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        التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
املالحظــات اخلتاميــة املتعلقــة بــالتقرير اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الرابــع     

  *واخلامس املقدم من مجهورية مولدوفا
    
ــن          - ١ ــدم م ــع واخلــامس املق ــدوريني الراب ــرين ال ــر اجلــامع للتقري ــة يف التقري نظــرت اللجن

ــدوفا   ــة مولـ ــستيها ) CEDAW/C/MDA/4-5(مجهوريـ ــودتني يف ١١٦٠  و١١٥٩يف جلـ  املعقـ
ــشرين األول ١ ــوبر/تــ ــر (٢٠١٣ أكتــ ــة  ). ١١٦٠  وCEDAW/C/SR.1159 انظــ ــرد قائمــ وتــ

ــة يف ا   ــرد ردود  CEDAW/C/MDA/Q/4-5لوثيقــة القــضايا واألســئلة الــيت أعــدهتا اللجن ، كمــا ت
  .CEDAW/C/MDA/Q/4-5/Add.1. حكومة مجهورية مولدوفا عليها يف الوثيقة

  
  مقدمة  -ألف   

ــرين        - ٢ ــة الطــرف علــى تقــدمي تقريرهــا اجلــامع للتقري ــة عــن تقــديرها للدول تعــرب اللجن
لــدوريني الرابــع واخلــامس، والــردود الكتابيــة املقدمــة منــها علــى قائمــة القــضايا واألســئلة           ا

أثارها الفريق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وتقـدميها مزيـدا مـن اإليـضاحات ردا علـى األسـئلة                        اليت
  .طرحتها اللجنة شفويا اليت
برئاسـة نائـب وزيـر      وتوجه اللجنـة الثنـاء إىل الدولـة الطـرف علـى قيامهـا بإيفـاد وفـد                     - ٣

العمل واحلماية االجتماعية واألسرة، سريغيو سانسيوك، ضم أيضا ممثلني عـن وزارة اخلارجيـة              
والتكامل األورويب، واملفتشية العامة للشرطة، والبعثة الدائمة جلمهورية مولـدوفا لـدى مكتـب            

ر البنـاء الـذي     وترحـب اللجنـة بـاحلوا     . األمم املتحدة وغريها مـن املنظمـات الدوليـة يف جنيـف           
  . جرى بني الوفد واللجنة

 
  

 .٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول١٨ -سبتمرب / أيلول٣٠(اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني   *  
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  اجلوانب اإلجيابية   -باء   
جملـس مناهـضة    (ترحب اللجنة بإنشاء جملس منع ومكافحـة التمييـز وضـمان املـساواة                - ٤

  .٢٠١٣ يف عام) التمييز
، ٢٠١٢ بــشأن ضــمان املــساواة يف عــام ١٢١وترحــب اللجنــة باعتمــاد القــانون رقــم   - ٥

  .٢٠٠٧شأن منع ومكافحة العنف األسري يف عام  بXVI-45 والقانون رقم
  :يلي وتالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما  - ٦

ــة ومــساعدة ضــحايا االجتــار        )أ(   ــوطين املعــين حبماي ــة ال اســتراتيجية لنظــام اإلحال
، وخطــة عمــل لتنفيــذها، تغطــي ٢٠١٦-٢٠٠٩بالبــشر يف احلاضــر واملــستقبل، تغطــي الفتــرة 

  ؛٢٠١١-٢٠٠٩الفترة 
ــرة      )ب(   ــسني للفتـ ــساواة بـــني اجلنـ ــضمان املـ ــوطين لـ ــامج الـ  ٢٠١٥-٢٠١٠الربنـ

  . يرتبط به من خطط عمل تنفيذية وما
مــــن االتفاقيــــة ) ١ (٢٠وترحــــب اللجنــــة بقبــــول الدولــــة الطــــرف تعــــديل املــــادة    - ٧
مــن ) ١ (١٤ يف إطــار املــادة ٢٠١٣، باإلضــافة إىل اإلعــالن الــصادر يف عــام  ٢٠١٢ عــام يف

ليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري بــشأن االعتــراف باختــصاص    االتفاقيــة الدو
وترحـب اللجنـة    . اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري يف تلقـي البالغـات والنظـر فيهـا              

  :أيضا بالتصديق على املعاهدات الدولية التالية
  ؛٢٠١٠اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف عام   )أ(  
ــة    الرب  )ب(   وتوكـــول االختيـــاري امللحـــق بالعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـ

  ؛٢٠٠٨ والسياسية، يف عام
الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع األطفــال      )ج(  

  ؛٢٠٠٧ واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية، يف عام
دويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة   الربوتوكـــول االختيـــاري الثـــاين للعهـــد الـــ      )د(  

  .٢٠٠٦والسياسية، الذي يهدف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، يف عام 
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
  الربملان    

وإذ تؤكد اللجنة جمددا أن احلكومة تتحمل املسؤولية األساسـية عـن تنفيـذ كامـل                  - ٨
للمساءلة عن ذلك بوجه خاص، تـشدد       التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وختضع       

علــى أن االتفاقيــة ملزمــة جلميــع فــروع احلكومــة، وتــدعو الدولــة الطــرف إىل أن تــشجع   
برملاهنا، مبا يتفق مع إجراءاهتا، وعند االقتضاء، على اختاذ اخلطوات الضرورية لتنفيذ هـذه              

  .فاقيةاملالحظات اخلتامية، من اآلن وحىت إعداد التقرير املقبل، مبوجب االت
  

  اإلطار الدستوري والتشريعي والقوانني التمييزية    
  :يلي تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما  - ٩

ــة إىل        )أ(   ــة الطــرف الرامي ــانوين يف الدول ــة اإلصــالح الق ــدم البطــيء يف عملي التق
مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع االتفاقية، وكـذلك التـأخري يف وضـع إطـار زمـين واضـح العتمـاد                    

   مشاريع القوانني اهلامة، وعدم وجود ذلك اإلطار؛عدد من
  القصور يف تنفيذ القوانني اهلادفة إىل القضاء على التمييز ضد املرأة؛  )ب(  
  ضآلة امليزانية املخصصة جمللس مناهضة التمييز؛  )ج(  
افتقار اهليئة القضائية إىل الوعي حبقـوق املـرأة وبالتـشريعات الوطنيـة الـصادرة                 )د(  
لصدد، واالفتقـار إىل تـدريب منـهجي بـشأن االتفاقيـة، وإىل التـشريعات الوطنيـة الـيت                   يف هذا ا  

  .تشجع على املساواة بني اجلنسني
  :تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  - ١٠

التعجيل جبهودها الرامية إىل االنتهاء من عملية مواءمة تـشريعاهتا الوطنيـة               )أ(  
  تمع املدين يف تلك العملية؛وإشراك اجمل. مع االتفاقية

تصميم استراتيجيات، مبا يف ذلـك االسـتراتيجيات الـيت هتـدف إىل توعيـة                 )ب(  
الربملانيني، من أجل التغلُّب علـى العقبـات الـيت تعتـرض اعتمـاد مـشاريع القـوانني املعلقـة،              

