسع، ال سيما يف أوساط املرأة ومنظمات حقوق اإلنسانن
 

  التقرير اجلامع للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس - ٦ 
 بيالروس  

ــر    -٣١٧ ـــي التقري ـــة ف ــة  نظـــرت اللجن ــارير الدوري ـــادس  اجلــامع للتق ــع واخلــامس والســ الراب
ــيالروس  ــتيها ) (CEDAW/C/BLR/4-6لبــ ــودتني يف  ٦٤٤ و٦٤٣يف جلســ ــانون ٢٣املعقــ  كــ

 ).644  وCEDAW/C/SR.643نظر ا (٢٠٠٤يناير /الثاين
 

 عرض الدولة الطرف للتقرير  
يغطــي الفتــرة اجلــامع أن التقريــر يف معــرض تقــدميها للتقريــر إىل ممثلــة اللجنــة أشــارت  - ٣١٨

ــن   ــدة مـ ــرة    ٢٠٠١ إىل ١٩٩٤املمتـ ــة لفتـ ــل الوطنيـ ــة العمـ ــاقش خطـ ، ٢٠٠٠-١٩٩٦، وينـ
التـدابري املؤسسـية واإلداريـة لضـمان        و،  �نسـاء مجهوريـة بـيالروس     �مج الوطين املعنـون     والربنا

وُوجـه االنتبـاه إىل تشـريع جديـد أو تعـديل تشـريعي،           . املساواة يف احلقوق بـني الرجـل واملـرأة        
، وقــــانون العمــــل )١٩٩٩(، وقــــانون الــــزواج واألســــرة )١٩٩٩(يشــــمل القــــانون املــــدين 

 علـى التعليقـات اخلتاميـة       ٢٠٠٤-٢٠٠٢الوطنية للجنسني لفتـرة     وترتكز السياسة   ). ٢٠٠٠(
 /ويف تشـرين األول . اليت اعتمدهتا اللجنة بعد أن نظرت يف التقريـر الـدوري الثالـث لبـيالروس     

، اعتمدت بيالروس قانونا داخليا بشأن التصديق على الربوتوكـول االختيـاري            ٢٠٠٣أكتوبر  
 .لالتفاقية
. ٢٠٠٠مـايو   /للجنسني حتت إشـراف جملـس الـوزراء يف أيـار          وقد أنشئ جملس وطين      - ٣١٩

 وفقــا ملنــهاج عمــل بــيجني والتعليقــات ٢٠٠٥-٢٠٠١ووضــعت خطــة العمــل الوطنيــة لفتــرة 
وأنيطـت بالسـلطات احملليـة مهمـة وضـع بـرامج خاصـة لتشـجيع عمالـة املـرأة،                    . اخلتامية للجنة 

ــة   ــة صــحتها وضــمان حقوقهــا اإلجنابي ــة  وأتاحــت مواصــلة ت . ومحاي طــوير اإلحصــاءات املتعلق
وأبـرزت املمثلـة األثـر اإلجيـايب للشـراكة          . باجلنسني القيام بتحليـل مقـارن مـن منظـور جنسـاين           

 .االجتماعية بني اجلمعيات النسائية احلكومية واهلياكل احلكومية على وضع املرأة
 نســبة وعلــى ســبيل املثــال، تزايــدت. وتزايــدت حصــة املــرأة يف مناصــب اختــاذ القــرار  - ٣٢٠

 يف  ١٢,٧ يف املائـة إىل      ٤,٥، مـن    ٢٠٠١ - ٢٠٠٠النساء يف اجلمعية الوطنيـة، يف انتخابـات         
ونظـرا لنظـام احلصـص املعمـول بــه يف جملـس اجلمعيـة الوطنيـة، تسـتأثر املـرأة يف الوقــت          . املائـة 
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ــراهن بنســبة   ــة مــن املقاعــد يف اجمللــس  ٢٨,١ال ــة ٤٤,٤وتشــكل النســاء  .  يف املائ مــن  يف املائ
 .، غري أن هذه النسبة تتناقص يف املراتب العليا الختاذ القرار٢٠٠٣ اجملالس احمللية يف يةعضو

فر هلـن فـرص االسـتفادة       اعمالة املرأة، فقالت إن النساء العاطالت تتـو       املمثلة  وتناولت   - ٣٢١
من اخلـدمات املهنيـة وكـذا مـن الـدعم النفسـي واالجتمـاعي، مبـا يف ذلـك معـارض التشـغيل،                        

 تعزيــز العمالــة، واألشــغال العموميــة املدفوعــة األجــر، والتــدريب املهــين علــى املهــن  وصــندوق
القابلة للتسويق، مبا يف ذلك التدريب ألغـراض العمـل للحسـاب اخلـاص، كمـا خلقـت فـرص              

ــدة املــرأة  ــا،   ٥٩,٤، تلقــى ٢٠٠٣ويف عــام . العمــل لفائ ــدريبا مهني ــة مــن العــاطالت ت  يف املائ
ويضــمن قــانون . ائــة مــن القــروض واإلعانــات الــيت توفرهــا الدولــة  يف امل٥٥,٥وتلقــت املــرأة 

العمل أنظمة تتعلق بعمل املرأة والعامالت اللـوايت يـتحملن التزامـات عائليـة، كمـا يـنص علـى                    
 أشد ضعفا من الناحيـة االقتصـادية، وتتلقـى    يفاألسر اليت هلا معالون قاصرون ه. إجازة األبوة 

 .ات املاليةأشكال اإلعانات واالستحقاق شىت

مث تناولــت مســائل الصــحة، وحــددت املمثلــة عــددا مــن التحــديات مبــا فيهــا انتشــار      - ٣٢٢
. اإلدمان على الكحول واملخدرات، وتفشي داء السل، واألمـراض املنقولـة باالتصـال اجلنسـي      

ومن جهة أخرى، كان مثة أيضا عدد من التطورات اإلجيابية، مبا فيها حتسن تشخيص أمـراض                
مبــا فيهــا األورام، وتطــوير نظــام محايــة الصــحة اإلجنابيــة، والتــوفر املتزايــد للمعلومــات    النســاء 

ــد         ــاقص عــدد حــاالت اإلجهــاض وتزاي ــة، وكــذا تن ــة بتنظــيم األســرة والصــحة اإلجنابي املتعلق
ولـئن كانـت قلـة املـوارد املاليـة عائقـا رئيسـيا حيـول دون                 . استخدام وسائل منع احلمل احلديثة    

اإليدز، فإنه مت اختاذ عدد من التدابري ملنـع انتقـال فـريوس             /قص املناعة البشرية  مكافحة فريوس ن  
 . نقص املناعة البشرية من األم إىل الطفل

العنف املرتكب ضد املرأة من بني التحديات الرئيسـية الـيت تواجـه             أن  املمثلة  وأضافت   - ٣٢٣
 نسـاء بـيالروس اللـوايت يعـانني      يف املائـة مـن  ٣٠فثمـة مـا يقـارب       . حتقيق املساواة بني اجلنسني   

وتسجل أمسـاء   .  يف املائة يتعرضن للتحرشات اجلنسية يف أماكن العمل        ١٢من العنف املرتيل، و   
ويتلقـى ضـحايا العنـف      . مرتكيب العنف املـرتيل وخيضـعون لشـىت أشـكل اجلـزاءات والعقوبـات             

تحـدة ملكافحـة اجلرميـة      وقد صدقت بـيالروس علـى اتفاقيـة األمـم امل          . يةاناملرتيل املساعدة النفس  
املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة وبروتوكوالهتــا االختياريــة، مبــا فيهــا بروتوكــول منــع وقمــع    

االجتـــار ملنـــع ومعاقبـــة االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء واألطفـــال، واعتمـــدت برناجمـــا 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٢باألشخاص والبغاء لفترة 

 وضع املرأة قلة املـوارد املاليـة واسـتمرار القوالـب            من العقبات اليت حتول دون حتسني     و - ٣٢٤
النمطية املتعلقة بنوع اجلنس وضعف مشاركة الرجل يف األعمال املتعلقة بتحقيق املسـاواة بـني               
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والحظت املمثلة أنه رغم أن البلد مل يسن أي تشريع متييـزي، فـإن تلـك الضـمانات                  . اجلنسني
 . اخلتام، أكدت املمثلة استعداد وفدها للحوار البناءويف. التشريعية ال تطبق دائما تطبيقا تاما

  التعليقات اخلتامية للجنة  
 مقدمة 

الرابــع اجلــامع للتقــارير الدوريــة تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتقريرهــا الــدوري    - ٣٢٥
ــة     ــة بشــأن إعــداد التقــارير الدوري ــة للجن . واخلــامس والســادس الــذي يتقيــد باملبــادئ التوجيهي

الكتابية علـى املسـائل واألسـئلة الـيت طرحهـا فريـق اللجنـة العامـل                 للردود  عن تقديرها   وتعرب  
ــردود قبــل الــدورة، مالحظــة أن   ملــا ــاول كــل األســئلة ال ــة عــن تقــديرها  . مل تتن وتعــرب اللجن

للعرض الشفوي للدولة الطرف الذي يوفر معلومات إضـافية بشـأن احلالـة الراهنـة فيمـا يتعلـق                   
 .تفاقيةبتطبيق بيالروس لال

وترحب اللجنة بوفد الدولة الطرف، وتعرب عن تقديرها للحـوار البنـاء الـذي جـرى                 - ٣٢٦
 .بني الوفد وأعضاء اللجنة

تقدير أن العمل احلكومي، مبا فيه خطة العمل الوطنيـة للمسـاواة            مع ال وتالحظ اللجنة    - ٣٢٧
 والتعليقـات   يجني، تنـدرج يف سـياق تنفيـذ منـهاج عمـل بـ             ٢٠٠٥-٢٠٠١بني اجلنسني لفترة    

 .اخلتامية للجنة

وترحب اللجنة بـاإلجراءات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف للتصـديق علـى الربوتوكـول                    - ٣٢٨
 .االختياري لالتفاقية

 
 اجلوانب اإلجيابية 

تثين اللجنة على الدولة الطرف لإلصالحات التشريعية الداعمة هلـدف حتقيـق املسـاواة        - ٣٢٩
، ١٩٩٩، والقـانون املـدين لعـام        ١٩٩٩لك قانون الزواج واألسـرة لعـام        بني اجلنسني، مبا يف ذ    
وترحــب اللجنــة جبهــود الدولــة  . ٢٠٠١ والقــانون اجلنــائي لعــام  ٢٠٠٠وقــانون العمــل لعــام  

الطــرف الراميــة إىل مراجعــة التشــريعات القائمــة وســن تشــريعات جديــدة تــتالءم مــع املعــايري    
وترحـب اللجنـة    . ى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة          سيما مـع اتفاقيـة القضـاء علـ         الدولية وال 

 .باعتزام الدولة الطرف صوغ واعتماد قانون جديد بشأن املساواة بني اجلنسني
وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا أصدرته من تعديالت لقـانون اجلنسـية الصـادر يف                 - ٣٣٠

مع الرجل فيما يتعلـق جبنسـية   ، والذي مينح املرأة حقوقا متساوية ١٩٩١أكتوبر  /تشرين األول 
 .األطفال، وبشأن إجراءات اكتساب اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا
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وترحب اللجنة بتزايد متثيل املـرأة يف جملـس النـواب باجلمعيـة الوطنيـة واجملـالس احملليـة                    - ٣٣١
 .يةكما ترحب باستخدام مبدأ احلصص يف تشكيل جملس اجلمهورية باجلمعية الوطن. للنواب
ــد  - ٣٣٢ ــة بتزاي ــا   عــددوترحــب اللجن ــاح  .  النســاء األعضــاء يف احملكمــة العلي وتالحــظ بارتي

 .ارتفاع عدد القاضيات واحملاميات
 
 القلق الرئيسية والتوصياتمواضع  

 علـى أن جلميـع      ٢٢تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدستور، وإن كان ينص يف املـادة              - ٣٣٣
حلمايــة املتكافئــة حلقــوقهم، فإنــه ال يتضــمن حظــرا للتمييــز علــى املــواطنني احلــق دون متييــز يف ا

 .أو حكما صرحيا عن املساواة بني اجلنسنيأساس اجلنس 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج يف دستورها حكما حيظر التمييز على               - ٣٣٤
 . أو حكما صرحيا عن املساواة بني اجلنسنيأساس اجلنس

عــدد مــن القــوانني حتظــر التمييــز علــى   إدراج أحكــام يف الحــظ لــئن كانــت اللجنــة ت  - ٣٣٥
تصـدر بعـد قانونـا بشـأن املسـاواة          أساس اجلنس، فإن القلق يساورها لكون الدولـة الطـرف مل            

 .بني اجلنسني
وتشجع اللجنة على وضع واعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسـني علـى وجـه                - ٣٣٦

شر وغري املباشر وفقا لالتفاقيـة وأساسـا لتطبيـق تـدابري      السرعة، يتضمن تعريفا للتمييز املبا    
 .٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا الفتقــار الدولــة الطــرف إىل هنــج مشــويل يف السياســات           - ٣٣٧
فيها ذلك إشاعة املنظور اجلنسـاين يف       والربامج الرامية إىل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل، مبا          

 .مجيع اجملاالت

وتوصي اللجنة الدولة الطرف على ضـمان اتبـاع هنـج مشـويل يف مجيـع السياسـات            - ٣٣٨
وتوصـي اللجنـة بإشـاعة املنظـور       . والربامج املخصصة لتحقيق املساواة بـني املـرأة والرجـل         

ة املزمـع إحـداثها وذلـك عـن         اجلنساين يف مجيع املؤسسات والسياسات والـربامج احلكوميـ        
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن          . طريق التـدريب اجلنسـاين وإنشـاء مراكـز تنسـيق          

 . االتفاقيةحسب اجلنس يف مجيع جماالتمصنفة تدرج يف تقريرها الدوري القادم بيانات 

ت ويساور اللجنة قلق بشأن استمرار القوالب النمطية املتعلقـة بـأدوار ومسـؤوليا             - ٣٣٩
والـيت تـرتع إىل إلقـاء مسـؤولية تنشـئة األطفـال بالدرجـة األوىل                املرأة والرجل يف اجملتمع،     

فهذه القوالب النمطية تقوض الوضع االجتمـاعي للمـرأة وتشـكل عقبـة             . على عاتق املرأة  
 .تعترض التطبيق الكامل لالتفاقية
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 على املسلكيات   وحتث الدولة الطرف على أن تكثف جهودها الرامية إىل القضاء          - ٣٤٠
. والتصــورات النمطيــة بشــأن دور الرجــل واملــرأة ومســؤولياهتما يف مجيــع جمــاالت اجملتمــع 

وحتــث الدولــة الطــرف علــى أن تشــجع الرجــال علــى تقاســم مســؤوليات األســرة وتوجــه 
كمـا توصـي الدولـة الطـرف بـأن تشـجع            . برامج التوعية إىل الرجـل واملـرأة علـى السـواء          

شر صورة إجيابية عن املـرأة واملسـاواة يف الوضـع واملسـؤوليات بـني         وسائط اإلعالم على ن   
 .املرأة والرجل سواء يف اجملاالت اخلاصة أو اجملاالت العامة

ويساور اللجنـة القلـق لعـدم التوعيـة الكافيـة باالتفاقيـة وإجـراءات تطبيقهـا وإنفاذهـا،                    - ٣٤١
ذلـك توعيـة مـوظفي اجلهـاز القضـائي      وكذا حبقوق اإلنسان الواجبة للمرأة بصفة عامة، مبا يف    

 .وأجهزة إنفاذ القوانني والنساء أنفسهن

ــة والتــدريب بشــأن      - ٣٤٢ ــرامج للتوعي ــة الطــرف علــى أن تضــع ب ــة الدول وحتــث اللجن
أجهزة الشرطة وغريها من موظفي اجلهاز القضائي والربملانيني وسيما لفائدة  االتفاقية، وال
حبمالت التوعية املوجهة للمرأة لتعزيـز وعيهـا حبقـوق          وتوصي باالضطالع   . إنفاذ القوانني 

اإلنسان الواجبة هلا وضمان استفادة املـرأة مـن اإلجـراءات ووسـائل االنتصـاف للتصـدي              
 .النتهاكات حقوقها مبوجب االتفاقية

ويســاور اللجنــة القلــق لعــدم تعــاون الســلطات بالقــدر الكــايف مــع املنظمــات غــري           - ٣٤٣
كما يساور اللجنـة القلـق بشـأن انعـدام بيئـة             .نسائية يف تطبيق االتفاقية   احلكومية واجلمعيات ال  

منظمات غري حكومية نسائية وتشجع املشـاركة الفعليـة للمجتمـع           وتشغيل  متكينية تتيح إنشاء    
 .املدين يف تعزيز املساواة بني اجلنسني

ــات غــ         - ٣٤٤ ــع املنظم ــة أكــرب م ــاون بفعالي ــى التع ــة الطــرف عل ــة الدول ري وحتــث اللجن
احلكومية واملنظمات النسـائية يف تطبيـق االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك يف جمـال متابعـة التعليقـات                      

اللجنة الدولة الطرف إىل أن تتشاور مـع املنظمـات غـري احلكوميـة أثنـاء                وتوصي  . اخلتامية
علــى إتاحــة إنشــاء أيضــا وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف . إعــداد التقريــر الــدوري املقبــل

ت غري حكومية نسائية وتشجيع وتيسري املشاركة الفعليـة للمجتمـع املـدين        منظماوتشغيل  
 .يف التطبيق التام لالتفاقية وتعزيز حقوق اإلنسان الواجبة للمرأة

، ٢٠٠٠ولئن كانت اللجنة تسـلم بإنشـاء اجمللـس الـوطين للسياسـة اجلنسـانية يف عـام                    - ٣٤٥
لنهوض باملــــرأة غـري حاضـرة بالقـدر الكـايف،      الوطنيـــة لاألجهزة فإهنا تعرب عن قلقها لكــون    

أو املـوارد املاليـة والبشـرية لتعزيـز النـهوض بـاملرأة             اختـاذ القـرار     وال متلك ما يكفـي مـن سـلطة          
 لتجديـد تشـكيل     ٢٠٠٣ولـئن كانـت تالحـظ اختـاذ قـرار يف            . واملساواة بـني اجلنسـني بفعاليـة      

 .لس خالل السنوات املاضيةاجمللس، فإن القلق يساور اللجنة لتعليق أعمال اجمل
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الوطنيـة القائمـة جلعلـها أكثـر     األجهـزة  وتوصي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف          - ٣٤٦
اختـاذ القـرار    فعالية عـن طريـق التعريـف هبـا بالقـدر الكـايف وختويلـها مـا يكفـي مـن سـلطة                        

قائمـة علـى    واملوارد املالية والبشرية على مجيع املسـتويات وتعزيـز التنسـيق بـني اآلليـات ال               
 .الصعيدين الوطين واحمللي للنهوض باملرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني

وإذ تالحظ اللجنة صياغة مشروع قانون بشأن منع وقمع العنف املـرتيل، فإهنـا تعـرب         - ٣٤٧
 .حدوث العنف املرتكب ضد املرأة يف بيالروس، مبا فيه العنف املرتيلتزايد عن القلق حيال 

ــة الطــرف علــى أن تــويل   حتــث الو - ٣٤٨ ــة الدول ــا لجن ــة علي ــة  أولوي ــدابري مشولي الختــاذ ت
ــرأة يف األســرة ويف اجملتمــع    ــة وتوصــيتها  للتصــدي للعنــف املرتكــب ضــد امل ــا لالتفاقي  وفق

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل سن مشروع قانون بشأن منع وقمع العنـف             . ١٩ العامة
ف املرتكب ضد املرأة واملعاقبــــة عليـــــه بكــــل         املرتيل وضمان املالحقة القضائية على العن     

وينبغـي أن تتـاح للنسـاء ضـحايا العنـف وسـائل االنتصـاف               . ما يلـزم مـن صـرامة وسـرعة        
واحلماية مبا فيهـا إصـدار أوامـر احلمايـة وتـوفري فـرص االسـتفادة مـن املسـاعدة القانونيـة،                      

ي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن       كما توصـ  . وكذا إتاحة املآوى بأعداد كافية وبتمويل كاف      
ــوظفني وال    ــة للم ــة الكامل ــل التوعي ــيما  تكف ــراد الشــرطة و س ــوانني   أف ــاذ الق مســؤولو إنف

واجلهــاز القضــائي ومقــدمو الرعايــة الصــحية واملســاعدون االجتمــاعيون بكافــة  اآلخــرون 
 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعهـد باختـاذ تـدابري          . أشكال العنف املرتكب ضد املرأة    

للتوعية من أجـل منـع ومكافحـة العنـف املرتكـب ضـد املـرأة عـن طريـق وسـائط اإلعـالم                        
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا القــادم  . وبــرامج التوعيــة العامــة

 .معلومات عن التدابري املتخذة
ار بالنســاء وإذ تســلم اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف ملعاجلــة مســألة االجتــ  - ٣٤٩

والفتيــات، مبــا يف ذلــك وضــع أحكــام تتعلــق باالجتــار باألشــخاص يف القــانون اجلنــائي اجلديــد  
، ٢٠٠٧-٢٠٠٢واعتماد برنامج وطين للتدابري الشاملة ملنع االجتار باألشخاص والبغـاء لفتـرة             

انــات فــإن اللجنــة ال يــزال يســاورها القلــق إزاء مشــكل االجتــار بالنســاء يف بــيالروس وقلــة البي 
 .التفصيلية واملعلومات بشأن هذه الظاهرة

ــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا ملكافحــة االجتــار بالنســاء       - ٣٥٠ ــة الدول وحتــث اللجن
وتوصــي بتعزيــز التــدابري الراميــة إىل حتســني احلالــة االقتصــادية للمــرأة إلزالــة    . والفتيــات

عــادة التأهيــل وإعــادة أســباب تعرضــها لالجتــار، وكــذا اختــاذ تــدابري الــدعم االجتمــاعي وإ
توقيع عقوبات  وتدعو احلكومة إىل كفالة     . اإلدماج لفائدة النساء والفتيات ضحايا االجتار     

هبـن حـىت يـدلني      املتجـر   تقـدمي الـدعم الـالزم للنسـاء والفتيـات           أشد على املتجرين وكفالة     
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ــوانني      .  املتجــرينبشــهادهتن ضــد  ــاذ الق ــرطة احلــدود ومســؤويل إنف ــدريب ش وتوصــي بت
وتطلـب  . يكسبهم املهـارات الالزمـة للتعـرف علـى ضـحايا االجتـار وتقـدمي الـدعم هلـن                   مبا

اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها القادم معلومات وبيانات شاملة عن االجتـار               
وتطلـب اللجنـة أيضـا أن تـوفر الدولـة الطـرف معلومـات عـن التـدابري                   . بالنساء والفتيات 

 .االجتار هبن ومكافحة تلك الظاهرة وعن أثر تلك التدابرياملتخذة للتصدي ألسباب 
وتعرب اللجنة عن قلها حيال حالـة املـرأة يف سـوق العمـل الـيت تتسـم بارتفـاع بطالـة                       - ٣٥١

، العمالـة املنخفضـة األجـر مثـل قطـاعي الصـحة والتعلـيم             اإلناث، ومتركـز النسـاء يف قطاعـات         
، وذلـك رغـم      كـال القطـاعني العـام واخلـاص         يف ووجود فجـوة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل           

ويسـاور اللجنـة قلـق ألن قـوانني العمـل يف الدولـة الطـرف                . املستويات التعليمية العالية للمـرأة    
الــيت تفــرط يف محايــة النســاء األمهــات وتقيــد مشــاركة املــرأة يف عــدد مــن اجملــاالت، قــد تضــع  

وتـدمي القوالـب     القطـاع اخلـاص      وال سـيما يف   عقبات يف وجه مشاركة املـرأة يف سـوق العمـل            
 .النمطية بشأن دور كل جنس من اجلنسني

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى ضـمان تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف                       - ٣٥٢
 مـن   ٤ من املـادة     ١سوق العمل بإجراءات منها اختاذ التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقا للفقرة           

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـــى تكثيـف جهودهـا           . ٢٥االتفاقية والتوصية العامة رقم     
من أجل ضمان أن تكون كافة برامج خلق فرص العمل وختفيف حدة الفقر مراعية لنـوع    

. اجلنس، وأن تستفيد املرأة استفادة كاملة من كافـة بـرامج دعـم تنظـيم املشـاريع اخلاصـة                  
 أو عموديـا، وتقريـب مث   وتوصي بتعزيز اجلهود للقضـاء علـى التفرقـة املهنيـة، سـواء أفقيـا          

سد الفجوة القائمة يف األجـور بـني املـرأة والرجـل، بـأمور منـها إقـرار زيـادات إضـافية يف                       
وتوصــي . األجــور يف القطاعــات الــيت تســيطر علــى املــرأة مــن قطاعــات العمالــة احلكوميــة

 ١١  من املادة٣اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبراجعات منتظمة للتشريعات، وفقا للفقرة 
 .من االتفاقية، بغية ختفيض احلواجز اليت تعترض املرأة يف سوق العمل

ــة قلــق إزاء تأنيــث الفقــر، ال ســيما يف صــفوف الفئــات الضــعيفة مــن       - ٣٥٣ ويســاور اللجن
 .النساء، من قبيل النساء املعيالت ألسرهن، واملسنات والريفيات

، حسب   املرأة استفادة كاملة   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل استفادة        - ٣٥٤
 من كافة برامج ختفيف حدة الفقر وأن تقدم يف تقريرها القـادم معلومـات عـن                 احتياجاهتا،

التــدابري املتخــذة لتحســني احلالــة االقتصــادية للمــرأة، ال ســيما املــرأة املنتميــة إىل الفئــات     
 .الضعيفة
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 وكـذلك التـدهور    لصحي للمرأة الوضع ا التدهور العام يف    ويساور اللجنة القلق بشأن      - ٣٥٥
ــى اخلــدمات الصــحية     ــرأة عل ــرص حصــول امل ــق أيضــا  . يف ف ــة القل الســتمرار ، ويســاور اللجن

طريقة أولية لتحديد النسل، ومحل املراهقات، وتـدهور صـحة احلوامـل،      كستخدام اإلجهاض   ا
 .إليــدزا/وانتشــار األمــراض املنقولــة باالتصــال اجلنســي مبــا فيهــا فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
 .ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء األثر السليب املتزايد لكارثة تشرينوبيل على صحة املرأة

 ،بالتنفيذ الكامل لنـهج مشـويل علـى مـدار احليـاة جتـاه صـحة املـرأة                 وتوصي اللجنة    - ٣٥٦
والتعزيــز املــايل   يف ذلــك إتاحــة احلصــول علــى الرعايــة الصــحية بتكلفــة ميســورة،          مبــا 

ربامج تنظيم األسرة وتوفري فرص أكـرب حلصـول كافـة النسـاء والرجـال علـى                 والتنظيمي ل 
وحتث الدولة الطـرف علـى   .  وفقا لتوصيتها العامة بشأن املرأة والصحة      وسائل منع احلمل  

ــان لتشــجيع الســلوك اجلنســي         ــات والفتي ــة للفتي ــة اجلنســية واإلجنابي ــرامج التربي ــز ب تعزي
وتطلـب اللجنـة    . هاض وسـيلة لتحديـد النسـل      املسؤول وكذا عدم تشجيع استخدام اإلج     

إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري القادم املزيد من املعلومات والبيانـات عـن                
اإليـدز يف   /انتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي مبا فيها فريوس نقص املناعة البشرية          

عن جهود الدولة الطرف مـن      ، وكذلك   صفوف النساء وعن التدابري املتخذة للتصدي هلا      
 .أجل مواصلة التصدي ألثر كارثة تشرينوبيل على املرأة

وإذ تسلم اللجنـة بتزايـد متثيـل املـرأة يف جملـس النـواب باجلمعيـة الوطنيـة، ويف اجملـالس               - ٣٥٧
احمللية للنواب، ويف احملكمة العليا، وكذا استخدام مبدأ احلصـص يف تشـكيل جملـس اجلمهوريـة      

لوطنية، فإهنا تظل قلقة إزاء نقص متثيل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واملعينـة، وال سـيما                 باجلمعية ا 
 . السلك الدبلوماسييف املراتب العليا ومناصب اختاذ القرار، مبا يف ذلك

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وتنفذ التـدابري الراميـة إىل زيـادة متثيـل                  - ٣٥٨
تخبة واهليئات املعينة، بطرق منها تنفيـذ التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، وفقـا               اهليئات املن  املرأة يف 
حـق املـرأة يف     إعمـال   ، بغيـة    ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامـة رقـم         ٤ من املادة    ١للفقرة  

ســيما يف املراتــب العليــا  املشــاركة علــى قــدم املســاواة يف مجيــع جمــاالت احليــاة العامــة، وال
ــأن  وتوصــي ا. الختــاذ القــرار  ــة ب ــة الطــرف  تطبــق للجن ــا الدول ــا التوصــية العامــة  تطبيق تام

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تزيد جهودهـا        .  املتعلقة باملرأة يف احلياة العامة     ٢٣ رقم
لقائــدات النســائيات حــاال واســتقباال وأن بنــاء قــدرات االراميـة إىل تقــدمي أو دعــم بــرامج  

رأة علـى قـدم املسـاواة يف اختـاذ القـرار السياسـي              تقوم حبمالت للتوعية بأمهية مشـاركة املـ       
 .واحلكومي
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وشــحة ويســاور اللجنــة قلــق إزاء انعــدام املعلومــات يف التقريــر عــن نســاء األقليــات،     - ٣٥٩
 .البيانات املتعلقة باملرأة املهاجرة واملرأة املسنة

علومـات  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا الـدوري القـادم م               - ٣٦٠
ــهن االقتصــادية       وبيانــات عــن نســاء األقليــات واملهــاجرات واملســنات، مبــا يف ذلــك حالت

 .والصحية وحالة عمالتهن

 مــن ١وتشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقبــل دون تــأخري تعــديل الفقــرة   - ٣٦١
 .اجتماع اللجنةبفترة  من االتفاقية، املتعلق ٢٠ املادة

ولـــة الطـــرف أن تســـتجيب للشـــواغل املعـــرب عنـــها يف  وتطلـــب اللجنـــة إىل الد - ٣٦٢
 ٢٠٠٦الـدوري التـايل املقـرر تقدميـه يف عـام            التعليقات اخلتامية احلالية وذلك يف تقريرها       

 . من االتفاقية١٨مبوجب املادة 

ألبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل      وإذ تأخذ اللجنة يف االعتبار ا      - ٣٦٣
القمة والدورات االستثنائية ذات الصلة لألمـم املتحـدة    ؤمترات ومؤمترات   املاليت اعتمدهتا   

من قبيل الدورة االستثنائية للجمعية العامة الستعراض وتقيـيم تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                 
، والــدورة االســتثنائية )الــدورة االســتثنائية احلاديــة والعشــرون(الــدويل للســكان والتنميــة 

، واملـؤمتر العـاملي     )الـدورة االسـتثنائية السـابعة والعشـرون       (بالطفـل   للجمعية العامـة املعنيـة      
ملكافحة العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب                     

للشيخوخة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج معلومـات            واجلمعية العاملية الثانية    
د ذات صلة من االتفاقية يف تقريرها الدوري        عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق مبوا       

 .املقبل

وتطلب اللجنـة النشـر الواسـع هلـذه التعليقـات اخلتاميـة يف بـيالروس حـىت يكـون                     - ٣٦٤
علــم بــيِّن شــعب بــيالروس وال ســيما القــائمون علــى األجهــزة احلكوميــة والساســة علــى   

 الرجل واملرأة واإلجراءات اإلجراءات اليت اختذت لضمان املساواة القانونية والفعلية بنيب
كما تطلب إىل الدولة الطرف أن تنشـر باسـتمرار          . الالزم اختاذها مستقبال يف هذا الصدد     

على نطاق واسع، وال سيما لدى املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسـان، االتفاقيـة             
ذا نتائج وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني وك

املسـاواة  : ٢٠٠٠املرأة عـام    �الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعنونة        
 .�بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
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  التقرير الدوري اخلامس - ٧ 
 أملانيا  

ــامس      - ٣٦٥ ــدوري اخلـــ ــا الـــ ــر أملانيـــ ــة يف تقريـــ ــرت اللجنـــ  يف (CEDAW/C/DEU/5)نظـــ
ــتيها ــودتني يف ٦٤١ و ٦٤٠ جلســ ــاين  ٢٢و  ٢١ املعقــ ــانون الثــ ــاير /كــ ــر (، ٢٠٠٤ينــ انظــ

CEDAW/C/SR.640641  و.( 
 

  للتقريرعرض الدولة الطرف  
قدمت ممثلة أملانيا التقرير فأشارت إىل أن التقرير الدوري اخلامس يعطي نظـرة شـاملة                - ٣٦٦

، ولفتـت االنتبـاه إىل احلـوار اجلـاري          ١٩٩٨ عن سياسة املساواة اليت تتبعها احلكومة منـذ عـام         
فاالتفاقية اآلن تتمتع بأولوية مل يسبق هلا مثيل يف الربملان األملـاين،            . مع املنظمات غري احلكومية   

 . ألول مرة تقريرا مقدما مبوجب االتفاقية٢٠٠٣الذي كان قد ناقش يف عام 
إىل خطـة عمـل احلكومـة ملكافحـة         وتعرضت املمثلة للتطورات األخرية فلفتت االنتباه        - ٣٦٧

العنف املرتكب ضـد املـرأة علـى مجيـع املسـتويات، والـيت تشـكل أول هنـج شـامل إزاء املسـألة                        
ويتطلب تنفيذ اخلطة بشكل فعال تعاونـا وثيقـا بـني احلكومـة             . وهتدف إىل حتقيق تغيري هيكلي    

 االحتـادي للحمايـة مـن       ويهـدف القـانون   . االحتادية والواليات، وفيما بـني الـوزارات االحتاديـة        
العنف إىل توفري احلماية السريعة لضحايا العنف، مبا يف ذلك احلماية مـن اجملـرمني الـيت توفرهـا                    

وقــد أبــرزت دراســة استقصــائية احلاجــة إىل أنــواع أخــرى مــن الــدعم واملشــورة          . احملكمــة
ع علـى عـاتق   ويف حني أن املسؤولية عن إنشاء هياكل الـدعم األساسـية هـذه إمنـا تقـ        . للضحايا

واليــات وبلــديات االحتــاد، فــإن احلــق يف حيــاة خاليــة مــن العنــف هــو أولويــة سياســية بالنســبة 
ــة االحتاديـــة ــة    . للحكومـ ــانون محايـ ــيم لقـ ــإجراء تقيـ ــرأة بـ ــة للمـ ــوزارة االحتاديـ وقـــد أمـــرت الـ

 بشـأن منـع التحرشـات اجلنسـية أثنـاء العمـل، كـان مـن شـأنه تـذليل                     ١٩٩٤املستخدمني لعام   
وســُتراعى النتـائج الــيت مت التوصـل إليهــا يف   . قبـات الــيت تعتـرض تنفيــذه بشـكل فعـال    بعـض الع 

 .التعديل املقبل للقانون إثر تبين توجيهات االحتاد األورويب املناهضة للتمييز
سألة االجتار بالنساء، فأعلنت عن إنشاء فريـق عامـل وطـين يعمـل مبثابـة            وفيما يتعلق مب   - ٣٦٨

نفيــذ خطــة العمــل، كمــا أعلنــت عــن إحــراز تقــدم كــبري يف التعــاون هيئــة توجيهيــة مــن أجــل ت
أمـا قـانون اهلجــرة،   . املؤسسـي بـني خمتلـف املســتويات احلكوميـة ومقـدمي اخلـدمات اآلخــرين      

الــذي ينفــذ توجيهــا صــادرا عــن اجمللــس األورويب فيــنص، يف مجلــة أمــور، علــى مــنح ضــحايا    
.  وضـع اإلقامـة بالنسـبة لضـحايا االجتـار بالبشـر            االجتار تصرحيا باإلقامة ملدة قصرية، فإنه يعـزز       

 .ويوفر هذا القانون للضحايا محاية ملموسة، إىل جانب تعزيز تدابري الدعم
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ــام   - ٣٦٩ ــذ ع ــيم  ١٩٩٩ومن ــاة ، كــان تعم ــدأ املوجــه يف العمــل    مراع املنظــور اجلنســاين املب
مشـاريع رائـدة يف مجيـع       وُتنفَّذ االسـتراتيجية عـن طريـق تـدابري و         . السياسي للحكومة االحتادية  
كما ُدشن مؤخرا يف جامعـة هامبولـت يف بـرلني مركـز الكفـاءة               . دوائر اإلدارة االحتادية تقريبا   

وقـد جنحـت   . املنظـور اجلنسـاين يف مجيـع نـواحي اجملتمـع     مراعـاة  اجلنسانية لـدعم تنفيـذ تعمـيم        
ة يف االحتـاد األورويب،     أملانيا يف الدعوة إىل إنشاء استراتيجية مزدوجة من أجـل سياسـة املسـاوا             

وُيــبني . املنظـور اجلنسـاين والسياســة التقليديـة الداعيـة إىل النـهوض بـاملرأة      مراعـاة  تضـم تعمـيم   
، ُرِصـد   ٢٠٠٢تعاون أملانيا اإلمنائي النجاح يف استخدام هذه االستراتيجية املزدوجة، ويف عام            

 ومـن أجـل مشـاريع خاصـة     املنظـور اجلنسـاين  مراعـاة   مليون يورو من أجل تعميم ٣٧,٤مبلغ  
 .باملرأة لدعم حقوقها

وأدخلت سياسة اإلصالح اليت تنـهجها احلكومـة االحتاديـة، والـواردة يف خطتـها لعـام                  - ٣٧٠
. ، إصــالحات بعيــدة املــدى يف جمــاالت مثــل االقتصــاد، والعمــل، واملاليــة، والتعلــيم        ٢٠١٠
ــق بإصــالح     كمــا ات ســوق العمــل،  راعــت مصــاحل النســاء واألســر بشــكل خــاص فيمــا يتعل

وذكـرت املمثلـة أيضـا عـدة تـدابري          . وستجري متابعة آلثار هذه اإلصالحات على املرأة بعنايـة        
العامــة، والعمــل بإجــازة الوظــائف رئيســية اختــذت يف املاضــي، مثــل قــانون تكــافؤ الفــرص يف  

ــانون      ــة، وق ــانون اهليئــات العمالي ــوة، واحلــق القــانوين يف العمــل بعــض الوقــت، وتعــديل ق  األب
 والرامـي إىل تشـجيع انضـمام املـرأة إىل أنشـطة      Job-Aqtiv Actإصالح سـوق العمالـة املسـمى    

سـوق العمـل   بشـأن الفـرص املتاحـة يف       وأعربت املمثلة عن قلقهـا بوجـه خـاص          . تعزيز العمالة 
 .بالنسبة للمرأة يف أملانيا الشرقية

، ال بـد مـن حـل التضـارب     وأفادت املمثلة أنه يف سبيل حتقيق التكافؤ يف فرص العمـل        - ٣٧١
وقــد تعاونــت احلكومــة مــع أصــحاب   . القــائم بــني مصــلحة احليــاة األســرية ومصــلحة العمــل  

املصلحة املعنيني يف إقناع املؤسسات بالفوائد االقتصادية اليت تنطوي عليها التدابري الـيت ُتمكِّـن               
يـيم لألنشـطة الـيت مت       وسـُيقدَّم عمـا قريـب تق      . العمال مـن التوفيـق بـني احليـاة األسـرية والعمـل            

 بني احلكومة االحتادية والرابطـات املركزيـة لألعمـال    ٢٠٠١االضطالع هبا مبوجب اتفاق عام      
كمـا شـجعت احلكومـة املـرأة        . التجارية يف أملانيا لتعزيز التكافؤ يف الفرص بـني الرجـل واملـرأة            

وأشـارت  .  احلجـم على االستخدام الذايت كأولوية يف استراتيجيتها لـدعم الشـركات املتوسـطة      
 وأن هــدف بلــوغ ٢٠٠٢ يف املائــة يف عــام ٥٨,٨املمثلــة إىل أن معــدل عمالــة املــرأة قــد بلــغ  

 .٢٠١٠يف املائة سيتحقق قبل عام  ٦٠
 يف املائة العليا من البلدان األوروبيـة مـن حيـث            ٣٠وإذا كانت أملانيا تندرج يف فئة الـ         - ٣٧٢

ألخـرية يف الترتيـب مـن حيـث تـوفري مرافـق الرعايـة               تقدمي االسـتحقاقات املاليـة لألسـر، فهـي ا         
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، إلنشـاء مرافـق لألطفـال       ٢٠١٠وقد تقرر اختاذ سلسلة من التدابري حىت عام         . والتعليم للطفل 
ويف حـني أن املـدارس ومراكـز الرعايـة النهاريـة            . من مجيع األعمـار تقـوم علـى أسـاس احلاجـة           

، فقد رصدت احلكومـة االحتاديـة مبلـغ         ودور احلضانة هي من مسؤوليات الواليات والبلديات      
 . باليني يورو إلنشاء مدارس بدوام كامل٤

واختتمت املمثلة كالمها فأشارت إىل أهنا مل تربز غري بعض اجلوانب الرئيسية املتعلقـة              - ٣٧٣
 .بتنفيذ االتفاقية، وأعربت عن تطلعها إىل إجراء حوار مع اللجنة بشأن هذه املسائل وغريها

 
  ت اخلتامية للجنةالتعليقا  

 مقدمة 
تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لتقــدميها تقريرهــا الــدوري اخلــامس يف موعــده،          - ٣٧٤
كما تـثين علـى الدولـة       . ينسجم مع املبادئ التوجيهية للجنة املتعلقة بإعداد التقارير الدورية         مما

ريـق العامـل السـابق      الفالـيت طرحهـا     سـئلة   األالطرف ملا قدمته من ردود خطيـة علـى املسـائل و           
وزاد مــن علــى التطــورات األخــرية يف البلــد  الــذي ركــز ، الشــفوي اعرضــهعلــى للــدورات و

 .حالة تنفيذ االتفاقيةتوضيح 
وتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفدا رفيـع املسـتوى يرأسـه سـكرتري الدولـة                  - ٣٧٥

وتعـرب اللجنـة عـن      . نسـاء والشـباب   وكبار السـن وال   األسرة  الربملاين للوزير االحتادي لشؤون     
 .تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة

مـن االتفاقيـة،    ) ب (٧الـتحفظ علـى املـادة       على الدولة الطرف لسـحبها      اللجنة  وتثين   - ٣٧٦
 .الذي كانت الدولة الطرف قد أبدته لدى التصديق عليها

رف العتراضـها علـى التحفظـات الـيت أبـدهتا دول            وتثين اللجنة أيضا علـى الدولـة الطـ         - ٣٧٧
 .أطراف أخرى باعتبارها حتفظات ال تنسجم مع أهداف االتفاقية وأغراضها

 
 اجلوانب اإلجيابية 

تالحظ اللجنة مع التقدير الشبكة الواسعة من املؤسسـات واآلليـات املتعلقـة باملسـاواة                - ٣٧٨
ــة، وا    ــع املســتويات احلكومي جملموعــة الواســعة النطــاق مــن السياســات   بــني اجلنســني علــى مجي

كما تالحظ مـع التقـدير النـهج املتكامـل إزاء         . االتفاقيةكثرية من   جماالت  تتناول  والربامج اليت   
الــذي مت مــؤخرا ملركــز الكفــاءة اجلنســانية لــدعم   واالفتتــاح املنظــور اجلنســاين مراعــاة تعمــيم 

قطــاع األعمــال ســتويات مبــا يف ذلــك علــى خمتلــف املاملنظــور اجلنســاين مراعــاة إدخــال تعمــيم 
 .والسياسة، واإلدارة، وتنفيذه
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وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير أيضــا أن الدولــة الطــرف قــد صــدقت علــى الربوتوكــول  - ٣٧٩
 مـن االتفاقيـة،   ٢٠ مـن املـادة   ١االختياري لالتفاقية وقبلت التعديل الـذي أدخـل علـى الفقـرة          

 .املتعلقة بوقت اجتماعات اللجنة
كما تثين اللجنة على الدولـة الطـرف العتمادهـا عـددا كـبريا مـن القـوانني وتعـديالهتا                     - ٣٨٠

بغية حتسني الوضـع القـانوين للمـرأة، مبـا يف ذلـك قـانون تعـديل قـانون األجانـب، الـذي يـنص                     
على منح حق مستقل يف اإلقامة لألزواج األجانب يف حالة االنفصـال بعـد سـنتني مـن العـيش                    

 قبـل ذلـك مبوجـب البنـد املتعلـق باملشـقة؛ والقـانون االحتـادي املتعلـق بتنفيـذ                     سويا يف أملانيـا أو    
مفهوم التكافؤ يف الفرص بني الرجل واملرأة، الذي يتيح منح األفضـلية للمـرأة يف ظـل ظـروف                  
معينة ويف جماالت يقل فيها متثيل املرأة؛ وقانون احلمايـة مـن العنـف، الـذي يـنص علـى إصـدار                

د اجملرمني، مبن فيهم الشركاء امليالون إىل العنف، وقانون إصـالح العمالـة             أوامر من احملكمة ض   
Job-Aqtivالذي ُيوسِّع بعض تدابري سياسات سوق العمل املتعلقة باملرأة . 

وتعــرب اللجنــة عــن ســرورها ملالحظــة الــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه املنظمــات غــري    - ٣٨١
نسـني وتعاوهنـا مـع الدولـة الطـرف، مبـا يف ذلـك               احلكومية العاملة يف موضوع املساواة بـني اجل       

ــق االستشــارات املنتظمــة، والعضــوية يف     ــة عــن طري ــا،  أفرق يف واملســامهة عمــل اإلدارات العلي
اإلجراءات التشريعية، والعضوية يف الوفد األملاين إىل جلنة وضـع املـرأة منـذ الـدورة االسـتثنائية                  

 .الثالثة والعشرين للجمعية العامة
عــرب اللجنــة عــن ترحيبــها بسياســة الدولــة الطــرف، الــيت تعمــل علــى دمــج البعــد    وت - ٣٨٢

 .اجلنساين يف براجمها للتعاون اإلمنائي وتعزيز حقوق املرأة يف هذا اإلطار
تقدير أن التقرير الدوري اخلامس للدولة الطرف قـد نـوقش يف            مع ال والحظت اللجنة    - ٣٨٣

 ).Bundestag(الربملان 
 

 لرئيسية والتوصياتالقلق امواضع   
يسـاور اللجنــة قلـق حيــال اسـتمرار تفشــي اآلراء احملافظـة واملســتندة إىل قوالـب منطيــة       - ٣٨٤

كما يقلقها أن وسائط اإلعـالم واإلعالنـات الدعائيـة          . بشأن دور املرأة والرجل ومسؤولياهتما    
 .ويف أدوار تقليديةكأداة للمتعة اجلنسية تصور النساء أحيانا 

 اللجنة بتعزيز السياسات وتنفيذ الربامج، مبا فيها محالت التوعية والتربية           توصيو - ٣٨٥
اإلعالنــات الدعائيــة، وســائط اإلعــالم ووكــاالت املوجهــة إىل املــرأة والرجــل، وال ســيما  

والعمل على ضمان القضاء على القوالب النمطيـة املرتبطـة بـاألدوار التقليديـة يف األسـرة                 



 

04-46275 83 
 

A/59/38  

كما توصي بتشجيع وسائط اإلعالم على نشر صورة إجيابية    . هوالعمل، ويف اجملتمع بأكمل   
 .للنساء كأداة للمتعة اجلنسيةعن املرأة وبذل جهود منسقة لتغيري تصور الرجل واجملتمع 

ــة عمــل شــاملة وتالحــظ أن       - ٣٨٦ ــر بوضــع خط ــت تق ــئن كان ــاح يف   ول ــع أن تت ــن املتوق م
ــالعنف    ٢٠٠٤ عــام ــق ب ــائج االستقصــاء املتعل ــة   ضــاملرتكــب نت ــرأة، فإهنــا تأســف حملدودي د امل

البيانات واملعلومات املتاحة بشأن نطاق العنف املرتكب ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املـرتيل،               
 .وأصلهن العرقيوطبيعة العنف وسن الضحايا 

بيانـات  أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري القـادم           وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى          - ٣٨٧
ق العنف املرتكب ضد املرأة، مبـا يف ذلـك داخـل األسـرة وأي               ومعلومات عن طبيعة ونطا   

 .مبـا يف ذلـك العنـف املرتكـب ضـد املهـاجرات         ضـد املـرأة     املرتكب  أشكال أخرى للعنف    
كمــا تشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا مــن أجــل تنفيــذ السياســات   

 .واخلطط والربامج الرامية إىل مكافحة العنف املرتكب ضد املرأة
وإذ تالحظ اللجنة االتفاق على النهوض بتكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف القطـاع               - ٣٨٨

اخلــاص مــن الصــناعة، تعــرب عــن قلقهــا الرتفــاع مســتوى البطالــة الطويلــة األمــد يف صــفوف  
النساء، وتزايـد عـدد النسـاء العـامالت لـبعض الوقـت واملـزاوالت ملهـن ذات أجـور زهيـدة أو                       

ــة منخ  ــز يف األجــور الــذي تواجهــه املــرأة والفــوارق بــني     مهــارات مهني فضــة واســتمرار التميي
يبـدو   كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الرجل ما يزال يقاوم فيمـا       . مؤهالهتا ومركزها املهين  

 . أخذ إجازة أبوة، رغم اعتماد أنظمة جديدة يف قانون استحقاقات تربية األطفال
 تكثيف جهودها لزيادة التكـافؤ الفعلـي للفـرص          وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     - ٣٨٩

فـرص تفرغهـا للعمـل، وذلـك بـإجراءات      مبـا يف ذلـك   بني الرجل واملرأة يف سوق العمـل،       
 مـن االتفاقيـة والتوصـية       ٤ مـن املـادة      ١منها اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة              

وتوصـي اللجنـة بـأن      . ، وتشجيع األجر املتساوي لقاء العمـل املتسـاوي القيمـة          ٢٥ العامة
تواصل الدولة الطرف رصد أثر األنظمة علـى العمـل لـبعض الوقـت وعلـى إجـازة األبـوة                   

، عند الضرورة، للتصـدي لآلثـار العكسـية لعمـل املـرأة لـبعض الوقـت،                 احلوافزوأن تزيد   
علــى اآلبــاء تشــجع ســيما فيمــا يتعلــق مبعاشــها التقاعــدي واســتحقاقات التقاعــد، وأن    ال

 . استخدام إجازة األبوةاإلكثار من
وتعرب اللجنة عـن قلقهـا لكـون االتفاقيـة مل حتـظ بقـدر مـن التعريـف واألمهيـة مماثـل                        - ٣٩٠
ــا ــه الصــكوك    مل ــت ب ــة حظي ــاد األورويب،    القانوني ــات االحت ــها توجيه ــيما من ــة، وال س اإلقليمي

إىل شـريعات، ترمـي     مبـا فيهـا الت     ،تـدابري الختـاذ   كأسـاس قـانوين     بانتظام  إليها  ال حيتكم   وبالتايل  
 .القضاء على التمييز ضد املرأة والنهوض باملرأة يف الدولة الطرف
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علـى االتفاقيـة باعتبارهـا      بدرجة أكـرب    وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تؤكد         - ٣٩١
يف جهودهـا الراميـة إىل حتقيـق هـدف املسـاواة             صكا قانونيا ملزما يف جمال حقوق اإلنسان      

ث الدولــة الطــرف علــى أن تتخــذ تــدابري اســتباقية لتعزيــز التوعيــة  كمــا حتــ. بــني اجلنســني
 علـى  باالتفاقية، وال سيما لدى أعضاء الربملان، واجلهاز القضائي واملمارسني ملهنة القـانون     

 .املستوى االحتادي ومستوى الواليات على السواء
ــة عــن قلقهــا   - ٣٩٢ ــهجها بعــض اجلوانــب مــن سياســة اإلصــالح الــيت ت  ألن وتعــرب اللجن ن

علـى حنـو خـاص      قـد يكـون هلـا أثـر سـليب           �٢٠١٠خطـة   �احلكومة االحتادية واملعروفـة باسـم       
 .على املرأة

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــدرس وترصــد بعنايــة أثــر اإلصــالحات          - ٣٩٣
 بغيـة إجـراء     االقتصادية واالجتماعية على املرأة يف كل مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم         

 . احلاجة ملقابلة اآلثار السلبية احملتملةتغيريات حسب
وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء وضـع املهـاجرات ونسـاء األقليـات، مبـن فـيهن النسـاء                       - ٣٩٤

املنتميــات إىل طائفــة الســينيت والغجــر اللــوايت يعــانني مــن شــىت أشــكال التمييــز بســبب اجلــنس  
هؤالء النسوة لالجتـار واالسـتغالل   بسبب أصوهلن العرقية أو خلفيتهن الدينية، وإزاء تعرض          أو

ــة لقلــة املعلومــات التفصــيلية املقدمــة يف التقــارير فيمــا يتعلــق بفــرص     . اجلنســي وتأســف اللجن
ــذا           ــيم، وك ــن التعل ــتفادهتن م ــل واس ــى عم ــن اخلــدمات الصــحية وحصــوهلن عل ــتفادهتن م اس

املتعلقــة يتعلــق بشــىت أشــكال العنــف املرتكــب ضــدهن وال ســيما البيانــات واملعلومــات     فيمــا
كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء وضـع بعـض خادمـات املنـازل األجنبيـات                . بالزواج القسري 

 .يف بيوت الدبلوماسيني
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابري فعلية للقضاء على التمييـز ضـد         - ٣٩٥

ليـة، واحتـرام   املهاجرات ونساء األقليات، سـواء يف اجملتمـع برمتـه أو داخـل جمتمعـاهتن احمل           
وتعزيز حقوق اإلنسـان الواجبـة هلـن، عـن طريـق تـدابري فعالـة واسـتباقية، مبـا فيهـا بـرامج                        

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل القيام بأحبـاث بشـأن حالـة املهـاجرات               . التوعية
ونساء وفتيات األقليـات، وتزويـد اللجنـة بالبيانـات واملعلومـات الكافيـة عـن وضـعهن يف                   

 مبا يف ذلك ما يتعلق باالجتار هبـن واسـتغالهلن جنسـيا وكـذلك عـن                 رير الدوري القادم  التق
كمـا توصـي اللجنـة الدولـة الطـرف          . تدابري الوقاية والتأهيـل املتخـذة بشـأن هـذه الفئـات           

بتكثيف اجلهود مـن أجـل محايـة حقـوق اإلنسـان الواجبـة خلادمـات املنـازل األجنبيـات يف                     
 .بيوت الدبلوماسيني
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ولئن كانت اللجنة تقدر جتاوز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية للحـد األدىن احلاسـم     - ٣٩٦
 يف املائـــة، فـــإن القلـــق يســـاورها لضـــعف متثيـــل املـــرأة يف املراتـــب العليـــا مـــن  ٣٠املتمثـــل يف 

القطاعات األخرى للحيـاة العامـة، وال سـيما يف قطـاع الوظيفـة العامـة، واخلدمـة الدبلوماسـية                    
 .العلمية ودوائر البحوث والدوائر األكادمييةوالدوائر 
وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ إجـراءات لتسـهيل زيـادة فـرص وصـول                     - ٣٩٧

وتوصــي باختــاذ تــدابري اســتباقية إلزالــة العقبــات، والقيــام عنــد  . املــرأة إىل املناصــب العليــا
 ٤ من املادة ١ يف الفقرة الضرورة بتنفيذ تدابري خاصة مؤقتة؛ على النحو املنصوص عليها

 .من االتفاقية
يف � التــدابري اخلاصــة املؤقتــة�وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا لكــون بعــض اإلشــارات إىل  - ٣٩٨

 .  من االتفاقية فهما واضحا٤ من املادة ١لفقرة ا عدم فهم تنم عنتقرير الدولة الطرف 
قريـر القـادم، التوصـية      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تراعـي، يف إعـدادها للت            - ٣٩٩

 .تفاقيةاال من ٤ من املادة ١ للجنة بشأن الفقرة ٢٥العامة 
الــذي يرمــي إىل حتســني  وإذ تقــر اللجنــة بــأن القــانون املــنظم للوضــع القــانوين للبغايــا   - ٤٠٠

 .قد دخل حيز النفاذ، فإهنا تظل قلقة إزاء استغالل البغاء احلماية القانونية واالجتماعية
 اللجنة الدولة الطرف بأن تراقب تطبيق هذا القـانون وتقـدم، يف تقريرهـا            وتوصي - ٤٠١

تتيح طائفة واسعة مـن السـبل البديلـة         وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج     . القادم، تقييما ملفعوله  
عـادة  إلصـرف املـرأة عـن ممارسـة البغـاء، وكـذا بـرامج        لكسب العيش وبـذلك تـؤدي إىل      

أيضا بتنفيذ الـربامج التثقيفيـة واإلعالميـة بشـأن قضـايا            وتوصي اللجنة   . ملساعدهتاالتأهيل  
 .حقوق اإلنسان اليت ينطوي عليها استغالل البغاء

وإذا تالحظ اللجنة الدراسات واالستقصـاءات العديـدة الـيت كُلفـت جهـات خارجيـة           - ٤٠٢
لتقريــر الثــاين والثالــث وااجلــامع للتقريــرين الــدوريني بالقيــام هبــا يف أعقــاب نظرهــا يف التقريــر  

ــائج       ــة النت ــا لقل ــرب عــن قلقه ــع، تع ــدوري الراب ــة أو احلصــائلال ــة إىل اللجن ــت   املقدم يف الوق
 .املناسب ألغراض النظر يف التقرير الدوري اخلامس

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف تقريرهــا القــادم، معلومــات عــن   - ٤٠٣
ــائج احملصــل عليهــا مــن الدراســات واالستقصــاءات    ــها وسياســاهتا  النت ــأثر قوانين املتعلقــة ب
 .وخططها وبراجمها الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني

املنظمات غري احلكومية النسائية عنـد      بالتشاور مع   اللجنة الدولة الطرف    وتوصي   - ٤٠٤
 .القادمالدوري إعدادها لتقريرها 
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عـــرب عنـــها يف وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تســـتجيب للشـــواغل امل  - ٤٠٥
مبوجـب   ٢٠٠٦املقـرر تقدميـه يف عـام    التعليقات اخلتامية احلالية وذلك يف تقريرها القـادم        

 . من االتفاقية١٨املادة 
ألبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل      وإذ تأخذ اللجنة يف االعتبار ا      - ٤٠٦

ثنائية ذات الصلة لألمـم املتحـدة   القمة والدورات االست ؤمترات ومؤمترات   املاليت اعتمدهتا   
من قبيل الدورة االستثنائية للجمعية العامة الستعراض وتقيـيم تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر                 

، والــدورة االســتثنائية )احلاديــة والعشــرونالــدورة االســتثنائية (الــدويل للســكان والتنميــة 
، واملـؤمتر العـاملي     )لعشـرون الـدورة االسـتثنائية السـابعة وا      (للجمعية العامـة املعنيـة بالطفـل        

ملكافحة العنصـرية والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب                     
للشيخوخة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تـدرج معلومـات            واجلمعية العاملية الثانية    

وري عن تنفيذ جوانب من هذه الوثائق تتعلق مبواد ذات صلة من االتفاقية يف تقريرها الد              
 .املقبل
 شـعب وتطلب اللجنة النشر الواسع هلذه التعليقات اخلتامية يف أملانيـا حـىت يكـون                - ٤٠٧

أملانيا وال سيما القائمون على األجهزة احلكومية والساسة على بينـة مـن اإلجـراءات الـيت                 
ا اختذت لضمان املساواة القانونية والفعلية بني الرجـل واملـرأة واإلجـراءات الـالزم اختاذهـ               

كمـا تطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تنشـر باسـتمرار علـى نطـاق                  . مستقبال يف هذا الصـدد    
ــوق اإلنســـان، االتفاقيـــة         ــائية ومنظمـــات حقـ ــدى املنظمـــات النسـ ــع، وال ســـيما لـ واسـ
وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنهاج عمل بيجني وكذا نتائج 

املسـاواة  : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �شرين للجمعية العامة املعنونة     الدورة االستثنائية الثالثة والع   
 .�بني اجلنسني، والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

 



 

04-46275 87 
 

A/59/38  

 الفصل اخلامس
  تفاقيةلالمبوجب الربوتوكول االختياري املضطلع هبا األنشطة   

أشـكال التمييـز    تفاقية القضاء على مجيع     ال من الربوتوكول االختياري     ١٢تنص املادة    -٤٠٨
 مـن االتفاقيـة   ٢١ضد املرأة علـى أن تـدرج اللجنـة يف تقريرهـا السـنوي املقـدم مبوجـب املـادة                     

 .موجزا لألنشطة اليت اضطلعت هبا مبوجب الربوتوكول
 

 مـن   ٢اإلجراءات اليت اختـذهتا اللجنـة يف مـا يتصـل باملسـائل الناشـئة عـن املـادة                     -ألف  
 الربوتوكول االختياري

  اللجنـــة علمـــا بتقريـــر الفريـــق العامـــل املعـــين بالرســـائل مبوجـــب الربوتوكـــول  حتـــيط -٤٠٩
 ).الثالث هلذا التقريرانظر املرفق (، وبالقرارات اليت اختذها الفريق العامل االختياري

 
 مـن   ٨اإلجراءات اليت اختـذهتا اللجنـة يف مـا يتصـل باملسـائل الناشـئة عـن املـادة                     -باء  

 الربوتوكول االختياري
ــالفقرة   -٤١٠ ــادة  ١عمــال ب ــة    ٨ مــن امل ــه إذا تلقــت اللجن ــاري، فإن  مــن الربوتوكــول االختي

معلومــات موثوقــة تــدل علــى وقــوع انتــهاكات جســيمة أو منتظمــة مــن جانــب دولــة طــرف    
للحقوق املنصوص عليها يف االتفاقية، تدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إىل التعـاون يف فحـص                

 . املعلومات املعنية هبذا الغرضاملعلومات وتقدمي مالحظات بشأن
ــادة   -٤١١ ــة      ٧٧وعمــال بامل ــإبالغ اللجن ــام ب ــوم األمــني الع ــة، يق ــداخلي للجن  مــن النظــام ال

 مـن  ١باملعلومات املقدمة، أو الـيت يتضـح أهنـا مقدمـة إىل اللجنـة، للنظـر فيهـا يف إطـار الفقـرة                        
 . من الربوتوكول االختياري٨املادة 
 من الربوتوكول االختيـاري خـالل الفتـرة قيـد         ٨ مبوجب املادة    وتواصل اللجنة عملها   - ٤١٢

 من النظـام الـداخلي للجنـة، تعـد مجيـع وثـائق              ٨١ و   ٨٠وعمال بأحكام املادتني    . االستعراض
 مـن الربوتوكـول االختيـاري سـرية،         ٨وإجراءات اللجنة املتصلة بأدائها ملهامها مبوجـب املـادة          

 .ءاهتا مبوجب تلك املادة كجلسات مغلقةوُتعقد مجيع اجللسات املتعلقة بإجرا
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

ــد    -٤١٣ ــة يف البن ــال      ٧نظــرت اللجن ــل بأعم ــال، ســبل ووســائل التعجي ــن جــدول األعم  م
 ويف  ٢٠٠٤ ينـاير / كـانون الثـاين    ٣٠ و   ١٢ املعقـودتني يف     ٦٤٧ و   ٦٢٩اللجنة، يف جلسـتيها     

 .جلسات مغلقة
 

  من جدول األعمال٧راءات اليت اختذهتا اللجنة يف إطار البند اإلج  
 أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورتني احلادية والثالثني والثانية والثالثني

قررت اللجنة أن يضم الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورة احلادية والـثالثني األعضـاء                -٤١٤
 :التالية أمساؤهم

 براميال باتن 
 روساريو مانالو 
 غوران ميالندر 
 يوالندا فريير غوميز 
وقررت اللجنة أن يضم الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورة الثانية والثالثني األعضـاء               -٤١٥

 :واألعضاء املناوبني التالية أمساؤهم
 األعضاء 
 آبيا - آما فرميا كوكر دوركاس 
 فرانسواز غاسبارد 
 آيدا غونزاليس مارتينيس 
 فيكتوريا بوبسكو 
 هيسو شن 
 األعضاء املناوبون 

 يوالندا فريير غوميز 
 ساملا خان 
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 فاطمة كواكو 
 دوبرافكا سيمونوفيتش 
 ماريا رجيينا تافاريس دا سيلفا 

 
انعقاد الدورة احلادية والثالثني، واجتماع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة للـدورة                 مواعيد  

ــدورة الر  ــثالثني وال ــة وال ابعــة للفريــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول    الثاني
 االختياري

، سـتعقد الـدورة احلاديـة       ٢٠٠٤عمال مبشروع جدول املـؤمترات واالجتماعـات لعـام           -٤١٦
وسيجتمع الفريق العامـل ملـا قبـل        . ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٢٣ إىل   ٦والثالثون للجنة يف الفترة من      

وسـيعقد الفريـق العامـل      . ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٣٠ إىل   ٢٦ن  الدورة للدورة الثانيـة والـثالثني مـ       
ــه الرابعــة مــن      ــاري دورت ــران٣٠املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول االختي ــه إىل / حزي يوني

 .٢٠٠٤يوليه /متوز ٢
 

انعقاد الدورة الثانيـة والـثالثني، واجتمـاع الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة للـدورة           مواعيد  
ورة اخلامســة للفريــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول  الثالثــة والــثالثني والــد

 االختياري
، سـتعقد الـدورة الثانيـة       ٢٠٠٥عمال مبشـروع جـدول املـؤمترات واالجتماعـات لعـام             -٤١٧

ــة يف الفتــرة مــن   ــاير / كــانون الثــاين٢٨ إىل ١٠والثالثــون للجن وســيجتمع الفريــق . ٢٠٠٥ين
فربايـر  / شـباط ٤ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ٣١الثة والـثالثني مـن   العامل ملا قبل الدورة للدورة الث   

وســيعقد الفريــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري دورتــه         . ٢٠٠٥
 .٢٠٠٥فرباير / شباط٤يناير إىل / كانون الثاين٣١اخلامسة من 

 
 تنظر فيها اللجنة يف دورتيها املقبلتنيسالتقارير اليت 

للجنـــة أن تنظـــر يف التقـــارير التاليـــة يف دورتيهـــا احلاديـــة والـــثالثني والثانيـــة   قـــررت ا -٤١٨
 :والثالثني
 الدورة احلادية والثالثون )أ( 
  والتقارير الدورية الثانية والثالثةالتقارير األوىل ��١ 
 أنغوال  
 مالطة  



 

90 04-46275 
 

A/59/38

 التفيا  
 التقارير الدورية الثانية والثالثة والرابعة واخلامسة ��٢ 
 نيا االستوائيةغي  
 التقارير الدورية اخلامسة ��٣ 
 بنغالديش  
 اجلمهورية الدومينيكية  
 سبانياأ  
 تقارير املتابعة ��٤ 
 األرجنتني  
 الدورة الثانية والثالثون )ب( 
 التقارير األوىل ��١ 
 )األول والثاين والثالث اجلامع للتقارير التقرير(ساموا   
 ) األول والثاين والثالث والرابع واخلامسقاريراجلامع للتالتقرير (الوس   
 التقارير الدورية ��٢ 
 )التقرير الدوري الثاين(اجلزائر   
 ؛) الثاين والثالثاجلامع للتقريرين الدورينيالتقرير (كرواتيا   
 ؛)الثاين والثالث والرابع واخلامساجلامع للتقارير الدورية التقرير (غابون   
 ؛)الرابع واخلامساجلامع للتقريرين الدوريني التقرير (إيطاليا   
 ؛) الثالث والرابعاجلامع للتقريرين الدورينيالتقرير (باراغواي   
 ؛) الرابع واخلامساجلامع للتقريرين الدورينيالتقرير (تركيا   

 
 ٢٠٠٤ اجتماعات األمم املتحدة املقرر أن حتضرها رئيسة أو أعضاء اللجنة يف عام

ــ -٤١٩ االجتماعـــات التاليـــة يف مـــن ينـــوب عنـــها أن حتضـــر الرئيســـة أو بـــة أوصـــت اللجنـ
 :٢٠٠٤ عام

 الدورة الثامنة واألربعون للجنة وضع املرأة؛ )أ( 
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 الدورة الستون للجنة حقوق اإلنسان؛ )ب( 
االجتمــاع الثالــث املشــترك بــني اللجــان للــهيئات املنشــأة مبعاهــدات حقــوق     )ج( 

حتضــره رئيســة  (٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٢ و ٢١مي يــويف جنيــف اإلنســان، واملقــرر عقــده 
 ؛)اللجنة وعضوان من أعضاء اللجنة

االجتماع السادس عشر لرؤسـاء اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات حقـوق اإلنسـان                )د( 
 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥ إىل ٢٣من املقرر عقده يف الفترة 

ثـة واملناسـبة التذكاريـة      اللجنة الثال (الدورة التاسعة واخلمسون للجمعية العامة       )هـ( 
 ).اخلامسة والعشرين العتماد اجلمعية العامة لالتفاقيةالسنوية لالحتفال بالذكرى 

 
  من االتفاقية١٨تعزيز أساليب عمل اللجنة مبوجب املادة   

 
 النظر يف تقارير الدول األطراف 
وبصــفة . عملــهاواصــلت اللجنــة النظــر يف التــدابري الراميــة إىل تعزيــز فعاليــة أســاليب     -٤٢٠

ــادة        ــة مبوجــب امل ــة املقدم ــارير الدوري ــالنظر يف التق ــق ب ــار املتعل  مــن ١٨خاصــة، ناقشــت اخلي
االتفاقية يف أفرقة عاملة موازية، علـى أسـاس مـذكرة املعلومـات األساسـية الـيت أعـدهتا األمانـة                     

 أيضـا ذكـر     ومت). (CEDAW/C/2004/I/4/Add.2العامة بشأن آثار هذا اخليار وأسـاليبه احملتملـة          
بــدائل أخــرى، مثــل متديــد الــدورتني الســنويتني للجنــة ملــدة أســبوع واحــد لكــل دورة، وعقــد  

ومت إطالع اللجنة يف بداية دورهتا الثالثني على أنه مـا زال يـتعني النظـر         ). ثالثة(دورة استثنائية   
 هــذه  دولــة طرفــا، وال يشــمل ذلــك التقــارير الــيت ســيُنظر فيهــا يف  ٣٣يف تقــارير مــا جمموعــه  

ــب أن   ــدورة، إىل جان ــدورة التاســعة       ١٤ال ــام ال ــذ اختت ــة من ــة العام ــرا وصــلت إىل األمان  تقري
وتشعر اللجنة بالقلق ألنـه ال يـزال يـتعني النظـر يف عـدد كـبري مـن التقـارير،                     . والعشرين للجنة 

وأن التــأخري املتصــل بــالنظر يف هــذه التقــارير يشــكل يف حــد ذاتــه عــامال غــري مشــجع للــدول   
ــرا ــدها   األط ــا يف موع ــدمي تقاريره ــى تق ــتقبل،     . ف عل ــيتعني يف املس ــه س ــدرك أيضــا أن ــي ت وه

. ختصيص وقت أثناء دوراهتا السنوية لتنفيذ واليتـها مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة        
ووافقــت اللجنــة علــى النظــر كــذلك يف أســاليب عملــها يف االجتمــاع غــري الرمســي املقــرر أن    

، حيث ستواصل اللجنـة النظـر يف أسـاليب          )انظر أدناه (وترخيت هبولندا   مايو يف أ  /ينعقد يف أيار  
 .النظر يف التقارير الدورية يف األفرقة العاملة املوازية
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 االجتماع غري الرمسي للجنة 
رحبت اللجنة مع التقدير بدعوة حكومـة هولنـدا لعقـد اجتمـاع غـري رمسـي يف الفتـرة                   -٤٢١
 كــوميليسوأعربــت عــن امتناهنــا للســيد . رخيــت هبولنــدا يف أوت٢٠٠٤مــايو / أيــار٧ إىل ٥مــن 

 اسـتعداده للتحضـري لالجتمـاع،       لـى فلينتريمان، على مبادرته للحصـول علـى هـذه الـدعوة، وع           
ومت االتفاق علـى أن التركيـز الرئيسـي لالجتمـاع سـيكون علـى أسـاليب                 . بالتنسيق مع األمانة  

ــة  ــة   . عمــل اللجن ــاقش اللجن ــراف؛   النظــر : وبصــفة خاصــة، ســوف تن ــدول األط ــارير ال يف تق
والتعليقات اخلتامية؛ واخليار املتعلق باجتمـاع أفرقـة عاملـة موازيـة للنظـر يف التقـارير الدوريـة؛                   

وســوف يــتم . والوثيقــة األساســية املوســعة ومواءمــة املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير
للجنـة  التاليـة   صـية العامـة     أيضا ختصـيص وقـت لعقـد دورة لتقـارع األفكـار حـول فحـوى التو                

 والنهج الذي يتبع يف هذا الصدد وكلفت اللجنة رئيسـتها، بالتنسـيق مـع السـيد               ٢بشأن املادة   
وطلبت إىل األمانة إعـداد مـذكرة معلومـات أساسـية     . فلينتريمان، واألمانة، مبهمة تنظيم العمل   

 .ناقشةعن البنود املدرجة يف جدول أعمال االجتماع غري الرمسي لتسهيل امل
 

تنفيذ استراتيجية اللجنة لتشـجيع الـدول األطـراف علـى أن تقـدم تقاريرهـا وفقـا                   
  من االتفاقية١٨ للمادة

 مـع الـدول األطـراف الـيت     ٢٠٠٣يوليـه  / متـوز ١٦متابعة لالجتمـاع املغلـق املنعقـد يف        -٤٢٢
 اإلضـافية  توضـيح التـدابري  ل، ومواصـلة   على املوعـد املقـرر لتقـدمي تقاريرهـا       مخس سنوات مرت  

الـيت  ها الرئيسـة إىل الـدول   تاملتخذة للتشجيع على تقدمي التقارير، مبا يف ذلك الرسالة اليت وجه        
، )٢(٢٠٠٣يوليـه   / متـوز  ١٨يف  األوىل    على املوعـد املقـرر لتقـدمي تقاريرهـا         مخس سنوات مرت  

أبلغـت  و.  دولة، الحظت اللجنة أن عددا قليال من الدول قدمت تقاريرها األوىل           ٢٩وعددها  
وقررت اللجنة مواصـلة تقيـيم احلالـة        . عدة دول أخرى الرئيسة أو األمانة حبالة إعداد تقاريرها        

 يف دورهتــا احلاديــة والــثالثني، كمــا قــررت يف الوقــت  فيمــا يتعلــق بعــدم تقــدمي التقــارير األوىل 
سـيكون  الـيت   الراهن تأجيل اجتماع املتابعة املقرر عقده يف الدورة احلادية والثالثني مع الـدول              

وسـيتأثر   ٢٠٠٤مـايو   /يف أيـار  قد مر على املوعد املقرر لتقدمي تقاريرهـا األوىل مخـس سـنوات              
النظـر يف التقـارير الـيت تـرد إليهـا      اختاذ اللجنة ألي إجراءات يف هذا الصدد أيضا بقـدرهتا علـى    

 .معقولةزمنية خالل فترة 
 

_________________ 
 ، اجلـزء الثـاين،  (A/57/38) ٣٨الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة السـابعة واخلمسـون، امللحـق رقـم            انظر   )٢( 

 الفقـرات  ، اجلـزء الثـاين،  (A/58/38) ٣٨الـدورة الثامنـة واخلمسـون، امللحـق رقـم        املرجع نفسه،    و ،٣٦٩الفقرة  
٤٥٦-٤٥٣. 
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 ساليب عمل اللجنةألعام عرض  
ساليب عملـها احلاليـة     أل اعامعرضا   أن تدرج يف تقريرها السنوي       وافقت اللجنة على   -٤٢٣

 عليها أكثر سهولة من جانـب الـدول األطـراف           اإلطالعمن أجل جعلها أكثر شفافية، وجعل       
األمــم املتحــدة وبراجمهــا منظمــات وغريهــا مــن اجلهــات املهتمــة بتنفيــذ االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك  

 ). العاشر للتقرير النهائيانظر املرفق(وصناديقها، ومنظمات اجملتمع املدين 
 

 بيان بشأن حالة املرأة يف العراق 
حبثت اللجنة التطورات األخرية بشأن حالة املرأة يف العراق، وخباصـة اإلجـراءات الـيت            -٤٢٤

وتطلـب اللجنـة مـن      ). انظـر املرفـق الثـاين     (اختذها جملس احلكم، واعتمدت بيانا يف هذا الشأن         
 .يان إىل األمني العام لألمم املتحدة، وإصداره كبيان صحفي للجنةرئيستها إحالة الب

 
 طلب تقدمي تقرير جامع للتقريرين الدوريني الثاين والثالث 
أعربــت اللجنــة عــن خيبــة أملــها لعــدم تلقيهــا ردا مــن حكومــة اهلنــد علــى طلبــها يف      -٤٢٥

أخـرى اإلفـادة باملوعـد      وعليه فقد قررت اللجنة أن تطلب مـن احلكومـة مـرة             . الدورة السابقة 
اللـذان كـان املوعـد املقـرر     (املنتظر لتقـدمي تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث               

ــدميهما  ــوايل ٢٠٠٢أغســطس / آب٨ و ١٩٩٨أغســطس / آب٨لتق ــى الت ــك  ) عل ــا يف ذل ، مب
ة وقـررت اللجنـ   . تقدمي معلومات عن األحداث الـيت وقعـت يف غوجـارات وأثرهـا علـى املـرأة                

أيضــا أن تطلــب رئيســتها االجتمــاع باملمثــل الــدائم للهنــد لــدى األمــم املتحــدة لــدى حضــور   
 من أجل طلـب توضـيح مـن         ٢٠٠٤مارس  /الدورة الثامنة واألربعني للجنة وضع املرأة يف آذار       

 .احلكومة بشأن احلالة فيما يتعلق بإعداد التقرير املذكور
 

  االتفاقيةاخلامسة والعشرون العتمادالسنوية الذكرى  
ــدت  -٤٢٦ ــذكرى      أي ــال بال ــتعني االحتف ــه ي ــتها، بأن ــراح رئيس ــة اقت ــنوية اللجن ــة الس اخلامس

والعشرين العتماد اجلمعية العامـة لالتفاقيـة بتنظـيم مناسـبة تكـون بـارزة بشـكل مالئـم خـالل                
ومثـل هـذه املناسـبة، سـتتيح فرصـة إلبـراز التقـدم              . الدورة التاسعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة       

علـى  حملرز يف تنفيـذ االتفاقيـة ومسـامهة اللجنـة يف هـذه اجلهـود، وستشـري أيضـا إىل أن التمتـع           ا
.  من جانب مجيع النساء حبقـوق اإلنسـان للمـرأة، ال يـزال هـدفا مل يتحقـق بعـد                    ملالعامستوى  

 .وطلبت اللجنة إىل أمانتها أن ختطط هلذه املناسبة وتنفذها
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 الفصل السابع
 من االتفاقية ٢١تنفيذ املادة   

 مـن االتفاقيـة،     ٢١ من جدول األعمـال املتعلـق بتنفيـذ املـادة            ٦نظرت اللجنة يف البند      -٤٢٧
 ويف ٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاين ٣٠ و ١٢ املعقــودتني يف ٦٤٧ و ٦٢٩وذلــك يف جلســتيها 

 .جلسات مغلقة
 

  من جدول األعمال٦اإلجراء الذي اختذته اللجنة مبوجب البند   
  من االتفاقية٤ من املادة ١ بشأن الفقرة ٢٥مة االتوصية الع

ــة         -٤٢٨ ــة للجن ــنقح للتوصــية العام ــدير باملشــروع امل ــع التق ــا م ــة علم بشــأن أحاطــت اللجن
الســيدة الــذي أكملتــه التــدابري اخلاصــة املؤقتــة املتعلقــة ب ، مــن االتفاقيــة٤ مــن املــادة ١ الفقــرة
 وأعربــت اللجنــة عــن شــكرها لفريــق   . شــلينغ، والســيدة بــاتني، والســيد فيلنتريمــان  - شــوب

الـنص يف     شـلينغ، علـى اجلهـود الـيت بـذلت لوضـع            -الصياغة، وبصـفة خاصـة السـيدة شـوب          
األول انظـر املرفـق     (مـن جديـد      بصيغته املنقحة     وقد اعتمدت اللجنة املشروع،    ،صيغته النهائية 
 ).هلذا التقرير

 
 العمل املقبل بشأن التوصيات العامة  

، وبرنـامج عملـها     )٣(لتوصيات العامة إلعداد ا لجنة اإلجراءات اليت تتبعها     استعرضت ال  -٤٢٩
ووافقــت اللجنــة علــى أن . الطويــل األجــل، واملواضــيع الــيت حــددهتا لصــياغة توصــياهتا العامــة  

 من االتفاقية، وسيتم البدء يف العمل املتعلق هبـذه املـادة            ٢التوصية العامة القادمة ستتناول املادة      
وبنــاء عليــه، ســيتم، يف الــدورة احلاديــة  . ٢٠٠٤يوليــه /متــوز اديــة والــثالثني، يفيف الــدورة احل

ــادل اآلراء حــول      ــة وتب ــة، أي يف املناقشــات العام ــة األوىل للعملي ــثالثني الشــروع يف املرحل وال
وســوف يــتم تشــجيع   . موضــوع التوصــية العامــة املقترحــة، أثنــاء اجللســة االفتتاحيــة للجنــة       

ريها من هيئات األمم املتحدة، فضال عـن املنظمـات غـري احلكوميـة،           الوكاالت املتخصصة، وغ  
. علـى املشـاركة يف املناقشـة، وإعـداد ورقـات معلومـات أساسـية غـري رمسيـة حسـب االقتضــاء          

وطُلب من األمانة نشر هذا القرار على نطاق واسع من أجـل تسـهيل مسـامهة هـذه الكيانـات                    
 .يف العمل التحضريي

_________________ 
 ، اجلزء الثاين،  (A/52/38/Rev.1) ٣٨رة الثانية واخلمسون، امللحق رقم      الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدو    انظر   )٣( 

 .٤٨٠ة الفقر
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 الفصل الثامن
 املؤقت للدورة احلادية والثالثني األعمال جدول  

 
ــة يف   -٤٣٠ ــت   مشــروع نظــرت اللجن ــال املؤق ــثالثني يف   جــدول األعم ــة وال ــدورهتا احلادي ل

ــة إقــرار  ) CEDAW/C/SR.647انظــر  (٦٤٧جلســتها  املؤقــت جــدول األعمــال وقــررت اللجن
 :التايلعلى النحو للدورة 
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .ل وتنظيم األعمالإقرار جدول األعما - ٢ 
ــر الرئيســ  - ٣  ــا بــني    ةتقري ــة   عــن األنشــطة املضــطلع هب ــثالثني واحلادي ــدورتني ال ال

 . للجنةوالثالثني
 مـن اتفاقيـة     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبقتضـى املـادة               - ٤ 

 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية٢١تطبيق املادة  - ٥ 
 .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة - ٦ 
أنشطة اللجنة املضـطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء                 - ٧ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 .الثانية والثالثنيجدول األعمال املؤقت للدورة  - ٨ 
 .احلادية والثالثني اللجنة عن دورهتا اعتماد تقرير - ٩ 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

 
ــرت اللجنـــة يف مشـــروع التقريـــر يف دورهتـــا الـــثالثني       -٤٣١  CEDAW/C/2004/I/L.1(نظـ

) CEDAW/C/SR.647انظـــر  (٦٤٧يف جلســـتها ) Add. 1-8 و CEDAW/C/2004/I/CRP.3 و
 .شةواعتمدته، بصيغته املنقحة شفويا أثناء املناق
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 املرفق األول
 من اتفاقيـة القضـاء      ٤ من املادة    ١ بشأن الفقرة    ٢٥التوصية العامة رقم      

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتـة
 

 مقدمة -أوال  
، )١٩٩٩(قررت اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف دورهتـا العشـرين                     - ١

 مـن  ٤ مـن املـادة     ١ من االتفاقية، أن تضع تفاصيل توصية عامة بشأن الفقـرة            ٢١باملادة  عمال  
، يف   العامة اجلديـدة    التوصية ستعتمد هذه و. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       

الـدورة السـابعة،     (٥مجلة أمور، على التوصيات العامة السابقة، مبا فيها التوصيات العامة رقم            
بشــأن تنفيــذ ) ١٩٨٨الــدورة الســابعة،  (٨بشــأن التدابـــــري اخلاصــــــة املؤقتــة، ورقــم ) ١٩٨٨
بشــأن املــرأة يف احليــاة ) ١٩٩٧الــدورة السادســة عشــرة،  (٢٣ مــن االتفاقيــة، ورقــم ٨املــادة 

وعلـى التعليقـات اخلتاميـة للجنـة بشـأن        يف االتفاقيـة    العامة، فضال عن تقارير الـدول األطـراف         
 .قاريرتلك الت

 ٤ مـن املـادة      ١وهبذه التوصية العامة، هتدف اللجنة إىل توضيح طبيعة ومغـزى الفقـرة              - ٢
. مــن أجــل تيسيـــر وضــمان اســتفادة الــدول األطــراف منــها اســتفادة تامــة يف تنفيــذ االتفاقيــة    

واللجنة تشجع الدول األطـراف علـى ترمجـة هـذه التوصـية العامـة إىل اللغـات الوطنيـة واحملليـة                    
تنشرها على نطاق واسع على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضـائية للحكومـات، مبـا              وأن  

يف ذلك اهلياكل اإلداريـة، فضـال عـن اجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك، وسـائط اإلعـالم، والـدوائر                    
 .األكادميية، ورابطات ومؤسسات حقوق اإلنسان واملرأة

 
 غرض منهاهدف االتفاقية وال: معلومات أساسية -ثانيا  

ــامي   - ٣ ــة هــي صــك دين ــة يف عــام   . االتفاقي ــذ اعتمــاد االتفاقي ــة  ١٩٧٩ومن  قامــت اللجن
وغريهــا مــن اجلهــات الفاعلــة علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل باملســامهة مــن خــالل الــتفكري    
التقدمي يف توضيح وتفهم املضمون املوضوعي ملواد االتفاقية والطابع احملدد للتمييز ضـد املـرأة               

 .وات الالزمة ملكافحة هذا التمييزواألد
، جيـب أن حيـددا يف سـياق اهلـدف والغـرض             ٤ مـن املـادة      ١إن نطاق ومغـزى الفقـرة        - ٤

الشاملني لالتفاقية اللذين مها القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة بغيـة حتقيـق مسـاواة                   
. هبــااملتعلقــة ريــات األساســية املــرأة القانونيــة والفعليــة بالرجــل يف التمتــع حبقــوق اإلنســان واحل

وعلى الدول األطراف يف االتفاقية التزام قانوين باحترام ومحاية وتعزيز وإعمال حق املـرأة هـذا    
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وضـع  إىل  وضـعها   يف عدم التمييز ضدها وضمان مناء املرأة والنـهوض هبـا لكـي يتسـىن حتسـني                  
 .تتمتع فيه باملساواة القانونية والفعلية بالرجل

االتفاقيــة مفهــوم التمييــز املســتخدم يف كــثري مــن املعــايري والقواعــد القانونيــة  وتتجــاوز  - ٥
ويف الوقت الذي حتظر فيه هذه املعايري والقواعد التمييز علـى أسـاس اجلـنس               . الوطنية والدولية 

