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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   واخلمسونالسادسةالدورة 

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

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

ني الـدوري اجلامع للتقريـرين    قائمة القضايا يف سياق النظر يف التقرير            
  الرابع واخلامس جلمهورية مولدوفا

  من اللجنةمقدَّمة مذكرة     
لتقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع        قبل الدورة يف ا     ملا نظر الفريق العامل    

  ). CEDAW/C/MDA/4-5(واخلامس جلمهورية مولدوفا 

  عامةمسائل     
يتضمن التقرير بيانات حمدودة مصنَّفة حسب نوع اجلنس وغريه من العوامل مثـل               -١

  االقتصادية املتـصلة مبجـاالت     -السن واألصل اإلثين واملوقع اجلغرايف واخللفية االجتماعية        
االتفاقية وأحكامها رغم أن التقرير يفيد بأن املكتب الوطين لإلحصاء أجنز أعمـاالً هامـة               

يرجى تقدمي مزيـد مـن      و. )١()٢٩الفقرة  (حسب نوع اجلنس    مصنَّفة  لتجهيز إحصاءات   
حـسب  املصنَّفة  املعلومات عن اخلطوات املتخذة لتحسني مجع وحتليل البيانات واملعلومات          

ويرجى، بـصورة   .  العوامل ذات الصلة مبجاالت االتفاقية وأحكامها      نوع اجلنس وغريه من   
خاصة، تقدمي معلومات عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة واالجتـار بالفتيـات والنـساء               

__________ 

ُيشر إىل خالف ذلك، إىل التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني الرابع واخلـامس             مل  ما تشري أرقام الفقرات،   )١(
  ).CEDAW/C/MDA/4-5(للدولة الطرف 
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واستغالهلن يف البغاء وعن وضع النساء من الفئات احملرومة، مثـل النـساء ذوات اإلعاقـة                
يرجى كذلك توضيح كيفية اسـتخدام هـذه        و. والريفيات واملسنات ونساء طائفة الروما    

، ومتابعة وتقييم التقدم احملـرز يف  اهلادفةالسياسات والربامج لالسترشاد هبا يف وضع     البيانات  
 . إعمال املساواة املوضوعية بني النساء والرجال

  اإلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسي    
لوطنية، أثناء الفتـرة املـشمولة       إىل تعديل التشريعات ا    ١٧يشري التقرير يف الفقرة       -٢

القانون املتعلق بتكافؤ الفـرص     (سادس عشر    - ٥القانون  اشتراطات  بالتقرير، لتتماشى مع    
يرجى تقدمي معلومات   و. ، بالتركيز على حتديد آليات التنفيذ ذات الصلة       )بني النساء والرجال  

  . ذا املوضوعمع أي تشريع من هذه التشريعات يتصل هباملواءمة حمّدثة عن نتائج 
ويرجى تقدمي تفاصيل عما إذا كانت االتفاقية والتوصيات العامة للجنة والتشريعات             -٣

يتجزأ من التثقيف القانوين للربملانيني والقـضاة واحملـامني           ال احمللية ذات الصلة تشكل جزءاً    
اللجنة الواردة  والشرطة وغريهم من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني وتدريبهم، وفقاً لتوصية           

ويرجى تقـدمي   ). CEDAW/C/MDA/CO/3( من املالحظات اخلتامية السابقة      ١٧يف الفقرة   
نـساء  المعلومات عن اإلجراءات املتخذة لتوعية عامة اجلمهور والنساء باالتفاقية، وخباصة           

ـ         املنتميات إىل    ة أكثر الشرائح حرماناً، حبقوقهن مبوجب االتفاقية ومبوجب التشريعات احمللي
ويرجى تقدمي معلومات   . ذات الصلة وكذلك بالوسائل املتاحة للجرب عندما يتعرضن للتمييز        