ولة والتحرك حنو اعتمادهـا يف حـدود إطـار زمـين حمـدد ميتـد مـن اآلن وحـىت الفتـرة املـشم                 
  القادم؛ بالتقرير
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ضــمان فعاليــة تنفيــذ وإنفــاذ التــشريعات القائمــة اهلادفــة إىل القــضاء علــى    )ج(  
التمييز ضد املرأة بقصد احلـد مـن املثالـب البنيويـة الـيت تعرقـل الفعاليـة يف حتقيـق املـساواة                 

  اجلنسني؛ اجلوهرية بني
ماليـة للقيـام    يكفـي مـن مـوارد بـشرية و         تزويد جملـس مناهـضة التمييـز مبـا          )د(  

  بدوره على حنو فعال؛
توفري التدريب املنـهجي للقـضاة ووكـالء النيابـة واحملـامني بـشأن االتفاقيـة                  )ه(  

  .وبروتوكوهلا االختياري والتشريعات الوطنية ذات الصلة باملوضوع
  

  مدى انطباق االتفاقية    
نـاء احلـوار ومفادهـا      حتيط اللجنة علماً باملعلومـات املقدمـة مـن وفـد الدولـة الطـرف أث                 - ١١
هي جـزء مـن مجهوريـة مولـدوفا، وأن الدولـة الطـرف تبحـث طـرق                  ‘ ترانسنيستريا’منطقة   أن

 الصادر عن كبري خرباء األمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان يف منطقـة             ٢٠١٣ تنفيذ تقرير عام  
ورها القلـق   زال يـسا   بيـد أن اللجنـة مـا      . )١( جبمهورية مولدوفا توماس هامـاربريغ     اترانسنيستري

بــنفس احلمايــة الكفيلــة باملــساواة الــيت تتمتــع  ‘ ترانسنيــستريا’إزاء عــدم متتــع النــساء يف منطقــة  
  .النساء يف األحناء األخرى من مجهورية مولدوفا هبا
ــاعتزام الدولــة الطــرف تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف تقريــر       - ١٢ حتــيط اللجنــة علمــاً ب
ي بأن تعجل الدولة الطرف جبهودها الراميـة إىل حتقيـق           اخلرباء باألمم املتحدة، وتوص    كبري
يتمشى مع التعهدات اليت التزم هبا مـؤخراً رئـيس وزراء مجهوريـة مولـدوفا                الغاية، مبا  هذه

وتــشجع اللجنـة أيــضاً الدولــة الطــرف علــى االلتــزام  .  لألمــم املتحــدةالعامــةأمـام اجلمعيــة  
، ومفـاده   ٢٠١١ ل املـضطلع بـه يف عـام       بتعهدها املعلـن أثنـاء االسـتعراض الـدوري الـشام          

وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي أن     . ‘ترانسنيستريا’العمل على تعزيز حقوق اإلنسان يف منطقة        
ومـع اجلهـات    ‘ ترانسنيـستريا ’ سلطات األمـر الواقـع يف        معتبادر الدولة الطرف بالتعاون     

ومتكينـهن مـن   ‘ نيـستريا ترانس’األخرى صاحبة املصلحة بغية تـوفري محايـة أكـرب للنـساء يف        
  .التمتع حبقوقهن اإلنسانية

  

__________ 
تعين  واإلشارة إىل سلطات األمر الواقع ال     . ‘منطقة ترانسنيستريا ’ أو   ‘ترانسنيستريا’املشار إليها الحقا باسم       )١(  

ــشرعيتها، وال  ــة ب ــراف اللجن ــسبغ علــى ا    اعت ــيم املينبغــي تفــسريها علــى أهنــا ت ــأ  إلقل ــا ب ــه اعتراف ــازع علي  يتن
 .قانوين وضع
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
بينمــا حتــيط اللجنــة علمــاً باملعلومــات املقدمــة مــن الدولــة الطــرف بــشأن إعــادة إنــشاء   - ١٣

  :يلي جهات للتنسيق ُتعىن بالشؤون اجلنسانية يف اإلدارة احمللية، فإهنا يساورها القلق إزاء ما
ــسني           )أ(   ــني اجلن ــساواة ب ــق امل ــة بتحقي ــة املعني ــات القائم ــني اهليئ ــاون ب ضــآلة التع

والوزارات املعنية علـى مجيـع املـستويات؛ ووتـرية تبـّدل املـوظفني؛ والقـصور يف تعمـيم مراعـاة                 
االعتبارات اجلنسانية داخل الـوزارات علـى مجيـع املـستويات، وعـدم وضـع النـساء احملرومـات                   

  لكفاية عند تصميم السياسات والربامج؛فيه ا ايف االعتبار مب
يتعلــق باختــاذ القــرارات،  الــسلطات احملــدودة املوكلــة إىل اآلليــة الوطنيــة فيمــا   )ب(  

  وكذلك ضآلة املوارد البشرية واملالية والتقنية املتاحة هلا؛
ــسني        )ج(   ــوطين للمــساواة بــني اجلن ــامج ال ــذ الربن ــار إىل معلومــات عــن تنفي االفتق

  .، وعن النتائج املتحققة حىت اآلن)٢٠١٥-٢٠١٠(وطنية املرتبطة به وخطط العمل ال
اليت تدعو  ) ١٢ ، الفقرة CEDAW/C/MDA/CO/3(تكرر اللجنة التذكري بتوصيتها       - ١٤

وحتقيقـاً  .  بـاملرأة  إىل قيام الدولة الطرف على وجه السرعة بتعزيز اآلليـة الوطنيـة للنـهوض             
هلذه الغاية، ينبغي هلا أن تنشئ آليات فعالة للتعاون بني اهليئات املعنية بتحقيق املساواة بني           

 والوزارات ذات الصلة من أجل حتسني تعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية علـى             اجلنسني
يتعلق مبجموعات   يماذلك ف  يف مجيع املستويات، ويف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، مبا       

وتدعو اللجنة أيضاً الدولـة الطـرف إىل تعزيـز اللجنـة احلكوميـة املعنيـة                . النساء احملرومات 
 بني الرجل واملرأة عن طريق إبـراز دورهـا بدرجـة أكـرب ومنحهـا الـسلطة                  اواةبتحقيق املس 

يـة الـضرورية    الصلة، وتزويدها باملوارد البشرية واملاليـة والتقن       الالزمة جتاه الوزارات ذات   
الكفيلــة بتحــسني أداء مهامهــا علــى حنــو فعــال ومتكينــها مــن اإلســهام يف تكــوين معــارف    

وأخــرياً، .  املــرأة يف مجيــع اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة لــةوخــربات فنيــة ســليمة بــشأن حا 
أن تنفــــذ الدولــــة الطــــرف الربنــــامج الــــوطين لتحقيــــق املــــساواة بــــني اجلنــــسني  ينبغــــي
 وأن ُتـدرج، يف تقريرهـا الـدوري القـادم، معلومـات تفـصيلية يف                ٢٠١٥-٢٠١٠ للفترة
  .الشأن هذا

