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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

   األسوداجلبل    
 ١٠٠٢يف جلستيها   ) CEDAW/C/MNE/1(نظرت اللجنة يف التقرير األويل للجبل األسود          -١
). SR.1003 و CEDAW/C/SR.1002 (٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٦ املعقودتني يف    ١٠٠٣و

 قائمة اللجنة بالقضايا واألسئلة املطروحة، فيما تـرد         CEDAW/C/MNE/Q/1وترد يف الوثيقة    
  .CEDAW/C/MNE/Q/1/Add.1بل األسود يف الوثيقة ردود حكومة اجل

  مقدمة  -ألف   
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها األويل الذي جـاء مفـصالً                -٢

غري أهنا تأسف لكون    . واتبع بشكل عام املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير         
 لإلحصائيات املوزعة حبسب نوع اجلنس ولبيانـات        التقرير قد تأخر عن موعد تقدميه وافتقر      

نوعية حول وضع املرأة يف عدد من اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، وبشكل خاص فيما يتصل               
وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطـرف علـى         . بالنساء املنتميات إىل جمموعات حمرومة    

ا فريق اللجنة العامل ملا قبل الـدورة،        ردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحه       
  .والردود الصرحية على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياً

وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها الذي ترأسه نائب وزيـر حقـوق اإلنـسان            -٣
واألقليات يف اجلبل األسود، والذي اشتمل على ممثلني مـن خمتلـف الـوزارات واإلدارات           

 اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي مت بني الوفد وأعـضاء اللجنـة،              وتعرب. احلكومية
  .أهنا تالحظ أن هناك أسئلة مل جتد رداً ولو
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة باعتماد العديد من التدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييـز               -٤

  :بة للدولة الطرف، ومن بينها ما يليضد املرأة، منذ بدء سريان االتفاقية بالنس
الذي حيظر التمييز على أساس ) ٢٠٠٧(القانون بشأن املساواة بني اجلنسني      )أ(  

اجلنس وينص على اختاذ تدابري لتشجيع تساوي الفرص بني الرجل واملرأة يف مجيع جمـاالت               
  احلياة العامة؛

 التمييـز املباشـر   ، الذي حيدد وحيظر)٢٠١٠(القانون بشأن حظر التمييز       )ب(  
وغري املباشر بسبب اجلنس والتوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية ولغري ذلك من األسباب، وينص   

) أمني املظـامل  (على توفري سبل انتصاف ويعزز محاية دور حامي حقوق اإلنسان واحلريات            
  فيما يتصل بالتمييز؛

ي يعـني   ، الـذ  )٢٠١١(القانون بشأن حامي حقوق اإلنسان واحلريات         )ج(  
مؤسسة أمني املظامل بوصفها آلية الوقاية من التمييز واحلماية منه ويشمل تساوي اجلنسني من              

  بني مسؤولياته الرئيسية؛ 
، الذي ينص على إصدار     )٢٠١٠(القانون بشأن احلماية من العنف العائلي         )د(  

  أوامر مؤقتة ودائمة فيما يتصل بضحايا العنف املرتيل؛
 من القانون اجلنائي اليت جتـرم بالتحديـد   ٤٤٤ للمادة  ٢٠١٠تعديل عام     )ه(  

االجتار بالبشر، متشياً مع بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،            
بروتوكول (واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية            

   خدمات ضحية االجتار؛، وحيظر اللجوء إىل)بالريمو
، ٥١الذي ينص، يف مادتـه      ) ٧٢/٠٩ و ٨٢/٠٨(القانون بشأن األجانب      )و(  

على أنه جيوز منح تراخيص إقامة مؤقتة لألجانب ضحايا االجتار أو اجلرمية املنظمة، كما ينص 
  على محاية الشهود؛

 كـانون   ١ القانون بشأن املساعدة القانونية اجملانية، الذي سيبدأ سريانه يف          )ز(  
  .٢٠١٢يناير /الثاين
وتالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد تدابري خمتلفة مؤسساتية وخاصة بالسياسات العامة         -٥

  :هتدف إىل النهوض حبقوق املرأة، ومن بينها ما يلي
 من أصل البلديات البـالغ      ١٠إقامة هياكل حملية للمساواة بني اجلنسني يف          )أ(  
 بلديات، واعتماد خطـط     ٨ جمالس للمساواة بني اجلنسني يف        بلدية، مبا يف ذلك    ٢١ عددها

   من هذه البلديات؛٦عمل حملية لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف 
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االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتـار بالبـشر وخطـة العمـل لتنفيـذ         )ب(  
  ؛٢٠١١-٢٠١٠االستراتيجية للفترة 

رية الشرطة يتعاون بشكل مباشر     تعيني منسق ملكافحة االجتار بالبشر يف مدي        )ج(  
  .مع املكتب احلكومي ملكافحة االجتار بالبشر

  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقيام، بانتظام وبشكل منهجي، بتنفيذ مجيع             -٦

حظات اخلتاميـة  أحكام االتفاقية، وترى أن جماالت القلق والتوصيات احملددة يف هذه املال    
تتطلب عناية ذات أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت موعد تقدمي التقريـر               

وبالتايل، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملـاالت يف            . الدوري املقبل 
أنشطة تنفيذها، وتقدمي تقرير عن التدابري املتخذة والنتائج املنجزة يف تقريرها الـدوري             

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل عرض هذه املالحظات اخلتاميـة علـى مجيـع              . ملقبلا
الوزارات واإلدارات احلكومية ذات الصلة، وعلى برملان اجلبل األسود، وكذلك علـى            