اليت رفعتها النساء إىل احملاكم وغريها من اهليئـات          عن قضايا التمييز على أساس نوع اجلنس      
، وسبل  القضايا ونتائج هذه    )مثل مركز حقوق اإلنسان ومفتشيات العمل     (املعنية بالشكاوى   

  . ف احملققةاالنتصا

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيالً عن اخلطوات املتخذة لتعزيز اآللية الوطنية املعنيـة               -٤

بتنسيق وتنفيذ االتفاقية والتشريعات احمللية ذات الصلة وبرامج وخطط املساواة بني اجلنـسني،             
 بني النساء والرجال، وشعبة املساواة بني اجلنسني وسياسات         وخباصة اللجنة احلكومية للمساواة   

مايـة االجتماعيـة واألسـرية      التنسيق املعنيـة باحل   منع العنف التابعة لوزارة العمل، وجهات       
ويرجى كذلك بيان التدابري املتخذة لتعزيز سـلطة     ). ٢٥الفقرة  (واجلنسانية يف الوزارات املعنية     

أوصت به اللجنة يف   ملاوزيادة املوارد البشرية واملالية يف امليزانية وفقاً     اختاذ القرار يف هذه اهليئات      
إذا   مـا  ويرجى أيضاً بيان  ). ١٣، الفقرة   CEDAW/C/MDA/CO/3(مالحظاهتا اخلتامية السابقة    

  . املعنية بنوع اجلنس يف اإلدارات احملليةالتنسيق كان قد أعيد العمل جبهات 
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يصادق بعـد علـى تعـديل قـانون           مل  إىل أن الربملان   ٣٢يشري التقرير يف الفقرة       -٥

يرجى تقدمي معلومات عـن   و.  يف املائة للنساء   ٣٠االنتخابات الذي يقضي بتخصيص حصة      
ويشري التقرير أيضاً إىل املـأزق املتعلـق        . اجلهود املبذولة العتماد تعديل قانون االنتخابات     

يرجى بيان العقبات القائمـة يف      و). ٣٣الفقرة  " ( وثائق األحزاب  بتمثيل حصص النساء يف   "
  . هذا الصدد والتدابري املتخذة لتخطي هذه العقبات

  القوالب النمطية    
يشري التقرير إىل أن بعض الدراسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني تؤكـد انتـشار                -٦

معلومات عن بعض التدابري    دم التقرير   ويق) ٤٣الفقرة  (القوالب النمطية اجلنسانية يف اجملتمع      
ويشري أيضاً إىل تأكيد الدراسات أن املواقـف       ). ٥١ و ٤٧الفقرتان  (املتخذة يف نظام التعليم     

يرجى تقدمي معلومات   و). ٧٣الفقرة  (النمطية للرجال جتاه النساء تدمي أعمال العنف ضدهن         
وضع سياسة شاملة   تعتزم  ولة الطرف    الد وعما إذا كانت  عن التدابري اإلضافية املزمع اختاذها،      

ومنسقة على نطاق واسع لتغيري األمناط االجتماعية والثقافية اليت تؤدي إىل القوالب النمطيـة          
وتدمي العنف القائم على أساس نوع اجلنس وتبعية النساء وحتـول دون إعمـال حقـوقهن                

نتاجات حتليل تغطية وسائط     إىل أنه وفقاً الست    ٥٢ويشري التقرير يف الفقرة     . مبوجب االتفاقية 
تزال القوالب النمطية والفوارق بـني الرجـال          ال اإلعالم يف مولدوفا املساواة بني اجلنسني،     

يرجى توضيح الدور الذي تضطلع به الدولـة الطـرف يف           و. والنساء والنُّهج املتحيزة قائمة   
 مـدونات سـلوك     أو مبادئ توجيهية   أو تشجيع وسائط اإلعالم على اعتماد وتنفيذ تدابري      

تنطوي على    ال غريها من أشكال التنظيم الذايت وتنفيذها من أجل النهوض باستخدام لغة           أو
 وتقدمي صورة عن النساء والرجال خالية من القوالب النمطية، ووضع وتنفيـذ             متييز جنسي 