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

 XII-64 بينما تالحظ اللجنة أنه قد جرى تـضمني التعـديل املقتـرح علـى القـانون رقـم                   - ١٥
سية، بشأن احلكومة بعض التدابري اخلاصـة املؤقتـة بغيـة تـشجيع مـشاركة املـرأة يف احليـاة الـسيا                    

فإهنـــا يـــساورها القلـــق إزاء فـــشل احملـــاوالت التـــشريعية املماثلـــة الراميـــة إىل حتديـــد حـــصص   
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ــسياسية   ــوائم األحــزاب ال ــق إزاء عــدم فهــم    . للمرشــحات علــى ق ــة القل ــساور اللجن كــذلك ي
 من االتفاقية، وإزاء عدم تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة يف جمـاالت أخـرى    ٤  من املادة ١ الفقرة

  .االتفاقية من أجل التعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجلتشملها 
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعجيــل جبهودهــا الراميــة إىل اعتمــاد التعــديل   - ١٦

 بشأن احلكومة، وعلـى توعيـة النـواب يف الربملـان بأمهيـة              XII-64املقترح على القانون رقم     
وتوصي اللجنـة كـذلك بـأن تعتمـد الدولـة الطـرف تـدابري               . مشاركة املرأة يف احلياة العامة    

 من االتفاقية، يف اجملاالت اليت تعاين فيها النساء،         ٤  من املادة  ١  للفقرة خاصة مؤقتة، وفقاً  
مبن فيهن املنتميات إىل أقليات عرقيـة وذوات اإلعاقـة، مـن متثيـل نـاقص أو مـن احلرمـان،                     

ثري يف االعتبـارات اجلنــسانية وأن جتـري حتلــيال يف   وأن تقـّيم مـا حتدثــه هـذه التـدابري مــن تـأ     
  .الصدد هذا

  
   القوالب النمطية    

تعرب اللجنة من جديد عن قلقها إزاء استمرار املواقف الـيت تـنم عـن الـسلطة األبويـة                     - ١٧
والقوالــب النمطيــة املتجــذرة بــشأن أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة ويف اجملتمــع   

)CEDAW/C/MDA/CO/3   وتالحظ اللجنة أن هذه املواقـف والقوالـب النمطيـة          ). ١٨، الفقرة
 هي األسباب اجلذرية اليت ينشأ عنـها ضـعف وضـع املـرأة يف الدولـة الطـرف            فيف الدولة الطر  

ــة؛ والعنــف املرتكــب ضــ      ــاة العام ــسياسية واحلي ــاة ال ــة الطــرف؛   يف جمــال احلي ــرأة يف الدول د امل
والفــصل بــني اجلنــسني األمــر الــذي يتجلــى يف االختيــارات التعليميــة وخيــارات عمــل النــساء    

وباإلضافة إىل ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء استمرار النظـرة النمطيـة جتـاه املـسنات                . والبنات
وأخـرياً،  . لتحيز اجلنسي وذوات اإلعاقة، وكذلك إزاء وجود اإلعالنات الدعائية اليت تنم عن ا          

يساور اللجنة القلق إزاء حقيقـة أنـه مـع كـون الدولـة الطـرف دولـة علمانيـة، فـإن املؤسـسات                        
تــدمي األدوار اجلنــسانية التقليديــة يف األســرة ويف اجملتمــع، وتــؤثر يف سياســات   مــااًالدينيــة كــثري
  .حيدثه ذلك من تأثري يف حقوق اإلنسان الدولة، مبا

  :ة الدولة الطرف على القيام مبا يليحتث اللجن  - ١٨
القضاء على مجيع أنواع التمييز اجلنسي واجلنساين يف مجيع جوانب النظام   )أ(  

التعليمي، ويف برامج التعليم غري الرمسي بقصد إزالة األفكار النمطية اجلنـسانية مـن املـواد               
ســية املدرســية؛ التعليميــة؛ ودمــج التثقيــف يف جمــال حقــوق اإلنــسان ضــمن املنــاهج الدرا   

ــررات إلز  ــق مق ــةوتطبي ــضي       امي ــيت تف ــشأن الطــرق ال ــدريب املعلمــني ب ــرامج ت ــع ب  يف مجي
  الدراسة إىل عودة التباينات بني اجلنسني؛ هبا
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وضع استراتيجية شاملة تغطي مجيع القطاعات وتكون موجهة إىل النـساء             )ب(  
ة على الـسلطة األبويـة،   والرجال، والبنات واألوالد، من أجل التخلص من املواقف القائم     

واملواقــف النمطيــة اجلنــسانية فيمــا يتعلــق بــأدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة    
  اجملتمع؛ ويف

ــة مــن أجــل صــانعي القــرارات        )ج(   ــرامج تدريبي ــة عامــة وب ــرامج توعي إجيــاد ب
واملوظفني والشباب وجمموعـات النـساء احملرومـات، مبـن فـيهن املـسنات وذوات اإلعاقـة،                 

  وذلك بشأن حقوق املرأة يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية؛
 بـشأن   XIII-243القيام على وجه السرعة باعتماد تعـديالت القـانون رقـم              )د(  

الصحافة الذي يهدف، يف مجلة أمور، إىل حظر استخدام اإلعالنات الدعائية اليت تنم عـن               
  اً فعاالً؛التحيز اجلنسي، وضمان تنفيذ التشريع املعدل تنفيذ

ضمان أن تعزز السلطات احمللية السياسات املرتكزة على مبادئ املـساواة             )ه(  
  .بني اجلنسني، بدون تدخل من املؤسسات الدينية

  
  العنف ضد املرأة    

 بـــشأن منـــع العنـــف األســـري XVI-45بينمـــا ترحـــب اللجنـــة باعتمـــاد القـــانون رقـــم   - ١٩
ــام  ــه يف ع ــا   ٢٠٠٨ ومكافحت ــك الق ــضى ذل ــث أف ــدة،    ، حي ــة جدي ــدابري محاي ــق ت نون إىل تطبي

 الذي ُيجرِّم العنـف األسـري واغتـصاب     ٢٠١٠ وكذلك اعتماد تعديل القانون اجلنائي يف عام      
الزوج لزوجته، فإهنا تكـرر اإلعـراب عـن قلقهـا إزاء انتـشار العنـف األسـري بدرجـة مرتفعـة،                      

 شـاملة عـن حجـم العنـف     يف ذلك العنف ضد املـسنات، الـذي يقتـرن باالفتقـار إىل بيانـات          مبا
  :يلي وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ما. الذي ُيماَرس ضد النساء وأشكاله

عـدم االتــساق مـن جانــب احملــاكم والنيابـة العامــة ورجـال الــشرطة يف تطبيــق       )أ(  
يقــّوض ثقــة املــرأة يف النظــام القــضائي، إىل  القــوانني اهلادفــة إىل مكافحــة العنــف األســري، ممــا 

