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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
      

ــر       ــشأن التقري ــة ب ــرين املالحظــات اخلتامي ــدوري اجلــامع للتقري ــع ني ال  الراب
  **اكمبودي لواخلامس

كمبوديـــــــا  لنظـــــــرت اللجنـــــــة يف التقريـــــــرين الـــــــدوريني الرابـــــــع واخلـــــــامس       - ١
)CEDAW/C/KHM/4-5( تـــــــــشرين ٨ يف تني، املعقـــــــــود١١٧٠ و ١١٦٩تني يف اجللـــــــــس 

ــوبر /األول ــر  (٢٠١٣أكت ــسائل    ). 1170  وCEDAW/C/SR.1169انظ ــة بامل ــة اللجن ــرد قائم وت
ــئلة  ــة يف الوثواألســـــ ــة  CEDAW/C/KHM/Q/4-5يقـــــ ــا يف الوثيقـــــ ــرد ردود كمبوديـــــ ، وتـــــ

CEDAW/C/KHM/Q/4-5/Add.1.  
  

  مقدمة  - ألف  
ــع           - ٢ ــدوريني الراب ــرين ال ــا اجلــامع للتقري ــة الطــرف تقريره ــدمي الدول ــة بتق ترحــب اللجن

وتعــرب اللجنــة عــن . واخلــامس، الــذي يأخــذ يف االعتبــار املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة
 واألسـئلة  املـسائل  للدولة الطرف ملا قدمته من عرض شفوي وردود خطية على قائمـة      تقديرها

اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة، وللتوضيحات األخرى املقدمة ردا علـى األسـئلة الـيت                 
  .طرحتها اللجنة شفويا، واحلوار املفتوح والبناء

ــع املــ       - ٣ ــة الطــرف الرفي ــد الدول ــى وف ــة عل ــثين اللجن ــشكل برئاســة ســعادة  وت  ستوى، امل
 وزيرة شؤون املرأة ورئيسة اجمللس الـوطين الكمبـودي املعـين بـشؤون          فايف، إنغ كانثا    الدكتورة

 مثـل وزارة الداخليـة،   ، مـن ممثلـي الـوزارات والوكـاالت ذات الـصلة         عـددا الذي ضـم    و،  املرأة

 
  

  .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥أعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
 .)٢٠١٣ أكتوبر/ تشرين األول١٨مرب إىل سبت/ أيلول٣٠(اعتمدته اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني   **  
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  ب املهين،ـل والتدريـة العموزاروة، ووزارة إدارة األراضي، ـم والشباب والرياضـووزارة التعلي
وتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للحــوار الــذي دار بــني الوفــد   . واهليئــة الوطنيــة ملكافحــة اإليــدز 

  .وأعضاء اللجنة
 مـن جانـب   إلسهام اإلجيـايب والتعـاون املـستمر         با وترحب اللجنة بإقرار الدولة الطرف      - ٤

، فــضال عــن كمبوديــادة يف مكتــب املفــوض الــسامي حلقــوق اإلنــسان ووكــاالت األمــم املتحــ 
ــات  ــة  املنظمــ ــري احلكوميــ ــال  غــ ــة يف جمــ ــسائية يف   العاملــ ــات النــ ــسان واملنظمــ ــوق اإلنــ حقــ

  .االتفاقية تنفيذ
  

  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
  : التالية املتخذةترحب اللجنة بالتدابري التشريعية  - ٥

ــس       )أ(   ــتغالل اجلنـ ــشر واالسـ ــار بالبـ ــع االجتـ ــق بقمـ ــانون املتعلـ ــاد القـ  يف ،ياعتمـ
  ؛٢٠٠٨فرباير /شباط

 يف ،تنقـــيح القـــانون املتعلـــق بقمـــع االجتـــار بالبـــشر واالســـتغالل اجلنـــسي         )ب(  
  ؛٢٠٠٨فرباير /شباط ١٥

  ؛٢٠٠٧ديسمرب / يف كانون األول،قانون الزواج واألسرةتنقيح   )ج(  
  ؛٢٠٠٦سبتمرب / يف أيلول،اعتماد قانون الزواج األحادي  )د(  
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٤ يف ،ملرتيلتنقيح قانون العنف ا  )هـ(  

 منـذ   يهـا،  أو التـصديق عل     التالية وترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إىل املعاهدات        - ٦
  :النظر يف التقرير األخري

ــاء القـــسري         )أ(    يف ،االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع األشـــخاص مـــن االختفـ
  ؛٢٠١٣يونيه /حزيران ٢٧

ــوق األشـــ   )ب(   ــة حقـ ــةاتفاقيـ ــانون األول٢٠ يف ،خاص ذوي اإلعاقـ ــسمرب / كـ ديـ
  ؛٢٠١٢

 ،الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             )ج(  
  ؛٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٣يف 

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة              )د(  
  .٢٠٠٧أبريل / نيسان٢٩ يف ،سانية أو املهينة الالإن أوأو العقوبة القاسية
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   القلق الرئيسية والتوصياتجماالت  - جيم  
  الربملان    

يف حني تؤكد اللجنـة جمـددا أن احلكومـة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن التنفيـذ                     - ٧
، فإهنا تشدد على    وهي مساءلة بصفة خاصة عن ذلك      ، مبوجب االتفاقية  االكامل اللتزاماهت 