  . دورات تدريبية للعاملني يف وسائط اإلعالم تراعي نوع اجلنس
 على القوالب النمطية اجلنسانية القائمة الـيت تعيـق   للقضاءة  وما هي التدابري املتخذ     -٧

على تسجيلهن يف الكلية احلربية     املفروضة حسب الروايات    قيود  الاختيار النساء مهنهّن مثل     
  ؟)٥٥الفقرة (

  العنف ضد املرأة    
سادس عشر املتعلق مبنع     - ٤٥رقم   إىل بدء نفاذ القانون      ٦٠يشري التقرير يف الفقرة       -٨
يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التقدم      و. ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول  يف نف املرتيل ومكافحته  الع

ويرجـى كـذلك تقـدمي      . يف ذلك االغتصاب يف إطار الزواج       مبا احملرز ملنع العنف املرتيل،   
 إىل الـشرطة؛    اقضايا العنف املرتيل ضد النساء املُبلـغ عنـه        ) أ: (يلي  ما معلومات تتناول 

قضايا ) د( اجلناة واألحكام الصادرة حبقهم؛      إدانة) ج(يت أجرهتا الشرطة؛    التحقيقات ال  )ب(
خرق أوامر احلماية وعدد أوامر احلماية اليت صدرت فيها غرامات إدارية وجزاءات جنائيـة              
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 عشرائهن  أوالنساء، إن وجد، على أيدي أزواجهنمن قُِتل من عدد ) ه(نتيجة هذا اخلرق؛ و  
  .عشرائهن السابقني أو
سلطات الدولة الطرف لتطبيق    من  جهود  افتقار شديد إىل    ووفقاً لبعض املعلومات، مثة       -٩

إبـالغ  ) أ: (يلـي   مايرجى بيان اخلطوات املتخذة لتحقيقو. سادس عشر - ٤٥رقم  القانون  
سيما الريفيات واملسنات وأقلهن تعليماً، بالتدابري املتاحـة          وال عامة اجلمهور، وخباصة النساء،   

ضمان ) ب( املرتيل ومحاية الضحايا وتشجيع النساء على اإلبالغ عن أعمال العنف؛            ملنع العنف 
متكني الـضحايا مـن     ) ج(مقاضاة اجلناة وإنزال عقوبات حبقهم تتناسب مع خطورة أفعاهلم؛          

يف ذلك املشورة القانونية والنفسانية، وقدرات كافية مـن           مبا خدمات احلماية والدعم املناسبة،   
من يهمهـم   تعزيز بناء القدرات والتدريب جلميع      ) د(ل اجلرب وإعادة التأهيل؛ و    املالجئ ووسائ 

مثل أفراد الشرطة وغريهم مـن املـوظفني        (العاملني مع ضحايا العنف املرتيل      األمر من املعنيني    
االجتماعيني والعاملني يف اجلهاز    واملرشدين  املكلفني بإنفاذ القوانني والعاملني يف قطاع الصحة        

هي اخلطوات املتخذة لتعزيز التنسيق والتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية يف إطار              وما ).يالقضائ
 ).٦٤الفقرة ( ٢٠١٠  عامجملس التنسيق املشترك بني الوزارات املُنشأ يف

 احلاجة إىل ردم الفجوة بني اإلطار القانوين والتنظيمي         ٧٦ويؤكد التقرير يف الفقرة       -١٠
وتفيـد  . يتعلق باإلجراء املتعلق بإصدار أوامر احلمايـة وإنفاذهـا          فيما سيما  وال وتنفيذه،

تتناول   ال  سادس عشر  - ٤٥رقم  املعلومات الواردة بأن خطة أوامر احلماية مبوجب القانون         
 بصورة مناسبة احتياجات الضحايا الذين يتعرضون خلطر حمدق نظراً إىل أن احملاكم كـثرياً             

