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    التمييز ضد املرأة     اللجنة املعنية بالقضاء على
  الدورة السادسة واألربعون

        ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

    
  االحتاد الروسي    

  
ــاد ال      - ١ ــسابع لالحتـ ــسادس والـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ ــي نظـ روسـ
)CEDAW/C/USR/7 ( ٢٠١٠يوليــــه / متــــوز١٥، املعقــــودتني يف ٩٣١ و ٩٣٠يف جلــــستيها 
وتـــرد قائمـــة بالقـــضايا واألســـئلة املطروحـــة يف الوثيقـــة ). 931و  CEDAW/C/SR.930انظـــر (

CEDAW/C/USR/Q/7 وترد ردود االحتاد الروسي يف الوثيقة ،CEDAW/C/USR/Q/7/Add.1.   
  

  مقدمة    
ن ياجلـامع للتقريـر   الـدوري   عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرهـا        تعرب اللجنة     - ٢

السادس والسابع، وهو تقرير جيد التنظـيم ويتبـع بوجـه عـام املبـادئ التوجيهيـة للجنـة إلعـداد                   
التقارير، ويتضمن إشارات إىل املالحظات اخلتاميـة الـسابقة، رغـم أنـه ال يـشري إىل التوصـيات                   

قدمتـه مـن عـرض       جنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف ملـا          وتعرب الل . ميهالعامة للجنة وتأخر تقد   
شفوي وردود خطية مستفيضة على قائمة القضايا واألسئلة اليت طرحها فريقها العامل ملـا قبـل        

  .االدورة، وإيضاحات أخرى بشأن األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوي
 املـستوى وكـبري احلجـم ومتعـدد          رفيـع  اوتثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفد        - ٣

القطاعات، برئاسة نائب وزيرة الصحة والتنمية االجتماعية، ومشاركة عـدد كـبري مـن النـساء                
والرجــال الــذين مثلــوا الــوزارات واهليئــات احلكوميــة األخــرى املــسؤولة عــن تنفيــذ التــدابري يف  
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لبّنـاء الـذي جـرى بـني الوفـد          لحـوار ا  عن تقديرها ل   اللجنة   وتعرب. امليادين املشمولة باالتفاقية  
  .وأعضاء اللجنة، لكنها تأسف لعدم اإلجابة على كل أسئلتها

  
  اجلوانب اإلجيابية    

، علـى  ٢٠٠٤يوليـه  / متـوز  ٢٨، يف    الدولـة الطـرف    تالحظ اللجنة مع التقـدير تـصديق        - ٤
  .الربوتوكول االختياري لالتفاقية

 بيانــات إحــصائية مفــصلة وبيانــات وتــثين اللجنــة أيــضا علــى الدولــة الطــرف لتقــدميها   - ٥
مصنفة حسب اجلنس فيما يتعلق بعدد من اجملاالت املشمولة باالتفاقيـة، مبـا يف ذلـك املـشاركة             

  .يف احلياة العامة والسياسية، والعمل والصحة
ــرف، يف      - ٦ ــة الطـ ــصديق الدولـ ــة بتـ ــب اللجنـ ــباط١٨وترحـ ــر / شـ ــى ٢٠١٠فربايـ ، علـ

قية األوروبية حلماية حقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية،           امللحق باالتفا  ١٤الربوتوكول رقم   
قـد أفـسح اجملـال    وتالحظ اللجنة مـع االرتيـاح أن التـصديق          . املعدِّل لنظام مراقبة هذه االتفاقية    

  .٢٠١٠يونيه / حزيران١بدء نفاذ هذا الربوتوكول اعتبارا من أمام 
 منذ النظر يف تقريرهـا الـسابق،        وتالحظ اللجنة أيضا مع االرتياح قيام الدولة الطرف،         - ٧

  :بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو االنضمام إليها
ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك األطفــال يف      )أ(   ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٤املنازعات املسلحة، يف 
وطنيـة وبروتوكـول منـع      اجلرميـة املنظمـة عـرب ال       اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         )ب(  

ل لالتفاقيــة، يف واألطفــال، واملعاقبــة عليــه، املكمِّــ وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء  
  .٢٠٠٤مايو /أيار ٢٦
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية علـى حنـو منـهجي            - ٨

 تـستلزم مـن   غل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتاميـة    لشوااومستمر، وترى أن    
الدولة الطرف أن متنحها األولوية يف االهتمام من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير الدوري     

وبناء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه الـشواغل يف              . املقبل
ــة وأن تقــدم يف تقريرهــا   ــه مــن إجــراءات   الــدوري املقبــل أنــشطتها التنفيذي ــا مبــا اختذت بيان

هـذه املالحظـات اخلتاميـة      أن تعـرض    الدولـة الطـرف     بلجنة  وهتيب ال . حققته من نتائج   وما
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، والــسلطة )جملــس الــدوما وجملــس االحتــاد(لــى الربملــان علــى مجيــع الــوزارات املعنيــة، وع
  .القضائية، لكفالة تنفيذها بالكامل

  
  الربملان    

عيــد اللجنــة التأكيــد علــى أن املــسؤولية األساســية عــن التنفيــذ الكامــل    يف حــني ت  - ٩
أهنـا مـسؤولة بـصفة      واللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تقع علـى عـاتق احلكومـة             

مـة جلميـع أجهـزة احلكومـة، وتـدعو الدولـة            خاصة عنها، فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزِ       
علـى أن يتخـذ، مبـا يتماشـى مـع      ) ما وجملس االحتادجملس الدو(الطرف إىل تشجيع برملاهنا  

إجراءاته، وحسب االقتضاء، التدابري الالزمة فيما يتعلـق بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة               
  .وبعملية اإلبالغ املقبلة اليت تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية

