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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨ - سبتمرب/ أيلول٣٠
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 ١٨املادة    املقدمة من الدول األطراف مبوجب     النظر يف التقارير  
  أشكال التمييز ضد املرأة من اتفاقية القضاء على مجيع

تقرير كمبوديـا اجلـامع للتقريـرين    يف سياق النظر يف    قائمة القضايا       
  واخلامس الدوريني الرابع

  مذكرة مقدمة من اللجنة    
اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع    نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف تقرير كمبوديا            
  ).CEDAW/C/KHM/4-5(واخلامس 

  مسائل عامة    
يرجى تقدمي تفاصيل عن عملية إعداد التقرير اجلامع للتقريرين الـدوريني الرابـع                -١

ويرجـى  . الربملانوعرضته على   التقرير  كانت احلكومة قد اعتمدت     واخلامس وبيان ما إذا     
نظمات غري احلكومية، ال سيما املنظمات النسائية، قد أُشركت         توضيح ما إذا كانت امل    اً  أيض

  .يف هذه العملية وتوضيح مدى مشاركتها
حماكم مملكة كمبوديا   "إىل أن   ) ٢٥، الفقرة   CEDAW/C/KHM/4-5 ()١(ويشري التقرير   -٢

هـا  تطبق القوانني الوطنية واملعاهدات واالتفاقات والعهود الدولية اليت تكون اململكة طرفـاً في            
ويرجى تقدمي معلومات ". فيها االتفاقيات املتعلقة حبقوق املرأة والطفل خالل مجيع احملاكمات مبا

__________ 

، )CEDAW/C/KHM/4-5(امع للتقريرين الرابع واخلـامس      حتيل أرقام الفقرات إىل تقرير الدولة الطرف اجل        )١(
 .ُيشر إىل خالف ذلك ما مل
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التدريب املقدم للقضاة واملدعني العامني واحملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون ) أ: (عما يلي
االتفاقية كانت  ن ما إذا    فيما خيص االتفاقية واخلطط الرامية إىل زيادة نشرها بينهم، ويرجى بيا          

النساء يف الدولـة الطـرف      وعي  والتدابري املتخذة لضمان    ) ب(أمام احملاكم؛   قد اسُتظهر هبا    
 على االحتجاج هبذه احلقوق بوسائل منها رفـع         قدرهتنحبقوقهن املنصوص عليها يف االتفاقية و     

 املناطق النائية والريفية؛    سيما يف   حني تنتهك حقوقهن، ال    ةالقانونيباالستعانة باملنظومة   شكاوى  
  . والقضايا املعروضة على احملاكم بشأن التمييز ضد املرأة ونتائج هذه القضايا) ج(

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
يرجى تقدمي معلومات حمدثة عن أي تشريعات وخطط عمل وطنيـة وسياسـات               -٣

توري والتشريعي واملؤسـسي ذي     ، وأي تقييم لإلطار الدس    ٢٠١٠جديدة معتمدة منذ عام     
ويرجى تقدمي معلومـات    . حبقوق اإلنسان اخلاصة هبن     كامالًاً  تأثري مباشر يف متتع النساء متتع     

عما إذا اختذت تدابري لضمان إدماج االتفاقية بشكل كامل يف التشريعات الوطنيـة وبيـان               
  .لتحقيق ذلكاً إذا كان نشرها يف اجلريدة الرمسية الزم ما
د التقرير بأن الدولة الطرف تويل أمهية كبرية حلماية حقوق اإلنـسان وأهنـا              ويفي  -٤

يف اجلمعيـة   ) ١٢الفقرة  (حبماية حقوق اإلنسان وتلقي الشكاوى      تني  املعنياللجنتني  أنشأت  
لسلطة التنفيذية  التابعة ل ويف جملس الشيوخ، واللجنة الكمبودية املعنية حبقوق اإلنسان         الوطنية  
املقدمة من املواطنني الذين    " واجب أن تيسر وتتلقى وتعاجل مجيع الشكاوى       "ن عليها اوهي جل 