  م وعي النساء بسبل االنتصاف القانونية القائمة؛جانب عد
إخفاق الـشرطة والنيابـة العامـة يف االهتمـام باإلصـابات الطفيفـة، وأنـه كـثرياً                    )ب(  

يلــزم وقــوع أفعــال عنــف متكــررة للبــدء يف إجــراء حتقيقــات جنائيــة؛ باإلضــافة إىل إحجــام   مــا
   الروما؛الشرطة عن التدخل يف حاالت العنف األسري يف أوساط مجاعة

عدم فعالية أوامر احلماية الصادرة ضد املعتـدين املـدَّعى ارتكـاهبم العنـف الـيت                  )ج(  
صادرة عن احملاكم أو متأخرة؛ وعدم قيـام أفـراد الـشرطة بإنفـاذ أوامـر احلمايـة؛                 غري تكون إما 

ــة مبــا  ذلــك تــوفري أمــاكن إيــواء لــدعم الــضحايا املنتميــات إىل    يف واالفتقــار إىل خــدمات كافي
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؛ وعـدم تطبيـق نظـام املـساعدة القانونيـة املعمـول بـه يف                ‘ترانسنيـستريا ‘ الريفية ومنطقـة     اطقاملن
  الدولة على ضحايا العنف اجلنساين؛

اخنفاض معدل اإلبالغ عن حاالت العنف اجلنسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب،                )د(  
  وعدم فعالية التحقيق واملقاضاة يف هذه احلاالت؛

د بــأن بعــض املهــاجرات مــن مجهوريــة مولــدوفا يــواجْهن   وجــود تقــارير تفيــ   )ه(  
  .الوْصم عند عودهتن إىل الدولة الطرف، كما يواجهن خطر التعرض للعنف اجلنسي

 املتعلقة بالعنف ضد املرأة، حتث ١٩وإن اللجنة، إذ تشري إىل توصيتها العامة رقم     - ٢٠
  :الدولة الطرف على القيام مبا يلي

ــان   )أ(   ــاذ الق ــز إنف ــم  تعزي ــائي رق ــع العنــف األســري   XVI-45ون اجلن ــشأن من  ب
ومكافحته، والقوانني الوطنية األخرى الصادرة يف هذا الصدد، وضمان متتع مجيع النـساء             
والبنات، مبْن فيهن بصورة خاصة املسنات، ونساء وبنات مجاعة الروما، والنساء والبنـات      

 يف احلـال إمكانيـة احلـصول علـى           وأن تتاح هلـن مجيعـاً      لعنف،ذوات اإلعاقة، باحلماية من ا    
وسائل انتصاف؛ وإجراء حتقيقات تلقائية يف مجيع هذه اجلرائم وضـمان مقاضـاة مرتكبيهـا           

  ومعاقبتهم مبا يتناسب مع خطورة اجلرائم املرتكبة؛
ــم       )ب(   ــانون رق ــديل الق ــة إىل تع ــا الرامي ــل جبهوده ــع  XVI-45التعجي ــشأن من  ب

لة احلماية اليت تأمر هبا احملاكم بنظام للحماية الـيت          العنف األسري ومكافحته من أجل تكم     
  تأمر هبا الشرطة بغية متكني الشرطة من إصدار أوامر باحلماية يف احلاالت الطارئة؛

ء إىل القــضاء، وضــمان ئــق تواجههــا النــساء يف جمــال اللجــو إزالــة أي عوا  )ج(  
ساء علــى التبليــغ عــن إتاحــة املــساعدة القانونيــة أمــام مجيــع ضــحايا العنــف؛ وتــشجيع النــ  

حوادث العنف األسري والعنف اجلنسي عن طريق زيادة الوعي بالطبيعـة اإلجراميـة هلـذه               
 املالئمـتني إىل النـساء ضـحايا العنـف، مبـْن فـيهن نـساء         مايـة األفعال؛ وتقدمي املساعدة واحل   

 مجاعة الروما؛ وزيادة عدد أماكن اإليواء والتمويـل املخـصص هلـا؛ وضـمان توسـيع نطـاق              
املساعدة واحلماية علـى الـصعيد الـوطين حبيـث تـشمل النـساء مـن املنـاطق الريفيـة ونـساء                      

  ؛‘ترانسنيستريا’منطقة 
ذلــك  يف ضــمان إجــراء مجيــع عمليــات التحقيــق يف اجلــرائم اجلنــسية، مبــا    )د(  

اجلــرائم املرتكبــة ضــد املهــاجرات مــن مجهوريــة مولــدوفا، مبــا يتمــشى مــع املعــايري الدوليــة  
 مبــا يف ذلــك عــن طريــق تعــديل املبــادئ التوجيهيــة احلاليــة املتعلقــة بــالتحقيق يف   للتحقيــق،

  االغتصاب وأشكال االعتداءات اجلنسية األخرى؛
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حتسني نظام مجع البيانات بغية ضمان جعل البيانـات مـصنفة حـسب نـوع                 )ه(  
العنــف وحــسب عالقــة اجلــاين بالــضحية، ودعــم البحــوث املــضطلع هبــا يف هــذا امليــدان،     

  ضمان أن ُتتاح للجمهور املعلومات والبيانات اليت جرى مجعها؛و
التصديق علـى اتفاقيـة جملـس أوروبـا املتعلقـة مبنـع ومكافحـة العنـف ضـد                     )و(  

  .املرأة والعنف األسري
  

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    
 باألشـخاص، فإنـه   بينما تسلم اللجنة جبهود الدولة الطرف الرامية إىل مكافحة االجتـار     - ٢١

يـــساورها القلـــق إزاء اســـتمرار الدولـــة الطـــرف كبلـــد منـــشأ لالجتـــار باألشـــخاص ألغـــراض  
االستغالل اجلنسي واالسـتغالل يف العمـل، وإزاء عـدم شـدة األحكـام القـضائية الـصادرة ضـد                    

ويساور اللجنة قلق خاص إزاء االجتار علـى وجـه اخلـصوص باألطفـال الـذين                . مرتكيب االجتار 
ويـساور اللجنـة    . والداهم إىل اخلارج، وكـذلك النـساء الـاليت تعرضـن للعنـف األسـري              هاجر  

القلق كذلك إزاء عدم كفاية خدمات إعادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج املتاحـة للنـساء والبنـات                   
ــة ساءضــحايا االجتــار، وخاصــة نــ   ــستريا’ منطق ــه   . ‘ترانسني ــق ألن ــة القل ــساور اللجن وأخــرياً، ي

 قـانوين يف الدولـة الطـرف، وفقـاً لقـانون اجلـرائم اإلداريـة، فـإن مـن خيـضع                      البغاء غـري   أن رغم
  .للعقاب هم النساء العامالت يف البغاء وليس زبائنهن

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  - ٢٢
ــخاص        )أ(   ــرين باألشـ ــاة املتجِـ ــب مقاضـ ــت املناسـ ــري يف الوقـ ــمان أن جتـ ضـ