  
  مساءلة احلكومة االحتادية    

 االحتادية والدستورية يف الدولة الطرف، فإهنا تؤكـد         تعقيد اهلياكل لاللجنة  رغم إدراك     - ١٠
أن احلكومــة االحتاديــة مــسؤولة عــن كفالــة تنفيــذ االتفاقيــة وعــن قيــادة حكومــات املقاطعــات   

وتالحظ اللجنة مع القلـق أن      .  يف هذا السياق   واألقاليم وحكومات الكيانات املستقلة األخرى    
لكفالـــة اختـــاذ حكومـــات املطلوبـــة ليـــة الفعالـــة احلكومـــة االحتاديـــة قـــد تفتقـــر إىل اإلرادة واآل

قانونيـة وغريهـا مـن التـدابري الالزمـة      التدابري  للاملقاطعات واألقاليم والكيانات املستقلة األخرى      
  .بطريقة متماسكة ومتسقةو لكامعلى حنو لتنفيذ االتفاقية 

 للحكومــة  يف اعتبارهــا املــسؤوليات القانونيــة والــدور القيــاديتــضعواللجنــة، إذ   - ١١
االحتاديــة يف تنفيــذ االتفاقيــة، فإهنــا هتيــب بالدولــة الطــرف أن توظــف ســلطتها القياديــة         
ــشفاف         ــذ ال ــساءلة والتنفي ــة امل ــة هبــدف كفال ــة فعال ــشاء آلي ــايري وإن ــة لوضــع مع والتمويلي

  .واملتماسك واملتسق لالتفاقية يف مجيع أحناء إقليمها، مبشاركة مجيع مستويات احلكومة
  

  ملساواةتعريف ا    
الدستور، الـذي يقـر حـق املـرأة يف املـساواة مـع              إزاء عدم اشتمال    ال تزال اللجنة قلقة       - ١٢

حظـر صـريح   تعريف للتمييز أو على غريه من التشريعات ذات الصلة،    أو  الرجل أمام القانون،    
ــز  ــى أســاس اجلــنس للتميي ــشأن      . عل ــانون احتــادي ب ــة وجــود مــشروع ق وبينمــا تالحــظ اللجن

يف االحتـاد    اليت تكفلها الدولة للمساواة بـني الرجـل واملـرأة يف احلقـوق واحلريـات                 الضمانات”
إهنـا قلقـة مـن أن الدولـة الطـرف           ، ف “الروسي ولتكـافؤ فـرص إعمـال تلـك احلقـوق واحلريـات            

  .تعتمد حىت اآلن قانونا للمساواة بني اجلنسني مل
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أو غـريه مـن التـشريعات     الطـرف علـى أن ُتـضمِّن الدسـتور           الدولـةَ  وحتث اللجنـةُ    - ١٣
ذات الصلة حقا حمددا يف عدم التمييز على أساس اجلنس، وتعريفا للتمييز، يشمل التمييز  

ــادة   اجملــالني املباشــر وغــري املباشــر والتمييــز يف    مــن ١العــام واخلــاص، مبــا يتماشــى مــع امل
التفاقيـة،   مـن ا   ٢وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل أن تـضع، وفقـا للمـادة              . االتفاقية

قانونا للمساواة بني اجلنسني مـن أجـل تـوفري اإلجـراءات الداخليـة الالزمـة لتنفيـذ أحكـام          
:  القضايا التاليـة يف هـذا القـانون        تناولوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ب      . االتفاقية

ونيـة  حظر التمييز على أساس اجلنس يف مجيع اجملاالت املـشمولة باالتفاقيـة؛ واملـساواة القان              
بــني الرجــل واملــرأة، بوســائل منــها فــرض عقوبــات فعالــة يف حــاالت انتــهاك القــانون؛          
واســتخدام تــدابري خاصــة مؤقتــة للتغلــب علــى آثــار التمييــز اهليكلــي والتــارخيي والتعجيــل 

 آليات مؤسسية وطنيـة     إلنشاءساس  األبتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة؛ وتوفري        
لوكـاالت  تكليـف ا   املساواة بني اجلنـسني داخـل اهلياكـل احلكوميـة؛ و           مركزية لتحقيق  وال

تطبيق مبدأ تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع جماالهتا         باحلكومية على مجيع املستويات     
عتمـاد خطـط عمـل وطنيـة دوريـة شــاملة      تكليفهـا با وعملياهتـا املتعلقـة بالـسياسة العامـة؛ و    

 .للمساواة بني اجلنسني
 

  ريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياريالتع    
حتيط اللجنة علماً مبختلف محـالت التوعيـة باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري، وبـأن                  - ١٤

الصكوك الدولية، مبا فيها االتفاقية، جـزء مـن القـانون الروسـي وميكـن االحتجـاج هبـا مباشـرة           
يف اجملتمـع عمومـا،     عـدم اإلملـام الكـايف       بيد أن القلـق مـا زال يـساور اللجنـة إزاء             . أمام احملاكم 

ــة للمــرأة      مبــا ــها اجلهــاز القــضائي، بــاحلقوق املكفول ــه أجهــزة احلكومــة كافــة، ومن مبوجــب في
ــساواة      ــق بامل ــة املتعل ــاري ومبفهــوم االتفاقي ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــة االتفاقي ــسني  الفعلي ــني اجلن ب

ــة   ــة للجن ــض  .وبالتوصــيات العام ــة أي ــرب اللجن ــا ا وتع ــدم    عــن قلقه ــة الطــرف مل تق  ألن الدول
ويـساورها القلـق    .  بأحكام االتفاقيـة يف احملـاكم      ةمعلومات عن الدعاوى اليت احتج فيها مباشر      

أيضا ألن النساء أنفسهن، وال سيما الالئي يعشن يف منـاطق ريفيـة ونائيـة، ال يـدركن مـا هلـن                      
  .ن املطالبة هبامن حقوق مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري ومن مث ال يستطع