 من الرجل واملرأة من املعاملة الـيت تنطـوي علـى أوجـه متييـز تعسـفية وغـري عادلـة،                      وحتمي كال 
هلا، تركز االتفاقية على التمييز ضد املرأة، مؤكدة أن املرأة قد عانـت ومـا زالـت    أو ال مربر  /و

 .تعاين من خمتلف أشكال التمييز لكوهنا امرأة
 معــا، وهــي الــيت تشــكل اإلطــار األساســي العــام   ٢٤ و ٥ إىل ١ملــواد مــن اإن قــراءة  - ٦

أساسـية بالنسـبة جلهـود الـدول        جلميع املواد املوضـوعية لالتفاقيـة، تـبني أن مثـة التزامـات ثالثـة                
وينبغـي تنفيـذ هـذه االلتزامـات بأسـلوب          . األطراف الرامية إىل القضاء على التمييـز ضـد املـرأة          

 باملسـاواة يف املعاملـة بـني    ا خالصـ ا رمسيـ ا قانونيـ انطاقها إىل ما يتجـاوز التزامـ      ميتد  متكامل وأن   
 .املرأة والرجل

 ضـد  )أ( يكون هناك متييز مباشـر أو غـري مباشـر   ضمان أالبلتزم الدول األطراف تأوال،   - ٧
ــها وأن   ــرأة يف قوانين ــع امل ــرأة تتمت ــق     امل ــة بواســطة احملــاكم املختصــة وكــذلك عــن طري باحلماي

مـن التمييـز الـذي ترتكبــه السـلطات العامـة أو السـلطة               اجلزاءات وغريها من سبل االنتصاف،      
ــادي   ــركات أو األشـــخاص العـ ــات أو الشـ ــائية أو املنظمـ ــة  القضـ ــطة العامـ ــداين األنشـ ون يف ميـ

ــا، .واألنشــطة اخلاصــة ــزم ثاني  الــدول األطــراف بتحســني وضـــع املــرأة الفعلــي مــن خــالل    تلت
الدول األطراف مبعاجلة العالقات اجلنسـانية      تلتزم  وثالثا،  . سياسات عامة وبرامج حمددة وفعالة    

نس والـيت تـؤثر علـى املـرأة          ومعاجلة استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع اجلـ         )ب(السائدة
من خالل التصرفات الفردية فحسب بل أيضا يف القـانون و اهلياكـل واملؤسسـات القانونيـة                  ال

 .واجملتمعية
خـالص لـيس كافيـا لتحقيـق     رمسـي   ومن رأي اللجنة، أن اتباع هنج قانوين أو برنـاجمي            - ٨

وإضـافة إىل   . سـاواة موضـوعية   املساواة الفعلية للمرأة بالرجل، الـيت تفسـرها اللجنـة بوصـفها م            
ذلك، تتطلب االتفاقية أن تعطى املـرأة بدايـة مسـاوية وأن جيـري متكينـها بتـوفري بيئـة مسـاعدة                      
لتحقيق املساواة يف النتائج، وال يكفي ضـمان أن تعامـل املـرأة معاملـة مطابقـة ملعاملـة الرجـل،                  

نـة اجتماعيـا وثقافيـا    ملكوَّبل جيـب أن تؤخـذ يف االعتبـار الفـروق البيولوجيـة فضـال عـن تلـك ا              
ــا ــرأة والرجــل، و   فيم ــني امل ــرأة والرجــل بشــكل     يف ظــلب ــة امل  بعــض الظــروف، ســيلزم معامل
والسعي لتحقيق اهلدف املتمثل يف املسـاواة املوضـوعية يـدعو           . متطابق ملعاجلة هذه الفروق    غري
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وإعـادة توزيـع    متثيــل النســاء     نقـص   أيضا إىل وضـع اسـتراتيجية فعالـة هتـدف إىل التغلـب علـى                
 .املوارد والسلطة بني الرجل واملرأة

. إن املساواة يف النتائج هـو املـرادف املنطقـي للمسـاواة الفعليـة أو املسـاواة املوضـوعية                   - ٩
وهــذه النتــائج قــد تكــون ذات طــابع كمــي أو كيفــي، أي أن تتمتــع املــرأة حبقوقهــا يف خمتلــف 

متع مبستويات الدخل نفسـها، واملسـاواة يف اختـاذ    امليادين بأعداد مساوية تقريبا للرجل، وأن تت 
 .النفوذ السياسي، وأن تتمتع املرأة بعدم التعرض للعنفوالقـرار 
ولن يتحسن وضـع املرأة ما دامت األسباب األساسـية للتمييـز ضـدها ولعـدم املسـاواة                  - ١٠

 ينظـر إليهـا     إن حيـاة كـل مـن املـرأة والرجـل جيـب أن             . الذي تعاين منـه مل تعـاجل بشـكل فّعـال          
بطريقة تشمل مجيع الظروف احمليطة ذات الصلة، كما جيب اعتمـاد تـدابري هتـدف إىل التحـوُّل                
احلقيقــي يف الفــرص واألعــراف والــنظم حبيــث ال تصــبح قائمــة علــى النمــاذج الذكوريــة الــيت    

 .للسلطة واألمناط احلياتية حددت تارخييا
ليت حتددها طبيعتها البيولوجية ينبغي أن متيـز        إن االحتياجات واخلربات الدائمة للمرأة ا      - ١١

عن احتياجاهتا األخرى اليت قـد تكـون نتيجـة للتمييـز ضـد املـرأة يف املاضـي أو يف احلاضـر مـن            
جانب عناصـر فاعلـة فرديـة، أو أيديولوجيـة نـوع اجلـنس السـائدة، أو مبظـاهر هـذا التمييـز يف                        

قـت الـذي تتخـذ فيـه حاليـا خطـوات للقضـاء              ويف الو . اهلياكل واألعراف االجتماعية والثقافية   
على التمييز ضد املرأة، قد تتغري احتياجات املرأة أو ختتفي أو تصبح احتياجات لكل من املـرأة                 

ــق      . والرجــل ــربامج واملمارســات املوجهــة حنــو حتقي ــإن الرصــد املتواصــل للقــوانني وال ــذا، ف ول
ادي اسـتمرار املعاملـة غـري املتطابقـة الـيت           املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة هو أمـر الزم لتفـ          

 .قد ال يكون هلا أي مربر بعد ذلك
ـــه      - ١٢ ومثــة فئــات مــن النســاء، الــاليت قــد يعــانني، إضــافة إىل معانــاهتن مــن التمييــز املوجـَّ

ضدهـن بسبب كوهنن نساء، من التمييز املتعدد األشكـال القائم على أسباب إضافية مـن قبيـل                
ــر أو اهلويـ ــة    العنصـ ــة، أو الطائفـ ــن، أو الطبقـ ــة، أو السـ ــة، أو اإلعاقـ ـــة أو الدينيـ ـــة العرقيــــــ ـــــ

وهــذا التمييــز قــد يــؤثر علــى هــذه الفئــات مــن النســاء . االجتماعيــة أو غــري ذلــك مــن العوامــل
وقـد  . بصفة أساسية أو يؤثر عليهن بدرجـة خمتلفـة أو بأشـكال خمتلفـة عـن تـأثريه علـى الرجـل             

 إىل اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة وحمددة للقضـاء علـى هـذا التمييـز املتعـدد                 حتتاج الدول األطراف  
 .األشكال ضـد املـرأة، وآثـاره السلبية املضاعفة عليها

وإضافة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة هنــاك صـكوك أخـرى                  - ١٣
املعتمــدة يف منظومــة األمــم مــن الصــكوك الدوليــة حلقــوق اإلنســان ووثــائق السياســات العامــة  

ويـرد وصـف هـذه      . املتحدة تتضمـن أحكاما بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة لدعم حتقيق املساواة         
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. التدابري باستعمال اصطالحات خمتلفة كما خيتلف أيضا املعىن والتفسـري املعطيـان هلـذه التـدابري            
ــة يف أن تســاهم هــذه التوصــية العامــة بشــأن الفقــرة      ــادة  ١وتأمــل اللجن  يف توضــيح ٤ مــن امل

 .)ج(االصطالحات
والثقافيــة الســابقة والراهنــة واالتفاقيـــة تســتهدف األبعــاد التمييزيــة للظــروف اجملتمعيــة  - ١٤

وهـي هتـدف إىل القضـاء    . هبـا املتعلقة واليت تعيق متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية        
القضـاء علـى أسـباب ونتـائج عـدم املسـاواة       على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مبـا يف ذلـك              

وعلى ذلك فإن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة وفقـا لالتفاقيـة           . الفعلية املوضوعية اليت تعاين منها    
هو أحـد الوسـائل لبلـوغ املسـاواة الفعليـة أو املوضـوعية للمـرأة ولـيس كاسـتثناء مـن قاعدتــي                       

 .عدم التمييز واملسـاواة
 

 تفاقيةااليف الواردة ق التدابري اخلاصة املؤقتة مغزى ونطا -ثالثا  
 
 ١، الفقرة ٤املادة  

ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملسـاواة الفعليـة          
بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يسـتتبع بـأي حـال، كنتيجـة                   

ري غري متكافئـة أو منفصـلة؛ كمـا جيـب وقـف العمـل هبـذه التـدابري عنـدما                     له، اإلبقاء على معاي   
 .تكون أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة قد حتققت

 
 ٢، الفقرة ٤املادة  

ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة تســتهدف محايــة األمومــة، مبــا يف ذلــك  
 .التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا

 
 ٤ من املادة ٢ و ١العالقة بني الفقرتني  -ألف  

 ٤ مـن املـادة      ١الفقـرة   يف إطـار    � التـدابري اخلاصـة   �مثـة فرق واضـح بـني الغـرض مـن            - ١٥
 هـو التعجيـل بتحسـني وضــع         ٤ مـن املـادة      ١فالغرض مـن الفقـرة      . ٢الفقرة  الواردة يف   وتلك  

جل وإلحداث التغيريات اهليكلية واالجتماعيـة      املرأة لتحقيق مساواهتا الفعلية أو املوضوعية بالر      
والثقافيــة الضــرورية لتصــحيح األشــكال واآلثــار املاضــية والراهنــة للتمييــز ضــد املــرأة وكــذلك  

 .وهذه التدابري ذات طابع مؤقت. تعويض هلاتقدمي ال
 على معاملـة املـرأة والرجـل بشـكل غـري متطابــق بسـبب       ٤ من املادة  ٢وتنـص الفقرة    - ١٦
وهذه التدابري ذات طابع دائم، على األقل حىت حيـني الوقـت الـذي              . روق البيولوجية بينهمـا  الف



 

04-46275 101 
 

A/59/38  

 إجـــراء ١١ مـــن املـــادة ٣تبــــرر فيـــه املعرفـــة العلميـــة والتكنولوجيـــة املشـــار إليهـــا يف الفقـــرة  
 .هلا استعراض

 
 املصطلحات -باء  

التـدابري اخلاصـة    �تستخدم األعمال التحضـريية لالتفاقيـة مصـطلحات خمتلفـة لوصـف            - ١٧
وقـد اسـتخدمت اللجنـة نفسـها يف توصـياهتا العامـة             . ٤ من املادة    ١الواردة يف الفقرة    � املؤقتة

التــدابري �وتســاوي الــدول األطــراف يف كــثري مــن األحيــان بــني . الســابقة مصــطلحات خمتلفــة
ــزي ومصــطلحات    مب� اخلاصــة ــا التصــحيحي والتعويضــي والتعزي � التصــحيحيالعمــل �عناه

. �التمييـز اإلجيـايب   �و  � التمييز العكسـي  �و  � التدابري اإلجيابية �و  � اإلجراءات اإلجيابية � و
وتظهــر هــذه املصــطلحات مــن املناقشــات وخمتلــف املمارســات الــيت توجــد يف ظــروف وطنيــة  

ويف هذه التوصية العامة، ووفقا ملمارسة اللجنة يف النظر يف تقارير الدول األطـراف،              . )د(خمتلفة
 مــن ١ حســبما تــدعو إليــه الفقــرة� التــدابري اخلاصــة املؤقتــة�دم اللجنــة إال مصــطلح ال تســتخ

 .٤املادة 
 

 ٤ من املادة ١العناصر الرئيسية للفقرة  -جيم  
 مـن جانـب الـدول    ٤ مـن املـادة   ١وينبغي أن هتـدف التـدابري املتخـذة مبوجـب الفقـرة             - ١٨

ــدم     ــى ق ــرأة عل ــق مشــاركة امل ــل بتحقي ــادين السياســي أو   األطــراف إىل التعجي  املســاواة يف املي
وتنظر اللجنـة إىل تطبيـق هـذه التـدابري          . االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو أي ميدان آخر        

ال على أنه استثناء مـن قاعـدة عـدم التمييـز بـل علـى أنـه تأكيـد لكـون التـدابري اخلاصـة املؤقتـة                            
جهـة إىل حتقيـق املسـاواة الفعليـة     جزءا من استراتيجية ضرورية من جانـب الـدول األطـراف مو    

ــات األساســية       ــوق اإلنســان واحلري ــع حبق ــرأة بالرجــل يف التمت ــة أو املوضــوعية للم ــااملتعلق . هب
وبالرغم من أن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة غالبا ما يعاجل آثـار التمييـز ضـد املـرأة يف املاضـي،            

وضــع ضـــع املــرأة والوصــول بــه إىل فــإن التــزام الــدول األطــراف مبوجــب االتفاقيــة بتحســني و 
املساواة الفعليـة أو املوضـوعية بالرجـل هـو التـزام قـائم بصـرف النظـر عمـا إذا كـان هنـاك أي                   

وترى اللجنـة أن الـدول األطـراف الـيت تعتمـد وتنفـذ هـذه          . دليل على حدوث متييز يف املاضي     
 .ضد الرجلمتارس بذلك متييزا التدابري مبوجب االتفاقية ال 

ينبغي للدول األطراف أن متيز بوضوح بـني التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املتخـذة مبوجـب                  و - ١٩
ــة    ٤ مــن املــادة ١الفقــرة  ــة إىل تعجيــل حتقيــق هــدف حمــدد للمــرأة هــو املســاواة الفعلي  والرامي

ــرأة          أو ــة امل ــدة لتحســني حال ــة املعتم ــة العام ــن السياســات االجتماعي ــا م املوضــوعية، أو غريه
التدابري اليت حيتمل أن تكون، أو ستكون، مؤاتية للمرأة هي تدابري خاصـة             وليس كل   . والطفلة
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ــة ــة والسياســية واالقتصــادية     أن و. مؤقت ــوفري الظــروف العامــة الالزمــة لضــمان احلقــوق املدني ت
بالكرامــة تتســم أن تكفــل هلمــا حيــاة إىل واالجتماعيــة والثقافيــة للمــرأة والطفلــة والــيت هتــدف 

 .لقول بأنه من التدابري اخلاصة املؤقتةوعدم التمييز ال ميكن ا
. هلـذه التـدابري اخلاصـة   � املؤقـت � صـراحة علـى الطـابع      ٤ مـن املـادة      ١وتنص الفقرة    - ٢٠

قـد  � مؤقـت �وعلى ذلك ينبغي أال تعترب هذه التدابري ضرورية إىل األبد، حىت وإن كان معىن              
دد مـدة سـريان   حتـ وينبغي أن . لزمنيؤدي، يف الواقع، إىل تطبيق هذه التدابري لفترة طويلة من ا 

ؤقت بنتيجته الوظيفيـة اسـتجابة ملشـكلة حمـددة ولـيس بفتـرة مـن الـزمن سـبق                    املاص  اخلتدبري  ال
تلـك  وجيب إهنـاء التـدابري اخلاصـة املؤقتـة عنـدما تتحقـق النتـائج املرجـوة منـها وتــدوم            . تعيينها
 .لفتـرة من الزمـنالنتائج 
تمشى مع مقوالت حقوق اإلنسـان، حيتـاج أيضـا إىل           وإن كان ي  � خاصة�ومصطلح   - ٢١

فأحيانا يؤدي استعماله إىل إظهار املـرأة والفئـات الـيت تتعـرض للتمييـز مبظهـر                 . أن يفسر بعناية  
لكــي ُيشــارك � خاصــة�الضــعيف القابــل للتــأثر بســهولة والــذي حيتــاج إىل تــدابري إضــافية أو  

 مـن   ١يف صـياغة الفقـرة      � خاصـة �ملصـطلح   ومع ذلك، فـاملعىن احلقيقـي       . ويتنافس يف اجملتمع  
 . هو أن التدابري هتدف إىل خدمة غرض حمدد٤املادة 
جمموعـــة كـــبرية مـــن خمتلـــف األدوات والسياســـات     � تـــدابري�ويشـــمل مصـــطلح   - ٢٢

واملمارسات التشريعية والتنفيذية واإلدارية وغري ذلـك مـن األدوات والسياسـات واملمارسـات              
أو /توسـيع نطـاق وصـول اخلـدمات أو بـرامج الـدعم، وختصـيص و       التنظيميـة مـن قبيـل بـرامج     

إعادة ختصـيص املـوارد؛ واملعاملـة التفضـيلية، والتوظيـف والتعـيني والترقيـة للفئـات املسـتهدفة؛                   
معـني  � تـدبري �وسـيتوقف اختيـار     . ووضع أهداف رقمية مقرونة جبدول زمين؛ ونظم األنصبة       

 وعلـى اهلـدف احملـدد الـذي يهـدف           ٤ من املادة    ١على الظروف اليت جيري فيها تطبيق الفقرة        
 .إىل حتقيقه

إن اعتماد وتنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة، قد يؤدي إىل مناقشة ملؤهالت وأحقيـة الفئـة                 - ٢٣
أو األفراد املستهدفني هبا، وإىل حجة تساق ضد منح النساء الاليت يزعم أهنن ذوات مـؤهالت                

وملا كانـت التـدابري    . ت من قبيل السياسة، والتعليم والعمالة     أقل األفضلية على الرجال يف جماال     
اخلاصة املؤقتة هتدف إىل التعجيل بتحقيق املساواة الفعليـة أو املوضـوعية، فـإن املسـائل املتعلقـة                  
بــاملؤهالت واألحقيــة، وال ســيما يف جمــال العمالــة يف القطــاعني العــام واخلــاص، حتتــاج إىل         

طوائها على أي حتيـز قائــم علـى أسـاس نـوع اجلـنس حيـث أهنـا                   استعراضها بعناية من حيث ان    
ــا  ــا وثقافي ــة     . حمــددة معياري ــار أو االنتخــاب لشــغل املناصــب العام وبالنســبة للتعــيني أو االختي
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الرتاهـة  والسياسية، ثـمــة عوامـل أخـرى خالفـا للمـؤهالت واألحقيـة، مبـا فيهـا تطبيـق مبـادئ                      
 .كون هلا أيضا دور تؤديهالدميقراطية واالختيار االنتخايب، قد ي

، ٢٤ و   ٥،  ٣،  ٢،  ١، مقروءة باالقتران مع املـواد       ٤ من املادة    ١ويلـزم تطبيق الفقرة     - ٢٤
باختـاذ مجيـع التـدابري    �، اليت تنص على أن تقـوم الـدول األطـراف        ١٦ إىل   ٦فيما يتعلق باملواد    

 وتنفيذ تدابري خاصـة مؤقتـة       وبالتايل، ترى اللجنة أن الدول األطراف ملزمة باعتماد       . �املالئمة
فيما يتعلـق بـأي مـن هـذه املـواد، إذا أمكـن بيـان أن هـذه التـدابري ضـرورية ومالئمـة للتعجيـل                   

 .بتحقيق اهلدف الشامل أو احملدد املتمثل يف حتقيق املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة
 

 التوصيات املوجهة إلـى الدول األطراف –رابعا  
ضــمن تقــارير الــدول األطــراف معلومــات عــن اعتمــاد، أو عــدم اعتمــاد،   ينبغــي أن تت - ٢٥

ــا للفقــرة    ــة وفق ــدابري خاصــة مؤقت ــادة  ١ت ــدول   ٤ مــن امل ــزم ال ــة، ويفضــل أن تلت ، مــن االتفاقي
 .، لتفادي اخللط�التدابري اخلاصة املؤقتة�األطراف مبصطلح 

ملؤقتـة الـيت هتـدف إىل       وينبغي للدول األطـراف أن متيـز بوضـوح بـني التـدابري اخلاصـة ا                - ٢٦
التعجيل بتحقيق هدف حمدد، يتمثل يف املساواة الفعلية أو املوضـوعية للمـرأة، وغـري ذلـك مـن                  

وينبغـي للـدول    . السياسات االجتماعية العامـة املعتمـدة واملنفـذة لتحسـني حالـة املـرأة والطفلـة               
لمـرأة، أو سـتكون     األطراف أن تراعي أنـه ليسـت كـل التـدابري الـيت حيتمـل أن تكـون مؤاتيـة ل                    

 .كذلك، تصلح ألن تكون تدابري خاصة مؤقتة
وينبغي للدول األطراف أن حتلـل ظـروف حالـة املـرأة يف مجيـع جمـاالت احليـاة، فضـال                - ٢٧

عن اجملال احملدد املستهدف، عند تطبيقها للتدابري اخلاصة املؤقتة لتعجيل حتقيق املسـاواة الفعليـة            
ا أن تقيِّم أثر التدابري اخلاصة املؤقتـة احملتمــل فيمـا يتعلـق هبـدف         وينبغي هل . أو املوضوعية للمرأة  

معني يف ظروفها الوطنية، وأن تعتمد تلك التدابري اخلاصة املؤقتة، اليت ترى أهنا األكثـر مالءمـة                 
 .للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية أو املوضوعية للمرأة

. أحـد أنـواع التـدابري علـى اآلخـر         وينبغي للدول األطراف أن توضـح أسـباب تفضـيل            - ٢٨
وينبغي أن يشمل تربير تطبيق هذه التـدابري وصـفا للحالـة احلياتيـة الفعليـة للمـرأة، مبـا يف ذلـك                       

 أو فيمـا خيـص فئـة حمـددة مـن النسـاء              -الظروف والتأثريات اليت حتدد شـكل حياهتـا وفرصـها           
دولة الطرف حتسني وضعهـا بشـكل       ال تعتزم واليت   -الاليت يعانني من التمييز املتعدد األشكـال       
ويف الوقـت نفسـه ينبغـي توضـيح العالقـة بـني هـذه        . معجل بتطبيق هذه التدابري اخلاصة املؤقتـة      

 .التدابري والتدابري واجلهود العامة الرامية إىل حتسني موقف املرأة
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 وينبغي للدول األطراف أن توفر تفسريات مالئمة فيمـا يتعلـق بـأي حـاالت ال تعتمـد          - ٢٩
وال جيوز تربير هذه احلاالت مبجـرد تأكيـد انعـدام احليلـة، أو بتفسـري           . فيها تدابري خاصة مؤقتة   

التقاعس من خالل سيادة قـوى سـوقية أو سياسـية معينـة، مـن قبيـل تلـك املتأصـلة يف القطـاع                      
ــدول األطــراف   . اخلــاص، واملنظمــات اخلاصــة أو األحــزاب السياســية    ــذكِّر ال ــة ُت ــواللجن أن ب

 من االتفاقيـة، الـيت يلـزم أن ُتقـرأ بـاالقتران مـع مجيـع املـواد األخـرى، تفـرض املسـاءلة                         ٢ املادة
 .على الدولة الطرف فيما يتعلق بتصرفات هذه اجلهات الفاعلة

. عـدة مـواد  مبوجب وجيوز للدول األطراف أن تقدم تقارير عن التدابري اخلاصة املؤقتة        - ٣٠
 إىل تقدمي تقارير عن األساس القانوين أو غـريه مـن      ، الدول األطراف مدعوة   ٢ املادة   بموجبف

والدول األطراف مدعوة كـذلك إىل إعطـاء   . األسس هلذه التدابري، وتربيرها الختيار هنج معني  
تفاصيل عن أي تشريعات تتعلـق بالتـدابري اخلاصـة املؤقتـة، وبصـفة خاصـة مـا إذا كانـت هـذه                       

 .للتدابري اخلاصة املؤقتةالتشريعات تنص على الطابع اإللزامي أو الطوعي 
وينبغــي للــدول األطــراف أن تــدرج، يف دســاتريها أو يف تشــريعاهتا الوطنيــة، أحكامــا    - ٣١

واللجنة تذكر الدول األطـراف بـأن تشـريعات، مـن قبيـل             . تسمح باعتماد تدابري خاصة مؤقتة    
ــوانني املســاواة يف الفــرص أو األوامــر الت     ــز الشــاملة أو ق ــوانني مناهضــة التميي ــة  ق ــة املتعلق نفيذي

مبسـاواة املـرأة، ميكـن أن تـوفر إرشـادا بشـأن نــوع التـدابري اخلاصـة املؤقتـة الـيت ينبغـي تطبيقهــا            
وهــذا اإلرشــاد ميكــن أيضــا أن . لتحقيــق هــدف أو أهــداف منصــوص عليهــا يف جمــاالت معينــة

ة بعـدم   وينبغـي للتشـريعات ذات الصـلة املتعلقـ        . يتضمنه تشريع حمـدد بشـأن العمالـة أو التعلـيم          
التمييز، والتدابري اخلاصـة املؤقتـة، أن تشـمل اجلهـات الفاعلـة احلكوميـة، فضـال عـن املنظمـات                 

 .واملؤسسات اخلاصة
وتوجه اللجنة أنظار الدول األطراف إىل احلقيقة املتمثلة يف أن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة                 - ٣٢

أو مبـادئ   /سياسـات العامـة و    أو أوامر توجيهيـة خاصـة بال      /ميكن أن تبىن أيضا على مراسيم، و      
توجيهيــة إداريــة تضــعها وتعتمــدها الســلطات التنفيذيــة الوطنيــة أو اإلقليميــة أو احملليــة التابعــة    

وجيوز أن تشمل هذه التدابري اخلاصـة املؤقتـة         . للحكومة، لتغطية قطاعي العمالة العامة والتعليم     
وتوجـه اللجنـة    .  اخلـاص والعمالـة    اخلدمة املدنيـة، وميـدان األنشـطة السياسـية وقطـاعي التعلـيم            

كذلك أنظار الدول األطراف، إىل احلقيقة املتمثلة يف أن هذه التدابري جيوز أن جيـري التفـاوض    
بشــأهنا أيضــا بــني الشــركاء االجتمــاعيني لقطــاع العمالــة العــام أو اخلــاص أو أن تطبــق بشــكل  

عامـــة أو اخلاصـــة طـــوعي مـــن جانـــب املؤسســـات التجاريـــة، أو املنظمـــات أو املؤسســـات ال  
 .واألحزاب السياسية
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وتؤكد اللجنة جمددا أن خطـط العمـل املتعلقـة بالتـدابري اخلاصـة املؤقتـة، حتتـاج إىل أن                     - ٣٣
تصمم وتطبق وتقيِّم يف إطار الظروف الوطنية احملـددة واملقارنـة باملعلومـات األساسـية للطبيعـة                 

وتوصــي اللجنــة بــأن تــوفر الــدول  . هــااحملــددة للمشــكلة الــيت قصــد هبــذه التــدابري التغلــب علي  
األطراف يف تقاريرها تفاصـيل أليـة خطـط عمـل قـد تكـون موجهـة حنـو خلـق فـرص وصـول                         
للمرأة، والتغلب على نقص متثيلها يف بعض امليـادين، أو إىل إعـادة توزيـع املـوارد والسـلطة يف                     

و احلـايل، والتعجيـل     أو إىل بدء تغيري مؤسسي للتغلـب علـى التمييـز السـابق أ             /جماالت معينة، و  
وينبغـي للتقــارير أيضــا أن توضـح مــا إذا كانــت خطـط العمــل هــذه    . بتحقيـق املســاواة الفعليــة 

تشـمل آثـارا جانبيــة سـيئة حمتملــة غـري مقصــودة هلـذه التــدابري، فضـال عــن اإلجـراءات املمكنــة        
 اخلاصـة املؤقتـة     وينبغـي أن تورد الدول األطراف يف تقاريرها نتـائج التـدابري          . حلماية املرأة منها  

 .وتقيـِّـم أسباب احتمال أي فشـل هلذه التدابري
، الـــدول األطـــراف مـــدعوة إىل تقـــدمي تقـــارير عـــن املؤسســـة       ٣املـــادة مبوجـــب و - ٣٤

ــدابري اخلاصــة     ) املؤسســات أو( ــيم وإنفــاذ هــذه الت ــذ ورصــد وتقي املســؤولة عــن تصــميم وتنفي
ؤسسـات وطنيـة قائمـة أو معتزمـة، مـن قبيـل             وجيـور أن تكـون هـذه املسـؤولية خمولـة مل           . املؤقتة

وزارات شؤون املـرأة، أو إدارات شـؤون املـرأة التابعـة لـوزارات أو ملكاتـب رئاسـية، أو أمنـاء             
مظامل، أو حماكم أو غري ذلك من الكيانات ذات الطابع العام أو اخلاص، والـيت تتمثـل واليتـها          

وتوصي اللجنـة بـأن     . ييم أثرها ونتائجها  املطلوبة يف تصميم برامج حمددة، ورصد تنفيذها، وتق       
ــات النســائية املتضــررة بصــفة        ــدول األطــراف أن يكــون للمــرأة بصــفة عامــة، والفئ تضــمن ال

ويوصى بصفة خاصة، بالتعاون والتشـاور      . خاصة، دور يف تصميم وتنفيذ وتقييم هذه الربامج       
 .ملرأةمع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية املمثلة ملختلف فئات ا

، بشأن البيانـات اإلحصـائية املتعلقـة        ٩إىل توصيتها العامة رقم     االهتمام  وتوجه اللجنة    - ٣٥
مصــنفة حبالــة املــرأة، وتكــرر تأكيــدها، وتوصــي بــأن تــوفر الــدول األطــراف بيانــات إحصــائية  

نــوع اجلــنس، لكــي يتســىن قيــاس مــدى إحــراز تقــدم حنــو حتقيــق املســاواة الفعليــة أو     حبســب 
 .ة للمرأة، ومدى فعالية التدابري اخلاصة املؤقتةاملوضوعي

وينبغي للدول األطراف أن تقدم تقاريرها عن نوع التدابري اخلاصـة املؤقتـة املتخـذة يف                 - ٣٦
وينبغي أن يشـمل اإلبـالغ حتـت        . ذات الصلة من االتفاقية   ) املواد(ميادين حمددة مبوجب املادة     

ــادة  ــواد(امل ألهــداف واإلجنــازات املســتهدفة احملــددة، واجلــداول    ذات الصــلة، إشــارة إىل ا ) امل
ــتمكني النســاء مــن        ــة، واخلطــوات املتخــذة ل ــدابري معين ــار ت ــة باختي ــة، واألســباب املتعلق الزمني

ومطلـوب مـن الـدول    . الوصول إىل هذه التدابري، واملؤسسة املسؤولة عن رصد التنفيذ والتقدم      
تــدبري مــا، والعــدد الــذي سيكتســب فرصــة األطــراف أيضــا، أن تــذكر عــدد النســاء املتــأثرات ب
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املـوارد والسـلطة    حجـم   للوصول واملشاركة يف ميدان معني بسبب تدبري خاص مؤقت مـا، أو             
 .اليت هتدف إىل إعادة توزيعها إىل عدد معني من النساء، ويف أي إطار زمين

بتطبيـق  ، اليت أوصـت فيهـا   ٢٣ و ٨ و ٥وتؤكد اللجنة جمددا أن توصياهتا العامة رقم        - ٣٧
التدابري اخلاصـة املؤقتـة يف ميـادين التعلـيم، واالقتصـاد، والسياسـة، والعمالـة، ويف جمـال النسـاء                 
املمــثالت حلكومــاهتن علــى الصــعيد الــدويل، واملشــاركات يف أعمــال املنظمــات الدوليــة، ويف   

ا وينبغـي للــدول األطــراف أن تكثـف يف حــدود ظروفهــ  . جمـال احليــاة السياسـية واحليــاة العامــة  
الوطنية هذه اجلهود، وال سيما فيما يتعلق جبميـع أوجـه التعلـيم علـى مجيـع الصـعد فضـال عـن                       

وتشـري اللجنـة    . مجيع أوجه وصعد التدريب والعمالة والتمثيل يف احلياة العامة واحلياة السياسية          
 يف إىل أنه يف مجيع احلاالت، وال سيما يف جمال الصحة، ينبغي للـدول األطـراف أن متيـز بعنايـة      

 .كل ميدان بني التدابري ذات الطابع اجلاري والدائم، وتلك اليت هلا طابع مؤقت
وتــذكِّر اللجنــة الــدول األطــراف بأنــه ينبغــي اعتمــاد التــدابري اخلاصــة املؤقتــة للتعجيــل    - ٣٨

بتعــديل املمارســات الثقافيــة واملواقــف النمطيــة املقولبــة وأنــواع الســلوك الــيت متيــز ضــد املــرأة     
وينبغي للتدابري اخلاصة املؤقتة أيضا أن تنفـذ يف         . لغري صاحلها والقضاء على كل ذلك     تعمل   أو

وينبغــي هلــذه . ة القانونيــةوعيــتجمــاالت االئتمــان والقــروض، والرياضــة، والثقافــة، والترفيــه، وال
 حنو النساء اخلاضعات للتمييـز املتعـدد األشـكال،          ، حيثما كان ذلك ضروريا،    التدابري أن توجه  

 .يف ذلك املرأة الريفية بـمـا
مجيـع مـواد    يف إطـار    وبالرغم من أن تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة قـد ال يكـون ممكنـا                 - ٣٩

االتفاقية، توصي اللجنة بأن ينظر يف اعتمادها وقتما ينطـوي األمـر علـى مسـائل تعجيـل تـوفري             
 السـلطة واملـوارد   فرص الوصول للمشاركة على قدم املساواة من ناحية وتعجيـل إعـادة توزيـع        

أن هـذه التـدابري سـتكون ضـرورية وأكثـر           إثبـات   من الناحية األخرى، وكـذلك حيثمـا أمكـن          
 .تكون مالءمة حتت الظروف السائدة

  
 احلواشي 

معايري أساس القوانني والسياسات العامة والربامج على توضع قد حيدث التمييز غري املباشر ضد املرأة عندما  )أ( 
والقوانني .  لنوع اجلنس يف ظاهرها يف حني أهنا يكون هلا أثر سـيـئ على املرأة عند تطبيقها فعلياحمايدة بالنسبة

والسياسات العامة والربامج احملايدة بالنسبة لنوع اجلنس قد تـديـم عن غري قصد نتائج التمييز الـذي حدث 
 احلياتية للذكر وبالتايل ال تأخذ يف وقد تكون مصاغة، بسبب عدم االنتباه، على منوذج األساليب. املاضي يف

وقد توجد هذه الفروق بسبب . االعتبار نواحي خربات حياتية للمرأة قد ختتلف عن تلك اخلاصة بالرجل
التوقعات واملواقف وأنواع السلوك النمطية املقولبة املوجهة حنو املرأة واملبنية على الفروق البيولوجية بني املرأة 

 .ضا بسبب ما هو قائم بصفة عامة من إخضاع الرجل للمرأةوقد توجد أي. والرجل
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وهو .  ويعرَّف نوع اجلنس بأنه املعاين االجتماعية املضفاة على الفروق البيولوجية املتصلة بنوع اجلنس…� )ب( 
ؤثر بالتايل على نتائج هذه ياملمارسات املادية، وجمال تردد أيضا يف ي هعقائدي وثقايف أساسي ولكنتركيب 

ؤثر يف توزيع املوارد والثروة والعمل وصنع القرار والنفوذ السياسي والتمتع باحلقوق يكما أنه . ملمارساتا
ورغم االختالفات عرب الثقافات وعلى مر الزمن فإن . واملزايا سواء يف إطار األسرة أو يف احلياة العامة

. النفوذ بني الرجل واملرأة كصفة سائدةالعالقات اجلنسانية تنطوي يف أرجاء العامل على عدم االتساق يف 
وهكذا يكون نوع اجلنس مثل العوامل األخرى املؤدية إىل تكوين طبقات شأنه يف ذلك شأن العنصر والطبقة 

وهــــو يساعدنا على فهم التركيب االجتماعي للكيانات اجلنسانية . واألصل العرقي والتوجـــــه اجلنسي والسن
، ١٩٩٩الدراسة االستقصائية العاملية لعام . �فئ الذي يكمن وراء العالقة بني اجلنسنيوهيكل القوة غري املتكا

 .٩. ، ص١٩٩٩عن دور املرأة يف التنمية، األمم املتحدة، نيويورك، 
انظر على سبيل املثال االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت تضع تدابري خاصة  )ج( 

ــن ممارسات اهليئات املعنية برصد املعاهدات مبا فيها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وتبي. مؤقتة
وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن هذه اهليئات تنظـر يف تطبيـق 

واالتفاقيات املعتمدة حتت . يق أغـراض املعاهدات املعنيـةالتدابري اخلاصة املؤقتـة بوصفها تدابري إلزاميـة لتحق
رعاية منظمة العمل الدولية، وخمتلف الوثائق الصادرة عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة تنص 

وقد نظرت اللجنة الفرعية املعنية بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف هذه . صراحة أو ضمنا على هذه التدابري
واستعرضت جلنـة وضـع املـرأة . سألة وعّينت مقررا خاصا إلعداد تقارير لتنظر فيها وتتخذ إجراء بشأهناامل

وتتضمن الوثائق اليت متخضت عنها مؤمترات األمم املتحدة . ١٩٩٢استخدام التدابري اخلاصة املؤقتـة يف عام 
در عن املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة واستعراض  الصا١٩٩٥العاملية املعنية باملرأة مبا فيها منهاج العمل لعام 

ويوفر استعمال األمني . ، إشارات إلـى العمل اإلجيايب بوصفه أداة لتحقيق املساواة الفعلية٢٠٠٠املتابعة لعام 
دار العام لألمم املتحدة للتدابري اخلاصة املؤقتة مثاال عمليا يف جمال عمالة املرأة، مبا يف ذلك من خالل إص

وهتدف هذه التدابري إىل حتقيق . التعليمات اإلدارية بشأن التوظيف والترقية والتنسيب للمرأة يف األمانة العامة
 . بالنسبة لتوزيع اجلنسني يف مجيع الرتب وخاصة يف املستويات العليا٥٠/٥٠هدف الـ 

عدد من وثائق األمم املتحدة، مستخدم يف الواليات املتحدة األمريكية ويف � التصحيحيالعمل �مصطلح  )د( 
حاليا على نطاق واسع يف أوروبا وكذلك يف الكثري من وثائق � اإلجراءات اإلجيابية�بينما يستخدم مصطلح 

يستخدم مبعىن خمتلف آخر يف قانون حقوق � اإلجراءات اإلجيابية�ومع ذلك فمصطلح . األمم املتحدة
التزام دولة ما ببدء إجراء مقارنا بالتزام الدولة بعدم اختاذ  (�إجراء الدولة اإلجيايب�اإلنسان الدويل لوصف 

غامض من حيث أن معناه ليس مقصورا على التدابري اخلاصة � اإلجراءات اإلجيابية�، وذلك فمصطلح )إجراء
أو � التمييز العكسي�أما مصطلحي .  من االتفاقية٤ من املادة ١املؤقتة على النحو املفهوم من الفقرة 

 .فينتقدمها الكثري من املعلقني بوصفهما غري مالئمني� يز اإلجيايبالتمي�
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 املرفق الثاين
بيان من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة بشـأن حالـة املـرأة                  

 يف العراق
أشــارت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، خــالل دورهتــا الــثالثني الــيت   

، ٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣٠ إىل ١٢ املتحدة بنيويورك يف الفترة من   عقدت يف مقر األمم   
وأشــارت . بقلــق إىل التطــورات األخــرية فيمــا يتعلــق حبالــة حقــوق اإلنســان للمــرأة يف العــراق  

ديسـمرب  / كـانون األول   ٢٩لعـراق، املـؤرخ     يف ا اللجنة على حنو خاص، إىل قرار جملس احلكـم          
ملدنيــة القائمــة الــيت حتكــم املســائل املتعلقــة بــالزواج والطــالق  القاضــي بإلغــاء القــوانني ا٢٠٠٣

 .وحضانة األطفال واملرياث
 اللجنة إىل أن العراق دولة طرف يف اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   تشريو 
ويف هــذا الصــدد، أرســلت اللجنــة، يف دورهتــا التاســعة والعشــرين الــيت عقــدت يف . ضــد املــرأة

، رســالة إىل املمثــل اخلــاص لألمــني ٢٠٠٣يوليــه / متــوز١٨يونيــه إىل /يــران حز٣٠الفتــرة مــن 
سـريجيو فـيريا   الراحـل  السامي حلقوق اإلنسـان حينـها،    األمم املتحدة   العام يف العراق ومفوض     

دي ميلو، بشأن احلاجة إىل أخذ االتفاقية يف االعتبار فيما يتعلق حبالة املـرأة يف العـراق يف فتـرة        
 .بعد احلرب ما

.  اإلعمــاروترحــب اللجنــة بعــزم اجملتمــع الــدويل تقــدمي املســاعدة إىل العــراق يف عمليــة 
خـاص يف مجيـع إجراءاهتـا وأنشـطتها         على حنـو    وتدعو اللجنة كل األطراف املعنية إىل التشديد        

على احترام معايري وقواعد حقوق اإلنسان الدولية ومحايتها، وال سيما تلك الـيت تضـمن علـى                 
 النساء والفتيات، وهي جزء من حقوق اإلنسان العاملية غـري قابـل للتصـرف               حنو خاص حقوق  

وترى اللجنة أن هـذا التشـديد أساسـي لتطـوير           . فيه وجزء ال يتجزأ منها وال ميكن فصله عنها        
 .اجملتمع العراقي

أن تكـون مشـاركة مشـاركة كاملـة وعلـى       جيـب   وتود اللجنة أن تشدد على أن املرأة         
ويف مجيـع ميـادين   . يف فتـرة مـا بعـد احلـرب       اإلعمـار   لرجـل يف مجيـع أنشـطة        قدم املساواة مـع ا    

ــيح        ــراق وأي تنق ــد للع ــي وتطــويره، وال ســيما يف صــياغة الدســتور اجلدي ــاة اجملتمــع العراق حي
وينبغـي أن تتماشـى مجيـع اإلصـالحات والقـرارات التشـريعية الصـادرة مـن                 . إلطاره التشريعي 

ل مـع اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 مجيع السـلطات املسـؤولة، بشـكل كامـ        
املــرأة لضــمان املســاواة بــني املــرأة والرجــل ومتتعهــا الكامــل جبميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات 

 .األساسية
وتدعو اللجنة اجملتمع الدويل ومجيع السلطات املسؤولة يف العراق إىل ضـمان االمتثـال               

 .التمييز ضد املرأة وتنفيذ مجيع أحكامهاالتام التفاقية القضاء على مجيع أشكال 
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 املرفق الثالث
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري      

   عن دورته الثالثةتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةال
اقيـة القضـاء   تفالعقد الفريق العامـل املعـين بالرسـائل مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري          - ١

ينـاير  /  كـانون الثـاين    ٩ إىل   ٧على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة دورتـه الثالثـة يف الفتـرة مـن                
 مــارتينيس، سونزالغــيــدا آوقــد حضــر الــدورة مجيــع أعضــاء الفريــق العامــل باســتثناء . ٢٠٠٤

 .ملافريق العال شيلينغ اليت واصلت ترؤس -  شوببييتكما حضرت هانا 
 ). التذييلانظر(األوىل عدل الفريق العامل جدول أعماله وأقره ويف اجللسة  - ٢
 

 موجز املناقشات -أوال  
قــدم رئــيس قســم حقــوق املــرأة يف شــعبة النــهوض بــاملرأة مــذكرة مــن األمانــة بشــأن     - ٣

ــق        ــة للفريـ ــدورة الثانيـ ــاد الـ ــذ انعقـ ــدثت منـ ــيت حـ ــورات الـ ــا والتطـ ــيت مت اختاذهـ ــوات الـ اخلطـ
ــل ــأن    )(CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.1 العامـ ــية بشـ ــات أساسـ ــة معلومـ ــذلك ورقـ ، وكـ

عاهـدات حقـوق اإلنسـان بشـأن التـدابري املؤقتـة       مباملمارسة اليت تتبعها اهليئات األخـرى املنشـأة      
CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2).( 

ــة     - ٤ ــدورة الثاني ــة منــذ انعقــاد ال ــاقش الفريــق العامــل الرســائل الــيت وردت إىل األمان . ون
مذكرة األمانة ينبغي أن تتضمن يف املستقبل املزيد من املعلومات بشـأن الرسـائل      وأشار إىل أن    

اليت تتضمن ادعاءات ضد الـدول األطـراف يف الربوتوكـول االختيـاري، مبـا يف ذلـك الرسـائل                    
وينبغـي تيسـري    . اليت ال تستويف شروط املقبولية األولية، وردود األمانة علـى أصـحاب الرسـائل             

 . العامل خالل دوراته إىل امللفات اليت تتضمن هذه املراسالتوصول أعضاء الفريق
ــق     - ٥ ــل طرائ ــق العام ــاقش الفري ــة     أخــرى لون ــراءات املتعلق ــات بشــأن اإلج نشــر املعلوم

بالرسائل مبوجب الربوتوكـول االختيـاري، مبـا يف ذلـك مـن خـالل املؤسسـات الوطنيـة املعنيـة                     
 .نهوض باملرأة، واملنظمات غري احلكوميةحبقوق اإلنسان، واآلليات الوطنية املعنية بال

ونـاقش الفريـق العامــل املـواد املتعلقــة بسـرية إجراءاتــه وإمكانيـة تطبيقهــا علـى أعضــاء        - ٦
الفريــق العامــل واللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جهــة، وعلــى أصــحاب     

لـى أن الشـروط السـرية    ووافـق الفريـق العامـل ع     . الرسائل والدولـة الطـرف، مـن جهـة أخـرى          
املتعلقـــة باملعلومـــات ذات الصـــلة بـــاإلجراءات ال تنطبـــق علـــى الدولـــة الطـــرف أو أصـــحاب  

 مـن النظــام الـداخلي، مـا مل يطلــب مـن اللجنــة أو     ٧٤الرسـائل، كمـا تــنص علـى ذلـك املــادة     
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الفريق العامل خالف ذلـك يف حـني يـتعني علـى أعضـاء اللجنـة والفريـق العامـل احملافظـة علـى             
 .لسرية التامةا
مـن  ) ج( من النظام الداخلي، ال سيما الفقرة الفرعيـة          ٦٠وناقش الفريق العامل املادة      - ٧

ــرة  ــادة  ١الفق ــن امل ــدم الســماح ألي عضــو    ٦٠ م ــة بع ــالة   ب املتعلق ــر يف رس املشــاركة يف النظ
ورأى الفريـق العامـل أنـه جيـوز، ألي          . عندما يكون ذلك العضو مـن رعايـا الدولـة الطـرف            ما

خـالل النظـر يف   يبقـى يف القاعـة   عضو من أعضاء الفريـق مـن رعايـا الدولـة الطـرف املعنيـة أن                
 .الرسالة ذات الصلة

ووافق الفريق العامـل علـى اإلجـراءات املتعلقـة بعملـه فيمـا بـني الـدورات فيمـا خيـص                       - ٨
 وبوجــه خــاص، وافــق الفريــق العامــل علــى أنــه سيســتلم تقــارير مســتكملة  . الرســائل اجلديــدة

ونتيجـة لـذلك، أكـد الفريـق        . بانتظام من األمانة بشأن الرسائل الـيت ميكـن النظـر يف تسـجيلها             
وســوف تتخــذ . العامــل أنــه ســوف ال يعــني مقــررا يعــىن باملراســالت اجلديــدة يف هــذه املرحلــة

القرارات املتعلقـة بتسـجيل الرسـائل اجلديـدة يف فتـرة مـا بـني الـدورات علـى إثـر التشـاور مـع                          
 .ريق العامل بواسطة الربيد اإللكتروينأعضاء الف

وأكد الفريق العامل، عند مناقشـة التـدابري املؤقتـة، علـى ضـرورة احلصـول علـى ردود            - ٩
 .من الدول األطراف املعنية يف غضون فترة زمنية حمددة

إحـداها  تسـجيل   وناقش الفريق العامل الرسائل الـيت مل يبـت فيهـا، والـيت كـان تـاريخ                   - ١٠
 .الدورة السابقةيعود إىل 

 
 القرارات اليت اختذها الفريق العامل -ثانيا  

 :قرر الفريق العامل - ١١
الطلبــات املتعلقــة بالتــدابري املؤقتــة طلبــا باحلصــول علــى رد بشــأن    تشــمل أن  )أ( 

 اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف املعنية يف غضون فترة زمنية حمددة؛
 .تسجيل رسالته الثالثة )ب( 

 :أن يطلب إىل األمانة ما يليأيضا وقرر الفريق العامل  - ١٢
ــات بشــأن        )أ(  ــن املعلوم ــد م ــل املزي ــق العام ــادي للفري ــا الع ــدرج يف تقريره أن ت

ــعبة  ــنفة يف ثـــالث فئـــات  . الرســـائل الـــيت تـــرد إىل الشـ : وينبغـــي تـــوفري هـــذه املعلومـــات مصـ
عــدد الرســائل (ل االختيــاري فــا يف الربوتوكــواطرأالرســائل املتعلقــة بالــدول الــيت ليســت   ��١

الرســائل الــيت ال تســتويف شــروط املقبوليــة األوليــة األخــرى والــيت  � �٢؛ )والــدول املشــار إليهــا
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وجيب أن يتفق موظفـان علـى مثـل هـذا القـرار؛           . يلزم إجراء املزيد من املراسلة مع أصحاهبا       ال
ول االختيـاري، والـيت   املراسالت اليت تتضمن ادعاءات ضد الـدول األطـراف يف الربوتوكـ    � �٣

 طلبت األمانة بشأهنا املزيد من املعلومات من أصحاهبا؛
ــدول األطــراف إشــارة إىل       )ب(  ــائلها إىل أصــحاب الرســائل وال ــدرج يف رس أن ت

 دورتيه السنويتني وتاريخ انعقاد الدورة املقبلة للجنة والفريق العامل؛ 
اسـتمارة الرسـائل النموذجيـة    أن توزع االتفاقية، والربوتوكـول االختيـاري، و       )ج( 

على املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واآلليات الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة، ومكاتـب             
 أمناء املظامل الوطنية؛

ــة التشــغيل الفعــال لقاعــدة    وتعجــل مــن أن تكثــف  )د(  جهودهــا مــن أجــل كفال
  املتحدة حلقوق اإلنسان؛البيانات التفاعلية بشأن املراسالت بني الشعبة ومفوضية األمم

أن تواصــل تــوفري البيانــات املــوجزة وغريهــا مــن الوثــائق ذات الصــلة بانتظــام   )هـ( 
 .ألعضاء الفريق العامل خالل فترة ما بني الدورات

 :ته البنود التاليةاعمال املؤقت لدوراألجدول يضمن وقرر الفريق العامل أن  - ١٣
 .مالإقرار جدول األعمال وتنظيم األع - ١ 
 . السابقةاستعراض اخلطوات واألنشطة اليت ُنفذت منذ الدورة - ٢ 
 .العملومناقشة أساليب استعراض  - ٣ 
 .معلومات مستكملة بشأن الرسائل - ٤ 
 .مسائل أخرىأي  - ٥ 
ــت     - ٦  ــال املؤق ــرار جــدول األعم ــدورلإق ــرة    ةل ــاريخ وفت ــك ت ــا يف ذل ــة، مب  املقبل

 . العاملتقرير الفريقاعتماد االنعقاد، و
يوليـه  / متـوز ٢يونيـه إىل   / حزيران ٣٠ املقبلة ستنعقد من     تهوأكد الفريق العامل أن دور     - ١٤

٢٠٠٤. 
 

 قضايا أخرى من املقرر النظر فيها -ثالثا  
وافــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة النظــر يف ضــرورة تــوفري الــدعم املــايل للنســاء غــري   - ١٥

الرمسيـة لألمـم املتحـدة عنـد تقـدمي الشـكاوى مبوجـب              القادرات على كتابـة الرسـائل باللغـات         
 .الربوتوكول االختياري
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 التذييل
جــدول أعمــال الــدورة الثالثــة للفريــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب      

 الربوتوكول االختياري
 .لاعمإقرار جدول األعمال وتنظيم األ - ١
 .مناقشة مذكرة األمانة - ٢
 .عملالومناقشة أساليب استعراض  - ٣
 .٢/٢٠٠٣استكمال الرسالة  - ٤
 .١/٢٠٠٣استكمال الرسالة  - ٥
 .مسائل أخرىأي  - ٦
 .دورته الثالثةعن اعتماد تقرير الفريق العامل  - ٧
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 اجلزء الثاين
 

تقريـــر اللجنـــة املعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة عـــن دورهتـــا    
 والثالثني احلادية
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 كتاب اإلحالة  
 ٢٠٠٤أغسطس /آب

 ية طيبة وبعد،حت
 مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                 ٢١أتشرف بأن أشـري إىل املـادة         

املـرأة الــيت يـتعني مبوجبــها علـى اللجنــة املعنيـة بالقضــاء علـى التمييــز ضـد املــرأة، املنشـأة عمــال        
ــة، أن  ــدم �باالتفاقيـ ــادي      إىلتقـ ــس االقتصـ ــطة اجمللـ ــدة، بواسـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــة العامـ  اجلمعيـ

 .�واالجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها
وقد عقدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـراة دورهتـا احلاديـة والـثالثني يف          

واعتمدت تقريرها عـن الـدورة      .  املتحدة األمم يف مقر    ٢٠٠٤يوليه  /متوز ٢٣ إىل   ٦الفترة من   
ــة  ــر اللجنــة مقــدم إلــيكم طيــه،     وتقر. ٢٠٠٤يوليــه /متــوز ٣١، املعقــودة يف ٦٦٥يف اجللس ي

 .إلحالته إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني
 .وتفضلوا بقبول أمسى آيات تقديري 

 أكار فريدة )توفيع(
 رئيس اللجنة املعنية بالقضاء 
 على التمييز ضد املرأة
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 الفصل األول
 املسائل اليت وجه إليها انتباه الدول األعضاء  

 
 املقررات  
 أوال/٣١املقرر   
 طلب متديد وقت اجتماع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

كانـت،   دولـة  ١٧٧ إدراكـا منـها أن    إن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة،        
قـد صـّدقت علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                    ،  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١حىت  

 دولـة مـن هـذه الـدول أصـبحت أيضـا أطرافـا يف بروتوكوهلـا                  ٦٢ إليها، وأن    املرأة أو انضمت  
وإذ تالحـظ أن الوقـت السـنوي         االختياري، وهو أمر يتطلب إجراءات للرسـائل والتحريـات،        

ــز ضــد املــرأة يقــل كــثريا عــن هيئــات        ــة بالقضــاء علــى التميي ــة املعني احملــدد الجتماعــات اللجن
 تضطلع مبسؤوليات مماثلة، وذلك ظرف جعل اجلمعيـة         معاهدات حقوق اإلنسان األخرى اليت    

، حتــيط علمــا مــع  ١٩٩٥ديســمرب / األولكــانون ٢٢، املــؤرخ ٥٠/٢٠٢العامــة، يف قرارهــا  
 مــن االتفاقيــة، الــذي اختذتــه الــدول  ٢٠ مــن املــادة ١املوافقــة بــالقرار املتعلــق بتعــديل الفقــرة  

، رغم جهود اللجنة، ال يـزال ينتظـر         ، وإن كان  ١٩٩٥مايو  /أيار ٢٢األطراف يف االتفاقية يف     
مـن أربعـني    وردت  وإذ تالحظ أيضا أن جمموعـة جديـدة مـن تقـارير              اخلروج إىل حيز التنفيذ،   

ــتثنائية يف       ــدورة االسـ ــد الـ ــذ عقـ ــنتني الـــيت مضـــت منـ ــرة السـ ــد تراكمـــت خـــالل فتـ ــة قـ دولـ
ظـر أن    أعدادا كبرية من تقارير الـدول األطـراف كانـت تنت           ت، اليت أجنز  ٢٠٠٢أغسطس  /آب

وإذ تعرب عن قلقهـا البـالغ ألن جمموعـة التقـارير املتـأخرة الـيت تنتظـر النظـر               تنظر فيها اللجنة،  
فيها تشكل، يف حد ذاهتا، عـامال مثبطـا للـدول األطـراف إزاء تقـدمي التقـارير يف حينـها، كمـا            

ف علــى وإذ تالحــظ اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة لتشــجيع الــدول األطــرا تطلبــه االتفاقيــة منــها،
ذ تعـرب، يف هـذا الصـدد، عـن تقـديرها للـدول األطـراف                إتقدمي تقاريرها يف الوقت املالئم، و     

لتصــرفها وفقــا لــذلك ولتقــدميها تقاريرهــا وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة للجنــة فيمــا يتعلــق بتقــدمي  
وإذ تالحظ أيضا ما تبذلـه اللجنـة مـن جهـود مسـتمرة ملواصـلة حتسـني كفـاءة طـرق                       التقارير،

وإذ تؤكـد احلاجــة   ا وفعاليتـها، وإذ توجـه االنتبـاه إىل مقرراهتـا األخـرية يف هـذا الصـدد،       عملـه 
امللحة إىل التوصل إىل حل طويل األجل يتيح للجنـة االضـطالع مبسـؤولياهتا مبوجـب االتفاقيـة                  
والربوتوكول االختياري بطريقة فعالة ويف الوقت املالئم، ويضع اللجنة على قدم املسـاواة مـع               

 إىل اجلمعيــة تطلــب ت معاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى بالنســبة لفتــرات اجتماعاهتــا،هيئــا
 :العامة
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أن تأذن للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بـأن جتتمـع مـدة أسـبوع                  )أ( 
 ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز (إضايف يف دوراهتا الثالثـة والـثالثني والرابعـة والـثالثني واخلامسـة والـثالثني                

 ؛)٢٠٠٦يوليه /متوزويناير /الثاينكانون و
أن تأذن للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تعقـد ثـالث دورات            )ب( 

سنوية، مدة كل منها ثالثة أسابيع مع فريق عامل ملا قبـل الـدورات ينعقـد ملـدة أسـبوع واحـد        
 .٢٠٠٧بالنسبة لكل دورة، وذلك اعتبارا من عام 

 
 ثانيا/٣١املقرر   

 .)انظر املرفق احلادي عشر(شأن حالة املرأة يف العراق باعتمدت اللجنة بيانا  
 

 ثالثا/٣١املقرر   
انظــر  (اعتمــدت اللجنــة عــددا مــن التــدابري ملواصــلة حتســني وتعزيــز طــرق عملــها           
 ) ي-أ ___  الفقر
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 الفصل الثاين
 مسائل تنظيمية ومسائل أخرى  

 
لقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة       الــدول األطــراف يف اتفاقيــة ا   –ألف  

 والربوتوكول االختياري
الــثالثني للجنــة املعنيــة احلاديــة و، وهــو يــوم اختتــام الــدورة ٢٠٠٤ يوليــه/ متــوز٢٣يف  - ١

 دولـة طرفـا يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع       ١٧٧بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، كـان هنـاك              
ــرأة، الـــيت اعت  ــة الأشـــكال التمييـــز ضـــد املـ ــا مـــدهتا اجلمعيـ ــة يف قرارهـ  املـــؤرخ ٣٤/١٨٠عامـ

ــورك يف    ١٩٧٩ديســمرب /كــانون األول ١٨ ــع والتصــديق واالنضــمام يف نيوي  وفُتحــت للتوقي
وقـد   .١٩٨١سـبتمرب   / أيلول ٣، يف   ٢٧ عمال باملادة    ،وبدأ نفاذ االتفاقية  . ١٩٨٠مارس  /آذار

 مـن  ٢٠ مـن املـادة      ١الفقـرة    طرف على التعديل الذي أدخل على        ةدولأربع وأربعون   وافقت  
 .االتفاقية املتعلقة بتوقيت اجتماع اللجنة

التفاقيــة ل دولــة طرفــا يف الربوتوكــول االختيــاري ٦٢ويف التــاريخ نفســه، كــان هنــاك  - ٢
 وفُـتح  ١٩٩٩أكتـوبر  / تشـرين األول ٦ املـؤرخ   ٥٤/٤الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها       

وبــدأ . ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول١٠نيويــورك بتــاريخ للتوقيــع والتصــديق واالنضــمام يف 
 .٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢ يف ،١٦ عمال باملادة ،نفاذ الربوتوكول االختياري

. هلذا التقرير قائمة بالدول األطراف يف االتفاقيـة       من اجلزء الثاين      األول ويرد يف املرفق   - ٣
 ١بالدول األطراف اليت وافقت على تعـديل الفقـرة          قائمة  من اجلزء الثاين    الثاين  ويرد يف املرفق    

مــن اجلــزء الثــاين الثالــث ويــرد يف املرفــق  .، الــيت تتعلــق بتوقيــت اجتمــاع اللجنــة٢٠مــن املــادة 
 .انضمت إىل الربوتوكول االختياريقائمة بالدول األطراف اليت وقعت أو صدقت أو 

 
 افتتاح الدورة –باء  

 إىل ٦الــثالثني يف مقــر األمــم املتحــدة يف الفتــرة مــن   واحلاديــةعقــدت اللجنــة دورهتــا  - ٤
اجللســة  إىل ٦٤٨مـــــن اجللســة ( عامــة ة جلســ١٨وعقــدت اللجنــة . ٢٠٠٤ يوليــه/متــوز ٢٣
.  مــن جــدول األعمــال٧ و ٦ و ٥  و٤  ملناقشــة البنــودة جلســ جلســات١٠وعقــدت ) ٦٦٥

 .على اللجنةذا التقرير قائمة بالوثائق املعروضة هل الرابعويرد يف املرفق 
السـيدة كـارولني هنـان،      ت  وأدلـ . وافتتحت الدورة رئيسة اللجنة، السيدة فريدة أكار       - ٥

، واملوظفـة املسـؤولة يف      إدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة      بـ مديرة شعبة النهوض بـاملرأة،      
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ــب  ــاملرأة       مكت ــهوض ب ــام لشــؤون قضــايا اجلنســني والن ــني الع ــارة اخلاصــة لألم ــان املستش ، ببي
 .ستهاليلا
، ٦٤٨أمـام اللجنـة يف جلســتها   تـها مـديرة شـعبة النـهوض بـاملرأة      ألقالكلمـة الـيت   ويف  - ٦

. ت املديرة باألعضاء يف الدورة احلادية والثالثني للجنـة        ، رّحب ٢٠٠٤ يوليه/ متوز ٦املعقودة يف   
عقـودة يف   دولتني أصبحتا طرفني يف االتفاقية منـذ اجللسـة األخـرية للجنـة امل              نوأبلغت اللجنة بأ  
ــاين ــانون الثـــ ــاير /كـــ ــا كرييبـــــاس ، يف ٢٠٠٤ينـــ ــوازيلند/ آذار١٧ ومهـــ ــارس، وســـ ، يف مـــ

بــذلك جممــوع الــدول  فــارتفع مهــا دون حتفظــات،  وقــد انضــم كال،٢٠٠٤مــارس /آذار ٢٦
ــة إىل   ــا ١٧٧األطــراف يف االتفاقي ــة طرف ــاك  .  دول ــا يف الربوتوكــول   ٦٢وكــان هن ــة طرف  دول

، وهـــي  عليـــه ثـــالث دول إضـــافية منـــذ اجللســـة األخـــرية االختيـــاري لالتفاقيـــة، إذ صـــدقت
يونيه، واجلماهريية العربية الليبيـة، يف      / حزيران ١٧فرباير، وبلجيكا، يف    /شباط ٣بيالروس، يف   

 مـن   ١الفقـرة   وقد وافقت أيرلندا على التعديل الـذي أدخـل علـى            . ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨
بـذلك جممـوع الـدول املوافقـة     فـارتفع  ع اللجنـة،  من االتفاقية املتعلقة بتوقيت اجتمـا    ٢٠املادة  

ويف .  حتفظاهتمــا علــى االتفاقيــة  وقــد ســحبت دولتــان طرفــان   .  دولــة٤٤إىل علــى التعــديل  
ــا بشـــأن الفقـــرتني  ٢٠٠٤أبريـــل /نيســـان ٢٩ ــرا حتفظاهتـ مـــن ) ج (و) ب(، ســـحبت سويسـ
 .١٣ املادة
ة واألربعــني للجنــة وضــع وقــدمت املــديرة إحاطــة إىل اللجنــة عــن نتــائج الــدورة الثامنــ - ٧

وقـد شـاركت الشـعبة يف رعايـة     . املرأة اليت كان هلا وقع خاص على عمـل اللجنـة أو االتفاقيـة         
على دور الربملانات يف تنفيـذ االتفاقيـة     على التوايل   اللجنة ركزتا   دورة  حلقتني للمناقشة خالل    

لــيت اضــطلعت هبــا وعرضــت أيضــا أنشــطة املســاعدة التقنيــة ا . الربوتوكــول االختيــاريعلــى و
الشعبة دعما لتنفيذ االتفاقية وتقدمي الدول األطراف للتقارير يف الوقت املناسب، ومنـها حلقـة               
تدريبية لفائدة املوظفني احلكوميني من بلدان منطقة البحـر الكـارييب استضـافتها حكومـة جـزر          

ضائيون مـن أحـد   وقد شارك موظفون ق  .  بلدا من املنطقة   ١٣مايو وشارك فيها    /البهاما يف أيار  
قضائية بشـأن تنفيـذ القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان علـى املسـتوى احمللـي                   ندوة  عشر بلدا يف    

الشـعبة مـع    أيضـا   تعاونـت   و. وقد استضافتها أيضا حكومة جزر البـهاما قبيـل احللقـة التدريبيـة            
اإلبــالغ اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ لتنظــيم حلقــة تدريبيــة بشــأن    

ومـن بـني األنشـطة    . مـايو /لفائدة بلدان رابطة الـدول املسـتقلة يف أملـايت، كازاخسـتان، يف أيـار        
األخرى اليت اضطلعت هبا الشـعبة للتـرويج لالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري تقـدمي إحاطـات                

 الربوتوكــول االختيــاري باعتبــاره آليــة حلمايــة حقــوق  نإىل منظمــات الشــعوب األصــلية بشــأ 
لمنتـدى الـدائم املعـين بقضـايا        لخـالل الـدورة الثالثـة       ، عقـدهتا    إلنسان لنساء الشعوب األصلية   ا

 .الشعوب األصلية
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 .واختتمـــت املـــديرة بياهنـــا باســـتعراض أعمـــال اللجنـــة يف دورهتـــا احلاديـــة والـــثالثني  - ٨
ت الــيت مت فباإلضـافة إىل النظــر يف تقــارير مثـاين دول أطــراف، يتوقــع أن تعتمـد اللجنــة االتفاقــا   

 يف ٢٠٠٤مــايو / أيــار٧ إىل ٥التوصــل إليهــا يف جلســتها غــري الرمسيــة املعقــودة يف الفتــرة مــن  
الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة وستشــرع يف مبوجــب وستواصــل عملــها . أوترخــت هبولنــدا

وسـتجتمع اللجنـة   .  مـن االتفاقيـة  ٢إجراء مناقشات بشأن توصيتها العامة املقبلة، بشـأن املـادة        
مع املنظمات غـري احلكوميـة وممثلـي كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة لالسـتماع إىل معلومـات                     

وأكـدت املـديرة للجنـة الـدعم الكامـل لشـعبة        . عن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول املقدمـة للتقـارير           
 .النهوض باملرأة يف أعماهلا

 
 احلضور -جيم  

حضـرت فيكتوريـا   و. ء اللجنـة   عضـوة مـن أعضـا      ٢٢ ة احلاديـة والـثالثني    دور الـ  حضر - ٩
وهوغيــت يوليــه /متــوز ٢٠ إىل ٧مــن فوميكــو ســايغا ويوليــه، / متــوز٢٣ إىل ١٦بوبســكو مــن 
 إىل ٢١ ومــــن ١٣ إىل ٦يلنــــدر مــــن غــــوران مويوليــــه، / متــــوز٢٣ إىل ٧مــــن غناكادخــــا 

 .يوليه/متوز ٢٣
 هلـذا  اخلـامس فق اللجنة، تتضمن بيانا مبدد عضويتهن، يف املرأعضاء وترد قائمة بأمساء     - ١٠

 .التقرير
 

 انتخاب املقررة -دال  
اللجنــة، يف ، وإثــر اســتقالة كريســتني كاباالتــا، الــيت عملــت مقــررة   ٦٤٨يف اجللســة  - ١١

إلهناء مـدة عضـوية السـيدة كاباالتـا عضـوا يف اللجنـة،               انتخبت اللجنة بالتزكية فاطمة كواكو    
 . من النظام الداخلي للجنة٢٠ واملادة من االتفاقية ١٩ من املادة ٢وفقا للفقرة 

 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -هاء  

ـــها   - ١٢ ـــجنة، فـــــي جـلـــستــ ـــال املؤقــــت  ٦٤٨نظــــــــرت اللـــ ـــدول األعمــــ ـــي جــــ ، فـــ
)CEDAW/C/2004/II/1 .(الصيغة اليت أقر هبابيلي جدول األعمال فيما و: 

 .افتتاح الدورة - ١ 
 . وتنظيم األعمالإقرار جدول األعمال - ٢ 
ــدورتني الــ      - ٣  ــا بــني ال ــر الرئيســة عــن األنشــطة املضــطلع هب ــة  وثالثنيتقري احلادي

 .الثالثني للجنةو
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 مـن اتفاقيـة     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة               - ٤ 
 .القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 .لقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية ا٢١تطبيق املادة  - ٥ 
 .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة - ٦ 
أنشطة اللجنة املضـطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء                 - ٧ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 . والثالثنيثانيةجدول األعمال املؤقت للدورة ال - ٨ 
 .الثالثنياحلادية وللجنة عن دورهتا اعتماد تقرير ا - ٩ 

 
 تقرير الفريق العامل قبل الدورات -واو  

قررت اللجنة يف دورهتا التاسعة أن تدعو إىل عقد اجتماع لفريق عامل قبل الـدورات                - ١٣
ملدة مخسة أيام قبل كل دورة إلعداد القوائم املتعلقـة بالقضـايا واملسـائل ذات الصـلة بالتقـارير                   

وعقـد الفريـق العامـل قبـل الـدورات املعـين           .  تنظر فيها اللجنـة يف الـدورة الالحقـة         الدورية اليت 
 .٢٠٠٤فرباير / شباط٥ إىل ٣بالدورة احلادية والثالثني للجنة اجتماعا يف الفترة من 

وشارك يف الفريـق العامـل العضـوات التاليـة أمسـاؤهن الـاليت مـثلن خمتلـف اجملموعـات                     - ١٤
، وروزاريــو مانــالو )أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب(يــر غــوميز يولنــدا فري: اإلقليميــة

وانتخـب  ). أفريقيـا (، وبـراميال بـاتن      )أوروبـا الغربيـة ودول أخـرى      (، وغوران ميالنـدر     )آسيا(
 .الفريق العامل قبل الدورات روزاريو مانالو رئيسة له

 األطــراف للة بتقــارير الــدووأعــد الفريــق العامــل قــوائم بالقضــايا واملســائل ذات الصــ  - ١٥
 .إكوادور، إسبانيا، بنغالديش، اجلمهورية الدومينيكية، غينيا االستوائية: التالية
 عرضـــت روزاريـــو مانـــالو تقريـــر الفريـــق العامـــل بـــني الـــدورات  ٦٤٨ويف اجللســـة  - ١٦

CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1) و (Add..1-4. 
 

 تنظيم األعمال -زاي  
، عرضـت رئيسـة قسـم حقـوق املـرأة التـابع لشـعبة النـهوض بـاملرأة          ٦٤٨يف اجللســــة   - ١٧

، والبنـد  � مـن اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة         ٢١تنفيذ املادة   � ٥البند  
، قــدمت ثــالث وكــاالت ٥ويف إطــار البنــد . �ُســبل ووســائل التعجيــل ألعمــال اللجنــة� ٢٦

 والزراعـة ومنظمـة العمـل الدوليـة واليونسـكو،           متخصصة وهي منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة       
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). ٤ و ٣ و Add.1 و (CEDAW/C/2004/I/2 مـن االتفاقيـة   ٢٢كل منـها تقريـرا عمـال باملـادة          
، قـــــدم تقريـــــر بشـــــأن ســـــبل ووســـــائل التعجيـــــل بأعمـــــال اللجنـــــة   ٦ويف إطـــــار البنـــــد 

(CEDAW/C/2004/II/4)          نـذ دورة    تضمن موجزا آلخر التطورات ذات الصلة اليت اسـتجدت م
وتضمن املرفق األول للتقرير االتفاقات اليت توصـلت إليهـا اللجنـة يف جلسـتها               . اللجنة السابقة 

كمــا كــان معروضــا علــى اللجنــة تقريــر عــن حالــة تقــدمي  . غــري الرمسيــة املعقــودة يف أوترخــت
ئمـة   مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك قا    ١٨التقارير اليت ينبغي للدول األطراف رفعها مبوجب املـادة     

وسـتنظر اللجنـة   ). (CEDAW/C/2004/II/2بالتقارير اليت قدمت ولكن مل تنظر فيها اللجنة بعد       
 .يف هذه القضايا كفريق عامل بكامل اهليئة

ــة جلســة مغلقــة مــع ممثلــي وكــاالت األمــم املتحــدة     / متــوز٦ويف  - ١٨ يوليــه عقــدت اللجن
ة، عــالوة علــى معلومــات عــن  وهيئاهتــا الــيت قــدمت معلومــات تتعلــق ببلــدان حمــددةاملتخصصــ

اجلهــود الــيت بذلتــها اهليئــة املعنيــة أو الكيــان املعــين بغيــة النــهوض بتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة علــى 
 .الصعيدين الوطين واإلقليمي من خالل سياساهتا وبراجمها

، عقدت اللجنة جلسات غـري رمسيـة علنيـة    ٢٠٠٤يوليه / متوز١٢يوليه و  / متوز ٦ويف   - ١٩
نظمات غري احلكومية اليت قدمت معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة يف الـدول املقدمـة                  مع ممثلي امل  

 .لتقارير يف الدورة احلادية والثالثني
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 الفصل الثالث
تقرير الرئيسة عن األنشطة اليت مت االضطالع هبـا بـني الـدورتني الـثالثني                 

 واحلادية والثالثني
. ر للسـيدة هنـان علـى بياهنـا االسـتهاليل          توجهت رئيسة اللجنة فريـدي أكـار، بالشـك         - ٢٠

وهنأت السيدة كاواكو على تعيينها مقررة للجنة، ونوهـت إىل أن السـيدة كريسـتني كاباالتـا                 
قد كلفت مبهمة كمسؤولة للشؤون السياسية يف بعثة األمم املتحـدة يف ليربيـا، حيـث ستسـهم        

 االتفاقيــة يف إطــار واجباهتــا علــى حنــو ملمــوس يف إجنــاز واليــة البعثــة، عــالوة علــى دعــم تنفيــذ
 .اجلديدة
وقدمت الرئيسة إحاطة للجنة عن بياهنا االستهاليل الـذي أدلـت بـه يف الـدورة الثامنـة                   - ٢١

واألربعني للجنة وضـع املـرأة، حيـث سـلطت األضـواء علـى نظـر اللجنـة يف تقـارير مثـاين دول                    
 مــن االتفاقيــة، واخلطــط ٤ مــن املــادة ١ توصــية عامــة بشــأن الفقــرة ٢٥أطــراف، ويف اعتمــاد 

ــة بشــأن        ــها، ومقترحــات اللجن ــة ملناقشــة أســاليب عمل ــة للجن املتعلقــة بعقــد جلســة غــري رمسي
االحتفال بالـذكرى اخلامسـة والعشـرين العتمـاد اجلمعيـة العامـة لالتفاقيـة، وبيـان اللجنـة عـن                     

تراك مــع مــارس، باالشــ/ آذار٢كمــا شــاركت يف فريــق للمناقشــة يف  . حالــة املــرأة يف العــراق 
واستضـافت شـعبة النـهوض بـاملرأة واالحتـاد          . برملانيني من مجهورية كوريا، واألردن، وأوغنـدا      

.  روزا أريـاس مـن بـريو       -الربملاين الدويل الفريق ورأسته إحدى نائبات رئيسة اللجنة، كارمن          
شـاركني  واجتمعـت أيضـا مب    . ومت التركيز يف املناقشات علـى دور الربملـانيني يف تنفيـذ االتفاقيـة             

رفيعي املستوى، منهم وزراء مسؤولون عن حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني يف مجهوريـة كوريـا،               
واجتمعت الرئيسة مبمثلي البعثة الدائمة للهنـد لـدى األمـم املتحـدة بنـاء         . وباكستان، والنرويج 

 .على قرار اللجنة
اإلنسـان، فأشـارت    وانتقلت الرئيسة إىل مشـاركتها يف الـدورة السـتني للجنـة حقـوق                - ٢٢

إىل أنه بينما كانت هـذه املشـاركة فرصـة هامـة إلحاطـة جلنـة حقـوق اإلنسـان باألعمـال الـيت                        
ــا بســبب توقيــت          ــة مل يكــن مرضــيا متام ــني اللجن ــها وب ــإن التفاعــل بين ــة، ف ــا اللجن تضــطلع هب

ع وقالـت إن موضـو  . االجتماع والقيود الصـارمة املفروضـة علـى املـدة الزمنيـة احملـددة للكـالم             
املشاركة الفعالـة لرؤسـاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنسـان يف جلنـة حقـوق اإلنسـان تشـكل             
بندا أساسيا يف جدول أعمال الدورة الستني لرؤساء هيئات املعاهـدات املعقـودة يف جنيـف يف                 

يونيه، حيث نوقش هـذا املوضـوع يف اجتمـاع رؤسـاء هيئـات              / حزيران ٢٥ إىل   ٢٣الفترة من   
وأعرب الرؤساء عن القلق إزاء شكل التفاعل احلـايل مـع        .  اللجنة املوسع  املعاهدات مع مكتب  

اللجنة والذي اعتربوه غري مرض، يف حني أهنم سـلموا أيضـا بقيـود الوقـت الصـارمة املفروضـة             
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وأشارت الرئيسة إىل التعهد بااللتزام بالتوصـل إىل طرائـق أفضـل يف إطـار القيـود                 . على اللجنة 
 . بني هيئات املعاهدات وبني جلنة حقوق اإلنساناحلالية لتعزيز التبادل

وانتقلت الرئيسة للحديث عن االجتماع غري الرمسي للجنة يف معهـد حقـوق اإلنسـان                - ٢٣
، فأعربـت عـن امتنــان   ٢٠٠٤مــايو / أيـار ٧ إىل ٥هبولنـدا يف أوترخـت، املعقـود يف الفتــرة مـن     

 وللحكومـة اهلولنديـة، ممثلـة يف        اللجنة، وعن تقديرها الشخصـي لسـيس فلنترمـان لدعوتـه هلـا،            
وقد أتاح االجتماع الذي استغرق ثالثـة أيـام اإلمكانيـة           . شخصه، اليت دعمت االجتماع ماليا    

للجنة للتركيز على كثري من اجلوانب الصعبة، بل واحلامسة، يف أساليب عملها بطريقـة مطـردة                
ــزة ــيت متــ       . ومرك ــن امتنــاهنم بســبب الرحلــة ال ــع املشــاركني ع ت إىل الهــاي يف وأعــرب مجي

مــايو، حيــث متكــن األعضــاء مــن زيــارة حمكمــة العــدل الدوليــة يف الهــاي بــدعوة مــن  /أيــار ٨
القاضية روزالني هيغرت، عالوة على الزيـارة املرتليـة ألكـوا كيونيهيـا، العضـوة السـابقة يف جلنـة                    

مث قالـت إن    . ليةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، ونائبة رئيس احملكمة اجلنائية الدو           
نتائج اجتماع أوترخت ستضع اللجنة على مسار ثابت فيمـا يتعلـق مبواصـلة إدخـال حتسـينات         
علــى أســاليب عملــها وضــمان مضــيها قــدما يف تنفيــذ التزاماهتــا الراســخة باالبتكــار والتكيــف   

بصـفة  وسـلطت الرئيسـة األضـواء       . والتغيري دعما للتنفيذ الفعال لالتفاقية على املستوى الوطين       
خاصة على اقتراحـات اللجنـة املتعلقـة بتمديـد الفتـرة الزمنيـة الجتماعهـا السـنوي بغيـة متكـني                      

وذكـرت أنـه مت التوصـل إىل هـذا         . اللجنة مـن االضـطالع جبميـع مسـؤولياهتا يف الوقـت احملـدد             
االتفاق الذي جاء نتيجة مداوالت مستفيضة على أساس احلالة الراهنة واحملتملة للتـأخريات يف              

وتابعـت قائلـة إن اللجنـة تعتقـد اعتقـادا راسـخا أنـه        . نظر التقارير املقدمة من الدول األطـراف      
لضــمان التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــة فــإن الفتــرة الزمنيــة الــيت تفصــل بــني تقــدمي الــدول األطــراف   
لتقاريرها وبني نظر اللجنة يف تلـك التقـارير ينبغـي أن تقلـص إىل أدىن حـد حـىت ميكـن التأكـد           

 أن هذه الفترة الزمنية لن تصبح عامال مثبطـا حيـول دون تقـدمي الـدول األطـراف لتقاريرهـا        من
وبنـاء علـى هـذا االعتبـار، وعلـى أسـاس أنـه سـيكون مـن املستصـوب جعـل                      . يف الوقت احملدد  

الفترة الزمنية اليت يستغرقها اجتماع اللجنة مماثلة للفترة املتاحة الجتماعـات هيئـات معاهـدات               
 فـإن اللجنـة سـتعتمد       � اليت يضم الكثري منها دوال أطرافا أقـل عـددا بكـثري              -نسان  حقوق اإل 

 املوارد الالزمة لتمكني اللجنة من االجتمـاع        مقررا تطلب فيه موافقة اجلمعية العامة على توفري       
أسبوعيا إضافيا يف دورتيها الثالثـة والـثالثني والرابعـة والـثالثني، ومنحهـا علـى املـدى الطويـل،              

، ثـالث دورات سـنوية مـدة كـل منـها ثالثـة أسـابيع، يسـبق كـل منـها                      ٢٠٠٧داء من عـام     ابت
 .دورة لفريق عامل قبل انعقاد الدورة بأسبوع واحد

وبعد اجتماع أوترخت مباشرة، شـاركت الرئيسـة كمتحدثـة رئيسـية يف حلقـة عمـل               - ٢٤
ة وتقــدمي التقــارير عــن تدريبيــة دامــت ثالثــة أيــام للمســؤولني احلكــوميني بشــأن تنفيــذ االتفاقيــ 
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وحضـر االجتمـاع الـذي نظمتـه اللجنـة          . التنفيذ لبلدان منطقة رابطة الـدول املسـتقلة يف آملـايت          
 مع الشـعبة، مخسـة عشـر مسـؤوال مـن            ناالقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، بالتعاو     

 .املسؤولني احلكوميني من ستة بلدان
رها االجتمـــاع الثالـــث املشـــترك بـــني اللجـــان  وقـــدمت الرئيســـة تقريـــرا عـــن حضـــو  - ٢٥

 إىل ٢١واالجتماع السادس عشـر لرؤسـاء هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنسـان، يف الفتـرة مـن                
واسترعت الرئيسة االنتباه، يف معـرض تسـليطها األضـواء علـى            . يونيه، يف جنيف  / حزيران ٢٥

راحـات لوضـع مبــادئ   بعـض نتـائج االجتماعـات، إىل مناقشـة تقريـر األمانــة الـذي يتضـمن اقت       
توجيهيــة تتعلــق بوثيقــة رئيســية موســعة ومبــادئ توجيهيــة منســقة لإلبــالغ جلميــع هيئــات           

وأشـارت الرئيسـة إىل أن االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت قـد وافـق مـن حيـث                      . املعاهدات
 املبدأ على اهليكل األساسي للوثيقة املقترحة وحمتواها، على الرغم من أنه كان مـن الواضـح أن     

ونتيجــة لــذلك، أوصــى االجتمــاع  . هنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن العمــل بشــأن هــذا املوضــوع  
 مشـروع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة         تاملشترك بني الوكاالت بأن يقدم رؤساء هيئات املعاهدا       

بالوثيقة األساسية املوسعة والتقـارير املقدمـة حتديـدا بشـأن املعاهـدات كـل إىل جلنتـه ملناقشـتها                    
وقد أوصى االجتماع املشـترك بـني اللجـان أيضـا بإنشـاء آليـة إلجـراء                 . ندا ذا أولوية  بوصفها ب 

مزيد من املشاورات بـني اللجـان بشـأن مشـروع املبـادئ التوجيهيـة وغـري ذلـك مـن املواضـيع                       
وقـد عهـد للسـيد كامـل فـياليل،          . املتصلة بتنسيق مبادئهم التوجيهية لإلبالغ أثناء السنة املقبلة       

 .ملعنية حبقوق الطفل، مبهمة املقرر هلذا املوضوععضو اللجنة ا
ــادل       - ٢٦ ــائق ذات الصــلة وإىل إجــراء تب ــة يف الوث ــة إىل النظــر بعناي ودعــت الرئيســة اللجن

لآلراء لتقدمي مؤشرات أولية للفريق العامل الثالثي املنبثـق عـن اللجنـة بشـأن جمـاالت مشـروع                   
ويـتعني علـى اللجنـة اعتمـاد توصـيات      .  عليهـا املبادئ التوجيهيـة الـيت قـد تـود اللجنـة أن تعلـق            

، عنـدما ينظـر يف   ٢٠٠٥ينـاير  /لالجتماع املشترك بني الوكاالت الذي سيعقد يف كانون الثاين 
 الــيت ستشــمل تعليقــات مجيــع  ٢٠٠٥جمموعــة منقحــة مــن املبــادئ التوجيهيــة يف دورتــه لعــام   

 .هيئات املعاهدات
وسعة واملبادئ التوجيهية املنسـقة، تطـرق االجتمـاع         وباإلضافة إىل الوثيقة األساسية امل     - ٢٧

ــنة          ــة توصــيات الس ــدات إىل متابع ــات املعاه ــاء هيئ ــاع رؤس ــاالت، واجتم ــني الوك املشــترك ب
لــق بــالكثري مــن هــذه التوصــيات، وقــدمت الرئيســة تقريــرا عــن التقــدم احملــرز فيمــا يتع. املاضــية

 . أشكال التمييز ضد املرأةيف ذلك التقدم الذي أحرزته جلنة القضاء على مجيع مبا
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 الفصل الرابع
 ١٨النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة     

 االتفاقية من
 

 مقدمة -ألف  
ــدمت       - ٢٨ ــارير مثــاين دول أطــراف ق ــثالثني، يف تق ــة وال ــة، يف دورهتــا احلادي نظــرت اللجن

ة األول والثـاين والثالـث      يـ للتقـارير الدور  التقرير املوحد   :  من االتفاقية، وهي   ١٨مبوجب املادة   
لدولتني طرف، والتقرير املوحـد للتقـارير الدوريـة والتقريـر املوحـد للتقريـرين الـدوريني الرابـع             
واخلامس لدولة طـرف واحـدة؛ والتقريـر املوحـد للتقريـرين الـدوريني الثـاين والثالـث والتقريـر                    