، ابرملاهنـ   وتـدعو الدولـة الطـرف إىل تـشجيع         ،اقية ملزمة للحكومة جبميـع فروعهـا      أن االتف 
مــا يتعلــق بتنفيــذ هــذه   وحــسب االقتــضاء، باختــاذ اخلطــوات الالزمــة يف ، وفقــا إلجراءاتــه

  .فترة املشمولة بالتقرير املقبل مبوجب االتفاقيةالاملالحظات اخلتامية من اآلن وحىت 
  

  يةاملركز القانوين لالتفاق    
 الفقرتــان ،CEDAW/C/KHM/CO/3(تــشري اللجنــة إىل مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة       - ٨
نــشر بمــا يتعلــق بعــدم قيــام الدولــة الطــرف     اللجنــة يفحتــيط علمــا بــرد ، ويف حــني )١٠ و ٩

 يف النظـام    ةال تزال تشعر بالقلق ألن االتفاقية مل تـدرج كاملـ          فإهنا   ،االتفاقية يف اجلريدة الرمسية   
ــانو ــيالق ــة الطــرف مل     . ين احملل ــق أن الدول ــع القل ــضا م ــة أي ــشروتالحــظ اللجن  الربوتوكــول تن

  .٢٠١٠أكتوبر / إليه يف تشرين األولهاانضمامة بعد ريدة الرمسي يف اجلاالختياري لالتفاقية
وتوصـي  ) ١٠، الفقرة   CEDAW/C/KHM/CO/3(وتكرر اللجنة توصياهتا السابقة       - ٩

 وبروتوكوهلـا االختيـاري يف اجلريـدة الرمسيـة دون مزيـد مـن        الدولة الطرف بنشر االتفاقية   
  . بغية إدماج مجيع أحكام االتفاقية يف القانون احملليا تشريعاهتاستعراض مواصلةالتأخري، و

  
  اإلطار القانوين وتنفيذ االتفاقية    

ضـرورة يف تعـديل    تـرى الدولـة الطـرف ال   بـأن  لوفـد  اتالحظ اللجنة مع القلـق أن رد         - ١٠
واللجنة قلقـة   . ظر التمييز املباشر وغري املباشر    الذي حي  تعريف شامل للتمييز،      باعتماد ريعاهتاتش

  . تنطوي على متييز ضد املرأة أمام حماكم الدولة الطرفعدم وجود أي قضاياأيضا من 
وتوصـي  ) ١٢، الفقرة   CEDAW/C/KHM/CO/3(وتكرر اللجنة توصيتها السابقة       - ١١

 املـساواة بـني اجلنـسني،       تـنظم مـسألة   ر يف اعتماد تـشريعات شـاملة        الدولة الطرف بأن تنظ   
غـري املباشـر   التمييـز  يشمل التمييز املباشـر و الذي لتمييز ضد املرأة  تعريفا ل شمل  تعلى أن   

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى التمـاس املـساعدة            .  من االتفاقية  ١ وفقا للمادة    ،معا
ق اإلنــسان يف الدولــة الطــرف ووكــاالت األمــم  التقنيــة مــن مكتــب األمــم املتحــدة حلقــو  

وتكرر اللجنـة توصـيتها الـسابقة    .  يف وضع تشريعات من هذا القبيل     ،املتحدة ذات الصلة  
)CEDAW/C/KHM/CO/3 بــأن تعــزز الدولــة الطــرف تــدابريها الراميــة إىل )١٠، الفقــرة ،
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 العـامني واحملـامني،      القضاة، واملدعني  لدىإذكاء الوعي باالتفاقية والربوتوكول االختياري      
ملـوظفي اخلدمـة    املقدمـة    االتفاقيـة يف املنـاهج ذات الـصلة          بـشأن ومواصلة إدماج التدريب    

  . يف النظام التعليمياملناهج املقررةاملدنية واملوظفني القضائيني و
  

 املساعدة القانونية واللجوء إىل القضاء    

 عـن افتقـار الدولـة الطـرف إىل نظـام            تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يردها من تقـارير           - ١٢
شامل للمساعدة القانونية، ما يؤثر سـلباً علـى فـرص جلـوء املـرأة إىل القـضاء، واضـطرارها إىل                     
تكبد نفقات إضافية يف احملاكم جراء ما تتعرض لـه مـن ممارسـات فاسـدة يف إطـار اإلجـراءات                     

ــالقلق ألن املنظمــات غــري احلكوميــ      . القــضائية ة هــي املــصدر الرئيــسي   كمــا تــشعر اللجنــة ب
للمــساعدة القانونيــة ولعــدم كفايــة التمويــل الــذي تقدمــه الدولــة الطــرف يف هــذا الــصدد إىل    

  .احملامني رابطة
 :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٣

وضع برنامج شامل للمساعدة القانونية لضمان وصـول املـرأة إىل احملـاكم               )أ(  
ــصورة فعالــ   ــضائية ب ــات الق ــشأن ســبل     واهليئ ــا ب ــم املتحــدة وتوجيهاهت ــادئ األم ــاً ملب ة، وفق

، )٦٧/١٨٧قرار اجلمعية العامة (احلصول على املساعدة القانونية يف نظم العدالة اجلنائية 
   بشأن إنفاذ حق املرأة يف احلصول على املساعدة القانونية؛٩وخباصة املبدأ 

تقــدمي التمويــل الكــايف إىل رابطــة احملــامني واملنظمــات النــسائية الــيت تقــدم    )ب(  
  استشارات قانونية جماناً لضمان وصول املرأة فعلياً إىل القضاء؛