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة اليت تكفل معرفة               - ١٥
علـى  مجيع أجهزة احلكومة، مبـا فيهـا اجلهـاز القـضائي، باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري                  

ــايف  ــو الكـ ــوتطبيقهالنحـ ــار، وذلـــك امـ ــا إطـ ــاكم  اباعتبارمهـ ــام احملـ ــوانني وأحكـ  لكـــل القـ
االتفاقية جبعل  وتوصي اللجنة   . سياسات املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة      وال

بــرامج  ال يتجــزأ مــن اوبروتوكوهلـا االختيــاري ومــا يتعلــق هبمــا مــن تــشريعات حمليــة جــزء 
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التعليم والتـدريب القـانونيني للقـضاة مبختلـف درجـاهتم واحملـامني واملـدعني العـامني، حـىت                   
افة قانونية تدعم املـساواة بـني الرجـل واملـرأة وعـدم التمييـز علـى أسـاس                   يتسىن ترسيخ ثق  
الدولة الطـرف علـى زيـادة وعـي املـرأة حبقوقهـا عـرب سـبل                 اللجنة  وحتث  . اجلنس يف البلد  

 وعلـى ضـمان تزويـد النـساء يف          ةاملـساعدة القانونيـ   التعريـف بالقـانون وتقـدمي       منها برامج   
مجيـع التـدابري    مـن خـالل     تفاقية وبروتوكوهلـا االختيـاري      مجيع أحناء البلد مبعلومات عن اال     

  .املناسبة
  

  آليات الشكاوى القانونية    
 يف االحتـاد الروسـي، لكـن يـساورها القلـق إزاء             أمني املظامل حتيط اللجنة علما بأنشطة       - ١٦

ساء تلـق أي شـكاوى مـن النـ    ي مل أمـني املظـامل  أن بـ املعلومات الواردة يف تقرير الدولة اليت تفيد        
قـانوين   مـن أن الدولـة الطـرف لـيس هلـا نظـام               ةولـذلك فـإن اللجنـة قلقـ       . نبشأن التمييز ضده  

أمــني ويــساورها القلــق أيــضا مــن أن توصــيات  . شــامل وفعــال للــشكاوى املقدمــة مــن النــساء 
 كذلك من أن الدولة الطـرف مل تقـدم معلومـات            ةواللجنة قلق .  ليست ملزمة للحكومة   املظامل

  .تمييز ضد املرأة اليت ُعرضت على احملاكم واهليئات األخرىعن عدد قضايا ال
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيـز اجلهـود الـيت تبـذهلا حلمايـة املـرأة مـن أي                 - ١٧

، كـأمني املظـامل يف االحتـاد الروسـي    عمل متييزي، مبا يف ذلك تعزيز والية اآلليـات القائمـة،           
هــذه املؤســسة وأنــشطتها مراعيــة لالعتبــارات  والتعريــف هبــا، وكفالــة أن تكــون تــشكيلة  

ــز حقــوق اإلنــسان  وأن تتــصدى علــى حنــو كامــل ملــ  اجلنــسانية  ــة سألة تعزي للمــرأة الواجب
وتوصـي  . وذلك بـسبل منـها النظـر يف إنـشاء إدارة مـستقلة معنيـة حبقـوق املـرأة                  ومحايتها،  

 وتـشجيعهن علـى     الدولـة الطـرف التـدابري الالزمـة لتوعيـة النـساء           تتخـذ   اللجنة أيضا بـأن     
وتطلـب اللجنـة كـذلك مـن الدولـة الطـرف       . التماس اإلنصاف يف حال تعرضـهن للتمييـز      

تدرج يف تقريرها املقبل معلومات عن عدد قضايا التمييز ضد املرأة اليت ُعرضت علـى                أن
  . واحملاكم واهليئات األخرىأمني املظامل

  
 اآللية الوطنية    

سائل املـ  تعـىن ب   ٢٠٠٦جلنة مشتركة بني اإلدارات يف عام       إىل إنشاء   بينما تشري اللجنة      - ١٨
 تعــرب عــن عميــق اصلة بــضمان املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف االحتــاد الروســي، فإهنــالــذات 
يف هذا الـصدد، عـن قلقهـا ألن اللجنـة           تعرب،  و. عدم وجود آلية وطنية للنهوض باملرأة     لقلقها  

وبينما حتيط اللجنـة علمـاً باملعلومـات املقدمـة        . غلقتالسابقة املعنية بالنهوض بوضع املرأة قد أ      
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من الوفد بـأن الدولـة الطـرف تعكـف حاليـاً علـى إعـداد خطـة عمـل وطنيـة جديـدة للنـهوض                      
 .ألن خطة العمل هذه مل تعتمد بعدباملرأة، فإهنا تأسف 

يف تنفيــذ االتفاقيــة مــسؤولية الدولــة الطــرف بــأن تكفــل متامــاً    وتــشري اللجنــة إىل  - ١٩
املساواة الرمسية والفعلية بني املرأة والرجل ومتتع املرأة جبميع حقـوق            ساءلة احلكومة عن  م

يف توصـيتها العامـة     الـواردة   يف هذا الصدد، إىل املبادئ التوجيهيـة         تشري،   ذلكك. اإلنسان
ــم  ــيجني بــ  ٦رق ــهاج عمــل ب ــشاءشأن  ويف من ــاملرأة، وال ســيما    إن ــهوض ب ــة للن ــة وطني  آلي
 تعجيـل وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى ال         . فعالال دائهاوط الالزمة أل  يتعلق بالشر  فيما
بواليــة واضــحة وتزويــدها بــاملوارد املاليــة  تكليفهــا إنــشاء آليــة وطنيــة للنــهوض بــاملرأة و ب

خطـة  اعتمـاد   ضـع و  بوتوصي اللجنة الدولـة الطـرف       كما  . والتقنية الالزمة ألدائها الفعال   
ــاملرأة عمــل  ــار   . وطنيــة شــاملة للنــهوض ب وهتيــب اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تــويل االعتب