وضع سياسات بـشأن حقـوق اإلنـسان        "يعتقدون أن حقوقهم انُتهكت، وأن تساعد يف        
. على التـوايل  ) ١٣الفقرة  " (وتنسيق أنشطة التحقيق وتسوية حاالت انتهاك حقوق اإلنسان       

ها هذه اهليئات بشأن العنف ضد املدافعات عن        ويرجى تقدمي معلومات عن أي شكاوى تلقت      
نتـائج تلـك    وما هـي    حقوق اإلنسان، وما إذا أدت هذه الشكاوى إىل إجراء حتقيقات           

تقدمي معلومات حمدثة عن التقدم احملرز فيما خيص إنشاء مؤسـسة           اً  ويرجى أيض . التحقيقات
ع تكليف هـذه املؤسـسة      ملبادئ باريس وما إذا كان من املتوق      اً  وطنية حلقوق اإلنسان وفق   

  . مبعاجلة الشكاوى املتعلقة بالعنف ضد املرأة

  تعريف التمييز    
 من دستور الدولة الطرف تقر باتفاقية القضاء على مجيع          ٣١يفيد التقرير بأن املادة       -٥

أشكال التمييز ضد املرأة وحتترمها وتتقيد بتعريف مصطلح التمييز مثلما تنص عليه االتفاقيـة        
لكن املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف غري واضحة بشأن ما إذا كان هناك             ). ٢٧الفقرة  (

اً تعريف حمدد للتمييز املباشر وغري املباشر ضد املرأة يف التشريعات احمللية للدولة الطرف، وفق             
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة إلدماج تعريف للتمييـز          .  من االتفاقية  ١للمادة  
 وغري املباشر يف التشريعات احمللية، وبيان ما إذا كانت هناك عقوبات على انتهاك مبدأ               املباشر

  .عدم التمييز
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  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
 ،)١٤، الفقرة   CEDAW/C/KHM/CO/3(أوصت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -٦

. نية للنهوض باملرأة واملؤسـسات ذات الـصلة       الدولة الطرف بتقييم مدى فعالية آليتها الوط      
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري     . يقدم التقرير أي معلومات عن تقييم من هذا القبيل         وال

املتخذة إلجراء استعراض شامل جلميع األجهزة اليت تشكل اآللية الوطنية للنهوض بـاملرأة يف      
اطعات واحلكومة احمللية، وتقييم مدى     الدولة الطرف على املستوى الوطين وعلى مستوى املق       

تقدمي معلومات عن أي حاالت للتمييز ضد املرأة ترصـدها          اً  ويرجى أيض . توافقها واتساقها 
  .وزارة شؤون املرأة واجمللس الوطين الكمبودي للمرأة

  إىل العدالةاللجوء     
. نية للنساءساعدة القانواملخدمات عمَّا هو موجود من ال يقدم التقرير أي معلومات     -٧

ويرجى تقدمي معلومات عن األحكام القانونية احلالية املتعلقة بتقـدمي خـدمات املـساعدة              
القانونية للنساء، ضحايا اجلرائم واحملاميات على حد سواء، وعن التدابري املتخذة إلنشاء نظام             

ى املساعدة  ملبادئ األمم املتحدة وتوجيهاهتا بشأن سبل احلصول عل       اً  للمساعدة القانونية وفق  
يف الدولة الطرف، ال سيما     ) ٦٧/١٨٧قرار اجلمعية العامة    (القانونية يف نظم العدالة اجلنائية      

  .يف املناطق النائية والريفية

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة     
 الطـرف   ةيف جمتمع الدول  متجذرة  بوجود مواقف تقليدية    ) ٧٦الفقرة  (يقر التقرير     -٨