مواصــلة التحقيــق يف دعــاوى الفــساد يف اإلجــراءات القــضائية ومقاضــاة     )ج(  
  .اجلناة ومعاقبتهم، حسب االقتضاء

قها ألن الغرف اخلاصة يف حماكم كمبوديا مل تتعامل كمـا ينبغـي    وتعرب اللجنة عن قل     - ١٤
وتـشعر  . مع قضايا العنف اجلنسي واجلنـساين املرتكـب ضـد املـرأة يف ظـل نظـام اخلمـري احلمـر                    

اللجنة بالقلق إزاء افتقار الدولة الطرف إىل آليات أخرى، منها الـربامج غـري القـضائية، الراميـة                  
إىل ضحايا أشـكال العنـف اجلنـسي واجلنـساين األخـرى املرتكبـة              إىل توفري سبل انتصاف فعالة      

ويـساورها القلـق كـذلك إزاء تـواين الدولـة الطـرف يف أن تـدمج                 . خالل حكـم اخلمـري احلمـر      
الصادر عن جملس األمـن التـابع لألمـم         ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥بصورة فعالة أحكام االتفاقية والقرار      

  . براجمها ملرحلة ما بعد الرتاعاملتحدة يف

http://undocs.org/ar/A/RES/67/187�
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  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٥
توفري سبل انتصاف فعالة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين املرتكب ضد            )أ(  

املرأة يف ظل نظام اخلمري احلمر، والنظر يف تنفيذ برامج فعالـة غـري قـضائية ملرحلـة العدالـة                    
  أشكال الدعم؛االنتقالية، مبا يشمل التعويض الكايف والدعم النفسي وغريه من 

االستفادة من عملية صياغة خطة العمـل الوطنيـة الثانيـة ملنـع العنـف ضـد                   )ب(  
  .)٢٠٠٠( ١٣٢٥املرأة، من أجل إدماج أحكام االتفاقية ومقتضيات قرار جملس األمن 

  
  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

داث أفرقـة العمـل     ترحب اللجنة بتقييم قدرات اآللية الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة واسـتح              - ١٦
املعنيـة بتعمـيم مراعـاة منظـور اجلـنس يف خمتلــف الـوزارات كآليـات لتنفيـذ ورصـد االلتزامــات          
ــة         ــة للتنمي ــسني اســتناداً إىل اخلطــة الوطني ــني اجلن ــة للمــساواة ب ــسياسة العام ــررة مبوجــب ال املق

ــرة   ــا يردهــا    . ٢٠١٠-٢٠٠٦االســتراتيجية للفت ــة تعــرب عــن قلقهــا إزاء م مــن غــري أن اللجن
ــة العمــل       ــاملرأة وأفرق ــة للنــهوض ب ــة الوطني ــآزر والتنــسيق بــني اآللي تقــارير عــن االفتقــار إىل الت

كما يقلقها عدم كفاية امليزانية املخصصة لآللية الوطنية للنهوض بـاملرأة، بـالنظر إىل     .املذكورة
  .واليتها الشاملة

يـة الوطنيـة وآليـات    وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل مواصـلة تنـسيق وتعزيـز اآلل           - ١٧
ــام    ــشكل ع ــاملرأة ب ــهوض ب ــة      . الن ــة الوطني ــة املخصــصة لآللي ــادة امليزاني ــا توصــيها بزي كم

ــات      ــشطة هــذه اآللي ــوارد املخصــصة لواليــات وأن ــة امل . واآلليــات األخــرى وضــمان كفاي
  .ينبغي أن تضمن الدولة الطرف استعراض هذه املخصصات املالية سنوياً كما

  
 القوالب النمطية    

يف حــني تــشيد اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لتنقــيح املنــاهج واملقــررات   - ١٨
ــة الــسلوك       ــة اجلنــسانية، فــإن القلــق يالزمهــا ألن مدون ــة القوالــب النمطي املدرســية هبــدف إزال

، متجــذرة يف الثقافــة الكمبوديــة وال تــزال حتــدد أمنــاط )Chbab Srey(التقليديــة اخلاصــة بــاملرأة 
  .ليومية يف اجملتمع استناداً إىل األدوار النمطية لكل من الرجل واملرأة يف األسرة واجملتمعاحلياة ا
وتوصـي  ) ١٨، الفقرة   CEDAW/C/KHM/CO/3(وتؤكد اللجنة توصيتها السابقة       - ١٩

  :الدولة الطرف مبا يلي
إدماج استراتيجية فعالة وشاملة يف النسخة الرابعة من خطـة املـساواة بـني              )أ(  

ــسني اجل ــاية الذكوريـــة      )Neary Rattanak(نـ ــصال مواقـــف الوصـ ــدف تغـــيري أو استئـ ، هبـ
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والقوالب الفكرية النمطية اليت تؤدي إىل التمييز ضد املرأة، مبا فيها تلـك املرتبطـة مبدونـة                 
  سلوك املرأة؛ 

تنظيم محالت توعية عامة علـى الـصعيد الـوطين وإثـارة نقـاش عـام واسـع                    )ب(  
لمواقـف والقوالـب النمطيـة الـيت تـؤدي إىل التمييـز ضـد املـرأة،                 النطاق هبـدف التـصدي ل     