الواجب لتوصيات اللجنة أثناء وضع خطة العمل هذه وأن تكفـل تنفيـذها الفعـال، مبـا يف                  
أثنــاء تنفيــذها وتقييمهــا بانتظــام،  والتــدابري الــيت اســتعني هبــا  ســتراتيجيات االذلــك رصــد 

 .للحكومة والربملانترسي نظاما لتقدمي تقارير دورية  وأن
  

 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

قلقهــا العميــق بــشأن اســتمرار املمارســات والتقاليــد      اإلعــراب عــن  اللجنــة   تكــرر  - ٢٠
ــة املتأصــلة إزاء أدوار ومــسؤوليات      و ــة والقوالــب النمطي ــسلطة األبوي املواقــف القائمــة علــى ال

تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا        ويف هـذا الـصدد،      . وهويات النساء والرجال يف مجيع مشارب احلياة      
. علــى دور املــرأة باعتبارهــا أمــاً ومقدمــة للرعايــةمــرارا وتكــرارا  تأكيــد الدولــة الطــرف حيــال
عــن القلــق ألن هــذه األعــراف واملمارســات تكــرس التمييــز ضــد النــساء     تعــرب اللجنــة كمــا

رية، هنــا تتجــّسد يف وضــعهن املهّمــش وغــري املتكــافئ مــع الــذكور يف جمــاالت كــثألوالفتيـات و 
فيها جماالت التعليم واحلياة العامة وصنع القرار والزواج والعالقـات األسـرية، ويف اسـتمرار                مبا

والعنـف  الزواج عن طريـق االختطـاف       املمارسات التقليدية الضارة وجرائم الشرف وعمليات       
لـب  ومنهجيـة لتغـيري القوا  فعالـة   ن الدولة الطرف مل تتخذ، حىت اآلن، إجراءات         ألضد املرأة، و  

 . النمطية والقيم واملمارسات التقليدية السلبية أو القضاء عليها

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تـضع دون إبطـاء اسـتراتيجية شـاملة، يـتم                       - ٢١
لتغــيري  إطارهــا اســتعراض التــشريعات وصــياغتها، ووضــع أهــداف وجــداول زمنيــة         يف

ــز ضــ     ــيت متّي ــة ال ــة والقوالــب النمطي ــرأةاملمارســات التقليدي ــا د امل ــضاء عليه ــا  أو الق ، وفق
وينبغي أن تشمل هذه التدابري بـذل        .من االتفاقية ) أ( ٥ و) و( ٢ و) قدمةامل( ٢ ادتنيللم
 النـساء والرجـال علـى مجيـع مـستويات           وجـه حنـو   للتوعيـة هبـذا املوضـوع ت      الالزمة  هود  اجل
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 وتـشري اللجنـة إىل أن   .اجملتمع املدينمنظمات تتخذ هذه التدابري بالتعاون مع     اجملتمع، وأن 
 إىل اعتبارهـا فـرداً      االتحول من التركيـز بـصورة رئيـسية علـى املـرأة باعتبارهـا زوجـة وأمـ                 

وطرفــاً فــاعالً يف اجملتمــع يعامــل علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل هــو أمــر ضــروري للتنفيــذ 
 الطـرف   الدولـة أيـضا   تـدعو اللجنـة     و. الكامل لالتفاقية وحتقيق املساواة بني املرأة والرجل      

 وفعالــة لتعزيــز فهــم املــساواة بــني املــرأة والرجــل والعمــل مــع مبتكــرةإىل أن تتخــذ تــدابري 
 .وسائط اإلعالم لتحسني صورة املرأة جبعلها إجيابية وخالية من القوالب النمطية والتمييز

  
 العنف ضد املرأة    

يــع أشــكاله يف جبمقــد ازداد  العنــف ضــد املــرأة نتعــرب اللجنــة عــن القلــق الــشديد أل  - ٢٢
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن قلقها لعدم اتبـاع         .األوساط اخلاصة والعامة على حد سواء     

لقـيم   ا وتعرب عن القلق بوجـه خـاص ألن       . هنج مشويل إزاء منع مجيع أشكال العنف ضد املرأة        
ق يف ر األزواج عمومـاً قـوامني علـى زوجـاهتم وخمـولني احلـ      اعتبـ ا  قـد أدت إىل األبوية الراسـخة  

ممارسة السلطة عليهن، مع إضفاء طابع شرعي على الرأي العام القائـل بـأن العنـف املـرتيل هـو                    
 ، يــشكل وصــمة اجتماعيــةوعــالوة علــى ذلــك، فــإن العنــف اجلنــسي واملــرتيل . مــسألة خاصــة

وباإلضـافة  . املـشكلة داخـل األسـرة     يقمن حبـل     الصمت و  نضغط على الضحايا ليلزم   جيري ال و
اللجنــة مــع القلــق أن حــاالت العنــف املــرتيل غالبــاً مــا تعــاجل علــى أهنــا هتمــاً إىل ذلــك، تالحــظ 

قلـق إزاء التعـديالت     العـن   أيـضا   تعـرب اللجنـة     و.  الضحية وليس املدعي العام     من خاصة تقدم 
تعفـي علـى مـا يبـدو املـادة         والـيت مبوجبـها     اليت أدخلت يف اآلونة األخرية على القـانون اجلنـائي           

مت إذا لمــرة األوىل مــن املــسؤولية اجلنائيــة عــن ممارســة اجلــنس مــع قاصــر   اجملــرمني ل) ٤ (١٣٤
بيانات ومعلومـات عـن وقـوع       عدم توفر   وتعرب اللجنة عن األسف إزاء      . الضحيةالزواج من   
وجـــود دراســـات وكـــذلك إزاء عـــدم مـــن العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات،   خمتلفـــة أشـــكال