ألسباب إىل عدم إنفاذ هذه األوامر      ونظراً  فائدة الضحايا،   ترفض أوامر احلماية ل     أو تؤجل ما
. متكرِّرة قـصراً مساءلة اجلناة عن االنتهاك يف حاالت خرق األوامر بصورة    ُتعزى جزئياً إىل    

الوساطة واملصاحلة يف حاالت العنف املرتيل،      تعيُب  وفضالً عن ذلك، فإن املعلومات الواردة       
ُيرجى تقدمي معلومات عن    و. تراعي عالقات السلطة غري املتكافئة بني الضحايا واجلناة         ال اليت

إذا كانت الدولة الطـرف       ما املزمع اختاذها ملعاجلة هذه املسائل وتوضيح       أو التدابري املتخذة 
  .سالمة الضحايالاألولوية الفورية ومتنح تزمع إصدار أوامر احلماية الطارئة القصرية األجل 

التحـرُّش  ، مثل    األخرى ومل يتطرق التقرير إطالقاً إىل النساء ضحايا أشكال العنف          -١١
بيد أن املعلومات الواردة تشري إىل تعريف       .  واالغتصاب وسائر أعمال العنف اجلنسي     اجلنسي

وفـضالً عـن    . أعمال العنف اجلنسي بصورة غري مناسبة يف القانون اجلنائي للدولة الطرف          
اليت ) ٥٣٥١٩/٠٧الشكوى رقم ( I. G. v. the Republic of Moldovaية ذلك، تشري إىل القض

انتهاك الدولة الطرف لالتفاقية األوروبية     إىل   فيها احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان       خلصت
. حلقوق اإلنسان بسبب عدم التحقيق املناسب يف قضية اغتصاب، وعدم مقاضـاة اجلـاين             

 أشكال العنف األخرى ضد النساء وبيان التدابري املتخذة ُيرجى تقدمي معلومات وبيانات عن      و
استناد تعاريف االغتصاب وأعمال العنـف اجلنـسي وكـذلك          ن  املزمع اختاذها لضما   أو

  .الطوعيةعدم موافقة الضحية عنصر التحقيقات يف هذه القضايا ومقاضاهتا إىل 
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  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
ن بلدان املقصد الرئيسية لالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي هـي          وفقاً للتقرير، فإ    -١٢

ُيرجى تقدمي معلومات عن    و). ٩٦الفقرة  (تركيا وروسيا وقربص واإلمارات العربية املتحدة       
لوضع آلية تعاون مع هذه البلدان بغية التصدي للطلب على النساء الالئي   متخذة  خطوات  أية  

  .بلدان املقصدُيتاجر هبن ومقاضاة املُتجرين يف 
وُيرجـى  ). ٨٧ و ٨٦الفقرتان  (وُيرجى توضيح والية وشروط نظام اإلحالة الوطين          -١٣

تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لضمان سرية هوية ضحايا االجتار ومتكينهن، إىل جانب             
الفعلية وُيرجى كذلك تقدمي معلومات عن املخاطر       . الضحايا احملتملني، من املساعدة والدعم    

يتعلق بإمكانية املقاضاة مبوجب قوانني اهلجـرة والعمالـة           فيما اليت يواجهها ضحايا االجتار   
  .والبغاء يف الدولة الطرف

ال ميكـن مـساءلة     "ويفيد التقرير بأن البغاء غري شرعي يف الدولة الطرف وبأنـه              -١٤
لومات عن  ُيرجى تقدمي مع  و. مبوجب القانون " خدمات البغايا  األشخاص الذين يلجأون إىل   

اآلليات القائمة حلماية حقوق النساء العامالت يف جمال البغاء مبوجب اإلطار القانوين احلايل،             
وُيرجى توضيح موقـف الدولـة    . وعن التدابري املتخذة لقمع استغالل النساء ألغراض البغاء       