  بالتعاون مع اجملتمع املدين والزعامات اجملتمعية ووسائل اإلعالم؛
استكشاف السبل الكفيلة باالستفادة من تكنولوجيات إيصال املعلومات،   )ج(  

  ساواة بني اجلنسني؛ومنها الشبكات االجتماعية، لنشر املعلومات املتعلقة حبقوق املرأة وامل
إنشاء آلية رصد وتقييم فعالة هبـدف تقيـيم التقـدم احملـرز يف القـضاء علـى               )د(  

  .القوالب النمطية اجلنسانية القائمة
  

  العنف ضد املرأة    
تقــّر اللجنــة بــاخلطوات الــيت اختــذهتا الدولــة الطــرف إلعــداد خطــة عمــل وطنيــة ثانيــة      - ٢٠
الــدروس املستخلــصة مــن خطــة العمــل الوطنيــة األوىل      العنــف ضــد املــرأة، تــستند إىل     ملنــع
غري أهنـا تأسـف لـضعف التقـدم احملـرز يف منـع ممارسـات العنـف ضـد                    . ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

ويظل القلق يـساور اللجنـة إزاء انعـدام ثقـة      . املرأة والقضاء عليها خالل الفترة قيد االستعراض      
لني القضائيني ومـوظفي إنفـاذ القـانون جتـاه     العامة يف اجلهاز القضائي واملواقف السلبية للمسؤو   

ويف حـني حتـيط     . ضحايا العنف من النساء، ما يستمر يف عرقلة التصدي بفعاليـة هلـذه القـضايا              
اللجنة علمـاً بتوضـيحات الدولـة الطـرف بـشأن إجـراء الوسـاطة يف قـضايا العنـف ضـد املـرأة،               

ختاذ إجـراءات قانونيـة ضـد اجلنـاة حـىت        فإهنا تشعر بالقلق ألن هذا اإلجراء قد يثين النساء عن ا          
كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء االفتقـار إىل بيانـات عـن عـدد                  . يف احلاالت اليت تستدعي ذلك    

أوامر احلماية اليت صدرت خالل الفترة قيد االستعراض، وعـن مراكـز اإليـواء املتاحـة لـضحايا             
  .العنف من النساء

بـشأن العنـف ضـد املـرأة،        ) ١٩٩٢( ١٩رقـم   وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامـة         - ٢١
، فإهنــا حتــث )١٦، الفقــرة CEDAW/C/KHM/CO/3(وبتوصــيتها الــسابقة يف هــذا الــشأن  

 :الدولة الطرف على ما يلي

تكثيف جهودها الراميـة إىل تـدريب املـسؤولني القـضائيني ومـوظفي إنفـاذ          )أ(  
 ومحايـة الـضحايا، مبـا يكفـل        القانون بشأن التطبيق الـصارم لقـانون مكافحـة العنـف املـرتيل            

حتري قضايا العنف ضـد املـرأة، ومنـها قـضايا العنـف املـرتيل واجلنـسي، وعـدم حتويلـها إىل                    
 إجراء الوساطة بشكل منهجي؛
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تشجيع النساء على تقدمي شكاوى رمسية بـشأن العنـف املـرتيل واجلنـسي،                )ب(  
  لطابع اجلنائي هلذه األفعال؛عن طريق إزالة مظاهر الوصم االجتماعي للضحايا والتوعية با

مواصــلة محــالت التوعيــة العامــة بــشأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة،     )ج(  
  خصوصاً يف املناطق الريفية؛

تــضمني التقريــر الــدوري القــادم معلومــات عــن عــدد أوامــر احلمايــة الــيت    )د(  
ــضحايا الع      ــواء املتاحــة ل ــد االســتعراض وعــدد مراكــز اإلي ــرة قي نــف صــدرت خــالل الفت

  .النساء من
وتالحظ اللجنـة اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف السـتحداث تـدابري تعفـي ضـحايا                 - ٢٢

غـري أهنـا تظـل قلقـة إزاء اسـتمرار التقـارير             . االغتصاب من دفع رسوم فحـوص الطـب اجلنـائي         
املتعلقــة مبمارســات الفــساد يف اإلجــراءات القــضائية والتكلفــة املرتفعــة الستــصدار الــشهادات   

لطبية يف حاالت االغتصاب واالعتداء اجلنسي، ما يستمر يف عرقلـة وصـول املـرأة إىل القـضاء                  ا
  .ومقاضاة مرتكيب العنف ضد املرأة

ــاء وعـــي       - ٢٣ ــة إىل إذكـ ــا الراميـ ــة الطـــرف بتكثيـــف جهودهـ ــة الدولـ وتوصـــي اللجنـ
ة بـسياسة   كما ينبغي التوعي  . األخصائيني الطبيني بشأن التعامل مع قضايا العنف ضد املرأة        

احلكومــة العامــة بــشأن إعفــاء ضــحايا االغتــصاب واالعتــداء اجلنــسي مــن مجيــع تكــاليف    
  .فحوص الطب اجلنائي

  
  االجتار يف النساء واستغالهلن يف البغاء    

حتـيط اللجنـة علمـاً بتقيـيم فعاليـة تـدابري مكافحـة االجتـار مبوجـب قـانون قمـع االجتــار              - ٢٤
شاء فرقة عمل خاصة مكلفة برصـد وتقيـيم إنفـاذ هـذا القـانون      بالبشر واستغالهلم جنسياً، وبإن  