  .السلطة القضائية، من أجل تأمني تنفيذها تنفيذاً كامالً

  الربملان    
ملسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل     تعيد اللجنة تأكيد أن احلكومة تقع عليها ا         -٧

اللتزام الدولة الطرف مبوجب االتفاقية كما أنه تساءل عنه بشكل خاص، وتؤكد يف نفس 
وتدعو الدولة الطرف إىل تـشجيع      . الوقت أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع جهاز الدولة       

لالزمة فيما يتصل بتنفيـذ     برملاهنا، متشياً مع إجراءاهتا عند االقتضاء، على اختاذ التدابري ا         
  .هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي تقرير الدولة الطرف املقبل مبوجب االتفاقية

   الصادرة عن اللجنةتوصيات العامةالالتعريف باالتفاقية والربوتوكول االختياري و    
لـي  تالحظ اللجنة بقلق أنه يف حني تشكل االتفاقية جزءاً ال يتجزأ من القانون احمل               -٨

للدولة الطرف وهلا األولوية عليه يف املمارسة القانونية، إال أن االتفاقية مل حتـظ بـالتعريف                
الكايف بوصفها األساس القانوين الختاذ التدابري، مبا يف ذلك التشريع وتدابري السياسات العامة،   

. لدولة الطرف للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتشجيع املساواة بني اجلنسني يف ا            
وتالحظ اللجنة غياب املعلومات عن اإلجراءات أمام احملاكم اليت حصل فيها االستناد بشكل             
مباشر إىل أحكام االتفاقية أو تطبيقها، األمر الذي يدل على استمرار قلة الوعي يف صـفوف    

 االختيـاري،   النساء ويف املهن القضائية والقانونية حبقوق املرأة مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا         
  .وبالتوصيات العامة للجنة، اليت مل تترجم إىل لغة اجلبل األسود
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٩
إقامة جهودها للقضاء على التمييز ضد املرأة علـى أسـاس االتفاقيـة               )أ(  

  بوصفها صكاً ملزماً قانوناً من صكوك حقوق اإلنسان للمرأة؛
ل من االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، فضالً عن  السهر على أن يشكل ك      )ب(  

التوصيات العامة للجنة وآرائها بشأن فرادى البالغات، جزءاً ال يتجزأ من تدريب القضاة             
واحملامني واملدعني العامني وموظفي الشرطة وغريهم من املسؤولني عن إنفاذ القانون، بغيـة             

  ام القانونية الوطنية يف ضوء االتفاقية؛متكينهم من التطبيق والتفسري املباشرين لألحك
مواصلة إثارة وعي النساء حبقوقهن مبوجب االتفاقيـة، فـضالً عـن              )ج(  

توعيتهن بالبالغات وإجراءات التحقيق املنصوص عليها يف بروتوكوهلا االختياري، مبا يف 
ي ذلك عن طريق ترمجة التوصيات العامة للجنة وآرائها مبوجب الربوتوكول االختيـار         

  .إىل لغة اجلبل األسود

  خطة العمل الوطنية    
تالحظ اللجنة، بقلق، أن خطة العمل الوطنية لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني                 -١٠

  .تفتقر إىل تدابري حمددة لتنفيذ االتفاقية) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
يف مسألة تنفيذ االتفاقية وتوصيات اللجنة      بإدراج  وتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١١

  .ييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق املساواة بني اجلنسنيمعايري تق

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
ترحب اللجنة بالقانون اجلديد بشأن حظر التمييز، إال أهنا تالحظ يف الوقت نفـسه                -١٢

النساء إىل حامي حقوق اإلنسان     املقدمة من   قلة عدد شكاوى التمييز القائم على نوع اجلنس         
  .حلريات مبوجب قانون حظر التمييزوا
  :الدولة الطرف مبا يليوتوصي اللجنة   -١٣

تعزيز والية حامي حقوق اإلنسان واحلريات وموارده لتمكينـه         مواصلة    )أ(  
ألمني املظامل  وتعيني نائب   من البت يف الشكاوى املتعلقة بالتمييز القائم على نوع اجلنس،           

  ُيعىن باملساواة بني اجلنسني؛
توفري املوارد املالية والبشرية الكافية حلـامي حقـوق اإلنـسان           ضمان    )ب(  

طلب اعتماد إىل جلنة التنسيق الدوليـة للمؤسـسات         بتقدم  العلى   وتشجيعه   واحلريات،
 املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز ومحاية       بادئاملمع  متشياً  الوطنية حلقوق اإلنسان،    

  ؛٦٥/٢٠٧ار اجلمعية العامة  وقر)مبادئ باريس(حقوق اإلنسان 
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إجراءات تقدمي الشكاوى مبوجب قانون املـساواة بـني         بالوعي  إثارة    )ج(  
  اجلنسني وقانون حظر التمييز وأن تضمن تواؤم تلك اإلجراءات؛

تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد الشكاوى املتعلقـة         تضمني    )د(  
 حامي حقوق اإلنسان واحلريات، وعمـا       بالتمييز القائم على نوع اجلنس اليت قُدمت إىل       

  .آلت إليه من نتائج

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
يساور اللجنة القلق إزاء ضعف املوارد املالية والبشرية املتوفرة لإلدارة املعنية باملساواة بني               -١٤

 توقع حىت   وتالحظ أن غالبية البلديات مل    . اجلنسني لدى وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات      
اآلن اتفاقات تعاون مع اإلدارة املذكورة بشأن إنشاء هياكل حمليـة للمـساواة بـني اجلنـسني              

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التقارير اليت       . تعتمد خطط عمل حملية للمساواة بني اجلنسني       مل أو
 وعـن    بني اجلنسني  تتحدث عن بطء تنفيذ قانون املساواة بني اجلنسني واخلطط احمللية للمساواة          