فقـاً  الطرف إزاء استعراض التشريعات الوطنية القائمة هبدف جترمي استخدام هذه اخلدمات و           
  ).١٠١-٩٩الفقرات (للتوصية املقدمة من اخلرباء إىل الدولة الطرف 

  اختاذ القرار  ويفاحلياة العامة  ويفاملشاركة يف احلياة السياسية    
 سادس عشر الرامي إىل ضمان إعمال مبدأ - ٥ُيشري التقرير إىل أحكام القانون رقم      -١٥

ريها من املنظمات االجتماعيـة والـسياسية       وغوالذي ُيلزم األحزاب    املساواة بني اجلنسني،    
اإلسهام يف ضمان تساوي احلقوق والفرص بـني األفـراد مـن اإلنـاث والـذكور                 على

ُيرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املُتخذة لضمان تنفيذ هـذه          و). ١١١-١٠٧ الفقرات(
النتخـاب،  األحكام بصورة كاملة، وزيادة متثيل النساء يف الوظائف املـشغولة بـالتعيني وا   

 سـيما يف اجلهـاز القـضائي        وال وغريها من وظائف اختاذ القرار على مجيع املـستويات،        
  .يف ذلك على مستوى السفراء  مباالسلك الدبلوماسي ويف

  العمالة    
يعترف التقرير بوجود فجوة يف األجور بني اجلنسني، ُتعزى إىل الفوارق يف متوسط               -١٦

ُيرجى و). ١٧٠-١٦٨الفقرات  (‘ اإلناثي‘و‘ الذكوري‘مستوى األجور يف قطاعي العمالة      
املزمع اختاذها ملعاجلة الفجـوة يف األجـور          أو تقدمي معلومات عن التدابري امللموسة املُتخذة     

بصورة فعالة والتمييز املهين يف القطاعني العام واخلاص، وحتقيق استفادة املرأة من وظـائف              
  الدولة الطرف تقييم الوظائف بصورة موضـوعية       وُيرجى توضيح كيفية تعزيز   . اختاذ القرار 

  .يكفل تطبيق مبدأ املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة عن العمل املتساوي يف القيمة مبا
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وُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة لتشجيع مشاركة املرأة يف سوق العمل              -١٧
 النساء األقل قابليـة للتـشغيل، مثـل         سيما التدابري املتخذة للوصول إىل فئات       وال الرمسي،

وُيرجى تقدمي معلومات عن . الريفيات واملهاجرات ونساء طائفة الروما والنساء ذوات اإلعاقة
 قائمة من األعمال احملظورة على النساء،     املتضمن  ،  ٢٦٤ قرار احلكومة رقم     مراجعة وتعديل 

هي التدابري املتخـذة      وما ).١٧٧الفقرة  (يتماشى مع مستلزمات سوق العمالة املعاصرة        مبا
ملعاجلة تركز النساء يف قطاعات سوق العمل املنخفضة األجر؟ وُيرجى بيان التـدابري الـيت               

التـصدي  بوسـائل منـها   تتخذها الدولة الطرف لتوفري بيئة عمل سليمة خالية من التمييز،  
 ى الطرف اآلخر  إقامة البّينة عل  وُيرجى توضيح مدى تطبيق     .  يف مكان العمل   للتحرش اجلنسي 

  .وحصوهلا على العملحيمي حق املرأة يف عدم التمييز يف العمل  مبا
، كمنح إجازة والديـة     مفرطة لألمومة تشري املعلومات الواردة يف التقرير إىل محاية        و  -١٨

مدفوعة األجر جزئياً ملدة ثالث سنوات ومنح إجازة والدية إضافية غري مدفوعة األجر ملـدة               
وتعترف الدولـة   ). ٣٨ و ٣٧الفقرتان  (ظ خالهلا أحد الوالدين بوظيفته      ثالث سنوات حيتف  
) ٣٩الفقـرة  (جازة الوالدية اإلضافية تشكل عائقاً حيول دون ترقية املرأة   اإلالطرف بأن فترة    