غـري أن اللجنـة تعـرب عـن قلقهـا إزاء عـدم              . وتنفيذ خطة العمل الوطنية بـشأن االجتـار بالبـشر         
ويـساورها القلـق بـشكل خـاص إزاء اسـتمرار تفـاقم       . فعالية تنفيـذ هـذا القـانون إىل حـد بعيـد           
يـة للوكـاالت الـيت توظـف النـساء والفتيـات ألغـراض              االجتار بالبشر جراء املمارسـات االحتيال     

االستغالل اجلنـسي والـسخرة املرتليـة يف البلـدان اجملـاورة، فـضالً عـن االفتقـار إىل بيانـات عـن                       
كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء غيــاب  . ضــحايا االجتــار مــن خادمــات املنــازل املهــاجرات

ف والتحديـد املبكـرين لـضحايا االجتـار،         املعلومات عن أي آلية إحالة وطنية تركز علـى الكـش          
  .فضالً عن املعلومات بشأن الدعم املقدم إليهم

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٢٥
  تعزيز تنفيذ قانون قمع االجتار بالبشر واستغالهلم جنسياً؛  )أ(  
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زيادة نشر املعلومات عن هجـرة العمالـة وتقـدمي معلومـات عـن وكـاالت                   )ب(  
   االحتيالية اليت متارس االجتار بالبشر؛التوظيف
ضمان مقاضاة املتجـرين وغريهـم مـن املـسؤولني عـن االسـتغالل اجلنـسي                  )ج(  

  للنساء والفتيات وإصدار العقوبات الكافية حبقهم؛
تعزيز التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف سـبيل مكافحـة االجتـار بالبـشر               )د(  

  ألغراض السخرة املرتلية واالستغالل اجلنسي؛
تضمني التقرير الدوري القادم بيانات عن خادمات املنازل املهاجرات من            )ه(  

ايا ضحايا االجتار ومعلومات عـن آليـة اإلحالـة الوطنيـة، إن ُوجـدت، وكفالـة حتديـد ضـح                   
االجتــار علــى النحــو املناســب وتقــدمي الــدعم الكــايف هلــن ومحايتــهن مــن الوقــوع جمــدداً يف   

  .االجتار براثن
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم فعاليـة التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملعاجلـة                      - ٢٦

 البغــاء مــن كمــا تقلقهــا التقــارير بــشأن مــا تتعــرض لــه العــامالت يف. األســباب اجلذريــة للبغــاء
  .اعتداء جنسي على أيدي موظفي إنفاذ القانون لدى احتجازهن

وتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة ملعاجلة األسباب اجلذريـة للبغـاء،               - ٢٧
كمــا تطلــب . بوســائل تــشمل بــرامج إعــادة التأهيــل للراغبــات منــهن يف تــرك هــذه املهنــة 

 قـضايا اعتـداء مـوظفي إنفـاذ القـانون جنـسياً علـى        اللجنة من الدولـة الطـرف أن حتقـق يف        
وتوصـي  . العامالت يف البغاء وأن تقاضي اجلناة وتضمن إصـدار العقوبـات املناسـبة حبقهـم           

اللجنة كذلك بأن تعتمـد الدولـة الطـرف سياسـة شـاملة للتـصدي للطلـب علـى خـدمات                     
  .البغاء وأن تنظر يف فرض عقوبات على شراء اخلدمات اجلنسية

  
  شاركة يف احلياة السياسية والعامةامل    

يف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتعزيـز مـشاركة املـرأة علـى                      - ٢٨
مستوى احملافظات ويف سلك القضاء، فإن القلق يظل يساورها إزاء اسـتمرار تـدين متثيـل املـرأة                

ــشؤون     ــسياسية والعامــة ويف جمــال ال ــاة ال ــع مــستويات احلي ــة علــى مجي .  الدبلوماســية واخلارجي
وتعرب اللجنـة عـن انـشغاهلا بـشكل خـاص إزاء تراجـع متثيـل النـساء يف اجلمعيـة الوطنيـة بعـد                         

  .٢٠١٣يوليه /انتخابات متوز
، CEDAW/C/KHM/CO/3(وتؤكــــــد اللجنــــــة مالحظاهتــــــا اخلتاميــــــة الــــــسابقة   - ٢٩

مـن خطـة املـساواة      وحتث الدولة الطرف على كفالة أن تنص النسخة الرابعة          ) ١٤ الفقرة
 على استراتيجيات فعالة، تـشمل التـدابري املؤقتـة اخلاصـة،         )Neary Rattanak(بني اجلنسني   
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هبدف تعزيز متثيل املرأة يف مناصب صـنع القـرار، وال سـيما يف ميـادين الـسياسة والقـضاء                    
  .والشؤون اخلارجية والدبلوماسية

  
 اجلنسية    

مـا تتعـرض لـه النـساء مـن أصـل فييـت نـامي مـن                  تعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء         - ٣٠
مصاعب شديدة يف سـياق تـسجيل املواليـد واحلـصول علـى اجلنـسية الكمبوديـة، مـا يعرضـهن                     

  .خلطر التشرد
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  - ٣١

تعزيز جهودها الرامية إىل تيـسري إجـراءات تـسجيل مواليـد األمهـات مـن                  )أ(  
 وهلم على اجلنسية؛نامي وحص أصل فييت

 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥١النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام         )ب(  
  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١اجلنسية واتفاقية عام 