عــدم وجــود إزاء أيــضا ب عــن القلــق واستقــصاءات عــن مــدى العنــف وأســبابه اجلذريــة وتعــر 
 القليلة املوجـودة يف مـدن خمتـارة    ىألن املآو وبرنامج وطين يوفر املأوى لضحايا العنف املرتيل،        

تقـصر خـدماهتا علـى      وألن معظـم املـآوى      حمدودة للغاية،   مساعدة أولئك الضحايا    على  قدرهتا  
 . نيلياحملسكان ال مناملواطنني الروس 

لدولة الطرف على إيالء االهتمام، علـى سـبيل األولويـة، ملكافحـة       وحتث اللجنة ا     - ٢٣
توصـيتها  وفقـاً ل   ،العنف ضد النساء والفتيات واختاذ تدابري شاملة للتـصدي لـذلك العنـف            

 يتعلـق جبميـع     شـامل اعتمـاد قـانون     ب التعجيـل  تلـك التـدابري   أن تـشمل    وينبغي  . ١٩العامة  
عـائلي، وجتـرمي االغتـصاب الزوجـي والعنـف         العنـف ال  مبـا فيهـا     أشكال العنف ضـد املـرأة،       

.  واجلـرائم املرتكبـة باسـم الـشرف        اتاملؤسـس داخـل   اجلنسي والتحرش اجلنـسي والعنـف       
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وضع خطة عمل متسقة ومتعددة القطاعات ملكافحة       تلك التدابري    ينبغي أن تشمل     ذلكك
 مـن   )٤ (١٣٤علـى تعـديل املـادة       أيـضا   وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف        . العنف ضد املرأة  

. قانون العقوبات لضمان عدم استفادة مرتكيب العنف ضـد املـرأة مـن أي ختفيـف للعقوبـة                 
بالدولة الطرف العمل على حتقيق زيادة كبرية يف عدد املالجئ وقـدرة    أيضا  هتيب اللجنة   و
عاهبا وضمان توزيعهـا اجلغـرايف املناسـب وإزالـة أيـة حـواجز حتـول دون دخوهلـا، مثـل                   ياست

هيئـات  وتوصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـزود الـشرطة و             .  اإلقامة شروط التسجيل أو  
االدعاء العام والسلطة القضائية واهليئات احلكومية املعنية األخرى بالتـدريب الـالزم علـى              
العنــف املــرتيل وتطلــب أيــضاً إىل الدولــة الطــرف أن تزودهــا ببيانــات ومعلومــات عــن          

واألصل حبسب الفئة العمرية   مصنفة   املرأة،   االجتاهات يف انتشار خمتلف أنواع العنف ضد      
 .واملناطق احلضرية والريفيةالعرقي 

  
 القوقازمشال العنف ضد املرأة يف     

العادات واألعـراف االجتماعيـة قـد تـأثرت علـى حنـو       تالحظ اللجنة مع بالغ القلق أن     - ٢٤
ــالغ بــ  ــشان وارتفــاع   الرتاعني املــسلحني ب ــذين شــهدهتما الشي علــى مــر  فيهــا لعنــف امعــدل الل

.  وأن األمناط القائمة من التمييز ضـد املـرأة باتـت أكثـر حـدة     ،السنوات اخلمس عشرة األخرية 
ويف هذا الصدد، تعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص حيـال ارتفـاع معـدل العنـف ضـد املـرأة                     
وعمليات قتـل النـساء يف الشيـشان وحيـال املمارسـات التقليديـة الـضارة مثـل جـرائم الـشرف                      

مـع القلـق أن حـاالت العنـف         وتالحـظ اللجنـة أيـضا       . الزواج عن طريق االختطـاف    ليات  وعم
 .باعقال وةحاكمضع مرتكبوها للمخيقلما وأعمال القتل هذه نادراً ما توثق و

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ إجراء فوري يكفل محايـة حقـوق اإلنـسان          - ٢٥
وينبغي للدولـة   .  التابعة لالحتاد الروسي   الشيشانية  مجهورمبا فيها   ،  القوقازمشال  يف  للمرأة  

ما يرتكب من الطرف أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة لوضع حد لإلفالت من العقاب على 
يف مشال القوقاز، وذلك بضمان إجراء حتقيـق تـام          الفتيات   النساء و  وقتل حبق عنف  أعمال  

مــن رف النظــر عمــا إذا كــانوا   يف هــذه احلــاالت وتقــدمي اجلنــاة إىل العدالــة، بــص  عاجــلو
 تقـدمي  كفالةوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل      . كوميةاحلكومية أو غري    احلفاعلة  الهات  اجل

 أسـر املتوفيـات، وإىل إرسـال    وأن يـشمل ذلـك أفـراد   تعـويض كـاف للـضحايا الناجيـات،     
تفيــد بــأن انتــهاكات حقــوق اإلنــسان لــن جيــري التــسامح بــشأهنا وســيتم   رســالة واضــحة 

 واحملاكمــات  املستفيــضةالتحقيقــاتومــن خــالل شــكاوى حقــوق اإلنــسان،  تــصدي هلــا ال
التدابري الالزمة لتنفيـذ    اختاذ  وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل       . العادلة ومعاقبة اجلناة  

يف  املقـررة اخلاصـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة، وأسـبابه وعواقبـه،               اليت أصدرهتا   توصيات  ال
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 وعــالوة علــى .)١(٢٠٠٤ديــسمرب /إىل االحتــاد الروســي يف كــانون األولأعقــاب زيارهتــا 
ذلك، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعتمد برامج هتـدف إىل إعـادة إدمـاج املـرأة يف                   

 . التابعة لالحتاد الروسيالشيشانيف مجهورية عمليات التنمية 
  

 االجتار    

ــة يف اعقوبــات اليف قــانون يري إدخــال معــا ٢٠٠٣يف عــام أنــه مت اللجنــة الحــظ ت  - ٢٦ لدول
انتـشار االجتـار يف الدولـة       شـدة   غـري أهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء            . حتظـر االجتـار بالبـشر      الطرف