ع ُجرمهم، إىل جانب إعادة النظر يف سياستها املتعلقـة بإصـدار       ومعاقبتهم بعقوبة متناسبة م   
  األحكام القضائية يف قضايا االجتار باألشخاص؛

تــوفري التــدريب اإللزامــي، مــع مراعــاة االعتبــارات اجلنــسانية، مــن أجــل      )ب(  
القضاة ووكالء النيابة ورجال الشرطة وغريهم من موظفي إنفاذ القـانون بـشأن األحكـام                

  ة املتصلة باالجتار باألشخاص؛القانوني
التنفيــذ الفعــال خلطــط العمــل الوطنيــة امللحقــة باســتراتيجية نظــام اإلحالــة    )ج(  

الوطين املعـين حبمايـة ومـساعدة ضـحايا االجتـار باألشـخاص يف احلاضـر واملـستقبل، والـيت                    
بري هتدف إىل القيام يف وقت مبكر بتحديد وإحالة ضـحايا االجتـار باألشـخاص، واختـاذ تـدا          

 االجتـار باألشـخاص لـدى جمموعـات النـساء احملرومـات             خـاطر وقائية مثـل شـحذ الـوعي مب       
  واملهمَّشات؛
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مراجعة قوانينها املتعلقة بالبغاء من أجل ضـمان عـدم التمييـز ضـد النـساء            )د(  
املنخرطات يف البغاء ومعاقبتهن بغرامات إدارية، وتكثيف جهودها الرامية إىل دعم النساء 

يف ترك البغاء، وتنفيذ تدابري تستهدف ختفيض الطلب علـى البغـاء، مبـا يف ذلـك                 الراغبات  
  . على من يشترون املتعة اجلنسيةاتإمكانية تطبيق جزاء

  
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    

 بـشأن احلكومـة الـذي يـنص         XII-64حتيط اللجنة علماً بالتعديل املقترح للقـانون رقـم            - ٢٣
  يف املائــة للمرشــحات علــى قــوائم األحــزاب الــسياسية،٤٠يــد حــصة إلزاميــة قــدرها علــى حتد

 بــشأن األحــزاب الــسياسية الــذي يــنص XVI-294باإلضــافة إىل التعــديل املقتــرح للقــانون رقــم 
ويـساور اللجنـة    .  لتشجيع األحـزاب الـسياسية علـى تقـدمي مرشـحات           قديةعلى تقدمي حوافز ن   

 مستوى متثيل النساء يف الربملان، ويف املناصب احلكومية علـى           قلق خاص إزاء استمرار اخنفاض    
ــي    ــوطين واحملل ــستويني ال ــى امل ــة، وعل ــق كــذلك إزاء    . مــستوى الدول ــة القل ــساور اللجن كمــا ي

ــا جمل  ــام تقريب  النــساء احملرومــة، مبــا يف ذلــك نــساء مجاعــة الرومــا وذوات    موعــاتاالســتبعاد الت
  . احلياة السياسية ومن احلياة العامةاإلعاقة، من حيث املمارسة العملية، من

  :توصي اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي  - ٢٤
دراسة األسباب اجلذرية الـيت حتـول دون مـشاركة املـرأة يف احليـاة العامـة                    )أ(  

واحلياة السياسية ووضع استراتيجيات ترمي إىل التغلب على العقبات واختاذ تـدابري فعالـة              
 وجه السرعة التـدابري اخلاصـة املؤقتـة املقترحـة اهلادفـة إىل النـهوض          لضمان أن ُتعتَمد على   
   السياسية ويف املناصب القيادية؛ياةبوضع املرأة يف احل

زيادة جهودها الرامية إىل تزويد املرأة بالتدريب وخبـدمات بنـاء القـدرات               )ب(  
أمهية مشاركة  من أجل متكينها من دخول ساحة املناصب العامة، وتدعيم محالت التوعية ب           

  املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة مشاركةً كاملة وعلى قدم املساواة مع الرجل؛
ــة        )ج(   ــا وذوات اإلعاق ــساء مجاعــة الروم ــشاركة ن ــضمن م ــق إجــراءات ت تطبي

  .بفعالية يف تقلد املناصب اليت ُتشَغل باالنتخاب ويف اهليئات املعيَّنة
  

  التعليم    
اللجنـة ارتفـاع مـستوى تعلـيم النـساء والبنـات يف الدولـة الطـرف، فإهنـا                   بينما تالحظ     - ٢٥
زالــت تــشعر بــالقلق إزاء اســتمرار حــصر النــساء والبنــات يف جمــاالت الدراســة الــيت عــادة     مــا
بعد التعليم الثانوي، ونقص متثيلهن يف جمـاالت التعلـيم     تنخرط فيها اإلناث على مستوى ما      ما
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يؤثر سـلباً يف فـرص التحـاقهن بقطاعـات           ت التعليم األخرى، مما    والتكنولوجي وجماال  ياهلندس
ــات    . األجــور األعلــى يف ســوق العمــل   ــة كــذلك عــن قلقهــا إزاء ضــآلة إمكاني وتعــرب اللجن

ينـتج   التحاق بنات مجاعة الروما والبنات ذوات اإلعاقة بـالتعليم املتـاح والـشامل للجميـع، ممـا                 
رتفــاع معــدالت التــسّرب علــى مــستوى التعلــيم  االلتحــاق بالدراســة واتعنــه اخنفــاض معــدال

  .االبتدائي، وكذلك وجود مواقف سلبية لدى املدرسني ومديري املدارس جتاه مجاعة الروما
  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف مبا يلي  - ٢٦

ــة،      )أ(   تــشجيع الــشابات علــى اختيــار جمــاالت الدراســة واملهــن غــري التقليدي
 خاصة مؤقتة، وتنفيذ برامج هتدف إىل تقدمي املـشورة إىل األوالد   ذلك اعتماد تدابري   يف مبا

  والبنات بشأن اجملموعة الكاملة اليت تشمل خيارات املسارات التعليمية؛
تشجيع إمكانية حصول بنات مجاعة الرومـا والبنـات ذوات اإلعاقـة علـى                )ب(  

مـستويات التعلـيم،    فرص التعليم اجليد املتاح والشامل للجميـع، وفـرص بقـائهن يف مجيـع               
عن طريق التصدي للمشاعر املناهضة جلماعة الروما، والتوعية بأمهية توفري التعليم بوصفه 

 للمرأة، وتعزيز تنفيذ سياسات إعادة االلتحـاق بـالتعليم          نياألساس الذي يقوم عليه التمك    
  .اليت متكّن البنات املتسربات من التعليم من العودة إىل املدارس

  
  العمالة    

يساور اللجنـة القلـق إزاء اسـتمرار الفـصل املهـين بـني اجلنـسني واالرتفـاع الـشديد يف                       - ٢٧
نسبة عمل املرأة يف القطاعات األدىن أجراً، مما ينتج عنـه أيـضاً حـصول النـساء علـى معاشـات                     
تقاعدية منخفضة؛ وإزاء عـدم تنفيـذ مبـدأ األجـر املتـساوي لقـاء العمـل ذي القيمـة املتـساوية،                      

