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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واخلمسون 

   ٢٠١٣مارس /آذار ١ -فرباير /شباط ١١

  ية قائمة القضايا واألسئلة يف سياق النظر يف التقارير الدور    

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة    
نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع                 

  ).CEDAW/C/MKD/4-5(واخلامس املقدم من مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

  نبذة عامة    
للمشاركة يف عمليـة     له الفرصة    قد أُتيحت  اجملتمع املدين    أن التقرير   جاءت مقدمة   -١

 املنظمـات غـري     يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن طبيعة ومدى مشاركة        . إعداد التقرير 
ما إذا كانـت    اإلفادة  ُيرجى أيضاً   و.  يف هذه العملية   ،سيما املنظمات النسوية   احلكومية، وال 

  .احلكومة قد اعتمدت التقرير وقدمته إىل الربملان

  ي والتشريعي واملؤسسياإلطار الدستور    
. )١()٧ الفقرة (٢٠١٠يشري التقرير إىل اعتماد قانون منع التمييز واحلماية منه يف عام              -٢

سيما فيما يتعلق بتعريف التمييز      ، وال يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أحكام هذا القانون       
. ا القـانون عمليـاً    كيفية تطبيق هذ  وبيان  واالستثناءات احملتلمة من تطبيق مبدأ عدم التمييز        

للبت تقدمي معلومات عن والية جلنة احلماية من التمييز وعن اإلجراء الذي تتبعه أيضاً ُيرجى و
التعـرض  بادعاءات  فيما يتعلق   عن الشكاوى املقدمة    معلومات   وكذلك   ،التمييزيف دعاوى   

  .نوع اجلنس وقرارات اللجنة يف هذا اجملالأساس على للتمييز 
__________ 

ام الفقرات إىل التقريـر اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الرابـع واخلـامس للدولـة الطـرف                 أرقتشري   )١(
)CEDAW/C/MKD/4-5( ما مل ترد اإلشارة إىل خالف ذلك. 

 
 CEDAW/C/MKD/Q/4-5  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

21 August 2012 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/MKD/Q/4-5 

GE.12-45094 2 

نساء  نوع اجلنس اليت رفعتها   أساس  معلومات عن دعاوى التمييز على      ُيرجى تقدمي     -٣
وحدة حتسني املساواة بـني اجلنـسني       الذي استحدث ضمن    مبوجب إجراء التمثيل القانوين     

ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات    و. وزارة العمل والسياسة االجتماعية   بتكافؤ الفرص   التابعة لقسم   
فيها تطبيق أحكام االتفاقيـة     جرى  د بأحكام االتفاقية أو     األفرا فيها   احتجاليت  دعاوى  العن  

نـساء  القضايا اليت طالبـت فيهـا     كمة وعن   اإجراءات احمل أثناء  بصورة مباشرة وأُشري إليها     
عدم التمييز ضد املرأة    متعلقة ب االحتجاج بأحكام يف التشريعات احمللية      باحملاكم  أمام  حبقوقهن  

  . واملساواة بني اجلنسني
الفـرص  تكافؤ  اعُتمد قانون جديد بشأن     فقد  ،  اليت تلقتها اللجنة   للمعلومات   ووفقاً  -٤

ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن أحكام      . ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين بني الرجال والنساء يف     
 مبا يف ذلك فيما يتعلق بإنـشاء        ،تنفيذه حىت يومنا  الكيفية اليت جيري هبا     هذا القانون اجلديد و   

  . يدةآليات تنسيق جد

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
من أجل توفري   ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن التدابري اخلاصة املؤقتة اليت اختذت             -٥

وأثر هـذه    ،الفرص بني النساء والرجال   تكافؤ  لرجال والنساء يف إطار قانون      فرص متكافئة ل  
ُيرجى توضـيح   و). ٢٠الفقرة  (يف اجملاالت املعنية أو على اجملموعات النسوية املعنية         التدابري  

بتكـافؤ  أوجه الترابط بني األحكام املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة يف القانون اجلديد املتعلق             
  .الفرص بني الرجال والنساء وقانون منع التمييز واحلماية منه

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
بـشأن أدوار النـساء     لنمطية اجلنـسانية    اللقوالب   باستمرار الترويج    التقريريسلِّم    -٦

ُيرجـى تقـدمي    ). ٧١الفقرة  (، وال سيما يف شاشات التلفزيون        يف الربامج اإلذاعية   والرجال
التلفزيـوين لرصـد وسـائط      اإلذاعي و معلومات مفصلة عن الطرق اليت يتبعها جملس البث         