دة؛ والتقرير الـدوري اخلـامس لـثالث دول      املوحد للتقريرين الرابع واخلامس لدولة طرف واح      
 .أطراف؛ وتقرير املتابعة للتقرير الدوري اخلامس لدولة طرف واحدة

وأعدت اللجنـة تعليقـات بشـأن كـل تقريـر مـن تقـارير الـدول األطـراف الـيت نظـرت                        - ٢٩
اللية ويرد أدناه تعليقات اللجنة، بالصيغة اليت أعدهتا هبا عضوات اللجنـة، وبيانـات اسـته              . فيها

 .أدىل هبا ممثالت الدول األطراف
 

 النظر يف تقارير الدول األطراف -باء  
 للتقارير الدورية األول والثاين والثالثاملوحد التقرير  - ١ 

 التفيا  
نظــرت اللجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقــارير الدوريــة األول والثــاين والثالــث لالتفيــا          - ٣٠

)CEDAW/C/LVA/1-3 ( يوليــــه / متــــوز١٩ و ١٤ املعقــــودتني يف ٦٦٤ و ٦٥٩يف جلســــتيها
 ).664 و CEDAW/C/SR.659انظر  (٢٠٠٤

 
 عرض الدولة الطرف للتقرير  

أشار ممثل الدولة الطرف، يف سياق عرضه لتقرير بلده اجلامع للتقـارير الدوريـة األول                - ٣١
وق اإلنسـان،  والثاين والثالث، إىل أن التفيا قد صدقت على صـكوك دوليـة عديـدة تتعلـق حبقـ           
. ١٩٩٢مـايو   /منها اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اليت بدأ نفاذهـا يف أيـار               

واختــذت احلكومــة أيضــا . وكُفلــت حقــوق املــرأة مــن خــالل األحكــام الدســتورية والتشــريعية 
ــة مســتويات         ــة ويف كاف ــني اجلنســني يف السياســات العام ــز املســاواة ب ــة وتعزي خطــوات لكفال

مت ووزاريـة ومتعـددة التخصصـات و   برملانيـة  وأُنشئت أيضـا هيئـات وجمـالس وأمانـات         . دارةاإل
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توقع أن يعتمد جملس الوزراء برنامج حتقيـق املسـاواة بـني            يو. سياساتالربامج و وضع خمتلف ال  
 .يف املستقبل القريب) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(اجلنسني 

صـلة بالقوالـب النمطيـة القائمـة علـى          وأشار ممثل التفيا إىل أن التصورات التقليديـة املت         - ٣٢
فخــالل . ١٩٩١نــوع اجلــنس واملســاواة بــني اجلنســني باتــت تــتغري بصــورة تدرجييــة منــذ عــام  

 وأن تصــوت أن املــرأة حلقهــا الدســتوري الــذي يكفــل هلــا  الســنوات األخــرية، زادت ممارســة  
 عـدد النسـاء   ، ارتفـع ٢٠٠٢وخالل االنتخابـات التشـريعية األخـرية املعقـودة يف عـام           . تنتخب

 امــرأة يف ١٨وانُتخبــت منــهن .  يف املائــة مــن جممــوع املرشــحني٢٨,٩املرشــحات ليصــل إىل 
 مقعـد وانُتخـب عـدد منـهن يف وقـت الحـق       ١٠٠الـذي ضـم   ) الربملـان (جملس السييما الثـامن   

كما شغلت امرأة منصب رئيس التفيـا الـذي ُيعتـرب يف الوقـت              . لريأسن جلانا يف جملس السييما    
وشغلت النساء عددا من املناصـب الوزاريـة يف احلكومـة،           . لقائد األعلى للقوات املسلحة   ذاته ا 

ــاد األورويب، و     ــوض االحت ــن منصــب مف ــغلن منصــب  فضــال ع ــيات يف  ش ــفريات ودبلوماس س
 .اخلدمة املدنية احلكومية موظفي يف املائة من ٤٠ومثلت النساء نسبة . السلك الدبلوماسي

انون محاية العمل للمرأة على قدم املساواة مع الرجل احلـق يف            كفل قانون العمل وق   يو - ٣٣
أجـر متسـاو   احلصـول علـى   العمل ويف ظروف عمل آمنة وتضمن هذان الصكان حق املرأة يف    

ــى  ــو. تســاويةاملقيمــة العمــل ذي العل ــة النســاء احلوامــل     ي ــى محاي ــانون العمــل أيضــا عل نص ق
ــل إجــازة    ــامالت وكف ــأجر األواألمهــات الع ــة ب احلــق يف التمــاس ســبل   للنســاء خــول و. موم

وعـالوة علـى    .  قـد انُتهكـت    نن فيها أن حقوقه   ى احملاكم يف احلاالت اليت يعتقد     االنتصاف لد 
ــة واملكتــب الــوطين     يذلــك،  ســهر عــدد مــن اآلليــات األخــرى، منــها مفتشــية العمــل احلكومي

 .الالتفي حلقوق اإلنسان، على مراقبة االمتثال ألحكام القانون
 يف املائـة مـن      ٨١,٥ميثـل   حصلت عليها املرأة    لك، ، كان متوسط األجور اليت       ومع ذ  - ٣٤

وأشــار املمثــل إىل أن هــذا ُيعــزى إىل تركــز النســاء يف بعــض    . ٢٠٠٢أجــور الرجــل يف عــام  
 .الصناعات املتسمة بتدين األجور

ات فنظـرا لتوقـف مسـتحق   . وأشار املمثل إىل تزايد القلق بشأن الطابع اجلنسـاين للفقـر    - ٣٥
عمومـا  حتصـل املـرأة     التقاعد على اشتراكات التـأمني االجتمـاعي ونظـرا حلسـاهبا قياسـا إليهـا،                

، ل أكثـر مـن الرجـ      خطـر البطالـة   كمـا واجهـت املـرأة       . ل مـن الرجـ    أقلتقاعدية  معاشات  على  
واجهن صـعوبات   يـ ، ف لنسـاء الالئـي لـديهن أطفـال صـغار         أما ا . سيما يف سن ما قبل التقاعد      ال

 .اد أعمال ُتؤدى عنها أجور جيدةأكرب يف إجي
 فـإن  ،ولئن حتسنت نوعيـة خـدمات الرعايـة الصـحية وسـبل االسـتفادة منـها يف التفيـا               - ٣٦

ــة الصــحية املتاحــة مل تكــن مرضــية دائمــا    ــق بالصــحة   . خــدمات الرعاي واعُتمــد القــانون املتعل
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طنيـة واجملتمعيـة     وقـدم عـدد مـن مراكـز الرعايـة الصـحية الو             ٢٠٠٢اجلنسية واإلجنابيـة يف عـام       
وُوضــعت جمموعــة مــن احملاضــرات ألطبــاء . خــدمات حمــددة تتصــل بالرعايــة الصــحية اإلجنابيــة

وأفـاد املمثـل أن التفيـا       . األسر ملعاجلة الوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسـي          
 .اإليدز/شهدت زيادة سريعة يف معدل إدمان املخدرات وانتشار فريوس نقص املناعة البشرية

وأشار املمثل إىل أن مؤسسات إنفاذ القـانون يف التفيـا مل تعـر بصـورة دائمـة اهتمامـا                     - ٣٧
 ومل تقـر القـوانني الوطنيـة        ةداخـل األسـر   املـرأة   كافيا ملظاهر العنف اجلسدي الـذي تتعـرض لـه           

ئيـة  ودأب اجمللس املركـزي للشـرطة اجلنا      . بالعنف النفسي الذي ميارس يف إطار العمل واألسرة       
، وذلـك   ��Skalbesة علـى التعـاون بشـكل فعـال مـع مركـز األزمـات                عدعلى مدى سنوات    

كانت هناك زيـادة يف     و. شرطة الدولة لمن خالل تنظيم احللقات الدراسية التثقيفية واإلعالمية        
 .على مهارات إجراء االتصاالت مع ضحايا االعتداء اجلنسيالشرطيات الاليت مت تدريبهن 

، ١٩٩٢وصدقت التفيا، يف عـام      . سياحة اجلنسية واالجتار بالبشر يف التفيا     وتنامت ال  - ٣٨
على اتفاقية حظر االجتـار باألشـخاص واسـتغالل دعـارة الغـري واعتمـد جملـس الـوزراء برنـامج                     

واُتخــذت سلســلة مــن التــدابري اإلضــافية منــها تنظــيم  ). ٢٠٠٨-٢٠٠٤(منــع االجتــار بالبشــر 
لقــات دراســية إعالميــة تعاونيــة لفائــدة الضــحايا احملــتملني   وحإلعــادة تأهيــل الضــحايا  بــرامج 

وكــاالت إنفــاذ القــانون وتعزيــز التعــاون بــني وكــاالت إنفــاذ القــانون علــى  مــوظفي وتــدريب 
 .الصعيد الدويل

 يف املائــة مــن الطلبــة ٦١,٧املــرأة كانــت متثــل نســبة  ويف اخلتــام، أشــار املمثــل إىل أن  - ٣٩
وعزمــت وزارة . ٢٠٠٣-٢٠٠٢يف الســنة األكادمييــة ايل العــاملســجلني يف مؤسســات التعلــيم 

التعلــيم والعلــوم، يف ســبيل تنفيــذ برنــامج املســاواة بــني اجلنســني، علــى تطــوير مــواد منهجيــة     
ومثـة حاجـة إىل اختـاذ خطـوات للقضـاء علـى القوالـب               . وتعليمية وعلى تنظيم التعلـيم املسـتمر      

 .درسيةاجلنس يف الكتب املنوع النمطية القائمة على 
 

 التعليقات اخلتامية للجنة   
 مقدمة  

وتعـرب عـن    . تثين اللجنة على الدولة الطرف النضـمامها إىل االتفاقيـة دون حتفظـات             - ٤٠
تثـل، رغـم    الذي مي تقديرها هلا لتقدميها تقريرها اجلامع لتقاريرها الدورية األول والثاين والثالث           

 .علقة بإعداد التقارير األوليةطول انتظاره، ملبادئ اللجنة التوجيهية املت
وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إليفادهــا وفــدا يضــم ممــثلني مــن خمتلــف الــوزارات  - ٤١

وتعــرب عـن تقــديرها للدولـة الطــرف إلدالئهـا ببيــان    . جمــاالت االتفاقيـة خمتلـف  املسـؤولة عــن  
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ــر يف ســياق تــ        ــة ووضــع التقري ــذ االتفاقي ــدة بشــأن تنفي ــات جدي ارخيي شــفوي أضــاف معلوم
 ولتقدميها ردودا خطية مستفيضة وتوضـيحات إضـافية بشـأن األسـئلة الـيت طرحتـها                 ،وسياسي

 .اللجنة شفويا
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف إلدمـاج القـوانني واملعاهـدات الدوليـة الـيت تلتـزم هبـا                       - ٤٢

 /املعتمـد يف تشـرين األول  (ساسـية   من الدستور املتعلـق حبقـوق اإلنسـان األ     ٨التفيا يف الفصل    
حبقوق اإلنسان األساسية وحتميها مبوجـب      تعترف  الذي ينص على أن الدولة      ) ١٩٩٨أكتوبر  
 . والقوانني واملعاهدات الدولية اليت تلتزم هباالدستور

ون العمـل  ــــ ة قانـــ وترحب اللجنة بالتقدم احملـرز يف جمـال اإلصـالح التشـريعي، وخباص          - ٤٣
ــران١( ــه / حزي ــز املباشــر وغــري املباشــر و   ) ٢٠٠٢يوني ــذي حيظــر التميي ــنظم اإلعــالن عــن  ال ي

املساواة يف األجر واملسؤولية عن التمييز القائم علـى نـوع           مسائل  الوظائف وإجراء املقابالت و   
الـذي  ) ٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١(اجلنس، والقـانون املتعلـق بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة للسـكان              

 .ت عن صحة األسرة ورفاهها وعن تنظيم األسرةتتاح مبوجبه معلوما
، أعلـى منصـب عـام وهـو     ١٩٩٩تالحظ اللجنة مع التقدير أن امـرأة تتـوىل منـذ عـام           - ٤٤

ــرئيس  ــوق اإلنســان       . منصــب ال ــة حق ــات يترأســن جلن ــدير أن الربملاني ــع التق وتالحــظ أيضــا م
ؤون االجتماعيــــة والشــــؤون العامــــة، واللجنــــة املعنيــــة بتنفيــــذ قــــانون اجلنســــية وجلنــــة الشــــ

 .العمل وشؤون
 

 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  
ــادة         - ٤٥ ــوارد يف امل ــز ال ــف التميي ــدم إدراج تعري ــا إزاء ع ــن قلقه ــة ع ــرب اللجن ــن ١تع  م

مــن االتفاقيــة يف  ) أ (٢االتفاقيــة ومبــدأ املســاواة بــني الرجــل واملــرأة حســبما ورد يف املــادة        
ــبة األ   ــتور أو التشــريعات املناس ــز      الدس ــر التميي ــتور يتضــمن حظ ــن أن الدس ــالرغم م خــرى، ب

 .املساواة ومبدأ
توصــي اللجنــة بــأن يــتم إدراج تعريــف التمييــز ضــد املــرأة علــى حنــو يتماشــى           - ٤٦
 مـن االتفاقيـة ومبـدأ املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة حسـب                 ١التعريـف الـوارد يف املـادة         مع

يعات احمللية املناسبة األخرى، مبا يف ذلك يف من االتفاقية يف الدستور أو التشر) أ (٢ املادة
 .قانون مناهضة التمييز اجلديد

وبالرغم من أن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية قابلـة للتطبيـق مباشـرة، فـإن اللجنـة                  - ٤٧
وال الســلطة القضــائية وال موظفــو إنفــاذ  بوجــه عــام تعــرب عــن قلقهــا إذ تــرى أنــه ال النســاء  
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ملام كاف باالتفاقية وبـالفرص املتاحـة لتطبيقهـا مـن جانـب احملـاكم               القانون بوجه خاص على إ    
 .احمللية
وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تتخـذ تـدابري إضـافية لنشـر معلومـات عـن                      - ٤٨

. االتفاقيــة وتنفيــذ بــرامج للقضــاة واحملــامني تتضــمن تطبيــق االتفاقيــة علــى املســتوى احمللــي
الع حبمالت مستدامة لتوعية النسـاء واملنظمـات غـري    وتوصي اللجنة أيضا بأن يتم االضط  

احلكومية العاملة يف قضايا املـرأة لتشـجيع النسـاء علـى االسـتفادة مـن اإلجـراءات وسـبل                    
 .االنتصاف النتهاكات حقوقهن مبوجب االتفاقية وتزويدهن مبا يلزم هلذا الغرض

وير السياسـات االجتماعيـة يف      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء افتقـار اإلدارة املعنيـة بتطـ            - ٤٩
وزارة الرعاية االجتماعية إىل السلطة الكافية ووضوح الرؤية واملوارد البشـرية واملاليـة للتنسـيق               
بفعاليــة بــني اآلليــات املختلفــة املتعلقــة بالقضــايا اجلنســانية، مبــا يف ذلــك الفريــق العامــل املعــين    

ة بـني اجلنسـني واللجنـة الفرعيـة الربملانيـة           بتنسيق املساواة بني اجلنسـني، وجملـس حتقيـق املسـاوا          
واللجنة قلقة أيضا إزاء ما قد حيدثـه الضـعف الواضـح يف اجلهـاز               . املعنية باملساواة بني اجلنسني   

الوطين لتحقيق املساواة بني اجلنسني وعدم وجـود تقسـيم واضـح للمسـؤوليات مـن أثـر سـليب                    
 .اجلنساين والتنفيذ الفعال لالتفاقيةيف اجلهود املبذولة من أجل تعميم مراعاة املنظور 

وتوصــي اللجنــة بــأن تعــزز الدولــة الطــرف جهازهــا الــوطين املعــين باملســاواة بــني     - ٥٠
اجلنسني وحتدد بوضوح واليات ومسؤوليات اآلليات املختلفة املتعلقة بالقضـايا اجلنسـانية            

مـن أهنـا تسـتطيع أن       والتفاعل فيما بينـها وختصـيص مـوارد كافيـة مـن امليزانيـة هلـا للتأكـد                   
 .تؤدي مجيع مهامها بشكل تام وعلى النحو املناسب

كمـا  . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود قانون شـامل للمسـاواة بـني اجلنسـني                - ٥١
تعرب عـن قلقهـا عـالوة علـى ذلـك إزاء احتمـال أن يكـون تـردد الدولـة الطـرف الواضـح يف                          

 مـن االتفاقيـة عالمـة علـى عـدم فهـم         ٤ مـن املـادة      ١استخدام تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة       
 .للغرض من اختاذ هذه التدابري واألسباب وراء تطبيقها

. وتوصي اللجنة بأن تعتمـد الدولـة الطـرف قانونـا شـامال للمسـاواة بـني اجلنسـني                   - ٥٢
كما توصي عالوة على ذلك، بأن متيز الدولة الطرف بوضوح بني السياسات االجتماعية             

ملعتمدة لتحسني وضع النساء والفتيات، مثل الربنامج اخلـاص بتنفيـذ املسـاواة بـني               العامة ا 
 مــن االتفاقيــة ٤ مــن املــادة ١اجلنســني والتــدابري اخلاصــة املؤقتــة املتخــذة مبوجــب الفقــرة  

لإلسراع بتحقيق هدف حمدد للمرأة هو املساواة الفعلية يف خمتلـف جمـاالت حياهتـا، متشـيا                 
 .٢٥مع التوصية العامة 
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وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء التشـبث بـاملواقف األبويـة واألفكـار النمطيـة التقليديـة                     - ٥٣
كمـا تعـرب عـن قلقهـا أيضـا إزاء عـدم             . بالنسبة لدور الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمع ككل       

 .مشول اجلهود املبذولة للقضاء على األفكار النمطية السلبية وعدم استمرارها
نة بأن تقوم الدولة الطرف بتكثيـف جهودهـا، عـن طريـق مجلـة أمـور          توصي اللج  - ٥٤

منها تعزيز الربامج اخلاصة املوجهة إىل كل مـن املـرأة والرجـل وإىل وسـائط اإلعـالم، مـن                    
أجل تغيري األدوار النمطية واملواقف واملفاهيم التمييزية بشـأن أدوار ومسـؤوليات النسـاء              

 .ة ويف اجملتمعوالفتيات والرجال والفتيان يف األسر
وتعرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم تـوفر بيانـات ومعلومـات كافيـة فيمـا يتعلـق بشـيوع              - ٥٥

العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي، وعـدم وجـود تشـريعات كافيـة تتعلـق بـالعنف                        
وتعرب عن قلقهـا مـن أن هـذا األمـر قـد يشـري إىل أن العنـف ضـد املـرأة، وخاصـة                   . ضد املرأة 
وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا       .  العائلي، ال يزال يعترب مسألة خاصة بني اجلاين واجملين عليها          العنف

من أن االغتصاب الزوجي ال يعترب جرمية منفصلة يف قانون العقوبات وأنه لـيس هنـاك بيانـات                  
 .متاحة بشأن هذا النوع من العنف العائلي

فصــلة حســب املالبيانــات حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز نظامهــا جلمــع  - ٥٦
بع ونطاق العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك داخل األسـرة وأن         ااجلنس واملعلومات املتعلقة بط   

للجنة الدولة الطرف، يف ضوء وتشجع ا. تدرج هذه املعلومات يف تقريرها املرحلي القادم
ف ضـد املـرأة   عاجلـة العنـ  ملعليا الختاذ تدابري شـاملة  ، على إيالء أولوية  ١٩ها العامة   تتوصي

ي، يشـكل   ا العنـف، مبـا يف ذلـك العنـف العـائل           يف األسرة ويف اجملتمع، واالعتراف بأن هـذ       
ن وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أ         . انتهاكا حلقوق اإلنسان للمـرأة مبوجـب االتفاقيـة        

. ي وأن تكفـل حماكمـة العنـف ضـد املـرأة واملعاقبـة عليـه       تسن تشريعا يتعلق بـالعنف العـائل     
 أن تتاح للنساء ضحايا العنف وسائل فورية للتعويض واحلماية، مبا يف ذلك أوامـر               وينبغي

وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ        . احلماية أو األوامر التقييدية واحلصـول علـى املعونـة القانونيـة           
لنساء ضحايا العنـف وكفالـة توعيـة        ايواء  إلالتدابري الالزمة لتوفري أعداد كافية من أماكن        

ميني، وخاصــة مســؤويل إنفــاذ القــوانني وجهــاز القضــاء ومقــدمي الرعايــة املســؤولني العمــو
الصحية والعمال االجتماعيني توعية كاملة جبميع أشكال العنف ضد املـرأة ومتكينـهم مـن               

الزوجـي  االغتصـاب   وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى جتـرمي             . الرد عليها بصورة كافية   
يانـات عـن هـذا النـوع مـن العنـف العـائلي يف               كجرمية منفصلة، وحماكمة اجملرمني وتـوفري ب      

 .تقريرها املرحلي القادم
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وعلـى الـرغم مــن اعتـراف اللجنـة بــأن التـدابري التشـريعية وغريهــا مـن التـدابري، مبــا يف          - ٥٧
، مــا زالــت تتخــذ ٢٠٠٢ذلــك اعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص لعــام 

ات، مبــا يف ذلــك إنشــاء وحــدة خاصــة للشــرطة وتعزيــز  ملعاجلــة مســألة االجتــار بالنســاء والفتيــ 
التعاون الدويل والترويج ملناسبات التوعية، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء زيـادة االجتـار بالنسـاء                

 .وتأسف لعدم تقدمي معلومات كافية تتعلق حبجم املشكلة الفعلي. والفتيات
رمـي إىل مكافحـة االجتـار بالنسـاء     ستراتيجية وطنية تالتوصي اللجنة بالتنفيذ التام     - ٥٨

كمـا  .  ومتويل هذه االستراتيجيات   ينبغي أن تشمل حماكمة اجملرمني ومعاقبتهم     ووالفتيات،  
الدويل واإلقليمي  على األصعدة   زيادة التعاون   مواصلة  تشجع اللجنة الدولة الطرف على      

 وبلـدان العبـور   مصـدر النسـاء والفتيـات املتـاجر هبـن     سـواء  والثنائي مع البلدان األخرى،    
ي بأن تقوم الدولة الطرف مبعاجلة أسباب االجتـار واختـاذ تـدابري ترمـي إىل                صوتو. واملقصد

من ضعفها جتاه املتاجرين، واختاذ     ختليصها  حتسني احلالة االقتصادية للمرأة وذلك من أجل        
لفتيـات  لدعم االجتماعي وإعـادة تأهيـل النسـاء وا   لمبادرات يف جمال التعليم واختاذ تدابري     

الــذين كــانوا ضــحايا االجتــار وإعــادة إدمــاجهن، مبــا يف ذلــك تــوفري أمــاكن خاصــة إليــواء  
وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على إيالء أولويـة عليـا ملسـألة             . النساء ضحايا االجتار  

أن تـدرج يف تقريرهـا القـادم معلومـات ومعلومـات شـاملة عـن                واالجتار بالنساء والفتيات    
 .أثري التدابري املتخذةاملسألة وعن ت

وتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء تــورط صــغار الفتيــات يف الــدعارة، وزيــادة الطلــب علــى     - ٥٩
املومســات مــن صــغار الســن، باإلضــافة إىل مــا ذكــر عــن عــدم كفايــة خــدمات إعــادة التأهيــل 

 .واإلدماج االجتماعي املتاحة هلن
الـــدعم الـــذي حتتـــاج إليـــه دمي تطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تكفـــل تقـــ - ٦٠
وحتـث اللجنـة    . سات من صغار السن من أجل إعـادة تأهيلـهن وإدمـاجهن يف اجملتمـع              املوم

ــة        ــدابري املناســبة إلتاحــة الفــرص التعليمي ــرامج عمــل واختــاذ مجيــع الت أيضــا علــى وضــع ب
والوظيفية لصغار الفتيات املعرضات خلطـر االلتحـاق بالـدعارة، ومكافحـة اسـتغالل تلـك              

ات الصغار والقضاء عليه، مبا يف ذلك حماكمة مـن يسـتغلهن وفـرض عقوبـات قاسـية                  الفتي
 .عليهم
وعلى الرغم من ترحيب اللجنة باملعلومات اليت تفيد بوجود زيـادة طفيفـة مـن النسـاء              - ٦١

، فـإن اللجنـة تشـعر بـالقلق ألن متثيـل املـرأة              )الربملان(الاليت مت انتخاهبن لعضوية السييما الثامن       
كما تشعر بالقلق إزاء اخنفاض متثيـل املـرأة يف هيئـات اختـاذ القـرارات                . لك اهليئة منخفض  يف ت 

 .يف احلياة السياسية والعامة بوجه عام
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 مـن  ١ؤقتة وفقا للفقـرة  املالتدابري اخلاصة باستعمال توصي اللجنة الدولة الطرف     - ٦٢
القرارات يف كـل مـن اهليئـات         من االتفاقية لزيادة عدد النساء يف مستويات اختاذ          ٤املادة  

وضـع جـداول زمنيـة وأهـداف        بواملعينة، وأن تقوم لتحقيق ذلك اهلدف       املنتخبة  احلكومية  
كمــا توصــي بــأن جتــري الدولــة الطــرف، بانتظــام، محــالت توعيــة بشــأن أمهيــة     . واضــحة

 .مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات السياسية
 اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف إلشــراك   وتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء عــدم كفايــة  - ٦٣

ــر    ــة يف إعــداد التقري ــار إىل   . املنظمــات النســائية غــري احلكومي ــالقلق أيضــا إزاء االفتق وتشــعر ب
الشفافية يف توجيه التفاعل بني الدولة الطـرف واملنظمـات غـري احلكوميـة كمقـدم للخـدمات،                  

 .فيما يتعلق بأمور منها متويل هذه اخلدمات
 ، لــدى إعــداد تقريرهــا املرحلــي القــادم، اللجنــة بــأن تقــوم الدولــة الطــرفتوصــي - ٦٤

أوســع مــع املنظمــات النســائية غــري احلكوميــة، مبــا يف ذلــك علــى نطــاق بعمليــة استشــارية 
كمـا توصـي بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بوضـع أنظمـة                . املنظمات اليت متثل نساء األقليـات     

 احلكومية كمقدم للخدمات، وتطبيق األنظمة      ميسرة تتعلق بتمويل املنظمات النسائية غري     
 .على حنو يتسم بالشفافية

وتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء تعمــيم القوالــب النمطيــة املتعلقــة بنــوع اجلــنس يف الكتــب   - ٦٥
كمــا تأســف اللجنــة لعــدم تقــدمي بيانــات كافيــة مفصــلة   . املدرســية وغريهــا مــن مــواد التعلــيم 

الــيت تتــاح لكــال اجلنســني فيمــا يتعلــق بالتــدريب املهــين حســب اجلــنس فيمــا يتعلــق باخليــارات 
 .والعلمي والتقين والتعليم العايل

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها للقضاء على تعميم القوالب النمطية  - ٦٦
املتعلقة بنوع اجلنس وتشجيع تنوع اخليارات التعليمية للفتيان والفتيات من خـالل تقـدمي              

طلب اللجنـة تقـدمي بيانـات مفصـلة حسـب اجلـنس فيمـا يتعلـق باخليـارات                   كما ت . املشورة
 .التعليمية يف تقريرها املرحلي القادم

ــالرغم مــن إصــالح        - ٦٧ ــة، ب ــرأة يف ســوق العمال ــق أن وضــع امل ــة مــع القل وتالحــظ اللجن
القوانني يف ميدان العمالة، ال يـزال يتسـم باحلرمـان وبالفصـل املهـين الشـديد، وبوجـود فجـوة                     
هامة يف األجور، وال سيما بني املناطق الريفية واحلضـرية، وارتفـاع البطالـــة بـني النسـاء أكثـر                    

 .مما هي بني الرجال ووجود متييز خفي بني اجلنسني يف مكان العمل ويف حتديد األجر
اجلهـود الالزمــة للقضــاء علــى الفصـل املهــين وكفالــة تكــافؤ   ببــذل توصـي اللجنــة   - ٦٨

 والرجل يف سوق العمل يف املناطق الريفية فضال عن احلضرية عن طريـق           الفرص بني املرأة  
مجلة أمور منها استخدام خطط لتقييم الوظائف وحتديد األجور خاليـة مـن التحيـز بسـبب                 
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وتوصـي اللجنـة بـأن      .  من االتفاقيـة   ٤ من املادة    ١اجلنس واختاذ تدابري مؤقتة وفقا للفقرة       
بـرامج خاصـة للتـدريب وإعـادة التـدريب ملختلـف            تقوم اللجنـة الطـرف بتصـميم وتنفيـذ          

تـدابري فعالـة تتـيح التوفيـق        بتشـجيع اختـاذ     كما توصي   . فئات النساء العاطالت عن العمل    
بـــني مســـؤوليات األســـرة واملســـؤوليات املهنيـــة والتـــرويج لتقاســـم املســـؤوليات املرتليـــة  

م الدولـة الطـرف     وتطلـب اللجنـة كـذلك أن تقـو        . ومسؤوليات األسرة بني املرأة والرجل    
بإدراج بيانات ومعلومـات عـن املـرأة يف مناصـب اختـاذ القـرارات يف كـل مـن الشـركات                       

 .اخلاصة والعامة
وبينمــا تالحــظ اللجنــة وجــود نقــص مطــرد يف عــدد حــاالت اإلجهــاض، فإهنــا تشــعر   - ٦٩

 .بالقلق من أن معدل اإلجهاض ال يزال مرتفعا
بري لضـمان حصـول املـرأة بصـورة فعالـة علـى        توصي اللجنة باختاذ مزيد مـن التـدا        - ٧٠

معلومات وخدمات الرعاية الصـحية، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة،                  
ــاره الصــحية      وذلــك مــن أجــل احليلولــة دون اللجــوء إىل اإلجهــاض ومحايــة املــرأة مــن آث

أسـاليب منـع   وتوصي كذلك باعتماد برامج وسياسـات ترمـي إىل زيـادة املعرفـة ب      . السلبية
احلمل واحلصول عليها على أن يكون مفهوما أن املسؤولية عـن تنظـيم األسـرة تقـع علـى                   

 .كال الشريكني
متالزمـة نقـص املناعـة    /وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية           - ٧١

جية ، وزيــادة معــدالت إصــابة النســاء وعــدم وجــود خطــة وطنيــة اســتراتي   )اإليــدز(املكتســب 
 .اإليدز وكيفية تأثريه على املرأةوباء ملعاجلة 
اإليـدز،  وبـاء  حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري شاملة ملكافحـة انتشـار           - ٧٢

وكفالـة عـدم التمييـز ضـد النسـاء والفتيـات املصـابات باإليـدز                فعالـة   واختاذ تدابري وقائيـة     
يضـا بإتاحـة التثقيـف اجلنسـي علـى نطـاق       وتوصـي اللجنـة أ    . وتقدمي املساعدة املناسبة هلـن    

واسع، وال سيما الذي يستهدف املراهقني، مع إيالء اهتمام خاص للوقاية من وباء اإليدز      
 .ومواصلة مكافحته

ة عــن حالــة نســاء األقليــات،  يــوتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء عــدم تقــدمي معلومــات كاف   - ٧٣
 .اء املسناتسيما من األقلية الناطقة بالروسية، وعن النس وال
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املرحلي القادم صورة شاملة              - ٧٤

يف وذلــك حلالــة نســاء األقليــات، مبــا يف ذلــك بيانــات مفصــلة حســب اجلــنس واجلنســية،   
كمــا تطلــب معلومــات شــاملة عــن صــحة  . جمــاالت الصــحة والتعلــيم والعمالــة واجلنســية 

 . االقتصاديالنساء املسنات ووضعهن
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على توقيع الربوتوكول االختياري امللحـق باالتفاقيـة             - ٧٥
والتصديق عليه أو االنضمام إليه، والقيام يف أقرب وقت ممكن، بإيداع صك قبول تعديل              

 . من االتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة٢٠ من املادة ١الفقرة 
ــة إىل الدو  - ٧٦ ــة الطــرف أن  وتطلــب اللجن ــادم  جتيــب ل ــا املرحلــي الق ــى يف تقريره عل

ــادة      ــة مبوجــب امل ــة احلالي ــها يف التعليقــات اخلتامي  مــن ١٨الشــواغل الــيت مت اإلعــراب عن
ميــع جلوتشــجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة املشــاركة الواســعة النطــاق  .االتفاقيــة

تشـجع الدولـة الطـرف كـذلك        و. الوزارات واهليئات والكيانات العامة يف إعـداد التقريـر        
 . التقرير قبل تقدميه إىل اللجنةعلى إشراك الربملان يف مناقشة

ــاهج العمــل الــيت       - ٧٧ ــرامج ومن ــات وب ــاد املتعلقــة باجلنســني لإلعالن مــع مراعــاة األبع
مثـل  اعتمدهتا مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة ومؤمترات القمة والدورات االستثنائية،           

ئية للجمعيـة العامـة السـتعراض وتقيـيم تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل                 الدورة االستثنا 
، والـدورة االسـتثنائية للجمعيـة       )الدورة االسـتثنائية احلاديـة والعشـرون      (للسكان والتنمية   

، واملــؤمتر العــاملي ملناهضــة )الــدورة االســتثنائية الســابعة والعشــرون (العامــة بشــأن الطفــل 
األجانب وما يتصل به من تعصب واجلمعيـة العامليـة      كراهية  ي و العنصرية والتمييز العنصر  

الثانية املعنية بالشيخوخة، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـدرج يف تقريرهـا املرحلـي                
ذات الصــلة باالتفاقيــة مــن هــذه باجلوانــب القــادم معلومــات عــن تنفيــذ اجلوانــب املتصــلة 

 .الوثائق
ىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة املتعلقـة حبقـوق         تالحظ اللجنة أن االنضمام إ     - ٧٨

اإلنسان، وهي العهد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والعهـد الـدويل                 
للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنصـري             

رأة واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب ومجيـع         واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـ             
ضــروب املعاملــة أو املعاقبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل         
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يعـزز متتـع املـرأة                  

بناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . حبقوقها اإلنسانية وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة       
تشجع حكومة التفيا على النظر يف التصـديق علـى املعاهـدة الـيت ليسـت بعـد طرفـا فيهـا،           

 .وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
، يف التفيــاعلــى نطــاق واســع هــذه التعليقــات اخلتاميــة وتطلــب اللجنــة أن تنشــر  - ٧٩

واملنظمـات  والربملـانيني  السياسـيني  الناس وبوجه خاص املسـؤولني احلكـوميني        وذلك جلعل   
لكفالـة حتقيـق املسـاواة القانونيـة        الـيت اختـذت     النسائية غري احلكومية على علم بـاخلطوات        
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كما تطلب  .  فضال عن اخلطوات األخرى املطلوب اختاذها يف هذا الصدد         والفعلية للمرأة 
 االختيـاري والتوصـيات العامـة       اشـر االتفاقيـة وبروتوكوهلـ     إىل الدولة الطرف أن تواصـل ن      

ــالن   ــة وإع ــة والعشــرين       وللجن ــتثنائية السادس ــدورة االس ــائج ال ــيجني ونت ــل ب ــهاج عم من
املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف           : ٢٠٠٠املرأة عـام    �للجمعية العامة، املعنونة    
 للمنظمـات النسـائية ومنظمـات       ، علـى نطـاق واسـع، وال سـيما         �القرن احلادي والعشرين  

 .حقوق اإلنسان
 

 مالطة  
يوليـــه / متـــوز١٩ و ١٣، املعقـــودتني يف ٦٦٣ و ٦٥٦نظـــرت اللجنـــة، يف جلســـتيها  - ٨٠

ــة     ٢٠٠٤ ــث ملالطـــــ ــاين والثالـــــ ــة األول والثـــــ ــارير الدوريـــــ ــامع للتقـــــ ــر اجلـــــ ، يف التقريـــــ
)CEDAW/C/MLT/1-3.( 
 

 مقدمة من الدولة الطرف  
، أثناء عرضه للتقرير، معلومـات أساسـية عامـة عـن البلـد وأكـد التـزام              قدم ممثل مالطة   - ٨١

وقـال إن احلكومـة   . احلكومة بتعزيز مساواة املرأة بالرجل يف كل من اجملالني القـانوين والعملـي    
احلالية تركـز علـى حتقيـق املسـاواة للمـرأة، وهـي مسـاواة قائمـة بالفعـل، مـن خـالل تـدابري يف                          

نظور اجلنساين، والقضاء علـى العنـف ضـد املـرأة، ومشـاركة املـرأة يف                جماالت تعميم مراعاة امل   
صنع القرارات، وحتقيق االتسـاق بـني العمـل واملسـؤوليات األسـرية، وظـروف العمـل اخلاصـة                 

وهــي جمــاالت جــرى تضــمينها يف خطــة العمــل الوطنيــة الــيت وضــعتها جلنــة النــهوض    . بــاملرأة
 .١٩٩٥ملعين باملرأة، بيجني، باملرأة، عقب املؤمتر العاملي الرابع ا

وذكر املمثل أن مالطة طرف يف عدة معاهدات دولية حلقوق اإلنسان، وأهنـا صـّدقت                - ٨٢
وأضاف أهنـا قـدمت   . ١٩٩١على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، يف عام            

د زال  ، بـالرغم مـن أن بعـض هـذه التحفظـات قـ             ١٦ و   ١٥ و   ١٣ و   ١١حتفظات على املواد    
وأضـاف أن املعاهـدات واالتفاقيـات ال تصـبح جـزءا مـن              . من خالل إدخال تغيريات تشـريعية     

. القانون احمللـي بصـورة تلقائيـة، وأن االتفاقيـة أُدرجـت يف التشـريعات احملليـة مبوجـب القـانون               
غــري أن االتفاقيــة . وعليــه ميكــن تطبيــق أحكــام االتفاقيــة بشــكل مباشــر بواســطة حمــاكم مالطــة 

روبيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية قــد أُدجمــت يف القــانون احمللــي يف عــام  األو
، مما أعطى مواطين مالطة احلق يف التقدم بشكل انفـرادي إىل احملـاكم األوروبيـة املعنيـة                   ١٩٨٧

 .حبقوق اإلنسان، عند استنفاد وسائل االنتصاف احمللية
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ســاواة بــني املــرأة والرجــل يف التمتــع جبميــع   وقــال املمثــل إن دســتور مالطــة يكفــل امل  - ٨٣
وعـالوة علـى ذلـك، جـرى إنفـاذ عـدد مـن              . احلقوق االقتصـادية والثقافيـة واملدنيـة والسياسـية        

القــوانني بغيــة محايــة حقــوق املــرأة ودعــم بعــض مــواد االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك قــانون التوظيــف  
وأُدخلـت  . ٢٠٠٣جـل واملـرأة لعـام      ، وقانون املساواة بني الر    ٢٠٠٢والعالقات الصناعية لعام    

ــهما           ــوق متســاوية وحتمل ــا حبق ــزوجني مع ــع ال ــة متت ــة كفال ــانون األســرة بغي ــى ق ــديالت عل تع
مسؤوليات متساوية يف العالقة الزوجية، مبا يف ذلك املسؤولية املشـتركة عـن األطفـال، واحلـق                 

وتضـمنت  . قـة الزوجيـة  يف القيام بشكل مشترك بإدارة املمتلكـات الـيت تـتم حيازهتـا أثنـاء العال      
القوانني األخرى اليت جرى تعديلها مـن أجـل إزالـة األحكـام التمييزيـة الـواردة يف التشـريعات                    
املنظمة لعمل هيئات احمللفني، وأنظمة جـوازات السـفر، واجلنسـية، وضـريبة الـدخل والضـمان                 

ــاعي ــتقل      . االجتم ــاز قضــائي مس ــطة جه ــوانني بواس ــذه الق ــاذ ه ــة وأدت احملك. وجــرى إنف م
الدســـتورية، وهـــي حمكمـــة االســـتئناف العليـــا يف البلـــد، دورا أساســـيا يف حتقيـــق االنتصـــاف   

 . أُنشئت حمكمة للشؤون األسرية٢٠٠٣ويف عام . للتظلمات املتعلقة حبقوق اإلنسان
ومضى املمثل قائال إن اآلليات الوطنية املتعلقة بالنهوض باملرأة تشـمل وزارة الشـؤون               - ٨٤

وأضــاف أن . ن االجتمــاعي، واللجنــة الوطنيــة لتعزيــز مســاواة املــرأة والرجــلاألســرية والتضــام
ــة،       ــوزارة مســؤولة عــن حتقيــق املســاواة يف جمتمــع مالطــة، فضــال عــن السياســات االجتماعي ال

وقـال إن   . والسياسات املتعلقة باألسرة والطفل، والضمان االجتماعي، واإلسكان االجتمـاعي        
املـرأة والرجـل أدت دورا نشـطا يف رفـع درجـة وعـي اجلمهـور        اللجنة الوطنيـة لتعزيـز مسـاواة       

باملســاواة بــني اجلنســني، وشــاركت يف العمــل واملشــاورات مــع هيئــات خمتلفــة، مبــا يف ذلــك      
ــة   ــة مســؤولة أيضــا عــن إعــداد   . النقابــات واملنظمــات النســائية غــري احلكومي وأردف أن اللجن

راح تـدابري للقضـاء علـى التمييـز ضـد           ورصد سياسات تتصل باملساواة بني اجلنسـني، وعـن اقتـ          
املرأة وإجراء حتقيقات عامة، والتحقيق يف الشكاوى الفردية، وتقدمي املسـاعدة إىل األشـخاص              

 .من أجل إنفاذ حقوقهم املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
وانتقل املمثل إىل تقلد املرأة مناصب صنع القرار، فالحظ أن نسبة شغل املـرأة ملقاعـد                 - ٨٥
 عضـوا يف الربملـان توجـد    ٦٥فمـن بـني جممـوع     . لربملان واحلقائب الوزارية ما زالت منخفضة     ا
وتشـكل  .  يف املائـة   ١٧,٦نساء فقط، بينمـا تقـف نسـبة متثيـل املـرأة يف اجملـالس احملليـة عنـد                     ٦

 يف املائة مـن أعضـاء اهليئـات العامـة، مبـا يف ذلـك اجملـالس واللجـان العامـة                      ١٧,٣٥املرأة نسبة   
 . يعينها رئيس الوزراءاليت
وألقى املمثل الضوء على عدة تدابري اُتخذت من أجل تشجيع املرأة علـى الـدخول يف                 - ٨٦

وتشـمل هـذه التـدابري إجـازة        . سوق العمل، وحتقق التـوازن بـني املسـؤوليات املهنيـة واألسـرية            
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ــّوة غــري مدفوعــة األجــر، وإجــازات التفــرغ مــن ا       ــة مدفوعــة األجــر، وإجــازة أب ــة أموم لوظيف
ــذ يف       ــربامج املدرســية الصــيفية للتالمي ــوفري ريــاض األطفــال وال للعــاملني يف القطــاع العــام، وت

وتشكل املرأة غالبية العاملني بنظام عدم التفرغ، وقـد ُوسـع نطـاق امليـزات               . املدارس االبتدائية 
أيضـا  وحيظـر قـانون التوظيـف       . التناسبية لإلجازات كي يشمل فئـة معينـة مـن هـؤالء العـاملني             

 .التمييز بني العاملني بنظام عدم التفرغ
وذكر املمثل أنه بينما ال يوجد يف مالطة قانون معني يتعلق بالعنف ضـد املـرأة، إال أن                  - ٨٧

أحكاما مدرجة يف كل من القانون املدين والقانون اجلنائي تعتـرف بأشـكال معينـة مـن العنـف              
لـك، جيـري النظـر حاليـا يف مشـروع قـانون         وعـالوة علـى ذ    . املستند إىل نوع اجلـنس وجتّرمهـا      

وحتظـر قـوانني   . يتعلق بالعنف األسري، ويفرض قيـودا علـى مرتكبيـه ويـوفر احلمايـة لضـحاياه           
، ١٩٩٤املهنيـة لسـنة   ) الترقيات(عديدة التحرش اجلنسي، مبا يف ذلك قانون الصحة والسالمة       

 .٢٠٠٣وقانون مساواة املرأة والرجل لعام 
 

  اخلتاميةمالحظات اللجنة  
 مقدمة  

تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتقدميها تقاريرها الدورية اجملمعة األويل والثاين والثالـث،             - ٨٨
وتأسـف اللجنـة لعـدم اتبـاع مبادئهـا التوجيهيـة            . اليت وفرت، برغم تأخرها، معلومـات شـاملة       
الطـرف لتقـدمي عرضـها      وتشـيد اللجنـة بالدولـة       . املتعلقة بإعـداد التقـارير األوليـة اتباعـا كـامال          

الشــفوي، الــذي ركــز علــى التطــورات احلديثــة وقــدم معلومــات مســتكملة عــن حالــة تنفيــذ     
 .وتعرب اللجنة عن تقديرها لإلجابات على األسئلة اليت طرحتها. االتفاقية

ــة      - ٨٩ ــة الطــرف النتــداهبا وفــدا تــوىل رئاســته املــدير التنفيــذي للجن ــة بالدول وتشــيد اللجن
 املســاواة بــني املــرأة والرجــل، وللحــوار البّنــاء الــذي جــرى بــني الوفــد وأعضــاء الوطنيــة لتعزيــز

 .اللجنة
 مـن   ١وتالحظ اللجنة أن التحفظات اليت قدمتها الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بـالفقرة                  - ٩٠

 . من االتفاقية١٦من املادة ) هـ (١، والفقرة ١٥ و ١٣، واملادتني ١١املادة 
 

 اجلوانب اإلجيابية  
تالحظ اللجنة مع التقـدير اإلصـالحات القانونيـة الواسـعة الـيت حـدثت منـذ التصـديق                 - ٩١

على االتفاقية، مبا يف ذلك إدخال تعديالت على الدستور والقوانني يف اجملاالت املتعلقـة مبركـز                
املرأة القانوين، واألسرة واجلنسية والتوظيف وضـريبة الـدخل والضـمان االجتمـاعي والتحـرش               
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ــة      وت. اجلنســي ــة املتعلق ــة ألخالقيــات املهن ــة علــى وجــه اخلصــوص باعتمــاد مدون رحــب اللجن
 .٢٠٠٣، وبإجازة قانون مساواة املرأة والرجل لعام )١٩٩٤(مبسؤويل القطاع العام 

وتشــيد اللجنــة بــاجلهود الكليــة الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف منــذ اعتمــاد منــهاج عمــل  - ٩٢
سـاين يف مجيـع أنشـطة اإلدارت احلكوميـة، مبـا يف ذلـك               بيجني بغية تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلن        

وتالحــظ . مفهــوم مســاءلة مســؤويل القطــاع العــام الرفيعــي املســتوى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ ذلــك 
اللجنة أيضا مع التقدير إنشاء الدولة الطرف لآللية الوطنية، مبا يف ذلك اللجنـة الوطنيـة لتعزيـز              

 .امساواة املرأة والرجل، اليت أُنشئت حديث
وتشــيد اللجنــة بالدولــة الطــرف إلنشــائها مكتبــا لــرد املظــامل، تشــمل واليتــه النظــر يف  - ٩٣

 .الشكاوى املتعلقة بالتمييز على أساس نوع اجلنس
وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا اختذته من تـدابري اجتماعيـة واسـعة النطـاق، وخباصـة                - ٩٤

مل واألسرة بالنسبة للمـرأة والرجـل، مبـا يف          دعمها القوي لتحقيق االتساق بني مسؤوليات الع      
ذلك من خالل إنشاء رياض األطفال احلكومية، اليت تقدم خـدماهتا باجملـان لألطفـال بـني سـن                   

 . سنوات٥ و ٣
وترحــب اللجنــة جبهــود الدولــة الطــرف الراميــة إىل إجيــاد وعــي إزاء العنــف األســري،  - ٩٥

 .أجل تقدمي الدعم لضحايا ذلك العنفوتشيد بإنشاء وحدات معنية بالعنف األسري من 
ــى        - ٩٦ ــذي أُدخــل عل ــة الطــرف قبلــت التعــديل ال ــدير أن الدول ــة مــع التق وتالحــظ اللجن

 . يف االتفاقية، املتصلة بتوقيت اجتماعات اللجنة٢٠ من املادة ١ الفقرة
 

 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات  
ــة أن الدســتور والتشــر   - ٩٧ ــة األخــرى تتضــمن أحكامــا   يف حــني تالحــظ اللجن يعات احمللي

تتعلق مبساواة املرأة والرجل وعدم التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس، إال أهنـا تعـرب عـن قلقهـا              
إزاء عدم إدماج النهج الشامل لالتفاقية، الذي يغطي مجيع أشكال التمييز، يف مجيـع اجملـاالت،       

 .يف القوانني احمللية، ومن مث فهو ال ينطبق بشكل مباشر
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع اإلجراءات الضرورية لكفالة إدمـاج             - ٩٨

ومن أجل كفالـة الفهـم الواسـع لالتفاقيـة          . أحكام االتفاقية بشكل كامل يف القانون احمللي      
وتنفيـذها، توصـي اللجنــة بـأن تنظــر الدولـة الطـرف يف أمــر إتاحـة نــص االتفاقيـة بــاللغتني        

وتوصــي أيضــا بــأن تواصــل الدولــة الطــرف تنظــيم محــالت إعالميــة  . زيــةواالنكلياملالطيــة 
ــة      ــا يتعلـــق مبحتـــوى االتفاقيـ ــتظم، فيمـ ــوعي، علـــى أســـاس منـ ــة الـ ــع درجـ ومحـــالت لرفـ
واملسؤوليات املترتبة عليها، والتوصيات العامة للجنة، مع التركيز بشكل خاص على دور 
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 واجلهـاز القضـائي واملهـن القانونيـة،         املشّرعني وصّناع القرار وكبار مسؤويل القطاع العام      
 .وتوصي أيضا بتقييم نتائج هذه احلمالت على فترات منتظمة. فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية

ويف حني تشيد اللجنة بالدولة الطرف لإلصالحات القانونية اليت جرت منذ التصـديق              - ٩٩
، ١٥ و   ١٣، واملـادتني    ١١ادة   من امل  ١على االتفاقية، فإهنا قلقة بشأن التحفظات على الفقرة         

 .، من االتفاقية١٦من الفقرة ) هـ (١والفقرة 
ــل باختــاذ       - ١٠٠ ــة الطــرف علــى اســتعراض حتفظاهتــا وعلــى التعجي ــة الدول وحتــث اللجن

اخلطــوات الضــرورية مــن أجــل ســحبها، ال ســيما أهنــا مل تعــد الزمــة يف ضــوء التشــريعات   
 .اجلديدة والتفسري العام لالتفاقية

 الـيت تسـتلزم أن يقـوم    ، احتمـال أن تـؤدي القواعـد التنظيميـة     دي اللجنة قلقها إزاء   وتب - ١٠١
ث متييـز غـري      إىل حـدو   ،مدير الضـمان االجتمـاعي بتحديـد مـن يتـوىل رئاسـة األسـرة املعيشـية                

  األبويــة احتمــال تعارضــها مــع القــانون املــدين الــذي ميــنح الســلطة  مقصــود ضــد املــرأة، وإزاء
 .للوالدين معا

اعد التنظيميـة، مبـا يف       النظر يف هذه القو    دولة الطرف إىل أن تعيد    وتدعو اللجنة ال   - ١٠٢
 اليت حيدد مـدير الضـمان االجتمـاعي علـى أساسـها مـن يتـوىل رئاسـة األسـرة                     ذلك املعايري 

 بيانــات عــن النســبة املئويــة للنســاء املتزوجــات  يف تقريرهــا القــادمتــوفرأن املعيشــية، وإىل 
 .ألسر املعيشيةرئاسة االالئي يتولني 

ويف حني تعرب اللجنة عن تقديرها للعمـل الـذي أُجنـز بواسـطة خمتلـف عناصـر اآلليـة                     - ١٠٣
الوطنيــة املعنيــة باملســاواة بــني اجلنســني، فإنــه ال تتــوافر لــديها صــورة واضــحة عمــا إذا كانــت   

متثـال الكامـل لواليتـها      املوارد البشرية واملالية القائمة كافية لتمكني هذه اآلليـة الوطنيـة مـن اال             
 .وأهدافها
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تقدم، يف تقريرها القادم، معلومـات تفصـيلية               - ١٠٤

عن نتائج العمل الذي قامت به اآللية الوطنية املعنيـة باملسـاواة بـني اجلنسـني، مبـا يف ذلـك                     
 الــوزارات سياســاتمج وبــرايف  املنظــور اجلنســاين يف القــوانني و مراعــاةدورهــا يف تعمــيم

دة، ومعلومـــات عـــن نتـــائج توجيـــه ام، كـــل علـــى حـــواإلدارات وكيانـــات القطـــاع العـــ
، وعــن نتــائج عمــل اللجنــة الوطنيــة  ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤السياســات االســتراتيجية للفتــرة 

 .لتعزيز مساواة املرأة والرجل فيما يتعلق بعدم التمييز ضد املرأة
ستمرار وجود وجتذر الصور النمطيـة التقليديـة املتعلقـة          إزاء ا وتعرب اللجنة عن قلقها      - ١٠٥

ــع       ــأثريا ســلبيا علــى التمت ــؤثر ت بــدور ومســؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة واجملتمــع، الــيت ت
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باحلقوق الكاملة وتعوق التنفيذ الكامل لالتفاقية، برغم املراحل العالية للتعليم الـيت تصـل إليهـا                
صور النمطية، ضـمن أشـياء أخـرى، يف اخنفـاض نسـبة متثيـل               وتتجلى هذه ال  . املرأة بشكل عام  

املرأة يف قوى العمل، وتدين مشاركتها يف احليـاة السياسـية واالجتماعيـة، ويف عـدم االعتـراف                  
بالعمل املرتيل والتطوعي، وعدم إدراجهما يف السجالت اإلحصائية الوطنية، وعـدم االعتـراف             

 .لتقاعدية واالمتيازات االجتماعيةباستحقاقات املرأة املتعلقة باملعاشات ا
ســاس االتفاقيــة وتوصــي اللجنــة بقــوة بتنظــيم محــالت لرفــع درجــة الــوعي علــى أ   - ١٠٦

للمساواة يات العامة للجنة يف فترات منتظمة، بغية تشجيع فهم أفضل     واستنادا إىل التوص  
ــرأة والرجــل يف األســرة وفيمــا يتعلــق     ــة يف املركــز واملســؤوليات املشــتركة بــني امل  بالرعاي

ويتعني أن تستهدف هـذه احلمـالت املعلمـني يف          . األسرية، على مجيع املستويات يف اجملتمع     
مجيع املؤسسات التعليمية جبميع مستوياهتا، ومستشاري الشؤون الزوجيـة، وأفـراد قـوات             
الشرطة، والعاملني يف اجملالني االجتماعي والصحي، والسلطات الكنسية، كما يتعني تقييم 

وتوصي اللجنـة أيضـا بتشـجيع وسـائط اإلعـالم علـى عكـس صـور                 . احلمالت هذه   نتائج
وتشجع كـذلك الدولـة الطـرف       . إجيابية للمرأة والرجل يف جماالت األنشطة غري التقليدية       

على الشروع يف تقييم عمل املرأة غري املدفوع األجر يف جمال األسرة، بغية االعتراف هبذا 
ــة، واالعتــراف باالســتحقاقات املتعلقــة   العمــل وإدراجــه يف الســجالت اإل  حصــائية الوطني

 .باملعاشات التقاعدية واملزايا االجتماعية
 يف املائـة    ١٧,٦ويف حني تالحظ اللجنة أن نسبة متثيل املـرأة يف اجملـالس احملليـة بلغـت                  - ١٠٧

 ، فإهنــا تبــدي قلقهــا مــن االخنفــاض الشــديد لنســبة متثيــل املــرأة علــى ٢٠٠٤يونيــه /يف حزيــران
املستوى الوطين يف الوظائف اليت ُتشغل باالنتخاب والتعيني، ويف اجلهاز القضـائي، ويف مواقـع     

 .صنع القرار السياسي، مبا يف ذلك جماالت اإلدارة والشؤون اخلارجية
وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري متواصـلة لرفـع متثيـل املـرأة يف                       - ١٠٨

وتوصي اللجنة . يف مجيع جماالت القطاع العام ويف اجلهاز القضائياهليئات املنتخبة واملعينة 
 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ٤ مـن املـادة      ١باستخدام تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة       

 يف مجيع جماالت احلياة العامة، مبا يف ذلك من خالل تدابري مناسبة مقترنة بغايات               ٢٥رقم  
زمنية حمددة ترمي إىل حتقيق التوازن يف التمثيـل بـني           حمددة بوضوح وأهداف ذات فترات      

وتقترح اللجنـة أيضـا     . املرأة والرجل بوجه عام، وخاصة يف املستويات العليا لصنع القرار         
أن تواصل الدولة الطرف توفري برامج التـدريب علـى القيـادة أمـام املـرأة وتنظـيم محـالت                    

 .لزيادة الوعي مبشاركة املرأة يف صنع القرار
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واللجنة قلقة إزاء اخنفاض متثيل املرأة على حنو مفرط يف سـوق العمـل بوجـه عـام ويف                    - ١٠٩
وتالحـظ اللجنـة بقلـق عـالوة        . املناصب الرفيعة املستوى ومناصب صـنع القـرار علـى األخـص           

علـى ذلـك، العــزل املهـين الشــديد، سـواء علـى املســتوى األفقـي أو املســتوى الرأسـي، وتركــز        
ويقلـق  . مال بنظام عدم التفرغ، واستمرار الفجوة بني أجور املـرأة والرجـل           عمل املرأة يف األع   

اللجنة أيضا االفتقار إىل املعلومات املتعلقة بالنساء الالئي يعملن بنظام عدم التفـرغ لفتـرة تقـل                 
 . ساعة، واألقل متتعا باحلماية واألقل حصوال على االستحقاقات فيما يبدو٢٠عن 
لة الطرف على أن تكفل للمرأة فرصا متساوية فعليـة يف سـوق             وحتث اللجنة الدو   - ١١٠
وينبغــي أن تبــذل اجلهــود يف ســبيل القضــاء علــى العــزل املهــين يف القطــاعني العــام . العمــل

واخلاص من خالل التدريب على اكتساب املهارات وتشجيع املرأة على العمل يف امليادين 
 مـن االتفاقيـة   ٤ مـن املـادة    ١تة وفقا للفقرة    غري التقليدية وعن طريق التدابري اخلاصة املؤق      

وتطلـب اللجنـة أيضـا إىل الدولـة الطـرف           .  من توصيات اللجنة   ٢٥والتوصية العامة رقم    
وينبغــي تــوفري . معاجلــة الفجــوة يف األجــور، مبــا يف ذلــك عــن طريــق نظــام تقيــيم الوظــائف

نظـام عـدم التفـرغ لفتـرة        معلومات يف التقرير املقبل عن النسبة املئويـة للنسـاء العـامالت ب            
ــتحقاقات    ٢٠تقـــل عـــن  ــوفرة هلـــن وحقهـــن يف االسـ ــة املـ ــة القانونيـ ــاعة وعـــن احلمايـ  سـ
 .االجتماعية

واللجنة إذ تالحظ أن عددا كبريا من النساء خيـرجن مـن سـوق العمـل لـدى بلـوغهن                     - ١١١
اليت سـن اخلامسـة والعشــرين، فإنـه يقلقهـا عــدم وجـود معلومــات فيمـا يتعلـق بعــدد النسـاء الــ        

يــرغنب يف الــدخول مــن جديــد إىل ســوق العمــل يف مرحلــة تاليــة مــن أعمــارهن، عــالوة علــى   
 .االفتقار الواضح إىل السياسات الشاملة اليت حتكم سوق العمل وتتصل حبالتهن

وتوصي اللجنة بأن ُتجري الدولة الطرف أحباثا مستفيضة عن النساء الاليت يرغنب  - ١١٢
العمل والـاليت حيتمـل عـودهتن إليـه، وأن تضـع، بنـاء علـى هـذه                  حاليا يف العودة إىل سوق      

، سياسة شاملة لتقدمي املشورة والتدريب وإعادة التدريب ألولئك النسـوة هبـدف             ثاألحبا
 .إدخاهلن من جديد يف سوق العمل

ويف ضوء ضعف متثيل املرأة يف قوة العمل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء انعـدام املعلومـات             - ١١٣
ــوا ــة الطفــل لألطفــال دون ســن الــثالث ســنوات وكــذلك     عــن ت فر التســهيالت املتعلقــة برعاي

املعلومات املتعلقة بالنسبة املئوية لألطفال من سن الثالث سـنوات ومـا فوقهـا الـذين يلتحقـون                  
. برياض األطفـال وبشـأن مـا إذا كانـت التسـهيالت املتاحـة تلـيب احتياجـات األبـوين العـاملني                     

وتشـعر اللجنـة بـالقلق    . إىل معلومات عن تنفيذ خطط الرعاية بعد املدرسة     وتفتقر اللجنة أيضا    
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أيضا إزاء ما يبدو من عدم كفايـة الفـرص املتاحـة لألبـوين العـاملني يف القطـاع اخلـاص إلقامـة            
 .التوازن بني مسؤولياهتم األسرية ومسؤوليات الوظيفة

مات يف تقريرها املقبل عـن  وحتث اللجنة الدولة الطرف على توفري مزيد من املعلو        - ١١٤
السياسات العامة وتنفيذها هبدف مساعدة الوالدين على التوفيـق بـني مسـؤوليات األسـرة          

. ومسؤوليات العمل من خالل تسهيالت رعاية الطفل املقدمـة لألطفـال يف مجيـع األعمـار               
 وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن حالة الوالدين العاملني يف القطاع اخلاص، وعن خطـط    

الدولة الطرف لتشجيع القطاع اخلاص على اختاذ تدابري تساعد املرأة والرجل علـى إجيـاد               
 .توازن أفضل بني مسؤوليات الوظيفة واألسرة

مـارس  /وتالحظ اللجنة بقلق أن قانون العنف األسـري مـا زال قيـد املناقشـة منـذ آذار                  - ١١٥
ــانون اجلنــ     . ٢٠٠٠ ــه مبقتضــى الق ــق أيضــا ألن ــة بقل ــة  وتشــعر اللجن ــرتبط جرمي ائي ينبغــي أن ت

االغتصاب باستخدام العنف وإن االغتصاب وكـذلك االعتـداء باسـتخدام العنـف يـدخالن يف                
 .�ضد سالم وشرف واألسرة وضد األخالقاجلرائم املرتكبة �القانون اجلنائي يف إطار 

 حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تعطــى ١٩ويف ضــوء التوصــية العامــة رقــم  - ١١٦
ة كبرية العتماد تشريعات ملزمة بشأن العنف األسري، الذي هو شكل من أشـكال              أولوي

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف         . التمييز ضد املرأة كما يعد انتهاكا حلقوقها اإلنسانية       
أن ُتّعرف جرمييت االغتصاب واالعتداء باستخدام العنف بوصفهما جرميتني ضـد السـالمة             

على أهنما شكل من أشكال التمييز الذي يعـوق علـى حنـو خطـري               البدنية والعقلية للمرأة و   
 .متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية وحرياهتا األساسية على أساس املساواة مع الرجل

ــار غــري املشــروع بالنســاء         - ١١٧ ــة باالجت ــات املتعلق ــالقلق إزاء ضــآلة البيان ــة ب وتشــعر اللجن
 .الطرف ملكافحة مثل هذا االجتاروالفتيات وأي معلومات عن استراتيجيات الدولة 

وتشجع الدولة الطرف على أن توفر يف تقريرها التايل معلومات شاملة عن مـدى               - ١١٨
انتشار االجتار غري املشروع يف مالطة بوصفها بلد للعبور والوجهة النهائيـة، وإذا اقتضـت               

ع االجتـار بالنسـاء   النتائج ذلك، توفري معلومات عن استراتيجية الدولة الطرف املتعلقـة مبنـ           
 وتأهيلـهن، وحماكمـة املتـهمني ومعاقبتـهم والتعـاون           اوالفتيات، واملساعدة املقدمة للضـحاي    

 .على مكافحة هذا االجتار غري املشروع على الصعد الدولية واإلقليمية والثنائية
وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى التصـــديق علـــى الربوتوكـــول االختيـــاري    - ١١٩

 .لالتفاقية
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف االسـتجابة إىل الشـواغل املُعـرب عنـها يف هـذه                 - ١٢٠
 ١٨التعليقات اخلتامية بطريقة موجهة حنو حتقيق النتـائج يف تقريرهـا املقبـل مبوجـب املـادة                

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على كفالة مشاركة مجيع الوزارات واهليئات        . من االتفاقية 
 يف إعداد ذلك التقرير على أوسع نطاق عالوة على مناقشة التقريـر مـع       العامة والكيانات 

كما تشجعها أيضا على النظر يف إشراك برملان مالطـة يف مناقشـة   . املنظمات غري احلكومية  
 .التقرير قبل تقدميه للجنة

ــانية      - ١٢١ ــار اجلوانـــب اجلنسـ ــذة يف االعتبـ ــرف، آخـ ــة الطـ ــة إىل الدولـ وتطلـــب اللجنـ
رامج العمل ومناهج العمل اليت اعتمدهتا مؤمترات األمم املتحدة ومؤمترات   لإلعالنات، وب 

القمة والدورات االستثنائية، مثل الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة السـتعراض وتقيـيم                
) الدورة االستثنائية احلادية والعشرون   (تنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية        

واملؤمتر الـدويل   ) الدورة االستثنائية السابعة والعشرون   ( املعنية بالطفل    والدورة االستثنائية 
ملناهضة العنصرية، والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب                
واجلمعية العاملية الثانيـة للشـيخوخة، أن تـدرج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات عـن                    

 .اقية من هذه الوثائقتنفيذ اجلوانب املتصلة مبواد االتف
تالحظ اللجنة أن االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة املتعلقة حبقـوق      - ١٢٢

اإلنسان، وهي العهد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والعهـد الـدويل                 
 العنصـري   للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز          

واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب ومجيـع                      
ضــروب املعاملــة أو املعاقبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل         
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يعـزز متتـع املـرأة                  

بناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . وقها اإلنسانية وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة       حبق
تشجع حكومة مالطة على النظر يف التصديق علـى املعاهـدة الـيت ليسـت بعـد طرفـا فيهـا،                     

 .وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
ه التعليقــات اخلتاميــة علــى أوســع نطــاق يف مالطــة وتطلــب اللجنــة أن ُتنشــر هــذ  - ١٢٣

ــون       ــؤولون احلكوميـ ــة، واملسـ ــعب مالطـ ــون شـ ــىت يكـ ــة، حـ ــة واالنكليزيـ ــاللغتني املالطيـ بـ
والسياسيون، على األخص، وال سيما أعضاء الربملان، عالوة على املنظمات النسائية غـري             

 حبكم القـانون وبشـكل   احلكومية، على علم باخلطوات اليت اختذت لكفالة املساواة للمرأة 
كما تطلب إىل الدولة الطرف     . فعلي واخلطوات األخرى اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد        

أن تواصل على نطاق واسع، ال سيما بني املنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنسـان،                
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ــة، وإعــال     ــة والتوصــيات العامــة للجن ــاري لالتفاقي ــة، والربوتوكــول االختي  ننشــر االتفاقي
هاج عمل بيجني، وكذلك نتائج الدورة االستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة               ومن

املسـاواة بـني اجلنسـني، والتنميـة والسـالم يف القـرن احلـادي        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �املعنونة  
 .�والعشرين

 
ــر  - ٢  ــرين    املوحــد التقري ــر اجلــامع للتقري ــاين والثالــث والتقري ــة األول والث ــارير الدوري  للتق

 الدوريني الرابع واخلامس
 

 أنغوال  
 والثـاين والثالـث ويف التقريـر      ة األول يـ للتقـارير الدور  نظرت اللجنة يف التقريـر املوحـد         - ١٢٤

ــد  ــوال   لاملوحـــــ ــامس ألنغـــــ ــع واخلـــــ ــدوريني الرابـــــ ــرين الـــــ  CEDAW/C/AGO/1-3(لتقريـــــ
ــه / متــوز١٦ و ١٢، املعقــودتني يف ٦٦١ و ٦٥٥يف جلســتيها ) CEDAW/C/AGO/4-5 و يولي

 .661) و CEDAW/C/SR.655انظر  (٢٠٠٤
 

 مقدمة من الدولة الطرف  
الثـاين والثالـث والتقريـر      و األولالتقريـر   للتقـارير الدوريـة     عند عرضه للتقرير املوحـد        - ١٢٥

 ١٩٧٥لتقريرين الدوريني الرابـع واخلـامس، الحـظ املمثـل أنـه منـذ اسـتقالهلا يف عـام                   لاملوحد  
وكـان للحـرب أثـر مـدمر        .  اقتصـادية عديـدة    -ت سياسية واجتماعية    واجهت أنغوال انعكاسا  

وأدت احلـرب   .  االقتصادية للبلد، وال سيما على حيـاة النسـاء         -على البىن التحتية االجتماعية     
 الجــئ يف البلــدان ٣٠٠ ٠٠٠إىل وجــود أكثــر مــن أربعــة ماليــني مشــرد داخليــا وأكثــر مــن    

واألطفــال، وتعــيش أغلبيــة ســكان أنغــوال يف ظــروف  يف املائــة منــهم مــن النســاء ٨٠اجملــاورة، 
تتسم بالفقر املدقع مع حمدودية احلصول على التعلـيم، والرعايـة الصـحية، وامليـاه، والكهربـاء،                  

ومن خصائص حياة النساء املعـدالت املرتفعـة لوفيـات األمهـات واألطفـال،              . واملرافق الصحية 
املوارد، والبطالة يف القطاع الرمسـي، ومعـدل        وسوء التغذية، واألمية، والفقر، والعنف، ونقص       

 والـذي أحـل   ٢٠٠٠ومنـذ توقيـع اتفـاق لوينـا لعـام      . مشاركة مرتفع يف االقتصاد غـري الرمسـي     
 .السالم يف البلد، اختذت احلكومة مبادرات جديدة لتحسني األحوال املعيشية للسكان

ــدابري هامــة ملعا    - ١٢٦ ــل علــى أن احلكومــة اختــذت ت ــود   وشــدَّد املمث ــوارد والقي ــود امل جلــة قي
.  السياسـية بغيـة االمتثـال تـدرجييا اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة              -املؤسسية والقيود االجتماعية    

واعترفت أنغوال رمسيا حبق املرأة يف املسـاواة يف دسـتورها وأصـدرت تشـريعا ملعاجلـة اجلوانـب                   
 اجلنسني والتمييز ضد املـرأة، مبـا يف    االجتماعية واالقتصادية والقانونية والسياسية للمساواة بني     

ذلــك يف األســرة ويف قــوانني العمــل وكــذلك يف األحكــام التشــريعية املتصــلة بفــريوس نقــص     
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ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب   /املناعــة البشــرية  ــع   )اإلي ، واجلنســية، والقضــاء علــى مجي
وأقـر املمثـل بـأن    . ا والبغـاء أشكال التمييز ضد املرأة وباسـتغالل املـرأة، مبـا يف ذلـك االجتـار هبـ               

 .تطبيق العمل هلذه األحكام كان غري فعال إىل حد كبري
 ١٩٩١وكانت األمانة احلكومية اليت أنشئت للنهوض باملرأة وتنميـة مهاراهتـا يف عـام                - ١٢٧

وعالوة على مسـؤوليتها    . ١٩٩٧قد جرى رفع مستواها إىل إحدى وزارات احلكومة يف عام           
ياســة الوطنيــة املتعلقــة حبقــوق املــرأة، توجــد جهــات تنســيق يف معظــم    عــن وضــع وتنفيــذ الس 

ــة        ــربامج واملشــاريع احلكومي ــل اجلنســاين يف السياســات وال ــاة العام ــوزارات األخــرى ملراع . ال
وســعت إحــدى هــذه الــربامج إىل القضــاء علــى الفقــر املــرتبط بنــوع اجلــنس عــن طريــق تــوفري   

ملتناهيـة الصـغر، والتـدخالت األخـرى لصـاحل املـرأة            املشورة، واملساعدة القانونيـة، والقـروض ا      
 .الريفية
. ويف جمال الصحة والتعليم، أولت احلكومة األولوية إلصالح البىن التحتيـة والتـدريب             - ١٢٨

وجرى تقييم املوارد إلصالح املعدالت املرتفعـة لوفيـات األمهـات واألطفـال، وسـوء التغذيـة،                 
وتـأثرت األسـر املعيشـية الـيت ترأسـها          . ه واملرافـق الصـحية    واألمية، وحمدودية الوصـول إىل امليـا      

اإليدز وباألمراض األخرى املنقولة عـن طريـق   /امرأة بصورة أكرب بفريوس نقص املناعة البشرية    
ومـن املتوقـع أن تعـاجل اخلطـة االسـتراتيجية بشـأن الصـحة اإلجنابيـة واخلطـة                   . االتصال اجلنسـي  

 االحتياجات احملـددة للنسـاء والبنـات وكفالـة      ٢٠١٥ل عام   الوطنية لتوفري التعليم للجميع حبلو    
 .استفادة املرأة من التعليم الرمسي وغري الرمسي على السواء

وأشار املمثل إىل أنه يف ميدان العمالـة، توجـد بعـض املواقـف التمييزيـة جتـاه الشـابات              - ١٢٩
اس عـدم التمييـز،   وعلى الرغم مـن وجـود قـانون للعمـل قـائم علـى أسـ       . يف املؤسسات اخلاصة 

وُتعترب معدالت البطالـة    .  يف املائة من النساء    ٤٠ يف املائة من الرجال و       ٦٠يضم القطاع العام    
ــدرن        ــا يف القطــاع غــري الرمســي حيــث ت ــر ارتفاعــا فيمــا بــني النســاء، وتعمــل النســاء غالب أكث

 .مشاريعهن اخلاصة
 يتعــزز بــبطء نظــرا ألن عــدد وأشــار املمثــل إىل أن مشــاركة املــرأة يف صــنع القــرارات  - ١٣٠

 وزيـرا يف  ٣٠وهنـاك ثالثـة نسـاء مـن بـني           . ضئيل من النساء ممثـل يف احليـاة السياسـية والعامـة           
 ٢٢٠ امــرأة مــن بــني ٣٦وهنــاك .  نائــب وزيــر٤٠ نســاء مــن بــني ٥الوقــت احلــايل، وهنــاك 

ســاء ويف حــني تعمــل بعــض الن.  ســفريا٦٦ نســاء مــن بــني ٦عضــوا يف الربملــان، بينمــا توجــد 
األنغوليــات يف املؤسســات اإلقليميــة، فإنــه ال توجــد أي امــرأة أنغوليــة ممثلــة حاليــا يف الســاحة   

 .الدولية
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. وأكد املمثل وعي احلكومة بالتحديات اليت تواجـه تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة                - ١٣١
بري مدنيــة وتــأثرت حقــوق املــرأة بــالتغريات االجتماعيــة ويــتعني محايتــها عــن طريــق اختــاذ تــدا   

 .وسياسية واجتماعية وقانونية
وختاما، وجه املمثل رسالة من رئيس أنغوال أعاد فيها تأكيد التـزام احلكومـة بتحقيـق                 - ١٣٢

النهوض باملرأة والتكامل الكامـل للجنسـني وهتيئـة الظـروف املالئمـة لرفاهيتـهما وأمنـهما عـن                    
ــرامج   ــذ سياســات وب ــق تنفي ــرئيس أيضــا باحلاجــة  . طري ــوه ال ــة للمــرأة يف  ون ــالء األولوي  إىل إي

السياســات االجتماعيــة، وأمهيــة هتيئــة الفــرص املتكافئــة للمــرأة يف ميــادين املســاعدة، والتعلــيم، 
 .والتدريب، والعمالة، وقال إن أنغوال تعتزم إصدار تشريع ملكافحة العنف ضد املرأة

 
 تعليقات ختامية للجنة  
 مقدمة  

الطـرف للتصـديق علـى االتفاقيـة دون حتفظـات وتعـرب عـن               تثين اللجنة علـى الدولـة        - ١٣٣
تقديرها للدولة الطرف لتقريرها املوحد الذي يضم التقريـر األويل والتقريـرين الـدوريني الثـاين                
والثالث وتقريرها املوحد الذي يضم التقريرين الدوريني الرابع واخلـامس، والـذين حـل موعـد                

 .تقدميهم منذ فترة طويلة
للجنة الدولة الطرف على إيفاد وفد رفيع املستوى برئاسة نائـب وزيـر األسـرة               وهتنئ ا  - ١٣٤

وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبّناء الذي جـرى بـني أعضـاء اللجنـة               . والنهوض باملرأة 
 .والوفد، والذي أتاح املزيد من إمعان النظر يف الوضع الفعلي للمرأة يف أنغوال

 عامــا مــن احلــرب األهليــة يف أنغــوال قــد أدت إىل تــدمري ٣٠وتالحــظ اللجنــة أن حنــو  - ١٣٥
 االقتصادية، ووجود أكثر من أربعة ماليني مشـرد داخليـا والجـئ،             �البىن التحتية االجتماعية    

 .وزيادة هائلة يف األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة، وأغلبية السكان اليت تعيش يف فقر مدقع
يـاح بالتقـارير الـيت تقـدم معلومـات عـن اإلجـراءات الـيت                وحتيط اللجنة علما مـع االرت      - ١٣٦

، ١٩٩٥اختذهتا احلكومة ملتابعـة املـؤمتر العـاملي الرابـع املعـين بـاملرأة، املعقـود يف بـيجني يف عـام                       
 .٢٠٠٠والدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة يف عام 

 
 اجلوانب اإلجيابية  

وااللتـزام السياسـيني، املعـرب عنـهما يف الرسـالة الـيت وجههـا               ترحب اللجنـة بـاإلرادة       - ١٣٧
رئيس أنغوال إىل اللجنة، وكذلك أثناء احلوار الّبنـاء، لتحقيـق املسـاواة الفعليـة للمـرأة والتنفيـذ                   

 .الكامل ألحكام االتفاقية، وزيادة حتسني التقدم احملرز حىت اآلن يف بعض اجملاالت
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ــة بإنشــاء األم   - ١٣٨ ــام   وترحــب اللجن ــة يف ع ــة احلكومي ــة   ١٩٩١ان ــاملرأة وتنمي ــهوض ب  للن
ــام      ــتواها يف ع ــع مس ــيت جــرى رف ــا، وال ــاملرأة،   ١٩٩٧مهاراهت ــهوض ب ــرة والن  إىل وزارة األس

. واملزودة بوالية لتحديد وتنفيذ السياسة الوطنية لتعزيز حقوق املرأة يف اجملـالني العـام واخلـاص               
مجيـع الـوزارات واإلدارات علـى املسـتويني         وترحب أيضـا بإنشـاء جهـات تنسـيق جنسـانية يف             

 .املركزي واحمللي
ــاد خطــط          - ١٣٩ ــوانني واعتم ــن الق ــدد م ــة الطــرف إلصــدارها ع ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت

اســتراتيجية لــدعم هــدف املســاواة بــني اجلنســني وتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك قــانون  
اإليـدز، واخلطـة االسـتراتيجية     /ة البشـرية   بشأن فريوس نقص املناع    ٢٠٠٤األسرة، وقانون عام    

؛ واخلطــة ٢٠٠٠اإليــدز؛ وقــانون العمــل العــام لعــام     /بشــأن فــريوس نقــص املناعــة البشــرية    
؛ واخلطــة الوطنيــة لتــوفري )٢٠٠٨ � ٢٠٠٣(االســتراتيجية بشــأن الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة  

ر االســتراتيجي وترحــب كــذلك باالســتراتيجية واإلطــا . ٢٠١٥التعلــيم للجميــع حبلــول عــام  
، والـذي اسـتعرض عنـد وضـعه نتـائج الـدورة        ٢٠٠٥لتعزيز املساواة بني اجلنسـني حبلـول عـام          

مسـاواة اجلنسـني، والتنميـة والسـالم        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     �االستثنائية للجمعيـة العامـة املعنونـة        
نـوفمرب  /ينواليت أقرها جملس الوزراء يف تشرين الثـا       ) ٥ زائدبيجني  (� ي والعشرين للقرن احلاد 
٢٠٠١. 