  .ا باملرأة على حنو فعال يف تنفيذها ورصدهعدم إشراك املنظمات غري احلكومية املعنية
بشأن األجهزة الوطنية الفعالة    ) ١٩٨٨(٦ر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      وإذ تذكّ   -١٥
وباإلرشادات الواردة يف منهاج عمل بيجني بشأن الشروط الضرورية لفعاليـة            ،عايةدوال
  : اآلليات الوطنية، فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يليعمل

الضوء على حقوق املرأة برفع اإلدارة املعنية باملساواة بني         زيادة تسليط     )أ(  
اجلنسني إىل أعلى مستوى داخل اهليكل التنظيمي لوزارة حقـوق اإلنـسان وحقـوق              

ية زيادة قدرهتا على وضـع      املوارد املالية والبشرية لإلدارة املذكورة بغ     تعزيز  األقليات، و 
تشريعات وتدابري سياسة عامة يف جمال املساواة بني اجلنسني، وتنفيذها، وتوفري املـشورة             

  بشأهنا، وتنسيق ورصد إعدادها وتنفيذها؛
كافية جلميع البلديات لتمكينها من إنشاء هياكلـها        ال ختصيص األموال   )ب(  

  للمساواة بني اجلنسني وتنفيذها بفعالية؛اخلاصة باملساواة بني اجلنسني ووضع خطط حملية 
التعاون مع املنظمات غري احلكومية املعنية باملرأة يف تنفيذ ورصـد           تعزيز    )ج(  

احملليـة للمـساواة بـني      وتنفيذ االتفاقية وقانون املساواة بني اجلنسني واخلطط الوطنية         
  .ات غري احلكومية التمويل لألنشطة ذات الصلة اليت تقوم هبا املنظمتوفرياجلنسني، و

  الصور النمطية واملمارسات التمييزية    
يساور اللجنة القلق إزاء استمرار الصور النمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات املرأة           -١٦

 ،والرجل يف األسرة ويف اجملتمع، وهي صور ُتغايل يف الدور التقليدي للمرأة كـأم وزوجـة               
قوِّض املركز االجتماعي للمرأة وُتعيق مـشاركتها       والدور التقليدي للرجل كرب األسرة، وت     

ويساورها القلق كـذلك إزاء     . يف احلياة السياسية واالقتصادية على قدم املساواة مع الرجل        
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التصرحيات املعبِّرة عن متييز جنسي اليت ُيطلقها رجال السياسة وإزاء ما تنشره وسائط اإلعالم           
املرأة، أو عدم تقيدها بالتزامها مبوجب      قيمة  ط من   غالباً من صور منطية، وأحياناً من صور حت       

  .لجنسنيمراعية ل من قانون املساواة بني اجلنسني باستخدام لغة ٤املادة 
  :وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  -١٧

تدابري استباقية ومستدامة تستهدف النساء والرجال والفتيـات        اعتماد    )أ(  
الصور النمطية السائدة بشأن أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل يف         والفتيان، للقضاء على    

  األسرة ويف اجملتمع، وخاصة يف اجملاالت اليت ُتعاين فيها املرأة أكرب قدر من احلرمان؛
تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين ومنظمات املرأة، والربملـانيني،         تكثيف    )ب(  

ص، ووسائط اإلعالم، بغية نشر معلومات موجهة       والعاملني يف جمال التعليم، والقطاع اخلا     
ضع استراتيجية شاملة   ولعامة اجلمهور وصانعي القرار والصحفيني والنساء والشباب؛ و       

جلميع القطاعات من أجل القضاء على الصور النمطية السائدة بشأن املرأة، مبا يف ذلـك               
صور املرأة الناشـطة   تعزيز  صور املرأة اليت تركِّز إىل حّد اإلفراط على صفات األمومة؛ و          

 يف املسؤوليات بني املرأة والرجل يف احلقلني        التساوييف احلياة االقتصادية واالجتماعية، و    
  اخلاص والعام؛

 وسائط اإلعالم   تشجيعإنفاذ قانون املساواة بني اجلنسني بشكل فعال و         )ج(  
  .اخلاصة والعامة على اعتماد قواعد ألخالق املهنة

  أةالعنف ضد املر    
فيما تأخذ اللجنة علماً بقانون احلماية من العنف ضد األسرة، فإنه يساورها القلـق                -١٨

إزاء كثرة حوادث العنف املرتيل واجلنسي ضد النساء والفتيات؛ وإزاء عدم اإلبالغ بـشكل              
 وإزاء  ؛كامل عن هذه احلوادث؛ وعدم مقاضاة مرتكبيها أو إصدار أحكام خفيفـة حبقهـم             

وليس اخلاصة   وكَون االغتصاب الزوجي خيضع للمقاضاة       ؛ود ألوامر احلماية  االستخدام احملد 
جتماعي؛ اال -نفسي  التأهيل  العادة  إلمرافق   وعدم وجود دور إيواء تديرها الدولة و       ؛التلقائية

 ؛والدعم احملدود الذي تتلقاه املنظمات غري احلكومية اليت تقدم مساعدة للنساء ضحايا العنف            
  .وث وبيانات مفصلة بشأن العنف ضد املرأةواالفتقار إىل حب

بشأن العنف ضد املـرأة،     ) ١٩٩٢(١٩وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         -١٩
  :فإهنا حتث الدولة الطرف على ما يلي

التحقيق بصورة فعالة يف مجيع التقارير اليت تتناول العنف املـرتيل           ضمان    )أ(  
تتناسب وإصدار أحكام حبقهم     مرتكبيه   مقاضاةواجلنسي املمارس ضد النساء والفتيات و     