ومعاجلتـها  دَّمـة إليـه     فيما يتعلق بتلقي الشكاوى املق    يتبعها  اإلعالم وعن اإلجراءات اليت     
التلفزيوين اليت ال حتترم معايري املساواة بـني        هيئات البث اإلذاعي و   واجلزاءات املفروضة على    

ُيرجى أيضاً و). ٧٢ و٧٠الفقرتان (اجلنسني احملددة يف قانون نشاط البث اإلذاعي والتلفزيوين 
املقبولـة للنـساء    النمطيـة   تقدمي مزيد من املعلومات عن اإلجراءات املتخذة لتغيري األدوار          

معلومات ، مبا يف ذلك     )٢٠، الفقرة   CEDAW/C/MKD/CO/3(يف األسرة واجملتمع    والرجال  
قضايا املساواة  أيضاً، وفقاً للتقرير،  تتناول  تطوير وتطبيق منهجية لتقييم الكتب املدرسية اليت        عن  

  ).١٦٣الفقرة ( تحيزةواألفكار املسبقة املالنمطية التعرض للقوالب بني اجلنسني وتتجنب 
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  العنف ضد املرأة    
وغريها من التدابري   العامة    اإلجراءات التشريعية  ُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن       -٧

الـيت اعتمـدهتا الدولـة      ومحاية الضحايا   والقضاء عليه   العنف املرتيل   إىل الوقاية من    الرامية  
 تتخذها وزارة العـدل،     لعنف املرتيل واليت  سيما تدابري احلماية املؤقتة لضحايا ا      الطرف، وال 

 تقدمي معلومات عن احلاالت الـيت        أيضاً ُيرجىو). ٦٣ و ٤٦الفقرتان  (كما جاء يف التقرير     
ضحية العنف املرتيل يف أحد املآوى      اليت تقضيها   دة  املُيرجى بيان   و. طُبِّقت فيها هذه التدابري   

يت تـديرها وزارة العمـل والـسياسة        أو مراكز العمل االجتماعي ال    هلذا الغرض   املخصصة  
ُيرجى أيضاً بيان اخلـدمات الـيت       و). ٥٩ و ٥٨ الفقرتان(والظروف اليت متر هبا     االجتماعية  

  .  مبن فيهم األطفال،ميع الضحاياجليتلقاها الضحايا وما إذا كانت املراكز مفتوحة 
بشأن العنف  ُيرجى تقدمي معلومات مفصلة عن تنفيذ الربوتوكول املوحد املشترك          و  -٨

بيـان مـدى    ُيرجى أيضاً   و. سق ملنع العنف املرتيل   لرامي إىل تقدمي إطار مؤسسي من     املرتيل ا 
) ٢٠١١-٢٠٠٨(الترابط بني الربوتوكول واالستراتيجية الوطنية للحماية من العنف املرتيل          

  ).٥٦ و٤٦الفقرتان (هذه االستراتيجية هل جرى جتديد و
ضد املـرأة   اجلنساين  حاالت العنف   مدى تواتر   عن  ُيرجى تقدمي معلومات حمدثة     و  -٩

 مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي والعنف املرتيل، والعالقة بـني الـضحية             ،على املستوى الوطين  
ومرتكب الفعل وعدد حاالت املالحقة القضائية واإلدانات واجلزاءات املفروضة على مرتكيب           

التـدابري  بيان  ُيرجى  و.  املقدم للضحايا   وعن حاالت اجلرب مبا يف ذلك التعويض       ،هذه األفعال 
ُيرجـى  و.  مبا يف ذلك العنف املـرتيل      ،العنف ضد املرأة  حاالت  املتخذة لتيسري اإلبالغ عن     

يسعى بانتظـام إىل مجـع وحتليـل بيانـات     على املستوى الوطين نظام اإلفادة إذا ما أُنشئ  
 اجلنسية والعنف املرتيل    يقات مبا يف ذلك املضا    معلومات عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة،      و
  ).٥٧الفقرة (

  البغاءيف  ماستغالهل بالبشر واالجتار    
ُيرجى تقدمي معلومات عن نتائج التحليل القـانوين للقـوانني املتعلقـة باالجتـار                -١٠

 من التقرير وعن التعديالت الـيت أُجريـت علـى           ١٠٢ باألشخاص املشار إليها يف الفقرة    
ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عن و. ٢٠١٠عُتمدت يف عام  تشريعات الدولة الطرف وا   