 الفجوة يف األجور بني اجلنـسني؛ واسـتبعاد نـساء مجاعـة الرومـا وذوات اإلعاقـة مـن                   راستمراو
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم ضـم النـساء العـامالت يف القطـاع        . سوق العمل الرمسية  

وتكـرر  . غري الرمسي، مبْن فيهن الريفيات واملسنات، حتت مظلة احلمايـة االجتماعيـة والقانونيـة             
راب عن قلقها إزاء إجازة األمومة املنصوص عليها يف قانون العمـل والـيت تفـرط يف          اللجنة اإلع 

ــاين يف حتّمــل املــسؤوليات       ــوَّة ممــا يوســع نطــاق التب ــة املــرأة، وإزاء عــدم وجــود إجــازة أُب محاي
 اللجنـة وتعـرب  . اُألسرية بني املرأة والرجل، ومما قـد يـدفع النـساء إىل التعـّرض للبطالـة والفقـر              

عامــاً  ٥٧وهــي (ن قلقهــا إزاء التبــاين يف الــسن اإللزاميــة للتقاعــد بــني الرجــل واملــرأة  أيــضاً عــ
، إىل جانــب التــأثري الناشــئ عــن التقاعــد املبكِّــر والتبــاين   )عامــاً للرجــل ٦٢للمــرأة يف مقابــل 

ســـن التقاعـــد، الـــذي يفـــضي إىل ترســـيخ األفكـــار النمطيـــة وإيقـــاع كـــثري مـــن املـــسنات    يف
  .الفقر براثن يف
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي  - ٢٨
تعزيــز اجلهــود الراميــة إىل إزالــة الفــصل املهــين بــني الرجــل واملــرأة، مبــا يف   )أ(  

ذلك عن طريق اعتماد تدابري خاصة مؤقتـة، واعتمـاد تـدابري ترمـي إىل تنفيـذ مبـدأ األجـر                     
ة يف األجـور بـني اجلنـسني        املتساوي لقاء العمل ذي القيمة املتساوية، وتضييق وسد الفجو        

 الوظائف يف القطاع العام على حنو يقترن بزيادة األجـور           لتقييمعن طريق تطبيق خمططات     
  تعمل هبا املرأة عادة؛ يف القطاعات اليت

ــة حــصول نــساء مجاعــة الرومــا والريفيــات وذوات اإلعاقــة      )ب(   ــادة إمكاني زي
ر، عن طريـق ضـمان فعاليـة تنفيـذ          واملسنات على فرص العمل الرمسي وذلك، يف مجلة أمو        

  ؛)٢٠١٥-٢٠١٠(الربنامج الوطين لكفالة املساواة بني اجلنسني للفترة 
ــق        )ج(   ــانون العمــل فيمــا يتعل ــة أحكــام ق ــة إىل مراجع تكثيــف جهودهــا الرامي

بإجازة األمومة وإجازة اُألبوَّة وإشراك النقابات العمالية واملنظمات النسائية يف هذا األمـر             
ــصد متكــ  ــة ومــسؤوليات        بق ــاة املهني ــني مــسؤوليات احلي ــق ب ــن التوفي ــرأة والرجــل م ني امل

  اُألسرية؛ احلياة
رفع سن التقاعـد للمـرأة وتـسويته بـسن التقاعـد للرجـل، وتوسـيع نطـاق                 )د(  

  خمططات التقاعد لكي تكفل على األقل احلد األدىن من مستوى الكفاف للمرأة والرجل؛
ــى اتفا    )ه(   ــصديق علـ ــر يف التـ ــم   النظـ ــة رقـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــة منظمـ  ١٨٩ قيـ

  .املتعلقة بالعمل الالئق خلدم املنازل ٢٠١١ لعام
وبينما حتيط اللجنة علمـاً بـاحلظر القـائم املفـروض علـى التحـرش اجلنـسي واملنـصوص                     - ٢٩

 بـشأن التكـافؤ يف الفـرص بـني الرجـل واملـرأة، فإهنـا تأسـف إزاء                   XVI-5عليه يف القـانون رقـم       
 يف القـانون اجلنـائي والـيت جتـّرم     ١٧٣وحتـيط اللجنـة علمـاً بـإدراج املـادة        . إلنفاذانعدام تدابري ا  

 اجلنسي ولكنها تأسف إزاء عدم وجود معلومات تـشري إىل وجـود قـضايا مرفوعـة يف           لتحرشا
ويــساور اللجنــة قلــق خــاص إزاء كثــرة اضــطرار النــساء الــاليت . احملــاكم طُبــق فيهــا هــذا الــنص
ي إىل االســتقالة، يف الواقــع العملــي، مــن وظــائفهن وإفــالت اجلنــاة  عــانني مــن التحــرش اجلنــس

  .لعقابكثرياً من ا
ُتَحث الدولـة الطـرف علـى نـشر القـوانني الـيت حتظـر وجتـّرم التحـرش اجلنـسي يف                        - ٣٠

مكان العمل، وعلى تنفيذها بصورة فعالة؛ وعلـى ضـمان أن تكـون املـرأة علـى علـم هبـذه         
ل انتصاف فعالة يف إطار القـانونني املـدين واجلنـائي؛ وعلـى مجـع               القوانني وأن تتوافر هلا ُسب    

 اجلــنس عــن عــدد ونتــائج عمليــات التفتــيش علــى العمــل  عمعلومــات مــصنفة حــسب نــو
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ــسي يف       ــالتحّرش اجلن ــساين وب ــالتمييز اجلن ــصلة ب ــة املت ــشكاوى اإلداري وقــضايا احملــاكم وال
  .العمل مكان

  
  الصحة    

  االســــتراتيجية الوطنيــــة للــــصحة اإلجنابيــــة للفتـــــرة     بينمــــا حتــــيط اللجنــــة علمــــاً ب      - ٣١
زالـــت تـــشعر بـــالقلق إزاء ارتفـــاع معـــدل اإلجهـــاض واخنفـــاض   ، فإهنـــا مـــا٢٠١٥-٢٠١٠
استخدام وسائل منع احلمل احلديثة ومدى إتاحتها والقدرة علـى دفـع مثنـها وإمكانيـة                 مستوى

ــة يف   ــا، وخاصـ ــصول عليهـ ــةاحلـ ــستريا’ منطقـ ــشري إىل ا ‘ترانسنيـ ــا يـ ــوء إىل  ، ممـ ــتمرار اللجـ سـ
وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقـارير الـيت تتحـدث عـن             . اإلجهاض كأسلوب لضبط النسل   

ممارســات التعقــيم اإلجبــاري، الــيت تــؤثر بــصورة خاصــة يف ذوات اإلعاقــة والريفيــات ونــساء    
حة،  ورد حتديـدا يف الالئحـة احلاليـة لـوزارة الـص            اويـساور اللجنـة القلـق إزاء مـ        . مجاعة الرومـا  