 
 جماالت االنشغال الرئيسية والتوصيات  

تشــعر اللجنــة بــالقلق ألن االتفاقيــة مل يــتم بعــد إضــفاء الصــبغة احملليــة عليهــا باعتبارهــا  - ١٤٠
وتالحـظ أنـه مـع عـدم إضـفاء الصـبغة احملليـة الكاملـة عليهـا، فـإن                    . جزءا من القانون األنغـويل    

لي مل يتم توضيحه كما مل يتم توضيح مدى حجية االتفاقيـة يف             مركز االتفاقية إزاء القانون احمل    
وتالحظ اللجنة أيضا مـع القلـق أن أحكـام االتفاقيـة مل يـتم               . احملاكم األنغولية وقابليتها لإلنفاذ   

بعــد نشــرها علــى نطــاق واســع كمــا أهنــا مل تصــبح معروفــة علــى نطــاق واســع لــدى القضــاء    
بـــالقلق كـــذلك لـــنقص الفهـــم املالئـــم حلقـــوق املـــرأة  وتشـــعر اللجنـــة . واحملـــامني واملـــرافقني

 . واحترامها، وأنه مل جير توعية النساء أنفسهن حبقوقهن، وبالتايل عدم القدرة على املطالبة هبا
وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري فوريـة لكفالـة أن تصـبح االتفاقيـة                 - ١٤١

تدعو الدولة الطرف إىل كفالة أن تصبح االتفاقية و. قابلة للتطبيق يف النظام القانوين احمللي
ــدريب املســؤولني         ــانوين وت ــيم الق ــن التعل ــي ذي الصــلة جــزءا ال يتجــزأ م والتشــريع احملل
القضائيني، مبن فيهم القضاة واحملامني واملدعني العامني، بغية العمل حبسم على إنشاء ثقافة             

وتناشـد الدولـة الطـرف أيضـا نشـر          . ييـز قانونية يف البلد تدعم املساواة للمرأة وعـدم التم        
وتـدعو  . االتفاقية على نطاق واسع للجمهور العام بغية خلق وعي حبقوق اإلنسان للمـرأة            
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الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري خاصة ترمي إىل تعزيـز وعـي النسـاء حبقـوقهن وحمـو األميـة                    
 .القانونية حىت ميكنهن املطالبة حبقوقهن

 من الدستور األنغـويل املسـاواة       ١٨لقها ألنه يف حني تكفل املادة       وتعرب اللجنة عن ق    - ١٤٢
 ١بني املرأة والرجل، وحتظر التمييز على أساس اجلنس، فإهنا ال تتضمن تعريفا يتفق مـع املـادة                  

 مـن   ٤ مـن املـادة      ١من االتفاقية، كما أهنا ال تنص على اختاذ تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقـرة               
 . االتفاقية
ــة االســتعراض      وحتــ - ١٤٣ ــة الطــرف علــى أن جتــري، كجــزء مــن عملي ــة الدول ث اللجن

الدستوري اجلارية فيها، حوارا وطنيا شامال بشأن حقوق املرأة يف املساواة وعدم التمييز،             
 مـن   ١وأن تضمِّن الدستور تعريفا للمساواة وعـدم التمييـز ضـد املـرأة يتمشـى مـع املـادة                    

 .ة صلبة للتحقيق العملي للمساواة الفعلية للمرأةاالتفاقية بغية هتيئة قاعدة دستوري
وبينما تالحظ العناصر اإلجيابية القائمـة مـن أجـل النـهوض بـاحلقوق اإلنسـانية للمـرأة                 - ١٤٤

ومحايتها يف اإلطار القانوين، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء األحكام التشريعية األخرى اليت متيـز               
دين، والقـانون التجـاري، والقـانون اجلنـائي، وكـذلك إزاء      ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك القـانون املـ          

 .الثغرات التشريعية يف جماالت معينة تشمل العنف ضد املرأة
وتناشد اللجنة الدولة الطرف أن تشرع يف إجراء عملية استعراض قانوين لتحديد  - ١٤٥

 املـرأة والرجـل،     القوانني اليت متيز ضد املرأة، أو الثغرات التشـريعية يف جمـال املسـاواة بـني               
بغية تنقيح هذه القوانني أو صياغة تشريعات جديدة ترمي إىل إزالة األحكام اليت متيز ضد 

 . املرأة
وتشعر اللجنة بالقلق للتواجد القوي للمواقف األبوية والقوالب النمطية ذات اجلـذور             - ١٤٦

.  تتسـم بـالتمييز ضـد املـرأة    العميقة واملتعلقة بدور ومسؤوليات املرأة والرجـل يف اجملتمـع والـيت          
وتشعر اللجنـة بـالقلق ألن احلفـاظ علـى املمارسـات الثقافيـة السـلبية واملواقـف التقليديـة خيـدم                      
ــوق          ــرأة حبق ــع امل ــام متت ــات خطــرية أم ــرأة يف األســرة واجملتمــع ويشــكل عقب ــة امل اســتمرار تبعي

 .اإلنسان
ا ديناميـا للنسـيج االجتمـاعي    وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة جانب  - ١٤٧

وحتـث لـذلك الدولـة الطـرف علـى أن تتخـذ دون         . للبلد وحياتـه، وختضـع بالتـايل للتغـيري        
تأخري تدابري لتعديل أو القضاء على املمارسات والقوالب النمطية التمييزية اليت متيـز ضـد               

 املرأة يف عـدم     من االتفاقية، وأن تكفل سيادة حقوق     ) أ (٥و  ) و (٢املرأة، وفقا للمادتني    
وحتث الدولة الطرف على بذل هذه اجلهود . التمييز واملساواة الواردة يف أحكام االتفاقية     

بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين، واجلماعات النسائية وزعماء اجملتمع احمللـي، وكـذلك             
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وتــدعو الدولــة الطــرف إىل زيــادة جهودهــا لتصــميم وتنفيــذ  . املدرســني ووســائل اإلعــالم
ــع مســتويات        ــة إىل النســاء والرجــال يف مجي ــوعي موجه ــادة ال ــيم وزي ــرامج شــاملة للتعل ب
اجملتمع، بغية هتيئة بيئة مالئمة وداعمة لتحويـل وتغـيري القوالـب النمطيـة التمييزيـة وإتاحـة                  

 .الفرصة للمرأة ملمارسة حقوق اإلنسان
لراميـة إىل إعـادة بنـاء البلـد         ويف حني تقر اللجنة باجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف وا             - ١٤٨

 االقتصادي يف أعقاب الصـراع املسـلح الـذي اسـتمر سـنوات طويلـة،                -ونسيجها االجتماعي   
ــا إىل الــوطن ومعظمهــم مــن النســاء وتأهيلــهم      مبــا يف ذلــك إعــادة الالجــئني واملشــردين داخلي

صـفوف النسـاء   وإعادة توطينهم، فإن اللجنة يسـاورها القلـق ألن الفقـر الواسـع االنتشـار بـني                  
 االقتصــادية املترديــة تعتــرب مــن بــني أســباب انتــهاك حقــوق اإلنســان   -واألحــوال االجتماعيــة 
وتشــعر اللجنــة بــالقلق الشــديد إزاء وضــع املــرأة يف املنــاطق الريفيــة،   . للمــرأة والتمييــز ضــدها

واطنـهم  والنساء الاليت يرأسن األسـر املعيشـية، والالجئـات واملشـردات داخليـا العائـدات إىل م                
األصلية أو املهاجرات إىل املدن والاليت يعانني عادة من عدم حصوهلن على اخلدمات الصـحية               

 .والتعليمية ووسائل وفرص البقاء االقتصادي
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن جتعل من تعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ركنـا                   - ١٤٩

 اإلمنائية الوطنيـة، وال سـيما املوجـه منـها           واضحا يف مجيع استراتيجياهتا وسياساهتا وبراجمها     
إىل اإلعادة إىل ا لوطن وإعادة التأهيل والتوطني عالوة على تلك اليت هتدف إىل احلد مـن                 

ــة املســتدامة   ــق التنمي ــر وحتقي ــا خاصــا     . الفق ــويل اهتمام ــى أن ت ــة الطــرف عل وحتــث الدول
، والالجئـات واملشـردات     باحتياجات املـرأة الريفيـة، والنسـاء الـاليت يرأسـن أسـر معيشـية              

داخليــا مبــا يضــمن مشــاركتهن يف عمليــات صــنع القــرار وانتفــاعهن مــن املرافــق الصــحية  
وتــدعو اللجنــة أيضــا الدولــة الطــرف إىل . والتعليميــة واخلــدمات ومشــاريع إدرار الــدخل

التركيز على النهوض باحلقوق اإلنسانية للمرأة ومحايتـها يف مجيـع بـرامج التعـاون اإلمنـائي          
املنفــذة مــع املنظمــات الدوليــة واملــاحنني الثنــائيني ملعاجلــة األســباب االجتماعيــة االقتصــادية  

 .للتمييز ضد املرأة جبميع  مصادر الدعم املتاحة
ومع ترحيب اللجنة بترقيـة اآلليـة الوطنيـة للنسـاء إىل مسـتوى وزارة يرأسـها وزيـر يف                     - ١٥٠

نيـه هـذه اآلليـة مـن نقـص يف املـوارد البشـرية               احلكومة، لكنها تشعر بقلق شديد بسـبب مـا تعا         
 .واملالية مينعها من أداء وظائفها بإتقان ومن تعزيز النهوض باملرأة واملساواة بني اجلنسني

ــة القائمــة      و - ١٥١ ــة الوطني ــد اآللي ــأن تســارع إىل توطي ــة الطــرف ب ــة الدول توصــي اللجن
ملستويات، مبا يشمل تـوفري التـدريب     وتزويدها باملوارد البشرية واملالية الكافية على مجيع ا       

وبناء قدرات من أجل مراكز التنسيق اجلنسانية يف الـوزارات واإلدارات القطاعيـة ابتغـاء               
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زيادة فعاليتها يف العمـل علـى تعمـيم املنـاظري اجلنسـانية يف مجيـع السياسـات والـربامج ويف                 
 .تعزيز ما للمرأة من حقوق اإلنسان

لى الدولة الطرف إلقرارها مبدى فداحة مشكلة العنف ضد املـرأة           وبينما تثين اللجنة ع    - ١٥٢
والفتاة واستشرائها وملا تبذله من جهود مستمرة من أجل مكافحـة هـذا الضـرب مـن العنـف،                   
ــالقلق بســبب عــدم وجــود        ــها تشــعر ب مبــا يشــمل التعــاون مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، لكن

لـك العنـف يف حمـيط األسـرة، وكـذلك عـدم             تشريعات حمددة بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذ        
وممـا يقلـق اللجنـة أيضـا     . كفاية السياسات والربامج واخلدمات والقصـور يف تنفيـذها وإعماهلـا    

جيعـل   موقف املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني جتاه النساء  الاليت يبلغن عن حاالت العنـف ممـا        
 . من هذا القبيلضحايا العنف منهن يترددن يف اإلبالغ عن االعتداءات

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تعطـي أولويـة قصـوى الختـاذ تـدابري شـاملة                    و - ١٥٣
ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد املرأة والفتاة إدراكا منـها ألن هـذه الضـروب مـن العنـف                   
متثل انتهاكا حلقـوق اإلنسـان املكفولـة للمـرأة مبوجـب االتفاقيـة، الـيت توسـعت اللجنـة يف                  

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل         .  بشأن العنـف ضـد املـرأة       ١٩ يف تعليقها العام     سردها
املبادرة يف أقرب وقت ممكن إىل سن تشريع بشأن العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف يف 
حميط األسرة والتحرش اجلنسي، ضمانا لتجـرمي ممارسـة العنـف ضـد املـرأة، ولتـوفري سـبل                   

. ء والفتيــات مـن ضــحايا العنــف وحملاكمـة اجلنــاة ومعاقبتــهم  انتصـاف ومحايــة فوريـة للنســا  
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تكثــف جهودهــا العامــة يف جمــال التوعيــة الراميــة إىل 
مناهضة العنف ضد املرأة وأن تنظم برامج تدريب للموظفني العمـوميني، وال سـيما أفـراد                

ملني يف أجهزة القضاء والصحة واملشرفني      الشرطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني والعا     
االجتماعيني وقادة اجملتمعات احمللية ضمانا ألن يدركوا أن مجيع أشكال العنف ضـد املـرأة              

كمــا توصــي . مرفوضــة ولتــوفري ســبل الــدعم املناســب لضــحايا هــذا الضــرب مــن العنــف 
ساعدة القانونيـة يف    اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري مناسبة لتوفري املزيد من سبل امل           
 .سائر أرجاء البلد لتزويد النساء من ضحايا العنف بالعون واملشورة

وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن حقيقة أن عدد النسـاء يف مواقـع صـنع القـرار ال يـزال                     - ١٥٤
منخفضا يف احلياة السياسية والعامة، مبـا يف ذلـك اجلمعيـة الوطنيـة والـدوائر احلكوميـة وسـلك                    

 كمــا أهنــا تشــعر بــالقلق بســبب ضــعف متثيــل املــرأة يف مواقــع صــنع القــرار يف دوائــر    .القضــاء
 .السلك الدبلوماسي الوطين

وتوصي اللجنة الدولة الطـرف باختـاذ تـدابري لزيـادة عـدد النسـاء يف مواقـع صـنع                     - ١٥٥
عامـة،   بشأن املرأة يف احلياة السياسـية وال       ٢٣القرار يف مجيع الدوائر، وفقا للتوصية العامة        
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مبا يشمل اجلمعية الوطنية واألحزاب السياسية وجهاز القضاء والدوائر احلكومية، مبا فيها 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستحدث تدابري خاصة مؤقتة . السلك الدبلوماسي

 بشــأن التــدابري اخلاصــة ٢٥ مــن االتفاقيــة وتوصــيتها العامــة ٤ مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة 
ضع أهـداف حمـددة وجـدول زمـين واقعـي لإلسـراع مبشـاركة املـرأة علـى قـدم                 املؤقتة، وو 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ       . املساواة مع الرجل يف احلياة العامة والسياسية      
كما تدعو الدولة الطرف إىل  . برامج تدريب لتشجيع املرأة على املشاركة يف احلياة العامة        

تمع ككل أمهيـة مشـاركة املـرأة مشـاركة كاملـة علـى قـدم                تنظيم محالت توعية تربز للمج    
املساواة مع الرجل يف املواقع القيادية يف مجيع مستويات صنع القرار من أجل تنمية البلد،  

 .ال سيما يف وقت إعادة البناء واإلعمار يف أعقاب حرب طويلة
. قـر النسـاء والفتيـات     بالقلق إزاء االستشراء املسـتمر يف البغـاء بسـبب ف          وتشعر اللجنة    - ١٥٦

كما يقلقها مـا تتعـرض لـه البغايـا مـن اسـتغالل، وال سـيما الفتيـات الصـغريات، وعـدم تقـدمي                         
ــاهرة      ــذه الظ ــة ملكافحــة ه ــود املبذول ــن اجله ــات ع ــدم وجــود    . معلوم ــا كــذلك ع ــا يقلقه ومم

 .معلومات عن مدى استفحال االجتار بالنساء والتدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسألة
ــد النســاء والفتيــات       - ١٥٧ ــة الطــرف علــى اتبــاع هنــج كلــي لتزوي ــة الدول وحتــث اللجن

خبيارات تعليمية واقتصادية بديلة عن البغاء وتيسـري إعـادة دمـج البغايـا يف اجملتمـع وتـوفري         
. بــرامج إعــادة تأهيــل ومتكــني اقتصــادي مــن أجــل النســاء والفتيــات املســتغالت يف البغــاء

لطرف إىل اختاذ التدابري املالئمة لقمع استغالل املرأة يف البغاء كذلك تدعو اللجنة الدولة ا
وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة . من خالل مجلة أمور منها عدم التشجيع على طلب البغاء

. الطرف معلومات وبيانات عن التدابري املتخذة ملكافحة هـذه الظـاهرة يف تقريرهـا القـادم               
ومات مفصلة عن االجتـار بالنسـاء والتـدابري التشـريعية           كما تطلب منها أن توافيها فيه مبعل      

وغري التشريعية املتخذة ملنـع االجتـار هبـن ومحايـة الضـحايا ومعاقبـة ممارسـي تلـك األنشـطة                     
 . وكذلك مدى تأثري هذه التدابري

ــذي يعكســه االخنفــاض        - ١٥٨ ــيم ال ــة للتعل ــة التحتي ــدهور البني ــق إزاء ت ــة القل ويســاور اللجن
صات التعليم بامليزانية ونقص أو عدم كفاية أعـداد املـدارس واملعلمـني، وتـدين               الشديد يف خمص  

ومما يقلق اللجنة أن جوانب القصور هذه تؤدي إىل ارتفاع معدالت األمية بـني              . نوعية التعليم 
الفتيات والنساء واخنفاض معـدالت االلتحـاق باملـدارس االبتدائيـة والثانويـة ومراكـز التـدريب                 

ت التعلــيم العــايل يف املنــاطق احلضــرية والريفيــة علــى الســواء، كمــا تــؤدي إىل  املهــين ومؤسســا
وتنوه اللجنة بأن التعلـيم هـو حجـر الزاويـة           . ارتفاع معدالت التسرب من التعليم يف صفوفهن      
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يف النهوض باملرأة وأن تدين مستوى تعليم املرأة والفتاة ال يزال ميثل عائقـا مـن أخطـر العوائـق                    
 .متتعهما الكامل حبقوق اإلنسان وتعرقل سبيل الوصول إىل متكني املرأةاليت حتول دون 

ــاره حقــا     و - ١٥٩ ــادة اســتثماراهتا يف التعلــيم باعتب ــة الطــرف علــى زي ــة الدول حتــث اللجن
وتوصـي بـأن تواصـل الدولـة سـعيها          . جوهريا من حقـوق اإلنسـان وأساسـا لـتمكني املـرأة           

لنسـاء وإعطـاء أولويـة هلـذه اجلهـود، وضـمان            لتحسني معدالت حمو األمية بني الفتيـات وا       
فتح أبواب التعلـيم بكافـة مسـتوياته أمـام الفتيـات والنسـاء علـى قـدم املسـاواة مـع الفتيـة                    
والرجــال يف املنــاطق احلضــرية والريفيــة علــى الســواء، وزيــادة معــدالت التحــاق الفتيــات  

دارس، مبـا يشـمل اختـاذ تـدابري         بالتعليم، واختاذ تدابري تدفع الفتيات ملواصلة التعلـيم يف املـ          
 ابتغـاء إعمـال     ٢٥ من االتفاقية وتوصيتها العامـة       ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة وفقا للفقرة     

 . من االتفاقية١٠املادة 
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم كفاية املعلومات عن حالة املرأة الفعليـة يف سـوق العمـل            - ١٦٠

خص إىل صــورة واضــحة بشــأن مشــاركة املــرأة يف وتفتقــر اللجنــة بــاأل. الرمســي وغــري الرمســي
سوق العمل يف املناطق احلضرية والريفية ومعدالت بطالتها والتطبيق الفعال لتشـريعات العمـل              
القائمــة يف القطــاع اخلــاص والتصــنيف الرأســي واألفقــي للقــوى العاملــة ومقــدرة املــرأة علــى     

 .االنتفاع من الفرص االقتصادية اجلديدة
لجنـة الدولـة الطـرف علـى ضـمان تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف                     وحتث ال  - ١٦١

واإلنفـاذ الكامـل ألحكـام قـانون العمـل العـام             مـن االتفاقيـة      ١١وفقا للمادة   سوق العمل   
يشمل األحكام املتعلقة حبماية األمومة كما هو منصوص         لدى القطاعني العام واخلاص، مبا    

اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تكثـف جهودهـا             وحتـث   .  مـن االتفاقيـة    ٢عليه يف الفقـرة     
لضمان أن تكون مجيع الربامج الرامية لتهيئـة فـرص العمـل واعيـة باألبعـاد اجلنسـانية وأن                   

وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن تقـدم يف تقريرهـا             . بوسع املـرأة أن تنتفـع انتفاعـا تامـا منـها           
لعمل وحول التدابري املتخـذة     القادم معلومات مفصلة عن حالة املرأة يف ميدان التوظف وا         

 .من أجل حتقيق تكافؤ الفرص للمرأة وتأثري تلك التدابري
وبينما ترحب اللجنة باألولوية اليت تعطيها الدولة الطرف إلصـالح القطـاع الصـحي،               - ١٦٢

فإهنا يساورها القلق بشأن تدين البنية التحتية الصحية مما يـؤدي إىل حرمـان املـرأة مـن إمكانيـة                    
وتشعر اللجنة بقلق خاص بشـأن تـدين        . اع باخلدمات الصحية وتدهور األحوال الصحية     االنتف

العمــر املتوقــع للمــرأة وارتفــاع معــدالت وفيــات واعــتالل األمهــات ووفيــات األطفــال الرضــع  
وارتفاع معدالت اخلصوبة وقصور خدمات تنظـيم األسـرة وتـدين معـدالت انتشـار اسـتخدام                 
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واللجنــة قلقــة أيضــا بشــأن توجهــات معــدالت . ف اجلنســيوســائل منــع احلمــل ونقــص التثقيــ
 .اإليدز بني النساء/انتشار العدوى بفريوس نقص املناعة البشرية

حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة جهودهـا يف العمـل علـى حتسـني البنيـة                  و - ١٦٣
نفـذة يف  وتدعوها إىل تعميم منظور جنساين يف مجيع اإلصالحات امل. التحتية الصحية للبلد 

قطاع الصـحة، علـى أن تكفـل أيضـا تلبيـة احتياجـات الصـحة اجلنسـية واإلجنابيـة للمـرأة                      
وتوصي اللجنة بوجه خاص باختاذ الدولة الطرف تـدابري مناسـبة لتحسـني             . بصورة مالئمة 

سبل انتفاع املرأة بالرعاية الصحية واخلـدمات واملعلومـات املتعلقـة بالصـحة، مبـا يف ذلـك                  
وتدعو الدولة الطرف إىل زيادة إمكانيات االستفادة    . رأة يف املناطق الريفية   الوصول إىل امل  

مــن خــدمات الصــحة اجلنســية واإلجنابيــة، مبــا يشــمل املعلومــات املتعلقــة بتنظــيم األســرة     
وتوصـي أيضـا بـإقرار بـرامج وسياسـات لتوسـيع دائـرة        . لتخفيض معدل وفيات األمهـات   

تكلفـة وزيـادة إمكانيـات احلصـول عليهـا حـىت ميكـن        العلم بوسائل منع احلمل امليسـورة ال  
للمرأة والرجل أن حيددا عن بينة خيارات حول عدد األطفال واملسـاحة الزمنيـة الفاصـلة                

كمــا توصــي بالتوســع يف نشــر التثقيــف اجلنســي وتوجيهــه لتوعيــة الصــبيان  . بــني والدهتــم
ألمـراض املنقولـة عـن      والبنات مع التركيز بوجه خاص على منع احلمل املبكـر ومكافحـة ا            

كمـا تـدعو الدولـة الطـرف        . اإليدز/طريق االتصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية      
اإليـدز بأسـلوب    /إىل ضمان تنفيذ قوانينها وسياساهتا املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية         

 .فعال
ــة، فإهنــا ت    - ١٦٤ ــة أن معظــم النســاء يعشــن يف املنــاطق الريفي ــالقلق وإذ تالحــظ اللجن شــعر ب

بسبب كثرة أعداد من يعاين منهن من الفقر املدقع ومن االفتقار إىل إمكانيـات احلصـول علـى                  
ومـن اجلوانـب املقلقـة     . التعليم والتدريب املهين والرعاية الصحية وفرص العمـل املـدرة للـدخل           

ا حبالـة   بوجه خاص أن استراتيجية التنميـة الريفيـة للـدول األطـراف ال تـويل فيمـا يبـدو اهتمامـ                    
 .املرأة الريفية

احلقوق بــحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ضــمان إيــالء املزيــد مــن االهتمــام    و - ١٦٥
ــا يف        ــن الضــوء عليه ــد م ــة وتســليط املزي ــاملرأة الريفي ــة ب واالحتياجــات والشــواغل املتعلق

 إىل ضـمان إمكانيـة      هاكمـا تـدعو   . االستراتيجية القطريـة إلصـالح وتنميـة املنـاطق الريفيـة          
على الوجه الكامل يف عمليات صـنع القـرار املتعلقـة بوضـع وتنفيـذ             الريفية  شاركة املرأة   م

وحتث الدولـة الطـرف علـى أن تضـمن فـتح مجيـع              . السياسات والربامج يف املناطق الريفية    
األبواب أمام النساء والفتيات الريفيات لالنتفاع باخلـدمات الصـحية والتعلـيم والتـدريب              

 .لعمل املدرة للدخلفرص اكذلك املهين و
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ومما يقلق اللجنـة أن التقريـر مل يتضـمن بيانـات كافيـة مصـنفة علـى أسـاس اجلـنس يف                        - ١٦٦
ويسـاورها القلـق أيضـا بسـبب االفتقـار إىل دراسـات تقـيِّم               . مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقيـة    

 .سنيبدقة الوضع احلقيقي للمرأة وتأثري الربامج السابقة على املساواة بني اجلن
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها ببيانـات إحصـائية وحتلـيالت مصـنفة       - ١٦٧

كما حتثها على أن تدرج آليات للرصد والتقييم يف         . على أساس اجلنس يف تقريرها القادم     
مجيع سياساهتا وبراجمها حىت تتمكن من تقييم تأثريها على اهلدف املنشود وأن تتخذ تدابري    

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج آرائها املتبصرة الـيت استشـفتها مـن هـذه                . تصحيحية
 .الدراسات والتحليالت يف تقريرها القادم

ــة الطــرف علــى أن تصــدق علــى الربوتوكــول االختيــاري     - ١٦٨ وتشــجع اللجنــة الدول
 مـن   ٢٠ من املادة    ١لالتفاقية وأن تقبل يف أقرب وقت ممكن التعديل املدخل على الفقرة            

وتطلــب اللجنـة إىل الدولـة الطــرف أن تـرد علــى     .االتفاقيـة بشـأن مواعيــد انعقـاد اللجنـة    
الشــواغل املعــرب عنــها يف تعليقاهتــا اخلتاميــة يف تقريرهــا القــادم املقــرر تقدميــه يف تشــرين    

 . من هذه االتفاقية١٨ مبوجب املادة ٢٠٠٧أكتوبر /األول
ج العمل  هجلنسانية لإلعالنات والربامج ومنا   يف االعتبار األبعاد ا   اللجنة  وإذ تأخذ    - ١٦٩

الــيت اعتمــدهتا األمــم املتحــدة يف مؤمتراهتــا وقممهــا ودوراهتــا االســتثنائية، مثــل الــدورة         
االستثنائية اليت عقدهتا اجلمعية العامة الستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل املـؤمتر الـدويل              

لعامة االسـتثنائية   دورة اجلمعية ا  و )عشرينالدورة االستثنائية احلادية وال   (ة  للسكان والتنمي 
، واملـؤمتر العـاملي ملناهضـة العنصـرية         )الدورة االستثنائية السابعة والعشـرين     (املعنية بالطفل 

مـن تعصـب، واجلمعيـة العامليـة      والتمييـز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك       
ت عن تنفيـذ جوانـب تلـك        الثانية للشيخوخة، تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلوما        
 .الوثائق املتعلقة باملواد ذات الصلة يف االتفاقية يف تقريرها القادم

تالحظ اللجنة أن االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة املتعلقـة حبقـوق              - ١٧٠
اإلنسان، وهي العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والعهـد                 

اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والسياسـية واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال                  الدويل  
التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة مناهضـة         
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واتفاقيـة                 

فاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                  حقوق الطفل واالت  
بنـاء علـى    . يعزز متتع املرأة حبقوقهـا اإلنسـانية وحريتـها األساسـية يف مجيـع جوانـب احليـاة                 

ذلك، فإن اللجنة تشـجع حكومـة مالطـة علـى النظـر يف التصـديق علـى املعاهـدتني اللـتني                       
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مناهضــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو  ليســتا بعــد طرفــا فيهمــا، ومهــا اتفاقيــة  
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال  

 .املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلــب اللجنــة نشــر هــذه التعليقــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف أنغــوال بغيــة   - ١٧١

ؤولني احلكوميني والساسـة والربملـانيني واملنظمـات غـري       تعريف شعبها، وال سيما كبار املس     
احلكومية النسائية، باخلطوات الـيت اختـذت لضـمان املسـاواة القانونيـة والفعليـة بـني املـرأة                   

وتطلـب أيضــا إىل احلكومــة مواصــلة  . والرجـل واخلطــوات املقبلــة املطلوبـة يف هــذا الشــأن  
 املنظمـات النسـائية واملنظمـات املعنيـة         التوسع يف توزيع النصـوص التاليـة، وال سـيما علـى           

االتفاقية وبروتوكوهلا اخلاص، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج : حبقوق اإلنسان
املـرأة  �عمل بيجني، ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة املعنونـة                 

 .�القرن احلادي والعشرينالسالم يف املساواة بني اجلنسني والتنمية و: ٢٠٠٠عام 
 

التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الثاين والثالـث والتقريـر املوحـد للتقريـرين الـدوريني                - ٣ 
 الرابع واخلامس 

 
 غينيا االستوائية  

املوحــد الــدوريني الثــاين والثالــث والتقرير املوحــد للتقريــرين نظــرت اللجنــة يف التقريــر - ١٧٢
، CEDAW/C/GNQ/2-3( مــن غينيــا االســتوائية نيرابــع واخلــامس املقــدمين الــدوريني الللتقريــر

CEDAW/C/GNQ/4-5 ( ــتيها ــودتني يف ٦٥٢ و ٦٥١وذلــــك يف جلســ ــه / متــــوز٨ املعقــ يوليــ
 ).652  وCEDAW/C/SR.651انظر  (٢٠٠٤

 
 مقدمة من الدولة الطرف  

ومـة احلاليـة تبـذل      لدى عرض هذا التقرير، أشارت ممثلـة غينيـا االسـتوائية إىل أن احلك              - ١٧٣
وجيد التزام احلكومة هذا انعكاسـا لـه        . جهودا تدرجيية من أجل كفالة مساواة املرأة يف الفرص        

، ٢٠٠٢مايو مـن عـام      /يف وثيقة السياسة الوطنية للنهوض باملرأة اليت مت إقرارها مؤخرا يف أيار           
ــة إىل تشــجيع املســاواة بــني املــ     رأة والرجــل يف وهــي تــنص علــى حتديــد االســتراتيجيات الرامي

 .خمتلف امليادين، من قبيل القانون واالقتصاد واملؤسسات واجملتمع والتعليم
وأشــارت املمثلــة إىل صــدور املرســوم الرئاســي الــذي حيظــر حــبس املــرأة بســبب املهــر  - ١٧٤

فضال عن ذلك، أشارت إىل أنـه جيـري         . بوصفه أحد أهم أوجه التقدم اليت برزت لصاحل املرأة        
حلقات دراسية وأنشطة يف جمال التوعية ترمي إىل التثقيـف بشـأن مواضـيع خمتلفـة،                حاليا عقد   
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من قبيل العنف املرتيل، والعالقة بني الشـأن اجلنسـاين والتنميـة، والبغـاء وفـريوس نقـص املناعـة                    
اإليدز، ومجع البيانات بشأن املرأة والطفـل واالتفاقيـات الـيت صـدقت احلكومـة عليهـا                 /البشرية

 .قوق اإلنسانيف ميدان ح
وأبلغـــت املمثلـــة اللجنـــة بشـــأن اخلطـــط الـــيت تعتمـــدها احلكومـــة احلاليـــة يف امليـــدان    - ١٧٥

التشريعي، منوهة مبشاريع صياغة مدونة قواعد األسرة الـيت ترمـي إىل حتسـني الوضـع القـانوين                  
غة بوالتقليــدي للمــرأة، ومشــروع القــانون املــنظم للــزواج العــريف والــذي يرمــي إىل إضــفاء صــ  

وقـد  . قانونية على املسائل املتعلقة باملهر، والقبول، واإليدز، والترمل، وصـوال إىل محايـة املـرأة              
ن ذلــك، فضــال عــ. جــرت حمــاوالت عديــدة فاشــلة منــذ ثــالث ســنوات لطــرح هــذا املشــروع 

زال القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة والقانون املتعلق باالجتار بالقّصـر واملهـاجرين يف طـور        ما
 .صياغةال

ــة إىل أن االنتخابــات الــيت      - ١٧٦ ويف مــا يتعلــق باملشــاركة السياســية للمــرأة، أشــارت املمثل
 الربملــان الــوطين، شــهدت زيــادة يف عــدد  ي جمللــس نــواب الشــعب، أ٢٠٠٤أجريــت يف عــام 

ويف جمال التعليم، أكدت املمثلـة أن نتـائج الدراسـة االستقصـائية املتعلقـة بقيـد اإلنـاث                   . النساء
ــام  يف  ــدارس لع ــة يف      ١٩٩٧امل ــات بدرجــة مفزع ــدالت تســرب الفتي ــاع مع  أشــارت إىل ارتف

ويف .  التعليم الثانوي واجلامعي، وذلك، يف مجلـة أمـور، نتيجـة حلـاالت احلمـل املبكـر                 ييمستو
مواجهة هذه احلالة، وضعت احلكومة برناجما وطنيـا للتعلـيم للجميـع، هدفـه ضـمان مزيـد مـن                    

ويف هذا السياق، وضعت احلكومـة      . لفتيان على مجيع مستويات التعليم    التكافؤ بني الفتيات وا   
برناجمــا وطنيــا حملــو األميــة، وأدخلــت حتســينات علــى نظــام التعلــيم االبتــدائي الليلــي للفتيــات     
والفتيان الذين تتجاوز أعمارهم سن الدراسة العادية، ونظـام البكالوريـا الليلـي للبـالغني الـذين                 

 .مراكز إلعداد املرأةتركوا الدراسة، وكذلك 
ونوهت املمثلة بالتدابري املعتمدة لصاحل املرأة يف جمال العمل، مـن قبيـل اإلعـداد املهـين                  - ١٧٧

واجملاين للمرأة ومنحها شـروطا تفضـيلية يف هـذا اجملـال، وزيـادة حصـص الضـمان االجتمـاعي                    
نوهـت أيضـا بـاجلهود     و. للشركات اليت تقوم بتشغيل النساء، ومحاية املرأة خـالل فتـرة احلمـل            

اليت تبذهلا احلكومة وسيدة الدولة األوىل عن طريق بـرامج لصـاحل املـرأة، أبرزهـا العمـل الـذايت                    
للمرأة الريفية اجلاري بالتعاون مع كندا، والذي يدعم املرأة يف زراعة منتجات البستنة، فضـال               

يف الزراعــة بنســبة وأكــدت أيضــا أن املــرأة تشــارك  . عــن مــنح ائتمانــات بــدون فائــدة للنســاء 
ويف جمـال  . يف املائة من األيـدي العاملـة، مـع أن نظـام األجـور املنطبـق عليهـا متـدن نسـبيا                  ٨١

اإليـدز يف   /الصحة، أشارت املمثلـة إىل أن أعلـى نسـبة لإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                   
لني ولـوازم   ط السكان من النساء وأن الوصول إىل مراكز اخلدمات الصحية وتـوافر العـام             اأوس
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منع احلمل واملعلومات املتصلة هبا هو حمدود أكثر يف املناطق الريفية الـيت تتسـم، حلسـن احلـظ،       
ويف هـذا الصـدد، ذكـرت أن    . اإليـدز /باخنفاض معدل اإلصـابة بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية      

قــانون الصــحة اإلجنابيــة الــذي ينطــوي علـــى بــرامج عمــل ملكافحــة فــريوس نقــص املناعـــة           
 .اإليدز هو اآلن قيد اإلقرار/يةالبشر
وأبلغت املمثلة اللجنة بأن ظاهرة سـوء معاملـة املـرأة، وإن مل تكـن ضـاربة اجلـذور يف                 - ١٧٨

جمتمع غينيا االستوائية، تنطوي على حاالت معزولة ألطفال ونساء قادمني من بنن، وأن سـوء               
 أشــارت إىل أن ظــاهرة فضــال عــن ذلــك،. معاملــة النســاء واألطفــال يدينــها قــانون العقوبــات 

وتشـمل التـدابري    . البغاء اليت تعترب غري قانونية قد انتشرت بشـكل ملمـوس يف األعـوام األخـرية               
ــة وحظــر اســتخدام املنشــآت       ــرامج التوعي الــيت تتخــذها احلكومــة يف مواجهــة هــذه الظــاهرة ب

 . السياحية مبثابة مراكز إليواء البغاء
لجنة تأكيـد التـزام احلكومـة بتحقيـق املسـاواة بـني املـرأة        وختاما، أعادت املمثلة أمام ال  - ١٧٩

ديد استعداد الوفـد للمشـاركة     جوالرجل، وفقا ألحكام االتفاقية، مؤكدة يف الوقت نفسه من          
 .يف حوار بّناء

 
 مالحظات اللجنة اخلتامية  
 مقدمة  

ن الثـاين   تعرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقريريهـا الـدوريني املوحـدي                   - ١٨٠
والثالث وتقريريها الدوريني املوحدين الرابع واخلامس، مبدية يف الوقت نفسه أسفها لورودهـا             

وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف على الردود اخلطية اليت وردت علـى              . متأخرة
ي قائمــة القضــايا واملســائل الــيت أثارهــا الفريــق العامــل الســابق للــدورة وعلــى العــرض الشــفو   

 .واإليضاحات اإلضافية اليت قُدمت ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا
ــة الطــرف    - ١٨١ ــد الدول ــة بوف ــع املســتوى  وتشــيد اللجن ــر الرفي  الشــؤون ةالــذي ترأســه وزي

 .االجتماعية ومركز املرأة، معربة عن تقديرها للحوار البّناء اجلاري بني الوفد وأعضاء اللجنة
 

 ابيةاجلوانب اإلجي  
ترحب اللجنة مبا أبدته الدولـة الطـرف مـن التـزام وإرادة سياسـية إزاء تنفيـذ التزاماهتـا                     - ١٨٢
 . ، وال سيما أحكام االتفاقية يف جمال حقوق اإلنسانالدولية
وتالحــظ اللجنــة بارتيــاح أن دســتور الدولــة الطــرف يــنص علــى أن االتفاقيــة الدوليــة   - ١٨٣
 .يصدق عليها جملس النواب ويقرهابعد أن  القانون احمللي جتبُّ
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وتقدر اللجنة صدور مرسوم رئاسي ُيقر السياسة الوطنية للنهوض باملرأة الـيت تتضـمن     - ١٨٤
 .السياسة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية من أجل النهوض باملرأة يف الدولة الطرف

 
 امليادين الرئيسية املثرية للقلق والتوصيات  

 عن قلقها إزاء طريقة فهم الدولة الطرف اللتزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة،        وتعرب اللجنة  - ١٨٥
على املسـاواة الشـكلية وعـدم إحـراز تقـدم يف حتقيـق              احلصري  وال سيما تركيز الدولة الطرف      
 .املساواة الفعلية جلميع القطاعات

افـة  وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف باختـاذ مجيـع التـدابري املالئمـة يف القطاعـات ك                   - ١٨٦
لكفالة متتع املرأة فعليا باملساواة مع الرجل، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف التقرير 

 .املقبل معلومات عن أثر هذه التدابري
 مـن الدسـتور     ١٣وتعرب اللجنة عن قلقها الفتقار التشريع احمللي، رغم ضـمان املـادة              - ١٨٧

ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء عـدم         . لتمييـز للمساواة بـني املـرأة والرجـل، إىل أي تعريـف حمـدد ل             
وجود تشريعات يف امليادين املهمـة الـيت تغطيهـا االتفاقيـة، مـن قبيـل العنـف املوجـه ضـد املـرأة                        

 .واملسائل املدنية واألسرية، أو عدم كفاية هذه التشريعات
تعريفـا للتمييـز ضـد    الدستور وغريه من التشـريعات احملليـة   توصي اللجنة بتضمني     - ١٨٨

 من االتفاقية، وحتث الدولة الطـرف       ١املرأة مبا يتمشى والتعريف املنصوص عليه يف املادة         
 .على إيالء أولوية عليا لوضع تشريع شامل ينسجم وأحكام االتفاقية

ــة       - ١٨٩ ــة القلــق لكــون تفشــي الفقــر بــني النســاء وســوء األوضــاع االجتماعي يســاور اللجن
ي إىل انتـهاك حقـوق اإلنسـان اخلاصـة بـاملرأة والتمييـز              واالقتصادية مها من األسـباب الـيت تـؤد        

ويساور اللجنة القلق إزاء حالة املرأة الريفيـة، وال سـيما يف ضـوء فقرهـا املـدقع وعـدم                    . ضدها
 .متتعها باخلدمات الصحية والتعليمية وخدمات املرافق االئتمانية واخلدمات اجملتمعية

عل تشجيع املساواة بني اجلنسني عنصرا      لذلك حتث اللجنة الدولة الطرف على ج       - ١٩٠
صــرحيا يف خطتــها وسياســاهتا اإلمنائيــة الوطنيــة، وال ســيما تلــك اهلادفــة إىل ختفيــف الفقــر    

وحتــث الدولــة الطــرف علــى إيــالء عنايــة خاصــة الحتياجــات املــرأة    . والتنميــة املســتدامة
امل باخلدمات التعليميـة    الريفية، مبا يكفل مشاركتها يف عملية اختاذ القرارات ومتتعها بالك         

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اختاذ تدابري مالئمـة للقضـاء        . والصحية واالئتمانية 
وتدعو اللجنـة   . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف ما يتصل مبلكية األراضي ومرياثها           

ج التعـاون   الدولة الطرف إىل التركيـز علـى حقـوق اإلنسـان اخلاصـة بـاملرأة يف مجيـع بـرام                   
اإلمنــائي اجلاريــة مــع املنظمــات الدوليــة واهليئــات املاحنــة الثنائيــة علــى حنــو يعــاجل األســباب  
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أسـباب التمييـز الـيت تعـاين منـها      االجتماعية واالقتصادية للتمييـز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك              
 .باالعتماد على مصادر الدعم املتوفرة كافةوذلك يف املناطق الريفية، املرأة 
يساور اللجنة القلق إزاء ازدواجية النظام احلقوقي املتمثـل يف القـانون املـدين والقـانون                 - ١٩١

العريف والذي يـؤدي إىل اسـتمرار التمييـز ضـد املـرأة، وال سـيما يف ميـدان الـزواج والعالقـات                       
ويســاور اللجنــة القلــق أيضــا إزاء عــدم وجــود تشــريع يــنظم حــاالت الــزواج العــريف  . األســرية

 أوجه القانون األسري اليت متيز ضد املرأة، مبـا يف ذلـك مسـألتا املـرياث والوصـاية،           وسواها من 
كمــا يســاورها القلــق لعــدم جنــاح اجلهــود املبذولــة مــن أجــل اختــاذ تشــريعات تــنظم الزجيــات    

زاء عدم إطـالع معظـم النسـاء علـى املعلومـات الالزمـة              إويساور اللجنة كذلك القلق     . العرفية
لزم من موارد تتـيح هلـا الوصـول إىل احملـاكم املدنيـة، ومبـا يعرضـها حـىت اآلن                     وعدم متتعها مبا ي   

 .لسلطات احملاكم التقليدية اليت تطبق القانون العريف
حتـث اللجنـة الدولـة الطــرف علـى تسـريع عمليـة إصــالح القـانون إلزالـة أوجــه         و - ١٩٢

سن تشريعات وكفالـة تسـوية   التباين القائمة بني القانون املدين والقانون العريف، مبا يشمل       
أي نـزاع قــانوين يتصــل حبقــوق املــرأة يف املســاواة وعــدم التمييــز علــى حنــو ميتثــل بالكامــل  

ويف .  بشأن املساواة يف الزواج والعالقـات األسـرية    ٢١ألحكام االتفاقية والتوصية العامة     
ون تعـدد  هذا الصـدد، حتـث اللجنـة الدوليـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري فعليـة للحيلولـة د            
وحتـث  . الزوجات ولكفالة مساواة املرأة يف احلقوق فيما يتعلق باملرياث وحضانة األطفـال           

اللجنة الدولة الطرف كذلك على وضع تدابري لكفالة وصول املرأة إىل احملاكم املدنية، مبا              
 .يشمل توعيتها باحللول القانونية املتاحة وتوفري املساعدة القانونية

ة عن قلقهـا إزاء تـدين معـدل إملـام اإلنـاث بـالقراءة والكتابـة، واخنفـاض                   وتعرب اللجن  - ١٩٣
 الدراسـة يف صـفوفهن بسـبب احلمـل،          تـرك عدد البنـات امللتحقـات باملـدارس وارتفـاع معـدل            

وتالحــظ اللجنــة أن . االهتمــام الــذي توليــه األســر لتعلــيم البنــت وإزاء ضــآلة والــزواج املبكــر 
ة وأن تـدين مسـتوى تعلـيم املـرأة والفتـاة ال يـزال أحـد أكـرب              التعليم هـو مفتـاح النـهوض بـاملرأ        

 .متتعهما الكامل حبقوق اإلنسانحتول دون العوائق اليت 
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التوعيــة بأمهيــة التعلــيم بوصــفه أحــد حقــوق   و - ١٩٤

 للتغلــب علــىالالزمــة طــوات اخلاإلنســان األساســية وأساســا لــتمكني املــرأة، وعلــى اختــاذ 
وتوصي أيضا بأن تعطي الدولة     . املواقف التقليدية اليت تقف حجر عثرة أمام تعليم البنات        

الطرف األولوية للجهود الرامية إىل حتسـني مسـتوى اإلملـام بـالقراءة والكتابـة يف صـفوف                  
تساوية أمام الفتيات والشابات لاللتحاق جبميـع       املفرص  الالفتيات والنساء، وكفالة إتاحة     

تعليم، وإبقاء الفتيـات يف املـدارس وتعزيـز تنفيـذ سياسـات العـودة الـيت متكـن                مستويات ال 
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وحتـث اللجنـة كـذلك الدولـة الطـرف علـى         . الفتيات من الرجوع إىل املدارس بعد احلمل      
اختذا تدابري لزيادة التحاق الفتيات جبميع املستويات الدراسية وتوصي بالشـروع يف اختـاذ              

 إىل البنــات مــن أجــل إرســال  ، فيهــا تقــدمي حــوافز لآلبــاء مزيــد مــن التــدابري اخلاصــة، مبــا 
 .املدارس
ــة الســلبية          - ١٩٥ ــراف والتقاليــد الثقافي ــتمرار املعــايري واألع ــة بــالقلق إزاء اس وتشــعر اللجن

الراسخة، مبا يف ذلك الـزواج القسـري والـزواج يف سـن مبكـرة، وممارسـات الترمـل، وتـزويج                     
، وكـذلك تفشـي األحكـام النمطيـة الـيت تنطـوي علـى               هـر ة امليت من أخيـه، واسـتعمال امل       أرمل

ويسـاور  . التمييز ضد املـرأة وتشـكل عقبـات خطـرية أمـام متتعهـا حبقـوق اإلنسـان اخلاصـة هبـا                     
اللجنــة القلــق إزاء حمدوديــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف يف التصــدي مباشــرة هلــذه           

هيك مبوقفها القائل بأن املـرأة نفسـها تتحمـل       املمارسات واألفكار النمطية الثقافية التمييزية، نا     
 .املسؤولية األساسية عن تغيري موقف احلرمان الذي تعانيه

األعـــراف أو إزالـــة حتـــث اللجنـــة علـــى عـــدم اإلبطـــاء يف اختـــاذ تـــدابري لتعـــديل    - ١٩٦
متيـز ضـد املـرأة، وذلـك لتعزيـز         تنطـوي علـى     واملمارسات الثقافية والتقليدية السلبية الـيت       

 اللجنـة  وحتـث . من االتفاقية) أ (٥و) و (٢املرأة التام حبقوقها كإنسان وفقا للمادتني       ع  تمت
الدولة الطرف على بـذل هـذه اجلهـود بالتعـاون مـع منظمـات اجملتمـع املـدين، واملنظمـات                     

اجلهـود مـن أجـل وضـع        ، وعلـى تكثيـف      كومية، وزعماء اجملتمعات احمللية   النسائية غري احل  
ــذ  ــرامج شــاملة يف وتنفي ــة  ب ــيم والتوعي ــع   موجهــة إىل  جمــايل التعل ــرأة والرجــل علــى مجي امل

املتعلقـة بـأدوار   التمييزيـة   ، بغية تغيري أمناط السلوك االجتماعية والثقافيـة         اجملتمعمستويات  
ــة وداعمــة للمــرأة       ــة متكيني ــة بيئ ــرأة والرجــل ومســؤولياهتما يف األســرة واجملتمــع، وهتيئ امل

للجنة الدولة الطرف على التصدي ملمارسات وعـادات        وحتث ا . ملمارسة حقوقها كإنسان  
ثقافية وتقليدية كالزواج اإللزامي واملبكر وممارسات التمييـز ضـد األرامـل وزواد السـلفة               

تـدعو اللجنــة الدولــة  كــذلك . واسـتعمال املهــر وذلــك باختـاذ تــدابري فعالــة للقضـاء عليهــا   
تـدابري  ال أجل تقيـيم أثرهـا واختـاذ         الطرف إىل القيام باستعراض دوري للتدابري املتخذة من       

 . ذلك يف تقريرها القادم إىل اللجنةوإىل إيراد، العالجية املالئمة
باملرســوم الرئاســي الــذي يلغــي عقوبــة الســجن للمــرأة الــيت  ويف حــني ترحــب اللجنــة  - ١٩٧

 ال تــزال تشــعر بــالقلق، فإهنــا  منــه أو الطــالقالــزوج االنفصــال عــن تفشــل يف رد املهــر عقــب
 . أن اجلهل باملرسوم وعدم تنفيذهبش

املرسـوم الـذي حيظـر    لزيادة الوعي ب توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري         - ١٩٨
 .سجن النساء بسبب عدم رد املهور
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وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم وضــع سياســات وبــرامج، مبــا فيهــا تشــريعات،     - ١٩٩
  األسـري؛  حـاالت العنـف  بقلق خاص إزاءلجنة التشعر و. للتصدي للعنف املرتكب ضد املرأة 

، ومجيع أشكال االعتـداء اجلنسـي علـى         من جانب الزوج  واالغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب      
 أفراد األسرة، مبـن فـيهم       مواقف الوصاية اليت جتيز العقوبة البدنية جلميع      املرأة، وبشأن استمرار    

ــاء ــذلك عــن    . النس ــرب اللجنــة ك ــاوتع ــن معلومــات    شــحة مــا ي  إزاء قلقه تضــمنه التقريــر م
 .عن حاالت العنف املرتكب ضد املرأةوإحصاءات 

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء أمهيــة قصــوى العتمــاد تــدابري شــاملة     و - ٢٠٠
 بشــأن العنــف ١٩للتصــدي للعنــف املرتكــب ضــد املــرأة والفتــاة وفقــا لتوصــيتها العامــة    

ــرأة  ــة ال . املرتكــب ضــد امل ــة الدول ــدعو اللجن طــرف إىل ســن تشــريعات بشــأن العنــف   وت
، وتشريعات عن مجيع أشكال االعتداء      من جانب الزوج  األسري، مبا يف ذلك االغتصاب      

اجلنسي يف أقـرب وقـت ممكـن لكفالـة جتـرمي العنـف املرتكـب ضـد املـرأة والفتـاة، وتـوفري                        
اجلنـاة   للعنف، ومقاضاة    يتعرضنوسائل االنتصاف واحلماية فورا للنساء والفتيات الالئي        

وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للربملانيني، والعاملني يف السلك القضـائي           . ومعاقبتهم
، ومقــدمي اخلــدمات الصــحية،  القــواننيواملســؤولني احلكــوميني، ال ســيما مــوظفي إنفــاذ   

بوضـع  وتوصـي أيضـا     . أشـكال العنـف املرتكـب ضـد املـرأة          وذلك لكفالة توعيتهم جبميع   
توعيـة  لمـالت   حب القيـام  خدمات إسـداء املشـورة لضـحايا العنـف، و          تاحةاألساس الالزم إل  

اعتماد سياسة القضاء  سعيا إىل  اجلمهور من خالل وسائط اإلعالم وبرامج التثقيف العامة       
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف          . التام على مجيع أشكال العنـف املرتكـب ضـد املـرأة           

انني والسياســات املتخــذة للتصــدي للعنــف  تقــدمي معلومــات يف تقريرهــا املقبــل عــن القــو  
 . تلك التدابريوعن آثاراملرتكب ضد املرأة 

 يـزال  اختـاذ القـرارات ال    مناصـب   يف   عـدد النسـاء الالئـي        بـالقلق لكـون    اللجنة   تشعرو - ٢٠١
قلـق أن   مـع ال  وتالحـظ   .  واخلدمـة املدنيـة    ،يف جمـاالت السياسـة، والقضـاء      إىل أبعـد حـد      متدنيا  

قـد يعيـق سـعي النسـاء     اليت تنطوي على املفاهيم اجلـاهزة والـروح األبويـة ممـا       استمرار املواقف 
 .شغل مناصب قياديةل

لزيـادة عـدد النسـاء يف       الالزمـة   تـدابري   التوصي اللجنة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف            - ٢٠٢
وتوصـي بـأن تشـرع الدولـة الطـرف يف اختـاذ       .  يف مجيـع اجملـاالت   اختـاذ القـرارات   مناصب  

 ٢٥ مــن االتفاقيــة، والتوصــية العامــة  ٤ مــن املــادة ١مؤقتــة، وفقــا للفقــرة تــدابري خاصــة 
اختـاذ  مناصـب  يف لتعزيز جهودها الرامية إىل ترقية النساء وانتخـاهبن   الصادرة عن اللجنة،    

، حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          وحتقيقا هلذه الغاية  . بتلك اجلهود  واإلسراع   القرارات
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اختــاذ عمليــة ة وتعزيزهــا إلبــراز أمهيــة مشــاركة املــرأة يف  تنفيــذ بــرامج التــدريب والتوعيــ 
املـرأة مـن القيـام بـذلك     الشـروط الالزمـة لـتمكني     ، وهتيئـة    القرارات على كافة املستويات   

 .عها ودعمهايوتشج
ــى وجــه اخلصــوص يف        - ٢٠٣ ــاء، وعل ــا إزاء اســتمرار انتشــار البغ ــة عــن قلقه وتعــرب اللجن

قلقها إزاء عـدم تطبيـق   وتعرب اللجنة أيضا عن    . ء والفتيات املناطق احلضرية، بسبب فقر النسا    
 .القوانني كما جيب وإنزال العقوبات على من يستغلون العاهرات

الدولة الطـرف اختـاذ كافـة التـدابري املالئمـة ملكافحـة اسـتغالل               إىل  تطلب اللجنة   و - ٢٠٤
لفقـر ووضـع معوقـات     وذلك هبـدف معاجلـة أسـبابه اجلذريـة ومنـها ا     البغاءاملرأة يف ممارسة    

تغـين  وتوصي باتباع هنج مشـويل مـن أجـل تـوفري بـدائل اقتصـادية                . أمام الطلب على البغاء   
 يف اجملتمـع، وحتـث الدولـة        مـن يشـتغلن بالـدعارة     عـن البغـاء، وتيسـري إعـادة إدمـاج           املرأة  

الالئــي الطــرف علــى إتاحــة بــرامج إعــادة التأهيــل وغريهــا مــن الــربامج للنســاء والفتيــات 
ومعاقبــة مــن وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى كفالــة مقاضــاة . لبغــاءل حن ضــحاياأصــب

 .يستغلون البغايا
 الرعايــة إمكانيــة احلصــول علــى خــدماتوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم إتاحــة   - ٢٠٥

، مبــا يف ذلــك الرعايــة قبــل الــوالدة وبعــدها    بشــكل واف بــالغرضالصــحية للنســاء والفتيــات 
بـالقلق  اللجنـة أيضـا   تشـعر  و. علقة بتنظيم األسـرة، وال سـيما يف املنـاطق الريفيـة    واملعلومات املت 

أمـام اسـتفادة الفتيـات مـن     يف صفوف املراهقات، والذي ميثـل عقبـة كـبرية           املزعج  عدل  إزاء امل 
 . والتمكني االقتصاديالتعليمفرص 
ق الرعايـة  قصـارى جهـدها للتوعيـة مبرافـ     بأن تبذل   توصي اللجنة الدولة الطرف     و - ٢٠٦

، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، املقدمــة مــن العــاملني املــدربني الصــحية واملســاعدة الطبيــة 
تلك املرافـق واملسـاعدة   الوصول إىل زيادة فرص بوبالرعاية املقدمة قبل الوالدة وبعدها، و     

إلتاحــة املعلومــات فوريــة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات   . والرعايــة
 .قة بتنظيم األسرة للنساء والفتيات، مبا يف ذلك يف املناطق الريفيةاملتعل
صـابة النسـاء، وال سـيما الشـابات، بفـريوس         مع القلق املعدل العايل إل    وتالحظ اللجنة    - ٢٠٧

 .اإليدز، وعدم وجود خطة استراتيجية حتظى بتمويل كاف للتصدي له/نقص املناعة البشرية
رف على اختاذ تدابري شاملة ورصد أموال كافية ملكافحـة          حتث اللجنة الدولة الط   و - ٢٠٨

، مبــا يف ذلــك التثقيــف فعالــةاإليــدز، واختــاذ تــدابري وقائيــة /فــريوس نقــص املناعــة البشــرية
ــه وتقــدمي املســاعدة        ــات املصــابات ب ــز ضــد النســاء والفتي ــة عــدم التميي ــة، وكفال والتوعي

 . والعالج الطيب املناسبني هلن
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اجلنسـية مينـع األجنبيـات مـن االحتفـاظ جبنسـيتهن            ق اللجنة كـذلك قـانون       ومما يثري قل   - ٢٠٩
 .عند الزواج من أحد رعايا الدولة الطرف

مجيــع القــوانني التمييزيــة املتعلقــة  إلغــاء الدولــة الطــرف إىل تطلــب اللجنــة لــذلك  - ٢١٠
 . من االتفاقية٩باجلنسية وفقا للمادة 

عـن وضـع   كافيـة   معلومات وبيانـات إحصـائية   منتتضوتأسف اللجنة ألن التقارير ال   - ٢١١
 . التدابري املتخذة للقضاء على التمييز ضد املرأةوآثاراملرأة، ونطاق الربامج 

تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير املقبل للدولة الطرف معلومات عن وضـع         لذلك   - ٢١٢
فة حسـب نـوع   املرأة تتسم مبزيد من التفصيل والدقة والتحليـل، وتـدعيمها ببيانـات مصـن       

 . احملرزةاجلنس تبني النتائج
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات ملموسة خللق بيئة متكينية إلنشاء  - ٢١٣

وتشغيل منظمات نسائية غري حكومية وتشجيع وتسـهيل مشـاركة اجملتمـع املـدين يف جمـال                 
، مــن أجــل النــهوض التنفيــذ التــام لالتفاقيــة، وأن يشــمل ذلــك متابعــة التعليقــات اخلتاميــة 

ــها   ــرأة ومحايت ــوق اإلنســان للم ــع     . حبق ــى التشــاور م ــة الطــرف عل ــة الدول وتشــجع اللجن
 .املنظمات غري احلكومية يف إعداد التقرير الدوري املقبل

 اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تصــدق علــى الربوتوكــول االختيــاري        وحتــث - ٢١٤
 مـن االتفاقيـة،     ٢٠ مـن املـادة      ١قـرة   لالتفاقية، وأن تقبل يف أقرب وقـت ممكـن تعـديل الف           

 .بشأن موعد انعقاد اجتماع اللجنة
علــى الشــواغل الــيت أثــريت يف هــذه  الدولــة الطــرف أن تــرد إىل تطلــب اللجنــة و - ٢١٥

ــة يف تقريرهــا   ــدوري التعليقــات اخلتامي ــلال ــادة  املطلــوب تقدميــاملقب  مــن ١٨ه مبوجــب امل
 .االتفاقية
إلعالنات والربامج ومناهج العمل    لتبار األبعاد اجلنسانية    اللجنة يف االع  وإذ تأخذ    - ٢١٦
الـيت تعقـدها     القمة، والدورات االستثنائية ذات الصـلة        واجتماعاتؤمترات،  امل تقرهااليت  

دورة اجلمعية العامة االستثنائية الستعراض وتقييم تنفيذ برنـامج عمـل           األمم املتحدة، مثل    
، ودورة اجلمعيـة    )ورة االسـتثنائية احلاديـة والعشـرون      الـد (املؤمتر الدويل للسكان والتنمية     
واملـؤمتر العـاملي    ) الـدورة االسـتثنائية السـابعة والعشـرون       (العامة االستثنائية املعنية بالطفـل      

ملكافحة العنصرية والتمييز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب،                   
الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها      إىل  نة  تطلب اللج واجلمعية العاملية الثانية للشيخوخة،     
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 مـن الدوري املقبل معلومات بشأن تنفيذ جوانب هذه الوثائق املتعلقـة بـاملواد ذات الصـلة     
 .االتفاقية
تالحظ اللجنة أن االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة املتعلقـة حبقـوق              - ٢١٧

واالجتماعيـة والثقافيـة والعهـد الـدويل        اإلنسان، وهي العهد الـدويل للحقـوق االقتصـادية          
للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنصـري             
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن               

ــانية أو املهي    ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــل    ضــروب املعامل ــوق الطف ــة حق ــة، واتفاقي ن
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يعـزز متتـع املـرأة                  

بناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . حبقوقها اإلنسانية وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة       
ست بعد طرفـا     بيساو على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت لي         -تشجع حكومة غينيا    

 .فيها، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 على نطـاق واسـع      غينيا االستوائية تطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية يف        و - ٢١٨
ــعبها، يكـــون حـــىت ــيما شـ ـــون،  وال سـ ـــون والسياسيــ ـــؤولون احلكوميــ علـــى وعـــي  املســ

، واخلطـوات املطلـوب     بالرجـل قانونـا وفعـال     ملـرأة   امساواة  لكفالة  ختذت  اخلطــوات اليت ا  ب
الدولة الطـرف أن تواصـل نشـر االتفاقيـة         إىل  كما تطلب   . اختاذها مستقبال يف هذا الصدد    

 وإعـالن ومنـهاج عمـل    ، والتوصيات العامة الصادرة عـن اللجنـة      ،وبروتوكوهلا االختياري 
ــيت خلصــت إ    ــائج ال ــيجني، إضــافة إىل النت ــة    ب ــة االســتثنائية الثالث ــة العام ــا دورة اجلمعي ليه

لقـرن  يف ا املساواة بني اجلنسني، والتنمية والسالم      : ٢٠٠٠املرأة عام   �املعنونة  والعشرون  
 حقـوق اإلنسـان   النسـائية ومنظمـات     واسع يشـمل املنظمـات      بشكل  ،  �احلادي والعشرين 

 .بوجه خاص
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 التقرير الدوري اخلامس - ٤ 
 بنغالديش  

ظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر الــــدوري اخلــــامس جلمهوريــــة بــــنغالديش الشــــعبية        ن -٢١٩
(CEDAW/C/BGD/5)    انظـر   (٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ٩ املعقـودتني يف     ٦٥٤ و   ٦٥٣ يف جلستيها

CEDAW/C/SR.653 654 و.( 
 

 عرض الدولة الطرف لتقريرها  
ــها      -٢٢٠ ــزام حكومت ــى الت ــدوري اخلــامس عل ــر ال ــة يف عرضــها للتقري  القــوي أكــدت املمثل

، ٢٠٠٠وقالت إن بنغالديش صدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري يف عـام              . بالنهوض باملرأة 
وأضــــافت أن وزارة . مــــن االتفاقيــــة ) ١ (٢٠وقبلــــت لتوهــــا التعــــديل املقتــــرح للمــــادة     

 ٢والعــدل والشــؤون الربملانيــة أبــدت رأيــا مؤيــدا لســحب التحفظــات علــى املــادتني     القــانون
ــةمــن االت) ج) (١ (١٦ و ــانون اجلنســية،     . فاقي ــة لتعــديل ق وقــد اختــذت أيضــا خطــوات جدي

 .وشهدت امليزانية السنوية لوزارة شؤون املرأة والطفل زيادة كبرية يف السنوات املاضية
وقالت إن احلكومـة اسـتثمرت مبـالغ ضـخمة يف كـل مـن التعلـيم االبتـدائي والثـانوي                      -٢٢١

وفري التعلـيم اإللزامـي اجملـاين للبنـات لغايـة الصـف             للبنات، مبا يف ذلك تقدمي املنح والرواتب وت       
الثاين عشر وأدت هذه التدابري إىل التساوي بني اجلنسني وإىل زيـادة كـبرية يف التحـاق البنـات                   

:  وورد فيـه أن    ٢٠٠٤واقتبس الوفد من تقرير للبنك الدويل صدر يف عام          . باملدارس االبتدائية 
 .�عداديةيف االلتحاق باملرحلتني االبتدائية واإلبنغالديش حققت املساواة بني اجلنسني �

ــرة       -٢٢٢ ــامج قطــاع الصــحة والســكان للفت ــذ برن ــع أن يســمح تنفي وأضــافت إن مــن املتوق
ــا   ٢٠٠٦-٢٠٠٣ ــة، ف مبعاجلــة االحتياجــات الصــحية للفقــراء مــن ســكان األري  بصــورة فعال

عايـة األساسـية    وأوضحت أن برنامج خـدمات الر     . وعلى األخص احتياجات النساء واألطفال    
. وفر خدمات صحة األمهات للنساء يف املناطق الريفية من خالل إنشاء عيادات حملية ومتنقلـة              

 حالـة وفـاة     ٣,٨ إىل   ٦,٤٨ مـن    ٢٠٠١ و   ١٩٨٦واخنفض معدل وفيات األمهات بني عامي       
ونتيجة للتوعية يف جمـال الصـحة اإلجنابيـة وزيـادة اسـتخدام وسـائل       .  مولود حي  ١ ٠٠٠لكل  
حلمل، اخنفض معدل النمـو السـكاين واخنفـض معـدل اخلصـوبة الكلـي اخنفاضـا ملحوظـا                   منع ا 

وأشارت إىل أنه على الرغم من اخنفاض معدل انتشار فريوس نقـص            . خالل العقدين األخريين  
اإليدز يف بنغالديش، تتخذ احلكومة تدابري عاجلـة للتصـدي الحتمـال اسـتيطان          /املناعة البشرية 

اإليـدز، مبـا يف ذلـك إنشـاء جلنـة وطنيـة للوقايـة مـن فـريوس                   /اعة البشـرية  وباء فريوس نقص املن   
 .اإليدز وجهود التوعية/نقص املناعة البشرية
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وذكـــرت املمثلـــة إن احلكومـــة تبـــذل جهـــودا تعاونيـــة مشـــتركة مـــع املنظمـــات غـــري  -٢٢٣
س تقريـر   وذكرت أن نفـ   . احلكومية لتشجيع اندماج النساء يف التيار العام لألنشطة االقتصادية        

البنــك الــدويل املــذكور أعــاله يشــري إىل أن عــدد احلاصــالت علــى القــروض الصــغرية بلــغ           
 بليون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة، وبلغـت نسـبة      ١,٢مليونا، وبلغ جمموع القروض   ١٢

وكذلك أنشئت خدمات دعم مثل مرافق الرعايـة النهاريـة   .  يف املائة٩٠التسديد ما يربو على  
وسيجري تشجيع مشاركة املرأة يف العمل، وتشجيعها علـى         . ر للنساء العامالت  لألطفال ودو 

وقالـت إن   . االلتحاق مبهن غري املهن التقليدية، مثل القوات املسلحة ووكـاالت إنفـاذ القـانون             
 .الوكاالت اإلمنائية الدولية تدعم جهود النهوض باملرأة يف بنغالديش

 املمثلـة إىل شـغل النسـاء منصـيب رئـيس الـوزراء              وخبصوص متكني املرأة سياسيا نوهت     -٢٢٤
وأضـافت أن عـدد املقاعـد املخصصـة     . وزعيم املعارضة طوال السـنوات األربـع عشـرة املاضـية         

ــوطين زاد مــن    ــان ال ــديل دســتوري  ٤٥ إىل ٣٠للمــرأة يف الربمل ــدا نتيجــة لتع وقالــت إن .  مقع
مـرأة لشـغل املقاعـد العامـة         ا ١٠٠ امرأة انُتخنب لشغل مقاعد خمصصة كما انُتخبت         ١٢ ٦٩٩

وتنفـذ وزارة شـؤون املـرأة والطفـل مشـاريع           . ٢٠٠٣يف االنتخابات احمللية اليت جرت يف عـام         
 .لتوعية الفئات املهنية ومؤسسات التدريب من أجل القضاء على التفاوت بني اجلنسني

الـذي   (٢٠٠٠ووجهت املمثلة االنتباه إىل قانون قمع العنف ضد املرأة والطفـل لعـام               -٢٢٥
وقالـــت إن قـــوانني . ٢٠٠٢، وقـــانون الرقابـــة علـــى األمحـــاض لعـــام  )٢٠٠٣ُعـــدل يف عـــام 

ــام      ــة الســريعة لع ــة احملاكم ــانون حمكم ــات وق ــات   ٢٠٠٢العقوب  هتــدف إىل اإلســراع مبحاكم
وقالت إن مراكز الطوارئ املتكاملة تـوفر املسـاعدة   . املتهمني بارتكاب أعمال عنف ضد املرأة  

ودشـنت رئيسـة   . بية العاجلة وغريها مـن أنـواع املسـاعدة للنسـاء ضـحايا العنـف       القانونية والط 
الوزراء برناجما وطنيا متـنقال للتوعيـة بشـأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا االجتـار                         

 .بالنساء والفتيات
وقـد  . واعترفت املمثلة بأن االجتار بالنساء والفتيات يشكل معضـلة خطـرية ومسـتمرة             -٢٢٦
 علـى اتفاقيـة رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون اإلقليمـي يف                ٢٠٠٢يوليـه   /عت احلكومة يف متـوز    وق

. جمــال منــع ومكافحــة االجتــار بالنســاء واألطفــال ألغــراض الــدعارة، وصــدقت عليهــا مــؤخرا  
تــوفر مبــادئ � وجهــة نظــر بــنغالديش: إطــار مكافحــة االجتــار�وذكــرت إن الوثيقــة املعنونــة 

هنج متعددة األبعاد وجتمع بني عدة وزارات من أجـل املعاجلـة الفعالـة             توجيهية العتماد وتنفيذ    
وتتوىل وزارة شؤون املرأة والطفـل مسـؤولية تنفيـذ مشـروع مكافحـة االجتـار                . لظاهرة االجتار 

 .باألطفال ألغراض العمالة واالستغالل اجلنسي، الذي متوله منظمة العمل الدولية
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اح جهـود احلكومـة علـى املسـتوى الـدويل لـدعم             واختتمت العرض ممثلة أخرى بإيضـ      -٢٢٧
املساواة بني اجلنسني، مبا فيها املشاركة كطرف رئيسي يف تقدمي مشروع قـرار يف جلنـة وضـع                   
املرأة بشأن تعميم املنظـور اجلنسـاين، وكـذلك االضـطالع بـدور طليعـي يف اختـاذ قـرار جملـس                       

النضمام إىل مجيع الصكوك الدوليـة      املتعلق باملرأة والسالم واألمن، وا    ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥األمن  
وقالت املمثلة إن بـنغالديش، رغـم مـا تواجهـه مـن عقبـات كـثرية             . اخلاصة حبقوق املرأة تقريبا   

ــة        ــُدما وعلــى بصــرية مــن أمرهــا، وقــد حققــت تقــدما ملحوظــا علــى كاف ــة، ماضــية قُ ومتباين
ذلك علـى أغلبيـة اجملتمعـات       اجلبهات االجتماعية واالقتصادية، مبا فيها متكني املرأة، متفوقة يف          

 .اليت تسودها ظروف مشاهبة
 

 التعليقات اخلتامية للجنة  
 مقدمة  

هتنئ اللجنة الدولة الطرف على تقريرها الدوري اخلامس، مشرية يف نفـس الوقـت إىل        -٢٢٨
وتعــرب . أن التقريــر مل يتقيــد باملبــادئ التوجيهيــة للجنــة فيمــا يتعلــق بإعــداد التقــارير الدوريــة  

جنة عن تقديرها لألجوبـة املكتوبـة املقدمـة علـى قائمـة املسـائل الـيت طرحهـا الفريـق العامـل              الل
قبل الدورة التابع للجنة، وللعرض الشفوي الذي اشتمل علـى معلومـات إضـافية عـن حالـة                   ملا

 .املرأة يف بنغالديش
شـؤون املـرأة    وتشيد اللجنة بالدولة العضو إلرساهلا وفدا عايل املستوى برئاسة وزيـرة             -٢٢٩

 .والطفل، ضم ممثلي وكاالت حكومية ومنظمات غري حكومية خمتلفة
 واملـادة   ٢وتشري اللجنة إىل أن الدولـة العضـو كانـت قـد أبـدت حتفظـات علـى املـادة                      -٢٣٠
 .من االتفاقية) ج( )١ (١٦
 

 اجلوانب اإلجيابية  
وتوكـول االختيـاري   تشري اللجنة مع التقـدير إىل أن الدولـة الطـرف صـدقت علـى الرب           -٢٣١

ــارت عــدم االشــتراك يف        ــة الطــرف اخت ــة وإن كانــت تعــرب عــن اســتيائها ألن الدول لالتفاقي
وهــي .  مــن الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة٩ و ٨إجــراءات االســتبيان الــواردة يف املــادتني 

يمـا   مـن االتفاقيـة ف  ٢٠ مـن املـادة     ١تالحظ أيضا مع التقدير أن احلكومة قبلت تعـديل الفقـرة            
 .يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة

وترحب اللجنة مبا أحرز من تقدم يف إدماج املرأة يف اقتصاد البالد، خاصة من خـالل                 -٢٣٢
 .إدخال خطط مبتكرة لتقدمي القروض الصغرية للنساء
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وتشيد اللجنة بالدولـة الطـرف لتحقيقهـا املسـاواة بـني اجلنسـني يف االلتحـاق مبـرحليت                    -٢٣٣
. ائي والثـانوي، وجنحـت يف التقليـل مـن معـدالت تسـرب الفتيـات مـن الدراسـة                   التعليم االبتـد  

 .كما تقدر اللجنة اجلهود الناجحة لزيادة معدالت إملام الفتيات والنساء بالقراءة والكتابة
ــبالد، وبالتــدابري      -٢٣٤ ــة بــأن النســاء يتقلــدن أعلــى املناصــب السياســية يف ال وترحــب اللجن

 املـرأة يف احليـاة السياسـية للـبالد، مبـا يف ذلـك زيـادة عـدد النسـاء يف              اهلادفة إىل زيادة مشاركة   
 .الربملان الوطين ويف احلكومات احمللية

 
 مواضع القلق الرئيسية والتوصيات  

على الرغم من إحاطة اللجنة علما بإشـارة الدولـة الطـرف إىل أن سـحب التحفظـات                   -٢٣٥
ــوزراء العتمــاده، فإهنــ     ــى جملــس ال ــا عل ــى    معــروض حالي ــاء عل ــالقلق الســتمرار اإلبق ا تشــعر ب

ــادة    ــى امل ــادة ٢التحفظــات عل ــارض، يف رأي     ) ج( )١( ١٦ وامل ــا يتع ــو م ــة، وه ــن االتفاقي م
 .اللجنة، وهدف االتفاقية وغرضها

وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تسرع يف اختاذ قرار بسحب التحفظـات املتبقيـة      -٢٣٦
صة وأن هذه التحفظات معروضـة اآلن علـى جملـس           على االتفاقية يف إطار زمين حمدد، خا      

 .الوزراء للنظر فيها
وتعرب اللجنة عن قلقها ألن تعريف التمييـز يف قـوانني الدولـة الطـرف ال يتطـابق مـع          -٢٣٧

 .االتفاقية، على الرغم من ضمان الدستور حقوقا متساوية للرجل واملرأة
 مـن  ١ييـز ضـد املـرأة وبـني املـادة        وتطلب اللجنة أن تتم املطابقـة بـني تعريـف التم           -٢٣٨

االتفاقية، وعلى األخص توسيع نطاق مسؤولية الدولة الطـرف فيمـا يتعلـق بالقضـاء علـى                
 .مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ليشمل التمييز الذي متارسه جهات يف القطاع اخلاص

وال ميكـــن وتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق ألن االتفاقيـــة مل ُتـــدمج بعـــد يف القـــانون احمللـــي،    -٢٣٩
 .االحتجاج بأحكامها أمام احملاكم

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تدمج أحكام االتفاقيـة دون تـأخري يف قانوهنـا                 -٢٤٠
الوطين، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف ضـمان جتلـي أحكـام االتفاقيـة متامـا يف الدسـتور ويف                      

 .مجيع القوانني
م من اعتماد قـانون قمـع العنـف ضـد املـرأة      وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه على الرغ        -٢٤١

، وقانون الرقابة علـى اجلـرائم       ٢٠٠٢، وقانون الرقابة على األمحاض لعام       ٢٠٠٠والطفل لعام   
، ال يــزال العنــف ضــد املــرأة قائمــا، مبــا فيــه العنــف املــرتيل،   ٢٠٠٢باســتخدام األمحــاض لعــام 
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 القائم على الفتـاوى، والتحـرش       واالغتصاب، ورش األمحاض، والعنف املرتبط باملهر، والعنف      
ألن النساء املهددات بالتعرض هلـذا العنـف        كما تشعر اللجنة بالقلق     . اجلنسي يف أماكن العمل   

 . يف مالجئ دون موافقتهن�االحتجاز اآلمن�يوضعن قيد أو الاليت يتعرضن له 
اد هنج  وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء االهتمام على سبيل األولوية العتم           -٢٤٢

شامل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات، علـى أن تأخـذ يف احلسـبان توصـيتها العامـة                  
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان التنفيذ الفعال .  بشأن العنف ضد املرأة ١٩ رقم

للتشريع القائم ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة واعتماد تشريع حمدد بشأن العنـف              
ر زمين واضح، وذلك لكفالـة تـوفري احلمايـة واإلنصـاف الفعـال للنسـاء                العائلي ضمن إطا  

والفتيــات ضــحايا العنــف والتحــرش اجلنســي، وضــمان تقــدمي مــرتكيب هــذه األعمــال          
وتوصــي اللجنــة أيضــا بتقــدمي تــدريب مــن الزاويــة   . للمحاكمــة ومعاقبتــهم بشــكل فعــال 

 سـيما للقـائمني علـى إنفـاذ     اجلنسانية بشأن العنف ضد املـرأة للمسـؤولني احلكـوميني، وال          
ــانون ورجــال القضــاء ومقــدمي اخلــدمات الصــحية    ــة   . الق ــة كــذلك الدول وتشــجع اللجن

وتطلـب مـن    . الطرف على اختاذ تدابري فعالة حلماية املرأة من العنف القـائم علـى الفتـاوى              
املهـددات بـالتعرض هلـذا    الدولة الطـرف أن تقـوم بإنشـاء مـآوى لإليـواء الطـوعي للنسـاء            

وتطلب اللجنة كذلك الدولة الطرف اختـاذ تـدابري مـن أجـل          . نف أو الاليت يتعرضن له    الع
 .تغيري االجتاهات االجتماعية والثقافية والتقليدية اليت ال تزال تسمح بالعنف ضد املرأة

وإذ ترحــب اللجنــة بالتصــديق علــى اتفاقيــة رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي يف  -٢٤٣
، فهـي ال تـزال قلقـة بشـأن          ٢٠٠٢يوليـه   /جتار بالنساء واألطفـال يف متـوز      جمال منع مكافحة اال   

وهـي تشـعر بـالقلق أيضـا ألنـه رغـم اهتـام              . استمرار شيوع االجتـار بالنسـاء والفتيـات يف البلـد          
الكثري من األشخاص أو مثوهلم للمحاكمة بسبب جـرائم متصـلة باالجتـار إال أنـه مل تـتم إدانـة                     

 .القليل منهم إال
وصــي اللجنــة بصــياغة اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة االجتــار بالنســاء والفتيــات،   وت -٢٤٤

وتشـجع اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف علـى            . ينبغي أن تشمل حماكمة املخالفني ومعاقبتهم     
التمــاس مزيــد مــن التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي مــع ســائر بلــدان املنشــأ والعبــور     

وتوصي بتعزيز التدابري الرامية إىل     . ار بالنساء والفتيات  واملقصد األخرى فيما يتعلق باالجت    
حتســني أحــوال النســاء االقتصــادية بغيــة التغلــب علــى ضــعفهن أمــام املتجــرين، واعتمــاد     

للفئات الضعيفة، مبا يف ذلك املراهقات، وتـوفري تـدابري          يف جمال التثقيف والعمل     مبادرات  
وتطلـب  . النساء والفتيات ضحايا االجتـار    الدعم وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج من أجل        

من الدولة الطرف كفالة حصول النساء املتجر هبن على الدعم الذي حيتجنه بغية متكينهن         
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وحتث علـى تـدريب شـرطة احلـدود واملسـؤولني عـن             . من اإلدالء بشهادهتن ضد املتجرين    
الجتـار وتـوفري    إنفاذ القانون من أجـل تزويـدهم باملهـارات الالزمـة للتعـرف علـى ضـحايا ا                 

ــن  ــدعم هل ــل       . ال ــا املقب ــدرج يف تقريره ــى أن ت ــة الطــرف عل ــة كــذلك الدول وحتــث اللجن
 . معلومات وبيانات شاملة بشأن املسألة وبشأن تأثري التدابري املتخذة

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا بشــأن اســتمرار وجــود ممارســات متييزيــة تقليديــة وثقافيــة     �٢٤٥
تعلق بدور املرأة ومسؤولياهتا يف األسـرة واجملتمـع، ممـا ينـال مـن      وترسخ القوالب النمطية فيما ي   

 .متتع املرأة حبقوقها ويعرقل تنفيذ االتفاقية الكامل
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري لتصــميم وتنفيــذ بــرامج شــاملة    -٢٤٦

ــة الســلبية بشــأ       ــادات الثقافي ــة والع ــيري أســاليب القوالــب النمطي ــة تغ ــة بغي ن أدوار للتوعي
 واختــاذ تــدابري للقضــاء علــى تعــدد     ومســؤوليات النســاء والرجــال يف األســرة واجملتمــع    

وتطلب كذلك من الدولة الطرف أن تقـوم بـإجراء اسـتعراض دوري للتـدابري               . الزوجات
 .املتخذة وتقييم أثرها من أجل حتديد املثالب وإدخال التغيريات الالزمة بغية حتسينها

لقلق بشــأن وضــع املــرأة البنغالديشــية غــري املتكــافئ ضــمن األســرة،  وتشــعر اللجنــة بــا -٢٤٧
وتعرب اللجنـة عـن     . سيما يف املسائل املتعلقة بالزواج والطالق واحلضانة والنفقة واملرياث         وال

قلقها من أن قوانني األحـوال الشخصـية، املسـتقاة مـن مفـاهيم دينيـة متيَّـز ضـد املـرأة، ال تـزال                         
 . وجود قانون موحد لألسرةسائدة يف البلد وعن عدم

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تقــوم دون تــأخري باعتمــاد قــانون موحــد     -٢٤٨
 بشـأن املسـاواة يف      ٢١لألسرة، ميتثل بشكل تام ألحكـام االتفاقيـة وللتوصـية العامـة رقـم               

قة الزواج والعالقات األسرية، كسبيل حلماية حقوق البنغالديشيات كافة يف املسائل املتعل          
وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف باإلسـراع       . بالزواج والطالق واحلضانة والنفقة واملرياث    
علـى أن يشـمل ذلـك أمهيـة         اجملتمعـات احملليـة     يف جهودها يف جمال توعية وتـدريب زعمـاء          

 .قانون األسرة املوحد والتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية
طــرف قــد شــرعت يف تعــديل قــانون اجلنســية لعــام  ورغــم إقــرار اللجنــة بــأن الدولــة ال -٢٤٩
، إال أهنا قلقة من أن املرأة ال تزال غري قـادرة علـى مـنح جنسـيتها لزوجهـا األجـنيب أو                       ١٩٥١

 .ألطفاهلا األجانب
وحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد قانون جنسية جديد، يتماشى مع  -٢٥٠
 مـن أجـل إزالـة مجيـع األحكـام الـيت متيـز ضـد                  من االتفاقية، بدون تـأخري، وذلـك       ٩املادة  

 .املرأة يف جمال اجلنسية
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 علـــى عمـــل النســـاء ١٩٩٨وإذ ترحـــب اللجنـــة برفـــع احلظـــر الـــذي فـــرض يف عـــام  -٢٥١
كخادمات منازل يف اخلـارج، إال أهنـا قلقـة بشـأن الوضـع الضـعيف للعـامالت البنغالديشـيات               

 .بة من جانب الدولة الطرفاملهاجرات الاليت ال تتمتع حقوقهن حبماية مناس
وتوصــي اللجنــة باعتمــاد سياســة هجــرة شــاملة تراعــي املســائل اجلنســانية وإبــرام    -٢٥٢

اتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف مــع بلــدان املقصــد، مــن أجــل ضــمان تشــجيع ومحايــة   
وحتث اللجنة أيضـا الدولـة الطـرف        . حقوق اإلنسان للعامالت البنغالديشيات املهاجرات    

يـز أنشـطتها اإلعالميـة بغيـة كفالـة معرفـة املهـاجرات احملـتمالت حلقـوقهن معرفـة                    على تعز 
 .تامة، فضال عن معرفتهن لإلخطار اليت قد تنطوي عليها هذه العمالة

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا بشــأن ظــروف العمــل الرديئــة الــيت تعــاين منــها النســاء يف     -٢٥٣
قلقــة علــى وجــه اخلصــوص بشــأن اســتمرار وهــي . القطاعــات الرمسيــة وغــري الرمسيــة لالقتصــاد

تفــاوت األجــور بــني النســاء والرجــال، وبشــأن عــدم تــوفر مرافــق لرعايــة األطفــال لألمهــات    
ــامالت ــناعة    . العـ ــاع اخلـــاص ويف الصـ ــامالت يف القطـ ــاء العـ ــا ألن النسـ ــالقلق أيضـ ــعر بـ وتشـ

 .ع العاميتمتعن بنفس مستحقات إجازة األمومة املمنوحة للنساء العامالت يف القطا ال
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية رصد لكفالة إنفاذ القـانون الـذي يلـزم             -٢٥٤

أرباب العمل بتوفري أجور متساوية عن األعمال املتساوية، وكفالة التمتع بإجـازة األمومـة             
يف مجيــع جمــاالت العمــل العامــة واخلاصــة وال ســيما عــن طريــق ســن قــانون بشــأن إجــازة     

 .دة عدد دور احلضانة املتوفرة لألمهات العامالتاألمومة، وزيا
وإذ ترحب اللجنة بالتدابري املتخذة لزيادة عدد النساء يف الربملان الوطين، فهـي تعـرب                -٢٥٥

ــزال منخفضــا يف جمــال العمــل         ــرار ال ي ــا مــن أن عــدد النســاء يف مناصــب صــنع الق عــن قلقه
وتشــعر اللجنــة بــالقلق أيضــا ألن عــدم  . السياســي والقضــاء واخلدمــة املدنيــة ووزارة اخلارجيــة 

 .وجود بيئة مواتية للمرأة يف هذه القطاعات قد يسهم يف خفض مستوى متثيل املرأة فيها
ــادة       -٢٥٦ ــة الطــرف سياســات اســتباقية هتــدف إىل زي ــأن تعتمــد الدول ــة ب توصــي اللجن

ــدابري خاصــة وتضــ       ــد االقتضــاء، ت ــع املســتويات، وأن تتخــذ، عن ــرأة يف مجي ع مشــاركة امل
ــة و  ــالجــدوسياســات فعال ــع      ا زمني ــرار يف مجي ــادة عــدد النســاء يف مناصــب صــنع الق  لزي

وتوصي كـذلك بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بإدخـال تشـريع يـنص علـى انتخـاب                     . اجملاالت
. النسـاء لعضـوية الربملــان الـوطين عوضـا عــن انتخـاهبن عـن طريــق اختيـار أعضـاء الربملــان        

 توعية املسؤولني احلكوميني بشأن مسألة التمييز       وتطلب اللجنة كذلك من الدولة الطرف     
 تسـاعد علـى   لمـرأة   ل مواتيـة  بيئـة    شجيع علـى خلـق     بغية الت  وذلكنس  اجل  نوع القائم على 

 .مشاركة املرأة يف الشؤون العامة بالبلد
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وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا الســتمرار عــادة زواج األطفــال علــى نطــاق واســع وذلــك  -٢٥٧
 . سنة١٨ زواج الفتيات يف بنغالديش هو رغم أن احلد األدىن لسن

وحتث اللجنة الدولة الطرف على سن القانون املقترح بشـأن منـع زواج األطفـال                -٢٥٨
 . وكفالة تطبيقه بغية القضاء على زواج األطفال٢٠٠٢لعام 
وتعرب اللجنة عن قلقهـا بشـأن اآلثـار النامجـة عـن تسـمم امليـاه بـالزرنيخ وهـو األمـر                        -٢٥٩

 . بشكل غري متكافئ على الريفيات يف سن اإلجنابالذي يؤثر
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تـدابري لكفالـة تـوفر ميـاه صـاحلة للشـرب                   -٢٦٠

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن . للجميع، وال سيما للريفيات املتضررات وألسرهن  
 وإعطــاء األولويــة تقــوم دون تــأخري بإعــداد خطــة عمــل تتضــمن تــدابري وقائيــة وعالجيــة، 

للتقنيات الـيت تفضـلها نسـاء األريـاف وأسـرهن وجمتمعـاهتن احملليـة، وهـي التكنولوجيـات                   
وتوصـي اللجنـة   . اخلالية من املخـاطر وفعالـة التكلفـة وتـوفر بـدائل لسـحب امليـاه اجلوفيـة                

ــة اســتباقية        ــة واجتماعي ــرامج صــحية وتغذوي ــذ ب ــة وتنفي ــة توعي ــة الطــرف بشــن محل الدول
 وتدعو اللجنة أيضـا الدولـة الطـرف إىل          . املتضررات وأسرهن وجمتمعاهتن احمللية    للريفيات

تشجيع مجيع القطاعـات األخـرى الـيت كانـت بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة وراء أزمـة                      
 .الزرنيخ على تقاسم العبء املايل يف تعويض الضحايا

 .تقريروتالحظ اللجنة عدم توفر بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس يف ال -٢٦١
وتوصـي اللجنـة يف اسـتحداث منـهجيات شـاملة لتجميـع البيانـات وحتـث الدولــة          -٢٦٢

ــيم         ــتمكن مــن تقي ــة ال ــوع اجلــنس بغي ــى إدراج إحصــائيات مصــنفة حســب ن الطــرف عل
االجتاهــات وأثــر الــربامج علــى نســاء البلــد، وإدراج هــذه البيانــات وحتليلــها يف تقريرهــا     

 .الدوري املقبل
 مــن ١الدولــة الطــرف علــى ســحب إعالهنــا املقــدم وفقــا للفقــرة وتشــجع اللجنــة  -٢٦٣
 . من الربوتوكول االختياري١٠ املادة
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتناول الشواغل املعرب عنـها يف التعليقـات           -٢٦٤

 ١٨اخلتامية الراهنة وذلك يف تقريرهـا الـدوري السـادس والسـابع املوحـد مبوجـب املـادة            
 .من االتفاقية

وإذ تأخذ اللجنة يف اعتبارها األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل  -٢٦٥
لقمــة ودوراهتــا ل االــيت اعتمــدها مــا يتصــل بــاألمر مــن مــؤمترات األمــم املتحــدة ومؤمتراهتــ   

مثل الدورة االستثنائية للجمعية العامة الستعراض وتقييم تنفيـذ برنـامج عمـل             (االستثنائية  
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ــة  املـــؤمتر ا ــة والعشـــرون (لـــدويل للســـكان والتنميـ ــتثنائية احلاديـ والـــدورة ) الـــدورة االسـ
واملـؤمتر  ) الدورة االستثنائية السـابعة والعشـرون     (االستثنائية للجمعية العامة املعنية بالطفل      

العــاملي ملكافحــة العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل بــذلك مــن  
، فـإن اللجنـة تطلـب مـن الدولـة الطـرف أن              )الثانية للشـيخوخة  تعصب، واجلمعية العاملية    

تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات بشأن تنفيذ ما يتعلق من جوانـب تلـك الوثـائق             
 .باملواد ذات الصلة من االتفاقية

تالحظ اللجنة أن االنضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة املتعلقـة حبقـوق              -٢٦٦
ي العهد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والعهـد الـدويل                اإلنسان، وه 

للحقوق املدنية والسياسية واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنصـري             
واتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب ومجيـع                      

القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل      ضــروب املعاملــة أو املعاقبــة   
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يعـزز متتـع املـرأة                  

بناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . حبقوقها اإلنسانية وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة       
تصـديق علـى املعاهـدة الـيت ليسـت بعـد طرفـا              تشجع حكومة بـنغالديش علـى النظـر يف ال         

 .فيها، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
وتطلب اللجنة تعميم التعليقات اخلتاميـة احلاليـة يف بـنغالديش علـى نطـاق واسـع                  -٢٦٧

ــنغالديش، وال ســيما    ــة شــعب ب ــانيني  ااحلكــوميني ورجــال السياســة املســؤولني لتوعي لربمل
ــة  ــاخلطوات املتخــذة لضــمان املســاواة حبكــم الواقــع   واملنظمــات النســائية غــري احلكومي ، ب

ــدان     ــة يف هــذا املي ــة الالزم ــانون للنســاء واخلطــوات املقبل وتطلــب أيضــا مــن  . وحبكــم الق
احلكومة أن تواصـل علـى نطـاق واسـع، وال سـيما علـى املنظمـات النسـائية وتلـك املعنيـة               

درة عـن   شرها لالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامة الصا      حبقوق اإلنسان، ن  
ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة          اللجنة وإعالن 
املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف القـرن             : ٢٠٠٠عـام    املـرأة �: العامة، املعنونـة  

 .�احلادي والعشرين
 

 ورية الدومينيكية اجلمه  
نظــــــرت اللجنــــــة يف التقريــــــر الــــــدوري اخلــــــامس للجمهوريــــــة الدومينيكيــــــة        -٢٦٨

)CEDAW/C/DOM/5 ( ٢٠٠٤يوليه / متوز١٥ املعقودتني يف ٦٥٩  و٦٥٨يف جلستيها. 
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 عرض الدولة الطرف للتقرير  
 أعـــادت ممثلـــة اجلمهوريـــة الدومينيكيـــة، عنـــد عـــرض التقريـــر، التأكيـــد علـــى التـــزام  -٢٦٩