  مع خطورة جرائمهم؛
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 للقضاة واملدعني العامني وضباط الـشرطة بـشأن         توفري تدريب إلزامي    )ب(  
ملعاملة الضحايا معاملة تراعي اجلنسني، وبشأن تطبيق أوامر احلمايـة          املوحدة  اإلجراءات  

مبوجـب  باعتماد لوائح تنفيـذ      التعجيلمبوجب قانون احلماية من العنف ضد األسرة، و       
   ما يوجد من ثغرات يف تطبيق أوامر احلماية يف اإلجراءات اجلنائية؛حتديدالقانون و
للنساء ضحايا العنف، وال سيما إعادة      توفري املساعدة واحلماية الكافيتني       )ج(  

ف،  من مرافق اإليواء اليت متوهلا الدولة الطر       جتماعي، وعدد كافٍ   اال -التأهيل النفسي   
  فضالً عن توفري التمويل للمنظمات غري احلكومية اليت تساعد الضحايا؛

بيانات إحصائية شاملة بشأن العنف ضـد املـرأة،         إجراء حبوث ومجع      )د(  
إجراء وتكون هذه البيانات مفصلة حسب اجلنس والسن والعالقة بني الضحية واجلاين، و           

 لوضع سياسات وتدابري ملكافحة     ااستخدامه للبحوث والبيانات اإلحصائية و    حتليل معمق 
  العنف ضد املرأة؛

 للتصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع العنـف          حتديد إطار زمين    )ه(  
  ).٢٠١١(ضد املرأة والعنف املرتيل ومكافحتهما 

  االجتار واستغالل البغاء    
لنـساء  البشر، وال سـيما ا    بتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف تويل مكافحة االجتار           -٢٠

قلة صـرامة   واألطفال، درجة عالية من األولوية، إال أنه يساورها القلق إزاء قلة املالحقات و            
رين، وضعف قدرة السلطات املختصة على حتديد ضحايا االجتار         جالصادرة حبق املتَّ  األحكام  

. ايا، َمبن فيهم النساء والفتيات املصنفات يف الفئات الضعيفة؛ وعدم تعويض الضح           )احملتملني(
وتالحظ أن الدولة الطرف ال تتعاون إال مع عدد قليل جداً من املنظمات غري احلكوميـة يف                 

  .تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتني ملكافحة االجتار بالبشر
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢١

 تـوفري  و ،سياستها اخلاصة بإصدار األحكام يف قضايا االجتـار       مراجعة    )أ(  
التدريب اإللزامي للقضاة واملدعني العامني وضباط الشرطة بـشأن التطبيـق املناسـب             

 من القانون اجلنائي واألحكام ذات الـصلة حبمايـة الـشهود يف قـانون               ٤٤٤ للمادة
  اإلجراءات اجلنائية وقانون محاية الشهود؛

تدريب موظفي اهلجرة وموظفي إنفاذ القانون بشأن التحديـد         تكثيف    )ب(  
، مع التركيز بوجه خاص على النساء والفتيات اللـوايت          )احملتملني(كر لضحايا االجتار    املب

 وغجـر  امجاعات الروما واألشكالي  نساء  ميكن أن يتعرضن أكثر من غريهن لالجتار، مثل         
  الشوارع؛بنات ، والنساء املشردات، والفتيات غري املصحوبات أو البلقان
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اء آلية وطنية لتعويض ضـحايا االجتـار        اجلهود الرامية إىل إنش   تعجيل    )ج(  
   الربامج الرامية إىل إعادة دجمهن يف اجملتمع؛تعزيزو

نطاق التعاون مع املنظمات غري احلكوميـة يف تنفيـذ ورصـد            توسيع    )د(  
 التمويـل   تـوفري االستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وخطة العمل املتصلة هبا، و         

  يت متارسها املنظمات غري احلكومية؛ألنشطة مكافحة االجتار ال
تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد تـراخيص اإلقامـة          تضمني    )ه(  

املؤقتة املمنوحة لضحايا االجتار، مبا يشمل احلاالت اليت تكون فيها الضحايا غري راغبات             
  يف التعاون مع السلطات القضائية أو غري قادرة على ذلك؛

ود الرامية إىل مكافحـة االسـتغالل اجلنـسي         تكثيف اجله مواصلة    )و(  
  .للفتيات والفتيان

  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة    
تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت مؤخراً قانون انتخاب أعـضاء اجملـالس               -٢٢

  يف املائة للنساء املرشحات على القوائم      ٣٠واملمثلني، الذي ينص على ختصيص حصة قدرها        
االنتخابية لألحزاب السياسية، إال أن اللجنة تأسف ألن القانون ال يقضي بأن يكون كـل               

بشكل ملحوظ وتالحظ بقلق أن النساء غري ممثالت . مركز ثالث يرد يف قائمة خمصصاً المرأة
وجد أي امرأة يف جلنـة      تال  (، ويف اللجان الربملانية     ) عضواً ٨١ نساء من أصل     ٩(يف الربملان   

امرأة واحدة من أصـل     (ويف جملس الوزراء    ) الدفاع وجلنة االقتصاد واملالية واملوازنة    األمن و 
امرأة واحدة (واجملالس القروية   )  عضواً ٦٣٢ امرأة من أصل     ٩٢(واجملالس البلدية   )  وزيراً ٢٠

واملناصب القيادية واهليئات الداخلية لألحزاب الـسياسية، واملناصـب        )  عمدة ٢١من أصل   
قضاء واخلدمة العمومية، مبا يف ذلك القطاعات اليت هتيمن عليهـا اإلنـاث مثـل         العليا يف ال  