  
  التعليم    

حتيط اللجنة علماً بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للنـهوض بتعلـيم النـساء وتـوفري                   - ٣٢
غـري أهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء نوعيـة التعلـيم يف                . اسية الثنائية اللغة للفتيات   التعليم واملنح الدر  

وتـشعر  . الدولة الطرف ومعدالت االسترتاف املرتفعة بني مـرحليت التعلـيم االبتـدائي والثـانوي              
اللجنة بالقلق ألن عدداً كبرياً مـن احملافظـات ليـست لـديها مـدارس عامـة ثانويـة جـراء عوامـل                  

رافيــة، مــا يــضطر الطالبــات لالنقطــاع عــن الدراســة بــسبب عــدم القــدرة علــى    جغرافيــة ودميغ
كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا ألن           . االنتقال إىل املناطق احلـضرية لاللتحـاق باملـدارس الثانويـة          

حىت املدارس الـيت تلتحـق هبـا الفتيـات تتـسم بارتفـاع معـدالت انـسحاهبن مـن الدراسـة، رغـم                
يت االنتقـال مـن التعلـيم االبتـدائي إىل الثـانوي ومـن الثـانوي إىل                 تراجع هذه الظاهرة، يف مـرحل     

اجلامعي، وهو ما تعزوه الدولة الطـرف إىل الفقـر وااللتحـاق املتـأخر باملدرسـة واحلمـل املبكـر                    
  .بني املراهقات

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٣
املدرسـة، مبـا يـشمل      اختاذ تدابري فعالـة لزيـادة معـدالت التحـاق الفتيـات ب              )أ(  

  تعزيز اهلياكل األساسية املدرسية وتوسيع رقعة املدارس الثانوية خصوصاً يف احملافظات؛
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وضــع تــدابري فعالــة هتــدف إىل ضــمان إبقــاء الفتيــات والنــساء يف صــفوف   )ب(  
الدراســـة، خـــصوصاً يف مرحلـــة االنتقـــال مـــن التعلـــيم االبتـــدائي إىل الثـــانوي واملراحـــل   

  ا؛العلي الدراسية
تعزيز التعلـيم املناسـب لعمـر الطلبـة بـشأن احلقـوق اجلنـسية واإلجنابيـة يف                    )ج(  

املدارس وبشأن العالقات بني اجلنسني والسلوك اجلنسي املسؤول، هبدف مكافحة ظـاهرة            
  محل املراهقات؛

تعزيز نوعيـة التعلـيم عـن طريـق تـدريب املعلمـني وضـمان حـصوهلم علـى                     )د(  
  . جمزٍ أجر

  
  تمكني االقتصاديالعمل وال    

ــسابقة      - ٣٤ ــة ال ــا اخلتامي ــة مبالحظاهت ــذكّر اللجن ــرة CEDAW/C/KHM/CO/3(ت ) ٢٧، الفق
وتعرب عن قلقها املستمر إزاء اسـتمرار التمييـز املهـين وتركـز النـساء يف قطاعـات العمـل الـيت                      

وتعــرب . تتــسم بتــدين األجــور واملهــارات، فــضالً عــن اســتمرار فجــوة األجــور بــني اجلنــسني  
لجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء ظـروف العمـل املترديـة للنـساء العـامالت يف قطـاع جتهيـز                     ال

  .املالبس واخلدمة املرتلية، مبن فيهن املهاجرات
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٥

ــز املهــين         )أ(   ــى التميي ــضاء عل ــتباقية ملموســة للق ــدابري اس ــاد ت مواصــلة اعتم
  جلنسني؛وتضييق فجوة األجور بني ا

اختــاذ تــدابري لــضمان إنفــاذ قــوانني العمــل بفعاليــة، وزيــادة عــدد مفتــشي      )ب(  
العمل وتزويدهم باألدوات الالزمة لتمكينهم من رصد ظروف عمل املرأة بـصورة فعالـة،       

  خصوصاً يف قطاع جتهيز املالبس وغريه من القطاعات اليت تتسم بتدين األجور؛
 بــشأن ١٨٩قيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  النظــر يف االنــضمام إىل اتفا  )ج(  

 العمـال املهـاجرين    العمل الالئق للعمـال املرتلـيني، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع               
  .وأفراد أسرهم

  
  الصحة    

يف حني تالحـظ اللجنـة اجلهـود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للحـد مـن وفيـات الرضـع                          - ٣٦
قها إزاء تفشي ظاهرة اإلجهاض غري املأمون الـيت تـسهم           والوفيات النفاسية، فإهنا تعرب عن قل     

وتظل اللجنـة قلقـة إزاء حـاالت اإلصـابة اجلديـدة بفـريوس نقـص املناعـة                  . يف الوفيات النفاسية  
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البشرية عن طريق انتقال العدوى من األم إىل الطفل، رغم التقدم احملـرز يف هـذا اجملـال، فـضالً                    
. وس بني الفئـات املعرضـة كالعـامالت يف قطـاع اجلـنس     عن حاالت اإلصابة اجلديدة هبذا الفري   

ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التمييز الذي تعاين منه األمهـات احلوامـل املـصابات بفـريوس         
اإليـدز والـضغوط الـيت ميارسـها علـيهن األخـصائيون الطبيـون إلجهـاض                /نقص املناعـة البـشرية    

 احملـدودة للحـصول علـى خـدمات الـصحة           كما تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء الفـرص           . اجلنني
  .اجلنسية واإلجنابية، خصوصاً للنساء يف املناطق الريفية