وبينمـا تالحـظ اللجنـة مـع     . عـداد التقريـر  إالطرف الذي ازداد أكثر من ست مرات أثناء فتـرة        
لعـدم وجـود    إهنـا تأسـف     القلق أن االحتاد الروسـي هـو بلـد مـصدر وعبـور ومقـصد لالجتـار، ف                 

ــض         ــصر، التعوي ــن فــيهم الق ــشأن عــدد ضــحايا االجتــار، مب ــات مبوبــة ب ــيت مت تلقيهــا  بيان ات ال
اإلحصاءات املتعلقة بالشكاوى والتحقيقات واملالحقات القضائية واجلزاءات املفروضـة علـى         و

ب معاجلــة الدولــة الطــرف لألســبا عــن القلــق إزاء عــدم أيــضا تعــرب و. مــرتكيب هــذه اجلــرائم
. معاجلـة جديـة   جتـار  الرامية إىل معاجلـة مـشكلة اال    هااجلذرية لالجتار، األمر الذي يعرقل جهود     

وتعرب اللجنة أيضاً عن القلق لعدم وجود تدابري تشريعية خاصة وتدابري أخرى حلمايـة النـساء     
ــن وكــاالت الــ        ــار باألشــخاص وم ــة يف االجت ــف املتورط ــن وكــاالت التوظي ــات م  زواجوالفتي

عـن القلـق إزاء   اللجنـة  تعـرب  وإضـافة إىل ذلـك،   . ج من مـواطنني أجانـب  يزوت يف ال املتخصصة
أو اتفاقات إقليميـة وثنائيـة مـع بلـدان          /تفاهم و للاملعلومات املتاحة عن وجود مذكرات      ضعف  

، وعـن تطبيـق تلـك    مـع بلـدان رابطـة الـدول املـستقلة     املربمـة  أخرى بشأن االجتار، مبا يف ذلـك        
 .فاقاتأو االت/املذكرات و

عـرب   مـن االتفاقيـة تنفيـذاً تامـاً،          ٦وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تنفيـذ املـادة              - ٢٧
شأن سن تشريعات وطنية حمددة ووضع سياسة شـاملة وخطـة عمـل بـ       بالتعجيل  سبل منها   

وهتيـب  . للضحايا ساعدةاملماية واحلما يكفي من معاقبة اجلناة وتوفري   تكفل  ظاهرة االجتار   
 الدويل واإلقليمـي    األصعدةعلى  املبذولة للتعاون   لة الطرف أن تزيد جهودها      اللجنة بالدو 

تبادل املعلومات ملنـع االجتـار واملواءمـة بـني          عرب  والثنائي مع بلدان املنشأ والعبور واملقصد       
 املتجرين، مبـا يف ذلـك داخـل بلـدان رابطـة الـدول       حماكمةاإلجراءات القانونية اهلادفة إىل     

التوظيـف علـى   وكـالء  اليت يتبعهـا    وسائل  ي هلذه اجلهود أن تشمل تعميم ال      وينبغ. املستقلة
 املعلومــات والــدورات ةتاحــإبأيــضا توصــى اللجنــة و. الفئــات املعرضــة للخطــر والــشرطة

جتــار للجهــاز القــضائي وملــسؤويل إنفــاذ القــانون  املتعلقــة بتــشريعات مكافحــة االالتدريبيــة 

_________________ 
  )١(  E/CN.4/2006/62/Add.2.  الفرع جيم٨٦الفقرة ،.  



CEDAW/C/USR/CO/7
 

10 10-48552 
 

وباإلضـافة إىل ذلـك، توصـي       . اء البلـد  رج مجيع أ  وخفر احلدود واملرشدين االجتماعيني يف    
جـذوره، هبــدف  ن االجتـار وأن تعـاجل   عــاللجنـة الدولـة الطـرف بــأن تعـد دراسـات مقارنـة       

لقضاء على ضعف الفتيات والنساء يف مواجهة املتجرين وبذل اجلهود الراميـة إىل إنعـاش     ا
ن تكفـل الرصـد املنـهجي    وهتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أ   .  يف اجملتمعنالضحايا وإدماجه 

والتقييم الدوري، باتباع سبل منها مجع وحتليل بيانات عن االجتار، وإدراج هـذه البيانـات               
 .يف تقريرها الدوري القادم

  
  استغالل البغاء    

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم توافر بيانات عن مدى انتشار البغـاء لـدى الدولـة                   - ٢٨
 ألن تصنيف القانون الروسـي للبغـاء علـى أنـه جرميـة إداريـة        كذلك أعربت عن قلقها   . الطرف

جيعل النساء املشتغالت بالبغـاء عرضـة للتحـرش ولألنـواع املختلفـة مـن اإلسـاءات علـى أيـدي              
أفـراد الــشرطة الــذين يرتكبــون هــذه االنتــهاكات دون اخلــضوع للعقــاب، وألن هــؤالء النــساء  

  .تعتمد هلن أي برامج وقائية صحية خاصة مل
سألة البغــاء ملــ التــصديوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اتبــاع هنــج شــامل يف    - ٢٩

لتخلي عن ممارسة البغـاء ملـن ترغـب يف التخلـي عـن تلـك املمارسـة،                  ليشمل وضع برامج    
ــة . والتركيــز علــى التحقيــق يف أمــر مــستغلي البغــاء وحماكمتــهم ومعاقبتــهم    وهتيــب اللجن

ــدابري   ــة الطــرف أن تتخــذ مجيــع الت ــة املــشتغالت بالبغــاء مــن أعمــال    بالدول  الالزمــة حلماي
وهتيـب اللجنـة أيـضا بالدولـة الطـرف          .  اليت يرتكبها أفراد الشرطة    سوء املعاملة التحرش و 