 أُنشئت  واإلفادة إذا ما  ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(مضمون االستراتيجية وخطة العمل املعتمدتني حديثاً       
  ). ٩٥ و٩٤الفقرتان (آلية لرصد وتقييم فعاليتها 

 ١٠٢الفقـرات   (ضحايا االجتار بالبـشر     لتوجيه  ُيرجى بيان والية اآللية الوطنية      و  -١١
اآللية الوطنية فيما يتعلق مبركز     هذه  دور  يرجى بيان   و). ١١٦ إىل   ١١٥ ومن   ١٠٨ و ١٠٥و

اليت يتم هبا   كيفية  الُيرجى أيضاً بيان    و )٩٢و ٨٦الفقرتان  (األشخاص ضحايا االجتار بالبشر     
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وتقدمي معلومـات عـن     ) ١٠٨الفقرة  (إجالء حاالت االجتار اليت راحت النساء ضحية هلا         
  . هؤالء النسوةالتدابري املتخذة لتقدمي املساعدة والدعم إىل 

ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة استغالل املـرأة يف البغـاء يف              و  -١٢
التدابري املتخـذة   بيان  ُيرجى أيضاً   و). ٢٢، الفقرة   CEDAW/C/MKD/CO/3(الدولة الطرف   

سـالمة  صحة و خاطر البغاء على    مبالوعي  إلذكاء  والفتيات و للنساء  نسي  ملنع االستغالل اجل  
  . النساء العامالت فيه وكذلك ضمان إعادة إدماجهن يف اجملتمع

  املشاركة يف احلياة العامة والسياسية    
 مشاركة املرأة يف املناصب العليـا  لضمانُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة       -١٣

 يف اهليئات االستـشارية     لعامة على مجيع املستويات ومشاركتها    ت يف اإلدارة ا   الختاذ القرارا 
ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عـن اسـتنتاجات        و. وغريها من اهليئات اليت تنشئها احلكومة     

الدارسة الرامية إىل حتليل أسباب تدين مشاركة املرأة يف احلياة العامة والسياسية على املستوى              
قامت هبا، وفقاً للمعلومات الـواردة يف التقريـر، وزارة العمـل            اليت  اسة  درال وهي   ،احمللي

، وكذلك معلومات عن اإلجراءات املتخذة للتـصدي        ٢٠١١ والسياسة االجتماعية يف عام   
  . اليت بينتها هذه الدراسةلألسباب 

  التعليم    
الت  عدد من محالت التوعية الرامية إىل احلد مـن معـد            عن تنظيم  لتقريرحتدث ا   -١٤

 مصنفة حبـسب اجلـنس      ،ُيرجى تقدمي بيانات  ). ١٧٣ الفقرة(تسرب الفتيات من الدارسة     
 ،مجيع مـستويات التعلـيم    يف   عن معدالت تسرب الفتيات      ،والعمر واألصل اإلثين والدين   

حـىت  خلفتها  ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات عن اآلثار اليت        و. االبتدائييف املستوى   سيما   وال
،  املـرحلتني االبتدائيـة والثانويـة      يفالتسع للفتيات والفتيان    يم اإللزامي   التعلسنوات  اآلن  
  .خرى والفتيات يف املناطق الريفيةاألثنية األقليات اإلفتيات والروما ونساء فتيات لسيما  وال
مجيـع  للنساء والرجـال يف     عن اخليارات املهنية واألكادميية     بيانات  ُيرجى تقدمي   و  -١٥

هـذه  تنـوع   لتعزيز  الدولة الطرف   بذلتها  جلهود اليت   وشرح ا  ،ت الصلة مستويات التعليم ذا  
   .للنساء والرجال على حد سواءاخليارات 

  العمالة    
املواقف التقليدية املتعلقة بأدوار املرأة والرجل يف اليت تلقتها اللجنة أن     ملعلومات  تفيد ا   -١٦

ُيرجـى  .  املرأة يف سوق العمل    أمام مشاركة الرئيسية  العقبات  تشكل إحدى   األسرة واجملتمع   
تشجيع املرأة على املـشاركة يف      ري املتخذة للتصدي هلذه العقبات ل     تقدمي معلومات عن التداب   
األقل إقبـاالً    مبا يف ذلك التدابري املتخذة للوصول إىل فئات النساء           ،سوق العمل غري الرمسي   