يونيـه  /حكومتها بتنفيذ االتفاقية عن طريـق التصـديق علـى الربوتوكـول االختيـاري يف حزيـران                
وأبرزت املمثلة اإلجناز اهلـام املتمثـل يف إنشـاء مكتـبني يعنيـان باملسـاواة بـني اجلنسـني                    . ٢٠٠١

، واهلدف منهما تعمـيم     ٠١-٩٧٤وبالتنمية يف وزارات الدولة، مبوجب املرسوم الرئاسي رقم         
اخلطـة الوطنيـة للمسـاواة      كمـا أشـارت إىل أن       . اة املنظور اجلنسـاين يف اهليئـات احلكوميـة        مراع

وتشـكل هـذه   .  قد تعززت بفضـل إدمـاج اإلدارة احلاليـة للمـرأة الريفيـة يف اخلطـة            بني اجلنسني 
 .اخلطة األداة اليت توجه العمليات القطاعية اإلمنائية

إىل األزمة االقتصادية اليت جيتازها البلـد، مت التوقيـع          وأبلغت املمثلة اللجنة بأنه، بالنظر       -٢٧٠
، ومنـها   أضعف الفئـات  على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدويل سيكون له وقع سليب على             

وملواجهة هذا الوضع، اختـذت احلكومـة تـدابري للتخفيـف مـن             . األسر املعيشية اليت تعوهلا امرأة    
أغسـطس  /تراتيجية وطنيـة ملكافحـة الفقـر يف آب        اآلثار السلبية لألزمة، ومن ضـمنها وضـع اسـ         

 برناجمــا اجتماعيــا مــن قبــل املكتــب الــوطين للتخطــيط، بالتنســيق مــع إدارة ٨٦ وتنفيــذ ٢٠٠٢
وعــالوة علــى ذلــك، قــدمت وزارة الدولــة لشــؤون املــرأة جمموعــة مــن   . الشــؤون االجتماعيــة

ياسـات الراميـة   نسـاين يف الس  املقترحات، اليت ووفق عليها، من أجـل كفالـة مراعـاة املنظـور اجل             
 .إىل مكافحة الفقر

تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين        الرامية إىل   وأبرزت املمثلة خمتلف املبادرات احلكومية       -٢٧١
مت تنقـيح  فـي جمـال التعلـيم،    ف. يف جماالت التعليم، والصحة، والنـهوض بـاملرأة الريفيـة والعمالـة           

واملتوســـط ومت تـــدريب املعلمـــني يف جمـــال الشـــؤون املنـــاهج الدراســـية للمســـتويني االبتـــدائي 
وفيما يتعلق باجملال الصحي، وضع برنـامج وقايـة املراهقـات ذوات املـوارد احملـدودة         . اجلنسانية

من احلمل ورعايتـهن عنـد حصـوله، وبرنـامج رعايـة األمهـات واألطفـال واملراهقـات، وخطـة                
 لشـؤون    القطـاعي  وأنشئ املكتب . طفالوفيات األمهات واأل  احلد من   لتعبئة الوطنية من أجل     ا

لتــوفري االئتمــان ، الــذي أنيطــت بــه مهمــة تنفيــذ بــرامج  املعــين بالزراعــة والثــروة احليوانيــةاملــرأة
وزارة الدولـة لشـؤون املـرأة اسـتبيانا وطنيـا           أجـرت   كمـا   . للنساء من املناطق الريفية وتأهيلـهن     

معلومــات يف إطــار التعــداد املتعلــق شــاركت فيــه نســاء مــن األريــاف لتبيــان األولويــات ومجــع 
وزارة اتفاقـا مـع برنـامج التمويـل         الـ وفيمـا يتعلـق بالعمالـة، وقعـت         . بالزراعة والثـروة احليوانيـة    

 اليـة للمؤسسـات  املتقنيـة و السـاعدة  املتقـدمي  مـن أجـل   الصغري للمؤسسات الصغرية واملتوسـطة    
 .الصغرية
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مليــدان التشــريعي، مثــل إقــرار قــانون     وأبلغــت املمثلــة اللجنــة بــآخر التطــورات يف ا     -٢٧٢
، وإصـدار  ي واملـدين تنقـيح القـانون اجلنـائ   اجلارية لعملية ال، و٢٠٠٣اإلجراءات اجلنائية يف عام   

ذكـرت  وفيما يتعلـق بإصـالح القـانون اجلنـائي،          . وهتريبهماألشخاص  باالجتار ب القانون املتعلق   
ل القـانون مبـا يكفـل املسـاواة بـني           مقترحـات لتعـدي   قـد أعـدت     شـؤون املـرأة     الدولة ل وزارة  أن  

ــالعنف املرتكــب ضــد املــرأة    ــر اجلوانــب صــلة هبــذا   . اجلنســني يف املواضــيع املتعلقــة ب ومــن أكث
املوضــوع إعــادة تعريــف مفــاهيم اإلبــادة اجلماعيــة، والتحــرش اجلنســي، واالختطــاف، وهجــر  

 .مفهوم قتل اإلناثواستحداث األسرة 
اسـتراتيجية مكافحـة العنـف املرتكـب ضـد املـرأة، صـدر              وأفادت املمثلـة أنـه يف إطـار          -٢٧٣

، ونفـذت إجـراءات     ١٩٩٧ بشأن العنف األسري، الذي اعتمد يف عام         ٩٧-٢٤القانون رقم   
لتأهيل موظفي النيابة العامة والشرطة الوطنية وتدريبهم يف جمال الشؤون اجلنسانية ، وأنشـئت               

، وهتريبــهنالنســاء باالجتــار بمــا يتعلــق وفي. مراكــز إليــواء النســاء الالئــي يقعــن ضــحية للعنــف 
وهتريبـهم  األشـخاص   االجتـار ب  على وضع خطـة وطنيـة ملنـع         تعكف  أفادت املمثلة بأن احلكومة     

شــبكات حمليــة ملنــع ســبع ويف إطــار هــذه العمليــة، أنشــئت . ومحايــة الضــحايا ومالحقــة اجلنــاة
برعايــة املنظمــة الدوليــة شــؤون املــرأة والدولــة لومســاندة الضــحايا، بــدعم مــن وزارة  االجتــار 

 .، برعاية صندوق األمم املتحدة للسكاناالجتارللهجرة، كما أنشئ مركز إليواء ضحايا 
ويف اخلتــام، أكــدت املمثلــة جمــددا للجنــة التــزام احلكومــة بتحقيــق املســاواة بــني املــرأة    -٢٧٤

 .اءوالرجل، وفقا ألحكام االتفاقية، وكررت استعداد الوفد للمشاركة يف حوار بن
 

 للجنةختامية مالحظات   
 مقدمة  

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري اخلـامس ومـا يتضـمنه                -٢٧٥
من معلومات مستفيضة، فضال عن ردودها علـى األسـئلة الـيت طرحهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل                      

كمـا تعـرب اللجنـة      . كيـة الدورة، واليت حتتوي على معلومات إضافية عـن حالـة املـرأة الدوميني            
لردود التفصيلية الـيت قـدمها شـفويا والـيت مسحـت بـإجراء حـوار بنـاء                  للوفد على ا  عن تقديرها   
 .مع اللجنة

وترحب اللجنـة بإرسـال اجلمهوريـة الدومينيكيـة وفـدا برئاسـة وزيـرة الدولـة لشـؤون                    -٢٧٦
مـل، والـذي قـدم حملـة        لتعلـيم والع  الدولـة ل  مـن مـوظفني أو موظفـات مـن وزاريت           مؤلفـا   املرأة،  

 والعقبــات الــيت حتقيــق املســاواة بــني اجلنســني يف البلــدبشــأن عامــة تفصــيلية عــن التقــدم احملــرز 
 .زالت تعترض هذا املسعى ما
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 اجلوانب اإلجيابية  

ــيني باملســاواة بــني اجلنســني       -٢٧٧ ــبني املعن ــة الطــرف علــى إنشــاء املكت ــة الدول هنــأت اللجن
يهـدفان إىل   واللـذين   ،  ٠١-٩٧٤ة، مبوجب املرسـوم الرئاسـي رقـم         وبالتنمية يف وزارات الدول   

 .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اهليئات احلكومية، بتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون املرأة
ــني          -٢٧٨ ــة للمســاواة ب ــة الوطني ــذ اخلط ــا بتنفي ــة الطــرف لقيامه ــى الدول ــة عل ــت اللجن وأثن

ت القطاعيــة اإلمنائيــة، ُصــممت يف أعقــاب مشــاورات  اجلنســني، بوصــفها أداة لتوجيــه العمليــا
ــاين    ــانون الثـ ــني كـ ــا بـ ــرة مـ ــاير /أجريـــت يف الفتـ ــارس / وآذار١٩٩٩ينـ ــاركة ٢٠٠٠مـ ، مبشـ

 .ية بشؤون املرأةن منظمة ومؤسسة مع٢٩ مؤسسة حكومية و ٢٦
وأشادت اللجنة بالدولة الطـرف لقيامهـا بإنشـاء اللجنـة الوطنيـة ملنـع العنـف األسـري                    -٢٧٩
، وهي هتدف إىل تنسيق السياسات الراميـة إىل منـع           ١٩٩٨نوفمرب  /فحته يف تشرين الثاين   ومكا

، املـتعلقني  ٩٤-١٤  و ٩٧-٢٤العنف األسري واإلشراف عليها ورصد تطبيق القانونني رقـم          
 .مبكافحة العنف ومحاية القصر تباعا، وتنفيذ االتفاقيات الدولية اليت يصدق عليها البلد

 علـى   ٢٠٠٠ديسـمرب   / البلد الطرف على قيامـه بـالتوقيع يف كـانون األول           وهتنأ اللجنة  -٢٨٠
بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمـل التفاقيـة األمـم              
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وعلـى إقـرار القـانون املتعلـق بتـهريب األشـخاص                  

االجتـار  وباملثل، أشادت اللجنة بإعداد خطة وطنية ملنـع  . ٢٠٠٣ام واالجتار هبم وإصداره يف ع  
ومالحقة اجلنـاة، الـيت تـنص علـى إجـراءات حمـددة مثـل               باألشخاص وهتريبهم ومحاية الضحايا     

ومسـاندة الضـحايا وإنشـاء مراكـز إليـواء النسـاء            االجتـار   شبكات حملية ملنـع     العمل على إنشاء    
 . لالجتارالالئي يقعن ضحية

بالتصـديق علـى     ٢٠٠١ينـاير   /يف كـانون الثـاين    وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لقيامهـا        -٢٨١
 .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 الشواغل الرئيسية والتوصيات  

إزاء األزمـــة اخلطـــرية الـــيت جيتازهـــا البلـــد نتيجـــة لألزمـــة  قلقهـــا تعـــرب اللجنـــة عـــن  -٢٨٢
النســاء، الالئــي يشــكلن  يف  وعلــى وجــه التحديــد  ،قتصــادية الــيت تــؤثر يف الســكان عمومــا اال

إحـدى الفئـات األكثـر ضــعفا، حيـث يـواجهن عقبـات يف جمــايل العمـل واألجـور ومتثـل نســبة          
 . يف املائة٣٣األسر املعيشية اليت تعوهلا امرأة 
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علـى الفقـر يعمـم      وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى وضـع سياسـة عامـة للقضـاء                -٢٨٣
فيها املنظور اجلنساين، وتطبيقها تطبيقا فعاال، وعلـى إيـالء اهتمـام خـاص باألسـر املعيشـية                  

 .اليت تعوهلا امرأة
إذا كانت اللجنـة تالحـظ بارتيـاح عمليـة إصـالح القـوانني املدنيـة واجلنائيـة والـدور                    و -٢٨٤

مشــروع إصــالح القــوانني   النشــط الــذي تؤديــه وزارة الدولــة لشــؤون املــرأة باملشــاركة يف       
املــذكورة عــن طريــق تقــدمي مقترحــات، فإهنــا تالحــظ بقلــق أيضــا أن إقــرار املشــروع احلــايل      

، اإلنسـان اخلاصـة بـاملرأة     للقانون اجلنائي سيعين تراجعـا يف اإلجنـازات احملققـة يف جمـال حقـوق                
فــيض ، وخت٩٧-٢٤مثــل حــذف تعريــف العنــف املرتكــب ضــد املــرأة الــوارد يف القــانون رقــم 

العقوبات املفروضة على مرتكيب العنـف األسـري، وإلغـاء جتـرمي سـفاح احملـارم، واملعاقبـة علـى                 
ــة االغتصــاب إذا   وإلغــاء اإلجهــاض يف حــاالت االغتصــاب،   ــة يف حال االهتــام أو تعليــق العقوب

 .تزوج اجلاين بالضحية القاصر
يل القـانون املـدين   وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز دورها يف عملية تعـد      -٢٨٥

والقانون اجلنائي، وتغتنم هذه الفرصة التارخيية لتكييـف التشـريعات اجلديـدة مبـا يتناسـب                
وهـي حتثهـا    . مع أحكام االتفاقية ومبدأ املساواة بني اجلنسـني املنصـوص عليـه يف الدسـتور              

علــى تنفيــذ مقترحــات تعــديل مشــروع القــانون ليتســىن تكييفــه مبــا يتناســب مــع التوصــية  
 . املتعلقة بالعنف ضد املرأة١٩ لعامةا

وممــا يــثري قلــق اللجنــة أنــه مل تقــدم أي مقترحــات بشــأن مشــروع القــانون املــدين            -٢٨٦
 .لالعتراف بالزواج العريف كأساس يستند إليه يف اكتساب حقوق معينة

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تواصــل عمليــة تعــديل القــانون املــدين           -٢٨٧
جل إلغاء أي أحكام تنال من حقوق املرأة يف األسرة، واالعتـراف بـالزواج              وتبسطها من أ  

 .العريف كأساس يستند إليه يف اكتساب حقوق معينة
وتالحظ اللجنـة بقلـق أنـه رغـم اإلشـارة الـواردة يف الدسـتور إىل مبـدأ املسـاواة، فـإن                        -٢٨٨

ــارة     ــة الطــرف تســتخدم يف براجمهــا وخططهــا لتحقيــق املســاواة عب ، وهــو �اإلنصــاف�الدول
 .ترى الدولة أنه طريقة أخرى لتحقيق املساواة ما

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تضـع يف االعتبـار أن مصـطلحي اإلنصـاف                    -٢٨٩
واملساواة ال يترادفان وال حيمالن نفـس املعـىن وأن االتفاقيـة هتـدف إىل إلغـاء التمييـز ضـد                    

 .املرأة وتأمني مساواهتا بالرجل
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كانت اللجنة ترحب مع االرتيـاح بتعزيـز اخلطـة الوطنيـة السـارية للمسـاواة بـني           ولئن   -٢٩٠
اجلنسني لتكون الدليل املتبـع ألي عمـل إمنـائي يضـطلع بـه يف أي قطـاع مـن القطاعـات، فإهنـا              
تالحظ بقلق أن تنفيذ هـذه اخلطـة رافقتـه بعـض الصـعوبات ومل يصـاحبه حـىت اآلن أي تقيـيم                       

 .لألثر املترتب عليها
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تـدرج آليـة للرصـد والتقيـيم ضـمن عمليـة            -٢٩١

وهـي تطلـب   . تنفيذ هذه اخلطة وتقييم أثرها ليتسىن اختاذ تدابري لتصويبها كلما لزم األمـر  
منها أيضا أن تدرج يف تقريرها القادم تقييما ألثر اإلجـراءات والتـدابري والسياسـات الـيت                 

 أجرهتا لتحقيق املساواة بني املرأة والرجـل، وأن تـدرج يف ذلـك              وضعتها والدراسات اليت  
 .التقرير البيانات اليت مجعتها يف هذا الشأن

وتعرب اللجنة عن قلقهـا مـن اسـتمرار اآلراء والتصـرفات والصـور النمطيـة واحملافظـة                   -٢٩٢
جـد عليـه   بشأن دور كل من املرأة والرجل ومسؤولياهتما، وهو ما يعزز وضع الدونية الذي تو    

 .املرأة يف مجيع جماالت احلياة مما يعرقل حتقيق املساواة بني املرأة والرجل من الناحية العملية
وتوصي اللجنة بأن تتخذ سياسـات وتنفـذ بـرامج لفائـدة كـل مـن الرجـل واملـرأة                     -٢٩٣

بغية املسامهة يف القضاء على األفكـار النمطيـة بشـأن الـدور التقليـدي لكـل منـهما داخـل                     
) و (٢رة، ويف مكان العمل واجملتمع عمومـا عمـال يف ذلـك مبـا تـنص عليـه الفقرتـان                     األس
وتوصــي اللجنــة أيضــا بــأن تواصــل الدولــة الطــرف تشــجيع وســائط    .  مــن االتفاقيــة٥ و

اإلعالم على بث صورة إجيابية عن املرأة واملساواة بـني املـرأة والرجـل، وعـن مسـؤوليات                  
 .ام على حد سواءكل منهما يف اجملالني اخلاص والع

وبالرغم من أن اللجنة حتـيط علمـا مـع االرتيـاح مبـا بذلتـه الدولـة الطـرف مـن جهـود                     -٢٩٤
، وتشـكيل اللجنـة   ٨٧-٢٤ملكافحة العنف ضد املـرأة وقطـع دابـره مـن خـالل سـنها للقـانون                

ــرأة يف          ــف ضــد امل ــامي العن ــق تن ــا تالحــظ بقل ــه، فإهن ــف األســري ومكافحت ــع العن ــة ملن الوطني
وممـا يـثري قلـق اللجنـة أيضـا اللجـوء أثنـاء املرحلـة القضـائية األوىل إىل                    . رية الدومينيكيـة  اجلمهو

حمــاوالت اإلصــالح بــني املعتــدي واملعتــدى عليــه، وهــي عــادة مــا تكــون علــى حســاب املــرأة، 
 .وتزايد يف أعمال العنف ضد املرأة يف السنوات األخرية

 االعتبـار يف مجيـع جمـاالت جهودهـا     وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضـع يف    -٢٩٥
وهي حتثها أيضا على أن تضـع تـدابري لتنفيـذ           .  بشأن العنف ضد املرأة    ١٩التوصية العامة   
 وتقييم فعاليته، وأن حتقق يف أسباب معاداة املرأة وغري ذلك من         ٩٧-٢٤ورصد القانون   

نـة الدولـة   وكمـا حتـث اللج  . أشكال العنـف املوجـه ضـدها، وتتخـذ تـدابري يف هـذا الشـأن          
الطرف على أن ختصص املوارد املالية الكافية لربامج محاية النساء من ضحايا العنف لتأمني 
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تنفيذها، وتسري محالت للتدريب والتوعية بشأن هذه املشكلة تتوجـه هبـا بوجـه خـاص إىل                 
أفراد الشرطة وموظفي اجلهاز القضائي والقضاة والصحفيني وعمال الصحة وأن تسـتعني            

يضا بوسائط اإلعالم، بغية تغيري التصرفات االجتماعية والثقافية والتقليديـة الـيت         يف ذلك أ  
وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعمل على معاقبـة          . تغذي استمرار العنف ضد املرأة    

 .املعتدين العقاب الالزم، وتؤمن احلماية الكاملة حلقوق اإلنسان املتصلة باملرأة
ة أن الدولـة الطـرف ال تـويل االهتمـام الكـايف ملشـكلة االسـتغالل                 ومما يـثري قلـق اللجنـ       -٢٩٦

وتالحـظ  . اجلنسي والبغـاء وأسـبابه، وتزايـد عـدد نسـاء البلـد مـن ضـحايا االسـتغالل اجلنسـي                    
اللجنة بقلق أنه بالرغم مما اختذ من تدابري ملكافحـة االجتـار بالنسـاء والطفـالت، ال يـزال هنـاك                     

 .بلد من ضحايا االجتار باألشخاص وهتريبهمعدد متزايد من نساء وطفالت ال
وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن تـويل االسـتغالل اجلنسـي ومكافحـة أسـبابه                  -٢٩٧

وهـي توصـي   . االهتمام الواجب وتوصي بالعمل على خلق مثبطات أم االشتغال يف البغـاء    
 وتطلب اللجنة من .باختاذ تدابري توفر للبغايا خيارات اقتصادية تسمح هلن بالعيش بكرامة

الدولة الطرف أن تتخذ تدابري حلماية النساء احملتمل وقـوعهن ضـحية لالسـتغالل، وتعـزز                
اإلجراءات الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء والطفـالت وهتريبـهن، مبـا يف ذلـك حماكمـة             

 وتوصــي اللجنــة باســتنباط تــدابري. املــذنبني ومعاقبتــهم، وتقــدمي الــدعم واحلمايــة للضــحايا
للقضــاء علــى أســباب انعــدام قــدرة أولئــك النســاء، وخباصــة الفتيــات والطفــالت، علــى     

 .التصدي للذين يتاجرون هبن ويقومون باستغالهلن يف األغراض اجلنسية
ولئن حتيط اللجنة علما مبا يبذل من جهـود لزيـادة نسـبة متثيـل املـرأة سـواء يف هياكـل                       -٢٩٨

ــديات، ف  ــا مــن نســبة املشــاركة النســائية     األحــزاب السياســية، أو يف البل إهنــا تعــرب عــن قلقه
 مـن   ١-٤احملدودة يف أوساط اختاذ قـرارات األجهـزة احلكوميـة، ومـن قلـة فهـم وتنفيـذ املـادة                     

 .االتفاقية وهي املادة املتعلقة بالتدابري االستثنائية املؤقتة
يعية أو  وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها وتعزز التـدابري التشـر            -٢٩٩

اإلجراءات الالزمة لتأمني املشـاركة النسـائية سـواء يف هياكـل األحـزاب السياسـية، أو يف          
وهي توصي أيضا بـأن تنظـر الدولـة الطـرف يف اعتمـاد تـدابري                . اجملاالت السياسية والعامة  

، وذلـك للتعجيـل بتحقيـق       ٢٥ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ١-٤مؤقتة تتفق مع املادة     
الكاملة للمرأة يف احلياة السياسية والعامة، ويف اختاذ قرارات األجهزة احلكوميـة            املشاركة  

 .على مجيع املستويات
وحتيط اللجنة علما بوضع مشروع قانون اهلجرة الذي عـرض علـى اجلمعيـة الوطنيـة،                 -٣٠٠

ولكنــها تعــرب عــن قلقهــا مــن الطــابع التمييــزي لتعريــف اجلنســية، وهــو مــا ميــس مباشــرة نســاء  
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الت البلد املنحدرات من أصول تنتمي إىل هاييت، الاليت يشكلن إحـدى الفئـات الضـعيفة                وطف
ومما يثري قلق اللجنة أيضا أنـه نتيجـة هلـذا التعريـف، يتعـذر علـيهن االلتحـاق بـالتعليم                     . يف البلد 

وممـا يـثري أيضـا قلـق اللجنـة، التمييـز الـذي              . واحلصول على غري ذلك مـن اخلـدمات األساسـية         
ه نســاء البلــد املتزوجــات مــن أجانــب حيــث أن أزواجهــن ال حيصــلون تلقائيــا علــى  تتعــرض لــ

 .جنسية البلد خالفا ملا عليه الشأن يف حالة الرجال املتزوجني من أجنبيات
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تســارع مبناقشــة مشــروع قــانون اهلجــرة     -٣٠١

ــادة   ــذ امل ــؤمن تنفي ــاء مج  ٩وت ــة إلغ ــة، بغي ــة ضــد النســاء    مــن االتفاقي ــع األحكــام التمييزي ي
والطفالت املنحدرات من أصول تنتمي إىل هـاييت، أو األجنبيـات الـاليت يوجـدن يف حالـة                  

وتطلـب اللجنـة أيضـا مـن الدولـة          . مماثلة، فضـال عـن نسـاء البلـد املتزوجـات مـن أجانـب              
 .بريالطرف أن تبلغها يف تقريرها الدوري املقبل بشأن ما مت تنفيذه من هذه التدا

وأشــارت اللجنــة بقلــق إىل الزيــادة يف معــدالت البطالــة يف أوســاط النســاء، الــيت تبلــغ   -٣٠٢
ثالثة أضعاف مثيالهتا يف صفوف الرجال، وإىل اسـتمرار الفجـوة القائمـة بـني مرتبـات النسـاء                   

كمــا أعربـت اللجنــة عـن قلقهــا   . والرجـال، ونقــص املعلومـات املتعلقــة بأسـباب تلــك الفجـوة    
 مـن  ٩٩-١٠٣ل حقوق العامالت يف املنازل وتعميمها وفقا ألحكـام القـانون رقـم       لعدم إعما 

 وأن حقـوق هـؤالء العـامالت        ال سـيما  العـامالت يف املنـازل، و     /مدونة العمل املتعلـق بالعـاملني     
يكـون  ال يف احلـاالت الـيت       إ أو ال جيـري احترامهـا        ،يترك أمـر إعماهلـا متامـا لتقـدير رب العمـل           

 .لعامالت عن طريق شركات خاصةافيها التعاقد مع 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة املساواة يف الفرص بـني الرجـال والنسـاء                -٣٠٣

يف ميدان العمل، من خالل تنقيح تشريعات العمل بغية ضمان وجـود تشـريعات تتماشـى                
وتوصـي اللجنـة بصـفة خاصـة      .  من االتفاقية وضمان تنفيذ تلك التشريعات      ١١مع املادة   

ــة املســاواة يف األجــور بــني النســاء والرجــال، ســواء يف     ب اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لكفال
القطاع العـام أو اخلـاص، ووضـع سياسـات وتـدابري حتقيقـا هلـذا اهلـدف، مبـا يف ذلـك عـن                     
طريق تقييم الوظائف ومجع املعلومات وإجـراء دراسـات جديـدة بشـأن األسـباب الكامنـة                 

ــا يت   ــة فيم ــروق القائم ــة      وراء الف ــات املعني ــة للجه ــادة املســاعدة املقدم ــات وزي ــق باملرتب عل
بالشؤون االجتماعية يف املفاوضات اجلماعية املتعلقة باملرتبات، وخباصة عند حتديد هياكل           

وفيما يتعلق حبقـوق العـامالت يف املنـازل،    . املرتبات يف القطاعات اليت تغلب عليها النساء     
دابري عمليـة كـي تتـابع عـن كثـب وتراقـب تطبيـق        حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ ت 

وتوصي اللجنة باعتماد تـدابري تشـريعية أو إداريـة أو    . القانون املذكور وتقيم مدى فعاليته 
أي نــوع آخــر يلــزم مــن التــدابري لكفالــة تــوافر ســبل احلصــول علــى الضــمان االجتمــاعي  
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املدفوعـة األجـر، أمـام      وغريه من استحقاقات العمل األخرى، مبا يف ذلـك إجـازة األمومـة              
 .العامالت يف املنازل والعامالت املؤقتات والعامالت يف القطاع غري الرمسي ويف الريف

األطفـال، وعلـى الـرغم مـن اجلهـود      عمـل  وعلى الرغم من وجود تشـريعات يف جمـال         -٣٠٤
دالت والربامج الرامية إىل القضاء علـى هـذه الظـاهرة، تشـري اللجنـة مـع القلـق اخلـاص إىل املعـ                      

األطفـال الـيت ال تـزال مسـتمرة يف اجلمهوريـة الدومينيكيـة وإىل إدراج البيانـات                  لعمـل   املرتفعة  
فوق سـن العاشـرة ضـمن البيانـات اإلحصـائية الرمسيـة املتعلقـة بـالقوى         الطفالت اخلاصة بعمل  

 .العاملة
هرة وحتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على ظـا             -٣٠٥
األطفال، ولدعم التعليم كوسـيلة لتعزيـز إمكانيـات تأهيـل مجيـع هـؤالء األطفـال يف                  عمل  

املستقبل، وضمان توافر فهم واضح للسن األدىن للعمـل وتطبيقـه بشـكل فعلـي، وحـذف          
 .البيانات املتعلقة بعمالة األطفال من اإلحصاءات الرمسية بشأن القوى العاملة

لقها بشأن حالة العامالت يف منـاطق التجـارة احلـرة الـاليت             وتعرب اللجنة عن عميق ق     -٣٠٦
 يف املائة من جمموع العـاملني يف هـذا القطـاع، نظـرا السـتمرار املمارسـات التمييزيـة                    ٥٣ميثلن  

اليت يتعرضن هلا، من قبيل استبعاد النسـاء احلوامـل، واشـتراط إجـراء اختبـار للحمـل مـن أجـل          
ممــا تــنص عليــه قبيــل التحــرش اجلنســي علــى الــرغم  تعيينــهن، وتعرضــهن ألعمــال العنــف مــن  

 الــيت تكفــل احلمايــة للنســاء يف ميــدان العمــل مــن التحــرش  ، مــن قــانون العقوبــات٢٠٩ املــادة
وتعـرب  .  الذي يوفر احلماية للمرأة مـن مجيـع أشـكال العنـف            ٢٤/٩٧اجلنسي، والقانون رقم    

ء النسـاء والـيت تتعـارض مـع         اللجنة أيضا عن القلـق إزاء ظـروف العمـل الـيت تتعـرض هلـا هـؤال                 
 .مان الصناعيألالقواعد الصحية وقواعد ا

وتوصــي اللجنــة بوضــع تــدابري لكفالــة تطبيــق تشــريعات العمــل يف املنــاطق احلــرة    -٣٠٧
كمــا توصــي بوضــع تــدابري لتطبيــق     .  مــن االتفاقيــة ١١يتماشــى مــع أحكــام املــادة     مبــا

ه مـن أشـكال العنـف املوجـه ضـد           التشريعات القائمة فيما يتصل بـالتحرش اجلنسـي وغـري         
املرأة ورصد هذا التطبيق من أجل ضمان توافر احلماية للعامالت يف املناطق احلرة ومعاقبة 

 .املعتدين
ــق          -٣٠٨ ــن طري ــل ع ــيت تنتق ــاألمراض ال ــدل اإلصــابة ب ــاع مع ــق إىل ارتف ــة بقل وتشــري اللجن

وإىل انتـهاك حقـوق اإلنسـان        ز،اإليـد /االتصال اجلنسي واإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية      
اخلاصــة باملصــابني هبــذا الوبــاء، ومعظمهــم مــن النســاء، إذ حيــرم هــؤالء األشــخاص مــن فــرص  

وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء         . العمل ومـن إمكانيـة احلصـول علـى اخلـدمات الطبيـة املناسـبة              
لـك خـدمات    العقبات اليت تواجه النساء يف احلصول علـى اخلـدمات الصـحية الالئقـة، مبـا يف ذ                 
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كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء ارتفــاع معــدالت الوفيــات . الوقايــة مــن أمــراض الســرطان
رئيســـية إىل حـــاالت بصـــورة عـــزى يومعـــدالت االعـــتالل يف أوســـاط النســـاء، األمـــر الـــذي 

 .اإلجهاض غري املأمون
ات وتوصي اللجنة باعتماد تدابري لكفالة تزويـد النسـاء، ال سـيما الشـابات والفئـ                -٣٠٩

احملرومة والريفيات، بإمكانية احلصول فعليـا علـى املعلومـات واخلـدمات اخلاصـة بالرعايـة                
الصــحية، وخباصــة مــا يتصــل منــها بالصــحة اجلنســية واإلجنابيــة وبالوقايــة مــن أمــراض          

فهذه اخلدمات هلا أمهية بالغة بالنسبة للحد من وفيات األمهـات ومنـع اللجـوء               . السرطان
ويف هــذا الصــدد، . أمون ومحايــة املــرأة مــن اآلثــار الضــارة بالصــحة إىل اإلجهــاض غــري املــ

توصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تـدرج ضـمن اخلـدمات الصـحية الـيت تقـدمها خـدمات                   
كمـا  . إهناء حاالت احلمل النامجة عن االعتداء اجلنسي أو الـيت تعـرض صـحة األم للخطـر               

ع احلمــل وبســبل احلصــول توصــي اللجنــة بوضــع بــرامج وسياســات للتوعيــة بوســائل منــ  
وتوصي اللجنة أيضـا    . عليها، على أساس أن تنظيم األسرة هو مسؤولية كل من الزوجني          

بتعزيــز التثقيــف اجلنســي، وخباصــة املوجــه حنــو املــراهقني، وإيــالء اهتمــام خــاص ملكافحــة   
. اإليـدز /األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصـال اجلنسـي وفـريوس نقـص املناعـة البشـرية                

 عن ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد تـدابري للقضـاء علـى التمييـز        وفضال
 .اإليدز/ضد املصابات بفريوس نقص املناعة البشرية

وعلى الرغم من اعتراف اللجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف مـن أجـل وضـع                       -٣١٠
 ال تشـتمل علـى بيانـات    اجلنس، فقد الحظت أن التقارير املقدمةعلى أساس  مؤشرات مصنفة   

 .اجلنس، كما ال تشتمل على معلومات كافية عن الريفياتعلى أساس كافية مصنفة 
وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف جبمــع بيانــات أكثــر مشــوال، تصــنف علــى أســاس   -٣١١

اجلــنس وحتثهــا علــى أن تــدرج يف تقريرهــا املقبــل إحصــاءات تتصــل بتطــور براجمهــا ذات   
 .ن البلد من النساء، وخباصة أثرها على الريفياتالصلة وأثرها على سكا

 هوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقوم عند تقدميها للتقرير املقبل الذي تقدم             -٣١٢
 من االتفاقية، بالرد على التوصيات احملددة الـواردة يف          ١٨امتثاال للطلب الوارد يف املادة      

 الطرف إىل تقدمي تقريرهـا السـادس، املقـرر          وتدعو اللجنة الدولة  . هذه التعليقات اخلتامية  
، وتقريرهــا الســابع، املقــرر تقدميــه يف تشــرين     ٢٠٠٣أكتــوبر /تقدميــه يف تشــرين األول 

 .٢٠٠٧، يف تقرير جممع يف عام ٢٠٠٧أكتوبر /األول
 وإذ تأخذ اللجنة يف االعتبار األبعاد اجلنسانية لإلعالنات والربامج ومناهج العمل -٣١٣

ــيت اعتمــدهت  ــل    ال ــتثنائية، مث ــا االس ــا ودوراهت ــا وقممه ــم املتحــدة يف مؤمتراهت ــدورة  ا األم ال
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لجمعية العامة املكرسة السـتعراض وتقيـيم تنفيـذ برنـامج عمـل املـؤمتر الـدويل          لاالستثنائية  
اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية      ودورة)والعشـرين  احلادية االستثنائية الدورة(للسكان والتنمية 

واملـؤمتر العـاملي ملناهضـة العنصـرية      ،)لدورة االستثنائية السـابعة والعشـرين  ا(املعنية بالطفل 
من تعصب، واجلمعية العاملية الثانية  والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك

تقريرها الدوري القـادم معلومـات عـن     يف للشيخوخة، تطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج
 .تعلقة باملواد ذات الصلة يف االتفاقيةتنفيذ جوانب تلك الوثائق امل

ــة الرئيســية الســبعة املتعلقــة حبقــوق     -٣١٤ تالحــظ اللجنــة أن االنضــمام إىل الصــكوك الدولي
ــدويل         ــد ال ــة والعه ــة والثقافي ــوق االقتصــادية واالجتماعي ــدويل للحق ــد ال ــي العه اإلنســان، وه

ع أشــكال التمييــز العنصــري للحقــوق املدنيــة والسياســية واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــ  
واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب ومجيـع ضـروب               
املعاملة أو املعاقبة القاسـية أو الالإنسـانية أو املهينـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل واالتفاقيـة الدوليـة                

متتــع املــرأة حبقوقهــا اإلنســانية  حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم، يعــزز   
بناء على ذلك، فإن اللجنـة تشـجع حكومـة التفيـا            . وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة     

على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت ليست بعد طرفا فيها، وهي االتفاقية الدوليـة حلمايـة                 
 .حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

نة إىل الدولة الطرف نشر هذه التعليقات اخلتامية علـى نطـاق واسـع           وتطلب اللج  -٣١٥
بغيــة تعريــف شــعب اجلمهوريــة الدومينيكيــة، وخباصــة املســؤولون احلكوميــون والساســة،   
بالتدابري اليت اختذت لضمان املساواة القانونية والفعلية بني املـرأة والرجـل وسـائر التـدابري                

ســع يف توزيــع النصــوص التاليــة،     مواصــلة التووتطلــب أيضــا . املطلوبــة يف هــذا الشــأن  
االتفاقية وبروتوكوهلا  : سيما على املنظمات النسائية واملنظمات املعنية حبقوق اإلنسان        وال

االختيــاري، والتوصــيات العامــة للجنــة، وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، ونتــائج الــدورة     
املســاواة بــني : ٢٠٠٠رأة عــام املــ�االســتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
 .�اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

 
 إسبانيا  

 يف دورتيهـا    (CEDAW/C/ESP/5)نظرت اللجنة يف التقرير الـدوري اخلـامس إلسـبانيا            -٣١٦
 ).650 و CEDAW/C/SR.649انظر  (٢٠٠٤يوليه / متوز٧املعقودتني يف  ٦٥٠ و ٦٤٩
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  للتقريرطرفعرض الدولة ال  
للتقرير، اللجنة بأن نتائج االنتخابات الـيت جـرت يف          عرضها  أبلغت ممثلة إسبانيا، عند      -٣١٧

ــارس /ذارآ ــيريا يف   ٢٠٠٤م ــد أحــدثت تغ ــه  ق ــة    التوج ــادرات احلكوم ــد وأن مب السياســي للبل
 احلاليــة، املكونــة مــن مثانيــة وزراء ومثــاين وزيــرات، تعــرب عــن التــزام احلكومــة الوطيــد بتحقيــق  

ومن أبرز هذه املبـادرات إنشـاء األمانـة املعنيـة بسياسـات املسـاواة علـى                 . املساواة بني اجلنسني  
؛ وإحـــراز تقـــدم يف إدمـــاج املنظـــور اجلنســـاين )برئاســـة نائـــب وزيـــر(مســـتوى وكالـــة وزارة 

 للقــانون  الــوزارات؛ وإعــداد املشــروع األول وتشــكيل الوحــدات املعنيــة باملســاواة يف خمتلــف  
، الــذي جــرى تقدميــه إىل احملــاكم بــني اجلنســنيدابري احلمايــة الشــاملة مــن العنــف األساســي لتــ

 .٢٠٠٥العامة العتماده وقد يدخل حيز النفاذ يف عام 
وأشارت املمثلة إىل أن السياسات العامة للدفاع عن حقـوق املـرأة قـد جـرى تعزيزهـا        -٣١٨

لرجـال الـيت اعتمـدهتا جمـالس        من خالل اخلطـط املتعلقـة بتحقيـق تكـافؤ الفـرص بـني النسـاء وا                
.  تنفيـذ أربـع خطـط لتحقيـق املسـاواة          ى، جـر  ١٩٨٣ومنذ إنشاء معهد املرأة يف عام       . الوزراء

 مجيــع اإلجــراءات ٢٠٠٦ إىل عــام ٢٠٠٣وتشــمل اخلطــة الرابعــة الــيت تغطــي الفتــرة مــن عــام 
ــور اجلنســاين يف جمــاالت التع         ــاج املنظ ــا إدم ــن خالهل ــتم م ــيت ي ــا ال ــة تقريب ــل  اإلداري ــيم والعم ل

ــة واهلجــرة ومــا إىل ذلــك     وإىل . واالقتصــاد والصــحة والضــمان االجتمــاعي والعــدل والداخلي
واخلطـة  العمـل السـنوية للعمالـة       وضـع خطـط     البـدء يف    جانب اخلطط املتعلقة باملساواة، جرى      

االجتمـــاعي واخلطـــط املتعلقـــة بتحقيـــق املســـاواة االنـــدماج  وخطـــة ،الشـــاملة لـــدعم األســـرة
وأقـرت املمثلـة بأنـه علـى الـرغم مـن التقـدم الـذي جـرى                  . املتمتعـة بـاحلكم الـذايت     للجماعات  

إحرازه يف تشجيع املساواة بني املرأة والرجـل، ال يـزال هنـاك الكـثري الـذي يـتعني القيـام بـه يف               
 .جماالت التعليم والعمالة واملشاركة السياسية

احلكومــة لتحقيــق املســاواة   وســلطت املمثلــة الضــوء علــى اإلجــراءات الــيت اختــذهتا        -٣١٩
النمطيـة للمـرأة يف وسـائط       القوالـب   وذكرت منها تدابري العمل اإلجيايب وبـرامج القضـاء علـى            

للرصد اليت ُيعىن كل منها مبوضـوع خمتلـف         منتديات  وفضال عن ذلك، مت إنشاء عدة       . اإلعالم
 املعـين بـالعنف العـائلي    ، واملركـز املعـين بتكـافؤ الفـرص؛ واملركـز        بـاإلعالن أبرزها املركز املعين    

والغايـة النهائيـة هلـذه املنتـديات هـي زيـادة املعرفـة يف اجملـاالت املختلفـة                   . العنف بني اجلنسـني   و
 .والعمل كأدوات للمتابعة وتيسري اإلجراءات

وأشارت املمثلة إىل اخلطط املوضوعة من أجل النسـاء الالئـي يف حالـة ضـعف واضـح              -٣٢٠
ومـن هـذه الفئـات املهـاجرات      .  أجناس أو أصول إثنيـة أخـرى       بسبب وضعهن أو انتمائهن إىل    

 يف املائـة مـن   ٤٥كن ميـثلن  النساء وأكدت املمثلة أن . واحلاضنات واملعوقات وعائالت األسر   
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 وأنه على الرغم مـن حالـة الضـعف الـيت تعانيهـا هـذه الفئـة،                  ٢٠٠٣جمموع املهاجرين يف عام     
ىل جانــب املســاعدة القانونيــة عنــدما تتعــرض  فــإن بوســعها االســتفادة مــن خــدمات أساســية إ  

وفيما يتعلق بفئة النساء الريفيات الالئي يشتغلن بالزراعة أساسا، فقد أكـدت            . إلساءة املعاملة 
وأوضــحت . الســكان والشــيخوخة وعــدم التمــرس املهــين تنــاقص أهنــا ال تــزال تتعــرض آلثــار  

تصدي هلا بشـكل عاجـل وهلـذا جيـب     املمثلة كذلك أن االجتار بالنساء والقصر مشكلة يتعني ال 
 ويعتــزم يف هــذا .للتــدخل مــع وضــع ظــاهرة البغــاء يف عــني االعتبــار وضــع اســتراتيجية شــاملة 

مناقشة مفتوحة بني اجملتمـع املـدين واملؤسسـات الـيت أخـذت علـى عاتقهـا إنشـاء          تنظيم  الصدد  
سـاواة، تعتـزم احلكومـة     وفيما يتعلـق بامل   . نظام للحماية واملساعدة على اإلدماج يف جمال العمل       

القيــام مببــادرة تشــريعية إلصــالح القــانون األساســي للنظــام االنتخــايب العــام تســتهدف حتقيــق    
 .لنساء والرجالبني ااحلضور املتوازن 

وأشارت املمثلة إىل االتفاقيـات الدوليـة الـيت أُدجمـت يف القـانون الـداخلي أثنـاء الفتـرة                     -٣٢١
ن هـذه االتفاقيـات الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء             ومـ . اليت يشملها التقريـر اخلـامس     

ــاذه يف تشــرين األول       ــدأ نف ــذي ب ــرأة ال ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــوبر /عل ؛ ٢٠٠١أكت
 مكافحـــة االجتـــار غـــري بروتوكـــولوالربوتوكـــول اإلضـــايف للميثـــاق االجتمـــاعي األورويب؛ و

االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء        منـع   بروتوكـول   املشروع باملهاجرات برا وحبرا وجـوا، و      
، املكملني التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب              واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه   

 .الوطنية
وختامــا، أكــدت املمثلــة للجنــة التــزام احلكومــة بتحقيــق املســاواة بــني املــرأة والرجــل     -٣٢٢

 .واستعداد الوفد للمشاركة يف حوار بنَّاء
 

 تامية للجنةاخلتعليقات ال  
 مقدمة  

 ٧٠ حلـد الــ      هتثين اللجنة على الدولة الطـرف لتقريرهـا الـدوري اخلـامس رغـم جتـاوز                -٣٢٣
املزيـد  تضـم   كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف للعـرض الشـفوي الـذي قدمتـه والـذي                . صفحة

قيـق املسـاواة بـني    من املعلومات عن حالـة املـرأة وعـن رؤيـة احلكومـة للنـهج الـذي سـُيتبع لتح                  
 .اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة

ــة الطــرف لوفــدها الــذي ترأســه األمينــة العامــة لسياســة تكــافؤ      -٣٢٤ وتشــيد اللجنــة بالدول
الفرص يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية واملؤلف من ممثلـي وزارات خمتلفـة هلـم خـربة يف                   

وتقدر اللجنـة احلـوار البنـاء الـذي جـرى بـني             . تفاقيةطائفة عريضة من اجملاالت اليت تغطيها اال      
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الوفد وأعضاء اللجنة والردود اخلطيـة والتوضـيحات اإلضـافية الـيت قـدمت يف معـرض اإلجابـة                   
 .عن التساؤالت اليت طرحتها اللجنة شفويا

وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن الدولة الطـرف قـد أخـذت يف اعتبارهـا منـهاج عمـل                    -٣٢٥
 - ٢٠٠٣(عــدادها للخطــة الرابعــة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص بــني املــرأة والرجــل    بــيجني عنــد إ

وأن اخلطة قد ُوضعت انطالقا من مبدأين أساسيني مها التعـاون الوثيـق بـني اإلدارات                ) ٢٠٠٦
احلكومية والشركاء االجتمـاعيني واملنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمـع ككـل، وتعمـيم املنظـور                  

 .اجلنساين
 

 ابيةاجلوانب اإلجي  
تشيد اللجنة بالدولة الطرف لتعيينها عـددا متسـاويا مـن النسـاء والرجـال يف املناصـب             -٣٢٦

مــا يظهــره ذلــك مــن ارتفــاع مســتوى االلتــزام واإلرادة  كاحلكومــة اجلديــدة وداخــل الوزاريــة 
 .السياسية لتحقيق املساواة بني اجلنسني

يت تسـتهدف حتقيـق املسـاواة بـني         وترحب اللجنة بالقيـام بعـدد كـبري مـن املبـادرات الـ              -٣٢٧
اجلنســني والقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة، مبــا يف ذلــك خطــة العمــل الرابعــة لتحقيــق تكــافؤ   

 Programa Optimaالفرص، واخلطة الشـاملة الثانيـة ملكافحـة العنـف العـائلي، وبرنـامج أوبتمـا        
 يف جمـاالت تكـافؤ      للنساء يف قطـاع األعمـال، وإنشـاء مؤسسـات للرصـد تغطـي التقـدم احملـرز                 

وترحب اللجنة أيضـا    . الفرص، وصحة املرأة، واإلعالن، والعنف العائلي والعنف بني اجلنسني        
خبطة العمـل السـنوية للعمالـة، وخطـة االنـدماج االجتمـاعي، واخلطـة الشـاملة لـدعم األسـرة،                     

 .ُبعدا جنسانيامجيعها وهي خطط تشمل 
سني وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسـان واحلريـات        وترحب اللجنة بكون املساواة بني اجلن      -٣٢٨

األساســية مــن مبــادئ وأهــداف وأولويــات سياســة الدولــة الطــرف املتعلقــة بالتعــاون اإلمنــائي    
 .الدويل
وتالحـــظ اللجنـــة مـــع التقـــدير أن الدولـــة الطـــرف قـــد صـــدقت علـــى الربوتوكـــول    -٣٢٩

 .االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 اجملاالت الرئيسية املثرية للقلق والتوصيات  
مفهـوم تكـافؤ الفـرص بـني النسـاء والرجـال            اسـتناد   تعرب اللجنة عن القلق ألنه رغم        -٣٣٠

ع احمللـي  إىل عدد من املبادئ الدسـتورية الـيت تشـمل حظـر التمييـز بسـبب اجلـنس، فـإن التشـري          
 . من االتفاقية١ادة لموفقا ليدرج فيه تعريف حمدد للتمييز ضد املرأة  مل
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وتوصي اللجنة بأن ُيدَرج يف التشريع احمللي تعريف للتمييز ضد املرأة على النحـو    -٣٣١
 . من االتفاقية١املنصوص عليه يف املادة 

ورغــم اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لنشــر املعلومــات عــن االتفاقيــة علــى نطــاق  -٣٣٢
 اسـتمرار وجـود املواقـف األبويـة والقوالـب النمطيـة             واسع، ال يـزال القلـق يسـاور اللجنـة إزاء          

الراسخة اجلذور بشأن دور ومسؤوليات النساء والرجال يف األسـرة واجملتمـع، وهـو مـا تعتـربه               
اللجنة من األسباب اجلذرية للعنف بني اجلنسني وحالة احلرمان اليت تعانيها املـرأة يف عـدد مـن                  

 .اجملاالت، ومنها سوق العمل
 اللجنة بالدولة الطرف اختاذ تدابري إضافية للقضاء علـى املواقـف النمطيـة               وهتيب -٣٣٣

بشــأن أدوار ومســؤوليات النســاء والرجــال، مبــا يف ذلــك مــن خــالل محــالت التوعيــة          
والتثقيــف املوجهــة إىل النســاء والرجــال علــى الســواء وإىل وســائط اإلعــالم، وأن ترصــد   

لطـرف مضـاعفة جهودهـا لنشـر معلومـات عـن            وهتيـب بالدولـة ا    . بعناية آثار هذه التدابري   
وتوصي بأن .  وعن التزام احلكومة باملساواة بني اجلنسني والربوتوكول االختيارياالتفاقية

تبذل الدولة الطرف جهودا حمددة األهـداف للنـهوض بفهـم الوالديـة باعتبارهـا مسـؤولية        
ئط اإلعـالم علـى    وتوصـي مبواصـلة تشـجيع وسـا       . ألمهات واآلباء على السواء   لاجتماعية  

إظهار صورة إجيابية للمرأة وتكافؤ وضع ومسـؤوليات املـرأة والرجـل يف امليـادين اخلاصـة                 
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــورد يف تقريرهــا املقبــل معلومــات أكثــر . والعامــة

 .تفصيال عن اجلهود اليت تبذهلا لنشر معلومات عن االتفاقية والربوتوكول االختياري
ورغم ترحيب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة،                   -٣٣٤

، فـإن القلـق     )٢٠٠٤ - ٢٠٠١(ومنها اعتماد اخلطـة الشـاملة الثانيـة ملكافحـة العنـف العـائلي               
يساورها إزاء تفشي العنـف ضـد املـرأة، وخباصـة العـدد املـثري لالنزعـاج ملـا ُيبلَـغ عنـه مـن قتـل                           

 .سابقنيحاليني ونب أزواج أو رفقاء للنساء من جا
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف تكثيف جهودهـا ملعاجلـة مسـألة العنـف ضـد املـرأة،                 -٣٣٥

وبوجـه خـاص، تؤكـد اللجنـة        . حلقـوق اإلنسـان   خرقا  مبا يف ذلك العنف العائلي، باعتباره       
ــة رقــم      تلــك  وتنفيــذ ١٩ضــرورة اعتمــاد قــوانني وسياســات وفقــا للتوصــية العامــة للجن

القوانني والسياسات ورصد فعاليتها، وذلك ملنع العنف وتوفري احلماية والدعم واخلدمات   
ــهم    ــادة تأهيل ــاة وإع ــة اجلن ــة     . للضــحايا ومعاقب ــة الطــرف توعي ــل الدول ــأن تكف وتوصــي ب

ومقــدمي الرعايــة وجهــاز القضــاء مســؤويل إنفــاذ القــوانني املســؤولني العمــوميني وخباصــة 
كمـا  . جتمـاعيني توعيـة كاملـة جبميـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة               الصحية واألخصائيني اال  

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري متواصلة للتوعيـة عـن طريـق وسـائط اإلعـالم                 
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ــا       ــا وأخالقي ــز فكــرة أن هــذا العنــف غــري مقبــول اجتماعي ــرامج تثقيــف اجلمهــور لتعزي وب
 .ويشكل متييزا ضد املرأة

 بالدولــة الطــرف ملــا لــديها مــن تــدابري قانونيــة وتــدابري أخــرى    ومــع أن اللجنــة تشــيد  -٣٣٦
. ملكافحة االجتار بالنساء والفتيـات، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا مـن االنتشـار املتزايـد هلـذا االجتـار                      

ويساورها القلق إزاء حالة النساء ضحايا االجتار، وخباصة الالئـي يطلـنب احلصـول علـى وضـع                   
 .ضطهاد بسبب جنسهنالالجئ استنادا إىل تعرضهن لال

وحتث اللجنة الدولة الطرف على زيادة اجلهود اليت تبذهلا يف جمال التعاون الدويل        -٣٣٧
، سـواء للتعامـل مـع        وخارجـه  االحتـاد األورويب  داخل  مع البلدان األصلية وبلدان العبور و     

 .ملعلومـات القوى االقتصادية اليت جتعل املرأة ضحية لالجتار وملنع االجتار من خالل تبادل ا 
كذلك تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري املالئمة لقمع استغالل املـرأة يف               

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف     و .البغاء مبا يف ذلك خلق معوقـات أمـام الطلـب علـى البغـاء         
على مواصلة مجع وحتليل بيانـات مـن الشـرطة واملصـادر الدوليـة ومقاضـاة املّتجـرين         أيضا  
وتـدعو اللجنـة   . املّتجـر هبـن  قبتهم، وضـمان محايـة حقـوق اإلنسـان للنسـاء والفتيـات           ومعا

الدولــة الطــرف إىل ضــمان أن يتــوافر هلــن الــدعم الكــايف ليــتمكّن مــن الشــهادة ضــد مــن   
تفاقيـة  الوحتث كذلك الدولة الطرف على أن توفر احلماية الكافيـة مبوجـب ا            . اّتجروا هبن 

لفئـات منـها النسـاء الالئـي يطلـنب اللجـوء            ، وذلـك    ١٩٥١لعـام   املتعلقة بوضع الالجـئني     
لتعرضهن لالضطهاد بسبب جنسـهن، وفقـا آلخـر التطـورات يف القـانون الـدويل لالجـئني            

 .واملمارسة املتبعة يف دول أخرى
وإذ تالحــظ اللجنــة أن اهلجــرة إىل إســبانيا قــد زادت مبقــدار أربعــة أضــعاف منــذ عــام  -٣٣٨
 مـن تعـدد أشـكال التمييـز الـيت قـد تواجههـا النسـاء املهـاجرات،                   ، فإن القلق يسـاورها    ١٩٩٩

وخباصة من ال حيمل منهن الوثائق الالزمة، على يد السلطات العامة وأصحاب العمـل اخلـاص                
 .واألفراد، فضال عما يصادفهن من صعوبات يف سبيل االندماج يف اجملتمع اإلسباين

بري فعالـة للقضـاء علـى التمييـز ضـد           وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدا            -٣٣٩
 املهـاجرين أو يف اجملتمـع ككـل، وأن تضـمن توعيـة            اتاملرأة املهاجرة، سواء داخـل جمتمعـ      

ن على ومساعدهتاملتاحة النساء املعنيات باخلدمات االجتماعية ووسائل االنتصاف القانوين 
 .االستفادة من تلك اخلدمات

 على الصعد الوطنيـة والتشـريعية       ركة السياسية للمرأة  وبينما تالحظ اللجنة زيادة املشا     -٣٤٠
، فإن القلـق ال يـزال يسـاورها لكـون معـدل متثيـل املـرأة يف احليـاة السياسـية ال يـزال                    والتنفيذية
 .منخفضا
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وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف تعديل النص الدستوري املتعلق بالنظام  -٣٤١
كمـا تقتـرح أن     . يف املناصـب العامـة    والنسـاء   ل  اني الرجـ  االنتخايب العام لتحقيق التوازن بـ     

عامال يف حتديد مـا  لألحزاب السياسية يكون عدد وموقع املرشحات يف القوائم االنتخابية       
 .جيري ختصيصه هلن من ِمنح

ويساور اللجنة القلق لعدم كفاية متثيل املرأة يف املناصب العليا يف بعض جماالت احليـاة             -٣٤٢
 .امة، مثل القضاء واخلارجية، وخباصة على أعلى املستوياتاملهنية والع

ــذه         -٣٤٣ ــى ه ــرأة عل ــادة مشــاركة امل ــتباقية لزي ــاد سياســات اس ــة باعتم وتوصــي اللجن
 ٤ من املادة ١املستويات والقيام، عند االقتضاء، باختاذ تدابري استثنائية مؤقتة وفقا للفقرة 

التعجيـل بتحقيـق الـتمكني الفعلـي للمـرأة           لضـمان    ٢٥من االتفاقية والتوصية العامة رقـم       
 .على قدم املساواة مع الرجل

 ألن نساء الغجـر ال يـزلن يعشـن حالـة مـن الضـعف والتـهميش،                 وتشعر اللجنة بالقلق   -٣٤٤
 .جمال التعليم والعمل والسكن والصحةسيما يف  ال

أة وتوصي اللجنة بأن تعمـل الدولـة الطـرف علـى النـهوض حبقـوق اإلنسـان للمـر                   -٣٤٥
الغجرية ومحايتها، ال سـيما بالنسـبة للحصـول علـى التعلـيم والعمـل والسـكن واخلـدمات                   

 .الصحية
 الســنوات األخــرية، فــإن اللجنــة ورغــم التقــدم الــذي أحرزتــه املــرأة يف التعلــيم خــالل  -٣٤٦
بنـات  املبكـر ل تسـرب  اليزال يساورها القلق من التمييز يف هذا اجملال، وخباصة إزاء معدالت            ال
 .غجر من املدارسال

وتوصي اللجنة بـأن تكثـف الدولـة الطـرف جهودهـا لزيـادة إتاحـة فـرص التعلـيم                     -٣٤٧
وتوصي بأن جتري الدولة الطرف حبوثا يف هذا        . لفتيات الغجر وبقائهن يف النظام التعليمي     

املوضوع وأن تقـدم، اسـتنادا إىل النتـائج الـيت ختلـص إليهـا هـذه البحـوث، حـوافز لآلبـاء                       
 .ت من الغجر لتشجيعهم على ضمان انتظام بناهتم يف املدارسواألمها
ويساور اللجنة القلق إزاء املعلومات الـيت تشـري إىل أن النسـاء الالئـي يبـدأن يف إجـراء                     -٣٤٨

الـذي ينجـز بـه      دراسات للحصول على الدكتوراه ال ُينجزن أطروحاهتن بـنفس املعـدل العـايل              
 .الرجال
من إمكانية حصول النساء علـى املـوارد،        الدولة الطرف   وتوصي اللجنة بأن تزيد      -٣٤٩

مبا يف ذلك املنح، واسـتفادهتن مـن مرافـق رعايـة الطفـل، لتمكينـهن مـن إجنـاز أطروحـاهتن               
 . الذي ينجز به الرجالبنفس املعدل العايل
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ويساور اللجنة القلق من استمرار ارتفـاع مسـتوى بطالـة املـرأة الـيت أفيـد أهنـا ضـعف                      -٣٥٠
لرجـل، وارتفـاع عـدد النسـاء املشـتغالت يف وظـائف لـبعض الوقـت أو وظـائف مؤقتـة                      بطالة ا 

وباإلضـافة إىل ذلـك، يسـاور اللجنـة القلـق مـن ارتفـاع               . فضال عن التمييز يف األجر ضد املرأة      
 مـا يشـري إىل وجـود سـوق عمـل قـائم علـى التمييـز بـني                    نسبة النساء يف القطاع اخلدمي، وهو     

 .ذلك من آثار سلبية على أجور النساءاجلنسني وما يترتب على 
املرأة توظيف وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف التدابري اليت تتخذها لزيادة           -٣٥١

ــرأة وظــائف علــى أســاس التفــرغ ووظــائف دائمــة إن رغبــ      يف ذلــك توضــمان شــغل امل
ا كمـ . والتشجيع على تساوي األجـر عـن العمـل املتسـاوي والعمـل ذي القيمـة املتسـاوية                 

هتيــب بالدولــة الطــرف أن تشــجع مشــاركة املــرأة يف القطاعــات الــيت جــرت العــادة علــى   
 .اعتبارها قطاعات للرجال والعكس صحيح

 مـن املـادة     ١ورغم ما أبدته الدولة الطـرف مـن إحجـام عـن قبـول تعـديل الفقـرة                    -٣٥٢
يل يف   من االتفاقية بشأن وقت اجتماع اللجنة، فإهنا تشجعها علـى قبـول ذلـك التعـد                ٢٠

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـرد يف تقريرهـا املقبـل املقـدم                    .أقرب وقـت ممكـن    
 . من االتفاقية على الشواغل اليت أُبديت يف هذه التعليقات اخلتامية١٨مبوجب املادة 

ــرامج      -٣٥٣ ــربامج وب ــات وال ــاد اجلنســانية لإلعالن ــة، إذ تضــع يف اعتبارهــا األبع واللجن
هتا مـؤمترات األمــــم املتحـدة ذات الصـلة ومـؤمترات القمـة والـدورات                العمل الـيت اعتمـد    

باالسـتعراض والتقيـيم الشـاملني      مثل الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية       (االستثنائية  
ــدويل   ل ــؤمتر الـ ــامج عمـــل املـ ــذ برنـ ــة لتنفيـ ــكان والتنميـ ــة  (لسـ ــتثنائية احلاديـ ــدورة االسـ الـ

الـدورة االسـتثنائية السـابعة      (مـة االسـتثنائية بشـأن الطفـل         ودورة اجلمعيـة العا   ) والعشرون
ــة األجانــب      ) والعشــرون ــز العنصــري وكراهي ــاملي ملناهضــة العنصــرية والتميي ــؤمتر الع وامل

، تطلــب إىل الدولــة )لشــيخوخةليتصــل بــذلك مــن تعصــب، واجلمعيــة العامليــة الثانيــة  ومــا
 تنفيذ مـا يتصـل مـن هـذه الوثـائق            ن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن     الطرف أن ُتَضمّ  

 .باملواد ذات الصلة من االتفاقية
تالحظ اللجنة أن انضمام الـدول إىل الصـكوك الدوليـة الرئيسـية السـبعة املتعلقـة                  -٣٥٤

حبقوق اإلنسان، وهي العهـد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والعهـد                 
فاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز              الدويل للحقوق املدنية والسياسـية واالت     

العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب               
ومجيع ضروب املعاملة أو املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل                

ملهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يعـزز متتـع املـرأة            واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال ا      
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بناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . حبقوقها اإلنسانية وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة       
تشجع حكومة إسبانيا على النظر يف التصديق على املعاهدة الـيت ليسـت بعـد طرفـا فيهـا،                   

 .وأفراد أسرهموهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين 
تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تعمـل علـى نشـر هـذه التعليقـات اخلتاميـة                     و -٣٥٥

، خاصة املسـؤولني احلكـوميني      اإلسباينمن أجل جعل الشعب     إسبانيا  على نطاق واسع يف     
، علـى علـم بـاخلطوات الـيت مت      والربملانيني واملنظمـات غـري احلكوميـة النسـائية         والسياسيني

، وبـاخلطوات األخـرى   يف نـص القـانون ويف الواقـع   كفالة حتقيق املسـاواة للمـرأة،    اختاذها ل 
ــزم اختاذهــا يف هــذا الصــدد   ــة الطــرف أن   . الــيت يل ــة تنشــر كمــا تطلــب إىل الدول االتفاقي

وبروتوكوهلا االختياري والتوصيات العامـة الـيت أصـدرهتا اللجنـة وإعـالن وبرنـامج عمـل                 
املـرأة يف عـام     �: ة الثالثة والعشرين للجمعية العامـة املعنونـة       بيجني ونتائج الدورة االستثنائي   

 علـى نطـاق     �املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين        : ٢٠٠٠
 .واسع، خاصة يف أوساط منظمات املرأة واملنظمات املعنية حبقوق اإلنسان

 
 تقرير املتابعة - ٥ 

 األرجنتني  
 يف تقريـر املتابعـة      ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١٦ املعقـودة يف     ٦٦٠ جلستها   نظرت اللجنة يف   -٣٥٦

ــتني   ــامس لألرجنــــــــ ــدوري اخلــــــــ ــر الــــــــ ــر ) (CEDAW/CARG.5/Add.1(للتقريــــــــ انظــــــــ
CEDAO/C/SR.660.( 

 
 تقدمي من الدولة الطرف  

لدى عرض التقرير املستكمل للتقرير الدوري اخلامس لألرجنتني، قـدمت املمثلـة حملـة               -٣٥٧
 ٢٠٠٣مـايو   /ج اجلديد الذي تتبعه احلكومة احلالية اليت تسـلمت مهامهـا يف أيـار             عامة عن النه  

وقـد أويل   . يف امليادين السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، ويف ميدان حقوق اإلنسان         
الــدور املركــزي أمهيــة يف جهــود احلكومــة للمبــادرات املتمثلــة يف تشــجيع النمــو الــذي تواكبــه 

ة، والقضــاء علــى الفســاد، ووضــع حــد لثقافــة اإلفــالت مــن العقوبــة يف         العدالــة االجتماعيــ 
وقـــد هـــدفت احلكومـــة إىل إعـــادة تثبيـــت احلـــراك   . املؤسســـات العامـــة واملنظمـــات اخلاصـــة 

االجتماعي، وتشجيع التنمية والنمو االقتصادي، وإجيـاد الوظـائف وتوزيـع الثـروات علـى حنـو        
جتمـاعي للمـرأة والرجـل وتـدعيم األسـر ومحايتـها        أكثر إنصافا، وإىل جانب تعزيز اإلدماج اال      

وسلّطت املمثلـة أيضـا الضـوء علـى الـدور اهلـام الـذي يقـوم بـه اجملتمـع                     . وتقدمي املساعدة إليها  
وقد خضع السـلك القضـائي أيضـا إىل حتـديث مؤسسـي، ومثـة امرأتـان                . املدين يف هذه اجلهود   
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وف تسـتند عمليـة إعـادة البنـاء أيضـا إىل            وسـ . يف عداد األعضاء الثالثة اجلدد للمحكمة العليـا       
وجـدات  مـايو  /أيـار سياسة صارمة حلقوق اإلنسان تسـلم مبـا قامـت بـه منظمـة أمهـات سـاحة              

 .مايو من جهود/ساحة أيار
لقـــد وجـــدت اآلثـــار املـــدمرة للسياســـات املتبعـــة منـــذ أواســـط الســـبعينات واألزمـــة   -٣٥٨

 ٢٠٠٢ هلـا يف مؤشـرات الفقـر لعـام         انعكاسـا  ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١االقتصادية اليت حدثت عامي     
 يف ٢١,٥ يف املائــة مــن األرجنتينــيني يعيشــون دون خــط الفقــر ونســبة  ٤٢,٣والــيت بينــت أن 

، فقــد اخنفضــت تلــك املعــدالت إىل  ٢٠٠٣أمــا يف عــام . املائــة هــم مــن العــاطلني عــن العمــل 
ية اهلادفــة إىل وقــد مشلــت السياســات األساســ.  يف املائــة علــى التــوايل١٤,٥  يف املائــة و٣٦,٥

التخفيف مـن حـدة األزمـة ومـن ارتفـاع معـدالت الفقـر قـانون الطـوارئ االقتصـادية وقـانون                       
ــامج أربــاب األســر       ــة وبرن ــوطين للطــوارئ الغذائي ــامج ال الصــحة يف حــاالت الطــوارئ، والربن

 .العاطلني عن العمل
اج االجتمـاعي   وقد ازداد اإلنفـاق االجتمـاعي علـى بـرامج حماربـة الفقـر ودعـم اإلدمـ                  -٣٥٩

ــز األســرة  ــن السياســات       . وتعزي ــة م ــة احتادي ــة مبجموع ــربامج االجتماعي ــد اســتعيض عــن ال وق
االجتماعيــة تشــمل اخلطــة الوطنيــة لألمــن الغــذائي، واخلطــة األمنيــة للتنميــة احملليــة واالقتصــاد    

 وقــد أدت املنــهجيات الفعالــة اجلديــدة لتســليم اخلــدمات، والــيت. االجتمــاعي واخلطــة األســرية
 يف املائـة مـن الـربامج االجتماعيــة    ٩٤,٤مشلـت املسـتوى اإلقليمـي، إىل كفالـة ختصــيص زهـاء      

 يف املائـة الـيت كانـت سـائدة يف           ٤٠يعود باملنفعة املباشرة على املسـتفيدين، بـدال مـن نسـبة              مبا
 .السنوات السابقة

الـيت طـرأت علـى    ومن بني التـدابري الـيت كـان هلـا أثـر مباشـر علـى حالـة املـرأة الزيـادة               -٣٦٠
مرتبــات القطــاع اخلــاص، والشــروع يف مفاوضــات بشــأن االتفاقــات اجلماعيــة، والزيــادة الــيت  

، وعلى أجور القطـاع اخلـاص واحلـدود الـدنيا           ٢٠٠٤طرأت على احلد األدىن لألجور يف عام        
وقد مت بدرجة ملموسة توسيع نطاق بـرامج اجتماعيـة معينـة عـن طريـق                . للمعاشات التقاعدية 

ــداب ــر، ونظــام       ت ــن ســبعة أطفــال أو أكث ــاليت يعل ــة لألمهــات ال ــل املعاشــات التقاعدي ري مــن قبي
املعاشات التقاعدية مدى احلياة جلميع األفراد الذين تتجاوز أعمارهم السبعني، ومعظمهم مـن             

 .النساء، ممن مل يكونوا مستفيدين يف السابق من الضمان االجتماعي
ة للنســاء إىل نشــوء طائفــة متنوعــة مــن املنظمــات   وقــد أدت األزمــة، وخاصــة بالنســب  -٣٦١

وقد باتت هذه املنظمات القنـاة الـيت جيـري عـن طريقهـا تنفيـذ         . وأشكال املشاركة االجتماعية  
وقد أدت هذه التعبئة االجتماعية إىل تعميق وعـي النـاس،        . خمتلف االستراتيجيات دعما لألسر   

قــوق بصــورة فعالــة، فضــال عــن حتقيــق  وال ســيما النســاء، حبقــوقهم ودعــم ممارســتها هلــذه احل 
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وكانت هذه املنظمات تشـكل جـزءا مـن اجملـالس االستشـارية للسياسـات       . املساواة يف الفرص 
وقـد أدت منظمـات اجملتمـع املـدين     . االجتماعية املسؤولة عن كفالـة تنفيـذ اخلطـط االجتماعيـة     

 .الجتماعيدورا حامسا يف تطوير وتنفيذ برامج املساعدة وإعادة حلمة النسيج ا
وكان مثة اتفاقات مؤسسية قائمة بـني اجملـالس الوطنيـة للمـرأة وخمتلـف هيئـات الفـرع           -٣٦٢

فقد شـارك هـذا اجمللـس يف تطـوير السياسـات االسـتراتيجية إلعـادة ثقافـة                  . التنفيذي للحكومة 
 وكـان هـذا   . العمل وتعزيز املساواة يف احلقوق واملسؤوليات بني املـرأة والرجـل داخـل األسـرة              

اجمللــس قــد وضــع بــرامج خمتلفــة ترمــي إىل بنــاء القــدرات وتــوفري املســاعدة الفنيــة يف اجملــاالت   
املتصـلة بـاملرأة علـى الصـعيدين اإلقليمــي والبلـدي، وللمنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميــة يف         

وقد سـلطت املمثلـة الضـوء       . تعزيز احلقوق يف ميادين العمل بأجر وبغري أجر والعنف والصحة         
نني من برامج اجمللس املمولة دوليا، ومها الربنـامج االحتـادي للمـرأة وبرنـامج تعزيـز دور           على اث 

األسرة وبناء رأس املال االجتماعي، مالحظـة كـذلك أن العديـد مـن الـربامج االجتماعيـة الـيت                    
 .تنفذها احلكومة تؤدي بصورة مباشرة إىل حتسني نوعية حياة املرأة

ــام، أشــارت املمث -٣٦٣ ــامج ويف اخلت ــة فــرص اقتصــادية  � فلنعمــل�لــة إىل برن ودوره يف هتيئ
 .للمرأة

 
 مالحظات كتابية من جانب اللجنة  
 مقدمة  

تعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة الطـرف علـى تقـدميها التقريـر املسـتكمل للتقريـرين                -٣٦٤
ذينــك الــدوريني الرابــع واخلــامس يف حينــه، وهــو التقريــر الــذي طلبتــه اللجنــة لــدى نظرهــا يف  

وهتنــئ . ، وعلــى ردهــا علــى الشــواغل الــيت أثــريت آنــذاك ٢٠٠٢التقريــرين الــدوريني يف عــام 
اللجنة الدولة الطرف على دور وفدها الذي ترأسه رئيسة اجمللس الـوطين للمـرأة، وهـي تشـيد                   
بالدولة الطرف على العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي سعى إىل توضيح احلالة الراهنـة               

 . األرجنتني وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ االتفاقية يف البلدللمرأة يف
وتشــيد اللجنــة بالدولــة الطــرف علــى مــا أبدتــه مــن إرادة سياســية وجهــود معلنــة يف      -٣٦٥

حتسني مركز املرأة يف األرجنـتني، وهـي تقـدر احلـوار الصـريح والبنـاء الـذي جـرى بـني الوفـد                
 .وأعضاء اللجنة

دولــة الطــرف ال زالــت تعــاين مــن األزمــة اخلطــرية الــيت عصــفت  وتــدرك اللجنــة أن ال -٣٦٦
 .باحلياة السياسية واالجتماعية واملؤسسية يف البلد
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 اجلوانب اإلجيابية  

ــيت وضــعتها،        -٣٦٧ ــة ال ــربامج االجتماعي ــى السياســات وال ــة الطــرف عل ــة الدول ــئ اللجن هتن
صـول علـى التعلـيم، وذلـك        وخاصة يف ميدان احلد من الفقر، وإجيـاد فـرص للعمـل وتـوفري احل              

هبــدف رأب الصــدع الــذي أصــاب النســيج االجتمــاعي مــن جــراء األزمــة االقتصــادية واملاليــة   
 . ٢٠٠١والسياسية واالجتماعية اخلطرية اليت عاناها البلد منذ عام 

تشيد اللجنة بالدولة الطرف على التدابري اليت اختـذهتا الدولـة الطـرف مـن أجـل زيـادة                    -٣٦٨
وترحـب اللجنـة بصـورة خاصـة بتعـيني      . أة يف احلياة العامـة يف عمليـة جتديـد البلـد         مشاركة املر 

 يف املائـة    ٤١,٦٧قاضيتني يف احملكمة العليا، وبوصول نسبة متثيـل املـرأة يف جملـس الشـيوخ إىل                 
ــة ويف جمــالس املقاطعــات إىل  ٣٣ويف الربملــان إىل  ــة٢٧ يف املائ ــها  .  يف املائ وإىل جانــب ترحيب

، واملعـروف  ٥١٤/٢٠٠٣ وباملرسـوم امللحـق بـه رقـم     ٦٧٤-٢٥قانون الوطين رقـم   باعتماد ال 
بقانون احلصص النقابية، ترحـب اللجنـة أيضـا بانتخـاب امـرأة عضـو يف اهليئـة الرئاسـية الحتـاد           

 .النقابات العمالية
 الـيت يتشـكل     ٢١وتقدر اللجنـة املبـادرة املتمثلـة بتوحيـد املكاتـب النسـائية البلديـة الــ                   -٣٦٩

 .منها اجمللس النسائي االحتادي يف سبيل تنفيذ السياسات والربامج املعنية باملرأة
 

 ميادين الشواغل الرئيسية والتوصيات  
إىل جانــب ترحيبــها بــاجلهود الــيت بذلتــها الدولــة الطــرف، يســاور اللجنــة القلــق إزاء     -٣٧٠

ــة والب     ــوارد املالي ــاملرأة إىل امل ــهوض ب ــة للن ــة الوطني ــار اآللي ــال   افتق ــة للتشــجيع الفع شــرية الكافي
للنــهوض بــاملرأة وباملســاواة بــني اجلنســني يف هــذه املرحلــة مــن التجــدد السياســي واالقتصــادي  

ويســاور اللجنــة القلــق أيضــا إزاء حمدوديــة الــدور الــذي يؤديــه اجمللــس النســائي  . واالجتمــاعي
 .الوطين يف اهليكل احلكومي وعدم وجود ممثلة يف ديوان الرئاسة

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اآللية الوطنية القائمة بغية جعلها أكثر فعاليـة              -٣٧١
بوصفها حافزا للمساواة بني اجلنسـني يف مجيـع ميـادين احليـاة يف البلـد، وعلـى املسـتويات                    
االحتادي واإلقليمي واحمللي، وذلك عن طريق تزويدها بالرؤية والقـدرة واملـوارد البشـرية              

ة علـى مجيــع املسـتويات وزيــادة قـدرهتا علــى تنسـيق عمــل اآلليـات القائمــة      واملاليـة الكافيــ 
وهي هتيب أيضا بالدولة العضو أن تعزز قدرة      . تنسيقا فعاال على املستويني الوطين واحمللي     

هذه اآللية على تفعيل أنشطة النهوض باملرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وكفالة مراعاة             
 . السياسات والربامج كافةاملنظورات اجلنسانية يف
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وإىل جانــب ترحيــب اللجنــة باعتمــاد وتنفيــذ سياســات وبــرامج اجتماعيــة واقتصــادية   -٣٧٢
هتدف إىل التعويض عن اآلثـار السـلبية املترتبـة علـى األزمـة بالنسـبة للبلـد، مبـا يف ذلـك اخلطـة                          

تمـاعي، واخلطـة األسـرية،      الوطنية لألمن الغذائي، واخلطة الوطنية للتنمية احمللية واالقتصاد االج        
وقـــانون الطـــوارئ االقتصـــادي، وقـــانون الصـــحة يف حـــاالت الطـــوارئ، والربنـــامج الـــوطين   
ــة القلــق إزاء      للطــوارئ الغذائيــة، وبرنــامج أربــاب األســر العــاطلني عــن العمــل، يســاور اللجن

 قــدم اقتصـار دور املــرأة علـى جمــرد االسـتفادة مــن هـذه التــدابري بـدال مــن املشـاركة فيهــا علـى       
ويسـاور اللجنـة أيضـا القلـق مـن احتمـال أن يـؤدي               . املساواة واملسامهة يف تصميمها وتنفيذها    

هذا النهج إىل إدامة األفكار النمطية املتعلقة بدور املرأة والرجل بدال من تقدمي التعاون الفعـال                
 .لتمكني املرأة سياسيا واقتصاديا

وضـع هنـج لـتمكني املـرأة وإدمـاج          توصي اللجنة بأن تشدد الدولـة الطـرف علـى            -٣٧٣
املنظــورات اجلنســانية يف مجيــع السياســات والــربامج واملشــاريع االجتماعيــة واالقتصــادية    

وهـي  . يكفل دعمها هلدف املساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبـا      مبا
املــرأة علـى حنــو  تـدعو الدولــة الطـرف إىل إجــراء تقيـيم دوري هلــذه التـدابري وأثرهــا علـى      

 .يكفل عدم استمرارها يف التمييز ضد املرأة
ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف العمل اليت تواجه املرأة يف كل من القطـاعني املـنظم                 -٣٧٤

ويساورها القلق خاصة إزاء استمرار أوجه التفاوت يف األجور بـني           . وغري املنظم من االقتصاد   
 التمييـــز، وإزاء افتقـــار املـــرأة إىل املنـــافع واخلـــدمات املـــرأة والرجـــل علـــى حنـــو ينطـــوي علـــى

وتشــعر اللجنــة بــالقلق إزاء احتمــال أن تواجــه املــرأة، يف ظــل املشــقة والغمــوض   . االجتماعيــة
االقتصــاديني الســائدين، عوائــق أكــرب بكــثري ممــا واجهتــه حــىت اآلن يف املطالبــة حبقوقهــا واختــاذ  

 .ييزية يف أنشطتها العاملة واالقتصاديةخطوات جملاهبة املمارسات واملواقف التم
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ كــل مــا يلــزم مــن تــدابري لكفالــة إنفــاذ      -٣٧٥

تشــريعات تفــرض علــى أربــاب العمــل تــوفري أجــر متســاٍو لقــاء عمــل متســاٍو، فضــال عــن  
ا وهـي هتيـب أيضـ     . اجلهود اليت تكفل حصول املرأة على منافع وخدمات اجتماعية كافيـة          

بالدولة الطرف أن تكفل التقيد الكامل بالتشريعات القائمة على حنو يتيح للمرأة اللجـوء              
 . إىل وسائل اإلنصاف دون اخلوف من انتقام أرباب العمل

ويساور اللجنة القلق إزاء حالـة املـرأة الريفيـة، وال سـيما يف ضـوء الفقـر املـدقع الـذي           -٣٧٦
ــدم وصــوهلا إىل خــدمات الرعايــ    ــه وع ــان واخلــدمات    تعاني ــق االئتم ــيم ومراف ة الصــحية والتعل

 .اجملتمعية
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وحتث اللجنة الدولـة الطـرف إىل إيـالء اهتمـام خـاص الحتياجـات املـرأة الريفيـة،            -٣٧٧
يكفـــل مشـــاركتها يف عمليـــات صـــنع القـــرار ووصـــوهلا الكامـــل إىل مرافـــق التعلـــيم   مبـــا

 .واخلدمات الصحية واالئتمان
إزاء ازديــاد حــاالت العنــف املمــارس ضــد املــرأة، وال ســيما تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا  -٣٧٨

العنف املرتيل والتحرش اجلنسي يف أمـاكن العمـل، وهـو أمـر قـد يعـزى إىل األزمـة السـائدة يف             
ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء إفالت مرتكيب أعمال العنف هذه يف كـثري مـن األحيـان                 . البلد

 . من العقاب
لطرف على كفالة اختاذ هنج شامل للتصـدي للعنـف املمـارس          حتث اللجنة الدولة ا    -٣٧٩

 بشـأن العنـف املمـارس ضـد         ١٩ضد النساء والفتيات، مع مراعاة أحكام توصيتها العامة         
وجيب أن يتضمن ذلك تنفيذ التشـريعات القائمـة بفعاليـة علـى صـعيد املنـاطق ليـتم                   . املرأة

إىل ذلـك، حتـث اللجنـة الدولـة         إضـافة   . مكافحة أشكال العنف املمـارس ضـد املـرأة كافـة          
الطرف على النظـر يف سـن قـانون يشـمل املسـتوى االحتـادي ويسـري علـى مجيـع أراضـي                    
البلد، يرمي إىل مكافحة العنف املمارس ضد املرأة والقضاء عليه وكفالـة حصـول النسـاء                
اللوايت يقعن ضـحية العنـف والتحـرش اجلنسـي علـى احلمايـة ووسـائل اإلنصـاف الفعالـة،                    

كمـة مـرتكيب هـذه األعمـال ومعاقبتـهم بصـورة فعالـة، ومحايـة املـرأة محايـة فعالـة ضـد             وحما
وتوصي اللجنة أيضا بأن تبادر الدولة الطرف إىل إطـالق محلـة وطنيـة              . األعمال االنتقامية 

لتوعية اجلمهور بشأن العنف املمارس ضد املرأة وعدم قبول ظـاهرة العنـف مـن النـاحيتني              
ة وال سيما يف الظـروف الصـعبة الـيت يواجههـا البلـد حاليـا، وزيـادة                  االجتماعية واألخالقي 

ــالعنف        ــوظفني العــامني علــى اجلوانــب اجلنســانية املتصــلة ب ــدريب امل جهودهــا مــن أجــل ت
ــاملرأة، علــى أن يســتفيد        ــهاكا حلقــوق اإلنســان اخلاصــة ب ــرأة بوصــفه انت املمــارس ضــد امل

لقــانون ومقــدمو اخلدمــة القضــائية  خصوصــا مــن هــذا التــدريب العــاملون يف جمــال إنفــاذ ا 
 .والصحية

وفيما أعربـت اللجنـة عـن تقـديرها إلنشـاء الربنـامج الـوطين للصـحة اجلنسـية واألبـوة                      -٣٨٠
املسؤولة، يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف          

قهـا إزاء ارتفـاع معـدل حـاالت احلمـل           وتعرب اللجنة أيضا عن قل    . يف تقييم آلية هذا الربنامج    
لدى املراهقـات، وارتفـاع معـدل وفيـات األمهـات، وثلثهـا بسـبب اإلجهـاض غـري املشـروع،                     
وازدياد اإلصابات باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقـص املناعـة       

املترتبـة علـى األزمـة يف وصـول         ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء اآلثـار السـلبية          . اإليدز/البشرية



 

04-46275 197 
 

A/59/38  

ــة     ــيما خـــدمات الصـــحة اإلجنابيـ ــاملة وال سـ ــاء واملراهقـــات إىل اخلـــدمات الصـــحية الشـ النسـ
 .وخدمات الصحة اجلنسية

حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى كفالـة وصـول النسـاء واملراهقـات بالكامـل إىل             -٣٨١
 وهي هتيب بالدولة الطرف .اخلدمات الصحية، مبا فيها خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية

وهي حتـث   . أن تكفل التثقيف يف جمال الصحة اجلنسية والصحة اإلجنابية يف املدارس كافة           
أيضا الدولة الطرف على اختاذ كل ما يلزم من تدابري للحد من املعدالت املرتفعة لوفيـات                

 يف األمهات وكذلك مـن معـدل اإلصـابة بـاألمراض املنقولـة عـن طريـق االتصـال اجلنسـي           
وتطلــب اللجنــة إىل . اإليــدز/صــفوف النســاء، مبــا يف ذلــك فــريوس نقــص املناعــة البشــرية 

الدولــة الطــرف أن تضــمن تقريرهــا الــدويل املقبــل معلومــات شــاملة عــن تقيــيم الربنــامج     
 .الوطين للصحة اجلنسية والرشاد واألبوة املسؤولة

نات كافيـة بشـأن أمنـاط التعلـيم       ويساور اللجنة أيضا القلق إزاء عدم تضمن التقرير بيا         -٣٨٢
ــاليب           ــات بشــأن أس ــدم وجــود معلوم ــة، ولع ــدان الدراس ــتقين حســب اجلــنس ومي ــين وال امله

 .ومستويات التثقيف اجلنسي
تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تضــمن تقريرهــا املقبــل بيانــات ومعلومــات    -٣٨٣

ا، مبـا يف ذلـك يف جمـال التعلـيم           شاملة عن حالة املرأة التعليمية والفرص التعليمية املتاحة هل        
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا املقبـل معلومـات عـن مـدى                  . املهين

 .توافر خدمات التثقيف اجلنسي والفرص الفعلية املتاحة يف هذا اجملال
حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التصـديق علـى الربوتوكـول اإلضـايف لالتفاقيـة                    -٣٨٤
ــاد ــول التعــديل علــى الفقــرة    واملب ــة إىل قب ــادة  ١رة يف أقــرب فرصــة ممكن  مــن ٢٠ مــن امل

 .االتفاقية واملتعلقة بزمن انعقاد اجتماعات اللجنة
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ترد يف تقريرها الدوري املقبل على الشـواغل          -٣٨٥

رف إىل أن تعـد تقريرهـا   وهي تدعو الدولـة الطـ  . اليت أثريت يف املالحظات اخلتامية احلالية 
 .املرحلي املقبل وفقا للمبادئ التوجيهية اليت تعتمدها اللجنة يف ما يتعلق باإلبالغ