ويـساور اللجنـة القلـق      . املتعلقة بـالتعقيم، بـأن اإلعاقـة الذهنيـة مؤشـر يـستدعي إجـراء التعقـيم                
كذلك إزاء االفتقار إىل برامج تعليمية بشأن الصحة واحلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة يف املـدارس،           

 اللجنــة القلــق أيــضاً إزاء ضــآلة إمكانيــات ويــساور. وإىل بيانــات مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس
  .صول املسنات على الرعاية الصحيةح
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  - ٣٢

التأكد من توافر وسائل منع احلمـل احلديثـة أمـام الفتيـات والنـساء، ومـن           )أ(  
  إمكانية احلصول عليها وإمكانية حتمل تكلفتها؛

ة علـى نطـاق     إتاحة أسـاليب اإلجهـاض احلديثـة املأمونـة مـن الناحيـة الطبيـ                )ب(  
  أوسع، يف شىت املناطق مبا يف ذلك منطقة ترانسنيستريا واملناطق الريفية؛

إذكاء الوعي بأمهية استخدام وسائل منع احلمل لتنظيم األسرة والنظـر يف         )ج(  
  إمكانية إدراج اإلجهاض ووسائل منع احلمل ضمن خدمات التأمني األساسية؛

ميـة، باإلضـافة إىل التوجيهـات املقدمـة     تعديل وتطوير إطـار اللـوائح التنظي     )د(  
سـيما بعـد     ال يتم إال وفقا للقانون الدويل،     إىل املمارسني الطبيني، للتأكد من أن التعقيم ال       

  احلصول على موافقة حرة ومستنرية من املرأة املعنية؛
ــاهج       )ـه(   ــة يف املن ــسية واإلجنابي ــشأن الــصحة واحلقــوق اجلن إدخــال التثقيــف ب

   يتالءم مع شىت مراحل العمر، مبا يف ذلك السلوك اجلنسي املسؤول؛الدراسية، مبا
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التأكــد مــن حــصول املــسنات علــى الرعايــة الــصحية بأســعار معقولــة،           )و(  
  وتدريب موظفي الصحة على تقدمي الرعاية الطبية للمسنني؛

تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف مجيــع املبــادرات والــسياسات الــصحية ومجــع      )ز(  
  .انات املصنفة حسب نوع اجلنسوحتليل البي

  
  املرأة الريفية    

يــساور اللجنــة القلــق إزاء حالــة املــرأة يف املنــاطق الريفيــة، حيــث تكــون أكثــر عرضــة     - ٣٣
للعنــف والفقــر وتكــون فرصــتها حمــدودة يف احلــصول علــى األراضــي، واالئتمــان واخلــدمات     

  . مستوى اجملتمع احملليالصحية واالجتماعية، واملشاركة يف عمليات صنع القرار على 
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف القيام مبا يلي  - ٣٤

اختاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابري فعالة كفيلة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد                 )أ(  
املرأة يف املنـاطق الريفيـة يف مجيـع اجملـاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل                 

ــدابري اخلاصــة املؤق  ــا للمــادة  اســتخدام الت ــة وفق ــة   ) ١ (٤ت ــة؛ والتوصــية العام مــن االتفاقي
   الصادرة عن اللجنة؛٢٥ رقم

تكثيف اجلهود الرامية إىل تعزيز التمكني االقتصادي والسياسي للمرأة يف          )ب(  
  املناطق الريفية؛

أن تدرج ضمن تقريرها الدوري املقبل معلومات وبيانات مصنفة حـسب             )ج(  
ــة حــصو    ــوع اجلــنس عــن إمكاني ــان     ن ــى األراضــي واالئتم ــة عل ــاطق الريفي ــرأة يف املن ل امل

واخلدمات االجتماعية والصحية ودخول سوق العمل الرمسيـة، وإدمـاج املنظـور اجلنـساين              
  .يف قانون األراضي اجلديد

  
  الفئات احملرومة من النساء     

  يف حـــني تالحـــظ اللجنـــة اعتمـــاد خطـــة عمـــل لـــدعم مجاعـــة الرومـــا تغطـــي الفتـــرة     - ٣٥
، وما جيري حاليا من تعـيني لوسـطاء عـن اجلماعـة، فإنـه يـساورها القلـق إزاء             ٢٠١٥-٢٠١١

 وســيطا فقــط  ١٥عــدم كفايــة املــوارد املاليــة املخصــصة لتنفيــذ خطــة العمــل، وإزاء تعــيني         
  . اآلن حىت
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وحتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيـذ وختـصيص مـا يكفـي مـن التمويـل خلطـط                     - ٣٦
الوطنية الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد النـساء       العمل واالستراتيجيات   

والفتيــات مــن مجاعــة الرومــا، وتعــيني وســطاء مــؤهلني مــن اجلماعــة، دون إبطــاء، يف مجيــع 
  . كاف لذلكلوختصيص متوي. جمتمعات الروما

وتالحــظ اللجنــة قلــة املعلومــات والبيانــات املتاحــة عــن الفئــات احملرومــة األخــرى مــن    - ٣٧
ويــساور اللجنــة القلــق إزاء هتمــيش هــؤالء النــساء،      . النــساء مثــل املــسنات وذوات اإلعاقــة   

كمـا يـساورها القلـق بـشكل خـاص إزاء           . وضعفهن يف مواجهة األشكال املتداخلة من التمييز      
ــة ذوات اإلعاقــ  ــسوء       ةحال ــبرية ل ــث يكــن معرضــات بدرجــة ك ــسكنية، حي  يف املؤســسات ال

ويـساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء عـدم اإلبـالغ عـن        . اء اجلنـسي املعاملة، مبـا يف ذلـك االعتـد     
وأخــريا، تعــرب . هــذه األعمــال يف كــثري مــن األحيــان ونــادرا مــا يقــدم مرتكبوهــا إىل العدالــة  

 ينطوي على متييـز واملتبـع مـع ذوات اإلعاقـة الذهنيـة              ذياللجنة عن قلقها إزاء نظام الوصاية ال      
  . بإلغاء أهليتهن القانونيةوالنفسية االجتماعية، والذي يسمح 

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  - ٣٨
أن جتمع يف تعـدادها املقبـل بيانـات إحـصائية شـاملة مـصنفة حـسب نـوع                     )أ(  

اجلنس، والعمر، عن حالة الفئات الضعيفة من النساء، مبا يف ذلـك نـساء الرومـا، وذوات                 
  ية واملسنات، يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية؛اإلعاقة، والنساء يف املناطق الريف

اختاذ تدابري فعالة، مبا يف ذلك تدابري خاصة مؤقتة، هبدف التعجيل بتحقيق   )ب(  
  املساواة الفعلية هلذه الفئات الضعيفة من النساء؛

نــشر وكفالــة تنفيــذ القــانون املتعلــق بإدمــاج األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف     )ج(  
، وذلــك بــشىت الطــرق مبــا يف ذلــك إنــشاء اآلليــات  ٢٠١٢عتمــد يف عــام اجملتمــع الــذي ا