  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  - ٣٧
ضمان توفري خدمات اإلجهـاض الطـيب املـأمون وسـهولة احلـصول عليهـا،           )أ(  

  بشأن املرأة والصحة؛) ١٩٩٩( ٢٤وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 
 بفـريوس نقـص   توفري عالج مضادات الفريوسات العكسية جماناً للمصابني   )ب(  

يدز من الرجال والنساء، مبن فيهن العامالت يف قطاع اجلنس واحلوامـل      اإل/املناعة البشرية 
  ملنع انتقال العدوى من األم إىل الطفل؛

ص ت بفريوس نقمكافحة مجيع أشكال التمييز ضد النساء احلوامل املصابا  )ج(  
  يدز؛اإل/املناعة البشرية

ــة بالـــصحة اجلنـــسية      )د(   ــبل إيـــصال املعلومـــات واخلـــدمات املتعلقـ تعزيـــز سـ
  .واإلجنابية إىل النساء، وال سيما يف املناطق الريفية

 علـى  احلصول للفقراء تتيح اليت الفقراء هوية بطاقة استحداث اللجنة تالحظ حني ويف  - ٣٨
 واملعوقـات  املنـازل   يف والعـامالت  الفقـريات  النـساء  ألن قبـالقل  تـشعر  فإهنـا  الصحية، اخلدمات
  .اخلدمات هذه على احلصول يف صعوبات واجهن واملسنات

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٣٩
تعزيز تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل متكني املرأة من احلصول علـى      )أ(  

  نساء املعوزات واملعوقات واملسنات؛اخلدمات الصحية بتكلفة ميسورة، وباألخص ال
إيالء عناية خاصة لالحتياجات الصحية للنساء املعوقات عن طريق ضمان   )ب(  

  .حصوهلن على الرعاية أثناء احلمل واخلدمات الصحية اإلجنابية
  

  املرأة الريفية والكوارث الطبيعية وتغري املناخ    
دولة الطرف لتحـسني سـبل معيـشة النـساء     يف حني تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبذهلا ال     - ٤٠

والرجال يف املناطق الريفية بوسائل تشمل برامج اإلصحاح واإلمدادات الكهربائية، فإن القلـق             
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يــساورها إزاء اســتمرار معانــاة النــساء يف األريــاف مــن شــح اخلــدمات األساســية واملــراحيض    
لـصحية والتـسهيالت االئتمانيـة      ومياه الـشرب النظيفـة واملأمونـة والتعلـيم والعمـل واخلـدمات ا             

كمــا تالحــظ اللجنــة أن آثــار تغــري املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة تــؤثر بــشكل غــري    . والقــروض
  .متناسب على النساء واألطفال خصوصاً يف املناطق الريفية

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  - ٤١
 علـى اخلـدمات     تعزيز جهودها الرامية إىل تيسري حصول النساء الريفيـات          )أ(  

ــصحة      ــة والـ ــيم والعمالـ ــدمات التعلـ ــة وخـ ــاه الـــشرب املأمونـ ــراحيض وميـ ــية واملـ األساسـ
وينبغــي يف هــذا الــصدد أن تنظــر الدولــة الطــرف يف   . والتــسهيالت االئتمانيــة والقــروض 

إدماج تكنولوجيات املعلومـات واالتـصاالت يف اسـتراتيجياهتا الراميـة إىل نـشر املعلومـات           
  ني االقتصادي للمرأة يف املناطق الريفية؛بشأن برامج التمك

وضـع مؤشـرات تعكـس بــصورة أفـضل املـتغريات اإلقليميـة واالجتماعيــة         )ب(  
االقتصادية يف إطـار جهودهـا الراميـة إىل حتـسني بـرامج الـصحة والتعلـيم والعمـل للنـساء                     

  الريفيات؛
 احلــرص بــشكل أكــرب علــى إشــراك املــرأة بنــشاط يف عمليــة صــنع القــرار    )ج(  

املتعلقــة بــسياسات وبــرامج الوقايــة مــن الكــوارث وإدارهتــا علــى حــد ســواء، وبــاألخص    
  .يتعلق بربامج التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره ما يف

  
  احلصول على األراضي    

يف حني تسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني فـرص احلـصول علـى                  - ٤٢
 يعيـد تـصنيف بعـض قطـع األراضـي العامـة يف فئـة األراضـي                  األراضي، كإصدار مرسوم فرعي   

اخلاصة، وبرامج نزع األلغام من األراضي الواقعة يف اجلزء الـشمايل مـن الدولـة الطـرف، فإهنـا                   
ــا         ــى أراض وحيازهت ــه صــعوبات يف احلــصول عل ــزال تواج ــرأة ال ت ــا ألن امل ــن قلقه ــرب ع . تع

اء مـن عمليـات تـشريد وإخـالء بـسبب      ويساورها القلق بشكل خاص إزاء ما تتعرض لـه النـس        
ويــثري قلــق اللجنــة . مــنح امتيــازات واســعة النطــاق علــى أراضــيهن وعمليــات التنميــة احلــضرية 

كذلك أن مواقع إعادة التوطني املتاحة لـضحايا اإلخـالء القـسري كـثرياً مـا تفتقـر إىل اهلياكـل               
ــاري والرعا   ــاه واجملـ ــية، كامليـ ــدمات األساسـ ــة واخلـ ــية الالزمـ ــية األساسـ ــة الـــصحية األساسـ . يـ