تالحظ اللجنة أن انضمام الـدول إىل الصـكوك الدوليـة الرئيسـية السـبعة املتعلقـة                  -٣٨٦
هـد  حبقوق اإلنسان، وهي العهـد الـدويل للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة والع               

الدويل للحقوق املدنية والسياسـية واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز                   
العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب               
ومجيع ضروب املعاملة أو املعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل                

تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، يعـزز متتـع املـرأة                  واال
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بناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة         . حبقوقها اإلنسانية وحريتها األساسية يف مجيع جوانب احلياة       
تشجع حكومة األرجنتني على النظر يف التصديق على املعاهدة اليت ليست بعد طرفا فيها، 

 .الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهموهي االتفاقية 
تطلـــب اللجنـــة أن يـــتم املبـــادرة علـــى حنـــو واســـع يف األرجنـــتني إىل نشـــر هـــذه   -٣٨٧

املالحظــات اخلتاميــة بغيــة توعيــة شـــعب األرجنــتني، وال ســيما املســؤولون احلكوميـــون        
، علـى اخلطـوات الـيت اختـذت         والسياسيون والربملانيون واملنظمات غري احلكوميـة النسـائية       

لكفالة املساواة القانونية والفعلية للمرأة واخلطوات املستقبلية اليت يتطلب اختاذها يف هـذا             
وهــي تطلــب إىل احلكومــة أن تواصــل علــى حنــو واســع، وال ســيما يف صــفوف     . الصــدد

ــة والربوتوكــول        ــوق اإلنســان، نشــر فحــوى االتفاقي املنظمــات السياســية ومنظمــات حق
ايف، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن وخطة عمل بيجني ونتائج الدورة االسـتثنائية            اإلض

ــة    ــة املعنون ــة العام ــة والعشــرين للجمعي ــرأة عــام  �الثالث املســاواة بــني اجلنســني  : ٢٠٠٠امل
 .�والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين
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 الفصل اخلامس
تفاقيـة القضـاء    الختيـاري   األنشطة املضـطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول اال           

 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز        ال من الربوتوكول االختياري     ١٢تنص املادة    - ٣٨٨

تفاقيـة مـوجزا    ال مـن ا   ٢١تدرج اللجنـة يف تقريرهـا السـنوي مبوجـب املـادة             أن  ضد املرأة على    
 .يألنشطتها مبوجب الربوتوكول االختيار

 
 مــن ٢اإلجــراء الــذي اختذتــه اللجنــة يف مــا يتعلــق باملســائل الناشــئة عــن املــادة     -ألف  

 الربوتوكول االختياري
ــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول        - ٣٨٩ ــر الفري ــة علمــا بتقري أحاطــت اللجن

ــة إجــراء بشــأن   و).الســابعانظــر املرفــق (االختيــاري يف دورهتــا الرابعــة   الرســالة اختــذت اللجن
 ).الثامنانظر املرفق  (١/٢٠٠٣
 

ــادة         -باء   ــئة عـــن املـ ــأن املســـائل الناشـ ــه اللجنـــة بشـ ــراء الـــذي اختذتـ  مـــن ٨اإلجـ
 االختياري الربوتوكول

 مـن الربوتوكـول االختيـاري، إذا تلقـت اللجنـة معلومـات         ٨ من املـادة     ١وفقا للفقرة    - ٣٩٠
 ِقبـل إحـدى الـدول األطـراف للحقـوق           موثوق هبا تشري إىل انتهاكات خطـرية أو منهجيـة مـن           

ــواردة يف االتفاقيــة،  ــة فــإن ال ــة الطــرف للتعــاون يف دراســة املعلومــات   تــدعو اللجن تلــك الدول
 .والقيام حتقيقا هلذه الغاية بتقدمي مالحظات تتعلق باملعلومات املعنية

لجنــة إىل  مــن النظــام الــداخلي للجنــة، يوجــه األمــني العــام انتبــاه ال ٧٧ووفقــا للمــادة  - ٣٩١
 ١دمت إىل اللجنـة للنظـر فيهـا مبوجـب الفقـرة             املعلومات املقدمة إىل اللجنة أو اليت يبدو أهنا قُ        

 . من الربوتوكول االختياري٨من املادة 
ــا  - ٣٩٢ ــادتني ألحكــام اووفق ــائق    ٨١ و ٨٠مل ــع وث ــرب مجي ــة، تعت ــداخلي للجن  مــن النظــام ال

 مـن الربوتوكـول االختيـاري سـرية وتعقـد      ٨دة وإجراءات اللجنة املتصـلة مبهامهـا مبوجـب املـا       
 .مجيع اجللسات املتعلقة باإلجراءات مبوجب تلك املادة جلسات مغلقة

 
 موجز بأنشطة اللجنة فيما يتعلق بالتحقيق بشأن املكسيك  

منظمــة املســاواة �، قــدم كــل مــن ٢٠٠٢أكتــوبر / تشــرين األول٢يف رســالة مؤرخــة  - ٣٩٣
يــة تتمتــع مبركــز استشــاري خــاص لــدى اجمللــس االقتصــادي   وهــي منظمــة غــري حكوم � اآلن
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وهــو مركــز يعــىن بقضــايا االغتصــاب يف ســيوداد      . �كاســا أميغــا �واالجتمــاعي، ومركــز  
خواريز، باملكسيك، معلومات حتتوي على مزاعم بأن هناك أعمال اختطاف واغتصاب وقتـل             

ك، وأن هنـاك علـى وجـه    يتعرض هلا النسـاء يف منطقـة شـيهواهوا بسـيوداد خـواريز يف املكسـي       
 فتـاة وبنـت، معظمهـن يعملـن يف صـناعة النسـيج قُـتلن يف منطقـة                   ٢٣٠التحديد ما يزيد علـى      

وطلبــت هاتــان املنظمتــان إىل اللجنــة أن جتــري حتقيقــا لــدى  . ســيوداد خــواريز أو مبقربــة منــها
 .املكسيك
 طـرف أعلنـت     ال تقبل اللجنة أي معلومـات إذا كانـت تلـك املعلومـات تتعلـق بدولـة                 - ٣٩٤

 من االتفاقية، عنـد توقيعهـا للربوتوكـول االختيـاري أو تصـديقها              ١٠ من املادة    ١وفقا للفقرة   
ــادتني      ــه يف امل ــة املنصــوص علي ــرف باختصــاص اللجن ــه، أهنــا ال تعت ــد صــدقت  . ٩ و ٨علي وق

 ومل يصــدر منــها هـــذا   ٢٠٠٢مــارس  / آذار١٥املكســيك علــى الربوتوكــول االختيــاري يف     
 . ميكن أن ينطبق على املكسيك٨يه، فإن اإلجراء الوارد يف نطاق املادة وعل. اإلعالن
ــرين    - ٣٩٥ ــة والعشـ ــا الثامنـ ــة، يف دورهتـ ــاين ٣١ إىل ١٣(وكانـــت اللجنـ ــانون الثـ ــاير / كـ ينـ
السـيدة  ( من نظامها الداخلي، من عضوين من أعضـائها          ٨٢قد طلبت، عمال باملادة     ) ٢٠٠٣

أن تقومــا بدراســة املعلومــات ) رجيينــا ترافرييــز دا ســيلفابوالنــدا فرييــر غــوميز والســيدة ماريــا  
املقدمة ومعلومـات متاحـة أخـرى، ويف ضـوء الدراسـة الـيت قامتـا هبـا، خلصـت اللجنـة إىل أن                        
املعلومات اليت قدمتها منظمتا املساواة اآلن وكاسا أميغا هـي معلومـات موثوقـة وأهنـا تتضـمن                   

ــهاكات خطــرية أو منت   ــة حبــدوث انت ــل ثابت ــة  دالئ . ظمــة للحقــوق املنصــوص عليهــا يف االتفاقي
مــايو / أيــار١٥وقــررت اللجنــة أن توجــه الــدعوة إىل حكومــة املكســيك لتقــدم مالحظــات يف 

ــد مــن املالحظــات يف   . ٢٠٠٣ ــه / متــوز٧ومزي يونيــه، قــدمت  / حزيــران٣ويف . ٢٠٠٣يولي
قـوق اإلنسـانية    منظمة املسـاواة اآلن ومنظمـة كاسـا أميغـا واللجنـة املكسـيكية للـدفاع عـن احل                  

 .والنهوض هبا معلومات إضافية إىل اللجنة
، )٢٠٠٣يوليــه  / متــوز ١٨يونيــه إىل  / حزيــران ٣٠(ويف الــدورة التاســعة والعشــرين     - ٣٩٦

وقامــت بتنســيب نفــس العضــوين للقيــام بزيــارة إىل . قــررت اللجنــة أن جتــري حتقيقــا يف األمــر
ــة يف دورهتــا ا   ــر ســري إىل اللجن ــة املعقــودة يف املكســيك وتقــدمي تقري ــاينكــانونلتالي ــاير / الث ين

٢٠٠٤. 
، أبلعـــت حكومـــة املكســـيك بقـــرار اللجنـــة بـــإجراء  ٢٠٠٣أغســـطس / آب١١ويف  - ٣٩٧

ويف . حتقيــق، وطلــب إليهــا أن توافــق علــى زيــارة تقــوم هبــا العضــوتان اللــتني نســبتهما لألمــر    
باتريشـيا   وافقت حكومـة املكسـيك علـى الزيـارة، وعينـت السـيدة               ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٢٧

أوالميندي، نائبة وزير للقضايا العاملية يف وزارة اخلارجية باعتبارها ممثلتـها يف عمليـة التحقيـق،         
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وأبــدت التزامــا بتقــدمي كــل املســاعدة الالزمــة لكفالــة أن تقــوم عضــوتا اللجنــة مبهمتــهما علــى  
أكتـوبر  /ول تشـرين األ   ٢٦ إىل   ١٨الوجه السليم، ووافقت على أن تـتم الزيـارة يف الفتـرة مـن               

وقد أظهرت حكومة املكسيك، منذ البدايـة، اسـتعدادها ألن يكـون تعاوهنـا تامـا مـع        . ٢٠٠٣
 .اللجنة
ــا     - ٣٩٨ ــرة املــذكورة آنف ــق يف الفت ــارة  . وقــد أجــرت العضــوتان املنســبتان التحقي ــا بزي وقامت

مــا أثنــاء زيارهت) مدينــة شــيهواهوا وســيوداد خــواريز   (املقاطعــة االحتاديــة وواليــة شــيهواهوا    
 .للمكسيك

ويف املقاطعة االحتادية أجرت السيدة فريير غـوميز والسـيدة ترافرييـز دا سـيلفا لقـاءات                  - ٣٩٩
الـوزير،  (، ووزارة التنميـة  )رئيس وحدة النهوض حبقوق اإلنسان ومحايتـها   (يف وزارة الداخلية    

ض احلكومـة   ، ومفـو  )ووكيل الـوزارة للتنميـة احلضـرية وإدارة األراضـي واملـدير العـام للمعهـد               
مكتـب النائـب العـام التـابع للمـدعي العـام       /االحتادية لقضـايا املـرأة يف سـيوداد خـواريز، وإدارة         

اجلرميــة املنظمــة واملراقبــة اإلقليميــة، احلمايــة     (للجمهوريــة وثالثــة مــن نــواب املــدعي العــام      
ــة   ــة، والشــؤون الدولي ــا   ) واإلجــراءات اجلنائي ــدعي الع ــان يف مكتــب امل ــديران العام ــع (م وامل من

رئيسة املعهد، واألمينـة التقنيـة ومنسـق شـؤون          (، ومعهد املرأة الوطين     )اجلرمية، ودعم الضحايا  
املمثـل  (، واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان          )املستشارين، ونائبـة املـدير العـام للشـؤون الدوليـة          

، ومستشـار   وكيـل الـوزارة للقضـايا العامليـة وحقـوق اإلنسـان           (، ووزارة اخلارجيـة     )العام الثاين 
والتقت عضوتا اللجنة أيضـا     ). وكيل الوزارة ونائب املدير العام للدائرة العامة حلقوق اإلنسان        

تسعة ممثلني عن اللجنة اخلاصة جمللس الشيوخ لرصد عمليات القتل اليت تتعـرض هلـا النسـاء يف                  
جمللـس النـواب،    سيوداد خواريز، ومخسة ممثلني عن اللجنة املعنيـة بالعـدل بـني اجلنسـني التابعـة                 

. واللجنة الفرعية للتنسيق واالتصـال ملنـع العنـف ضـد املـرأة يف سـيوداد خـواريز واملعاقبـة عليـه           
) صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة         (والتقت اخلبريتان أيضا هبيئـات تابعـة لألمـم املتحـدة            

هبـا ومنظمـة    اللجنة املكسيكية للدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض        (ومنظمات غري حكومية    
 ).ألفية املرأة

ويف عاصمة والية شيهواهوا، أجرت عضوتا اللجنة لقاءات مع حاكم الوالية املؤقـت              - ٤٠٠
واألمــني العــام للحكومــة، ونائــب املــدعي العــام للواليــة، ومــدير الشــؤون القانونيــة يف مكتــب  

 .وأجرتا لقاء أيضا مع رئيسة معهد شيهواهوا للمرأة. املدعي العام
ويف سيوداد خواريز أجـرت السـيدة فرييـر غـوميز والسـيدة ترافرييـز دا سـيلفا لقـاءات                - ٤٠١

ســلطات البلديــة مــع /الســلطات االحتاديــة والســلطات االحتاديــة/مشــتركة مــع ســلطات الواليــة
رابطات أمهات الفتيات الاليت قُتلن أو اخُتطفن يف سيوداد خواريز أو سيوداد شـيهواهوا ومـع         
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 ٢٠٠١وزارتا املواقع اليت عثر فيهـا يف عـام   . خرين وممثلني عن اجملتمع املدين أقرباء الضحايا اآل  
ــرة  ــر      ٢٠٠٢/٢٠٠٣والفت ــع مشــاغل النســيج وأفق ــد مــن جثــث الضــحايا، ومواق ــى العدي  عل

وأجرتا لقاء مـع مسـاعد املـدعي العـام للواليـة للمنطقـة الشـمالية،                . املناطق يف سيوداد خواريز   
، )املكتب املشترك للمدعي العام للتحقيق يف جـرائم قتـل النسـاء           (ة  واملدعي العام اخلاص للوالي   

واملســاعد الشخصــي للعمــدة، وممثــل مكتــب النائــب العــام للواليــة، ورئــيس القســم االحتــادي   
ــوق اإلنســان وقســم         ــام حلق ــل النســاء، واملنســق الع ــق يف جــرائم قت ــة املشــتركة للتحقي للوكال

 ).الشرطة االحتادية الوقائية(لعام مشاركة املواطنني التابع لوزارة األمن ا
ــات        - ٤٠٢ ــاء الضــحايا وأمه ــات ألقرب ــان أيضــا بتنظيم ويف ســيوداد خــواريز التقــت اخلبريت

، Justicia para Nuestras Hijas، و Nuestras Hijas de Regreso a Casaوهــي (الضــحايا 
 Red Ciudadana No(ومنظمــات غــري حكوميــة )!Intergración de Madres de Juárez و

Violencia y Dignidad Humana و Casa Promoción Juvenil و Organización Popular 

Independiente و CETLAC و Groupo 8 de marzo و Sindicato de Telefonistas (  وممـثلني
عن منظمـات غـري حكوميـة وطنيـة ودوليـة وهـي منظمـة كاسـا أميغـا، ومنظمـة املسـاواة اآلن                        

 .ة للدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض هباواللجنة املكسيكي
 ٣٠-١٢(، اعتمــدت اللجنــة يف دورهتــا الــثالثني ٢٠٠٤ينــاير / كــانون الثــاين٢٣ويف  - ٤٠٣

ــاين  ــانون الث ــا الــذي تضــمن النتــائج       )٢٠٠٤ينــاير /ك ــائج التحقيــق، تقريره ــد دراســة نت ، بع
ــة الطــرف   ــة إىل الدول ــالفقرتني  . والتوصــيات املوجه ــن املــ ٤ و ٣وعمــال ب ، أرســلت ٨ادة  م

النتائج اليت توصلت إليها اللجنة وتعليقاهتـا وتوصـياهتا سـرا إىل املمثـل الـدائم للمكسـيك لـدى                    
األمم املتحدة يف نيويورك مع طلـب بـأن تقـدم حكومـة املكسـيك مالحظاهتـا علـى التقريـر يف                      

 .غضون ستة أشهر من تسلمها التقرير
يوليـــه / متـــوز٢٣-٦(ديـــة والـــثالثني للجنـــة يوليـــه، أثنـــاء الـــدورة احلا/ متـــوز٢١ويف  - ٤٠٤
وتلقت اللجنة أيضا معلومـات تكميليـة مـن         . ، قدمت املكسيك مالحظاهتا إىل اللجنة     )٢٠٠٤

ــة املســاواة اآلن مؤرخــة    ــوز٧منظم ــه / مت ــوميز    . ٢٠٠٤يولي ــر غ ــة الســيدة فريي ــت اللجن وعين
وتقدمي تقرير عن ذلـك إىل      والسيدة ترافرييز دا سيلفا لدراسة املالحظات واملعلومات اإلضافية         

 .اللجنة
 ٩ مـن املـادة      ٢وبعد أن نظرت اللجنة يف مالحظات احلكومة، قـررت، وفقـا للفقـرة               - ٤٠٥

ــول        ــدم حبلـ ــرف إىل أن تقـ ــة الطـ ــدعو الدولـ ــاري، أن تـ ــول االختيـ ــن الربوتوكـ ــانون ١مـ  كـ
النتـائج   تقريرا مفصال عن اخلطوات اليت اختذت والتـدابري الـيت نفـذت و             ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
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اليت حتققت فيما يتصل جبميع التوصيات اليت قدمتها اللجنـة، الـواردة يف نتـائج اللجنـة املقدمـة                   
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣إىل الدولة الطرف يف 

ُنفذت مجيع أنشـطة اللجنـة وعمليـات تنسـيب األعضـاء فيمـا يتصـل هبـذا التحقيـق يف                  - ٤٠٦
 .ة من الربوتوكول االختياري والنظام الداخلي للجنةامتثال صارم بأحكام السرية ذات الصل

 كـانون   ٢٨-١٠(وقد أشارت اللجنة إىل أهنا سوف تنظر يف دورهتا الثانيـة والـثالثني               - ٤٠٧
 .، يف تدابري املتابعة اليت تتخذها احلكومة استجابة للتحقيق الذي أجرته)٢٠٠٥يناير /الثاين
ــة أن تصــدر يف موعــد الحــ   - ٤٠٨ ق مــوجزا لنتائجهــا وتوصــياهتا والســتجابة  وقــررت اللجن

 .احلكومة
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 الفصل السادس
 سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة  

سـبل ووسـائل التعجيـل بأعمـال     بشـأن   من جـدول األعمـال   ٦نظرت اللجنة يف البند      - ٤٠٩
ــتيها  ا ــة، يف جلس ــودتني يف  ٦٦٦ و ٦٤٨للجن ــوز٢٣ و ٦، املعق ــه/ مت ــت .٢٠٠٤ يولي  وكان

 .مغلقتاناجللستان 
 

  من جدول األعمال٦اإلجراء الذي اختذته اللجنة مبوجب البند   
 

 أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة للدورتني الثانية والثالثني والثالثة والثالثني  
أكدت اللجنة أن أعضـاء الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة للـدورة الثانيـة والـثالثني هـم                       - ٤١٠

 :كما يلي
 ميا كوكر أبياهدوركاس فر 
 آيدا غونزاليس مارتينيس 
 فرنسواز غاسرب 
 هيسو شني 
 وبيسكوبفيكتوريا  
وقررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة للـدورة الثالثـة والـثالثني                 - ٤١١

 :واألعضاء املناوبني كما يلي
  زرداين-ميهوب لمرمي ب 
 ساملة خان 
 دوبرافكا سيمونوفيتش 
 ) يزال يتعني حتديد األعضاء الباقنيال( 

 :األعضاء املناوبون
 نايلة جرب 
 روزاريو منالو 
 )ال يزال يتعني حتديد األعضاء املناوبني الباقني( 
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تواريخ الدورة الثانية والثالثني والفريق العامل ملا قبـل الـدورة للـدورة الثالثـة والـثالثني            
 الرسائل مبوجب الربوتوكول االختياري لالتفاقيةوالدورة اخلامسة للفريق العامل املعين ب

، ســتعقد الــدورة الثانيــة ٢٠٠٥وفقــا ملشــروع جــدول املــؤمترات واالجتماعــات لعــام   - ٤١٢
وسيعقد الفريـق العامـل     . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٨ إىل   ١٠ن للجنة يف الفترة من      ووالثالث

فربايـر  / شـباط ٤يناير إىل  / كانون الثاين  ٣١ من   والثالثني يف الفترة  الثالثة  ملا قبل الدورة للدورة     
وســـتعقد الـــدورة اخلامســـة للفريـــق العامـــل املعـــين بالرســـائل مبوجـــب الربوتوكـــول   . ٢٠٠٥

 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين٣١االختياري يف الفترة من 
 

ورة الرابعـة والـثالثني     تواريخ الدورة الثالثة والثالثني والفريق العامل ملا قبل الدورة للـد            
 والدورة السادسة للفريق العامل املعين بالرسائل مبوجب الربوتوكول االختياري

، ســتعقد الــدورة الثالثــة ٢٠٠٥وفقــا ملشــروع جــدول املــؤمترات واالجتماعــات لعــام   - ٤١٣
وسـيعقد الفريـق العامـل ملـا قبـل      . ٢٠٠٥يوليـه  / متـوز ٢٢ إىل ٥ن للجنة يف الفترة مـن    ووالثالث

وستعقد الـدورة   . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ٢٩ إىل   ٢٥الدورة للدورة الرابعة والثالثني يف الفترة من        
السادســـة للفريـــق العامـــل املعـــين بالرســـائل مبوجـــب الربوتوكـــول االختيـــاري يف الفتـــرة مـــن  

وإذا مـا أذنـت اجلمعيـة العامـة للجنـة باالجتمـاع             . ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١يونيه إىل   /حزيران ٢٧
يوليـه  / متـوز  ٢٩ إىل   ٥ورة يف الفتـرة مـن       والثالثني، ستعقد الد  الثالثة  ايف يف دورهتا    ألسبوع إض 

إىل  ١، وسيعقد الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة للـدورة الرابعـة والـثالثني يف الفتـرة مـن               ٢٠٠٥
 .٢٠٠٥أغسطس /آب ٥
 

 التقارير اليت ستنظر فيها اللجنة يف دوراهتا املقبلة  
 :نظر يف التقارير التالية يف دورتيها الثانية والثالثني والثالثة والثالثنيقررت اللجنة ال - ٤١٤

 الدورة الثانية والثالثون )أ( 
 :التقرير األويل ��١ 
ــة الشــعبية     ــة الو الدميقراطي ــة األول     (مجهوري ــارير الدوري ــر املوحــد للتق التقري

 )والثاين والثالث والرابع واخلامس
 )تقارير الدورية األول والثاين والثالثالتقرير املوحد لل(ساموا   
 :التقارير الدورية ��٢ 
 )التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس (إيطاليا  
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 )التقرير املوحد للتقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس (باراغواي  
 )التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس (تركيا  
 )التقرير الدوري الثاين (ئراجلزا  
 )التقرير املوحد للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس (غابون  
 )التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الثاين والثالث(كرواتيا   
 الدورة الثالثة والثالثون )ب( 
 :التقارير األولية ��١ 
 )اين والثالث والرابعالتقرير املوحد للتقارير الدورية الث (بنن  
 )التقرير األول (مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  
ــة مقــدونيا اليوغوســالفية الســابقة     ــة  (مجهوري ــر املوحــد للتقــارير الدوري التقري

 )األول والثاين والثالث
 )التقرير املوحد للتقارير الدورية األول والثاين والثالث (غامبيا  
 )التقرير األول(لبنان   
 :التقارير الدورية ��٢ 
 )لتقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس( استرالياأ  
 )التقرير الدوري الثالث (إسرائيل  
 )التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس (أيرلندا  
 )التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس (بوركينا فاسو  
 )التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس( تايلند  
 )التقرير املوحد للتقارير الدورية الثالث والرابع واخلامس والسادس(غيانا   
املـذكورة أعـاله قـائم علـى         ١١الــ   الـدول األطـراف     تقارير  الحظت اللجنة أن عدد     و - ٤١٥

سـبوع إضـايف يف دورهتـا الثالثـة     أساس افتـراض أن اجلمعيـة العامـة سـتأذن للجنـة باالجتمـاع أل          
 ةالــدول األطــراف الثالثــتقــارير ويف حالــة عــدم حتقــق ذلــك، فإنــه ســينظر فقــط يف . والــثالثني

مجهوريـة  أسـتراليا، تايلنـد،     : ٢٠٠٦ينـاير   /التالية يف الـدورة الرابعـة والـثالثني يف كـانون الثـاين            
 .مقدونيا اليوغوسالفية السابقة



 

04-46275 207 
 

A/59/38  

 
  من االتفاقية١٨ة مبوجب املادة تعزيز أساليب عمل اللجن  

 
اإلجراء املتخذ بشأن االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف االجتماع غري الرمسي املعقود يف   

  بشأن طرق العمل٢٠٠٤مايو / أيار٧ إىل ٥أوترخت هبولندا يف الفترة من 
ة الالزمـة  وافقـت اللجنـة علـى أن تطلـب مـن اجلمعيـة العامـة أن ختصـص املـوارد املاليـ           - ٤١٦

ويـرد يف املرفـق التاسـع بيـان باآلثـار املترتبـة             ). ٣١/١انظر املقرر   (لتمديد فترة اجتماع اللجنة     
 .يف امليزانية الربناجمية على ذلك املقرر

لتعزيز طرق عملـها، وقـررت تنفيـذها اعتبـارا     )  ي-أ  (اعتمدت اللجنة التدابري التالية      - ٤١٧
 .٢٠٠٥يناير / ستعقد يف كانون الثاينمن دورهتا الثانية والثالثني اليت

 
 نظر اللجنة يف التقارير وإجراء حوار بّناء مع الدول األطراف )أ(  

 جلسـتان للنظـر يف التقـارير األوليـة،          ٢٠٠٥ينـاير   /بارا من كانون الثاين   اعتستخصص   - ٤١٨
عـرض كـل    وستقتصـر مـدة     . وسيستمر العمل بتخصـيص جلسـتني للنظـر يف التقـارير الدوريـة            

 . دقيقة٣٠على لتقريرها دولة طرف 
ستذكر الرئيسة، يف بداية احلوار البّناء، عدد اخلرباء الذين سيطرحون أسئلة يف إطـار              و - ٤١٩

 كل مادة أو جمموعة من املواد كي يتمكن اخلرباء من النظر يف مـداخالهتم فيمـا يتصـل بأسـئلة                   
كـل خـبري مداخالتـه    وسـيحدد  . د مـن املـوا  يف كـل جمموعـة  /يف إطار كل مادة   ين  خرآلاخلرباء ا 

.  دقـائق  ٣كـل مداخلـة علـى       مـدة   حبيث ال تزيد عن مداخلتني لكـل دولـة طـرف، وستقتصـر              
 . للكالملرصد االلتزام باحلد الزمينبساعة ميقاتية وسيستمر العمل 

وستقام فرقة عمل قطرية، على أساس جترييب، إلحدى الدول اليت سـتقدم تقريرهـا يف                - ٤٢٠
وسيأخذ أعضاء فرقة العمل القطرية زمام املبادرة خالل احلوار البّنـاء           . ية والثالثني الدورة احلاد 
أما التفاصيل املتعلقة بطرائق فرقة العمل القطريـة فسـتحدد يف   . مع الدولــة الطرف الذي جيرى   
 .تلك الدورة

 وبعد العرض الـذي تقدمـه الدولـة الطـرف، سـتوجِّه الرئيسـة وفـد الدولـة الطـرف إىل                     - ٤٢١
.  علــى حنــو دقيــق ومــوجز ومباشــر ضــرورة تنظــيم الوقــت بعنايــة، والــرد علــى األســئلة املثــارة  

نظـرا  ستدعو الرئيسة الدولة الطرف إىل أن تبني بوضوح عندما ال ميكن الرد على سـؤال                 كما
ألن عدم وجود جـواب أو وجـود إجابـات غـري كافيـة علـى األسـئلة املثـارة قـد يـتمخض عـن                    

، يف هنايـة املطـاف يف        ذلـك  ظهـر يه إىل الدولة الطرف يف هناية احلوار، وقـد          أسئلة للمتابعة توجّ  
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كما ستبني الرئيسة للوفـد أنـه سـيطلب إىل الوفـد، عنـد االقتضـاء، أن حيـد                   . التعليقات اخلتامية 
 .الوقتمن ردوده العتبارات 

، ٢ و ١علـى حـدة، باسـتثناء املـواد        مـادة   كـل   سينظر يف التقارير األولية علـى أسـاس          - ٤٢٢
ــات   ١٦ و ١٥، و ٨ و ٧ و ــا بوصــفها جمموع ــينظر فيه ــيت س ــئلة    . ، ال ــن األس ــة م ــد طائف وبع

يوجِّهها اخلرباء يأيت دور ردود الدولـة الطـرف، مث تـأيت جمموعـة أخـرى مـن األسـئلة والـردود                       
جولـة مسـتقلة للمالحظـات العامـة،        بتخصـيص   وسـيوقف العمـل     . حىت تتم تغطية مجيـع املـواد      

 .٢ و ١اء إمكانية إدراج أي مالحظات عامة مع أسئلتهم بشأن املادتني خربستتاح لللكن 
أي اجلـزء   (وسُينظر يف التقارير الدوريـة حسـب األجـزاء املوضـوعية األربعـة لالتفاقيـة                 - ٤٢٣
 ١٠املـواد مـن     : ، واجلـزء الثالـث    ٩ إىل   ٧املـواد مـن     : ، واجلزء الثاين  ٦ إىل   ١املواد من   : األول
، وسُتصـنف أسـئلة اخلـرباء يف جمموعـات وفقـا      )١٦ إىل ١٥املواد مـن  : ابع، واجلزء الر ١٤إىل  
وعندما يسجل اخلرباء أسـئلتهم يف إطـار جمموعـة مـا فـإهنم سـيبينون بـني قوسـني، قـدر                 . لذلك

اإلمكان، املادة اليت يندرج يف إطارها السؤال املطروح كي ُيتاح للرئيسـة أن تصـنف األسـئلة،                 
 .حسب االقتضاء

 
 ريق العامل ملا قبل الدورةالف )ب(  

سيقوم الفريق العامل ملا قبل الدورة بإعداد قوائم للمسـائل واألسـئلة بالنسـبة للتقـارير                 - ٤٢٤
، وكـذلك بالنسـبة للتقـارير    )بـدءا مـن الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة الثانيـة والـثالثني           (األولية  
.  ســؤاال واضــحا ومباشــرا٣٠ولــن حتتــوي كــل قائمــة علــى أكثــر مــن جممــوع يبلــغ . الدوريــة

ولدى إعداد قوائم املسائل واألسـئلة بالنسـبة للتقـارير الدوريـة، سـيويل الفريـق العامـل ملـا قبـل                      
الــدورة اهتمامــا خاصــا للمتابعــة الــيت تقــدمها الدولــة الطــرف للتعليقــات اخلتاميــة الســابقة           

ئلة يف إطار مواضـيع     وسيستمر العمل بتجميع األس   . سيأخذ بعني االعتبار تقريرها السابق     كما
وسـيقدم الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة املشـورة إىل               . ذات أولوية بدال من تناول مـواد حمـددة        

اللجنة بشأن األساس املنطقي الختيار ترتيب أولوية املسائل املثارة، إما يف التقرير الذي يقدمـه               
، يف اإلحاطــة املقدمــة مــن رئــيس الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة إىل اللجنــة، أو عنــد االقتضــاء

 .املقرر القطري إىل اللجنة
وستستمر احملافظة قدر اإلمكان على التوازن اجلغرايف يف تكوين الفريق العامل ملا قبـل               - ٤٢٥
 .الدورة
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وسـيتم، بصـورة    . وستبقي اللجنة أعمال الفريق العامل ملا قبل الدورة قيد االستعراض          - ٤٢٦
ة بإشراك كافة املقررين القطـريني يف الفريـق العامـل ملـا قبـل           خاصة، استكشاف الطرائق الكفيل   

 .الدورة مع احتمال تقصري فترة اجتماع الفريق العامل ملا قبل الدورة
 

 املقرر القطري )ج(  
ستواصل اللجنة تسمية مقرر قطري من بني أعضـائها مـن أجـل تقريـر أو تقـارير كـل                  - ٤٢٧

وسـيقدم املقـرر القطـري إحاطـة تتـراوح مـدهتا مـن         . دولة طرف، وسيستمر تعزيـز دور املقـرر       
 دقيقة إىل اللجنـة يف اجتمـاع مغلـق يف اليـوم السـابق، أو يف أحـد األيـام السـابقة،                    ١٥ إىل   ١٠

وستربز هذه اإلحاطة التحديات واملسائل الرئيسية املعروضة للنظر بدال مـن           . للنظر يف التقارير  
 إىل األسـاس املنطقـي لترتيـب األولويـات الـواردة            تقدمي موجز للتقرير، وسيشري املقرر القطري     

وســيقوم املقــرر القطــري بالــدور الريــادي يف توجيــه اللجنــة لــدى . يف قائمــة املســائل واألســئلة
 .حتديد األولويات اليت سُتدرج يف التعليقات اخلتامية فيما يتعلق بالتقارير الدورية

 الفريق العامل ملا قبل الدورة املكلـف        وسينضم املقررون القطريون، قدر اإلمكان، إىل      - ٤٢٨
ــارة للنظــر يف تقاريرهــا     . بإعــداد قــوائم املســائل واألســئلة فيمــا يتعلــق بالــدول األطــراف املخت

وستوفر األمانة العامة نفس املعلومات بشأن تقارير الدول اليت اختريت للنظـر يف وقـت واحـد                 
يف احلـاالت الـيت ال يكـون فيهـا املقـرر            للمقرر القطري وألعضاء الفريق العامل ملا قبل الـدورة          

ويف هـذه احلـاالت سـيتعاون املقـرر القطـري           . القطري عضوا يف الفريق العامل ملـا قبـل الـدورة          
مع أعضاء الفريق العامل ملا قبل الدورة يف وضع قائمة املسائل واألسئلة بطريقة فعالة ومناسـبة                

صوص، اتصـاال مـع عضـو الفريـق       وسيجري املقرر القطري، على وجه اخل     . من حيث التوقيت  
العامــل ملــا قبــل الــدورة املســؤول عــن وضــع الصــيغة النهائيــة لقائمــة املســائل واألســئلة بصــدد   

 .التقرير احملدد للمقرر القطري
 

 التعليقات اخلتامية املركزة )د(  
وافقـت اللجنــة علــى استصــواب وضــع قائمـة باألولويــات لعــدد حمــدود مــن الشــواغل    - ٤٢٩

ركــزة ذات الطبيعــة الناشــئة أو املتكــررة يف كــل مــن تعليقاهتــا اخلتاميــة علــى التقــارير    اهلامــة امل
، ســيبدأ ٢٠٠٥ينــاير /وهلــذا الغــرض، قــررت اللجنــة أنــه، اعتبــارا مــن كــانون الثــاين . الدوريــة

 يف كل من تعليقاهتـا اخلتاميـة علـى التقـارير            جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات   الفرع بشأن   
كمـا ستشـري تلـك      . فقرة ُيقـيِّم فيهـا اإلطـار العـام لتنفيـذ االتفاقيـة يف الدولـة الطـرف                 الدورية ب 

الفقــرة إىل، أو تكــرر التأكيــد علــى، املســائل ذات األمهيــة الــيت أُبــرزت يف التعليقــات اخلتاميــة   
. الســابقة، وكــذلك اإلجــراءات الــيت تتخــذها، أو ال تتخــذها، الدولــة الطــرف يف هــذا الصــدد
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نة أن تكون التعليقات اخلتاميـة خاصـة باحلالـة احملـددة يف الدولـة املقدمـة للتقريـر         وستكفل اللج 
 .بدال من أن ُتصاغ بلغة عامة

ــة لترتيــب أولويــات           - ٤٣٠ ــر واملناقشــة بشــأن املعــايري املتبع ــد مــن النظ ــا ســيجري املزي كم
 .االهتمامات يف التعليقات اخلتامية على التقارير الدورية الالحقة

 
 جراءات صياغة التعليقات اخلتامية واعتمادهاإ )هـ(  

ــة      - ٤٣١ ــا أيضــا بوضــع مشــروع التعليقــات اخلتامي . ســوف يقــوم اخلــبري املعــني مقــررا قطري
فاللجنة تعقد جلسة مغلقة بعد احلوار البناء للنظر يف املسائل واالجتاهات الرئيسية اليت سـتظهر               

والتعليقـات اخلتاميـة الـيت يـتم وضـع          . الطـرف يف التعليقات اخلتامية فيمـا يتعلـق بتقريـر الدولـة            
مشروعها فيما بعد ال تعكس سوى اآلراء اليت مت اإلعراب عنها يف اجللسات الـيت ُعـرض فيهـا     

ويبـدي اخلـرباء للمقـرر القطـري، مباشـرة      . التقرير وليسـت اآلراء الفرديـة للمقـررين القطـريني        
ية الـيت سـتظهر يف التعليقـات اخلتاميـة          عقب اجللسـة املغلقـة بشـأن املسـائل واالجتاهـات الرئيسـ            

وبعـد أن يسـتكمل املقـرر القطـري املشـروع،         . تلك، رغبتهم يف أن ُيستشاروا بشأن املشـروع       
وعنـدما  . يستشري هؤالء اخلرباء ويدمج تعليقاهتم قدر اإلمكان قبـل أن ُيقـدم املشـروع للترمجـة               

مي تعليقـاهتم إىل املقـرر القطـري        ُيتاح املشروع باللغات، ستظل لـدى مجيـع اخلـرباء فرصـة لتقـد             
ويف تلــك املرحلــة، سيشــري املقــرر القطــري . قبــل أن ُينظــر يف املشــروع يف جلســة عامــة مغلقــة

 أو يولــن ُيجــرى أي حتريــر موضــوع. أيضــا إىل أي مســائل تــرد يف املشــروع دون أن ُتحســم 
 .لغوي إضايف للمشروع يف اجللسة العامة املغلقة

 
  اليت ُتدرج يف التعليقات اخلتاميةالعناصر القياسية )و(  

تكرر اللجنة ذكر العناصر القياسـية احلاليـة الـيت ينبغـي إدراجهـا يف املقدمـة والفقـرات                    - ٤٣٢
ــة    ــات اخلتامي ــة القياســية للتعليق ــرر  (اخلتامي ــرات  /١٩انظــر املق ــا الفق  ٣٧٤، و ))ز (٣٧٩ثاني

ــابعة والعشـــرين ٣٧٥ و ــا السـ ــا سي). ، الـــذي اعتمـــد يف دورهتـ شـــار إىل التصـــديق علـــى  كمـ
ــة   ــاري امللحــق باالتفاقي ــدة إىل الفــرع املتعلــق   . الربوتوكــول االختي وسُتضــاف فقــرة أوىل جدي

 ).�التعليقات اخلتامية املركزة�انظر حتت  (جاالت االهتمام الرئيسيةمب
وستواصل اللجنة ممارسة ذكر التاريخ الذي يستحق فيه تقـدمي التقريـر الـدوري الثـاين                 - ٤٣٣
 يف تعليقاهتا اخلتامية بوصفها طريقـة لتـذكري الـدول األطـراف بالتزاماهتـا بتقـدمي التقـارير                   وذلك

وسـُتدعى الـدول األطـراف إىل توحيـد التقريـرين التـاليني يف              .  مـن االتفاقيـة    ١٨مبوجب املـادة    
احلاالت اليت يكون فيها تاريخ استحقاق التقريـر التـايل قـد انقضـى فعـال أو يكـون يف غضـون                      

 .السنة
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 شكل وطول تقارير الدول األطراف، والردود على قوائم املسائل واألسئلة )ز(  
 ٧٠ صفحة للتقـارير األوليـة و        ١٠٠أكدت اللجنة على عدد الصفحات احملدد البالغ         - ٤٣٤

ــة إلعــداد التقــارير       ــة التوجيهي ــادئ اللجن ــوارد يف مب ــة، علــى النحــو ال صــفحة للتقــارير الدوري
)A/57/38 ــا ــق، اجلــزء الث ــذه     ). ين، املرف ــات، غــري أن ه ــة الطــرف أن تضــم مرفق وجيــوز للدول

 .املرفقات لن تترجم
ــا         - ٤٣٥ ــئلة خمتصــرا ودقيق ــة املســائل واألس ــى قائم ــة الطــرف عل ــي أن يكــون رد الدول ينبغ
 صـفحة   ٣٠-٢٥صلة وثيقة باملوضوع، وأال يتجاوز الطول احملدد لعدد الصفحات البـالغ             وذا

)Times new Roman, 12 font .(         وعنـد إحالـة قـوائم املسـائل واألسـئلة، سـيتم إخطـار الـدول
وللدول األطراف إمكانية إحلـاق عـدد حمـدود مـن الصـفحات اإلضـافية               . األطراف وفقا لذلك  

 .من البيانات اإلحصائية فقط
وعنــدما تواجــه الرئيســة بتقــارير أو ردود تتجــاوز حــدود الصــفحات املقــررة، ســتثري،  - ٤٣٦

. بّنــاء، هــذا األمــر مــع وفــد الدولــة الطــرف يف مالحظاهتــا االفتتاحيــة واخلتاميــةخــالل احلــوار ال
جيوز أن يظهر هذا الشاغل يف التعليقات اخلتامية، حيث ستطبق بعض املرونة فيمـا يتعلـق                 كما

 .بالتقارير األولية
للجنـة  ويطلب إىل األمانة العامة أن تؤدي دورا أكثر فاعلية يف نقل املبادئ التوجيهيـة                - ٤٣٧

كمـا  . إىل الدول األطراف فيمـا يتعلـق حبـدود عـدد الصـفحات املطّبـق علـى التقـارير والـردود                    
ُيطلب إىل األمانة العامة أن تبذل مزيـدا مـن اجلهـود لكفالـة احلصـول علـى الـردود مـن الـدول            

 .املقدِّمة للتقارير يف الوقت املناسب
 

 التقارير اليت ُتطلب على أساس استثنائي )ح(  
ــا   - ٤٣٨ ــة يف مقرره ــارير     /٢١أكــدت اللجن ــا إىل طلــب تق ــد تضــطر أحيان ــا ق ــى أهن أوال عل

مـن االتفاقيـة، بغيـة احلصـول علـى          ) ب (١-١٨استثنائية من الدول األطراف، مبوجـب املـادة         
معلومـــات بشـــأن انتـــهاك فعلـــي أو حمتمـــل حلقـــوق اإلنســـان اخلاصـــة بـــاملرأة وفحـــص هـــذه   

ــاك ســبب خــا    ــهاك  املعلومــات، حيثمــا يكــون هن ــدعو للقلــق بشــأن هــذا االنت ويف هــذا . ص ي
 :الصدد، اعتمدت اللجنة املعايري واملبادئ التوجيهية املنقحة التالية

ينبغي أن تكون هناك معلومات موثوقة وكافية تدل على وجود انتـهاكات خطـرية أو     � 
 منهجية حلقوق املرأة، ويف أي حالة مهما كانت؛

 على أساس اجلنس، أو تكون موجهة ضـد املـرأة أو            وهذه االنتهاكات هي اليت حتصل     � 
 تؤثر على املرأة من جراء جنسها؛
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 ينبغي أن تركز التقارير على مسألة أو مسائل معينة حتددها اللجنة؛ � 
 .تقدم الدول األطراف تقاريرها للنظر فيها يف الدورة اليت حتددها اللجنة � 

. �علـى أسـاس اسـتثنائي     �ن التقـارير املطلوبـة      واملصطلح املوّحد للتقارير من هذا النوع سيكو      
وسيتم حتديد طرائق النظر يف التقارير املطلوبـة علـى أسـاس اسـتثنائي يف كـل حالـة علـى حـدة                      
من ِقبل اللجنة، واستنادا إىل اخلربة اليت ستكتسبها اللجنة خالل النظـر يف تقريـر املتابعـة املقـدم      

 .من األرجنتني يف دورهتا احلادية والثالثني
 

 النظر يف تنفيذ االتفاقية يف حالة عدم وجود تقرير )ط(  
قررت اللجنة، من حيث املبدأ، أال تنظر يف تنفيذ دولة طرف لالتفاقيـة يف حالـة عـدم                   - ٤٣٩

ــدبريا يتخــذ كملجــأ أخــري ويف حضــور وفــد      ــر، إال إذا كــان ذلــك ت والحظــت . وجــود تقري
 االجتماع اخلامس عشر لرؤساء اهليئـات       اللجنة، عندما فعلت ذلك، التوصية اليت صدرت عن       

املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنسـان بصـدد التـدابري اإلضـافية واملتدرجـة لتشـجيع تقـدمي               
التقارير الـيت مل تقـدم يف وقتـها، مبـا يف ذلـك إدراج دراسـة تنفيـذ الدولـة الطـرف لالتفاقيـة يف                          

). A/58/350انظــر (املعنيــة حـال عــدم وجــود تقريـر ولكــن مبشــاركة وفـد مــن الدولــة الطـرف     
وســيتخذ هــذا التــدبري علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، ال ســيما يف احلــاالت الــيت مل تقــدم  
الدولــة الطــرف فيهــا تقريــرا أوليــا لعــدة ســنوات بعــد التصــديق، وعلــى أســاس تقــدير اللجنــة     

طـار  وسيسبق هذه اخلطوة بـذل جهـود أخـرى، منـها إخ           . لألسباب املمكنة لعدم تقدمي التقرير    
الدولة الطرف املعنية بعزم اللجنة على دراسة تنفيذ االتفاقيـة يف دورة مسـتقبلية حمـددة، وبأهنـا                  

وسـيجري تعـيني    . تدعو الدولـة الطـرف إىل تقـدمي التقريـر املطلـوب قبـل تلـك الـدورة احملـددة                   
 .الدورة املستقبلية بشكل يتاح فيه للدولة الطرف زمن كاف إلعداد تقريرها وتقدميه

 
 وضع آلية ملتابعة تنفيذ التعليقات اخلتامية )ي(  

قررت اللجنة أن تعود إىل تنـاول هـذه املسـألة يف مرحلـة الحقـة، نظـرا لعـبء عملـها                      - ٤٤٠
 .احلايل

 
 استعراض أساليب عمل اللجنة  

وافقــت اللجنــة علــى أن يتضــمن تقريرهــا الســنوي استعراضــا ألســاليب عملــها احلــايل  - ٤٤١
ة وتيسـري اضـطالع الـدول األطـراف وغريهـا مـن األطـراف املهتمـة بتنفيـذ                 جلعلها أكثـر شـفافي    

االتفاقية عليهـا، مبـا يف ذلـك وكـاالت األمـم املتحـدة وبراجمهـا وصـناديقها ومنظمـات اجملتمـع                      
 ).انظر اجلزء الثاين، املرفق العاشر(املدين 
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 طلب التقرير الدوري املوحد الثاين والثالث للهند  
ــى رســالتيها       أعربــت اللجنــ  - ٤٤٢ ــد عل ــة اهلن ــن حكوم ــا أي رد م ــدم تلقيه ة عــن أســفها لع

السابقتني واللتني طلبت فيهمـا معلومـات عـن التـاريخ املتوقـع لتقـدمي التقريـر الـدوري املوحـد                     
 ٨ و ١٩٩٨أغســــطس / آب٨اللــــذين حــــل موعــــد تقــــدميهما يف (الثــــاين والثالــــث للهنــــد 

ت عـن أحـداث جوجـارات وتأثريهـا         ، مبا يف ذلـك معلومـا      ) على التوايل  ٢٠٠٢أغسطس  /آب
كما أعربت اللجنة عـن أسـفها ألن اجتمـاع الرئيسـة بنائـب املمثـل الـدائم للهنـد            . على النساء 

، مل يـــؤد كـــذلك إىل النتيجـــة ٢٠٠٤مـــارس / آذار٢لـــدى األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك، يف  
اون حكومـة   وقررت اللجنة لذلك توجيه رسالة إىل وزيـر اخلارجيـة، تطلـب فيهـا تعـ               . املرجوة

 .اهلند يف تقدمي املعلومات املطلوبة
 

 احملاضر املوجزة  
وأحاطــت . دأبــت اللجنــة علــى النظــر يف هــذه املســألة منــذ دورهتــا التاســعة والعشــرين - ٤٤٣

القـرار  (يف دورهتا الثامنة واخلمسـني       العام   األمنيإىل  علما بالطلب الذي وجهته اجلمعية العامة       
جيـري دراسـة دقيقـة جلـدوى تكـاليف احملاضـر املـوجزة              �ىل أن   والذي دعت فيـه إ    ) ٥٨/٢٥٠

، بالتشاور الكامل مـع اهليئـات       وأن يستعرض قائمة اهليئات اليت حيق إصدار احملاضر املوجزة هلا         
ــة تقيــيم مــدى احلاجــة إىل تلــك احملاضــر، و     ــة ذات الصــلة، بغي ــة الدولي ــة حبــثاحلكومي  إمكاني

ــة،    ــاءة وفعالي ــر كف ــى حنــو أكث ــة     إصــدارها عل ــق جلن ــرا هبــذا الشــأن، عــن طري ــدم تقري  وأن يق
الدراســة، هــذه ولــدعم إعــداد . �املــؤمترات، إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا التاســعة واخلمســني

، إصـدار احملاضـر املـوجزة هلـا       التمست األمانة العامة آراء اللجنة باعتبارها من اهليئات اليت حيق           
 كــان بوســع اللجنــة حبــث إمكانيــة التخلــي عــن  مــا إذامعرفــة بشــأن مجلــة مــن املواضــيع منــها  

 .، وكذلك حبث بدائل ممكنة للمحاضر املوجزةاستعمال احملاضر املوجزة أو تقليص استعماهلا
ــا تفضــل التســجيل الصــويت         - ٤٤٤ ــة إىل أهن ــارات املقترحــة أشــارت اللجن ــتنادا إىل اخلي واس

لسـت يف موقـع األمـم املتحـدة أو          الرقمي لوقائع اجللسات، الذي يتاح جبميع اللغـات الرمسيـة ا          
ويف الوقت ذاته، أكدت اللجنـة جمـددا قلقهـا          . يف مقصورات االستماع اجملهزة خصيصا لذلك     

من عدم إصدار أي حماضر موجزة لوقائع جلسات منـذ سـنوات عديـدة بـأي لغـة مـن اللغـات                      
 .على الرغم من أحقيتها يف ذلك

 
 ةالذكرى اخلامسة والعشرون العتماد االتفاقي  

مناسـبة يف   أحاطت اللجنة علما باألعمال التحضريية اليت اضطلعت هبا أمانتـها لتنظـيم              - ٤٤٥
ستديرة خالل الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة            املمائدة  شكل مناقشة يف اجتماع لل    

ــة يف    ــة لالتفاقيــ ــاد اجلمعيــ ــذكرى اعتمــ ــاء بــ ــا احتفــ ــؤرخ ٣٤/١٨٠قرارهــ ــانون ١٨ املــ  كــ
 ،وقـررت إصـدار بيـان   .  األمانـة بذلتـها ورحبـت اللجنـة بـاجلهود الـيت     . ١٩٧٩ديسـمرب  /األول
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 سـُيعد فيمـا بـني       ،أكتـوبر /يف منتصـف تشـرين األول     هذه املناسـبة التذكاريـة الـيت سـتنظم          أثناء  
واتفقـت اللجنـة علـى منـاط        . الربيـد االلكتـروين   عرب  الدورات عن طريق التشاور بني األعضاء       

وسـُيعاد  .  يف البيـان وكـذلك علـى اجلـدول الـزمين إلعـداده      بعسـيت النـهج الـذي    وعلـى   التركيز  
ــان يف   ــرح أعضــاء سلســلة مــن الســبل األخــرى     . ديســمرب/ كــانون األول١٨إصــدار البي واقت

 البيـان لكافـة الـدول األطـراف         اللجنة بتبليغ منها قيام رئيس    لتسليط الضوء على هذه الذكرى      
ومناقشـات  ين من قبيل احللقـات الدراسـية        الوط الصعيدنشطة على   األتشجيعها على تنظيم    مع  

 ا املســتديرة واألحــداث اإلعالميــة لزيــادة الــوعي باالتفاقيــة وبروتوكوهلــيف اجتماعــات للمائــدة
 .االختياري والتزام الدول األطراف بإحقاق حقوق اإلنسان للمرأة

 
ــة توصــيات االجتمــاع الثالــث املشــترك بــني اللجــان واالجتمــاع الســادس عشــر          متابع

 رؤساء اهليئات املنشأة مبعاهدات حقوق اإلنسانل
 ٢٢  و ٢١جنيـف   (نظرت اللجنة يف توصيات االجتماع الثالث املشترك بـني اللجـان             - ٤٤٦
، واالجتمـاع السـادس عشـر لرؤسـاء اهليئـات املنشـأة مبعاهـدات حقـوق                 ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

ــف (اإلنســان  ــران ٢٥-٢٣جني ــه /حزي ــيما املقترحــات  ٢٠٠٤يوني ــادئ  ، وال س ــة باملب املتعلق
التوجيهية اخلاصـة بوضـع وثيقـة أساسـية موسـعة وتقـارير تسـتهدف معاهـدات معينـة ومبـادئ                
ــان         ــوق اإلنســـ ــة حلقـــ ــدات الدوليـــ ــب املعاهـــ ــالغ مبوجـــ ــأن اإلبـــ ــقة بشـــ ــة منســـ توجيهيـــ

(HRI/MC/2004/3) .                ،ووافقت اللجنـة، إثـر التبـادل األويل لـآلراء واالقتراحـات بـني أعضـائها
 شــيلينغ، -الســيدة بوبســكو، والســيدة شــوب  (ا العامــل بشــأن هــذه املســألة  بــأن يعــد فريقهــ

مقترحات تقدم بني الدورات للنظر فيها ومناقشتها بعد ذلك يف دورهتـا الثانيـة              ) والسيدة شني 
ومتـت دعـوة األعضـاء لتقـدمي اقتراحـاهتم          . ٢٠٠٥ينـاير   / الثـاين  كانونوالثالثني اليت ستعقد يف     
وبـالنظر إىل أمهيـة     ). مـع إرسـال صـورة إىل األمانـة العامـة          (ضاء الفريق   وتعليقاهتم خطيا إىل أع   

للسـماح  ينـاير  / الثـاين كـانون هذه املسألة، وافق األعضاء على احلاجة إىل توفري وقت كاف يف   
 .بإجراء مناقشة متعمقة

 
 قاعدة بيانات بشأن املمارسات اجليدة للتدابري اخلاصة املؤقتة  

 شــيلينغ بوضــع قاعــدة بيانــات علــى الشــبكة -اح الســيدة شــوب ناقشــت اللجنــة اقتــر - ٤٤٧
وبإمكــان اخلــرباء . للممارســات اجليــدة للــدول األطــراف يف اســتخدام التــدابري اخلاصــة املؤقتــة 

واختيــار . اســتخراج تلــك املمارســات اجليــدة مــن التقــارير الســابقة واملقبلــة للــدول األطــراف  
. اليت ميكن أن تصل إليهـا الـدول األطـراف بسـهولة           أفضل األمثلة إلدراجها يف قاعدة البيانات       

ــة العامــة بالنســبة للمــوارد       ــة علــى تنفيــذ هــذا االقتــراح لــدى األمان ونظــرا إىل أن اآلثــار املترتب
املطلوبة سـيتوقف علـى مـا يقـدم مـن منـاذج ملموسـة، مت االتفـاق علـى أن تواصـل اللجنـة، يف                

 -األمثلة امللموسـة الـيت سـتقدمها السـيدة شـوب            دورهتا املقبلة، دراسة هذا االقتراح بناء على        
 .شيلينغ واألعضاء اآلخرون
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 الفصل السابع
  من االتفاقية٢١تطبيق املادة   

 مـن االتفاقيـة،     ٢١ من جدول األعمال، بشـأن تطبيـق املـادة           ٥نظرت اللجنة يف البند      - ٤٤٨
كانتـــا جلســـتني ، و٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز٢٣ و ٦، املعقـــودتني يف ٦٦٥ و ٦٤٨يف جلســـتيها 

 .مغلقتني
  

  من جدول األعمال٥اإلجراء الذي اختذته اللجنة مبوجب البند   
 

  من االتفاقية٢ بشأن املادة ٢٦التوصية العامة   
استنادا إىل مقررها الذي اختذ يف دورهتا التاسعة والعشرين ومفاده أن توصـيتها العامـة           - ٤٤٩

ــادة    ــة ســتكون بشــأن امل ــن االتفاق٢التالي ــة      م ــا احلادي ــيبدأ يف دورهت ــة، وأن العمــل بشــأهنا س ي
، شرعت اللجنـة يف املرحلـة األوىل للعمليـة، املتمثلـة يف إجـراء               ٢٠٠٤يوليه  /والثالثني، يف متوز  

مناقشات عامة وتبادل لآلراء بشأن موضوع التوصـية العامـة املقترحـة خـالل اجتمـاع مفتـوح           
يئات األمم املتحدة، وكـذلك املنظمـات       وجرى تشجيع الوكاالت املتخصصة وسائر ه     . للجنة

غري احلكومية علـى املشـاركة يف املناقشـة وإعـداد ورقـات معلومـات عامـة غـري رمسيـة حسـب                       
وأذاعت أمانة اللجنة هذا املقرر علـى نطـاق واسـع، مبـا يف ذلـك الكتابـة للوكـاالت                . االقتضاء

ومت أيضـا وضـع   . حلكوميـة املتخصصة وسائر هيئات األمم املتحدة، ولعدد من املنظمـات غـري ا         
 .املعلومات ذات الصلة على موقع شعبة النهوض باملرأة على الويب

يوليــه، شــاركت فيهــا ممــثالت عــن ســبع  / متــوز٢١وأجــرت اللجنــة مناقشــة عامــة يف  - ٤٥٠
ووافقـت اللجنـة يف وقـت الحـق     . منظمات غري حكومية وأربعة كيانات تابعـة لألمـم املتحـدة        

السـيد  : ا بـني الـدورات يشـكل التاليـة أمسـاءهم أعضـاءها األساسـيني              على إنشاء فرقـة عمـل ملـ       
ــاي، والســيدة ســيمونوفيتش      ــالو، والســيدة موف ــا، والســيدة مان . فلينترمــان، والســيدة غناكادي

وستتوىل فرقة العمل حتديد طرق عملها اخلاصة هبا وتتـوىل يف فتـرات مـا بـني الـدورات إعـداد                 
 وسـوف تسـتفيد     ٢٠٠٥ينـاير   / اللجنة يف كـانون الثـاين      وثيقة تتضمن عناصر مقترحة لتناقشها    

الفرقة من املناقشة األوليـة الـيت أجرهتـا اللجنـة بشـأن هـذا املوضـوع يف اجتماعهـا غـري الرمسـي                        
املعقود يف أوترخيت، فضال عن اإلسهامات واملقترحات الـيت قـدمت أثنـاء املناقشـة العامـة الـيت                   

ىل مجيـع األعضـاء املهـتمني لتقـدمي أي إسـهامات            والـدعوة موجهـة إ    . يوليه/ متوز ٢١جرت يف   
 .إىل أعضاء فرقة العمل
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 الفصل الثامن
 جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية والثالثني  

 :أقرت اللجنة جدول األعمال املؤقت التايل للدورة -٤٥١
 .افتتاح الدورة - ١ 
 .أداء األعضاء اجلدد باللجنة للقسم - ٢ 
 .املكتبانتخاب أعضاء  - ٣ 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال - ٤ 
تقرير الرئيس عن األنشطة املضطلع هبا يف الفترة الواقعة بني الدورتني احلاديـة              - ٥ 

 .والثالثني والثانية والثالثني
 مـن اتفاقيـة     ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة               - ٦ 

 .لتمييز ضد املرأةالقضاء على مجيع أشكال ا
 . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة٢١تطبيق املادة  - ٧ 
 .سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة - ٨ 
أنشطة اللجنة املضـطلع هبـا مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء                 - ٩ 

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 .املؤقت للدورة الثالثة والثالثنيجدول األعمال  - ١٠ 
 .اعتماد تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية والثالثني - ١١ 
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 الفصل التاسع
 اعتماد التقرير  

نظـــــــرت اللجنـــــــة يف مشـــــــروع التقريـــــــر عـــــــن دورهتـــــــا احلاديـــــــة والـــــــثالثني    - ٤٥٢
)CEDAW/C/2004/II/CRP.3 و Add.1-8 ( ــتها ــر  (٦٦٥يف جلســـ ) CEDAW/C/SR.665انظـــ

 .تمدته بصيغته اليت نقحت شفويا أثناء املناقشةواع
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 املرفق األول
الدول األطراف يف اتفاقية القضــــاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة             

   ٢٠٠٤أغسطس / آب١حىت 
 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١يناير / كانون الثاين٢٣ االحتاد الروسي
 ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٠ ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٠ إثيوبيا

 ١٩٩٥أغسطس / آب٩ )أ(١٩٩٥يوليه / متوز١٠ أذربيجان
 ١٩٨٥أغسطس / آب١٤ ١٩٨٥يوليه / متوز١٥ األرجنتني
 ١٩٩٢يوليه / متوز٣١ ١٩٩٢يوليه / متوز١ األردن
 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٣ )أ(١٩٩٣سبتمرب /لول أي١٣ أرمينيا
 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥ )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٥ إريتريا
 ١٩٨٤فرباير / شباط٤ ١٩٨٤يناير / كانون الثاين٥ إسبانيا
 ١٩٨٣أغسطس / آب٢٧ ١٩٨٣يوليه / متوز٢٨ أستراليا
 ١٩٩١نوفمرب /ين تشرين الثا٢٠ )أ(١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢١ استونيا
 ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٣ إسرائيل
 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣ ٢٠٠٣مارس / آذار٥ أفغانستان
 ١٩٨١ديسمرب / كانون األول٩ ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٩ إكوادور
 ١٩٩٤يونيه / حزيران١٠ )أ(١٩٩٤مايو / أيار١١ ألبانيا
 ١٩٨٥أغسطس / آب٩ ١٩٨٥يوليه /ز متو١٠ )هـ(أملانيا

 ١٩٨٩أغسطس / آب٣١ )أ(١٩٨٩أغسطس / آب١ أنتيغوا وبربودا
 ١٩٩٧فرباير / شباط١٤ )أ(١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٥ أندورا

 ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٨٤سبتمرب / أيلول١٣ إندونيسيا
 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٧ )أ(١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٧ أنغوال

 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٨ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٩ أوروغواي
 ١٩٩٥أغسطس / آب١٨ )أ(١٩٩٥يوليه / متوز١٩ أوزبكستان

 ١٩٨٥أغسطس / آب٢١ ١٩٨٥يوليه / متوز٢٢ أوغندا
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مارس / آذار١٢ أوكرانيا
 ١٩٨٦يناير /لثاين كانون ا٢٢ )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٣ أيرلندا
 ١٩٨٥يوليه / متوز١٨ ١٩٨٥يونيه / حزيران١٨ أيسلندا
 ١٩٨٥يوليه / متوز١٠ ١٩٨٥يونيه / حزيران١٠ إيطاليا

 ١٩٩٥فرباير / شباط١١ )أ(١٩٩٥يناير / كانون الثاين١٢ بابوا غينيا اجلديدة
 ١٩٨٧مايو / أيار٦ )أ(١٩٨٧أبريل / نيسان٦ باراغواي
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف

 ١٩٩٦أبريل / نيسان١١ )أ(١٩٩٦ مارس/ آذار١٢ باكستان
 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٨ )أ(٢٠٠٢يونيه / حزيران١٨ البحرين
 ١٩٨٤مارس / آذار٢ ١٩٨٤فرباير / شباط١ الربازيل
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول١٦ بربادوس
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠ الربتغال
 ١٩٨٥أغسطس / آب٩ ١٩٨٥يوليه / متوز١٠ بلجيكا
 ١٩٨٢مارس / آذار١٠ )ج(١٩٨٢فرباير / شباط٨ بلغاريا
 ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥ ١٩٩٠مايو / أيار١٦ بليز

 ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٦ )ب(١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٦ بنغالديش
 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩ بنما
 ١٩٩٢أبريل / نيسان١١ ١٩٩٢س مار/ آذار١٢ بنن

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣٠ ١٩٨١أغسطس / آب٣١ بوتان
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٢ )أ(١٩٩٦أغسطس / آب١٣ بوتسوانا

 ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٣ )أ(١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٤ بوركينا فاسو
 ١٩٩٢فرباير / شباط٧ ١٩٩٢يناير / كانون الثاين٨ بوروندي
 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١ )ب(١٩٩٣سبتمرب / أيلول١ ة واهلرسكالبوسن
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز٣٠ بولندا
 ١٩٩٠يوليه / متوز٨ ١٩٩٠يونيه / حزيران٨ بوليفيا
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣ بريو

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )ج(١٩٨١فرباير / شباط٤ بيالروس
 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٨ )أ(١٩٨٥أغسطس / آب٩ تايلند

 ١٩٩٧مايو / أيار٣١ )أ(١٩٩٧مايو / أيار١ تركمانستان
 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٩ )أ(١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٢٠ تركيا

 ١٩٩٠فرباير / شباط١١ ١٩٩٠يناير / كانون الثاين١٢ ترينيداد وتوباغو
 ١٩٩٥يوليه / متوز٩ )أ(١٩٩٥يونيه / حزيران٩ تشاد
 ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢٦ )أ(١٩٨٣سبتمرب / أيلول٢٦ توغو
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٥ )أ(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٦ توفالو
 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٠ تونس
 ٢٠٠٣مايو / أيار١٤ )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦  ليشيت–تيمور 
 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول١٩ كاجاماي
 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢١ )ب(١٩٩٦مايو / أيار٢٢ اجلزائر

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٥ )أ(١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٦ جزر البهاما
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف

  )ب(٢٠٠٢مايو / أيار٦ جزر سليمان
 ١٩٩٤نوفمرب /شرين الثاين ت٣٠ )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٣١ جزر القمر

 ١٩٨٩يونيه / حزيران١٥ )أ(١٩٨٩مايو / أيار١٦ اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٩١يوليه / متوز٢١ )أ(١٩٩١يونيه / حزيران٢١ مجهورية أفريقيا الوسطى

 ١٩٩٣مارس / آذار٢٤ )ب(١٩٩٣فرباير / شباط٢٢ )ج(اجلمهورية التشيكية
 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٩ ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠ مجهورية ترتانيا املتحدة
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦ )أ(٢٠٠٣مارس / آذار١٨ اجلمهورية العربية السورية
 ١٩٨٥يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٨٤ديسمرب / كانون األول٢٧ مجهورية كوريا

 ٢٠٠١أبريل / نيسان٢٩ )أ(٢٠٠١فرباير / شباط٢٧ عبية الدميقراطيةمجهورية كوريا الش
 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٧ )د(مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٣ ١٩٨١أغسطس / آب١٤ مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ١٩٩٤فرباير / شباط١٧ )ب(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٨ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦ مجهورية مولدوفا
 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٤ )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٥ جنوب أفريقيا

 ١٩٩٤ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٥ )أ(١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٦ جورجيا
 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١ )أ(١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٢ جيبويت
 ١٩٨٣مايو / أيار٢١ ١٩٨٣أبريل / نيسان٢١ الدامنرك
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠سبتمرب / أيلول١٥ دومينيكا

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )أ(١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٥ الرأس األخضر
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مارس / آذار٢ رواندا
 ١٩٨٢فرباير / شباط٦ ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٧ رومانيا
 ١٩٨٥يوليه / متوز٢١ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢١ زامبيا

 ١٩٩١يونيه / حزيران١٢ )أ(١٩٩١مايو / أيار١٣ زمبابوي
 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ )أ(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٢٥ ساموا

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٢ ٢٠٠٣يونيه /ران حزي٣ سان تومي وبرينسييب
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )أ(١٩٨١أغسطس / آب٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين

 ١٩٨٥مايو / أيار٢٥ )أ(١٩٨٥أبريل / نيسان٢٥ سانت كيتس ونيفيس
 ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ )أ(١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٨ سانت لوسيا
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٩ ٢٠٠٣رب ديسم/ كانون األول١٠ سان مارينو
 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٤ ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٥ سري النكا
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨ ١٩٨١أغسطس / آب١٩ السلفادور
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف

 ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٧ )أ(١٩٩٣مايو / أيار٢٨ سلوفاكيا
 ١٩٩٢أغسطس / آب٥ )ب(١٩٩٢يوليه / متوز٦ سلوفينيا
 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٤ )أ(١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٥ سنغافورة
 ١٩٨٥مارس / آذار٧ ١٩٨٥فرباير / شباط٥ السنغال
 ١٩٩٣مارس / آذار٣١ )أ(١٩٩٣مارس / آذار١ سورينام
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز٢ السويد
 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٦ ١٩٩٧مارس / آذار٢٧ سويسرا
 ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول١١ ١٩٨٨نوفمرب /ين الثاين تشر١١ سرياليون
 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤ )أ(١٩٩٢مايو / أيار٥ سيشيل
 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٦ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٧ شيلي

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٠ )ب(٢٠٠١مارس / آذار١٢ )و(صربيا واجلبل األسود
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )ب(١٩٨٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ الصني

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ )أ(١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٦ طاجيكستان
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢ )أ(١٩٨٦أغسطس / آب١٣ العراق
 ١٩٨٣فرباير / شباط٢٠ ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٢١ غابون
 ١٩٩٣مايو / أيار١٦ ١٩٩٣أبريل / نيسان١٦ غامبيا
 ١٩٨٦فرباير / شباط١ ١٩٨٦يناير /ين كانون الثا٢ غانا

 ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٩ ١٩٩٠أغسطس / آب٣٠ غرينادا
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١١ ١٩٨٢أغسطس / آب١٢ غواتيماال

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠يوليه / متوز١٧ غيانا
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٨ ١٩٨٢أغسطس / آب٩ غينيا

 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ )أ(١٩٨٤ر أكتوب/ تشرين األول٢٣ غينيا االستوائية
 ١٩٨٥سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٨٥أغسطس / آب٢٣  بيساو–غينيا 
 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٨ )أ(١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨ فانواتو
 ١٩٨٤يناير / كانون الثاين١٣ ١٩٨٣ديسمرب / كانون األول١٤ فرنسا
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٤ ١٩٨١أغسطس / آب٥ الفلبني
 ١٩٨٣يونيه / حزيران١ ١٩٨٣مايو / أيار٢ فرتويال
 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤ فنلندا
 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧ )أ(١٩٩٥أغسطس / آب٢٨ فيجي

 ١٩٨٢مارس / آذار١٩ ١٩٨٢فرباير / شباط١٧ فييت نام
 ١٩٨٥أغسطس / آب٢٢ )أ(١٩٨٥يوليه / متوز٢٣ قربص

 ١٩٧٧مارس / آذار١٢ )أ(١٩٩٧فرباير /اط شب١٠ قريغيزستان
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 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف

 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥ )أ(١٩٩٨أغسطس / آب٢٦ كازاخستان
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٩٤أغسطس / آب٢٣ الكامريون
 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٩ )ب(١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ كرواتيا
 ١٩٩٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١٤ )أ(١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥ كمبوديا
 ١٩٨٢يناير / كانون الثاين٩ ١٩٨١ديسمرب / كانون األول١٠ كندا
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ )ب(١٩٨٠يوليه / متوز١٧ كوبا

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٩٥ديسمرب / كانون األول١٨ كوت ديفوار
 ١٩٨٦مايو / أيار٤ ١٩٨٦أبريل / نيسان٤ كوستاريكا
 ١٩٨٢فرباير / شباط١٨ ١٩٨٢ر يناي/ كانون الثاين١٩ كولومبيا
 ١٩٨٢أغسطس / آب٢٥ ١٩٨٢يوليه / متوز٢٦ الكونغو
 ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢ )أ(١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢ الكويت
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٦ )أ(٢٠٠٤مارس / آذار١٧ كرييباس
 ١٩٨٤أبريل / نيسان٨ )أ(١٩٨٤مارس / آذار٩ كينيا
 ١٩٩٢مايو / أيار١٤ )أ(١٩٩٢أبريل / نيسان١٤ التفيا
 ١٩٩٧مايو / أيار٢١ )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١ لبنان

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٢١ )أ(١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٢ ليختنشتاين
 ١٩٨٩مارس / آذار٤ ١٩٨٩فرباير / شباط٢ لكسمربغ

 ١٩٨٤أغسطس / آب١٦ )أ(١٩٨٤يوليه / متوز١٧ ليربيا
 ١٩٩٤فرباير / شباط١٧ )أ(١٩٩٤ير ينا/ كانون الثاين١٨ ليتوانيا
 ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٥أغسطس / آب٢٢ ليسوتو
 ١٩٩١أبريل / نيسان٧ )أ(١٩٩١مارس / آذار٨ مالطة
 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠ ١٩٨٥سبتمرب / أيلول١٠ مايل

 ١٩٩٥أغسطس / آب٤ )أ(١٩٩٥يوليه / متوز٥ ماليزيا
 ١٩٨٩أبريل /ن نيسا١٦ ١٩٨٩مارس / آذار١٧ مدغشقر
 ١٩٨١أكتوبر / تشرين األول١٨ ١٩٨١سبتمرب / أيلول١٨ مصر
 ١٩٩٣يوليه / متوز٢١ )أ(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢١ املغرب

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مارس / آذار٢٣ املكسيك
 ١٩٨٧أبريل / نيسان١١ )أ(١٩٨٧مارس / آذار١٢ مالوي
 ١٩٩٣يوليه / متوز٣١ )أ(١٩٩٣يوليه / متوز١ ملديف

 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ اململكة العربية السعودية
ـــى    ـــا العظمــــ ـــدة لربيطانيـــ ـــة املتحـــ اململكـــ

 ١٩٨٦مايو / أيار٧ ١٩٨٦أبريل / نيسان٧ وأيرلندا الشمالية



 

04-46275 223 
 

A/59/38  

 تاريخ بدء النفاذ )ب( أو اخلالفة)أ(تاريخ تلقي صك التصديق أو االنضمام الدول األطراف

 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١يوليه / متوز٢٠ منغوليا
 ٢٠٠١يونيه /يران حز٩ )أ(٢٠٠١مايو / أيار١٠ موريتانيا

 ١٩٨٤أغسطس / آب٨ )أ(١٩٨٤يوليه / متوز١٠ موريشيوس
 ١٩٩٧مايو / أيار٢١ )أ(١٩٩٧أبريل / نيسان٢١ موزامبيق
 ١٩٩٧أغسطس / آب١٢ )أ(١٩٩٧يوليه / متوز٢٢ ميامنار
 ١٩٩٢ديسمرب / كانون األول٢٣ )أ(١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ناميبيا
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١مايو / أيار٢١ النرويج
 ١٩٨٢أبريل / نيسان٣٠ ١٩٨٢مارس / آذار٣١ النمسا
 ١٩٩١مايو / أيار٢٢ ١٩٩١أبريل / نيسان٢٢ نيبال
 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧ )أ(١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٨ النيجر
 ١٩٨٥يوليه / متوز١٣ ١٩٨٥يونيه / حزيران١٣ نيجرييا

 ١٩٨١نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ١٩٨١ر أكتوب/ تشرين األول٢٧ نيكاراغوا
 ١٩٨٥فرباير / شباط٩ ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٠ نيوزيلندا
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨١يوليه / متوز٢٠ هاييت
 ١٩٩٣أغسطس / آب٨ ١٩٩٣يوليه / متوز٩ اهلند

 ١٩٨٣أبريل / نيسان٢ ١٩٨٣مارس / آذار٣ هندوراس
 ١٩٨١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٠ديسمرب / كانون األول٢٢ هنغاريا
 ١٩٩١أغسطس / آب٢٢ ١٩٩١يوليه / متوز٢٣ هولندا
 ١٩٨٥يوليه / متوز٢٥ ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٥ اليابان
 ١٩٨٤يونيه / حزيران٢٩ )أ(١٩٨٤مايو / أيار٣٠ )ز(اليمن
 ١٩٨٣يوليه / متوز٧ ١٩٨٣يونيه / حزيران٧ اليونان

  
 .انضمامتصديق،  )أ( 

 .خالفة )ب( 
، كانت كل منها تشكل جزءا يف ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١قبل أن تصبح اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا دولتني منفصلتني يف  )ج( 

 .١٩٨٢فرباير / شباط١٦تشيكوسلوفاكيا اليت صدقت على االتفاقية يف 
 .�راطيةمجهورية الكونغو الدميق�، غريت زائري امسها فأصبح ١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من  )د( 
) ١٩٨٠يوليه / متوز٩اليت صدقت على االتفاقية يف (، احتدت اجلمهورية الدميقراطية األملانية ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٣اعتبارا من  )هـ( 

مم يف دولة واحدة ذات سيادة، متارس أعماهلا يف األ) ١٩٨٥يوليه /متوز ١٠اليت صدقت على االتفاقية يف (ومجهورية أملانيا االحتادية 
 .املتحدة حتت اسم أملانيا

 . مت تغيري اسم مجهورية يوغوسالفيا االحتادية ليصبح صربيا واجلبل األسود٢٠٠٣فرباير / شباط٤يف  )و( 
 .، احتد اليمن الدميقراطي واليمن يف دولة واحدة، متارس أعماهلا يف األمم املتحدة حتت اسم اليمن١٩٩٠مايو / أيار٢٢يف  )ز( 
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 الثايناملرفق 
ــا        ــام صـــكوك قبوهلـ ــراف الـــيت أودعـــت لـــدى األمـــني العـ الـــدول األطـ

  من االتفاقية٢٠ من املادة ١للتعديالت املدخلة على الفقرة 
 

 تاريخ القبول الدول األطراف
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١١ األردن
 ١٩٩٨يونيه / حزيران٤ استراليا
 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٥ أملانيا
 ٢٠٠٢أكتوبر /األول تشرين ١٤ أندورا

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٨ أوروغواي
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١ أيرلندا
 ٢٠٠٢مايو / أيار٨ أيسلندا
 ١٩٩٦مايو / أيار٣١ إيطاليا
 ١٩٩٧مارس / آذار٥ الربازيل
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨ الربتغال
 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ بنما
 ١٩٩٩سمرب دي/ كانون األول٩ تركيا

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٧ جزر البهاما
 ١٩٩٦أغسطس / آب١٢ مجهورية كوريا

 ١٩٩٦أغسطس / آب١٢ الدامنرك
 ١٩٩٦يوليه / متوز١٧ السويد
 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢ سويسرا
 ١٩٩٨مايو / أيار٨ شيلي
 ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ الصني

 ١٩٩٩يونيه / حزيران٣ غواتيماال
 ١٩٩٧أغسطس / آب٨ فرنسا
 ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٢ الفلبني
 ١٩٩٦مارس / آذار١٨ فنلندا
 ٢٠٠٢يوليه / متوز٣٠ قربص
 ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٢٤ كرواتيا
 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٣ كندا

 ٢٠٠٣يوليه / متوز١ لكسمربغ
 ١٩٩٧أبريل / نيسان١٥ ليختنشتاين
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 تاريخ القبول الدول األطراف
 ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٢ ليسوتو
 ١٩٩٧مارس / آذار٥ مالطة
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٠ مايل

 ١٩٩٦يوليه / متوز١٩ مدغشقر
 ٢٠٠١أغسطس / آب٢ مصر

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١٦ املكسيك
 ٢٠٠٢فرباير / شباط٧ ملديف

 ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٩ )ب(اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٩ ليامنغو
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٩ موريشيوس

 ١٩٩٦مارس / آذار٢٩ النرويج
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١١ النمسا
 ٢٠٠٢مايو / أيار١ النيجر

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٦ نيوزيلندا
  

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠ )أ(هولندا
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٢ اليابان

  
 .باسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وأروبا )أ( 

باسم اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجزيرة آيل أوف مان، وجزر فريجن  )ب( 
 .الربيطانية، وجزر تركس وكايكوس
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 الثالثاملرفق 
الــدول األطــراف الــيت وقعــت أو صــدقت علــى الربوتوكــول االختيــاري   

   لالتفاقية أو انضمت إليه
 تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع الدول األطراف
  ٢٠٠١مايو / أيار٨ االحتاد الروسي

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ أذربيجان
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٣ األرجنتني
 ٢٠٠١يوليه / متوز٦ ٢٠٠٠مارس / آذار١٤ إسبانيا

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٥ ١٩٩٩ديسمرب /انون األول ك١٠ إكوادور
 )أ(٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٣  ألبانيا
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ أملانيا
  ٢٠٠١يوليه / متوز٩ أندورا

  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٨ إندونيسيا
 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار٩ أوروغواي
  ٢٠٠٠سبتمرب /أيلول ٧ أوكرانيا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ أيرلندا
 ٢٠٠١مارس / آذار١٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ أيسلندا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ إيطاليا

 ٢٠٠١مايو / أيار١٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٢٨ باراغواي
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨ ٢٠٠١ مارس/ آذار١٣ الربازيل
 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ ٢٠٠٠فرباير / شباط١٦ الربتغال
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ بلجيكا
  ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ بلغاريا
 )أ(٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩  بليز

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ )١(بنغالديش
 ٢٠٠١مايو / أيار٩ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩ بنما
  ٢٠٠٠مايو / أيار٢٥ بنن

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ بوركينا فاسو
  ٢٠٠١نوفمرب /الثاين/ تشرين١٣ بوروندي

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ بوليفيا
 ٢٠٠١أبريل / نيسان٩ ٢٠٠٠ديسمرب /ول كانون األ٢٢ بريو



 

04-46275 227 
 

A/59/38  

 تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع الدول األطراف
  ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٩ بيالروس
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٤ تايلند
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ تركيا

 )أ(٢٠٠٣أبريل / نيسان١٦   ليشيت–تيمور 
 )أ(٢٠٠٢مايو / أيار٦  جزر سليمان

 ٢٠٠١فرباير / شباط٢٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ اجلمهورية التشيكية
 ٢٠٠١أغسطس / آب١٠ ٢٠٠٠مارس / آذار١٤ اجلمهورية الدومينيكية

  ٢٠٠٠أبريل / نيسان٣ مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 )أ(٢٠٠٢أغسطس / آب١  جورجيا
 ٢٠٠٠مايو / أيار٣١ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ الدامنرك
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ رومانيا

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ان تومي وبرينسييبس
 )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٥  سري النكا
  ٢٠٠١أبريل / نيسان٤ السلفادور
 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥ سلوفاكيا
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ سلوفينيا
 ٢٠٠٠ مايو/ أيار٢٦ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ السنغال
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ السويد
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ سرياليون
  ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٢ سيشيل
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ شيلي

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ طاجيكستان
  ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٤ غانا

 ٢٠٠٢مايو / أيار٩ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ غواتيماال
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٢  بيساو-غينيا 
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ فرنسا
  ٢٠٠٠مارس / آذار٢١ الفلبني
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٣ ٢٠٠٠مارس / آذار١٧ فرتويال
 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٩ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ فنلندا
  ٢٠٠١فرباير / شباط٨ قربص

 )أ(٢٠٠٢يوليه /ز متو٢٢  قريغيزستان
 ٢٠٠١أغسطس / آب٢٤ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ كازاخستان
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 تاريخ التصديق، االنضمام تاريخ التوقيع الدول األطراف
 ٢٠٠١مارس / آذار٧ ٢٠٠٠يونيه / حزيران٥ كرواتيا
  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ كمبوديا
 )أ(٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨  كندا
  ٢٠٠٠مارس / آذار١٧ كوبا

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ كوستاريكا
  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ ياكولومب

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ لكسمربغ
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ ليتوانيا

  ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ ليختنشتاين
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ليسوتو
 )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٥  مايل

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ مدغشقر
 ٢٠٠٢مارس / آذار١٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ املكسيك
  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ مالوي

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١١ موريشيوس
 ٢٠٠٢مارس / آذار٢٨ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ منغوليا
 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار١٩ ناميبيا
 ٢٠٠٢مارس / آذار٥ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ النرويج
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩٩ديسمرب /نون األول كا١٠ النمسا
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١٨ نيبال

  ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ نيجرييا
 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧ )٢(نيوزيلندا
 )أ(٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٢  هنغاريا
 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٢ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ )١(هولندا
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢٤ ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١٠ اليونان

  
 .من الربوتوكول االختياري) ١ (١٠عند التصديق، أصدرت إعالنا وفقا للمادة  )١( 
 .باسم اململكة يف أوروبا وجزر األنتيل اهلولندية وأروبا )٢( 
 لتوكيالو ومع مراعاة التزامها بتنمية احلكم الذايت عن طريق متشيا مع املركز الدستوري�مع تقدمي إعالن يفيد بأنه  )٣( 

ال يشمل هذا التصديق توكيالو إال عند القيام يف حينه مم املتحدة، ألتصرف من أجل تقرير املصري مبوجب ميثاق اال
  مع ذلكرىبإيداع إعالن يفيد بذلك لدى الوديع من جانب حكومة نيوزيلندا على أساس مشاورات مناسبة جت

 .�اإلقليم
 .التصديق )أ( 
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 املرفق الرابع
 الوثائق املعروضة على اللجنة يف دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني  

 
 عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة

 الثونثال الدورة -ألف 
CEDAW/2004/I/1 

 
 جدول األعمال املؤقت املشروح

CEDAW/2004/I/2 لة تقدمي الدول األعضاء للتقارير املطلوبة تقرير األمني العام عن حا
  من االتفاقية١٨مبوجب املادة 

CEDAW/2004/I/3  مذكرة من األمني العام بشأن التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة
 عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الداخلة يف نطاق أنشطتها

CEDAW/2004/I/3/Add.1 غذية والزراعةتقرير منظمة األمم املتحدة لأل 
CEDAW/2004/I/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العاملية 
CEDAW/2004/I/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
CEDAW/2004/I/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية 

CEDAW/2004/I/4 و Add.1 و Add.2 يل بإجناز أعمال اللجنةتقرير األمانة العامة عن سبل ووسائل التعج 

  تقارير الدول األطراف
CEDAW/C/NPL/2-3 التقرير املوحد للتقريرين الدورين الثاين والثالث لنيبال 

CEDAW/C/KGZ/2 و Add.1 التقرير الدوري الثاين لقريغيزستان 
CEDAW/C/KWT/1-2 للكويت/لتقرير املوحد للتقريرين الدوريني األول والثاينا 
CEDAW/C/BTN/1-3 

  CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1و 
التقرير املوحد للتقارير الدورية األول والثاين والثالث والرابع واخلامس 

 والسادس لبوتان
CEDAW/C/NGA/4-5 التقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس لنيجرييا 

CEDAW/C/DEU/5  ألملانيا خلامسالدوري االتقرير 
CEDAW/C/BLR/4-6 لتقرير املوحد للتقارير الدورية الرابع واخلامس والسادس لبيالروسا 
CEDAW/C/ETH/4-5 لتقرير املوحد للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس إلثيوبياا 

  احلادية والثالثونالدورة  -باء 
CEDAW/C/2004/II/1 جدول األعمال املؤقت املشروح 
CEDAW/C/2004/II/2 للتقارير املطلوبة عضاء العام عن حالة تقدمي الدول األتقرير األمني 

  من االتفاقية١٨مبوجب املادة 
CEDAW/C/2004/II/3  مذكرة من األمني العام بشأن التقارير املقدمة من الوكاالت املتخصصة