). ٣٨الفقرة  (األمهات  تكون حمصورة يف    جازة الوالدية املدفوعة األجر جزئياً تكاد       اإلوبأن  
علـى  كذلك  ويفرض  . يح نساء هلن أطفال دون سن ست سنوات       وحيظر قانون العمل تسر   

بطلب من املرأة احلامل ومن املوظفني الـذين هلـم          بدوام جزئي   أصحاب العمل توفري عمل     
 ١٦٢ و ٤١الفقـرات   (الذين يرعون فرداً من أفراد األسـرة          أو  عاماً ١٤أطفال دون سن    

ات بني الوالدين بصورة أكثر     تقاسم املسؤولي أن تضمن   تزمع الدولة الطرف    فكيف  ). ١٦٣و
إنصافاً لرعاية األطفال وغريهم من أفراد األسرة ولتعزيز فرص املرأة يف االستفادة من سـوق               

بدوام جزئـي   حسب نوع اجلنس بشأن العمل      مصنَّفة  العمل والترقية؟ ويرجى تقدمي بيانات      
 .األبوة/املتاح لألبوين مبوجب أحكام محاية األمومة

  الصحة    
. ٢٠١٥-٢٠٠٥ التقرير إىل االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابيـة للفتـرة           يشري  -١٩
يرجى ذكر التدابري اليت اتُّخذت يف إطار هذه االستراتيجية لتوعية النساء والفتيات بالصحة             و

يف ذلك معرفتهن بكيفية محاية أنفسهن من األمراض املنقولة           مبا واحلقوق اجلنسية واإلجنابية،  
عدم وجود مناهج تعليمية موّحدة     أن تعاجل   الدولة الطرف   كيف تعتزم   بيان  ويرجى  . جنسياً

وشاملة قائمة على حقوق اإلنسان بشأن الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابيـة يف املـدارس              
؟ وتفيد البيانات الواردة احتمـال      ٢٢٣ورد يف الفقرة      ما االبتدائية واملعاهد الثانوية، حسب   

ت إىل بعض الفئات احملرومة للتعقيم القسري، وتشري أيـضاً إىل           خضوع بعض النساء املنتميا   
 G. B. and R .B. v. theالقرار الصادر عن احملكمة األوروبية حلقـوق اإلنـسان يف قـضية    

Republic of Moldova )   ُيرجى تقدمي معلومات عن التـدابري      و. )١٦٧٦١/٠٩الشكوى رقم
  . املتعلِّقة بالتعقيم مع املعايري الدوليةالتشريعات واملمارساتمواءمة املتخذة لكفالة 
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  األخرى من النساء احملروماتالنساء الريفيات والفئات     
يرجى تقدمي معلومات حمدَّثة عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف والـيت تزمـع                -٢٠

إىل  فعلياًاختاذها لضمان وصول الريفيات ونساء طائفة الروما والنساء ذوات اإلعاقة وصوالً            
رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة وإىل اخلدمات االجتماعية األخرى والتعليم والعمالـة            

وتـشري  . يف ذلك يف مستويات اختاذ القرار       مبا واملشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية،     
املعلومات الواردة إىل وجود مدارس وصفوف منفصلة خاصة بأطفال طائفة الروما يف مناطق             

ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة للقضاء على التمييـز          و. دة من الدولة الطرف   عدي
ضد طائفة الروما وضمان تسجيل فتيات ونساء طائفـة الرومـا وبقـائهن يف املـدارس                

وُيرجى تقدمي معلومات عن مـدى وجـود اسـتراتيجية    . واستكماهلن مرحلة التعليم العايل  
سيما الالئي يعانني من التخلف       وال ء والفتيات ذوات اإلعاقة،   للقضاء على التمييز ضد النسا    

  .العقلي والفكري

        
 