  .املدارس هم من الرجالمديري التعليم، حيث غالبية 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٣

 يف املائة الواردة يف القـانون       ٣٠نسبة  إعادة النظر يف احلصة املتمثلة يف         )أ(  
 هناك يف كل جمموعة من ثالثة مرشحني مرشحة واحدة علـى            االنتخايب لكفالة أن تكون   

  األقل مدرجة يف القوائم االنتخابية لألحزاب السياسية؛
 من القانون املتعلـق     ١٠اختاذ تدابري وإجراءات تشريعية لتنفيذ املادة         )ب(  

باملساواة بني اجلنسني، تشمل أحكاماً تتعلق برفض املقترحات الداعيـة إىل تعيينـات             
هناك أسباب مربرة جتيز اإلعفاء     تكن    ما مل مببدأ التمثيل املتوازن بني اجلنسني،      تتقيد    ال

  من هذا املبدأ؛
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 مـن   ٤ مـن املـادة      ١اعتماد تدابري خاصة مؤقتة أخرى طبقاً للفقرة          )ج(  
بشأن التدابري اخلاصـة    الصادرة عن اللجنة    ) ٢٠٠٤(٢٥االتفاقية والتوصية العامة رقم     

 ، والتعجيل بتوظيفهن يف اخلدمة العامة     النساءلتكافؤ بني اجلنسني يف تعيني      نظام ا كاملؤقتة،  
  ؛ بصورة خاصة املناصب العلياويف

املمارسات التمييزية والتصدي للحواجز الثقافية اليت متنـع        القضاء على     )د(  
 وكفالـة   ،دارية يف قطاع التعلـيم    اإلناصب  املاملرأة من شغل مناصب اختاذ القرارات و      

  ل املالئم للمرأة يف املناصب الرئيسية؛التمثي
توفري حوافز لألحزاب السياسية لترشيح عدد متـساو مـن النـساء              )ه(  

مع القانون املتعلق باملساواة بني اجلنسني، عن طريق متويـل          تها  يوضعوالرجال ومواءمة   
 على ختصيص وقت إضـايف      البث اإلعالمي األحزاب على سبيل املثال وتشجيع وسائط       

  فة األحزاب أثناء احلمالت االنتخابية؛الستضا
نـساء  هتيئة بيئة متكينية قصد املشاركة السياسية للمرأة على حنـو يـشمل               )و(  

 وذلك من خالل التمويل الكايف للحمالت اخلاصة        ، البلقان غجرالروما واألشكاليا و  جمموعات  
  .لألحزاب السياسيةباملرشحات وتثقيف القيادة النسائية الشابة وتعزيز األجنحة النسائية 

  التعليم    
والفتيات ممثالت متثيالً ناقصاً يف ميادين الدراسة       النساء  تالحظ اللجنة مع القلق أن        -٢٤

اليت يهيمن عليها بشكل تقليدي الذكور وكذلك يف برامج الدراسة اجلامعية العليا كاهلندسة             
دين اليت هتيمن عليها بـصورة      وتكنولوجيا املعلومات ويتركز تعليم النسوة والفتيات على امليا       

  .تقليدية اإلناث
ف جهودها الراميـة إىل تنويـع اخليـارات         يتكثبتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٥

واملهنية املتاحة للمرأة والرجل وباختاذ تدابري إضافية لتشجيع املـرأة والرجـل         األكادميية  
  .على اختيار ميادين التعليم واملهن غري التقليدية

الروما جمموعات  أبناء  إلدماج  اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف        وحتيط    -٢٦
القلق إزاء اخنفاض يف نفس الوقت  لكن يساورها ،التعليم الرمسييف  البلقان غجرواألشكاليا و

الرومـا  جمموعـات   مستوى االلتحاق باملدارس وارتفاع معدالت التسرب اليت متس فتيات          
الوالـدين  قان يف املستويني التعليميني االبتدائي والثانوي، ومواقـف          البل غجرواألشكاليا و 

وجـود  بالتقارير اليت تفيد    فضالً عن القلق إزاء      ،جتاه تعليم الفتيات  القائمة على سلطة األب     
اليت تسكنها أغلبيـة مـن      ناطق  املفجوات يف نوعية التعليم الذي يوفر يف املدارس الكائنة يف           

والتمييز العنصري والتجاوزات واملضايقات اليت يتعرض هلا       جر البلقان،   الروما واألشكاليا وغ  
كمـا  .  اجملموعات وميارسها األطفال واملدرسون من غري هذه     هذه اجملموعات   فتيان وفتيات   
الروما جمموعات   والفتيات من    ديد يف عدد النساء   مع القلق باالخنفاض الش   علماً  حتيط اللجنة   
  . التعليم العايل البلقان يفغجرواألشكاليا و
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧
 من  ٤ من املادة    ١اعتماد املزيد من التدابري اخلاصة املؤقتة طبقاً للفقرة           )أ(  
للجنة من أجل االرتقاء مبستوى االلتحـاق  ) ٢٠٠٤(٢٥لتوصية العامة رقم   ا و ،االتفاقية

 االروما واألشكالي جمموعات  فتيان وفتيات   بالتعليم وحتسني معدالت إمتام التعليم بالنسبة ل      
   التعليم العايل؛يفاجملموعات  والفتيات من هذه ، فضالً عن مشاركة النساءالبلقانغجر و

 االروما واألشـكالي  جمموعات  تدريب وتوظيف املزيد من املدرسني من         )ب(  
التعليم يف   وختصيص ما يكفي من املوارد لتحسني نوعية         ، مبن فيهم النساء    البلقان غجرو