 عن تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الداخلة يف نطاق أنشطتها
CEDAW/C/2004/II/3/Add.1 ألغذية والزراعةاألمم املتحدة لمة تقرير منظ 
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 عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة

CEDAW/C/2004/II/3/Add.2  الصحة العامليةتقرير منظمة 
CEDAW/C/2004/II/3/Add.3 تقرير منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
CEDAW/C/2004/II/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية 

CEDAW/C/2004/II/4 
CEDAW/C/2004/4/Add.1 

 ر األمانة العامة عن سبل ووسائل التعجيل بإجناز أعمال اللجنةتقري

   الدول األطرافتقارير
CEDAW/C/AGO/1-3 
CEDAW/C/AGO/4-5 

التقريـــر املوحـــد للتقريـــرين الـــدوريني الثـــاين والثالـــث والتقريـــر املوحـــد  
 للتقريرين الدوريني الرابع واخلامس ألنغوال

CEDAW/C/LVA/1-3 للتقارير الدورية األول والثاين والثالث لالتفياالتقرير املوحد  
CEDAW/C/MLT/1-3 التقرير املوحد للتقارير الدورية األول والثاين والثالث ملالطة 

CEDAW/C/GNQ/2-3 and 
CEDAW/C/NGQ/4-5 

التقريـــر املوحـــد للتقريـــرين الـــدوريني الثـــاين والثالـــث والتقريـــر املوحـــد  
 خلامس لغينيا االستوائيةللتقريرين الدوريني الرابع وا

CEDAW/C/BGD/5 التقرير الدوري اخلامس لبنغالديش 
CEDAW/C/DOM/5 التقرير الدوري اخلامس للجمهورية الدومينيكية 

CEDAW/C/ESP/5   الدوري اخلامس إلسبانياالتقرير 
CEDAW/C/ARG/5/Add.1 تقرير املتابعة للتقرير الدوري اخلامس لألرجنتني 
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 اخلامساملرفق 
   أعضاء اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 بلد اجلنسية اسم العضو
 تركيا *عائشة فريد أكار
 إندونيسيا *سيمسيا أمحد
 اجلزائر ** زرداين–مرمي بلمحب 

 بنن ** غناكادخا-هبوغيت بوركي 
 غانا ** أبياه-دوركاس كوكر 

 هولندا **كورنيليس فلينترمان
 مصر **ائلة جربن

 فرنسا *فرانسواز غاسبار
 كوبا *يولندا فريير غوميس

 املكسيك *آييدا غونساليس مارتينس
 بنغالديش **سلمى خان

 نيجرييا *فاطمة كواكو
 الفلبني **روزاريو مانالو
 السويد *غوران ميالندر

 هنغاريا **كريستينا مورفاي
 موريشيوس **براميال باتني
 رومانيا **يشيوفيكتوريا بوب
 اليابان **فوميكو سايغا

 أملانيا ** شيلنغ–هانا بيته شوب 
 مجهورية كوريا *هيسو شني

 كرواتيا **دوبرافكا سيمونوفيتش
 الربتغال *ماريا رجيينا تافاريس دا سيلفا

 
 .٢٠٠٤تنتهي مدة العضوية يف عام  *  
 .٢٠٠٦تنتهي مدة العضوية يف عام  **  
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  املرفق السادس
 ١٨حالة تقدمي التقارير من الدول األطراف والنظر فيهـا مبوجـب املـادة                

 ١مـــن اتفاقيـــة القضـــاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة حـــىت  
   ٢٠٠٤أغسطس /آب

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    االحتاد الروسي
 ١٩٨٣مارس / آذار٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.12( 
 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧فرباير / شباط١٠ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.4( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩١يوليه / متوز٢٤ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/USR/3( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٤أغسطس / آب١٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/USR/4( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٩مارس / آذار٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/USR/5( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣١ ادسالتقرير الدوري الس 
    إثيوبيا

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٢ ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٣أبريل /ن نيسا٢٢ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٢ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ETH/1-3( 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٦
)CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ETH/4-5( 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ETH/4-5( 

 

   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري السادس 
    أذربيجان
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول١١ ١٩٩٦أغسطس / آب٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/AZE/1( 
 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ٢٠٠٠أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثاين 
    األرجنتني
 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٦ ١٩٨٦أغسطس / آب١٤ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.39( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢فرباير / شباط١٣ ١٩٩٠أغسطس / آب١٤ رير الدوري الثاينالتق 
)CEDAW/C/ARG/2( 

 ١٩٩٤مايو / أيار٢٧
)CEDAW/C/ARG/2/Add.1( 

 ١٩٩٤أغسطس / آب١٩
)CEDAW/C/ARG/2/Add.2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول١ ١٩٩٤أغسطس / آب١٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ARG/3( 

 )١٩٩٧(ابعة عشرة الس

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ARG/4( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ٢٠٠٢أغسطس / آب١٤ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ARG/5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

    األردن
 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٣يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/JOR/1( 
 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٩ ١٩٩٧يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/JOR/2( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ٢٠٠١يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري الثالث 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    أرمينيا
 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/ARM/1( 

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٠
)CEDAW/C/ARM/1/Corr.1( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٩أغسطس / آب٢٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ARM/2( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٣ لتقرير الدوري الثالثا 
    إريتريا

   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٥ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٥ التقرير الدوري الثاين 
    إسبانيا

 ١٩٨٥أغسطس / آب٢٠ ١٩٨٥فرباير / شباط٤ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.30( 

 )١٩٨٧(لسادسة ا

 ١٩٨٩فرباير / شباط٩ ١٩٨٩فرباير / شباط٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.19( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٦مايو / أيار٢٠ ١٩٩٣فرباير / شباط٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ESP/3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٩٧فرباير / شباط٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ESP/4( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١ ٢٠٠١فرباير / شباط٤ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ESP/5( 

 

    أستراليا
 ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٣ ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.40( 
 )١٩٨٨ (السابعة

 ١٩٩٢يوليه / متوز٢٤ ١٩٨٨أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/AUL/2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٥مارس / آذار١ ١٩٩٢أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/AUL/3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

   ١٩٩٦أغسطس / آب٢٧ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٧ ي اخلامسالتقرير الدور 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    إستونيا
 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/EST/1-3( 
 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/EST/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٤ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٠ الدوري الثالثالتقرير  
)CEDAW/C/EST/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

    إسرائيل
 )ج(١٩٩٤يناير / كانون الثاين١٢ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/ISR/1( 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

 )١٩٩٧(ة عشرة السابع

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٧ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ISR/1-2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٢ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ISR/3( 

 

    إكوادور
 ١٩٨٤أغسطس / آب١٤ ١٩٨٢ديسمرب /نون األول كا٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.23( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٩٠مايو / أيار٢٨ ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.31( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٢٣ ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ECU/3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٨ ١٩٩٤ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ECU/4-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٨ ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ECU/4-5( 

 )٢٠٠٣(ة والعشرون التاسع

   ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٩ التقرير الدوري السادس 
    ألبانيا

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ ١٩٩٥يونيه / حزيران١٠ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/ALB/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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A/59/38

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢٠ ١٩٩٩يونيه / حزيران١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ALB/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

  )CEDAW/C/ALB/3( ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ التقرير الدوري الثالث 
    أملانيا

 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٥ ١٩٨٦أغسطس / آب٩ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.59( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨ ١٩٩٠أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٨ ١٩٩٤أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/DEU/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٧ ١٩٩٨أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/DEU/4( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٨ ٢٠٠٢أغسطس / آب٩  الدوري اخلامسالتقرير 
)CEDAW/C/DEU/5( 

 

    أنتيغوا وبربودا
 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٠أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/ANT/1-3( 
 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٤أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢١ ١٩٩٨أغسطس / آب٣١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ANT/1-3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

   ٢٠٠٢أغسطس / آب١٣ التقرير الدوري الرابع 
    أندورا

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٢٣ ١٩٩٨فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/AND/1( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ ٢٠٠٢فرباير / شباط١٤ التقرير الدوري الثاين 
    إندونيسيا
 ١٩٨٦مارس / آذار١٧ ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.36( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٦ ١٩٨٩أكتوبر /ول تشرين األ١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٧فرباير / شباط٦ ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/IDN/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣١ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١٣ سالتقرير الدوري اخلام 
    أنغوال

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/AGO/1-3( 

 

 ٢٠٠٢مايو / أيار٢ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/AGO/1-3( 

 

   ١٩٩١توبر أك/ تشرين األول١٧ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠٢مايو / أيار٣ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري الرابع 

)CEDAW/C/AGO/1-3( 
 

   ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٧ التقرير الدوري اخلامس 
    أوروغواي
 ١٩٨٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.27( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٨فرباير / شباط٣ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/URY/2-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ١٩٩٨فرباير / شباط٣ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/URY/2-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٨ لدوري الرابعالتقرير ا 
   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري السادس 

    أوزبكستان
 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين١٩ ١٩٩٦أغسطس / آب١٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/UZB/1( 
 )٢٠٠١(عشرون الرابعة وال

   ٢٠٠٠أغسطس / آب١٨ التقرير الدوري الثاين 
    أوغندا

 ١٩٩٢يونيه / حزيران١ ١٩٨٦أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/UGA/1-2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٢يونيه / حزيران١ ١٩٩٠أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/UGA/1-2( 

 )١٩٩٥ (الرابعة عشرة

 ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢ ١٩٩٤أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UGA/3( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري اخلامس 
    أوكرانيا

 ١٩٨٣مارس / آذار٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.11( 

 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧أغسطس / آب١٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.8( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩١مايو / أيار٣١ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UKR/3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢١
)CEDAW/C/UKR/3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٩أغسطس / آب٢ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/UKR/4-5( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ١٩٩٩أغسطس / آب٢ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/UKR/4-5( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ سادسالتقرير الدوري ال 
    أيرلندا

 ١٩٨٧فرباير / شباط١٨ ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.47( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٦ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٧أغسطس / آب٧ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/IRL/2-3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/IRL/4-5( 

 

 ٢٠٠٣يونيه /ران حزي١٠ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/IRL/4-5( 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    آيسلندا
 ١٩٩٣مايو / أيار٥ ١٩٨٦يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/ICE/1-2( 
 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٣مايو / أيار٥ ١٩٩٠يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ICE/1-2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٨يوليه / متوز١٥ ١٩٩٨يوليه / متوز٣ ي الثالثالتقرير الدور 
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ١٩٩٨يوليه / متوز١٥ ١٩٩٤يوليه / متوز٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ICE/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٢يوليه / متوز٣ التقرير الدوري اخلامس 
    إيطاليا

 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٨٦يوليه / متوز١٠  الدوري األولالتقرير 
)CEDAW/C/5/Add.62( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٤مارس / آذار١ ١٩٩٠يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ITA/2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١ ١٩٩٤يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ITA/3( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

   ١٩٩٨يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢يوليه / متوز١٠ التقرير الدوري اخلامس 

    بابوا غينيا اجلديدة
   ١٩٩٦فرباير / شباط١١ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٠فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
    باراغواي
 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤ ١٩٨٨مايو / أيار٦ تقرير الدوري األولال 

)CEDAW/C/PAR/1-2( 

 ١٩٩٥أغسطس / آب٢٣
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٢يونيه / حزيران٤ ١٩٩٢مايو / أيار٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/PAR/1-2( 

 ١٩٩٥أغسطس / آب٢٣
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٠
)CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

   ١٩٩٦مايو / أيار٦ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٠مايو / أيار٦ التقرير الدوري الرابع 
    باكستان
   ١٩٩٧يل أبر/ نيسان١١ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠١أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 
    البحرين

   ٢٠٠٣يوليه / متوز١٨ التقرير الدوري األول 
    الربازيل

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ١٩٨٥مارس / آذار٢ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ١٩٨٩مارس / آذار٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ١٩٩٣مارس / آذار٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢فمرب نو/ تشرين الثاين٧ ١٩٩٧مارس / آذار٢ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٧ ٢٠٠١مارس / آذار٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BRA/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

    بربادوس
 ١٩٩٠أبريل / نيسان١١ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.64( 
 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BAR/2-3( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ ابعالتقرير الدوري الر 
)CEDAW/C/BAR/4( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    الربتغال

 ١٩٨٣يوليه / متوز١٩ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.21( 

 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٩مايو / أيار١٨ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.22( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/18/Add.3( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ عالتقرير الدوري الراب 
)CEDAW/C/PRT/4( 

 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/PRT/5( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    بلجيكا

 ١٩٨٧يوليه / متوز٢٠ ١٩٨٦أغسطس / آب٩ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.53( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٣فرباير / شباط٩ ١٩٩٠أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BEL/2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٩ ١٩٩٤أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٩ ١٩٩٨أغسطس / آب٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BEL/3-4( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢أغسطس / آب٩ التقرير الدوري اخلامس 
    بلغاريا

 ١٩٨٣يونيه / حزيران١٣ ١٩٨٣مارس / آذار١٠ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.15( 

 )١٩٨٥(عة الراب

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦ ١٩٨٧مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩١مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BGR/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ١٩٩٥مارس / آذار١٠ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٩مارس / آذار١٠ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٣مارس / آذار١٠ التقرير الدوري السادس 

    بليز
 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٩ ١٩٩١يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/BLZ/1-2( 
 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٩ ١٩٩٥يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BLZ/1-2( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

   ١٩٩٩يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 
    بنغالديش
 ١٩٨٦مارس / آذار١٢ ١٩٨٥ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.34( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٠فرباير / شباط٢٣ ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.30( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 )ج(١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BGD/3( 

 ١٩٩٧مارس / آذار٢٧
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

 )١٩٩٧(عشرة السابعة 

 ١٩٩٧مارس / آذار٢٧ ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BGD/3-4( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٧ ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BGD/5( 

 

    بنما
 ١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٢ ١٩٨٢نوفمرب /اين تشرين الث٢٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.9( 
 )١٩٨٥(الرابعة 

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٧يناير /ثاين كانون ال١٧ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/PAN/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ التقرير الدوري السادس 

    بنن
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٣أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/BEN/1-3( 
 

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٧أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BEN/1-3( 

 

 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠١أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BEN/1-3( 

 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٨٢رب سبتم/ أيلول٣٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BTN/1-6( 
)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 

    بوتان
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري األول 

(CEDAW/C/BTN/1-6) 
)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 

 ٢٠٠٣يناير /لثاين كانون ا٢ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري الثاين 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري الثالث 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BTN/1-6( 
)CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1( 

 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣٠ التقرير الدوري اخلامس 
(CEDAW/C/BTN/1-6) 

(CEDAW/C/BTN/1-6/Corr.1) 

 

    بوتسوانا
   ١٩٩٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    بوركينا فاسو
 ١٩٩٠مايو / أيار٢٤ ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.67( 
 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ي الثالثالتقرير الدور 
)CEDAW/C/BFA/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

 

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٦ ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/BFA/4-5( 

 

    بوروندي
 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١ ١٩٩٣فرباير / شباط٧ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/BDI/1( 
 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ١٩٩٧فرباير / شباط٧ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠١فرباير / شباط٧ التقرير الدوري الثالث 

    البوسنة واهلرسك
   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١ ر الدوري األولالتقري 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١ التقرير الدوري الثالث 
    بولندا

 ١٩٨٥أكتوبر / تشرين األول١٠ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.31( 

 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٨٨نوفمرب / تشرين الثاين١٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.16( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/18/Add.2( 

 )١٩٩١(العاشرة 

   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    بوليفيا
 ١٩٩١يوليه / متوز٨ ١٩٩١يوليه / متوز٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/BOL/1( 

 ١٩٩٣أغسطس / آب٢٦
)CEDAW/C/BOL/1/Add.1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

   ١٩٩٥يوليه / متوز٨ ي الثاينالتقرير الدور 
   ١٩٩٩يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٣يوليه / متوز٨ التقرير الدوري الرابع 

    بريو
 ١٩٨٨سبتمرب / أيلول١٤ ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.60( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٠فرباير / شباط١٣ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.29( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BER/3-4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/PER/3-4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/PER/5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

    بيالروس
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٤ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.5( 
 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧مارس / آذار٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.5( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٣يوليه / متوز١ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/BLR/3( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 

)CEDAW/C/BLR/4-6( 
 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٩ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/BLR/4-6) 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    تايلند
 ١٩٨٧يونيه / حزيران١ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.51( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٧مارس / آذار٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/THA/2-3( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ١٩٩٧مارس / آذار٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/THA/2-3( 

 )١٩٩٩(العشرون 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٨ عالتقرير الدوري الراب 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري اخلامس 

    تركمانستان
   ١٩٩٨مايو / أيار٣١ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٢مايو / أيار٣١ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٠مايو / أيار٣١ التقرير الدوري الثالث 
    تركيا

 ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٢٧ ١٩٨٧يناير /ن الثاين كانو١٩ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.46( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 )ج(١٩٩٤فرباير / شباط٧ ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٩ التقرير الدوري الثاين 
 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٣ ١٩٩٥ر يناي/ كانون الثاين١٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TUR/2-3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٧ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

 

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٧ ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/TUR/4-5( 

 

    غو ترينيداد وتوبا
 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٩١فرباير / شباط١١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/TTO/1-3( 
 

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٩٥فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TTO/1-2( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ٢٠٠١يناير /كانون الثاين ٢٣ ١٩٩٩فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TTO/1-3( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٣فرباير / شباط١١ التقرير الدوري الرابع 
    تشاد

   ١٩٩٦يوليه / متوز٩ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٠يوليه / متوز٩ التقرير الدوري الثاين 

    توغو
   ١٩٨٤كتوبر أ/ تشرين األول٢٦ التقرير الدوري األول 
   ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٦ التقرير الدوري اخلامس 
    توفالو

   ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٦ ولالتقرير الدوري األ 
    تونس

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/TUN/1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TUN/1-2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران٦ ١٩٩٤اكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TUN/3-4( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠يوليه / متوز٢٧ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/TUN/3-4( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢أكتوبر /رين األول تش٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
    جامايكا

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٢ ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.38( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٨فرباير / شباط١٧ ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/JAM/2-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 
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A/59/38

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠١نوفمرب /شرين الثاين ت١٨ التقرير الدوري اخلامس 
    اجلزائر

 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١ ١٩٩٧يونيه / حزيران٢١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/DZA/1( 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١
)CEDAW/C/DZA/1/Add.1( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٩ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/DZA/2( 

 

    جزر البهاما
   ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ التقرير الدوري الثالث 
    جزر القمر
   ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ التقرير الدوري الثالث 

    اجلماهريية العربية الليبية
 ١٩٩١فرباير / شباط١٨ ١٩٩٠يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/LIB/1( 

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٤
)CEDAW/C/LIB/1/Add.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٤ ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LBY/2( 

 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٤ ١٩٩٤يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LBY/2( 

 

   ١٩٩٨يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٥ التقرير الدوري اخلامس 

    مجهورية أفريقيا الوسطى
   ١٩٩٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
    اجلمهورية التشيكية

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣٠ ١٩٩٤مارس /آذار ٢٤ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/CZE/1( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٠مارس / آذار١٠ ١٩٩٨مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CZE/2( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

   ٢٠٠١مارس / آذار٢٤ التقرير الدوري الثالث 
    اجلمهورية الدومينيكية

 ١٩٨٦مايو / أيار٢ ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢ وري األولالتقرير الد 
)CEDAW/C/5/Add.37( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٢٦ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ١٩٩٣ريل أب/ نيسان٢٦ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/DOM/2-3( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الرابع 
 

 ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٩
)CEDAW/C/DOM/4( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان١١ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/DOM/5( 

 

    غو الدميقراطيةمجهورية الكون
 ١٩٩٤مارس / آذار١ ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/ZAR/1( 
 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٤ ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ZAR/2( 

 ١٩٩٨أغسطس / آب٢٧
CEDAW/C/ZAR/2/Add.1 ( و)Corr.1 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 ١٩٩٨يوليه / متوز٢ ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري الثالث 
)EDAW/C/COD/1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٦ التقرير الدوري الرابع 
 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٦  تقرير مقدم بصفة استثنائية 

)CEDAW/C/SR.317(تقرير شفوي؛ انظر (
 )١٩٩٧(السادسة عشرة 
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A/59/38

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    مجهورية ترتانيا املتحدة
 ١٩٨٨مارس / آذار٩ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.57( 
 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢٥ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/TZA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ التقرير الدوري اخلامس 

    مجهورية كوريا
 ١٩٨٦مارس / آذار١٣ ١٩٨٦يناير / كانون الثاين٢٦ ري األولالتقرير الدو 

)CEDAW/C/5/Add.35( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٨ ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٢٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KOR/3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢٧ ١٩٩٨يناير / كانون الثاين٢٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/KOR/4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٣يوليه / متوز٢٣ ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/KOR/5( 

 

    مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١١ ٢٠٠٢مارس / آذار٢٧ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/PRK/1( 
 

    مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/LAO/1-5( 
 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٣  الثاينالتقرير الدوري 
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري الثالث 
(CEDAW/C/LAO/1-5) 

 

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/LAO/1-5( 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/LAO/1-5( 

 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ التقرير الدوري السادس 
   مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

   ١٩٩٥فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري الثاين 

    مجهورية مولدوفا
 ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٦ ١٩٩٥يوليه / متوز٣١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/MDA/1( 
 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ١٩٩٩يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
صربيا (مجهورية يوغوسالفيا االحتادية 

 )واجلبل األسود
   

 ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢  تقرير مقدم بصفة استثنائية 
)CEDAW/C/YUG/SP.1( 
تقرير شفوي؛ انظر  (١٩٩٤فرباير / شباط٢

CEDAW/C/SR.254( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

    جنوب أفريقيا
 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري األول 

 
 ١٩٩٨فرباير / شباط٥
)CEDAW/C/ZAF/1( 
 ١٩٩٩أبريل / نيسان٦
)CEDAW/C/GEO/1/Add.1( 

 ١٩٩٩مايو / أيار٢١
)CEDAW/C/GEO/Add.1/Corr.1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 
    جورجيا

 ١٩٩٨مارس / آذار٩ ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/GEO/1( 
 ١٩٩٩أبريل / نيسان٦

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1) 
 ١٩٩٩مايو / أيار٢١

(CEDAW/C/GEO/1/Add.1/Corr.1) 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

   ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ التقرير الدوري الثاين 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    جيبويت
   ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢ التقرير الدوري األول 
    الدامنرك

 ١٩٨٤يوليه / متوز٣٠ ١٩٨٤مايو / أيار٢١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.22( 

 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٨يونيه / حزيران٢ ١٩٨٨مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.14( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٣مايو / أيار٧ ١٩٩٢مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/DEN/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٩ ١٩٩٦مايو / أيار٢١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/DEN/4( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠يونيه / حزيران١٣ ٢٠٠٠مايو / أيار٢١ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/DEN/5( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

    دومينيكا
   ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
   ١٩٨٦سبتمرب /ل أيلو٣ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 

    الرأس اخلضر
   ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    رواندا

 ١٩٨٣مايو / أيار٢٤ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ الدوري األولالتقرير  
)CEDAW/C/5/Add.13( 

 )١٩٨٤(الثالثة 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٨مارس / آذار٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.13( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/RWA/3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
تقرير  (١٩٩٦يناير / كانون الثاين٣١  تقرير مقدم بصفة استثنائية 

 )CEDAW/C/SR.306شفوي؛ انظر 
 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

    رومانيا
 ١٩٨٧يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٨٣فرباير / شباط٦ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.45( 
 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٩ ١٩٨٧فرباير / شباط٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٩ ١٩٩١فرباير / شباط٦ تقرير الدوري الثالثال 
)CEDAW/C/ROM/2-3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٩٥فرباير / شباط٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٩٩فرباير / شباط٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/ROM/4-5( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ٢٠٠٣فرباير / شباط٦ التقرير الدوري السادس 
    زامبيا

 ١٩٩١مارس / آذار٦ ١٩٨٦يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/ZAM/1-2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١مارس / آذار٦ ١٩٩٠يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/ZAM/1-2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٩أغسطس / آب١٢ ١٩٩٤يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/ZAM/3-4( 

 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 

 ١٩٩٩أغسطس / آب١٢ ١٩٩٨يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/ZAM/3-4( 

 )٢٠٠٢(العشرون السابعة و

   ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري اخلامس 



 

254 04-46275 
 

A/59/38

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    زمبابوي
 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٨ ١٩٩٢يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/ZWE/1( 
 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

   ١٩٩٦يونيه / حزيران١٢ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٠يه يون/ حزيران١٢ التقرير الدوري الثالث 
    ساموا

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢ ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/WSM/1-3( 

 

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢ ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/WSM/1-3( 

 

 ٢٠٠٣مايو / أيار٢ ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/WSM/1-3( 

 

    سانت فنسنت وجزر غرينادين
 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/STV/1-3( 

 ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩١ سبتمرب/ أيلول٢٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/STV/1-3( 

 ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/STV/1-3( 

 ١٩٩٤يوليه / متوز٢٨
)CEDAW/C/STV/1-3/Add.1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ عالتقرير الدوري الراب 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 

    سانت كيتس ونيفيس
 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٨٦مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/KNA/1-4( 
 )٢٠٠٢(السابعة والعشرون 
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A/59/38  

 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٠مايو / أيار٢٥  الدوري الثاينالتقرير 
)CEDAW/C/KNA/1-4( 

 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٩٤مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KNA/1-4( 

 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٨ ١٩٨٦مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/KNA/1-4( 

 )٢٠٠٢(سابعة والعشرون ال

   ٢٠٠٢مايو / أيار٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
    سانت لوسيا

   ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري األول 
   ١٩٨٧نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩١نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٧ الرابعالتقرير الدوري  
   ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٧ التقرير الدوري اخلامس 

    سري النكا
 ١٩٨٥يوليه / متوز٧ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.29( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول٢٩ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.18( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٧ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LKA/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

 ١٩٩٩ر أكتوب/ تشرين األول٧ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/LKA/3-4( 

)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري السادس 
    السلفادور
 ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.19( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول١٨ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.12( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/SLV/3-4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول١٨ ابعالتقرير الدوري الر 
)CEDAW/C/SLV/3-4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠١يوليه / متوز٢٦ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/SLV/5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٨ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/SLV/6) 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    سلوفاكيا
 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٩ ١٩٩٤يونيه / حزيران٢٧ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/SVK/1( 

 ١٩٩٨مايو / أيار١١
)CEDAW/C/SVK/1/Add.1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ١٩٩٨يونيه / حزيران٢٧ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٧ تقرير الدوري الثالثال 
    سلوفينيا
 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٣ ١٩٩٣أغسطس / آب٥ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/SVN/1( 
 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٦ ١٩٩٧أغسطس / آب٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/SVN/2( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٤ ٢٠٠١أغسطس / آب٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/SVN/3( 

 

    سنغافورة
 ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول١ ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/SGP/1( 
)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٦ ٢٠٠٠فمرب نو/ تشرين الثاين٤ التقرير الدوري الثاين 
CEDAW/C/SGP/2(( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

    السنغال
 ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٥ ١٩٨٦مارس / آذار٧ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.42( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٣ ١٩٩٠مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/SEN/2و Amend.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

   ١٩٩٤مارس / آذار٧ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٨مارس / آذار٧ التقرير الدوري الرابع 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٢مارس / آذار٧ التقرير الدوري اخلامس 
    سورينام

 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣ ١٩٩٤مارس / آذار٣١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/SUR/1-2( 

 )٢٠٠٢(سابعة والعشرون ال

 ٢٠٠٢فرباير / شباط١٣ ١٩٩٨مارس / آذار٣١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/SUR/1-2( 

 

   ٢٠٠٢مارس / آذار١٣ التقرير الدوري الثالث 
    السويد

 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.8( 

 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧مارس / آذار١٠ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.6( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/18/Add.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٦مايو / أيار١٢ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/SWE/4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/SWE/5( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    سويسرا

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠ ١٩٩٨بريل أ/ نيسان٢٦ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/CHE/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٢فرباير / شباط٢٠ ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CHE/1-2( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    سرياليون
  ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١١ التقرير الدوري األول 
  ١٩٩٣ديسمرب / كانون األول١١ وري الثاينالتقرير الد 
  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١١ التقرير الدوري الثالث 
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول١١ التقرير الدوري الرابع 
    سيشيل

   ١٩٩٣يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري األول 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ١٩٩٧يونيه / حزيران٤ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠١يونيه / حزيران٤  الدوري الثالثالتقرير 
    شيلي

 ١٩٩١سبتمرب / أيلول٣ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/CHI/1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٥مارس / آذار٩ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CHI/2( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CHI/3( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٦ التقرير الدوري الرابع 
    صربيا واجلبل األسود

   ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري األول 
    الصني

 ١٩٨٣مايو / أيار٢٥ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ رير الدوري األولالتق 
)CEDAW/C/5/Add.14( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٢ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.26( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٩ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CHN/3-4( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ١٩٩٧مايو / أيار٢٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CHN/3-4( 

 )١٩٩٩(العشرون 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 

    طاجيكستان
   ١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ التقرير الدوري الثالث 
    العراق

 ١٩٩٠مايو / أيار١٦ ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٩١سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/IRQ/2-3( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٣ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/IRQ/2-31( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ١٩٩٩سبتمرب /لول أي١٢ التقرير الدوري الرابع 
    غابون

 ١٩٨٧يونيه / حزيران١٩ ١٩٨٤فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.54( 

 )١٩٨٩(الثامنة 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ١٩٨٨فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 

 ٢٠٠٣يونيه /زيران ح٤ ١٩٩٢فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ١٩٩٦فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٤ ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٠ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GAB/2-5( 

 

    غامبيا
 ٢٠٠٣أبريل /نيسان ٤ ١٩٩٤مايو / أيار١٦ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/GMB/1-3( 
 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ ١٩٩٨مايو / أيار١٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GMB/1-3( 

 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ ٢٠٠٢مايو / أيار١٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GMB/1-3( 

 

   ٢٠٠٠مايو / أيار١٦ التقرير الدوري الرابع 
    غانا

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٩ ١٩٨٧فرباير / شباط١ ير الدوري األولالتقر 
)CEDAW/C/GHA/1-2( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٩ ١٩٩١فرباير / شباط١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GHA/1-2( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

   ١٩٩٥فرباير / شباط١ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٩فرباير / شباط١ لتقرير الدوري الرابعا 
   ٢٠٠٣فرباير / شباط١ التقرير الدوري اخلامس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    غرينادا
   ١٩٩١سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٩ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢ التقرير الدوري الثالث 
    غواتيماال
 ١٩٩١أبريل / نيسان٢ ١٩٨٣سبتمرب / أيلول١١ تقرير الدوري األولال 

)CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1( 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩١أبريل / نيسان٢ ١٩٨٧سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1( 

 ١٩٩٣أبريل / نيسان٧
)CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
 
 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 
   ١٩٩١سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري الثالث 
 ٢٠٠١مارس / آذار٢٠ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول١١ التقرير الدوري الرابع 

)CEDAW/C/GUA/3-4( 
 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين١٥ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول١١ لدوري اخلامسالتقرير ا 
)CEDAW/C/GUA/5( 

 

    غيانا
 ١٩٩٠يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.63( 
)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ١٩٩٩تمرب سب/ أيلول٢٠ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GUY/2( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ١٩٩٨ سبتمرب/ أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/GUY/3-6( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٧ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/GUY/3-6) 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    غينيا
 ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ ١٩٨٣سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1( 
)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٨ رير الدوري الثاينالتق 
)CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ ١٩٩١سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GIN/1-3 و Corr.1( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٨ التقرير الدوري اخلامس 

     بيساو-غينيا 
   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري اخلامس 

    غينيا االستوائية
 ١٩٨٧مارس / آذار١٦ ١٩٨٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.50( 
 )١٩٨٩(الثامنة 

 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٦ ١٩٨٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

 

 ١٩٩٤يناير / كانون الثاين٦ ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GNQ/2-3( 

 

   ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
    فانواتو

   ١٩٩٦أكتوبر /شرين األول ت٨ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٨ التقرير الدوري الثاين 
    فرتسا

 ١٩٨٦فرباير / شباط١٣ ١٩٨٥يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.33( 

 )١٩٨٧(السادسة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٠ ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/FRA/2و Rev.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٥ ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/FRA/3-4( 

 

 ١٩٨٩أكتوبر / تشرين األول٥ ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/FRA/3-4( 

 )٢٠٠٣(العشرون التاسعة و

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٧ ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/FRA/5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

    الفلبني
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢٢ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.6( 
 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول١٢ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٤ لثاينالتقرير الدوري ا 
)CEDAW/C/13/Add.17( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين٢٠ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/PHI/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٦أبريل / نيسان٢٢ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/PHI/4( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ التقرير الدوري السادس 
    فرتويال

 ١٩٨٤أغسطس / آب٢٧ ١٩٨٤يونيه / حزيران١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.24( 

 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٩أبريل / نيسان١٨ ١٩٨٨يونيه / حزيران١ ثاينالتقرير الدوري ال 
)CEDAW/C/13/Add.21( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩٥فرباير / شباط٨ ١٩٩٢يونيه / حزيران١ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/VEN/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

   ١٩٩٦يونيه / حزيران١ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٠يونيه /حزيران ١ التقرير الدوري اخلامس 
    فنلندا

 ١٩٨٨فرباير / شباط١٦ ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.56( 

 )١٩٨٩(الثامنة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٣فرباير / شباط٩ ١٩٩١أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/FIN/2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢٨ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٤ الثالثالتقرير الدوري  
)CEDAW/C/FIN/3( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/FIN/4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

    فيجي
 ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩ ١٩٩٦سبتمرب /ول أيل٢٧ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/FJI/1( 
)٢٠٠٢(السادسة والعشرون 

   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢٧ التقرير الدوري الثاين 
    فييت نام
 ١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٨٣مارس / آذار١٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.25( 
 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٢ ١٩٨٧مارس / آذار١٩ اينالتقرير الدوري الث 
)CEDAW/C/VNM/2( 

 

 ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٦ ١٩٩١مارس / آذار١٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/VNM/3-4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٦ ١٩٩٥مارس / آذار١٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/VNM/3-4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ١٩٩٩مارس / آذار١٩ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٣مارس / آذار١٩ التقرير الدوري السادس 
    قربص

 ١٩٩٤فرباير / شباط٢ ١٩٨٦أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/CYP/1-2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٤فرباير / شباط٢ ١٩٩٠أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CYP/1-2( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

   ١٩٩٤أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٨أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري اخلامس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    قريغيزستان
 ٢٠٠٢تمرب سب/ أيلول٢٥ ١٩٩٨مارس / آذار١٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/KGZ/1( 
 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٢٥ ٢٠٠٢مارس / آذار١٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KGZ/2( 

 

    كازاخستان
 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٢٦ ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٥ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/KAZ/1( 
 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

    الكامريون
 ١٩٩٩مايو / أيار٩ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/CMR/1( 
 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٢ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٢٣ التقرير الدوري الثالث 
    كرواتيا

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٥  التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/CRO/SP.1( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

   ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري الثالث 
    كمبوديا
   ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري األول 
   ١٩٩٧نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٤ التقرير الدوري الثالث 

    كندا
 ١٩٨٣يوليه / متوز١٥ ١٩٨٣يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.16( 
 )١٩٨٥(الرابعة 

 ١٩٨٨يناير / كانون الثاين٢٠ ١٩٨٧يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.11( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٢سبتمرب / أيلول٩ ١٩٩١يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CAN/3( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٢ ١٩٩٥يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CAN/4( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢ ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٩ لدوري اخلامسالتقرير ا 
)CEDAW/C/CAN/5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

   ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٩ التقرير الدوري السادس 
    كوبا

 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.4( 

 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٩٢مارس / آذار١٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٢مارس / آذار١٣ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CUB/2-3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٠٣
)CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/CUB/4( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 

    كوت ديفوار
   ١٩٩٧يناير / كانون الثاين١٧ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠١يناير / كانون الثاين١٧ التقرير الدوري الثاين 

    كوستاريكا
 ٢٠٠١يوليه / متوز١٠ ١٩٨٧مايو / أيار٤ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/CRI/1( 
 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠١يوليه / متوز١٠ ١٩٩١و ماي/ أيار٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/CRI/1-3( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠١يوليه / متوز١٠ ١٩٩٥مايو / أيار٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/CRI/1-3( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

   ١٩٩٩مايو / أيار٤ التقرير الدوري الرابع 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    كولومبيا
 ١٩٨٦يناير / كانون الثاين١٦ ١٩٨٣فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.32( 
 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٨٧فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/COL/2-3( 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٣يناير / كانون الثاين١٤ ١٩٩١فرباير /اط شب١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/COL/2-3( 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢
)CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1( 

 
 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٧يوليه / متوز٨ ١٩٩٥فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/COL/4( 

 )١٩٩٩(العشرون 

   ١٩٩٩ر فرباي/ شباط١٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٣فرباير / شباط١٨ التقرير الدوري السادس 
    الكونغو

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٨٣أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٨٧أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/COG/2-5( 

 )٢٠٠٣(لعشرون الثامنة وا

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٩١أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٩٥أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 

 ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ ١٩٩٩أغسطس / آب٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/COG/1-5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    الكويت
 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/KWT/1-2( 
 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٩ ١٩٩٩أكتوبر / تشرين األول٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KWT/1-2( 
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 ))السنة(الدورة (

    كينيا
 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٨٥أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/KEN/1-2( 
 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٠ديسمرب / كانون األول٤ ١٩٨٩أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/KEN/1-2( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٥ ١٩٩٣أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/KEN/3( 

 

 ٢٠٠٠يناير / كانون الثاين٥ ١٩٩٧أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/KEN/3-4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

   ٢٠٠١أبريل / نيسان٨ التقرير الدوري اخلامس 
    التفيا

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ ١٩٩٣مايو / أيار١٤ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/LVA/1-3( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ ١٩٩٧مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LVA/1-3( 

 

 ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ ٢٠٠١مايو / أيار١٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LVA/1-3( 

 

    لبنان
   ١٩٩٨مايو / أيار٢١ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٢مايو /أيار ٢١ التقرير الدوري الثاين 
    لكسمربغ
 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ١٩٩٠مارس / آذار٤ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/LUX/1( 
 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٨ ١٩٩٤مارس / آذار٤ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LUX/2( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢١ ١٩٩٨مارس /ذار آ٤ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/LUX/3( 

 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٧
)CEDAW/C/LUX/3/Add.1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

 مارس / آذار١٢ ٢٠٠٢مارس / آذار٤ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/LUX/4( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 
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 ))السنة(الدورة (

    ليربيا
   ١٩٨٥أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري األول 
   ١٩٨٩أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٣أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٧أغسطس / آب١٦ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠١أغسطس / آب١٨ التقرير الدوري اخلامس 
    ليتوانيا

 ١٩٩٨يونيه / حزيران٤ ١٩٩٥فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/LTU/1( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٨أبريل / نيسان٤ ١٩٩٩فرباير / شباط١٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LTU/2( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

    ليختنشتاين
 ١٩٩٧أغسطس / آب٤ ١٩٩٧يناير / كانون الثاين٢١ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/LIE/1( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠١يونيه / حزيران١٠ ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/LIE/2( 

 

    ليسوتو
   ١٩٩٦سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٢١ التقرير الدوري الثاين 
    مالطة

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١ ١٩٩٢أبريل / نيسان٧ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/MLT/1-3( 

 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١ ١٩٩٦أبريل / نيسان٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MLT/1-3( 

 

 ٢٠٠٢أغسطس / آب١ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MLT/1-3( 

 

    مايل
 ١٩٨٦مرب نوف/ تشرين الثاين١٣ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.43( 
 )١٩٨٨(السابعة 

   ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثاين 
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 ))السنة(الدورة (

   ١٩٩٤اكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٠ التقرير الدوري اخلامس 
    ماليزيا

   ١٩٩٦أغسطس / آب٤ التقرير الدوري األول 
   ٢٠٠٠أغسطس / آب٤ التقرير الدوري الثاين 
    مدغشقر
 ١٩٩٠مايو / أيار٢١ ١٩٩٠أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.65( 

 ١٩٩٣نوفمرب / تشرين الثاين٨
)CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

   ١٩٩٤أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الثاين 
   ٨٩٩١أبريل / نيسان٦١ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٦ التقرير الدوري الرابع 

    مصر
 ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري األول 

 
 ١٩٨٣فرباير / شباط٢
)CEDAW/C/5/Add.10( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٩ ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول١٨ قرير الدوري الثاينالت 
)CEDAW/C/13/Add.2( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٦يناير / كانون الثاين٣٠ ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/EGY/3( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ ١٩٩٤أكتوبر /ن األول تشري١٨ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٣٠ ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/EGY/4-5( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١٨ التقرير الدوري السادس 
    املغرب

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١٤ ١٩٩٤يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/MOR/1( 

 )١٩٩٧(السادسة عشرة 

 ٢٠٠٠فرباير / شباط٢٩ ١٩٩٨يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MOR/2( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 
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 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٢يوليه / متوز٢١ التقرير الدوري الثالث 
    املكسيك
 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول١٤ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.2( 
 )١٩٨٣(الثانية 

 ١٩٨٧ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.10( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 )ب(١٩٩٧رس ما/ آذار٧ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MEX/3-4( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 )ج(١٩٩٧مارس / آذار٧ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MEX/3-4( 

 )١٩٩٨(الثامنة عشرة 

 ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول١ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
(CEDAW/C/MEX/5) 

 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ لسادسالتقرير الدوري ا 
    مالوي

 ١٩٨٨يوليه / متوز١٥ ١٩٨٨أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.58( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

   ١٩٩٢أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٦أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري الثالث 
   ٢٠٠٠أبريل /ان نيس١١ التقرير الدوري الرابع 
    ملديف

 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٨ ١٩٩٤يوليه / متوز١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/MDV/1( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ١٩٩٨يوليه / متوز١ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢يوليه / متوز١١ التقرير الدوري الثالث 

    اململكة العربية السعودية
   ٢٠٠١يوليه / متوز٧ تقرير الدوري األولال 

ــة امل ــى   اململكــ ــا العظمــ ــدة لربيطانيــ تحــ
 الشماليةوأيرلندا 

   

 ١٩٩١مايو / أيار١١ ١٩٩١مايو / أيار٧ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/UK/2و Amend.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٥ ١٩٨٧مايو / أيار٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/5/Add.52( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٥أغسطس / آب١٦ ١٩٩٥مايو / أيار٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/UK/3( 

 ١٩٩٧أغسطس / آب٨
)CEDAW/C/UK/3/Add.1( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١٩ ١٩٩٥مايو / أيار٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/UK/4 و Add.1-4( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

   ٢٠٠٣مايو / أيار٧ التقرير الدوري اخلامس 
    منغوليا

 ١٩٨٣نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.20( 

 )١٩٨٦(اخلامسة 

 ١٩٨٧مارس / آذار١٧ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.7( 

 )١٩٩٠(التاسعة 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

 ١٩٩٨ديسمرب / كانون األول٨ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/MNG/3-4( 

 )٢٠٠١(الرابعة والعشرون 

   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
    موريتانيا
   ٢٠٠٢يونيه / حزيران٩ التقرير الدوري األول 

    موريشيوس
 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٣ ١٩٨٥أغسطس / آب٨ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/MAR/1-2( 
 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ١٩٩٢فرباير / شباط٢٣ ١٩٨٩أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/MAR/1-2( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

   ١٩٩٣أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٧أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠١أغسطس / آب٨ التقرير الدوري اخلامس 
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 ))السنة(الدورة (

    موزامبيق
   ١٩٩٨مايو / أيار١٦ ي األولالتقرير الدور 
   ٢٠٠٢مايو / أيار١٦ التقرير الدوري الثاين 
    ميامنار

 ١٩٩٩مارس / آذار١٤ ١٩٩٨أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/MNR/1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ٢٠٠٢أغسطس / آب٢١ التقرير الدوري الثاين 
    ناميبيا

 ١٩٩٦نوفمرب / تشرين الثاين١٩٩٣٤ديسمرب / كانون األول٢٣ ولالتقرير الدوري األ 
)CEDAW/C/NAM/1( 

 )١٩٩٧(السابعة عشرة 

  ١٩٩٧ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير الدوري الثاين 
  ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢٣ التقرير الدوري الثالث 
    النرويج

 ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين١٨ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.7( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٨يونيه / حزيران٢٣ ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.15( 

 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩١يناير / كانون الثاين٢٥ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NOR/3( 

 )١٩٩٥(شرة الرابعة ع

 ١٩٩٤سبتمرب / أيلول١ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NOR/4( 

 )١٩٩٥(الرابعة عشرة 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NOR/5( 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٢٣ ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
(CEDAW/C/NOR/6) 

 )٢٠٠٣(الثامنة والعشرون 

    النمسا
 ١٩٨٣أكتوبر / تشرين األول٢٠ ١٩٨٣أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.17( 
 )١٩٨٥(الرابعة 

 ١٩٨٩ديسمرب / كانون األول١٨ ١٩٨٧أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.27( 

 )١٩٩١(العاشرة 
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 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥ ١٩٩١أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٧أبريل / نيسان٢٥ ١٩٩٥أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/AUT/3-4( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٩٩أبريل / نيسان٣٠ امسالتقرير الدوري اخل 
)CEDAW/C/AUT/5( 

 )٢٠٠٠(الثالثة والعشرون 

   ٢٠٠٣أبريل / نيسان٣٠ التقرير الدوري السادس 
    نيبال

 ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين١٦ ١٩٩٢مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/NPL/1( 

 )١٩٩٩(احلادية والعشرون 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ١٩٩٦مايو / أيار٢٢ رير الدوري الثاينالتق 
)CEDAW/C/NPL/2-3( 

 

 ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ ٢٠٠٠مايو / أيار٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NPL/2-3( 

 

    النيجر
   ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٨ التقرير الدوري األول 
    نيجرييا

 ١٩٨٧أبريل / نيسان١ ١٩٨٦يوليه / متوز١٣  الدوري األولالتقرير 
)CEDAW/C/5/Add.49( 

 )١٩٨٧(السابعة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٣١ ١٩٩٠يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط٣١ ١٩٩٤يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٧فرباير / شباط١٣ ١٩٩٤يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NGA/2-3( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٩٨يوليه / متوز١٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

 

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٣ ٢٠٠٢ليه يو/ متوز١٣ التقرير الدوري السادس 
)CEDAW/C/NGA/4-5( 

 

    نيكاراغوا
 ١٩٨٧سبتمرب / أيلول٢٢ ١٩٨٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.55( 
 )١٩٨٩(الثامنة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٨٩مارس / آذار١٦ ١٩٨٦نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.20( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول١٥ ١٩٩٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NIC/3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٩٨يونيه / حزيران١٦ ١٩٩٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NIC/4( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ١٩٩٩سبتمرب / أيلول٢ ١٩٩٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/NIC/5( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

   ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ التقرير الدوري السادس 
    نيوزيلندا
 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ ١٩٨٦فرباير / شباط٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.41( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢نوفمرب / تشرين الثاين٣ ١٩٩٠فرباير / شباط٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NZE/2( 

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٧
)CEDAW/C/NZE/2/Add.1( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢ ١٩٩٤فرباير / شباط٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

 ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

 ١٩٩٨مارس / آذار٢ ١٩٩٨فرباير / شباط٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

 ١٩٩٨أبريل / نيسان١٥
)CEDAW/C/NZL/3-4( 

 )١٩٩٨(التاسعة عشرة 

   ٢٠٠٢فرباير / شباط٩ التقرير الدوري اخلامس 
    هاييت

   ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ لتقرير الدوري األولا 
   ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
   ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
   ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
   ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

   ٢٠٠٢سبتمرب /ل أيلو٣ التقرير الدوري السادس 
    اهلند

 ١٩٩٩فرباير / شباط٢ ١٩٩٤أغسطس / آب٨ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/IND/1( 

 )٢٠٠٠(الثانية والعشرون 

   ١٩٩٨أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثاين 
   ٢٠٠٢أغسطس / آب٨ التقرير الدوري الثالث 
    هندوراس
 ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٣ ١٩٨٤ أبريل/ نيسان٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.44( 
 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٨ ١٩٨٨أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.9( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

 ١٩٩١مايو / أيار٣١ ١٩٩٢أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/HON/3( 

 )١٩٩٢(احلادية عشرة 

   ١٩٩٦أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري الرابع 
   ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢ التقرير الدوري اخلامس 
    هنغاريا

 ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٢٠ ١٩٨٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.3( 

 )١٩٨٤(الثالثة 

 ١٩٨٦سبتمرب / أيلول٢٩ ١٩٨٦رب سبتم/ أيلول٣ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.1( 

 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩١أبريل / نيسان٤ ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/HUN/3( 

 ١٩٩٥نوفمرب / تشرين الثاين٣٠
)CEDAW/C/HUN/3/Add.1( 

 )١٩٩٦(اخلامسة عشرة 

 ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول١٩ ١٩٩٤سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٩ ١٩٩٨سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/HUN/4-5( 

 

   ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٣ التقرير الدوري السادس 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

    هولندا
 ١٩٩٢وفمرب ن/ تشرين الثاين١٩ ١٩٩٢أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/NET/1( 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول١٧
)CEDAW/C/NET/1/Add.1( 

 ١٩٩٣سبتمرب / أيلول٢٠
)CEDAW/C/NET/1/Add.2( 

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٩
)CEDAW/C/NET/1/Add.3( 

( 
( 
( 
( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة ) 
( 
( 
( 
( 

 ١٩٩٨يسمرب د/ كانون األول١٠ ١٩٩٦أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/NET/2( 

)CEDAW/C/NET/2/Add.1( 

)CEDAW/C/NET/2/Add.2( 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

 ٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين١٣ ٢٠٠٠أغسطس / آب٢٢ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/NET/3 و )Add.1-2 

)٢٠٠١(اخلامسة والعشرون 

    اليابان
 ١٩٨٧مارس / آذار١٣ ١٩٨٦يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.48( 
 )١٩٨٨(السابعة 

 ١٩٩٢فرباير / شباط٢١ ١٩٩٠يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/JPN/2( 

 )١٩٩٤(الثالثة عشرة 

 ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٨ ١٩٩٤يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/JPN/3( 

 )١٩٩٤( عشرة الثالثة

 ١٩٩٨يوليه / متوز٢٤ ١٩٩٨يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/JPN/4( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣ ٢٠٠٢يوليه / متوز٢٥ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/JAP/5( 

 )٢٠٠٣(التاسعة والعشرون 

    اليمن
 ١٩٨٩يناير / كانون الثاين٢٣ ١٩٨٥يونيه /زيران ح٢٩ التقرير الدوري األول 

)CEDAW/C/5/Add.61( 
 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ١٩٨٩يونيه / حزيران٨ ١٩٨٩يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/13/Add.24و Amend.1( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 
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 تاريخ التقدمي )أ(املوعد املقرر للتقدمي الدول األطراف
نظر اللجنة يف التقرير 

 ))السنة(الدورة (

 ١٩٩٢نوفمرب/ تشرين الثاين١٣ ١٩٩٣يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/YEM/3( 

 )١٩٩٣(الثانية عشرة 

 ٢٠٠٠مارس / آذار٨ ١٩٩٧يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/YEM/4( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣ ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٩ التقرير الدوري اخلامس 
)CEDAW/C/YEM/5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

    وسالفيايوغ
   ٢٠٠٢أبريل / نيسان١١ التقرير الدوري األول 
 ١٩٨٩مايو / أيار٣١ ١٩٨٧مارس / آذار٢٨ التقرير الدوري الثاين 

)CEDAW/C/13/Add.23( 
 )١٩٩١(العاشرة 

 ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول١٤ ١٩٩١مارس / آذار٢٨ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/YUG/3( 

 

   ١٩٩٥مارس / آذار٢٨ رابعالتقرير الدوري ال 
   ١٩٩٩مارس / آذار٢٨ التقرير الدوري اخلامس 
   ٢٠٠٣مارس / آذار٢٨ التقرير الدوري السادس 
    اليونان

 ١٩٨٥أبريل / نيسان٥ ١٩٨٤يوليه / متوز٧ التقرير الدوري األول 
)CEDAW/C/5/Add.28( 

 )١٩٨٧(السادسة 

 ١٩٩٦مارس / آذار١ ١٩٨٨يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الثاين 
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

 )١٩٩٩(الثانية عشرة 

 ١٩٩٦مارس / آذار١ ١٩٩٢يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الثالث 
)CEDAW/C/GRC/2-3( 

 )١٩٩٩(العشرون 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩ ١٩٩٦يوليه / متوز٧ التقرير الدوري الرابع 
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

 )٢٠٠٢(االستثنائية 

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١٩ ٢٠٠٠يوليه / متوز٧ قرير الدوري اخلامسالت 
)CEDAW/C/GRC/4-5( 

 

 
 .قبل املوعد املقرر لتقدمي التقرير بعام واحد، يدعو األمني العام الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها )أ( 

 .قراطية، غريت زائري امسها فأصبح مجهورية الكونغو الدمي١٩٩٧مايو / أيار١٧اعتبارا من  )ب( 
 .سحب التقرير )ج( 
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 املرفق السابع
تقريــر الفريــق العامــل املعــين بالرســائل مبوجــب الربوتوكــول االختيــاري     

 التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن دورته الرابعة
 
عقد الفريق العامـل املعـين بالرسـائل مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة القضـاء            - ١
 ٢يونيــه إىل / حزيــران٣٠ى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة دورتــه الرابعــة يف الفتــرة مــن  علــ
وقــد حضــر الــدورة مجيــع أعضــاء الفريــق، وواصــلت الســيدة هانــا بييــت  . ٢٠٠٤يوليــه /متــوز

 . شيلينغ ترؤسها للفريق العامل-شوب 
 ).ملرفقانظر ا(ويف اجللسة األوىل للفريق العامل، عدل جدول أعماله وأقره  - ٢
 

 موجز املناقشات -أوال  
ــإدارة الشــؤون          - ٣ ــاملرأة ب ــهوض ب ــة لشــعبة الن ــرأة التابع ــوق امل ــدمت رئيســة قســم حق ق

مقدمـة مـن األمانـة      ) CEDAW/C/2004/II/WGCOP/WP.1/R(االقتصادية واالجتماعية مذكرة    
 . العاملالعامة بشأن اخلطوات املتخذة والتطورات اليت حدثت منذ الدورة الثالثة للفريق

. وناقش الفريق العامل الرسائل اليت تلقاها من األمانة العامة منذ الدورة الثالثـة للفريـق     - ٤
وقد اتفق على أنه سيكون من املفيد أن يتلقـى الفريـق مـذكرة مـن األمانـة باملعلومـات املتعلقـة               

 .سانمبسار الرسائل من وإىل الفريق املعين بااللتماسات التابع ملفوضية حقوق اإلن
وقد شجع الفريق العامل األمانة على مواصلة نشـر املعلومـات عـن اإلجـراءات املتبعـة                  - ٥

بشأن الرسائل مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري، واقتـرح وسـائل أخـرى للقيـام بـذلك، مبـا يف                  
وأبـرز الفريـق أيضـا      . ذلك عن طريق رابطات نقابات احملاميني الوطنية واحتاد احملاميات الـدويل          

دورات للتدريب موجهة ألصحاب املصـلحة املعنـيني علـى املسـتوى     / تنظيم حلقات عمل  أمهية
الوطين بشأن إعداد الرسائل هبدف دعـم تقـدمي رسـائل جيـدة اإلعـداد مـن شـأهنا تيسـري عمـل                       

كما اقترح الفريـق إجـراء االتصـاالت باحتـاد املعاهـد الوطنيـة              . الفريق العامل يف جتهيز الرسائل    
.  هــذا الصــدد، مبــا يف ذلــك مــن أجــل مجــع األمــوال ملثــل هــذه األنشــطة     حلقــوق اإلنســان يف

ينبغي تشجيع منظمات اجملتمع املدين على دعم ترمجة الرسـائل باللغـات الرمسيـة يف األمـم            كما
 .املتحدة

 من قواعـد النظـام الـداخلي للجنـة، الـيت            ٦٤ من املادة    ٢وناقش الفريق العامل الفقرة      - ٦
ن للفريق العامل أن يعلن أن رسالة ما تعترب مقبولـة مبوجـب الربوتوكـول        تتناول مسألة مىت ميك   

والحظ الفريق العامل، يف إطار هذه املادة، أنه ال ميلك سـلطة إعـالن مقبوليـة أي                 . االختياري
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والسـبب يف ذلـك هـو أن املـادة          . رسالة تشري إىل دولة طرف يكون أحد أعضائه من مواطنيها         
علقة باملقبولية ال يتخذها سوى الفريق العامل عندما يكـون مشـكال       تنص على أن القرارات املت    

والحـظ الفريـق العامـل أن املـادة         . من مخسة أعضاء وأن يقـرر مجيـع أعضـاء الفريـق مقبوليتـها             
تنطبق على حالة يشارك يف عملية اختاذ القرار بشأهنا أربعة أعضاء فقط مـن الفريـق، عنـدما              ال

وبـدال مـن اقتـراح تعـديل املـادة، وهـو            . الدولة الطرف املعنيـة   يكون أحد األعضاء من مواطين      
يرى الفريق العامل أنه قد يكـون ضـروريا علـى املـدى البعيـد، فإنـه يقتـرح أن تبقـى اللجنـة              ما

ويفضـل الفريـق العامـل، يف الوقـت ذاتـه أن حتـال القـرارات                . املوضوع معلقا يف الوقت الراهن    
 .جنة بكاملهااملتعلقة مبثل هذه احلاالت إىل الل

 مـن الربوتوكـول االختيـاري       ٤مـن املـادة     ) هـ (٢وناقش الفريق العامل عناصر الفقرة       - ٧
ــة هـــذا الـــنص يف الربوتوكـــول   ). قاعـــدة االختصـــاص الزمـــاين ( ــلم الفريـــق العامـــل بأمهيـ وسـ

االختيــاري، وقــانون الســوابق القضــائية، واملمارســات الــيت تتبعهــا هيئــات معاهــدات حقــوق     
رأى الفريق العامل أيضا أن معيار املقبولية هذا سيتعني النظـر فيـه علـى أسـاس كـل                   و. اإلنسان

 .حالة على حدة
وقــد أســعد الفريــق العامــل أن يالحــظ أن ورقــة املعلومــات األساســية املســتكملة الــيت   - ٨

أعدهتا السيدة إينيكي بوريفني عـن القضـايا الناشـئة يف إطـار الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة         
)CEDAW/C/2004/WP.2 ( ويــرى الفريــق أن هــذه . قــد صــدرت جبميــع لغــات األمــم املتحــدة

وأكد علـى أمهيـة   . الورقة، ستكون أداة قّيمة بالنسبة لعمل اللجنة احلايل واملقبل بشأن الرسائل    
التحديث املنتظم هلذا البحث عالوة على إجراء األحباث بشـأن اجملـاالت األخـرى واآلخـذة يف        

وعلـى األسـاس نفسـه، اعتـرب أن مـذكرة املعلومـات             . تصل بعمـل الفريـق العامـل      الظهور فيما ي  
األساســية عــن املمارســات الــيت تتبعهــا هيئــات معاهــدات حقــوق اإلنســان األخــرى يف تطبيــق  

، اليت أعدهتا األمانة العامة للـدورة الثالثـة         )CEDAW/C/2004/I/WGCOP/WP.2(التدابري املؤقتة   
 .، ستظل وثيقة هامة ومفيدة٢٠٠٤يناير /لثاين اكانونللفريق العامل يف 

ــدورات، وعلــى اختــاذ        - ٩ ــد التزامــه بالعمــل فيمــا بــني ال ــق العامــل مــن جدي وأكــد الفري
القــرارات املتعلقــة بتســجيل رســائل جديــدة، عنــد االقتضــاء، عقــب إجــراء املشــاورات، مبــا يف  

القــرارات املتعلقــة ذلــك عــن طريــق الربيــد اإللكتــروين، وعقــد املــؤمترات عنــد بعــد، حســب     
وكـرر الفريـق التأكيـد      . مبشروع التوصيات الذي أعده مقررو القضـايا بشـأن الرسـائل املعلقـة            

. علــى قــراره الســابق املتعلــق بطرائــق العمــل فيمــا بــني الــدورات بالنســبة للرســائل اإللكترونيــة 
ل مـن   ويرى الفريق العامل أن هـذا األسـلوب يف العمـل مـن شـأنه ضـمان يكـون احلجـم األمثـ                      

العمل جاهزا للتسليم للفريق العامـل التـايل الـذي سيتشـكل يف الـدورة الثانيـة والـثالثني للجنـة                     
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وســيجتمع هــذا الفريــق العامــل اجلديــد ألول مــرة يف . ٢٠٠٥ينــاير /املعقــودة يف كــانون الثــاين
 .٢٠٠٥فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين٣١الفترة من 

لرسائل املعلقة، واليت ُسجلت الرسـالة الرابعـة منـها منـذ دورتـه              وناقش الفريق العامل ا    - ١٠
 .وقدم توصيات للجنة للبت يف إحدى هذه الرسائل. املاضية
 :وأقر الفريق العامل جدول األعمال املؤقت لدورته املقبلة على النحو التايل - ١١

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١ 
 . املتخذة منذ الدورة املاضيةاستعراض اخلطوات واألنشطة - ٢ 
 .استعراض أساليب العمل ومناقشتها - ٣ 
 .آخر التطورات فيما يتعلق بالرسائل - ٤ 
 .أي مسائل أخرى - ٥ 
إقــرار جــدول األعمــال املؤقــت لدورتــه املقبلــة، مبــا يف ذلــك املواعيــد، ومــدة    - ٦ 

 .االنعقاد، وتقرير الفريق العامل
 

 ظر فيها يف املستقبلاملسائل اليت سين -ثانيا  
 . من هذا التقرير٦يسترعي الفريق العامل انتباه اللجنة إىل املناقشة الواردة يف الفقرة  - ١٢
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 تذييل 

 جدول أعمال الدورة الرابعة للفريق العامل  
 
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ١
 .استعراض اخلطوات واألنشطة اليت اختذت منذ الدورة املاضية - ٢
 .استعراض أساليب العمل ومناقشتها - ٣
 .آخر التطورات فيما يتعلق بالرسائل - ٤
 .شكل العمل بني الدورة احلادية والثالثني والدورة الثانية والثالثني - ٥
 .مسائل أخرى - ٦
إقرار جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة، مبـا يف ذلـك املواعيـد، ومـدة االنعقـاد،                  - ٧

 .ر الفريق العاملواعتماد تقري
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 املرفق الثامن
قرار اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أن تعلن عـدم مقبوليـة                

رسالة مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء علـى مجيـع           
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
 *ج، ضد أملانيا -، السيدة ب ١/٢٠٠٣: الرسالة رقم  
 )لثالثوناو، الدورة احلادية ٢٠٠٤يوليه / متوز١٤القرار املتخذ يف (  

 . ج-. السيدة ب  :مقدمة من
 صاحبة الرسالة    :الضحية املزعومة
 أملانيا :الدولة الطرف
 )التقدمي األويل (٢٠٠٢أغسطس / آب٢٠ :تاريخ الرسالة

 مـن   ١٧، املنشـأة مبوجـب املـادة        إن اللجنة املعنية بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة             
 د املرأة،اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ض

 ،٢٠٠٤يوليه / متوز١٤ يف إذ جتتمع 
 :تعتمد ما يلي 

 
 قرار بشأن املقبولية  

، واملعلومات التكميلية املؤرخـة     ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٢٠إن صاحبة الرسالة املؤرخة      - ١
ج، وهي مواطنة أملانية كانت تبلغ من العمـر حنـو   -.، هي السيدة ب٢٠٠٣نيسان  / أبريل ١٠
وتــدعي بأهنــا . ، وتقــيم حاليــا يف نــورتن هــاردنربغ، بأملانيــا ٢٠٠٤ل أبريــ/ ســنة يف نيســان٥٧

 ١٦و ) ٢(١٥، )أ و ب (٥-٣، ) و-أ  (٢-١ضــحية انتــهاكات مــن جانــب أملانيــا للمــواد   
وصـاحبة الرسـالة   . من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة    ) ج، د، ز، ح   -١(

 ٩وتوكـول امللحـق هبـا بالنسـبة إىل الدولـة الطـرف يف               وقد بدأ نفاذ االتفاقية والرب    . متثل نفسها 
 .  على التوايل٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥ ويف ١٩٨٥أغسطس /آب

 

ويرد . شيلينغ يف فحص هذه الرسالة- هنا بيت شوب من النظام الداخلي للجنة، مل تشترك السيدة٦٠عمال باملادة  * 
 يف التذييل نص رأي فردي موقع من عضوين يف اللجنة، مها السيدة كريستينا مورفاي والسيدة مرمي

 .زرداين-بيلميهوب
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 هاالوقائع كما عرضت  
، وعلى الرغم مـن أهنـا كانـت ممرضـة حسـب      ١٩٦٩تزوجت صاحبة الرسالة يف عام   ١-٢

 ولـن تتـابع تعليمهـا       تدريبها، واتفقت وزوجها علـى أن تتـوىل دور ربـة البيـت أثنـاء زواجهمـا                
ــا مواصــلة مســاره املهــين    ــدوا    . كــي تيســر لزوجه ــار، ول ــال كب ــة أطف ولصــاحبة الرســالة ثالث

 .١٩٨١ و ١٩٧٠ و ١٩٦٩بالترتيب يف 
، ولكـن زوجهـا طلـب منـها أال          ١٩٨٤أرادت صاحبة الرسالة أن تواصل تعليمهـا يف          ٢-٢

، زالــت صــعوبات ١٩٩٨وحبلــول عــام . تفعــل ذلــك، وأن تســانده يف فتــرة صــعوبات مهنيــة  
ــار      ــزوج وشــاءت صــاحبة الرســالة مــرة أخــرى يف أن تواصــل تعليمهــا، ولكــن، يف أي مــايو /ال

 . ، تقدم زوج صاحبة الرسالة بطلب الطالق منها١٩٩٩
، اتفقــت صــاحبة الرســالة وزوجهــا علــى تســوية متــت يف   ١٩٩٩ســبتمرب /ويف أيلــول ٣-٢

 ماركــا أملانيــا بالشــهر كنفقــة انفصــال، ٩٧٣حمكمــة األســرة يف نورهتــامي ، علــى أن يــدفع هلــا  
 ماركــا أملانيــا بالشــهر  ٧٢٠ ماركــا أملانيــا بالشــهر كإعالــة طفــل ألصــغر أبنائهمــا، و   ٦٢٩ و

 .لتغطية الرهن العقاري على البيت الذي واصلت صاحبة الرسالة العيش فيه
ــا يف    ٤-٢ ــوز٢٨أصــبح الطــالق هنائي ــه / مت ــاوا   . ٢٠٠٠يولي ــألة مس ــن أن مس ــالرغم م ة وب

املعاشــات التقاعديــة كانــت قــد ُحلــت كجــزء مــن الطــالق، مل يــتم التوصــل إىل قــرار بشــأن     
 . مساواة املكاسب املتجمعة يف فترة الزواج والنفقة بعد انتهاء الزواج

احملكمــة الدســتورية ، قــدمت صــاحبة الرســالة شــكوى إىل ٢٠٠٠يوليــه / متــوز١٠يف  ٥-٢
ة املتعلقة بقانون اآلثار القانونية للطالق انتـهكت حقهـا           فيه أن األنظمة القانوني    االحتادية تدعي 

 .  من الدستور٣-٣ و ٢-٣الدستوري يف املساواة الذي حتميه املادتان 
، قررت احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة رفـض اختـاذ قـرار              ٢٠٠٠أغسطس  / آب ٣٠يف   ٦-٢

 . يف الشكوى
رســالة بنفقــة قــدرها  ، حكمــت حمكمــة غــوتينغن لصــاحبة ال ٢٠٠٤أبريــل /يف نيســان ٧-٢

، وهـو التـاريخ الـذي توقـف فيـه           ٢٠٠٢أغسـطس   / يورو بالشهر بـأثر رجعـي حـىت آب         ٢٨٠
 . وتقدمت صاحبة الرسالة باستئناف ضد القرار. زوجها عن دفع نفقة االنفصال

وكتبت صاحبة الرسالة أيضـا دون جـدوى إىل وزارة العـدل االحتاديـة ووزارة العـدل                  ٨-٢
 ٢ ويف   ٢٠٠٢فربايـر   / شـباط  ٦ ويف   ٢٠٠١يوليه  / متوز ٢٨دنيدرزاخن يف   وقضايا املرأة يف الن   

، مدعيـة   ٢٠٠٣فربايـر   / شـباط  ٢٢، و   ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ١٥ ويف   ٢٠٠٢مارس  /آذار
 . زاخن فضال عن التمييز ضد املرأةاالستخفاف بالزواج واألسرة من جانب حماكم نيدر
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النفقــة بعــد الطــالق ومســاواة املكاســب  تــزال اإلجــراءات مســتمرة فيمــا يتعلــق ب  وال ٩-٢
 .املتجمعة

 
 الشكوى   

 صاحبة الرسالة بأهنا تعرضت للتمييز على أسـاس نـوع اجلـنس يف ظـل األنظمـة                  تدعي ١-٣
التعـادل يف املكاسـب املتجمعـة والنفقـة بعـد      (القانونية املتعلقة بقـانون اآلثـار القانونيـة للطـالق         

ويف رأيهــا أن األنظمــة متيــز بصــورة . تتــأثر هبــذه األنظمــةوأهنــا مازالــت منذئــذ ) انتــهاء الــزواج
  . منهجية ضد النساء املسنات املطلقات بعد زواج طويل ولديهن أوالد

فيما يتعلق باملكاسب املتجمعـة، تـرى صـاحبة الرسـالة أن القـانون يـنص علـى أن مـن                      ٢-٣
ه ال يضـع يف     يكون مـن الـزوجني أقـل كسـبا يتلقـى نصـف الزيـادة يف مكاسـب اآلخـر، ولكنـ                     

وتصـر علـى أن ذلـك    .  للشـريكني يف الـزواج  �رأس املـال البشـري    �احلسبان حتسن أو هبـوط      
وتـدعي صـاحبة    . يشكل متييزا، إذ يوفر الـزواج يف النتيجـة للـزوج عمـل الزوجـة غـري املـأجور                  

الرسالة بأن القانون املتعلق بتوزيـع املسـتحقات التقاعديـة قـانون متييـزي كـذلك وأن األحكـام                 
 . يت تنظم مسألة النفقة غامضة ومبهمة ومتييزيةال
وعــالوة علــى ذلــك، تــدعي صــاحبة الرســالة بصــورة أكثــر عموميــة أن املــرأة ختضــع     ٣-٣

للتمييز اإلجرائي ألن املرأة تتحمل منفردة خماطر إجراءات احملاكم واإلجهـاد النـاتج عنـها حلـل            
وتـدعي أيضـا أن كـل       . يف وسـائل الـدفاع    آثار الطالق وُتحرم املرأة أيضا من التمتع باملسـاواة          

 . النساء املطلقات الاليت وضعهن  مماثل لوضعها هن ضحايا للتمييز واحلرمان واإلذالل
تــدعي صــاحبة الرســالة أهنــا كانــت قــد اســتنفذت كــل ســبل االنتصــاف احملليــة حــني     ٤-٣

ملـة باملثـل   قررت احملكمة عدم النظـر يف شـكواها ضـد إغفـال املشـرع عـن مراعـاة أحكـام املعا            
يف األنظمــة القانونيــة املتعلقــة )  مــن الدســتور٣٣ و ٢-٣املادتــان (الــيت يــنص عليهــا الدســتور 

 . بقانون اآلثار القانونية للطالق
 

 يةمالحظات الدولة الطرف حول املقبول  
، علـى مقبوليـة     ٢٠٠٣سـبتمرب   / أيلول ٢٦اعترضت الدولة الطرف، برسالتها املؤرخة       ١-٤

 .الرسالة
الحظ الدولة الطرف أن وثيقة الطالق، اليت مل تقدمها صاحبة الرسالة مـع مـا قدمتـه            ت ٢-٤

ومل يـتم التوصـل بعـد إىل        . من األوراق يف البداية، تتضمن قرارا بشأن مساواة املعاشـات فقـط           
ــد      ــة بع ــة منفصــلة بشــأن النفق ــرار يف إجــراءات قانوني ــزواج واملســاواة يف املكاســب   إق ــاء ال هن

ظ الدولة الطرف أيضا أن صاحبة الرسالة قدمت شكوى ضد وثيقـة الطـالق              وتالح. املتجمعة
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رفضـت احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة       وضد قانون اآلثار القانونية للطالق، بوجه عام، وهو ما        
ت اويف الفترة اليت تلت ذلك، دأبت صاحبة الرسالة على الكتابـة إىل الـوزار     . إصدار حكم فيه  

 .ات للحصول على تعديل لألنظمة القانونيةاالحتادية ووزارات الوالي
وفيما يتعلق باألحكام القانونية ذات الصلة اليت تـنظم آثـار الـزواج وحقـوق الـزوجني                  ٣-٤

وواجباهتما، واألحكام املتعلقة بالطالق واآلثار القانونية للطالق، أوضحت الدولة الطرف أنـه            
 إذا كـان الزوجـان يعيشـان زواجـا           بالتسـاوي،  �املكاسب املتجمعـة  �يف حالة الطالق، تقسم     

ــة    ــا يف إطــار نظــام املشــاركة يف املكاســب املتجمع ــد قيمــة ممتلكــات   .  قانوني جيــري أوال حتدي
). األصــول النهائيــة(ويف تــاريخ انتــهاء الــزواج ) األصــول األوليــة(الــزوجني يف تــاريخ الــزواج 

يـة عـن األصـول األوليـة      هي املبلغ الذي تزيـد بـه األصـول النهائ         �املكاسب املتجمعة � وتكون
ومـن تكـون أصـوله مـن الـزوجني أقـل حيـق لـه طلـب تعـادل مببلـغ يسـاوي                   . للزوج أو الزوجة  

 Section 1378(ة للشريك اآلخـر يف الـزواج   عصف الفرق يف القيمة مقارنة باملكاسب املتجمن

BGB .(                 لـى مبـدأ   أما األنظمة املتعلقة بنفقـات املعيشـة بعـد انتـهاء الـزواج فتقـوم يف األسـاس ع
فبعد الطالق يكون كل من الـزوجني مسـؤوال مـن           ). السابقني(املسؤولية عن النفس للزوجني     

 يف ينظــر يف أمــر النفقــة يف احلقيقــة إال  وبنــاء علــى ذلــك، ال. حيــث املبــدأ عــن تــأمني معيشــته 
على أنه، مادامت هذه الشروط املسبقة تتوفر عموما يف عدد كبري من حـاالت              . حاالت معينة 

وتعليـل ذلـك، يف رأي اهليئـة        . ق، أصبح احلق يف النفقة أقرب إىل أن يكـون هـو القاعـدة             الطال
التشريعية، هو أن الزوج األضعف، املعوز، نظرا حلالته أو حالتها الشخصية واملاليـة، ينبغـي أن                

ويف ظــروف . يكــون بإمكانــه االعتمــاد علــى الــدعم بعــد الــزواج مــن الــزوج األقــوى واألقــدر
لقانون أيضا على احلق يف النفقة لفترة مـن التـدريب أو التعلـيم للـزوج الـذي قـد                    معينة، ينص ا  

يكون توقف أو ُمنع من اكتساب التعليم الرمسي أو التـدريب املهـين توقعـا للـزواج أو يف أثنـاء                     
وفضال عن ذلـك، فـإن القـانون املتعلـق مبسـاواة املعاشـات يـنص علـى واجـب الـزوج                      . الزواج

ت تقاعديــة أكــرب ممــا اكتســبه الــزوج اآلخــر أثنــاء الــزواج، أن حيقــق الــذي يكتســب اســتحقاقا
 . املساواة بإعطائه نصف الفرق يف القيمة

 مـن   ٢وترى الدولة الطرف أن الرسالة غري مقبولة لعدم وجـود حيـف مبوجـب املـادة                  ٤-٤
، وعلـيهم  الضـحايا جيـوز تقـدمي شـكاوى إال مـن        الربوتوكول االختياري اليت تنص على أنـه ال       

فاملراجعـة اجملـردة للدسـتورية بواسـطة        . أن يثبتوا أهنـم أنفسـهم تضـرروا بسـب انتـهاك للقـانون             
وكان احلال سيختلف لو كانت صاحبة الرسالة قد تـأثرت فعـال        . شكوى فردية أمر غري جائز    

بيد أن احلال هنا ليسـت كـذلك،   . تأثرا سلبيا مباشرا بوضع قانوين خلقته أحكام قانونية قائمة       
ــة للطــالق بالنســبة إىل      ألن احملــ ــار القانوني ــق القــانون اخلــاص باآلث اكم هــي الــيت جيــب أن تطب
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 بشــكواها أن حتقــق ال تســتطيع الدولــة الطــرف أن صــاحبة الشــكوى ىوتــر. صــاحبة الرســالة
 . مراجعة عامة وأساسية للقانون األملاين املتعلق باآلثار القانونية للطالق

ولة الطـرف أن أسـاس شـكوى صـاحبة الرسـالة هـو              وبناء على هذه احلجة، تؤكد الد      ٥-٤
ــي؛ وال   ــا ه ــتعراض      إجــراءات طالقه ــار إجــراء اس ــذا اإلط ــر(جيــوز إال يف ه ــام ) مباش لألحك

 . القانونية املطبقة بالنسبة إىل القانون اخلاص باآلثار القانونية للطالق
جيـوز   ن مث ال  يضا بأن الشكوى تفتقر إىل اإلثباتات الكافيـة ومـ         أوحتتج الدولة الطرف     ٦-٤

وإن عدم توفر معلومات ملموسة من صاحبة الرسالة عن التسويات املالية الـيت متـت يف                . قبوهلا
إجراءات الطالق، واألساس القانوين الذي بنيت عليه وما إذا كانت تضـررت ماليـا نتيجـة هلـا         

ــا إذا كانــت احلقــ        ــبني مم ــق، جيعــل مــن املســتحيل الت ــا املطل ــة بزوجه وق وإىل أي مــدى مقارن
 . املنصوص عليها يف االتفاقية قد انتهكت ، وما هي احلقوق حالة صاحبة الرسالة

تالحظ الدولة الطرف، بوجه خـاص، عـدم الكشـف عـن حمتويـات وثيقـة الطـالق أو                    ٧-٤
ــد طبقــت يف قضــية         ــة ق ــت األحكــام القانوني ــا إذا كان ــات عم ــاب املعلوم ــدميها، وغي عــدم تق

؛ ومـا هـي النتـائج املاليـة، وعـدم وجـود معلومـات عـن                 صاحبة الرسالة وما هي هذه األحكـام      
املساواة يف املعاشات واملكاسـب املتجمعـة، وعـن مبلـغ النفقـة الـيت تلقتـه صـاحبة الرسـالة بعـد             

وختلـص الدولـة الطـرف إىل أن ادعـاءات صـاحبة الرسـالة بـأن القـانون األملـاين                    . انتهاء الـزواج  
زالت حباجـة إىل إثبـات       ليا مقارنة بزوجها املطلق ما    اخلاص باآلثار القانونية للطالق يظلمها ما     

 .شارة إىل دراسات عاملية عن ظلم مايل مزعوم للمطلقات غري كافية يف هذا السياقإلوأن ا
وتؤكد الدولة الطرف كذلك، من باب التحوط فقط وبرغم عـدم مقبوليـة الشـكوى                ٨-٤

يف هـذه احلالـة، تقـدمي شـكوى         نتصـاف احملليـة وهـو،       اللعدم وجود ضرر، عدم استنفاد سـبل ا       
ويف حني أن صاحبة الرسـالة رفعـت شـكوى دسـتورية ضـد              . دستورية بالشكل املقبول قانونيا   

القانون اخلاص باآلثار القانونية للطالق بوجه عام، فال جيوز، وفقا لقـانون احملكمـة الدسـتورية                
 قـانون إال يف غضـون       ، تقـدمي شـكوى مباشـرة ضـد أي         )٣، الفقـرة    ٩٣املـادة   (االحتادية العليا   

سنة واحدة من بدء نفاذ القانون املعين، مما جيعل الشكوى الدستورية من صاحبة الرسـالة ضـد     
 .القانون بوجه عام غري جائزة هلذا السبب وحده

وتعلــن الدولــة الطــرف أيضــا أن مســألة مســاواة املعاشــات فقــط هــي الــيت ســويت يف    ٩-٤
ئنافها ضــد وثيقــة الطــالق علــى حكــم الطــالق وقصــرت صــاحبة الرســالة اســت. ســياق الطــالق

نفسه، دون أن جتعل مسألة التساوي يف املعاشات أيضا موضـوع املراجعـة مـن جانـب حمكمـة                   
ولــو فعلــت صــاحبة الرســالة ذلــك لكــان  ).  Oberlandesgericht Braunschweig(االســتئناف 
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 ال بـد  طلـوب ومعقـول     واإلخفاق يف تقـدمي اسـتئناف م      .  مقبوال وكان من املعقول توقعه منها     
 .  من الربوتوكول االختياري١-٤أن يفضي إىل رفض الشكوى وفقا للمادة 

وفيما يتعلق بعـدم مقبوليـة الشـكوى بسـبب توقيـت تقدميـه، تـرى الدولـة الطـرف أن                      ١٠-٤
الوقائع اليت هي موضوع الشكوى حدثت قبـل بـدء نفـاذ الربوتوكـول االختيـاري بالنسـبة إىل                   

دامت إجـراءات الطـالق      ويف هذا الصدد، ترى الدولة الطرف أنه ما       . الحتاديةمجهورية أملانيا ا  
وحدها هي موضوع الشكوى ومل يـتم التوصـل إىل قـرار هنـائي حـىت اآلن إال بالنسـبة ملسـاواة                
املعاشات يف سياق الطالق، فإن النقطة احلامسـة بالنسـبة ألسـباب عـدم مقبوليـة الشـكوى هـي                    

والربوتوكـول اإلضـايف   . ٢٠٠٠يوليـه  / متـوز ٢٨لقـرار هنائيـا، أي   الوقت الذي أصبح فيه هذا ا     
 . ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٥بدأ نفاذه بالنسبة إىل أملانية يف 

 
 تعليقات صاحبة الرسالة على مالحظات الدولة الطرف حول املقبولية      

نظم ترى صاحبة الرسالة أن شرح الدولة الطرف لألحكام القانونية ذات الصلة اليت تـ              ١-٥
ــة        ــار القانوني ــالطالق واآلث ــة ب ــا، واألحكــام املتعلق ــزوجني وواجباهتم ــوق ال ــزواج وحق ــار ال آث

يأيت على وصف التمييز واإلجحاف املستمرين لألشخاص الذين حتـق هلـم املسـاواة               للطالق ال 
وتشـري إىل أن التركيبـة االجتماعيـة يف أملانيـا         . يف إجراءات الطالق، وهؤالء عـادة هـم  النسـاء          

فــل للرجــل، يف العــادة، التقــدم مهنيــا أثنــاء الــزواج، بينمــا تضــر النســاء إىل وقــف حيــاهتن     تك
الوظيفية وتقدمهن املهين بسبب مسؤوليتهن الرئيسية املستمرة عن األسرة وتربية األطفـال، ممـا      

 باآلثـار  صافالقـانون اخلـ  . جيعلهن يف موقع ضعف واضح، وخاصـة بعـد االنفصـال أو الطـالق             
يراعـي علـى اإلطـالق، هـذه احلقـائق اجملتمعيـة             لطالق ال يراعي بصورة كافية، أو ال      القانونية ل 

ــاملرأة      ــؤدي إىل اإلضــرار ب ــا ي ــية، مم ــة األساس ــرية والزواجي ــة    . واألس ــي حال ــذات ه ــذه بال وه
 .املطلقات يف سن متأخرة الاليت أجلن خططهن الوظيفية أثناء الزواج

املطالـب املـدعاة يف الطـالق يف منتـهى     وقـوق  وترى صاحبة الرسالة أيضا أن تنفيـذ احل      ٢-٥
الصعوبة ألن احملاكم عموما تتجاهل االتفاقات الزوجية واحلاالت األسرية، مما يضر بـاملرأة، مث              
إن األحكام املتعلقة بالتسـاوي جتعـل املسـاواة مرهونـة حبسـن سـلوك املـرأة أثنـاء الـزواج وبعـد                       

.  صارمة من جانب زوجها املطلق ومـن احملـاكم         الطالق، وهذا ُيخضع املرأة لسيطرة اجتماعية     
وتقـول صـاحبة    . أما السلوك غري الالئق مـن جانـب الـزوج فـال خيضـع ألي نـوع مـن العقوبـة                    

كان ليكون لوال وجود تشـريع نـاقص    الرسالة إن هذا التمييز واإلجحاف حبق املرأة املطلقة ما     
 . ومبهم

الشـكوى غـري مقبولـة لعـدم وجـود          وترفض صاحبة الرسالة حجة الدولة الطرف بـأن          ٣-٥
ضرر بالقول إهنا منذ طالقها مازالت تتأثر شخصيا ومباشرة بالقانون اخلـاص باآلثـار القانونيـة                
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وتصر على أهنا متأثرة ليس فقـط بقـرارات حمـاكم األسـرة، بـل بـالتمييز يف إجـراءات                   . للطالق
 مـن   ٢-٣ق وفقـا للمـادة      الطالق أيضا، الناشئة خاصة عـن إمهـال املشـرع تنظـيم آثـار  الطـال                

وإن شـكواها، يف هـذا الصـدد، موجهـة حتديـدا            . يقـع أي متييـز أو إجحـاف        الدستور حبيث ال  
 .�إمهال من جانب واضع القانون�ضد 
وفيما يتعلق بعدم وجود أدلة كافية، قالت صـاحبة الرسـالة إهنـا، يف حـني استشـهدت                ٤-٥

 رسـائلها إىل الـوزارات، كانـت حالتـها          بإحصاءات وبآراء اخلرباء يف شـكواها الدسـتورية ويف        
ينشـأ   الشخصية كامرأة مطلقة شاهدا على نقص األحكام التشـريعية واملمارسـة القضـائية ومـا              

وتصـر صـاحبة الرسـالة علـى أهنـا قـدمت أدلـة ملموسـة علـى مـا            . عن ذلك من متييز ضد املرأة     
مــل مراعــاة وأوضــحت أهنــا لــو مل تتوقــف عــن الع. تعرضــت لــه مــن إجحــاف مــادي أساســي

 ٥ ٠٠٠ملســؤولياهتا العائليــة وحاجــات زوجهــا لتمكنــت مــن حتقيــق دخــل خــاص هبــا مبقــدار  
 .  يورو بالشهر، مع معاش تقاعدي متناسب يف الشيخوخة

تقول صاحبة الرسالة إن املدفوعات الفعلية للمساواة يف املعاش اليت يتم التوصـل إليهـا                ٥-٥
ويف . جحاف التمييزي إمنا يبـدأ ويسـتمر بعـد الطـالق          صلة هلا باملوضوع ألن اإل     يف الطالق ال  

ــار      ــا دعــوى طــالق يف أي ــع زوجه ــذ أن رف ــذات، من ــها بال ــايو /حالت ، توقــف معــاش  ١٩٩٩م
ولـو مل تكـن قـد توقـف مراعـاة           .  يورو بالشهر  ٥٠٠الشيخوخة الذي كانت تتقاضاه، وقدره      

الــة بقائهــا  يف ح (و يــور٤٧ ٠٠٠حلاجــات زوجهــا أو أســرهتا لكانــت قــد حققــت مــابني       
 .  حلساب معاشها يف شيخوختها) يف حالة دخلها اخلاص( يورو ٩٤ ٠٠٠و ) متزوجة

ــة، قالــت صــاحبة الرســالة إن شــكواها       ٦-٥ وفيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبل االنتصــاف احمللي
 من الدسـتور    ٣-٣ و   ٢-٣الدستورية كانت موجهة ضد اآلثار القانونية للطالق ألن املادتني          