ويرجى . يف النساءاً شديداً ما زالت تؤثر تأثري) Chbab Srey(د سلوك املرأة وبأن مدونة قواع
تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها، بوسائل منها استخدام وسائط اإلعالم،             

، بغية تغـيري  )Chbab Srey(للتمييز وتأثري مدونة قواعد سلوك املرأة اجلذرية ملعاجلة األسباب 
األدوار التقليديـة للنـساء   تكرس االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل التنميط أو اليت      األمناط  

، وبغية القضاء على التقاليد واملمارسـات       والرجال أو تعززها داخل األسرة واجملتمع عموماً      
  .الثقافية اليت فيها متييز ضد النساء الكمبوديات، يف املناطق احلضرية والريفية

  أة العنف ضد املر    
يرجى تقدمي معلومات عما إذا جرى تقييم خطة العمل الوطنية ملنع العنف ضد املرأة                -٩

 ومعلومات عن اخلطط الرامية إىل توسيع نطاقهـا، مبـا يف ذلـك              ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  
ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيـذ القـانون          . استراتيجية رصدها وتقييمها  

، وبشأن التدابري اليت اختـذهتا الدولـة         فعاالً املرتيل ومحاية الضحايا تنفيذاً   املتعلق مبنع العنف    
الطرف ملواجهة استخدام إجراءات مصاحلة حملية يف معاجلة العنف ضد املرأة، وعن آليـات              
مجع البيانات املتعلقة بانتشار العنف املرتيل واجلهود املبذولة بالتعاون مـع اجملتمـع احمللـي،               
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ويرجى تقدمي معلومات عمـا إذا كانـت النـساء    . أشكال العنف ضد املرأة  ملكافحة مجيع   
ضحايا العنف املرتيل حمميات محاية كافية، مبا يف ذلك معلومات عن مدى فعاليـة أوامـر                 

  .احلماية، واالحتكام إىل العدالة، ومراكز اإليواء، والدعم النفسي، واخلدمات األخرى
، CEDAW/C/KHM/CO/3( اخلتاميـة الـسابقة      وقد أعربت اللجنة، يف مالحظاهتا      -١٠

لشهادات الطبية الالزمة يف حاالت االغتصاب التكاليف الباهظة ل، عن قلقها إزاء    )١٥الفقرة  
انتشار االغتصاب واالعتداء اجلنسي يف الدولة      على ذكر   التقرير  يأِت  ومل  . واالعتداء اجلنسي 

صاب، مبا فيه االغتصاب اجلمـاعي      ويرجى تقدمي معلومات حمدثة عن انتشار االغت      . الطرف
واالعتداء اجلنسي يف الدولة الطرف، وعن العوائق اليت متنع النساء من اإلبالغ عن اجلـرائم،               

، وعن عدد الشكاوى والتحقيقـات واملالحقـات         الباهظة فيها تكلفة الشهادات الطبية    مبا
 عن التـدابري الـيت      ويرجى تقدمي معلومات  . والعقوبات املفروضة على مرتكيب تلك اجلرائم     

ثقافية تتغاضى عن هذا العنف     للتصدي ملا يتسبب يف ذلك من أعراف        نفذهتا الدولة الطرف    
  .ضد املرأة وتدميه

وال يقدم التقرير أي معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة حالة النساء ضحايا العنف               -١١
ويرجى تقدمي معلومات . حلمراجلنسي القائم على أساس نوع اجلنس خالل فترة نظام اخلمري ا   

حمدثة بشأن التدابري املتخذة من أجل تقدمي املساعدة والدعم ملن بقوا على قيد احليـاة بعـد                 
التعرض للعنف القائم على نوع اجلنس خالل فترة نظام اخلمري احلمر، والتـدابري املتخـذة               

  .ملالحقة اجلناة، ووضع برنامج تعويضات للضحايا وإعادة تأهيلهم

  جتار واالستغالل يف البغاءاال    
ما زالت ظواهر االجتار بالبشر، وال سيما بالنـساء         "بأنه  ) ١٠٣الفقرة  (يقر التقرير     -١٢