أن تكفل االضطالع بالرصد املنهجي والتقييم الدوري بطـرق منـها مجـع البيانـات املتعلقـة               
  .يانات يف تقريرها الدوري املقبلباستغالل النساء يف البغاء وحتليلها، وأن تدرج هذه الب

  
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

ا الدولــة الطــرف لتعزيــز مــشاركة املــرأة يف احليــاة  هتختــذا اللجنــة التــدابري الــيت الحــظت  - ٣٠
غـري أن اللجنـة   . السياسية والعامة، مبا يف ذلك إجراء تعديالت علـى قـوانني االنتخابـات لـديها            

ن عدد النساء العامالت يف اهليئات التـشريعية االحتاديـة قليـل جـدا يف الوقـت                 يساورها القلق أل  
ــوطين للمــوظفني        ــاطي ال ــة ضــئيلة مــن االحتي ــسبة مئوي ــثلن ســوى ن ــساء ال مي احلــايل، وألن الن

وتعرب اللجنة عن قلقهـا أيـضا إزاء اسـتمرار ضـعف متثيـل              . رفيعةاإلداريني ذوي اإلمكانات ال   
ة والــسياسية واملهنيــة، مبــا يف ذلــك يف الــسلك الدبلوماســي ويف أوســاط   املــرأة يف احليــاة العامــ 

  .أساتذة اجلامعات، ويف مناصب صنع القرار، مبا فيها مناصب اإلدارة العليا
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وتوصي اللجنة بأن تتبع الدولة الطرف سياسات منتظمة ترمي إىل تعزيز املشاركة      - ٣١
 القـرار يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة            الكاملة للمرأة على قدم املساواة يف عمليـات صـنع         

 املتعلقـة   ٢٣وتوصـي بـأن تنفـذ الدولـة الطـرف التوصـية العامـة رقـم                 . والسياسية واملهنيـة  
بدور املرأة يف احلياة العامة تنفيذا كامال وتـدعو الدولـة الطـرف إىل اعتمـاد تـدابري خاصـة                    

، مـن أجـل      للجنة ٢٥عامة رقم    من االتفاقية والتوصية ال    ٤ من املادة    ١لفقرة  وفقا ل مؤقتة  
. التعجيل مبـشاركة املـرأة بـصورة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة يف احليـاة العامـة والـسياسية                     

وتوصـي اللجنـة بتنفيـذ أنـشطة للتوعيـة بأمهيـة مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرارات اخلاصــة           
ــة        ــة وإرشــادية توجــه للمرشــحات للمناصــب العام ــرامج تدريبي ــاجملتمع ككــل ووضــع ب ب

 عـن مهـارات     احلاليـة واملقبلـة   املنتخبات لشغل تلك املناصب، وبرامج للقيادات النسائية        و
وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن ترصــد الدولــة الطــرف عــن كثــب فعاليــة   . القيــادة والتفــاوض

  .التدابري املتخذة والنتائج احملققة وأن تبلغ اللجنة مبا تصل إليه يف هذا الصدد
  

  قوق اإلنسانالصحفيات واملدافعات عن ح    
 عـن تعـرض الـصحفيات       ةتعرب اللجنة عن بالغ قلقها بشأن ما وردها من أنباء موثوق            - ٣٢

ــة الطــرف للتحــرش و   العتــداءات العنيفــة والقتــل،  لواملــدافعات عــن حقــوق اإلنــسان يف الدول
ــيما الو ــا     س ــا فيه ــاز، مب ــة مشــال القوق ــامالت يف منطق ــة  الع ــشانمجهوري ــاد  الشي ــة لالحت  التابع

األشـخاص  وتأسف اللجنة لعدم اختاذ الدولة الطرف تدابري فعالة حلمايـة حـق هـؤالء         . الروسي
  .يف احلياة ويف األمن

ــة        - ٣٣ ــة محاي ــة لكفال ــة وفعال ــة الطــرف أن تتخــذ خطــوات فوري ــة بالدول وهتيــب اللجن
 الـاليت يقمـن برصـد انتـهاكات حقـوق املـرأة             ملدافعات عن حقـوق اإلنـسان     لصحفيات وا ا

 من أعمال التخويف ومـن أي ظـروف أخـرى غـري مواتيـة قـد يتعرضـن هلـا                     واإلبالغ عنها 
يف وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى كفالـة إجـراء التحقيقـات                . نتيجة ألنشطتهن املهنية  

  .وتوقيع العقوبات بصورة سريعة وحمايدة وفعالةتلك احلاالت 
  

  التعليم    
مـن اجلنـسني يف جمـال التـدريس،        تعرب اللجنة عن القلق إزاء اخـتالل نـسب العـاملني            - ٣٤
ــن         إذ ــم م ــة ه ــادة يف املؤســسات التعليمي ــا والق ــدرجات العلي ــة املدرســني احلــاملني لل أن أغلبي

أسـاس نـوع اجلـنس يف اختيـار         علـى    الطـالب    فـصل كذلك يساور اللجنة القلـق إزاء       . الذكور
ــات يدرســ معظــم ف(جملــال الدراســي  ا ــدرس معظــم   نالفتي ــسانية يف حــني ي ــوم اإلن ــان  العل  الفتي

 وجود أي حوافز تـشجع      تشري إىل  معلومات   لعدم وجود  ، وتعرب عن أسفها   )املواضيع التقنية 
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ويؤسف اللجنـة كـذلك   . تقليديا الذكور يسيطر علبها النساء على خوض ميادين الدراسة اليت       
  .ات مصنفة كافية تغطي جمال التعليمأنه ال توجد بيان

ــة الطــرف علــى أن    - ٣٥ ــة الدول ــا للمــادة  وحتــث اللجن ــة  ١٠ تعــزز امتثاهل  مــن االتفاقي
األسـاس  أنـه   حقـوق اإلنـسان و    أنـه حـق مـن         التوعية بأمهية التعليم باعتبـار     تعمل على  وأن