ملعلومات الواردة أيضاً أن قـانون      اتفيد  و. املعوقةمثل املرأة الريفية واملرأة     العمل  سوق  على  
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ُيرجى . قيمةاملتساوي العمل لقاء العالقات العمل ال ينص على تطبيق مبدأ املساواة يف األجر          
 وتقدمي معلومـات أيـضاً عـن        ،هذا املوضوع اليت عاجلت هبا الدولة الطرف      كيفية  البيان  

 اإلجراءات املتخذة واملزمـع     يف أماكن العمل وعن   املهنية  املبادرات املتخذة للتصدي للتفرقة     
  . اختاذها لسد الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل

  الصحة    
االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة       اإلفادة إن اعتمدت    ُيرجى    -١٧

ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عـن التـدابري       و). ٢٢٣ الفقرة (٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة
ملنع احلمل يف الدولـة الطـرف       كأسلوب  ستمر إىل اإلجهاض    امل من اللجوء    املتخذة للحد 

، على املعلومات املتعلقـة      مبن فيهم املراهقون واملراهقات    ،النساء والرجال حصول  وضمان  
كز تقدمي املشورة   مراعن طريق   مبا يف ذلك    ذات الصلة،   احلقوق  بالصحة اجلنسية واإلجنابية و   ب
األسرة ووسائل منـع احلمـل      متعلقة بتنظيم   أنشطة  ابري و وضعت تد هل  و). ٢٣٩الفقرة  (

، ُيرجـى   األمر كـذلك  ؟ وإذا كان    )٢٢٧ الفقرة(العمل  املقررة يف خطة    واإلجهاض اآلمن   
تقدمي معلومات مفصلة عن هذه التدابري وتطبيقها وبيان ما إذا كانت وسائل منـع احلمـل                

حمتوى  تقدمي مزيد من املعلومات عن       ُيرجى أيضاً و. بسهولة وميسورة التكلفة  احلديثة متاحة   
  ). ٢٢٥ الفقرة(ورصدها وتنفيذها معايري النوعية والرعاية املقدمة يف حالة اإلجهاض 

  املرأة الريفية    
ل بمرجعية عن مستق  إجراء دراسة   اليت حصلت عليها اللجنة عن       املعلومات   تتحدث  -١٨

ونظراً الستنتاجات هذه   ). ٢٠١٢ ،تمركز البحوث وصنع السياسا   (املرأة يف املناطق الريفية     
، CEDAW/C/MKD/CO/3(طلب اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة        وبناًء على   الدراسة  
اليت تغطيها  اجملاالت   ُيرجى تقدمي معلومات عن الوضع الفعلي للمرأة الريفية يف           ،)٢٨الفقرة  
من النـساء   الفئة  ييز ضد هذه     وعن التدابري املتخذة للقضاء على مجيع أشكال التم        ،االتفاقية
  . اآلنحىت اليت حتققت والنتائج 

  الفئات احملرومة من النساء    
احلماية االجتماعية املقدَّمة   مستحقات  تعديالت تشريعية لزيادة    عن   التقرير   يتحدث  -١٩

ُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن حالة األسـر         ). ٢٥٧ الفقرة(العازب  إىل املرأة احلامل    
املستحقات ، وكذلك عن    األمهات العازبات واألرامل  ، وال سيما    نساءية اليت تترأسها    املعيش

  . عمول هبا للقضاء على التمييز ضدهنيف إطار احلماية االجتماعية والتدابري املهلن املقدَّمة 
ُيرجى تقدمي مزيد من املعلومات احملدثة عن نطاق وأولويات خطة العمل الوطنيـة             و  -٢٠

تعلقة بتعزيز وضع املرأة من الروما، واألموال املخصصة لتنفيذها والتقدم احملرز            امل ٢٠٠٨لعام  
  . يف تنفيذها
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  الزواج والعالقات األسرية    
اليت تلقتها اللجنة أن الزجيات املبكرة والقسرية، مبا فيهـا الزجيـات            ملعلومات  تفيد ا   -٢١

 عاماً  ١٨بالرغم من حتديد سن     ف،  يف الدولة الطر  التقليدية، حتدث يف بعض اجملتمعات احمللية       
ل لـدى الـسلطات املختـصة       كحد أدىن لسن الزواج، وأن هـذه الزجيـات ال تـسج           

)CRC/C/MKD/CO/2 مثل هـذه الزجيـات     تواتر  ُيرجى تقدمي معلومات عن     ). ٦١ ، الفقرة
  . لقضاء على مثل هذه املمارسات الضارةاملتخذة لوالتدابري املزمع اختاذها أو 

        