 وتكثيـف اجلهـود     ،املدارس الكائنة يف خميمات كونيك لالجئني وحول هذه املخيمات        
   البلقان يف املدارس احمللية؛غجر وطوائف الروما واألشكالياإدماج أطفال إىل الرامية 

اآلنفـة الـذكر    اجملموعات  توفري التدريب اإللزامي للمدرسني من غري         )ج(  
ن وفتيات  غ عن حاالت االعتداء واملضايقة اليت يتعرض هلا فتيا         باإلبال خبصوص التزاماهتم 

   البلقان وضرورة الكف عن مثل هذه األفعال؛غجر وطوائف الروما واألشكاليا
 غجـر  و االروما واألشـكالي  جمموعات  الوعي لدى أسر    إثارة  مواصلة    )د(  
 وتوفري املزيد مـن     ،ياتأمهية التعليم يف احلياة وفرص الترقية املهنية بالنسبة للفت        بالبلقان  

يرسـلوا  لكـي   البلقان  غجر   و  الروما واألشكاليا  موعات ينتمون جمل  احلوافز لآلباء الذين  
  .بناهتم إىل املدارس

  العمالة    
 ، هن املتأثرات بشكل غري متناسـب بالبطالـة        تالحظ اللجنة مع القلق بأن النساء       -٢٨

 بعقود حمددة األجـل ميكـن       كونيا  غالباً م وعملهن يتركز يف الوظائف املنخفضة األجور و      
إهناؤها بسهولة عن طريق االلتفاف على حقوق املرأة يف إجازة األمومة املدفوعـة األجـر               

، ومتثيل املرأة الناقص يف املناصب العليا يف القطـاعني العـام            بعد الوالدة والعودة إىل عملها    
  البلقـان غجـر  وشكالياالروما واألجمموعات  من واللجنة قلقة كذلك ألن النساء   . اصواخل

واللجنة قلقة كذلك النعدام ترتيبات العمل    . مستبعدات إىل حد كبري من سوق العمل الرمسية       
 وألن إجازة األبوة اخلاصة غـري القابلـة         ،املرنة وعدم وجود مرافق خاصة لرعاية األطفال      

يرسـخ  مر  األ وهذا   ،للتحويل جترب املرأة على العمل على أساس عدم التفرغ وبأجر منخفض          
  .الالمساواة يف تقسيم املسؤوليات األسرية بني املرأة والرجل

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٩
كفالة أن ينص صراحة القانون املتعلق بالتغيريات املدخلة على قـانون             )أ(  

حيمـي  أن  العمالة على املساواة يف األجور بني الرجل واملرأة لقاء عمل متساوي القيمة و            
قوق املرأة اليت توظف بعقود حمددة األجل يف احلصول على إجازة أمومة مدفوعة األجر              ح

 وينص على إجازة أبوة خاصة غري قابلة للتحويل لتشجيع          ،والعودة إىل عملها بعد الوضع    
  املشاركة النشطة من جانب اآلباء يف تربية األطفال؛
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مل مرنة بالنسبة للمرأة    توعية أرباب العمل واملستخدمني بتوخي ترتيبات ع        )ب(  
 ، وتشجيع الرجل على االستفادة من هذه الترتيبات وتنمية الوعي باألبوة املـسؤولة            ،والرجل

  وزيادة عدد وطاقة مرافق رعاية األطفال املعقولة التكلفة يف كافة أحناء الدولة الطرف؛
مجع بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس تتعلق مبركز املرأة والرجـل يف              )ج(  

ق العمل وحول عدد ونتائج تفتيشات العمل والقـضايا املطروحـة علـى احملـاكم             سو
يف والتحرش اجلنسي    اإلدارية ذات الصلة بالتمييز القائم على أساس اجلنس          ىوالشكاو

  ؛تقريرها الدوري املقبل وإدراج هذه البيانات يف ،جمال العمل
ياسات إضافية وتدابري التنفيذ الفعال للسياسات العامة القائمة واعتماد س  )د(  

موجهة وحمددة بآجال زمنية ومؤشرات لتحقيق املساواة املوضوعية بني الرجل واملرأة يف            
 غجـر  و االروما واألشـكالي  جمموعات   وتشجيع استخدام املرأة مبا يشمل       ،سوق العمالة 

  .جلنسني والقضاء على التمييز يف اجملال املهين وردم اهلوة يف األجور الفاصلة بني ا،البلقان

  الصحة    
يساور اللجنة القلق إزاء حمدودية استخدام وسائل منع احلمل وعدم كفاية اخلدمات              -٣٠

 ذوات اإلعاقـة ونـساء      نـساء واملعلومات اجلنسية واإلجنابية املقدمة، خاصة فيما يتعلق بال       
اطق  وخاصة يف املن   ،الالجئات/املشردات والنساء    البلقان غجر و الروما واألشكاليا جمموعات  

واحلقـوق يف   وتالحظ مع القلق كذلك أن التعليم املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية           . الريفية
  .هذا اجملال مادة اختيارية ال غري يف مستوى التعليم الثانوي

) ١٩٩٩(٢٤باإلشارة إىل توصيتها العامـة رقـم         ،تدعو اللجنة الدولة الطرف     -٣١
  :لقيام مبا يليإىل ا ،)املرأة والصحة (١٢بشأن املادة 

اإلعاقة  ذوات   تتاح لكافة النساء والفتيات، مبن فيهن النساء      ضمان أن     )أ(  
فرصـة  الالجئات،  /املشردات غجر البلقان والنساء  الروما واألشكاليا و  جمموعات  ونساء  

 ، وإتاحة احلصول احلر واملالئم على موانع احلمل واخلدمات واملعلومات اجلنسية واإلجنابية         
  ؛ أيضاًاملناطق الريفية يف هذه الفرصة