ــا يف األراضــي كــثرياً        كمــا ــدافعن عــن حقه ــاليت ي ــرأة ال ــدافعات عــن حقــوق امل ــا أن امل يقلقه
  .يتعرضن للمضايقات والتحرشات من أفراد إنفاذ القانون ما
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  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٤٣
اع األصـول  تعزيز فرص املرأة يف االنتفاع باألراضي وحيازهتا وضـمان اتبـ        )أ(  

الواجبة لدى مصادرة األراضي يف إطـار االمتيـازات االقتـصادية وغريهـا، وتـوفري تعـويض                 
  جمزٍ عن مصادرهتا بعد عمليات تشاور كافية؛

االعتراف بأن عمليات اإلخـالء القـسري ليـست ظـاهرة حمايـدة جنـسانياً                 )ب(  
 النـساء والفتيـات مـن       وإمنا متس املـرأة بـشكل غـري متناسـب، واختـاذ تـدابري فوريـة حلمايـة                 

  التعرض ملزيد من هذه العمليات؛
التحقيق فوراً يف ما تتعرض له املدافعات عـن حقـوق املـرأة الـاليت يـدافعن         )ج(  

ــانون،       عــن حقهــا يف األراضــي، مــن مــضايقات وحترشــات علــى أيــدي مــوظفي إنفــاذ الق
  ومقاضاة من يثبت جتاوزهم، حسب االقتضاء؛

تمعـات الـيت يـتم إخالؤهـا قـسراً إىل أمـاكن تتـيح               ضمان إعادة تـوطني اجمل      )د(  
مبـا فيهـا الرعايـة      (للمرأة االستفادة من فـرص العمـل واملـدارس ومراكـز الرعايـة الـصحية                

واملراكز اجملتمعية وغريها من اخلدمات واملرافق الالزمة لضمان إعمال         ) اجلنسية واإلجنابية 
  .حقوقهن مبوجب االتفاقية

  
  النساءالفئات احملرومة من     

تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء غيــاب البيانــات املــصنفة حــسب العمــر واجلــنس وإزاء     - ٤٤
تتعــرض لــه النــساء املــسنات مــن متييــز، خــصوصاً يف جمــال احلــصول علــى الرعايــة الــصحية    مــا

  .واألمن االجتماعي
ــصنفة حــسب العمــر        - ٤٥ ــات امل ــل البيان ــة الطــرف جبمــع وحتلي ــة الدول وتوصــي اللجن

علــى حنــو يــسترشد بــه مقــررو الــسياسات، واعتمــاد هنــج حيــايت يكفــل التــصدي واجلــنس 
  .للتمييز ضد النساء املسنات

  
  الزواج والعالقات األسرية    

 مـن قـانون الـزواج واألسـرة لـدى الدولـة الطـرف تتـضمن                 ٩تأسف اللجنة ألن املادة       - ٤٦
الـزوج أو إصـدار حكـم        يومـاً بعـد وفـاة        ١٢٠حكماً يـنص علـى اعتبـار املـرأة متزوجـة لفتـرة              

وتعرب اللجنة عن قلقها ألن اهلدف من هذا احلكـم التمييـزي، إذ ينطبـق            . الطالق من احملكمة  
كما يقلقهـا أن    . على املرأة وحدها دون الرجل، هو املساعدة يف إثبات نسب املواليد فحسب           

  .هتماملتزوجني مبوجب القانون العريف يواجهون صعوبات يف التصديق الرمسي على زجيا
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 من قـانون الـزواج واألسـرة ألنـه          ٩وحتث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء املادة          - ٤٧
متييزي ويقيد دون مسوغ حق املرأة يف االرتباط بزوج آخر، فإثبـات األبـوة ميكـن حتقيقـه                  

كما توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري الكفيلة        . بسهولة بوسائل طبية أقل تقييداً    
لتصديق الرمسي على الزجيات املعقودة مبوجب القانون العريف، بأن تضمن تيـسري            بتسهيل ا 

  .عملية التسجيل من حيث اإلجراء والتكلفة
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
 إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، يف          تـستفيد مـن    أن   إىلتدعو اللجنة الدولة الطـرف        - ٤٨

  .جهودها الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية وإطار املستقبل    
تدعو اللجنة إىل إدماج املنظـور اجلنـساين وفقـا ألحكـام االتفاقيـة يف مجيـع اجلهـود              - ٤٩

 اعتبـارا مـن     ، وكذلك يف إطـار التنميـة اجلديـد        ،الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     
  .٢٠١٥عام 

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

علومـات خطيـة    مب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـنتني،              تطلب  - ٥٠
ــوات   ــن اخلطـ ــذت  عـ ــيت اختـ ــرتني    الـ ــواردة يف الفقـ ــيات الـ ــذ التوصـ  )أ (٢١ و ١٥لتنفيـ

  .)ج( و )ب( و
  

  إعداد التقرير املقبل    
ــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا الــدوري الــسادس يف تــشرين       - ٥١ ــة الدول وتــدعو اللجن

  .٢٠١٧ر أكتوب/األول
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف اتباع املبادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي                 -٥٢

املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املتعلقة “التقارير مبوجب 
 HRI/MC/2006/3(بتقـــدمي وثيقـــة أساســـية موحـــدة ووثـــائق خاصـــة مبعاهـــدات بعينـــها       

  .)Corr.1 و
  