 ضـد اآلثـار القانونيـة للطـالق         بشكل عام  حالتها الشخصية، ومل تكن موجهة       قد أُخل هبما يف   
 ضد قانون، بـل ضـد التمييـز الـوارد فيـه وغفلـة          �بوجه عام �وشكواها مل تكن موجهة     . فقط

لذين تتعرض هلما املرأة املطلقة، وتتأثر هبمـا تـأثرا   لواضع القانون عن إزالة التمييز واإلجحاف ا   
 . مباشرا

أن الشــكوى الدســتورية كانــت مقبولــة وبــذلك تكــون قــد اســتنفدت ســبل وتالحــظ  ٧-٥
وأوضـحت أن شـكواها املتعلقـة باآلثـار القانونيـة للطـالق مل تـرفض لكوهنـا                  . االنتصاف احمللية 

وتقول صاحبة الرسـالة كـذلك      .  بل ُرفض اختاذ قرار بشأهنا     �ال أساس هلا  � أو   �غري مقبولة �
حتــدد أي مــدة قانونيــة خبصــوص     دســتورية االحتاديــة ال  مــن قــانون احملكمــة ال  ٩٣إن املــادة 

وأشـارت صـاحبة الرسـالة، دعمـا حلجتـها، إىل قـرار صـادر عـن                 . إمهاالت مـن جانـب الدولـة      
يــنص علــى أن الشــكاوى الدســتورية  ) BverfGE 56, 54, 70(احملكمــة الدســتورية االحتاديــة  
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ضـرورة إىل اسـتعمال مسـبق ألي        املتعلقة بإمهال مستمر من جانب واضع القانون ال حتتـاج بال          
 مـن  ٢-٩٣سبل انتصاف قانونية وال حتتاج إىل التقيد مببـدأ التقـادم، املنصـوص عليـه يف املـادة            

وعــالوة علــى ذلــك، قالــت إن شــكواها الدســتورية ضــد . قــانون احملكمــة الدســتورية االحتاديــة
نفاد سـبل االنتصـاف     القانون اخلاص باآلثار القانونيـة للطـالق كانـت مقبولـة أيضـا بـدون اسـت                

 مـن قـانون احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة           ٢-٩٣القانونية مسبقا وفقا للجملة الثانية مـن املـادة          
 .بسبب األمهية العمومية واملسائل الدستورية األساسية املطروحة

وتقول صاحبة الرسالة كذلك إن طلباهتا للمساعدة املالية لتغطية اإلجـراءات القانونيـة           ٨-٥
 عدة حاالت ألن احتماالت النجاح يف هذه اإلجراءات كانـت غـري موجـودة، ومل                رفضت يف 

وبــدون هــذه املســاعدة، ُحرمــت مــن  . تضــع احملــاكم يف اعتبارهــا احلقــائق األســرية والزواجيــة 
وأخريا، قالت إن احملـاكم تسـري بسـرعة         .  استعمال سبل االنتصاف احمللية بسبب العوائق املالية      

طالق بينمـا تتباطـأ جـدا يف اإلجـراءات املتعلقـة باآلثـار القانونيـة للطـالق                  كبرية يف إجراءات ال   
وهذا ما حدث يف حالتها هـي، حيـث كانـت حتـاول،       .  حني تطالب املرأة مبدفوعات املساواة    

، احلصول على املعلومـات ذات الصـلة مـن زوجهـا املطلـق حلسـاب                ٢٠٠١سبتمرب  /منذ أيلول 
ــزواج،     ــهاء ال ــد انت ــة بع ــدار النفق ــة دعــوى يف آب  مق ــا اضــطرها إىل إقام  ٢٠٠٢أغســطس /مم

وحــىت اآلن مل تــنجح دعواهــا يف احلصــول علــى املعلومــات   . للحصــول علــى هــذه املعلومــات 
 . املطلوبة

 مل يصـدر أي قـرار مـن         ٢٠٠٣أغسـطس   /وتكرر صاحبة الرسالة قوهلا بأنـه حـىت آب         ٩-٥
 يـورو، ولكنـها مل      ٤٩٧ا مبلـغ    وكانـت تتلقـى شـهري     . احملكمة بشأن النفقة بعد انتـهاء الـزواج       

، بعد مرافعات طويلـة وشـاقة انتـهت يف غـري            ٢٠٠٢أغسطس  /تعد تتلقى شيئا اعتبارا من آب     
 احملــاكم ت احلكــم ولكــن ال أمــل هلــا بــأن تــويل وتقــول صــاحبة الرســالة إهنــا اســتأنف . صــاحلها

 الوظيفيـة   وتقدر أهنا لو كانت قد أكملـت دراسـتها وركـزت علـى حياهتـا              . االعتبار لشواغلها 
يكسـب   بدال من دعم زوجهـا والعنايـة باألسـرة، لكانـت اآلن قـادرة علـى الكسـب بقـدر مـا                     

 . يورو شهريا٥ ٠٠٠زوجها، أي 
ــة لعــدم        ١٠-٥ ــة الطــرف بالنســبة لألســباب الزمني ــيت ســاقتها الدول ــاحلجج ال ــق ب وفيمــا يتعل

يوليـه  /ئيـة يف متـوز    مقبولية الشكوى، تشـري صـاحبة الرسـالة إىل أن وثيقـة الطـالق أصـبحت هنا                
 ولكنها مازالت تتأثر مباشـرة باألحكـام التمييزيـة يف القـانون اخلـاص باآلثـار القانونيـة                   ٢٠٠٠
 - الشكوى الدستورية واملداخالت مـع الـوزارات         -ومل تثمر اخلطوات اليت اختذهتا      .  للطالق
 . احملاكم وعلى الغرار نفسه، مازالت تعاين من التمييز واإلجحاف واملهانة منيءعن ش

 



 

290 04-46275 
 

A/59/38

 تعليقات إضافية من الدولة الطرف عن مقبولية الشكوى بناء على طلب من الفريق العامل    
تقــول الدولــة الطــرف، اعُتــربت الشــكوى الدســتورية العامــة مــن صــاحبة    حبســب مــا ١-٦

غـري مقبولـة     ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١٠الرسالة ضد القـانون اخلـاص باآلثـار القانونيـة للطـالق يف              
 .بابلعدة أس

 مـن قـانون احملكمـة الدسـتورية         ٩٣ من املـادة     ٣تقول الدولة الطرف إنه، وفقا للفقرة        ٢-٦
جيــوز تقــدمي شــكوى دســتورية موجهــة ضــد قــانون إال يف غضــون ســنة مــن بــدء     االحتاديــة ال

وعــدم مراعــاة هــذا املوعــد  . والقصــد مــن هــذا احلــد الــزمين املــانع هــو األمــن القــانوين  . نفــاذه
الـيت رفعتـها   ) BvR 1320/00اإلضـبارة رقـم   (هي احلـال يف الشـكوى الدسـتورية    النهائي، كما 

يوليـه  / متـوز  ١٠ يف   �القـانون اخلـاص باآلثـار القانونيـة للطـالق         �صاحبة الرسـالة عمومـا ضـد        
ــة   ٢٠٠٠ ــري مقبول ــتورية غ ــل الشــكوى الدس ــة    . ، جيع ــتورية االحتادي ــة الدس ــل احملكم ــن تقب ول

 .  اختاذ قرار بشأهناشكوى دستورية غري مقبولة من أجل
 مـن   ٩٣ مـن املـادة      ٣توافق الدولة الطرف على حجة صـاحبة الرسـالة بـأن الفقـرة               ال ٣-٦

تنطبق هنا ألن شكواها الدسـتورية تسـتهدف إغفـاال مـن      قانون احملكمة الدستورية االحتادية ال  
يعـين   رغـوب ال  فإن عدم تلبية طلبات معينة أو عدم تلبيتها إىل املـدى امل           . جانب واضع القانون  

يف القــانون . بــل إن العامــل احلاســم هــو اعتبــار واضــع القــانون هلــذه الطلبــات  . وجــود إغفــال
اخلاص باآلثار القانونية للطالق نص واضع القانون على عدة أحكام قانونيـة كانـت، يف نظـره                 

يــة وال أمه. فاألنظمــة يوجــد كــل منــها لألحــوال احلياتيــة الــيت ينظمهــا. كافيــة ووافيــة ومناســبة
 مــن القــانون ٣ مــن املــادة ٣ و ٢العتبــار صــاحبة الرســالة أن هــذه األنظمــة ختــالف الفقــرتني  

ــة ألهنــا، برأيهــا، ال   ــا الدميقراطي ــة أملاني ــزواج    األساســي جلمهوري ــا ملســائل ال ــارا كافي تــويل اعتب
 .تشكل قضية إغفال واألسرة، ومن مث ال

ة الـيت رفعتـها صـاحبة الرسـالة يف       ومتضي الدولة الطـرف قائلـة إن الشـكوى الدسـتوري           ٤-٦
 مل  �القـانون اخلـاص باآلثـار القانونيـة للطـالق         � واملوجهة عموما ضـد      ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٠

كشـرط أساسـي لتحديـد مـا إذا كـان املوعـد النـهائي املنصـوص                 . تكن مقبولة ألسباب أخرى   
د اسـتويف أوال جيـب    من قـانون احملكمـة الدسـتورية االحتاديـة قـ       ٩٣ من املادة    ٣عليه يف الفقرة    

على مقدم الطلب أن حيدد أوال ما هو احلكم الفعلي الذي يعترض عليه، أي ضد أي فقـرة أو                   
وليست هذه هي احلـال بالنسـبة للشـكوى الدسـتورية الـيت             . ضد أي فقرة فرعية يوجه شكواه     

تشــري إىل أي مــواد أو فقــرات أو     إذ ال٢٠٠٠يوليــه / متــوز١٠قدمتــها صــاحبة الرســالة يف   
تــذكر عــدد األحكــام الــيت   قــرات فرعيــة مــن القــانون املــدين، تعتربهــا خمالفــة للدســتور، وال   ف

 .تشكوها، وهبذا جعلت شكواها غري مقبولة
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إضافة إىل ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن الشروط املسـبقة املنصـوص عليهـا يف  املـادة             ٥-٦
 ٩٠ مـن املـادة      ١قـا للفقـرة     فوف.  من قانون احملكمة الدسـتورية االحتاديـة مل تسـتوف أيضـا            ٩٠

مــن قــانون احملكمــة الدســتورية االحتاديــة تــنص علــى أنــه جيــوز ألي شــخص أن يقــدم شــكوى  
دســتورية بنــاء علــى التأكــد مــن انتــهاك حقوقــه األساســية أو انتــهاك أحــد احلقــوق املمنوحــة     

 مــن القــانون ١٠٤ و ١٠٣ و ١٠١ و ٣٨ و ٣٣، واملــواد ٢٠ مــن املــادة ٤مبوجــب الفقــرة 
 مـن   ٩٠ مـن املـادة      ٢فـالفقرة   . ساسي جلمهورية أملانيا االحتاديـة مـن جانـب السـلطة العامـة            األ

 جيــوز تقــدمي شــكوى دســتورية نــه الأقــانون احملكمــة الدســتورية االحتاديــة تــنص كــذلك علــى 
ــداء علــى      بقــدر مــا -بعــد الرجــوع إىل احملــاكم   إال ــة وقــوع اعت يكــون ذلــك مقبــوال يف حال

جوع إىل احملاكم جيـب اسـتنفاد سـبل االنتصـاف القانونيـة، أي الرجـوع              ويف حالة الر  . احلقوق
ــا   ــدأ      . إىل احملــاكم بكــل درجاهت ــن مث مب ــذا، وم ــة ه وشــرط اســتنفاد ســبل االنتصــاف القانوني

والشـكوى الدسـتورية    . التسلسل، ينطبق خاصة على الشكاوى الدستورية ضد أحكام قانونية        
الشـخص املسـتوثق مـن أن حقوقـه احملميـة باملـادة             جيـوز أن يقـدمها إال        ال. ليست دعوى عامة  

 .  من قانون احملكمة الدستورية االحتادية قد انتهكتها السلطة العامة٩٠
ــة الطــرف تبعــا لــذلك إىل أن احلكــم القــانوين ال   ٦-٦ ــه   وتشــري الدول ميكــن االعتــراض علي

 - مباشـرة  بشكوى دستورية إال إذا كان الشـاكي نفسـه متضـررا هبـذا احلكـم حاليـا وبصـورة        
و حكـم قـانوين   أ/إذا كـان قـانون مـا و      ومن أجل تقرير مـا    . وليس بعمل من األعمال التنفيذية    

معني يضر باملواطن الفرد وإىل أي مدى، جيب أن تعرض احلالة بالذات يف إطار حكـم قـانوين                  
وينطبـق هـذا علـى صـاحبة الرسـالة بالنسـبة إىل القـانون اخلـاص                 . معني كي تبت فيهـا احملكمـة      

وهلـذا السـبب أيضـا،    . يتسق مع احلقوق األساسية اآلثار القانونية للطالق الذي تشكو بأنه ال ب
 مـن قـانون احملكمـة       ٣، الفقـرة    ٩٣وبصرف النظر عما إذا كان املوعد النهائي احملدد يف املـادة            

تسـتطيع صـاحبة الرسـالة أن تقـدم شـكوى دسـتورية        الدستورية االحتاديـة قـد روعـي أم ال، ال       
فعليها أوال أن تقيم دعـوى للحصـول علـى    . ضد القانون اخلاص باآلثار القانونية للطالقعامة  

قرار من حماكم خمتصة ومتخصصة بشأن التبعـات املختلفـة للطـالق مثـل اإلعالـة الزوجيـة بعـد                    
وبعــد ذلــك فقــط . الــزواج وتقاســم املعــاش التقاعــدي واقتســام املكاســب املتجمعــة بالتســاوي

تورية بناء على التأكد من أن األحكام املعينة يف القانون اخلاص باآلثـار             جيوز تقدمي شكوى دس   
 مــن القــانون  ٣ مــن املــادة  ٣ و ٢القانونيــة للطــالق الــيت تطبقهــا احملــاكم ختــالف الفقــرتني       

 مــن قــانون احملكمــة ٩٣ مــن املــادة ١ ةويف هــذه احلالــة األخــرية تطبــق وفقــا للفقــر . األساســي
مقـدارها شـهر واحـد بعـد تبليـغ قـرار آخـر حمكمـة أو النطـق بـه إو                      الدستورية االحتاديـة مهلـة      

 . إرساله إىل الشاكي
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تقول الدولة الطرف إنه مل يتخذ حىت اآلن أي قرار يف إجـراءات قانونيـة أمـام حمكمـة                ٧-٦
األسرة بدأهتا صاحبة الرسالة بشأن اإلعالة الزوجية بعد الزواج، وقـد ُمنحـت صـاحبة الرسـالة                 

ومل تصـل احملكمـة إىل قـرار حـىت اآلن بشـأن مبلـغ اإلعالـة الـذي                . ة وميثلها حمام  مساعدة قانوني 
وحينئـذ  . وجيوز لصاحبة الرسالة أن تقدم استئنافا ضد هـذا القـرار          . سيدفع إىل صاحبة الرسالة   

 .فقط ميكن التفكري يف عرض األمر على احملكمة الدستورية االحتادية
لقانونية بشأن اقتسام املكاسب املتجمعة هـي اآلن        ترى الدولة الطرف أن اإلجراءات ا      ٨-٦

 للحصـول علـى   ٢٠٠٣سـبتمرب  / أيلـول ٨يف مرحلة النظر يف طلـب صـاحبة الرسـالة املقـدم يف           
يزال الطلـب معلقـا بسـبب دعـاوى الحقـة       وال. مساعدة قانونية وتعيني حمام ميثلها يف املقاضاة   

ه بناء علـى تنـازع املصـاحل يف اإلجـراءات           من صاحبة الرسالة حتاول هبا جتريد القاضي من أهليت        
املتعلقة باإلعالة الزوجية، واحتجت صاحبة الرسالة أيضا علـى قـرار حمكمـة براونشـوايغ العليـا                 

 . ، األمر الذي مل تبت فيه  احملكمة بعد٢٠٠٤فرباير / شباط١١اإلقليمية الصادر يف 
ــة الطــرف إىل القــول بــأن ســبل االنتصــاف القان   ٩-٦ ونيــة احملليــة مل تكــن قــد  ختلــص الدول

استنفدت عندما قدمت صاحبة الرسـالة شـكوى دسـتورية عامـة ضـد القـانون اخلـاص باآلثـار                     
وهلـذا السـبب أيضـا كانـت الشـكوى الدسـتورية            . ٢٠٠٠يوليه  / متوز ١٠القانونية للطالق يف    

 . غري مقبولة
ت علميـة لتربيـر   وحتتج الدولة الطـرف أخـريا بأنـه ال يكفـي جمـرد االستشـهاد مبنشـورا           ١٠-٦

ــة املكاســب         ــأن معادل ــة، ب ــا فعلــت الكاتب ــة، كم ــاد، بصــورة عام شــكوى دســتورية، واالعتق
أو القـانون املتعلـق بالـدعم الزوجـي بصـفته هـذه             /املتجمعة كاقتسام املعـاش التقاعـدي بذاتـه و        

 . يتعارض مع الدستور
ــها صــاحبة ا     ١١-٦ ــة الطــرف أن الشــكوى الدســتورية الــيت قدمت لرســالة ضــد  وتؤكــد الدول

 كانـت غـري مقبولـة بوجـه      ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١٠القانون اخلاص باآلثار القانونيـة للطـالق يف         
وحيث أن الشكوى بشأن عدم الدسـتورية املقدمـة بطريقـة قانونيـة             . عام لألسباب املبينة أعاله   

فقــط هــي الــيت تســتويف شــروط اســتنفاد ســبل االنتصــاف القانونيــة، كانــت شــكوى صــاحبة     
 . من الربوتوكول االختياري٤ من املادة ١غري مقبولة وفقا للفقرة الرسالة 

وأخــريا تشــري الدولــة الطــرف إىل األســباب األخــرى املبينــة يف رســالتها األصــلية الــيت     ١٢-٦
 .أعلنت فيها أن رسالة صاحبة الرسالة غري مقبولة
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 تعليقات إضافية من صاحبة الرسالة حول املقبولية    
أمتســغرخيت  (١٩٩٩جراءات الطــالق يف حمكمــة الدرجــة األوىل عــام  فيمــا يتعلــق بــإ ١-٧

ــامي ــذكر صــاحبة الرســالة أن حكــم الطــالق الصــادر يف     )نورهت ــاين ١٠، ت ــوفمرب / تشــرين الث ن
 مـن القـانون    ١٥٨٧ تضمن أيضا مساواة املعاشات، وهو مطلـب قـانوين وفقـا للمـادة               ١٩٩٩

وتؤكــد صــاحبة . ي قدمتــه مــن قبــلاملــدين، بنــاء علــى صــيغة أوردت وصــفها يف العــرض الــذ  
 ليسـت عادلـة علـى       �مسـاواة عادلـة   �الرسالة أن هذه املساواة يف املعاشات، اليت يفتـرض أهنـا            

اإلطالق وهي غري متوازنة ومتييزية إذ ال تضع يف االعتبـار آثـار تقسـيم العمـل والتفـاهم الـذي                     
ها املطلـق سيصـل إىل معـاش        ويف قضيتها بالذات، قالت إن زوج     . كان متفقا عليه أثناء الزواج    

ومن ناحية أخرى، كانت هناك شـكوك كـثرية         . أعلى بكثري من املبلغ احملدد مبساواة املعاشات      
 . حول ما إذا كانت ستستطيع احلصول على املبلغ املقرر، ومىت حتصل عليه  وإىل أي درجة

تعـاجل مسـألة    وتقول صاحبة الرسالة كذلك أنه علـى الـرغم مـن مطالباهتـا املتكـررة مل                  ٢-٧
اإلعالة بعد الزواج ومسألة معادلة املكاسب املتجمعة يف حكـم الطـالق وال يف اسـتئنافها ضـد                  

كانـت هـذه هـي احلـال     . ٢٠٠٠مـايو  / أيـار ٢٣الطالق، الـذي رفضـته حمكمـة االسـتئناف يف      
ألن حمكمة األسرة كانت قـد أحالـت بعـض االلتزامـات واالتفاقـات الزوجيـة اخلاصـة املتعلقـة                    

وتؤكـد صـاحبة   . هنا املادي واالجتماعي ويف الشيخوخة إىل احملكمة املدنيـة للحكـم فيهـا          بضما
الرســالة أن تعلــيالت حمكمــة األســرة األوىل وتعلــيالت حمكمــة االســتئناف يف طالقهــا تــبني أن  

 . أجهزة العدل تراعي وحتايب قطعا وحصرا رأي ومصاحل الرجل الذي يطلب الطالق
 ٣٠ فيمــا يتعلــق بشــكواها الدســتورية مــع القــرار الصــادر يف   تشــري صــاحبة الرســالة،  ٣-٧
ــابع       ٢٠٠٠أغســطس /آب ــك وتؤكــد أن الط ــل ذل ــها قب ــيت قدمت ــروض املستفيضــة ال ، إىل الع

 .  التمييزي لآلثار القانونية للطالق مازال قائما
وفيمــا يتعلــق باســتنفاد ســبل االنتصــاف، تؤكــد صــاحبة الرســالة، خالفــا آلراء الدولــة  ٤-٧

، أن من غري الضروري تقدمي استئناف متميز ضد مساواة املعاشات ألن هـذه املسـاواة                 الطرف
ــة الطــرف مل يكــن مثــل هــذا االســتئناف    . جــزء مــن حكــم الطــالق  ــا لتأكيــدات الدول وخالف

املنفصل ضروريا وال متوقعا، ألن مسـاواة املعاشـات الـيت يقتضـيها القـانون هـي، وفقـا للمـادة                     
، وإلغاء الطالق يؤدي تلقائيـا إىل       �غموض فيه  حكم تشريعي ال  �  من القانون املدين،   ١٥٧٨

وتؤكد صاحبة الرسالة أن شكواها الدسـتورية كانـت مقبولـة ومـربرة        . إلغاء مساواة املعاشات  
أيضا ضد مساواة املعاشـات الـيت يقتضـيها القـانون بـدون اسـتنفاد سـبل االنتصـاف يف احملـاكم            

ستورية عدم قبول شكواها أيضـا احتـوى اجلـزء بـاء مـن              وأوضحت أن قرار احملكمة الد    . الدنيا
وتعيــد صــاحبة الرســالة  . شــكواها، وهــو الشــكوى ضــد مســاواة املعاشــات املقــررة بالقــانون   
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تأكيدها أن شكواها الدستورية مل تكن موجهة ضـد اآلثـار القانونيـة للطـالق بـل ضـد إغفـال                     
ونتيجــة لــذلك، أصــرت  . طلقــةاملشــرع عــن حــذف العناصــر التمييزيــة واملضــرة حبــق املــرأة امل  

صاحبة الرسالة على أن شكواها مقبولة أيضا بالنسبة إىل مساواة املعاشات اليت يقرهـا القـانون                
نتصـــاف احملليـــة قـــد اســـتنفدت ال مـــن الربوتوكـــول اإلضـــايف ألن ســـبل ا١-٤وفقـــا للمـــادة 

 . بالشكوى الدستورية املقبولة، ولكنها مل ُتقبل من أجل اختاذ قرار بشأهنا
ــة، مل يكــن اســتنفاد ســبل         ٥-٧ ــدات الدول ــا لتأكي ــه، خالف ــى أن تصــر صــاحبة الرســالة عل

 مـن الدسـتور     ٣ و   ٢-٣االنتصاف ضروريا بالنسبة إىل شكواها الدستورية بشأن حمالفة املادة          
 توضــح تعليمــات الدســتور الصــرحية بشــأن حمتــوى ونطــاق واجــب التشــريع    ٢-٣ألن املــادة 

ال عن ذلك، مل يكن استنفاد سـبل االنتصـاف ضـروريا أيضـا ألن               وفض. املنوط بواضع القانون  
 مـن  ٢-٩٠شكواها الدستورية أثارت قضايا دستورية أساس وذات أمهية عامـة، وفقـا للمـادة         

وتكرر صـاحبة الرسـالة قوهلـا إن شـكواها مقبولـة مبوجـب              . قانون احملكمة الدستورية االحتادية   
ستنفاد سـبل االنتصـاف عـن طريـق احملـاكم مل يكـن               من الربوتوكول اإلضايف ألن ا     ١-٤املادة  

ضروريا، وكانت قد استنفدت سبل االنتصاف احملليـة بالشـكوى الدسـتورية املقبولـة، ولكنـها                
 . مل ُتقبل من أجل اختاذ قرار بشأهنا

 
 قضايا وإجراءات أمام اللجنة بشأن املقبولية    

ي، ما إذا كانت الرسـالة مقبولـة أو          من نظامها الداخل   ٦٤ستقرر اللجنة، وفقا للمادة      ١-٨
 .غري مقبولة مبوجب الربوتوكول االختياري

 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر يف مقبوليـة رسـالة            ٦٦وجيوز للجنة، وفقا للمادة      ٢-٨
 . من الرسائل ويف موضوعها كل مبعزل عن اآلخر

 وليســت اآلن حمــل وتأكــدت اللجنــة مــن أن املســألة مل يســبق أن نظــرت فيهــا اللجنــة  ٣-٨
 .دراسة مبقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدويل أو التسوية الدولية

تــرى اللجنــة أن موضــوع الرســالة يتعلــق بآثــار الطــالق، وخاصــة فيمــا يتعلــق مبعادلــة    ٤-٨
وتالحــظ أن إجــراءات . املكاســب املتجمعــة ومســاواة املعاشــات، والنفقــة بعــد انتــهاء الــزواج 

وتالحــظ أيضــا أن الطــالق نفســه . ٢٠٠٠مــايو /وج صــاحبة الرســالة يف أيــارالطــالق بــدأها ز
ــع مســألة مســاواة املعاشــات يف      ــا م ــوز٢٨أصــبح هنائي ــه / مت ــاذ   ٢٠٠٠يولي ــدء نف ــل ب ، أي قب

وإذ ترى اللجنـة    . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥الربوتوكول اإلضايف بالنسبة إىل الدولة الطرف يف        
ــائع، مــن حيــث صــلتها مبســاواة     أن صــاحبة الرســالة مل تقــدم أي حجــج مق   ــبني أن الوق ــة ت نع

مــن ) هـــ(٢، الفقــرة ٤املعاشــات، اســتمرت بعــد هــذا التــاريخ، وتعتــرب أهنــا، وفقــا للمــادة        
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جيــوز هلــا، بســبب التوقيــت ، النظــر يف اجلــزء املتعلــق مبســاواة         الربوتوكــول االختيــاري، ال 
 . املعاشات من الرسالة

ة مسـاواة املعاشـات، تالحـظ اللجنـة حجـة الدولـة           وفضال عن ذلك، فيما يتعلق بقضي      ٥-٨
الطرف بأن صاحبة الرسالة قصـرت اسـتئنافها ضـد حكـم الطـالق علـى النطـق بـاحلكم نفسـه                      

وتالحـظ  . وليس على مسـاواة املعاشـات الـيت هـي حمـل مراجعـة مـن جانـب حمكمـة اسـتئناف                     
تلقائيـا إىل إلغـاء   اللجنة أيضا حجة صاحبة الرسـالة بـأن جنـاح االسـتئناف ضـد الطـالق يـؤدي          

وتــرى اللجنــة أنــه . مســاواة املعاشــات ألن هــذا العنصــر هــو جــزء إلزامــي مــن حكــم الطــالق  
بالرغم من قرار مساواة املعاشات اإللزامي يف حكم الطالق، كـان مـن املعقـول أن ُينتظـر مـن                    
ــألة، ويف         ــذه املس ــق هب ــتئناف يتعل ــة االس ــددا إىل حمكم ــتئنافا حم ــدرج اس ــالة أن ت  صــاحبة الرس

ــذلك مل تســتنفد صــاحبة الرســالة ســبل       . شــكواها الدســتورية  ــا ل ــه تبع ــة إىل أن وختلــص اللجن
ومن مث فإن هـذا اجلـزء مـن الرسـالة غـري      . االنتصاف احمللية فيما يتعلق مبسألة مساواة املعاشات    

 .  من الربوتوكول االختياري١ الفقرة ٤مقبول أيضا مبوجب املادة 
ــة كــذلك أن احمل   ٦-٨ ــة رفضــت شــكوى صــاحبة      تالحــظ اللجن ــة الدســتورية االحتادي كم

ــة الطــرف بــأن تقــدمي الشــكوى مل يــتم       الرســالة، ويف هــذا الصــدد، تعتمــد علــى تفســري الدول
واللجنـة غـري    . بالطريقة املقبولة لعدة أسباب، منها ألن الشكوى مل تقدم ضمن  املهلـة املقـررة              

بالشـكل املقبـول كشـكوى ضـد        مقتنعة حبجة صاحبة الرسـالة أن شـكواها الدسـتورية قـدمت             
 بـدال   -تقصري واضع القانون يف إزالة العناصر التمييزية من القانون اليت تضـررت هبـا شخصـيا                 

ولذلك، ختلص اللجنـة إىل أن الشـكوى   . من تقدمي شكوى عامة حول اآلثار القانونية للطالق       
عتبارهـا اعتـراف     ال ميكن ا   ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١٠الدستورية اليت قدمت بشكل غري مقبول يف        

 . باستنفاد سبل االنتصاف احمللية من جانب الكاتبة
وتالحــظ اللجنــة أن اإلجــراءات املنفصــلة املتعلقــة مبســأليت معادلــة املكاســب املتجمعــة   ٧-٨

وحيــث أن صــاحبة الرســالة مل تنكــر أن األمــر . والنفقــة بعــد انتــهاء الــزواج مل تســو هنائيــا بعــد
يما يتعلق باملقبولية بأن اإلجراءات قد استغرقت أمـدا طـويال           كذلك ومل جتادل بصورة مقنعة ف     

بدرجــة غــري معقولــة أو كــان مــن غــري احملتمــل أي حتقــق هلــا اإلنصــاف، تــرى اللجنــة أن هــذه  
 . من الربوتوكول االختياري١، الفقرة ٤االدعاءات غري مقبولة مبوجب املادة 

 :ولذلك تقرر اللجنة ٨-٨
، إلخفـاق صـاحبة   ٤ مـن املـادة   ١ولة مبقتضى الفقـرة  أن هذه الرسالة غري مقب   )أ( 

ألن الوقـائع املتنـازع فيهـا حـدثت         ) هــ  (٢الرسالة يف استنفاد سبل االنتصاف احملليـة، والفقـرة          
 قبل بدء نفاذ الربوتوكول االختياري بالنسبة إىل الدولة ومل تستمر بعد ذلك التاريخ؛

 .إىل صاحبة الرسالةأن ُيبلغ هذا القرار إىل الدولة الطرف و )ب( 
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 تذييل
الـــرأي الفـــردي لعضـــويت اللجنـــة الســـيدة كرســـتينا مورفـــاي والســـيدة مريـــام    

 )رأي خمالف(بلميهوب زرداين 
  

ويف حــني أنــين أتفــق مــع األكثريــة يف أن  . يف رأينــا أن الرســالة املقدمــة مقبولــة جزئيــا  
الق واملسـاواة يف املعاشـات    بشـأن الطـ  ٢٠٠٠يوليـه  / متـوز ٢٨الدعوى املتعلقة باملقرر املـؤرخ    

التقاعدية غري مقبولة زمنيا فإنين أعتقد أن الدعوة املنفصـلة املتعلقـة بـاإلجراءات اجلاريـة بشـأن                  
 .مسائل املكاسب املتجمعة واإلعالة الزوجية تستويف يف الواقع مجيع معايري القبول

عومـة لالتفاقيـة فيمـا      املتعلقـة باالنتـهاكات املز    (وترى األكثرية أن الدعاوى املنفصـلة،        
ــد         ــة بع ــة للنفق ــة ملســألة املســاواة يف املكاســب املتجمع ــب املوضــوعية واإلجرائي ــق باجلوان يتعل

 ).١-٤املادة (هي غري مقبولة بالنظر إىل عدم استنفاد ُسبل االنتصاف احمللية، ) الطالق
ووفقــا للربوتوكــول االختيــاري كقاعــدة عامــة، ال بــد مــن اســتنفاد مجيــع وســائل           

استغرق تطبيق وسائل االنتصاف هذه أمـدا طـويال بدرجـة غـري             إال  �نتصاف احمللية املتاحة،    اال
 .�معقولة أو كان من غري احملتمل أن حيقق انتصافا فعاال

ويف رأينا أنه جيـب تقيـيم اإلجـراءات احملليـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة بشـأن                        
 .�معقولةباستغراقها أمدا طويال بدرجة غري �طابعها املتعلق 

ــة واملكاســب           ــة الزوجي ــة بالنفق ــراءات املتعلق ــا برحــت اإلج ــة، م ــي القضــية احلالي فف
 مـن مقـرر اللجنـة املتعلـق     ٢-٧وحسـب الفقـرة   . (املتجمعة مستمرة ملدة مخس سنوات تقريبـا      

رغــم حثهــا املتكــرر، فــإن مســألة اإلعالــة بعــد  �بإمكانيــة القبــول أفــادت مقدمــة الرســالة بأنــه  
 املساواة يف املكاسب املتجمعـة مل تعاجلـا ال يف حكـم الطـالق وال يف اسـتئنافها       الزواج ومسألة 

ضد الطالق، الـذي رفضـته حمكمـة االسـتئناف وهـي احملكمـة العليـا يف واليـة براونشـفايغ، يف                      
ــة الطــرف بشــأن املقبوليــة، امللخصــة يف    . �٢٠٠٠مــايو / أيــار٢٣ وحســب مالحظــات الدول

مل يـتم التوصـل بعـد إىل قـرار هنـائي يف اإلجـراءات املنفصـلة                 �:  من مقـرر اللجنـة     ٢-٤الفقرة  
ورغــم أن حمكمـــة  . )�املتعلقــة بالنفقــة بعــد إهنـــاء الــزواج واملســاواة يف املكاســـب املتجمعــة      

 مبــدفوعات لإلعالــة مقــدارها ٢٠٠٤أبريــل /غــويتنجني قــد حكمــت ملقدمــة الرســالة يف نيســان
 مـن   ٧-٢انظر الفقـرة    (،  ٢٠٠٢غسطس  أ/ يورو يف الشهر مبفعول رجعي يعود إىل آب        ٢٨٠

. ، فإن املقرر املتعلق بالنفقة مل يـزل غـري هنـائي، بسـبب اسـتئناف مقدمـة الرسـالة                   )مقرر اللجنة 
وقــد . وكــذلك مل يــتم التوصــل بعــد إىل قــرار هنــائي يف قضــية املســاواة يف املكاســب املتجمعــة 

 الطـرف علـى الربوتوكـول       استمرت هذه اإلجراءات اجلارية لفترة سـنتني بعـد تصـديق الدولـة            
 .االختياري
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بلى، فقد يكون هناك قضايا وحاالت ال ميكـن أن يعتـرب فيهـا فتـرة الوقـت ذاهتـا علـى              
بيد أن جوهر موضوع اإلجراءات يف احلالـة الراهنـة هـو            � أمد طويل بدرجة غري معقولة    �أهنا  

هـي  . ج. لسـيدة ب فا. ماديـة لتـأمني معيشـة مقدمـة الرسـالة     /أساسا تقرير ومنح مصـادر ماليـة   
اآلن يف السابعة واخلمسني من العمر، وكانت يف الثانية واخلمسني عنـدما طلّقهـا زوجهـا بعـد                  

لقـد كّرسـت مقدمــة الرسـالة، كمـا تفعــل الكـثريات مـن النســوة يف       . ثالثـة عقـود مـن الــزواج   
ا، الـذي   العامل، كل سنني حياهتا الراشدة للقيام بعمل غري مأجور يف العائلة يف حني قام زوجه              

وحســب الرســائل . كانــت تعتمــد عليــه ماليــا لــذلك الســبب، بالتقــدم يف عملــه وبزيــادة دخلــه
فهنـاك أوقـات    . املقدمة منها، فإن وضعها املـايل يف غايـة عـدم االسـتقرار، وهـذا أقـل مـا يقـال                    

ويف هـذه األثنـاء، يتمتـع    . (تتلقى فيهـا بعـض اإلعالـة، وهنـاك أوقـات ال تتلقـى فيهـا أي شـيء               
 السابق الذي َرَمسل بنجاح الثالثني عاما من العمل غري املأجور الذي قامت بـه مقدمـة                  زوجها

انظـر مقـرر اللجنـة،      . ( يورو يف الشهر، وهو مرتب جيد جدا       ٥ ٠٠٠الرسالة، بدخل يقارب    
أمـا مقدمـة الرسـالة، الـيت لـيس لـديها أي خـربة خـارج البيـت                   ). ، اجلملة األخرية  ٩-٥الفقرة  

، فإن فرصتها لدخول سوق العمالة وإعالة نفسها ماليا جـد           �امرأة مسّنة �عترب  والعائلة واليت تُ  
ومن احملزن واملخزي أن تضطر هذه املرأة، بعد تربية ثالثة أطفال وقضاء عمرها تعمـل               . ضئيلة

يف البيت، إىل العيش بدون دخل منتظم ميكن االعتماد عليه، وحىت بعد مضـي مخـس سـنوات                  
فكان ينبغـي للمحـاكم احملليـة يف هـذه الظـروف تقريـر         . غم إرادهتا على الطالق الذي حدث ر    

فالنظــام القــانوين والقضــائي القــادر علــى إجنــاز  . ومــنح مبلــغ إعالــة الئــق هبــا منــذ زمــن طويــل 
إجراءات طالق مطعون فيه بعد ثالثة عقود من الزواج يف سنة واحـدة فقـط، هلـو بقـادر علـى             

فــأن . ، بــنفس الســرعة والكفــاءة)املكاســب املتجمعــةو(إجنــاز إجــراءات اإلعالــة بعــد الطــالق 
تعيش امرأة مسّنة رّبت ثالثة أطفال وعملت ملصلحة زوجها لفترة ثالثـة عقـود يف حالـة عـدم                   
يقني كهذه ملدة مخس سنوات بعد الطالق ُيعترب حبق أمرا غري مقبول وانتهاكا خطريا حلقوقهـا                

 .اإلنسانية حبد ذاهتا
 طـويال   أمـدا � فـإن تطبيـق سـبل االنتصـاف احملليـة قـد اسـتغرق                ويف رأينا، وبناء عليـه،     

وبنـاء عليـه كـذلك، فـإن القاعـدة          .  بالنسـبة جلميـع ظـروف هـذه القضـية          �بدرجة غري معقولة  
 واملتعلقة باحلاجة إىل استنفـــاد مجيــــع سبــــل االنتصـــاف احملليـــة              ١-٤العامة الواردة يف املادة     

طـويال بدرجـة غـري      أمـدا   � بـدال مـن ذلـك هـو اسـتغراق القضـية              ال تنطبق هنا، وما ينطبق هنا     
 . وهو االستثناء من القاعدة�معقولة

 مورفايكرستينا ) توقيع(
  زرداين-بلميهوب مريام ) توقيع(
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 املرفق التاسع
 طلب متديد وقت اجتماع اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

  
قـدم  املأوال،  /٣١الربناجمية على مشـروع املقـرر       اآلثار املترتبة يف امليزانية       

 من النظام الداخلي للجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز             ٢٣وفقا للمادة   
 ضد املرأة

 
 قررطلبات وردت يف مشروع امل -ألف  

 إىل اجلمعيـة العامـة يف    (CEDAW)طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة           - ١
أن تــأذن للجنــة باالجتمــاع ملــدة أســبوع إضــايف يف   � �١: أوال مــا يلــي/٣١مشــروع مقررهــا 

؛ كـانون  ٢٠٠٥يوليـه   /متـوز (دوراهتا الثالثـة والـثالثني والرابعـة والـثالثني واخلامسـة والـثالثني،              
أن تأذن للجنـة بعقـد ثـالث دورات سـنوية مـدة كـل       � �٢، و )٢٠٠٦يوليه  /يناير ومتوز /الثاين

ماع فريق عامل ملـا قبـل الـدورة ملـدة أسـبوع يف كـل دورة، وذلـك                   منها ثالثة أسابيع، مع اجت    
 .٢٠٠٧يناير /اعتبارا من كانون الثاين

 
، وبرنـامج   ٢٠٠٥-٢٠٠٢عالقة املقرر املقترح باخلطة املتوسطة األجل للفترة         -باء  

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤العمل لفترة السنتني 
، شــؤون اجلمعيــة العامــة ٦الربنــامج : تتصــل األنشــطة املقــرر االضــطالع هبــا مبــا يلــي   - ٢

، املسائل اجلنسـانية    ٢واجمللس االقتصادي واالجتماعي وخدمات املؤمترات؛ والربنامج الفرعي        
، ٤، الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة؛ والربنــامج الفرعــي  ٧والنــهوض بــاملرأة مــن الربنــامج  

ــامج   ــدعم للربن ــدعم املركــزي للخطــة املتوســط  ٢٤خــدمات ال ة األجــل ، خــدمات اإلدارة وال
، شـــؤون اجلمعيـــة العامـــة ٢البـــاب : وينـــدرج هـــذا حتـــت مـــا يلـــي. ٢٠٠٥-٢٠٠٢للفتـــرة 

 دال، مكتـب    ٢٩، الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة؛ والبـاب         ٩وخدمات املؤمترات؛ والباب    
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤خدمات الدعم املركزي للميزانية الربناجمية لفترة السنتني 

ــة   - ٣ ــد ُرصــدت خمصصــات يف امليزاني ــة وق ــن أجــل تكــاليف   ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربناجمي  م
السفر والبدل اليومي ألعضــاء اللجنـــة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة البـالغ عـددهم            

 عضوا وذلك حلضور دورتيها العاديتني السنويتني يف نيويورك ملدة مخسة عشر يومـا لكـل                ٢٣
ا قبــل الــدورة ملــدة مخســة أيــام، منــهما، علــى أن يســبق كــل منــهما اجتمــاع للفريــق العامــل ملــ

 .وكذلك من أجل خدمات املؤمترات املقدمة إىل اللجنة والفريق العامل ملا قبل الدورة



 

04-46275 299 
 

A/59/38  

 األنشطة اليت ستنفّذ هبا املقترحات -جيم  
يف حال اعتماد مشروع املقرر، سيكون من الضروري رصد خمصصـات الجتماعـات               - ٤

 يف عــام ٤٠، و ٢٠٠٦ يف عــام ٢٠، و ٢٠٠٥  يف عــام١٠( اجتماعــا ٧٠إضــافية جمموعهــا 
كما ستحتاج االجتماعات اإلضافية للجنة خـدمات ترمجـة شـفوية باللغـات الرمسيـة         ). ٢٠٠٧

الست، يف حني حيتاج االجتماع اإلضايف للفريق العامل ملـا قبـل الـدورة لفتـرة أسـبوع يف عـام                     
وســيتم تــوفري . والفرنســية إىل خــدمات ترمجــة شــفوية باللغــات اإلســبانية واالنكليزيــة  ٢٠٠٧

وبالنسبة لدورات اللجنة الثالثة والـثالثني      .  اجتماعا إضافيا للجنة   ٦٠احملاضر املوجزة من أجل     
والرابعة والثالثني واخلامسـة والـثالثني، وبسـبب التمديـد املقتـرح ملـدة أسـبوع، سـتحتاج كـل                    

 صـفحة ملـا بعـد    ٣٠ة و    صـفحة أثنـاء الـدور      ٥٠منها إىل وثائق إضافية باللغات الست مبقـدار         
، سـتدعو احلاجـة إىل وثـائق        ٢٠٠٧وبالنسبة لدورة اللجنة السادسة والثالثني يف عـام         . الدورة

.  صــفحة ملــا بعــد الــدورة١٥٠ صــفحة أثنــاء الــدورة و ١٥٠إضــافية باللغــات الســت مبقــدار 
صـفحات   ١٠وبالنسبة لدورة الفريق العامل ملا قبل الـدورة ملـدة أسـبوع، سـتدعو احلاجـة إىل                  

 صـفحة مـن   ٩٠من الوثائق أثناء الدورة باللغات اإلسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية فقـط، وإىل      
 .وثائق ما بعد الدورة باللغات الست

 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤االحتياجات اإلضافية لفتريت السنتني  -دال  

وع املقـرر، سـتدعو     يف حال اعتماد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة مشـر             - ٥
 دوالر من أجل تكاليف البدل اليـومي ألعضـاء   ٦٢ ٠٠٠احلاجة إىل موارد إضافية تقّدر مببلغ       

 مـن   ٩، وذلك مبوجب البـاب      ٢٠٠٥اللجنة فيما يتعلق بتمديد دورهتا الثالثة والثالثني يف عام          
ا الرابعـــة وفيمـــا يتعلـــق بتمديـــد دورتيهـــ . ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانيـــة الربناجميـــة لفتـــرة الســـنتني  

 وعقد ثالث دورات سـنوية مـدة كـل منـها ثالثـة       ٢٠٠٦والثالثني واخلامسة والثالثني يف عام      
أسابيع، مع اجتماع فريق عامـل ملـا قبـل الـدورة ملـدة أسـبوع لكـل دورة، اعتبـارا مـن كـانون                         

، فإن املقرر سيتطلب احتياجات إضافية مـن أجـل السـفر والبـدل اليـومي                ٢٠٠٧يناير  / الثــاين
 مـن   ٩ دوالر، بالترتيـب، وسـُيدرج املبلغـان يف البـاب            ٢٨٧ ١٠٠ دوالر و    ١٢٤ ٠٠٠بلغ  مب

ــرة الســنتني      ــة لفت ــة املقترح ــة الربناجمي ــتترتب    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزاني ــك، س ــى ذل ــالوة عل وع
 ٥٢٢ ٠٠٠، و ٢٠٠٥ دوالر لعـام   ٢٥٥ ٠٠٠تكاليف إضافية خلدمـة املـؤمترات تقـدر مببلـغ           

ــام  ــام ١ ٠٦٧ ٠٠٠ و ٢٠٠٦دوالر لعـ ــاب  ٢٠٠٧ دوالر لعـ ــار البـ  ٢٤ ٠٠٠ ؛ و٢ يف إطـ
 يف ٢٠٠٧ دوالر لعــام ١٠٣ ٠٠٠، و ٢٠٠٦ دوالر لعــام ٥٠ ٠٠٠، و ٢٠٠٥دوالر لعــام 

ــاب   ــامي  ٢٩إطــار الب ــع إدراج احتياجــات لع ــة  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ دال؛ م ــة الربناجمي  يف امليزاني
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦املقترحة لعامي 
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ت املـذكورة أعـاله املتصـلة باالجتماعـات اإلضـافية      ويف اجلدول أدناه سرد لالحتياجـا   - ٦
 :للجنة والفريق العامل ملا قبل الدورة

 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ 
 بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي 

 ، الشؤون االقتصادية واالجتماعية٩الباب  -أوال 
 ٢٨٧ ١٠٠ ١٢٤ ٠٠٠ ٦٢ ٠٠٠ نفقات السفر والبدل اليومي ومصروفات نثرية

 ، شؤون اجلمعية العامة وخدمات املؤمترات٢الباب  -ثانيا 
 ١ ٠٦٧ ٠٠٠ ٥٢٢ ٠٠٠ ٢٥٥ ٠٠٠ خدمة االجتماعات والترمجة الشفوية والوثائق

  دال، مكتب خدمات الدعم املشتركة٢٩الباب  -ثانيا 
 ١٠٣ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٢٤ ٠٠٠ خدمات الدعم
 ١ ٤٥٧ ١٠٠ ٦٩٦ ٠٠٠ ٣٤١ ٠٠٠ اجملموع اإلمجايل

 
 صندوق الطوارئ -هاء  

جتدر اإلشارة إىل إنشاء صندوق طوارئ، مبوجب اإلجراءات اليت نصت عليها اجلمعيـة              - ٧
 ٢١ املـؤرخ  ٤٢/٢١١ و ١٩٨٦ديسمرب / كانون األول١٩ املؤرخ  ٤١/٢١٣العامة يف قراريها    

ات اإلضـافية املنبعثـة   ، وذلك من أجل كل فترة سنتني لتغطية النفق        ١٩٨٧ديسمرب  /كانون األول 
ــة    ــة الربناجمي ــدرج يف امليزاني ــيت مل ت ــات التشــريعية ال ــا   . عــن الوالي ومبوجــب هــذا اإلجــراء، إذا م

اقُترحت نفقات إضافية تتجاوز املوارد املتاحة من صندوق الطـوارئ، فـإن األنشـطة ذات الصـلة      
يا أو عــن طريــق تعــديل ال تنفّــذ إال عــن طريــق إعــادة توزيــع املــوارد مــن جمــاالت األولويــة الــدن  

 .وإال، سيتعني إرجاء هذه األنشطة اإلضافية إىل فترة سنتني الحقة. األنشطة القائمة
 

 موجز -واو  
يف حــال اعتمــاد اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مشــروع املقــرر   - ٨

 البـاب   دوالر يف إطـار ٣٤١ ٠٠٠أوال، ستدعو احلاجة إىل موارد إضـافية جمموعهـا         /٣١
ــة ٢؛ والبــاب ) دوالر٦٢ ٠٠٠(، الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  ٩ ، شــؤون اجلمعي

ــؤمترات    ــة وخــدمات امل ــاب ) دوالر٢٥٥ ٠٠٠(العام ــب خــدمات  ٢٩؛ والب  دال، مكت
ــدعم املشــتركة   ــة الربناجميــة لفتــرة الســنتني     ) دوالر٢٤ ٠٠٠(ال -٢٠٠٤، مــن امليزاني

طـوارئ، وهبـذا الشـكل سـتدعو احلاجـة          وسُيسّجل هذا على حساب صندوق ال     . ٢٠٠٥
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ إىل زيادة يف خمصصات فترة السنتني

 ٢٠٠٦ دوالر من أجـل عـام        ٦٩٦ ٠٠٠ُتدخل يف احلسبان االحتياجات البالغة       - ٩
 عنــــد إعــــداد امليزانيـــــة الربناجميــة املقترحــة للفتــرة ٢٠٠٧ دوالر لعــام ١ ٤٥٧ ١٠٠ و

٢٠٠٧ -٢٠٠٦. 
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 املرفق العاشر
سـاليب العمـل احلاليـة للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز                عرض عـام أل     

   ضد املرأة
 مقدمة -أوال  

 وهــي تبــذل جهــودا متضــافرة  ١٩٨٢منــذ أن عقــدت اللجنــة دورهتــا األوىل يف عــام    - ١
 .وتطوير هذه األساليب ال يزال مستمرا. لوضع أساليب عمل مناسبة

لــدول األطــراف واجلهــات املهتمــة األخــرى طــالع اإ ويهــدف هــذا العــرض العــام إىل  - ٢
، علـى   األمم املتحدة وبراجمها وصـناديقها ومنظمـات اجملتمـع املـدين          كمنظمات  تنفيذ االتفاقية   ب

 .أساليب العمل احلالية للجنة
  

  من قبل الدول األطرافإعداد التقاريراملتعلقة باملبادئ التوجيهية  -ثانيا  
وجيهية إلعـداد التقـارير ملسـاعدة الـدول األطـراف يف إعـداد              اعتمدت اللجنة مبادئ ت    - ٣

وحتث اللجنة بقوة مجيع الـدول األطـراف علـى           .)أ(تقاريرها األولية وتقاريرها الدورية الالحقة    
ومن شأن هذا أن يقلل احتيـاج اللجنـة إىل   . االلتزام هبذه املبادئ التوجيهية عند تقدمي تقاريرها   

 النظر يف التقارير، وسيسـاعد اللجنـة يف النظـر يف حالـة حقـوق                طلب مزيد من املعلومات عند    
وتبقــي اللجنــة هــذه . يف كــل دولــة مــن الــدول األطــراف علــى أســاس متســاوللمــرأة اإلنســان 

 . املبادئ التوجيهية قيد االستعراض واالستكمال حسب االقتضاء
ــدر اإلمكــان    - ٤ ــارير مقتضــبة ق ــد طــ . وينبغــي أن تكــون التق ــارير وينبغــي أال يزي ول التق

وينبغـي  .  صفحــة وأن تتنـــاول بالتحديــــد كـل مــــادة مــــن مـواد االتفاقيـة                ١٠٠األولية عــن   
بـني النظـر    مـا    صفحة وأن تركز بصفة عامة على الفتـرة          ٧٠يتجاوز طول التقارير الدورية      أال

يـر السـابق كنقطـة      يف التقرير السابق والتقرير احلايل، مستخدمة التعليقات اخلتاميـة بشـأن التقر           
ــدة   ــربزة التطــورات اجلدي ــات،    . انطــالق وم ــا مبرفق ــة الطــرف أن تشــفع تقاريره وجيــوز للدول

، )ب(ويف حـال إعـداد الدولـة الطـرف وثيقـة أساسـية            . بالرغم من أن هذه املرفقـات لـن تتـرجم         
 .ستتاح هذه الوثيقة للجنة

احلكوميـة عنـد إعـداد      وتوصي اللجنة الدول األطراف بأن تتشاور مـع املنظمـات غـري              - ٥
وتطلـب أن تتضـمن تقـارير الـدول األطـراف وصـفا حلالـة املنظمـات غـري احلكوميـة                     . تقاريرها

 .واالحتادات النسائية ومشاركتها يف تنفيذ االتفاقية وإعداد التقرير
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 نظر اللجنة يف التقارير املقدمة من الدول األطراف -ثالثا  
 مـــن ول أطـــراف إىل تقـــدمي تقاريرهـــا يف كـــل دورةتـــدعو اللجنـــة يف املعتـــاد مثـــاين د - ٦

تقـارير  األفضـلية لل  وأثنـاء عمليـة االختيـار، تعطـي اللجنـة           . الدورات اليت تستغرق ثالثة أسـابيع     
حتقيــق التــوازن بــني تراعــي األولويــة للتقــارير األوليــة وكمــا تعطــي الــيت مل تقــدم لفتــرة طويلــة 

وعـادة مـا ختتـار اللجنـة التقـارير قبـل       . لعوامـل التقارير من حيـث العامـل اجلغـرايف وغـريه مـن ا       
 .دورتني من النظر فيها وتنظر يف مزيج من التقارير األولية والدورية يف كل دورة

 
 الفريق العامل ملا قبل الدورة  -ألف  

يعــد الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة التــابع للجنــة، بــدعم مــن األمانــة، قائمــة قصــرية      - ٧
ملتعلقــة بالتقــارير الــيت ســتنظر فيهــا اللجنــة يف دورهتــا املقبلــة، تركــز علــى    بالقضــايا واألســئلة ا

واهلـدف مـن    . جماالت االهتمام الرئيسـية فيمـا يتصـل بتنفيـذ الـدول األطـراف املعنيـة لالتفاقيـة                 
قوائم القضايا واألسئلة هو تيسري هتيئة الدول األطراف إلجراء حوار بناء مـع اللجنـة، وتركيـز                 

 الدول املقدمة للتقارير على هذه القضايا واألسئلة وحتسني كفـاءة نظـام تقـدمي     احلوار مع ممثلي  
 .التقارير

ومــن أجــل إتاحــة القــوائم الــيت تتضــمن القضــايا واألســئلة قبــل مــدة كافيــة إىل الــدول   - ٨
بعد الـدورة   ) يف جلسات مغلقة  (األطراف، جيتمع الفريق العامل ملا قبل الدورة ملدة مخسة أيام           

ويف املعتـاد يتـألف الفريـق العامـل مـن           . على تلك اليت سيجري فيهـا النظـر يف التقـارير          السابقة  
مخسة أعضاء من اللجنة مع مراعاة استصـواب حتقيـق توزيـع جغـرايف متـوازن وعوامـل أخـرى                  

 .ذات صلة
األمم املتحدة فضـال    منظومة  والدعوة موجهة إىل ممثلي الوكاالت املتخصصة وهيئات         - ٩

ظمات غري احلكومية الوطنية والدولية لتقدمي معلومات إىل الفريـق العامـل ملـا قبـل                عن ممثلي املن  
 .الدورة تتعلق ببلد بعينه من الدول األطراف اليت ُتعرض تقاريرها على الفريق العامل

وترسل على الفور قوائم املسائل واألسئلة إىل الدول األطـراف املعنيـة، وعـادة مـا يـتم                 - ١٠
وتـدعى الـدول    . ع مـن انتـهاء الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة مـن عملـه                  ذلك يف غضون أسـبو    

وتعمـم قـوائم املسـائل واألسـئلة        . مـن ذلـك   أسابيع  األطراف إىل تقدمي ردودها يف غضون ستة        
إىل جانب الردود الواردة من الدول األطراف على أعضاء اللجنة قبل الدورة الـيت جيـري فيهـا                  

 .حبث التقارير
ــة الطــرف علــى قائمــة املســائل واألســئلة مقتضــبا ودقيقــا    وينبغــي أن  - ١١ يكــون رد الدول

وعلى صلة وثيقة باملوضوع، وينبغي أال يتجاوز العدد األقصـى مـن الصـفحات الـذي يتـراوح                  
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 مـن اخلـط احلاسـويب الرومـاين     ١٢وأن ُيعـد الـنص باسـتخدام البـونط     ( صـفحة    ٣٠ و   ٢٥بني  
). كون املسافة بني السطور مبقدار مسـافة واحـدة   وأن ت(Times New Roman)اجلديد املعاصر 

وللدول األطراف إمكانية إحلاق عدد حمدود من الصفحات اإلضـافية مـن البيانـات اإلحصـائية                
 .فقط

 
 اءحوار بنَّ -باء  

تعتزم اللجنة أن يأخـذ نظرهـا يف التقـارير شـكل حـوار بنـاء مـع ممثلـي الدولـة املقدمـة                         - ١٢
.  حتسـني حالـة احلقـوق الـيت تـنص عليهـا االتفاقيـة يف تلـك الدولـة                   للتقرير، ويهدف احلوار إىل   

ولذلك فإن ممثلي الدول املقدمة للتقارير ال حيق هلـم فحسـب حضـور جلسـات اللجنـة بـل إن                     
 .حضورهم هذه اجللسات ومشاركتهم فيها ضروريان عند حبث تقارير بالدهم

للنظـر يف   ) ساعاتثالث  نها  كل م مدة  (جلستني عامتني   وبصفة عامة، تكرس اللجنة      - ١٣
ة ال جتــاوز ــــات استهالليــــة الطــرف إىل اإلدالء بتعليقــــو الدولــــويــدعى ممثل. ةــــالتقــارير األولي

 ٢ و   ١يبدأ النظر يف التقارير األولية على أساس كل مادة حبدهتا، باسـتثناء املـواد               و.  دقيقة ٣٠
 وتعقــب جمموعــة األســئلة الــيت .، الــيت ينظــر فيهــا يف شــكل جمموعــات١٦ و ١٥ و ٨ و ٧و 

يطرحها اخلرباء أجوبة الدول األطراف، مث تليها جمموعـة أخـرى مـن األسـئلة واألجوبـة إىل أن       
 أي ٢ و ١وباســـتطاعة اخلـــرباء أن يضـــمِّنوا أســـئلتهم بشـــأن املـــادتني . ُتســـتوىف املـــواد مجيعـــا

ليـة أيضـا يف احلـاالت       ويستخدم أسـلوب النظـر يف التقـارير األو        . مالحظات عامة يرغبون فيها   
 .اليت يكون فيها التقرير األويل مقرونا بواحد أو أكثر من التقارير الدورية الالحقة

ويدعى ممثلو الدول األطراف املقدمة للتقارير الدورية إىل اإلدالء بتعليقـات اسـتهاللية              - ١٤
ة اخلـرباء يف جمموعـات      وعند النظر يف التقارير الدورية، ُتجمَّع أسـئل       .  دقيقة ٣٠ال جتاوز مدهتا    

: ؛ البـاب الثـاين    ٦ إىل   ١املواد مـن    : وفقا لألبواب املوضوعية األربعة لالتفاقية أي الباب األول       
. ١٦ و   ١٥املادتـان   : ؛ والباب الرابع  ١٤ إىل   ١٠املواد من   : ؛ الباب الثالث  ٩ إىل   ٧املواد من   

ة للدولة الطرف للرد؛ ويعقـب      وبعد أن يديل عدة خرباء بأسئلة يف إطار اجملموعة، تتاح الفرص          
ويسـعى اخلـرباء إىل     . ذلك جولة تالية من األسئلة والردود، إىل أن تتم تغطية مجيـع اجملموعـات             

تفادي تكرار األسئلة والتدخل يف إطار كل جمموعة، ويسـعون إىل التركيـز علـى القضـايا الـيت                   
لسـتني عـامتني للنظـر يف       وبصـفة عامـة تكـرس اللجنـة ج        . حددها الفريق العامل ملا قبل الـدورة      

 .التقارير الدورية
وخـالل احلـوار البنَّــاء، تقـدر اللجنــة يف الدولـة الطــرف عنايتـها بــإدارة الوقـت وردهــا        - ١٥

وتتوقـع مـن الدولـة العضـو أن تبـيِّن           . على األسئلة املطروحة بطريقـة دقيقـة ومقتضـبة ومباشـرة          
د ينـتج عـن األجوبـة الناقصـة علـى           وقـ . مىت يكون من غري املمكن اإلجابة على سؤال مطروح        
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األسئلة املطروحة أو غري املالئمة طرح أسئلة للمتابعة يف هناية احلـوار، وقـد يشـار إليهـا ضـمن                    
 .التعليقات اخلتامية

أو الردود على قائمة املسائل واألسئلة العـدد   /ويف احلاالت اليت تتجاوز فيها التقارير و       - ١٦
اللجنـة يف مبادئهـا التوجيهيـة وقراراهتـا، يـثري الـرئيس هـذا               األقصى للصفحات الذي تشري إليـه       

ــاء   ــاء احلــوار البنَّ ــة    . اجلانــب أثن ــر يف التعليقــات اخلتامي ــذا األم . وجيــوز كــذلك اإلشــارة إىل ه
 .وسيطبق بعض املرونة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير األولية

تـراوح بـني ثـالث إىل مخـس     خالت اخلرباء أثنـاء احلـوار البنـاء علـى مـدة ت       ادموتقتصر   - ١٧
.  وإن كـان ُيفـرض مبرونـة   اتويرصد هذا احلد الزمين من خالل جهـاز لتوقيـت الكلمـ          . دقائق

ــدول          ــا تســأل ال ــة، فإهن ــا اخلتامي ــة تعليقاهت ــا ملتابع ــا إجــراء رمسي ــع حالي ــة ال تتب ورغــم أن اللجن
مية املعتمـدة بعـد النظـر       األطراف بصفة روتينية عن اخلطوات اليت اختذهتا ملتابعة التعليقات اخلتا         

 . يف التقرير السابق للدولة الطرف
عـل أهنـا   . ممثلـي الدولـة الطـرف   غياب وال تنظر اللجنة يف هذه املرحلة يف تقرير ما يف           - ١٨

ــر حبضــور أحــد        ــة الطــرف مــن دون وجــود تقري ــة مــن جانــب الدول ــذ االتفاقي ســتنظر يف تنفي
وقبل اختـاذ قـرار بالشـروع يف النظـر مـن دون             . الوفود، ولكن ذلك ال يكون إال كإجراء أخري       

وجود تقريـر، تقـوم اللجنـة بإشـعار الدولـة الطـرف املعنيـة باعتزامهـا تنـاول تنفيـذ االتفاقيـة يف                        
 .دورة معينة يف املستقبل، وتدعو الدولة الطرف إىل تقدمي التقرير املطلوب قبل الدورة املعينة

لضروري أن يطلب من الدول األطـراف تقـدمي         وترى اللجنة أنه قد يكون أحيانا من ا        - ١٩
وتتمثـل الغايـة مـن      .  من االتفاقيـة   ١٨من املادة   ) ب (١تقارير استثنائية مبوجب أحكام الفقرة      

ــي أو احملتمــل       ــهاك الفعل ــة باالنت ــى املعلومــات املتعلق ــارير االســتثنائية يف احلصــول عل تلــك التق
ا يكـون هنالـك سـبب يـدعو للقلـق إزاء            حلقوق اإلنسان للمرأة ودراسة تلك املعلومـات حيثمـ        

 .مثل ذلك االنتهاك
وميتنع أيضا أعضاء اللجنـة عـن املشـاركة يف أي جانـب مـن جوانـب النظـر يف تقـارير            - ٢٠

 .الدول اليت يكونون من رعاياها حمافظة على أعلى مستويات احلياد شكال ومضمونا
 

 التعليقات اخلتامية -جيم  
ــة تعليقــات   - ٢١ ــدول     تعتمــد اللجن ــة مــن ال ــارير الــيت تنظــر فيهــا املقدم ــة بشــأن التق ختامي

وهلذا الغرض تعقد اللجنة جلسة مغلقة بعد احلوار البناء الـذي جتريـه مـع كـل دولـة           . األطراف
. طرف للنظر يف املسائل الرئيسية اليت يتعني تناوهلا يف التعليقات اخلتاميـة املقدمـة لتلـك الدولـة                 

تلـك الدولـة، بالتعـاون مـع        ) تقـارير (عتباره املقرر القطري لتقرير     ويقوم عضو اللجنة، املعني با    
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املقــرر العــام للجنــة وبــدعم مــن األمانــة، بإعــداد مشــروع للتعليقــات اخلتاميــة لكــي تنظــر فيــه    
 .وتناقش اللجنة مشروع التعليقات اخلتامية يف جلسات مغلقة. اللجنة
. ت العنــاوين املشــار إليهــا أدنــاهوعــادة مــا تتبــع التعليقــات اخلتاميــة شــكال موحــدا حتــ - ٢٢

وتشري املقدمة يف املعتاد إىل ما إذا كان التقريـر قـد التـزم باملبـادئ التوجيهيـة إلعـداد التقـارير؛                      
وتشــري إىل أيــة حتفظــات علــى االتفاقيــة أدخلتــها الدولــة الطــرف؛ وإىل مســتوى الوفــد ونوعيــة 

أو الدورة االسـتثنائية    /منهاج عمل بيجني و   احلوار؛ وتتناول ما إذا كان التقرير يشري إىل تنفيذ          
أما الفرع املعنـون اجلوانـب اإلجيابيـة فهـو مـنظم بصـفة عامـة                . الثالثة والعشرين للجمعية العامة   

وال يدرج فرع عـن العوامـل والصـعوبات الـيت تـؤثر علـى تنفيـذ         . حسب ترتيب مواد االتفاقية   
ع األخـري املتعلـق بالتعليقـات اخلتاميـة بشـأن           أمـا الفـر   . االتفاقية إال يف ظـروف اسـتثنائية للغايـة        

القلق الرئيسية والتوصيات فإنه منظم حبسب ترتيب أمهية املسائل املعينة اخلاصـة بالبلـد              مواضع  
 .قيد االستعراض، ويقدم اقتراحات حمددة من اللجنة بشأن أوجه القلق املعينة

 تطلب نشر التعليقـات اخلتاميـة     وتتضمن مجيع التعليقات اخلتامية توصية تتعلق بالنشر،       - ٢٣
 وفقـرة تطلـب أيضـا إدراج معلومـات يف التقـارير             ،على نطاق واسع يف الدولـة الطـرف املعنيـة         

ؤمترات ومؤمترات القمـة والـدورات      املالدورية التالية للدولة الطرف بشأن تنفيذ جوانب نتائج         
يضـا التعليقـات اخلتاميـة التـاريخ     وحتـدد أ . األمم املتحدة قيد االستعراض   اليت عقدهتا   االستثنائية  

 وتشـري التعليقـات اخلتاميـة أيضـا         .الذي يتعني فيه تقدمي التقرير الـدوري التـايل للدولـة الطـرف            
إىل أن تقيد الدول األطراف بصكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسـية السـبع يسـهم يف تعزيـز                  

جع الــدول علــى النظــر يف تصــديق متتــع املــرأة حبقوقهــا اإلنســانية يف مجيــع ميــادين احليــاة، وتشــ
وحتدد التعليقات اخلتاميـة أيضـا التـاريخ الـذي حيـني فيـه              . الصكوك اليت ليست بعد أطرافا فيها     

 .تقدمي التقرير الدوري املقبل من جانب الدولة الطرف
ويسبق التعليقات اخلتاميـة تقـدمي مـوجز للبيـان االسـتهاليل للدولـة الطـرف املقـدم إىل                     - ٢٤

 .توىل األمانة إعداد هذا املوجز الوقائعياللجنة وت
وتسـعى اللجنـة جاهـدة إىل حتقيـق        ،  وكل تعليق من التعليقات اخلتامية متـوازن داخليـا         - ٢٥

ســيما مــن حيــث  االتســاق والتــوازن فيمــا بــني التعليقــات اخلتاميــة املصــاغة يف كــل دورة، وال 
 .التعبريات عن الثناء والقلق

. ميـة إىل الدولـة الطـرف املعنيـة علـى الفـور بعـد اجللسـة املغلقـة                  وحتال التعليقـات اخلتا    - ٢٦
ــة املقــدم إىل       ــر الســنوي للجن ــدرج يف التقري ــع األطــراف املهتمــة وت ــاح بعــد ذلــك إىل مجي وتت

 وتوزع من خـالل     .وتتاح أيضا على موقع شعبة النهوض باملرأة على اإلنترنت        . اجلمعية العامة 
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بتوصــيات اهليئــات املنشــأة مبوجــب معاهــدات والــيت تــديرها  قائمــة الربيــد اإللكتــروين املتعلقــة 
 .مفوضية حقوق اإلنسان

 
 االستراتيجيات الرامية إىل تشجيع الدول األطراف على تقدمي التقارير -رابعا  

تمدت اللجنة عددا من التدابري الراميـة إىل مواجهـة التحـديات املفروضـة علـى عمليـة                  اع- ٢٧
. كــبري للتقــارير الــيت مل يبــت فيهــا أو الــيت فــات موعــد تقــدميها رصــد املعاهــدة نتيجــة للعــدد ال

وبشــكل اســتثنائي وكتــدبري مؤقــت لتشــجيع الــدول األطــراف علــى الوفــاء بالتزاماهتــا بتقــدمي     
من االتفاقية وكذلك حلل مشكلة التقارير املتأخرة اليت تنتظر النظـر            ١٨التقارير مبوجب املادة    

 جتمــع مجيــع التقــارير املتــأخرة وفــاء اللتزاماهتــا يف وثيقــة دعيــت الــدول األطــراف إىل أن، فيهــا
وترسل أيضا رئيسة اللجنة رسائل تذكريية إىل الدول األطراف اليت تأخرت تقاريرهـا             . واحدة

وحتُث األمـم املتحـدة واهليئـات األخـرى علـى تقـدمي املسـاعدة               . األولية ألكثر من مخسة أعوام    
لطلبها، يف تنفيذ التزاماهتـا املتعلقـة بتقـدمي التقـارير مبوجـب      التقنية لدعم الدول األطراف، تلبية     

 .وُتبقي اللجنة هذه التدابري قيد االستعراض وتعدهلا حسب االقتضاء. االتفاقية
 

 التفاعل مع وكاالت األمم املتحدة املتخصصة وهيئاهتا -خامسا  
ة التابعــة لألمــم جهــت اللجنــة الــدعوة منــذ دورهتــا الثانيــة إىل الوكــاالت املتخصصــ   و - ٢٨

وتــدعو اللجنــة والفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة الوكــاالت  . املتحــدة للتعــاون معهــا يف عملــها
املتخصصــة وهيئــات األمــم املتحــدة إىل تقــدمي تقــارير تتضــمن معلومــات قطريــة حمــددة بشــأن   

ء ويــدعى ممثلــو هــذه اهليئــات إىل إلقــا. الــدول األطــراف الــيت تكــون تقاريرهــا معروضــة عليهــا
كمـا توجـه إلـيهم الـدعوة     . كلمة أمام اللجنة يف جلسة مغلقة يف بدايـة كـل دورة مـن دوراهتـا               

وتــرى اللجنــة أن مــن املفيــد للغايــة أن تتلقــى تقــارير  . ملخاطبــة الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة
 مكتوبــة، ُيلقــي ممثلــو الوكالــة املتخصصــة أو اهليئــة املعنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة الضــوء علــى    

ــق العامــل     ــة أو الفري ــدها اللجن ــة تعق ــاء جلســات مغلق ــادئ  . حمتواهــا أثن ــة مب واعتمــدت اللجن
ــة بشــأن تقــارير    ــاالت املتخصصــة و توجيهي ــز تعاوهنــا      الوك ــم املتحــدة بغيــة تعزي هيئــات األم

 .)ج(معها
األمـم  كيانـات منظومـة     وتوصي اللجنة بأن تتعاون الوكاالت املتخصصة وغريهـا مـن            - ٢٩

التمثيـل امليـداين مـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف نشـر معلومـات بشـأن االتفاقيـة                     املتحدة ذات   
وتواصل اللجنة حبـث سـبل التعـاون فيمـا يتصـل باألنشـطة املبذولـة علـى                   .وبشأن عمل اللجنة  

 .الصعيد امليداين وبلورة طرق أخرى إلدماج االتفاقية يف عمل منظومة األمم املتحدة
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  غري احلكومية يف أنشطة اللجنةمشاركة املنظمات -سادسا  
. وجهت اللجنة الدعوة منذ دوراهتا املبكرة إىل املنظمات غري احلكومية ملتابعة أعماهلـا             – ٣٠

ــدعو ممثلــي املنظمــات غــري        ــام، فإهنــا ت ــة علــى أقصــى قــدر مــن اإلمل ولضــمان أن تكــون اللجن
 الـدول األطـراف الـيت       احلكومية الوطنيـة والدوليـة إىل أن يقـدموا معلومـات قطريـة حمـددة عـن                

واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية مـدعوة أيضـا         . تكون تقاريرها معروضة على اللجنة    
إىل تقدمي معلومات قطرية حمددة إىل الفريق العامل ملا قبل الدورة بشـأن الـدول األطـراف الـيت               

 أي وقـت وإن كـان       وميكن أن تقدم هذه املعلومات مكتوبةً يف      . تكون تقاريرها معروضة عليه   
وعــالوة علــى . يفضــل أن يكــون ذلــك قبــل انعقــاد الــدورة أو اجتمــاع الفريــق العامــل املعنــيني

ذلك، ختصص اللجنة وقتا يف كل دورة من دوراهتا، عادة يف بداية األسبوع األول والثاين مـن                 
ا الفريـق   ويتيح أيض . الدورة، لتمكني ممثلي املنظمات غري احلكومية من تقدمي معلومات شفوية         

وتشــجع اللجنــة . العامــل ملــا قبــل الــدورة فرصــة للمنظمــات غــري احلكوميــة لتقــدمي معلومــات  
 األمــم املتحــدة وصــناديقها وبراجمهــا علــى تيســري   ومنظمــاتاملنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة

 .حضور ممثلي املنظمات غري احلكومية الوطنية دورات اللجنة
 

 التوصيات العامة –سابعا  
 من االتفاقية على أن للجنة أن تقـدم مقترحـات وتوصـيات عامـة بنـاء                 ٢١ص املادة   تن – ٣١

وتوجـه يف املعتـاد التوصـيات       . على دراسـة التقـارير واملعلومـات الـواردة مـن الـدول األطـراف              
العامة إىل الدول األطراف، وعادة ما تـبني آراء اللجنـة يف حمتـوى االلتزامـات الـيت تضـطلع هبـا            

ــدول بوصــفها أط  ــة ال ــا يف االتفاقي ــة     . )د(راف ــواد االتفاقي ــة بشــأن م ــة توصــيات عام ــد اللجن وتع
وحيدد معظمها املسائل اليت تود اللجنة أن جيري تناوهلا يف تقـارير الـدول              . املسائل/املواضيع أو

ــا مبوجــب        ــدول األطــراف بشــأن التزاماهت ــه مفصــل إىل ال األطــراف، وتســعى إىل تقــدمي توجي
 .مة فيما يتصل باالمتثالاالتفاقية واخلطوات الالز

. )هــ ( توصـية عامـة    ٢٥، كانت اللجنة قد اعتمدت      ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٣٠ويف   – ٣٢
وكانــت التوصــيات املعتمــدة يف الــدورات العشــر األوىل للجنــة مقتضــبة وتناولــت مســائل مــن  

ة املعقـودة  ويف الـدورة العاشـر  . قبيل حمتوى التقارير والتحفظات على االتفاقيـة ومـوارد اللجنـة    
، قررت اللجنة أن تتبع ممارسة تقـدمي توصـيات عامـة بشـأن أحكـام بعينـها مـن             ١٩٩١يف عام   

وبعـد ذلـك القـرار، أصـدرت        . املسـائل /االتفاقية، وبشأن العالقة بني مواد االتفاقيـة واملواضـيع        
اللجنة توصيات عامة مفصلة وشـاملة وفـرت للـدول األطـراف توجيهـا واضـحا بشـأن تطبيـق                    

ــة االتف ــة يف حــاالت معين فقــد اعتمــدت توصــيات عامــة شــاملة بشــأن العنــف ضــد املــرأة     . اقي
رقـم  (واملـرأة يف احليـاة العامـة    ) ٢١رقـم  (واملساواة يف الزواج والعالقـات الزوجيـة       ) ١٩ رقم(

 .)٥رقم ( والتدابري اخلاصة املؤقتة )٢٤رقم (واحلصول على الرعاية الصحية ) ٢٣
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.  اللجنة عملية من ثالث مراحل إلعداد التوصـيات العامـة          ، اعتمدت ١٩٩٧ويف عام    – ٣٣
وتتــألف املرحلــة األوىل مــن حــوار مفتــوح بــني اللجنــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وغريهــا مــن 

وُتشـجع الوكـاالت املتخصصـة وغريهـا مـن هيئـات            . اجلهات بشـأن موضـوع التوصـية العامـة        
ة علــى املشــاركة يف هــذه املناقشــة األمــم املتحــدة فضــال عــن املنظمــات غــري احلكوميــ منظومــة 

وُيطلــب يف ذلــك احلــني إىل أحــد أعضــاء  . وتقــدمي ورقــات غــري رمسيــة للمعلومــات األساســية 
وميكـن أن توجـه     . اللجنة صياغة التوصية العامة اليت تناقش يف الدورة التالية أو الالحقـة للجنـة             

 . دورة مقبلـة الصـياغة املنقحـة       وتعتمد اللجنة يف  . الدعوة إىل أهل الرأي للمشاركة يف املناقشة      
 ٢ شرعت اللجنة يف العمل لوضـع توصـيتها العامـة املقبلـة بشـأن املـادة                  ٢٠٠٤يوليه  /ويف متوز 

 .من االتفاقية
 

 البيانات اليت اعتمدهتا اللجنة –ثامنا  
بغية مساعدة الدول األطراف يف االتفاقية، تعتمد اللجنة بيانـات يقصـد منـها توضـيح                 – ٣٤

وتناولـت  . قفها فيما يتصل بتطورات ومسائل دولية رئيسية تؤثر يف تنفيـذ االتفاقيـة            وتأكيد مو 
هذه البيانات مسائل من قبيل التحفظات، والتمييز اجلنسـاين والعنصـري، والتضـامن مـع املـرأة                 

 . وحالة املرأة يف العراقاألفغانية، ونوع اجلنس والتنمية املستدامة، والتمييز ضد املسنات
 

 الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية –تاسعا  
ــاري يف      – ٣٥ ــريان الربوتوكــول االختي ــدء س ــذ ب ــانون األول١٠من ، ٢٠٠٠ديســمرب، / ك

وعينــت اللجنــة فريقــا . واللجنــة ختصــص وقتــا يف كــل دورة للنظــر يف املســائل الناشــئة مبوجبــه 
وأعــد . تيــاري بالرســائل الــواردة مبوجــب الربوتوكــول االخاعــامال مــن مخســة أشــخاص معنيــ 

ينـاير  / الثـاين  كـانون  ٣٠حىت  و. )و(ستخدم عند تقدمي الرسائل   ت ةالفريق العامل استمارة منوذجي   
تعلــق يواختــذ أيضــا عــدد مــن القــرارات فيمــا   ثــالث رســائل ســجل  كــان الفريــق قــد  ٢٠٠٤

 .عملهأساليب ب
 

 مسائل أخرى -عاشرا  
ــات      – ٣٦ ــع اهليئ ــة التحــاور وتنســيق أنشــطتها م ــات األخــرى املنشــأة   تواصــل اللجن  واآللي
وتلــتمس تعليقــات هيئــات املعاهــدات األخــرى بشــأن مشــروع    . عاهــدات حقــوق اإلنســان مب

التعليقـات الـيت تعـدها هـذه        /توصياهتا العامـة وتقـدم تعليقـات علـى مشـروع التوصـيات العامـة              
مـة الـيت    ويشارك أعضاء اللجنة يف األيـام املخصصـة للمناقشـة العا          . اهليئات إذا ُدعيت إىل ذلك    

وجتري اللجنة مناقشات وتبادال لآلراء مـع آليـات حقـوق           . تعقدها هيئات املعاهدات األخرى   
اإلنسان األخرى، ومن بينها املقررون اخلاصون للجنـة حقـوق اإلنسـان بشـأن السـكن املالئـم                  

 .والعنف ضد املرأة، أسبابه ونتائجه
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ــن      ٣٧ ــدد م ــة، يف ع ــة عــن اللجن ــة بالنياب ــها   وتشــارك رئيســة اللجن ــن بين  االجتماعــات م
ــوق اإلنســان وجلنــة وضــع املــرأة فضــال عــن            ــة وجلنــة حق ــنوية للجمعيــة العام ــدورات الس ال

وتشـارك الرئيسـة وغريهـا مـن        . اجتماعات رؤساء اهليئات املنشـأة مبعاهـدات حقـوق اإلنسـان          
 .أعضاء اللجنة يف االجتماعات املشتركة مع اللجان التابعة للهيئات املنشأة باملعاهدات

يوليـه،  /ينـاير ومتـوز   /وإىل جانب االجتماعني السنويني، اللذين يعقدان يف كانون الثاين         ٣٨
يف مقر األمم املتحدة، تعقد من وقت إىل آخر اجتماعات غري رمسية ألعضاء اللجنة متـول مـن                  

وخالل هـذه االجتماعـات، يركـز أعضـاء اللجنـة يف املقـام األول               . مصادر خارجة عن امليزانية   
عمل اللجنة مبـا يف ذلـك تنقـيح املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي التقـارير وإعـداد                   أساليب  يز  على تعز 

ينـاير  / الثـاين  كـانون  ٣٠ (وحـىت اآلن  . النظام الداخلي للجنـة مبوجـب الربوتوكـول االختيـاري         
 . وجيري التحضري الجتماع رابععقدت ثالثة اجتماعات من هذا القبيل) ٢٠٠٤
املبذولـة لتشـجيع تنفيـذ االتفاقيـة ودعمـه، يشـارك أعضـاء         وكجزء من اجلهود الكثرية      ٣٩

اللجنة يف أنشـطة تقـدمي املسـاعدة التقنيـة، بنـاء علـى طلـب الـدول، الـيت تتـوىل تنظيمهـا شـعبة                          
. النـهوض بـاملرأة ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنسـان واهليئـات اإلقليميـة لألمـم املتحــدة          

علـى االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري، وتقـدمي          وتركز هذه األنشـطة أساسـا علـى التصـديق           
 .التقارير مبوجب االتفاقية ومتابعة التعليقات اخلتامية للجنة

 
 احلواشي

اعتمدت اللجنة املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد التقارير يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف  )أ( 
ديسمرب / كانون األول٣١ير املقدمة بعد ، اليت تسري على مجيع التقار٢٠٠٢يونيه /حزيران
عام  و١٩٨٣عام مجيع املبادئ التوجيهية السابقة، اليت صدرت ألول مرة يف   وحتل حمل٢٠٠٢
 على نص املبادئ التوجيهية املنقحة ولإلطالع. ١٩٩٦عام و  ١٩٩٥ عام ، ونقحت يف١٩٨٨

 ٣٨ السابعة واخلمسون، امللحق رقم الرمسية للجمعية العامة، الدورة الوثائق إلعداد التقارير انظر
)A/57/38 (على اإلنترنت النهوض باملرأة وهي متاحة أيضا على موقع شعبة . املرفق ،الثاين اجلزء

 ..http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reporting.htmوعنوانه 
 .2 و Add.1، و HRI/GEN/2/Rev.1 على املبادئ التوجيهية إلعداد الوثيقة الرئيسية، انظر لالطالع )ب( 
اجلزء ) A/56/38 (٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )ج( 

 .٣٩٥-٣٩٢الثاين، الفقرات 
 .األمم املتحدةت كيانايف املعتاد إىل املقترحات توجه  )د( 
توجــــد نصــــوص التوصــــيات العامــــة علــــى موقــــع شــــعبة النــــهوض بــــاملرأة علــــى اإلنترنــــت يف    )هـ( 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations.htm.. 
ـــي        )و(  ــت فـــــ ــى اإلنترنــــ ــاملرأة علــــ ــهوض بــــ ــعبة النــــ ــع شــــ ــى موقــــ ــودة علــــ ــتمارة موجــــ االســــ

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/protocol/crpl/pdf,    ويف تقريـــر اللجنـــة عـــن دورهتـــا 
 الدورة السـابعة واخلمسـون، امللحـق رقـم          ،انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة    (السادسة والعشرين   

٣٨) ِA/57/38 ( ٤٠٧اجلزء األول، الفقرة( 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reporting.htm
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 املرفق احلادي عشر
 راقية املؤقتةبيان عن حالة املرأة يف العراق موجَّه إىل احلكومة الع  

 
أحاطت اللجنة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة علمـا بـالتطورات األخـرية يف                       

 ٢٠٠٤يوليـــه   / متـــوز  ٢٣ إىل   ٦العــراق يف دورهتا احلاديـــة والـثالثني املعقـــودة يف الفتـرة مـن               
كفالـة التمتـع    وال سيما تشكيل احلكومـة العراقيـة املؤقتـة الـيت تعمـل مـن أجـل إعمـار الـبالد و                     

جبميــع حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية جلميــع الســكان علــى أســاس املســاواة بــني املــرأة  
 .والرجل
ونظرا ألن العراق طرف يف اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة فقـد                 

 .ربأعربت اللجنة يف عدة مناسبات سابقة عن قلقها إزاء حالة املرأة يف العراق أثناء احل
وحتث اللجنة احلكومة املؤقتة اآلن على أن تبذل أقصى جهدها لكفالة مشاركة املـرأة               

على قدم املساواة يف عملية اإلعمار وعلى االمتثال الكامـل ألحكـام االتفاقيـة يف تنميـة اجملتمـع        
وحتث اللجنة احلكومة املؤقتة على أن حتـرص وهـي تسـتعد إلجـراء االنتخابـات علـى              . العراقي
 مــن االتفاقيــة حــىت تســتطيع املــرأة ممارســة حقهــا يف التصــويت    ٧يــد التــام بأحكــام املــادة  التق

وبـنفس القـدر حتـث اللجنـة احلكومـة          . والترشيح لالنتخابات على أسـاس املسـاواة مـع الرجـل          
املؤقتة على ضمان عكس مبادئ املساواة بني اجلنسني وعدم التمييز ضد املرأة كمـا هـي مبينـة                  

شكل كامل يف جممل إطـار العمـل القـانوين يف الـبالد مبـا يف ذلـك قـوانني األسـرة                      يف االتفاقية ب  
وتؤكد اللجنة كذلك احلاجة املاسـة الختـاذ تـدابري حمـددة لتأهيـل النسـاء                . واألحوال الشخصية 

 .واألطفال من ضحايا احلرب وإعادة إدماجهم
ــها ال      ــويل عنايت ــة إىل أن ت ــة املؤقت ــة العراقي ــة احلكوم ــدعو اللجن ــات  ت ــة إىل اهتمام كامل

 .اللجنة وإىل التزامات البالد كدولة طرف يف االتفاقية
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