 ،الوعي، عن طريق احلمالت التثقيفية، وإسداء خدمات املـشورة        إثارة    )ب(  
 بأمهية استخدام موانع احلمل ألغراض تنظيم األسرة والتقاء         ،وعن طريق وسائط اإلعالم   
  اإليدز؛/ مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري،األمراض املنقولة جنسياً

عليم اإللزامي املتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابية واحلقـوق يف         إدراج الت   )ج(  
  .هذا اجملال يف املقررات الدراسية النظامية على مستوى التعليم الثانوي
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  االستحقاقات العائلية    
وانعـدام بـرامج    االستحقاقات العائلية   يساور اللجنة القلق إزاء اخنفاض مستويات         -٣٢

 املتزوجات وأطفاهلن الذين يشكلون فئة مستضعفة إىل حـد          الدعم املقدم إىل األمهات غري    
  .كبري وعرضة للتمييز والتجاوزات

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يلي  -٣٣
اليت تتمتع هبا األمهات غـري املتزوجـات        زيادة االستحقاقات العائلية      )أ(  

الئـق  لكفالة مستوى معيشي    وإعادة النظر بانتظام يف مستوياهتا وتعديل هذه املستويات         
  هلؤالء األمهات وألطفاهلن؛

لتمكني األمهات غري املتزوجات مـن      وبرامج حمددة األهداف    اعتماد تدابري     )ب(  
الناحية االقتصادية ولكفالة حصوهلن وأطفاهلن على السكن الالئق وبتكلفة معقولة وعلى التعليم            

  .فية ومحايتهن من التمييز والتجاوزاتوالتدريب املهين والرعاية الصحية واألنشطة الثقا

  اجملموعات احملرومة من النساء    
 الروما واألشكاليا جمموعات  يساور اللجنة القلق إزاء تعدد أشكال التمييز ضد نساء            -٣٤
عديد من النساء يف     وعدم تسجيل الوالدات وانعدام األدلة اليت تثبت تسجيل ال         ، البلقان غجرو

 البلقان، األمـر    غجرالروما واألشكاليا و  جمموعات  الالجئات من   /املشردات الداخل والنساء 
الذي يعرضهن وأوالدهن خلطر انعدام اجلنسية، واالفتقار إىل أبسط اخلدمات وإىل املرافـق             

وتالحظ مع القلق أيـضاً     . يف كونيك اجملموعات  األساسية يف املخيمات اليت تقيم فيها هذه        
الالجئـات مـن    /املـشردات  البلقان   غجرشكاليا و الروما واأل جمموعات  تواجهه نساء    ما

صعوبات يف إجراءات احلصول على اإلقامة الدائمة مبقتضى القانون املعدل املتعلق باألجانب            
واالستراتيجية اخلاصة بإجياد احللول الدائمة للقضايا املتصلة باملهجرين واألشخاص املشردين          

ذر عليهّن احلصول على الوثائق الالزمـة  حني يتع ) ٢٠١٥-٢٠١١(داخلياً يف اجلبل األسود     
  .للتمتع مبركز املقيم الدائم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٥
اعتماد تدابري خاصة مؤقتة للقضاء على األشكال املتعددة للتمييز ضـد             )أ(  

التعلـيم والعمالـة    البلقان يف جماالت تـشمل    غجرالروما واألشكاليا و  جمموعات  نساء  
الرومـا  جمموعـات   نـساء    الصحية وجتميع البيانات التفضيلية املتعلقة بأحوال        والرعاية
   وإدراج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل؛، البلقانغجر واواألشكالي
التنفيذ الفعال لالستراتيجية املتعلقة بتحـسني وضـع مجاعـة الرومـا              )ب(  

وتكثيـف جهودهـا يف     ) ٢٠١٢-٢٠٠٨( البلقان يف اجلبل األسود      غجرواألشكاليا و 
 على اخلدمات األساسية يف خميمات الالجئني مـن       النساء والفتيات   سبيل حتسني حصول    

   البلقان يف كونيك؛غجر الروما واألشكاليا وجمموعات
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نـساء  مبن فـيهن     ،الالجئات/املشردات تعزيز املساعدة املقدمة للنساء     )ج(  
سجيل املدين داخل اجلبل األسود والتعاون       يف جمال الت   ، البلقان غجرالروما واألشكاليا و  

 العادية لتيسري احلصول على جوازات سفر أو غري ذلك مـن الوثـائق              اإلقامةمع بلدان   
  املطلوبة للتمتع مبركز األجانب ذوي اإلقامة الدائمة يف الدولة الطرف؛

  .حاالت انعدام اجلنسيةخفض النظر يف التصديق على اتفاقية   )د(  

  قات األسريةالزواج والعال    
تعريف ونطاق امللكية الزوجية املشتركة غـري       عن  تالحظ اللجنة االفتقار إىل املعلومات        -٣٦

املزايا املتعلقة بالنفقة والتأمني وغري ذلك من األصول        إىل املعلومات عما إذا كانت      املادية، وخاصة   
مـا إذا   ع و ،ة عند الطالق  املهنية تشكل جزءاً من امللكية الواجب تقامسها على أساس من املساوا          

التمييـز   كانت هناك أية آلية تعوض عن الفروق االقتصادية اجلنسانية بني الزوجني النامجة عـن             
  .األجر القائم بني اجلنسني يف سوق العمل وحصة املرأة األكرب من األعمال غري مدفوعة

ـ     ) ١٩٩٤(٢١تشري اللجنة إىل توصيتها العامة رقم         -٣٧ زواج بشأن املـساواة يف ال
  :يلي وتوصي الدولة الطرف مباوالعالقات األسرية، 