قائمة اً  ويقدم التقرير أيض  ". واألطفال، واالستغالل اجلنسي حتدث ومل يتم القضاء عليها بعد        
 تقييم هذه التدابري املعتمدة،    ويرجى تقدمي معلومات عن   . بالتدابري املتخذة ملعاجلة هذه املشكلة    

ومنها باألخص قانون قمع االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وخطة العمل الوطنية ملكافحة            
احلد من االجتار بالنساء واألطفال واستغالهلم      يف  االجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي، وأثرها      

تقـدمي معلومـات    اً  ويرجى أيض . تنفيذ تلك التدابري  تعترض  يف البغاء، وعن التحديات اليت      
ات حمدثة ومفصلة عن عدد ضحايا االجتار بالبشر، مبن فيهم الفتيات، والتعويضات            ءوإحصا

اليت حصلوا عليها، وعدد الشكاوى والتحقيقات واملالحقات واإلدانات والعقوبات املفروضة          
  .هن بنجاحعلى مرتكيب تلك اجلرائم وعدد النساء ضحايا االجتار اللوايت أُعيد إدماج

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
يقدم التقرير بيانات عن مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحليـاة العامـة حـىت                 -١٣
، تفيد بأن املرأة ما زالت ممثلة بشكل ضعيف على مستويات السلطة القـضائية              ٢٠٠٩ عام

ويـشري  . والتنفيذية، وعلى املستوى الـدويل    والسلطتني التشريعية   املدنية  والشرطة واخلدمة   
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للتوظيف إىل اختاذ بعض التدابري من أجل حتديد حصة املرشحات          ) ٦٢الفقرة  (اً  التقرير أيض 
ويرجى تقدمي معلومات عن    .  يف املائة  ٥٠ إىل   ٢٠املؤسسات برفعها من    /يف بعض الوزارات  

أجل حتقيق األهداف اإلمنائية الكمبوديـة      التدابري املتخذة، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة، من         
لأللفية فيما يتعلق باملشاركة السياسية للمرأة وزيادة مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة             

وهل اُتخذت أي تدابري معينة لزيادة متثيل املرأة والتـصدي للعوائـق، كالترهيـب              . العامة
ساء يف االنتخابات القادمة للجمعية الوطنية      والتهديدات، اليت ميكن أن حتول دون مشاركة الن       

النـساء يف   توظيـف   ؟ ويرجى تقدمي معلومات عن نتائج زيادة حصة         ٢٠١٣يوليه  /يف متوز 
املؤسسات العامة واجلهود الرامية إىل زيادة عدد النساء يف السلطة القضائية على النحو الذي              

، )٢٤، الفقـرة    CEDAW/C/KHM/CO/3(أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة        
  .وإحصائيات عن نسبة النساء يف صفوف احملامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون

  التعليم    
بأن معدالت اإلملام بالقراءة والكتابـة قـد ارتفعـت          ) ١٣٣الفقرة  (يفيد التقرير     -١٤

الت ويرجى تقدمي معلومات عـن معـد      . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ يف املائة يف الفترة      ٦٦,١ وبلغت
يشمل اإلملام بالقراءة والكتابة بني النساء من الشرائح العمرية املختلفة يف الدولة الطرف، مبا              

ويرجـى  . النساء الريفيات، والنساء ذوات اإلعاقة، والنساء اللوايت ينتمني إىل أقليات إثنيـة           
ـ                . دهاتقدمي بيانات عن عدد الفتيات اللوايت ينقطعن عن الدراسة خالل فترة احلمـل أو بع

تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة مسألة الفصل القائم على أساس نوع        اً  ويرجى أيض 
اجلنس يف التعليم واحلواجز اليت تعيق حصول الفتيات على التعليم، ال سيما يف املناطق الريفية               