  الالزمة لتطبيق نظام احلصص املتعلق بتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؛
إجــراء حتقيقــات علــى حنــو فعــال يف مجيــع حــاالت االعتــداء اجلنــسي علــى   )د(  

ــسوة علــى الرعايــ      ــسهيل حــصول هــؤالء الن ــسكنية، وت ــة يف املؤســسات ال ة ذوات اإلعاق
الصحة اإلجنابية العالية اجلودة والتأكد من إجراء مجيع التـدخالت الطبيـة يـتم اسـتنادا إىل                 

  موافقة مستنرية؛
 مـن اتفاقيـة     ١٢أن تقوم بإصالح نظام الوصاية حبيـث يتماشـى مـع املـادة                )ـه(  

  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  الزواج والعالقات األسرية     
ــق إزاء    - ٣٩ ــة القل ــساور اللجن ــال داخــل بعــض      ي ــن زواج األطف ــيت تتحــدث ع ــارير ال  التق

جمتمعات الروما وعدم اختاذ إجراءات منتظمة من جانب الدولة الطرف ملعاجلـة هـذه املمارسـة               
ويـساور اللجنـة القلـق أيـضا إزاء املعلومـات           . الضارة، رغم احلظر القانوين على الـزواج املبكـر        

ــواردة ا ــيتال ــساء، يف أعقــاب ل ــد حبرمــان الن ــا يف كــثري مــن    تفي ــزوج، عملي ــاة ال  الطــالق أو وف
  .األحيان، من احلق يف املرياث

ــة        - ٤٠ ــة االجتماعي ــة الطــرف اختــاذ ســلطات الرعاي ــأن تكفــل الدول ــة ب وتوصــي اللجن
ــزواج        ــة ب ــة ملكافحــة املمارســات املتعلق ــدابري الالزم ــة الت ــا مــن الوكــاالت احلكومي وغريه

وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن      . واج املبكـر بفعاليـة    األطفال وتنفيذ التشريعات الـيت حتظـر الـز        
 مع قـادة اجملتمعـات احملليـة، علـى إذكـاء الـوعي بـني مجاعـة                  نتعمل الدولة الطرف، بالتعاو   

الروما بشأن احلظر القانوين املفروض على زواج األطفال وما حيدثه هذا الزواج مـن آثـار                
طــرف علــى كفالــة التنفيــذ  وحتــث اللجنــة الدولــة ال. ســلبية يف صــحة الفتيــات وتعلــيمهن 

 الواردة يف القانون املـدين وسـد الفجـوة بـني           تالكامل لألحكام املتعلقة باملواريث والتركا    
 ٢٩  مــن التوصــية العامــة رقــم ٥٣ إىل ٥١القــانون واملمارســة، متــشيا مــع الفقــرات مــن   

الصادرة عن اللجنة بشأن ما يترتب على الزواج والعالقات األسـرية وفـسخ الـزواج مـن                 
  .اقتصادية آثار

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل استخدام إعالن ومنهاج عمل بـيجني يف جهودهـا                - ٤١

  .الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية
  

   ٢٠١٥األهداف اإلمنائية لأللفية واإلطار اإلمنائي ملا بعد عام     
اجلنساين، وفقـا ألحكـام االتفاقيـة، يف مجيـع      تدعو اللجنة إىل تعميم مراعاة املنظور         - ٤٢

  .٢٠١٥اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ويف اإلطار اإلمنائي ملا بعد عام 
  

  النشر والتنفيذ    
. تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بالتنفيذ املنهجي واملستمر ألحكام االتفاقية  - ٤٣

الهتمام على سـبيل األولويـة بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة              وحتث الدولة الطرف على ا    
ومـن مث، تطلـب اللجنـة       . والتوصيات، من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير الـدوري املقبـل          

 اخلتامية بشكل متزامن، باللغة الرمسية للدولة الطرف، يف مؤسـسات         اتنشر هذه املالحظ  
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ــستويات، ال    ــع امل ــى مجي ــة عل ــة املعني ــاز   ســيما  الدول ــان واجله ــوزارات والربمل ــة وال احلكوم
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى التعـاون    . القضائي، حىت يتسىن تنفيذها بشكل كامل 
 رابطــات أربــاب العمــل ونقابــات العمــال يــلمــع مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنــيني، مــن قب

 ومنظمــات حقــوق اإلنــسان واملنظمــات النــسائية واجلامعــات ومعاهــد البحــوث ووســائط  
وتوصي اللجنة كذلك بنشر مالحظاهتا اخلتامية يف شـكل مناسـب علـى مـستوى               . اإلعالم

 الطرف الدولةباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة إىل   . اجملتمعات احمللية، كى يتسىن تنفيذها    
ــة والربوتوكـــول االختيـــاري ا  ــا والـــسوابق القـــضائية  أن تواصـــل نـــشر االتفاقيـ مللحـــق هبـ

  .ات العامة الصادرة عن اللجنة، بني مجيع أصحاب املصلحةالصلة، وكذلك التوصي ذات
  

  التصديق على املعاهدات األخرى     
تشري اللجنة إىل أن تقيد الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسع حلقـوق     - ٤٤

 يعــزز مــن متتــع النــساء حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية يف مجيــع جوانــب )٢(اإلنــسان
 تـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدتني                    ولـذلك، . احلياة

ــا في   ــصبح بعــد طرف ــتني مل ت ــع العمــال     همــا،الل ــة حقــوق مجي ــة حلماي ــة الدولي  ومهــا االتفاقي
املهــاجرين وأفــراد أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء          

  .القسري
  

  متابعة املالحظات اخلتامية     
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـنتني، مبعلومـات خطيـة                   - ٤٥

 ٢٨ و) د(إىل ) أ (٢٠عن اخلطوات الـيت اختـذهتا لتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرات          
  .أعاله )ب(
  

  إعداد التقرير املقبل     
ــول        - ٤٦ ــسادس حبلـ ــدوري الـ ــا الـ ــدمي تقريرهـ ــرف إىل تقـ ــة الطـ ــة الدولـ ــدعو اللجنـ تـ
  .٢٠١٧أكتوبر عام /األول شرينت

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )٢(  

والــسياسية؛ واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
ــرأة؛    ــز ضــد امل ــية       أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه  واتفاقي

الالإنسانية أو املهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
ألشـخاص  االختفاء القسري؛ واتفاقية حقـوق ا      وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       

 .اإلعاقة ذوي



CEDAW/C/MDA/CO/4-5
 

18/18 13-53525 
 

وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف اتبـــاع املبـــادئ التوجيهيـــة املنـــسقة املتعلقـــة   - ٤٧
ــدمي ــادئ      بتقـ ــا يف ذلـــك املبـ ــسان، مبـ ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــدات الدوليـ ــارير مبوجـــب املعاهـ التقـ

ــة ــها       التوجيهيـ ــدات بعينـ ــة مبعاهـ ــائق خاصـ ــدة ووثـ ــية موحـ ــة أساسـ ــدمي وثيقـ ــة بتقـ املتعلقـ
)HRI/MC/2006/3و  Corr.1(.  
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