إجراء حبوث عن اآلثار االقتصادية اليت تلحق بالزوجني نتيجة للطالق،            )أ(  
مع إيالء اهتمام خاص ملا حيظى به األزواج الذكور من رأس مال بشري معزز وإمكانيات               

 وتـضمني   ، االنقطـاع  للكسب بسبب أمناط حياهتم الوظيفية القائمة على التفرغ وعدم        
  معلومات عن تأثري ذلك يف تقريرها الدوري املقبل؛

ضمان توسيع نطاق تطبيق املفهوم املتعلق بامللكية الزوجيـة املـشتركة             )ب(  
 التأمني وغري ذلك   مبا يف ذلك املزايا ذات الصلة بالنفقة و        ،حبيث يشمل امللكية غري املادية    

زيعاً متساوياً بغض النظر عن املـسامهة الفرديـة         من األصول وتوزيع امللكية املشتركة تو     
 واختاذ تدابري قانونية إضافية، عند االقتضاء، للتعويض        ،الزوجني كل واحد من     املقدمة من 

  . يف العمل غري مدفوع األجر الذي تقوم به املرأةةاملتمثلاحلصة غري املتساوية عن 

  الزواج القسري واملبكر    
املمارسة املتمثلة يف الزواج املبكر القسري الذي يتم    استمرار  تالحظ اللجنة مع القلق       -٣٨

 والـذي   ، البلقان غجرالروما واألشكاليا و  لدى جمموعات   الترتيب له والذي ال يزال شائعاً       
  . عاما١٦ً و١٤ميس باألساس الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم ما بني 

يف الـوعي   إثارة  ليت تبذهلا يف سبيل      اجلهود ا  تعزيزتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -٣٩
 البلقان فيما خيص منع الـزواج القـسري         غجرالروما واألشكاليا و  صفوف جمموعات   

 ،اآلثار الضارة بالصحة النفسية واإلجنابية للفتيـات      التوعية ب  فضالً عن    ،وزواج األطفال 
  . عليها ومقاضاهتا واملعاقبةالزواج القسري واملبكرحاالت بشكل فعال يف التحقيق و
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   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املادة    ١تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بقبول تعديل الفقرة            -٤٠

  . من االتفاقية فيما يتعلق مبدة انعقاد اجتماعات اللجنة

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
تزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة،     حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، يف تنفيذ ال          -٤١

ا يعزز أحكام االتفاقية، وتطلب     مبباستخدام إعالن ومنهاج عمل بيجني استخداماً كامالً        
  .إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  نشر املالحظات اخلتامية    
بل األسود  تطلب اللجنة توزيع هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف اجل            -٤٢

قصد توعية الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون، ورجال الـسياسة، والربملـانيون،            
واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات املتخذة لضمان املساواة للمرأة          

وتوصـي  . حبكم القانون وحبكم الواقع، وباخلطوات اإلضافية الالزمة بذلك اخلـصوص         
وتـشجع  . شر املالحظات اخلتامية أيضاً على مستوى اجملموعات احمللية       اللجنة بأن يتم ن   

اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيـذ              
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسـع،           . هذه املالحظات اخلتامية  

ومنظمات حقوق اإلنسان، التوصـيات العامـة       وال سيما يف صفوف املنظمات النسائية       
للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية           

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن : ٢٠٠٠املرأة عام "العامة بشأن موضوع 
  ".احلادي والعشرين

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة               -٤٣

من شأنه أن يعزز متتع املرأة مبا هلا من حقوق إنسان وحريات أساسية              )١(الرئيسية التسعة 
وبالتايل تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف املصادقة على          . يف مجيع جوانب احلياة   
ليها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال       املعاهدة اليت مل تنضم إ    

  .املهاجرين وأفراد أسرهم
__________ 

 والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        ؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       )١(
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              ؛والسياسية

ن ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية          التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه م       
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛               أو

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مدها، يف غضون عامني، مبعلومات خطية عـن               -٤٤

  . أعاله٢٣ و١٩التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  تقرير املقبلإعداد ال    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني املشاركة الواسـعة مـن جانـب مجيـع                -٤٥

الوزارات واهليئات العامة يف إعداد تقريرها الدوري املقبل والقيام، يف نفـس الوقـت،              
  .باستشارة جمموعة متنوعة من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

لطرف الرد على املشاغل املعـرب عنـها يف هـذه           وتطلب اللجنة إىل الدولة ا      -٤٦
وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة         

  .٢٠١٥أكتوبر /تشرين األولاللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف 
ية املنسقة إلعداد التقـارير     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيه         -٤٧

، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقـدمي وثيقـة          املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان   مبوجب  
أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت وافق عليها االجتماع اخلامس املشترك            

ـ /حزيـران يئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان يف         اهلبني جلان     ٢٠٠٦ه  يوني
)HRI/MC/2006/3 و Coor.1 .(       ،واملبادئ التوجيهية إلعداد التقارير اخلاصة مبعاهدات بعينها

، اجلـزء   A/63/38 (٢٠٠٨ينـاير   /كانون الثاين اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف        
يقـة  ، جيب أن تطبق باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وث          )األول، املرفق األول  

وهذه املبادئ التوجيهية تشكل معاً املبادئ التوجيهيـة املنـسقة إلعـداد          . أساسية موحدة 
وجيـب أال تتجـاوز     . التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

 صفحة، يف حني جيب أن ال تتجاوز الوثيقـة األساسـية            ٤٠الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينها     
  .فحة ص٨٠املوحدة 

        