لـصاحل  والنائية بسبب ضرورة السفر مسافات طويلة وعدم وجود برامج تعليمية ثنائية اللغة             
  . األقليات اإلثنية والطلبات املزعومة بدفع مبالغ إضافية لتكميل رواتب املدرسني الضعيفة

  العمالة    
لمعلومات املعروضة على اللجنة، وضعت وزارة العمل والعـدل والتـدريب           وفقاً ل   -١٥

 من أجـل تعزيـز      ٢٠١٣-٢٠٠٩للفترة  لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين     املهين خطة عمل    
ويرجى تقدمي معلومـات    . وتوسيع نطاقه يف قطاع العمل والتدريب     ة املنظور اجلنساين    مراعا

عن النتائج احملقَّقة يف جمال تنفيذ خطة العمل هذه، وعن التدابري املتخذة لزيادة مشاركة املرأة               
يف سوق العمل، مبا يف ذلك يف اجملاالت اليت يهيمن عليها الرجال عادة، وحـصوهلا علـى                 

تقدمي معلومات عما إذا طُـوِّرت سياسـة العمالـة،          اً  ويرجى أيض . دريب املهين دورات الت 
وعما إذا كانـت    اً  لزيادة متكني املرأة اقتصادي   مراعاة املنظور اجلنساين    إذا جرى تعزيز     وعما

سياسة العمالة تتضمن مبدأ املساواة يف األجر عن العمل املتساوي وعن العمل ذي القيمـة                
عما ُيزمع  تقدمي معلومات   اً  ويرجى أيض . من أجل التصدي للتحرش اجلنسي    املتساوية وتدابري   

لتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم           القيام به ل  
  . ، مبا يف ذلك تنفيذها، من أجل تنظيم هجرة العمال أخرىتدابري تنظيميةواعتماد 
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  الصحة    
بأنه على الرغم من التدابري املتخذة لتلبية االحتياجـات         ) ١٧٧فقرة  ال(يفيد التقرير     -١٦

ويرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      .  صحية الصحية للمرأة، ما زالت املرأة تواجه هتديدات      
اليت اختذهتا الدولة الطرف من أجل التصدي هلذه التهديدات اليت تشمل، حسب املعلومـات              

جهاض غري اآلمن، وقلة مرافق تشخيص سـرطان عنـق          املعروضة على اللجنة، عمليات اإل    
اً ويعرض التقريـر أيـض    . الرحم، وسوء التغذية، ونقصان الرعاية يف مرحلة ما قبل الوالدة         

. التدابري الوقائية الالزمة لتعزيز فرص حصول املرأة على اخلدمات الـصحية          ) ١٧٨الفقرة  (
حلواجز اليت تعيق حصول    غلب على ا  التويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل         

املرأة على اخلدمات الصحية، ال سيما النساء الفقريات والنساء اللوايت يعـشن يف املنـاطق               
  . من التقرير١٧٨الفقرة املبينة يف الريفية والنائية، وعما إذا ُنفّذت التدابري 

لوطنيـة لفـريوس    ويرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن تنفيذ اخلطة االستراتيجية ا           -١٧
، وتطبيق وإنفاذ إطار قانوين وسياسات بشأن       )٢٠١٥-٢٠١١(اإليدز  /نقص املناعة البشرية  

اإليدز ومحاية األشخاص املصابني بـه، ال سـيما يف   /الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية 
نـسية  اجلعالقات  الصفوف الشباب والنساء املعرضني لالستغالل يف البغاء واألشخاص ذوي          

ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها إلذكاء وعي الفتيـات             . ثليةملا
والفتيان بقضايا الصحية اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك معرفتهم بسبل محاية أنفـسهم مـن               

وبوسائل منع حاالت   اً   من األمراض املنقولة جنسي    هاإليدز وغري /فريوس نقص املناعة البشرية   
  .ل غري املرغوب فيهااحلم

  املرأة الريفية     
، فقد صاغت احلكومة امللكية يف      )١٩١الفقرة  (لمعلومات الواردة يف التقرير     وفقاً ل   -١٨

 للحد من الفقر، املرتفع والذي     ٢٠١٠-٢٠٠٦كمبوديا خطة إمنائية استراتيجية وطنية للفترة       
بأن وزارة التنمية الريفية اعتمـدت      ) ٢٢٢الفقرة  (اً  ويفيد التقرير أيض  . يؤثر يف املرأة الريفية   

خطة عمل من أجل رفع نسبة سكان األرياف املستفيدين من مرافق صـحية حمـسنة مـن                 
ويرجـى  . ٢٠١٥ يف املائة يف عام      ٣٠ إىل نسبة    ١٩٩٦ يف املائة املسجلة يف عام       ٨,٦ نسبة

اعي للمـرأة   تقدمي معلومات عن تأثري خطط العمل هذه يف احلد من الفقر واإلدماج االجتم            
الريفية، وحصوهلا على خدمات الرعاية الصحية واملرافق الصحية والسكن واملاء والكهربـاء            

ويرجى تقدمي معلومات عـن     . ووسائل النقل واالتصال وحصوهلا على األراضي وإدارهتا هلا       
 التدابري املتخذة حلماية حقوق املرأة فيما خيص توزيع األراضي، ال سيما يف حاالت اإلخالء             

  .أو إعادة التوطني بشكل قسري
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  الفئات احملرومة من النساء    
 ،)٣٦الفقـرة    ،CEDAW/C/KHM/CO/3(طلبت اللجنة، يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         -١٩

من الدولة الطرف تقدمي بيانات ومعلومات عن حالة النساء ذوات اإلعاقة والنساء اللـوايت              
التقدير معلومات غري كافية هبذا الشأن ومل يتطرق        ويقدم  . ينتمني إىل جمموعات أقليات إثنية    

إىل حالة النساء احملتجزات والنساء املثليات واملزدوجات امليل اجلنـسي ومغـايرات اهلويـة              
حلـواجز الـيت    التغلب على ا  ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة من أجل         . اجلنسية

صول على التعلـيم والعمـل والرعايـة        هذه الفئات احملرومة من النساء يف احل      تعترض سبيل   
الصحية، وعن التدابري املتخذة لتحسني أوضاع السجن ورصدها فيما خيص النساء واألطفال،   
مبن فيهم احملتجزون يف مراكز إعادة التأهيل وإعادة تأهيل الشباب، وتنفيذ قانون الـسجون              

يرجى تقـدمي معلومـات     و.  وقواعد بانكوك اليت وضعتها األمم املتحدة      ٢٠١١اجلديد لعام   
وبيانات عن نسبة النساء العامالت يف إدارة السجون والتدابري اليت اختذهتا الدولـة الطـرف               

  .لزيادة نسبتهن

  الزواج والعالقات األسرية    
ال جيوز الزواج   " من القانون املدين     ٩٤٨باملادة    بأنه عمالً ) ٢٤٢الفقرة  (يفيد التقرير     -٢٠

السن القانوين، لكن إذا كان أحد الطرفني قد بلغ السن القـانوين يف             بني رجل وامرأة مل يبلغا      
 عاماً فيجوز للطرفني الزواج باحلصول علـى        ١٦حني أن الطرف اآلخر قاصر يزيد سنه على         

أشخاص "ويرجى بيان ما املقصود بعبارة ". أو األوصياء الوالدين  موافقة أشخاص ذوي نفوذ أو      
 من قانون الزواج واألسـرة الـذي     ٩صوص عليه يف املادة     والغرض من احلكم املن   " ذوي نفوذ 

 بعد وفاة زوجها     يوماً ١٢٠ميدد، حسب املعلومات املقدمة إىل اللجنة، وضع زواج املرأة لفترة           
  .أو بعد إصدار حكم بالطالق، وما إذا كان هذا احلكم ينطبق على الرجل أيضاً

        