ن تتخـذ الدولـة الطـرف التـدابري         أوتوصـي اللجنـة بـ     . الذي تقوم عليه عمليـة متكـني املـرأة        
 وللتوصـية العامـة     ٤ا للمادة   الضرورية، مبا يف ذلك االستعانة بالتدابري اخلاصة املؤقتة، وفق        

يل ويف املناصـب    ا، من أجل زيادة عدد املدرسات يف مستويات التعلـيم العـ            للجنة ٢٥رقم  
ن تتخذ الدولة الطرف تـدابري فعالـة إلهنـاء الفـصل القـائم         أوتوصي اللجنة أيضا ب   . القيادية

ليميـة واملهنيـة    يـارات التع  بفعل الواقـع يف ميـادين التعلـيم وللتـشجيع فعليـا علـى تنويـع اخل                
خـوض ميـادين الدراسـة الـيت دأب     املتاحة للمرأة والرجـل وإتاحـة حـوافز تـدفع املـرأة إىل              

وتطلب اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها . الذكور على السيطرة عليها
 بيانات إحصائية تغطي جمال التعليم، وتكون مصنفة حسب اجلنس واألصل العرقي            القادم
  .اطق الريفية واحلضرية والصعيد االحتادي وصعيد املناطقواملن
  

  العمالة    
تكافؤ فـرص   ب مستقلة تتعلق  اللجنة من جديد عن القلق إزاء عدم وجود قوانني           تعرب  - ٣٦

إزاء تدهور حالـة املـرأة يف ميـدان         أيضا  وال تزال اللجنة تشعر بالقلق      . العمل يف الدولة الطرف   
لساحقة من العاملني يف وظائف متدنية املـستوى واألجـر يف خمتلـف             العمل وتشكيلها لألغلبية ا   

 ويساورها القلق كذلك إزاء اسـتمرار تعـرض النـساء للتمييـز يف القطـاع                .نواحي القطاع العام  
ويف هــذا الــصدد، . اخلــاص، واخنفــاض نــصيبهن مــن الوظــائف املرتفعــة األجــر يف هــذا القطــاع

سـعة القائمـة بـني اجلنـسني فيمـا يتعلـق بـاألجور، حيـث                تشري اللجنة مع القلـق إىل الفجـوة الوا        
ومــع .  يف املائــة مــن متوســط دخــل الرجــل يف مجيــع أحنــاء البلــد٦٤ميثــل متوســط دخــل املــرأة 

التنويه بسياسة الدولة الطرف املتمثلـة يف محايـة املـرأة مـن ظـروف العمـل غـري املأمونـة، تؤكـد                       
يزيـد  اليت  يف سن احلمل من قائمة من الوظائف        يت  اللجنة جمددا قلقها بشأن استبعاد النساء الال      

 وظيفة، األمر الذي قـد يـؤدي فعليـاً إىل اسـتبعاد النـساء مـن قطاعـات معينـة                     ٤٠٠عددها عن   
حــظ  يف الوقــت احلــايل، وتالختــضع للنظــربيــد أن اللجنــة تــدرك أن هــذه القائمــة . مــن العمالــة

. حملظـورة إذا تـوافرت املعـايري الالزمـة       النـساء يف الوظـائف ا      كذلك أن أرباب العمل قد يعينون     
ــالقلق   ــة ب ــشعر اللجن ــضاوت ــه    أي ــى أن ــسي عل ــضيق للتحــرش اجلن ــضحية أداء إزاء التعريــف ال  ال

  .عمال جنسية رغماً عنهاأل
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وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تكفـل تكـافؤ الفـرص أمـام املـرأة يف سـوق                     - ٣٧
تها  اهلـدف، تؤكـد اللجنـة جمـدداً توصـي      قاً هلذا وحتقي.  من االتفاقية  ١١العمل، وفقاً للمادة    

طرف بسن قانون يتعلق بتكافؤ فرص العمل، وحيظر التمييـز يف           الالسابقة بأن تقوم الدولة     
 التـساوي يف األجـر عـن       شترط، ويـ   من اخلدمة  التوظيف والترقية وظروف العمل والفصل    

وتكـرر  . صافتـ االنل  إلجراءات وسـب  إلعمال الفعال   العمل املتساوي القيمة وينص على ا     
دولة الطرف على مجيع أرباب العمل االمتثال للمعايري ط الرتشاللجنة أيضا توصيتها بأن ت    

تـيح للمـرأة والرجـل العمـل يف ظـروف صـحية وأمنيـة               يمـن شـأنه أن      األمر الـذي     ،ررةاملق
ــبة ــرة  . مناس ــاة الفق ــع مراع ــادة  ٣وم ــة   ١١ مــن امل ــة، توصــي اللجن  مبواصــلة مــن االتفاقي
اض قائمة الوظائف احملظورة، بالتشاور مع املنظمات النسائية غري احلكوميـة، هبـدف             استعر

 القيـود املفروضـة علـى احلـاالت الـيت يلـزم فيهـا        حبيـث تقتـصر  ض عدد هذه الوظائف     يفخت
متاماً استبعاد املرأة من أجـل محايـة صـحتها اإلجنابيـة، وكفالـة تناسـب التـدابري املتخـذة مـع               

وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف كـذلك علـى توسـيع نطـاق              . املطلوبةطابع ونطاق احلماية    
  .تعريف التحرش اجلنسي واختاذ تدابري ملموسة للتصدي له، مبا يف ذلك يف مكان العمل

  
  الصحة    

رغم أن اللجنة تثين على اجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف يف جمـال الرعايـة الـصحية،                     - ٣٨
ــة   ــاة ”مبــا يف ذلــك محل طــرأ علــى معــدل الوفيــات النفاســية   ، واالخنفــاض الــذي  “أعطــين احلي

 حالـــة ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٢٢، إىل ١٩٩٨ حالـــة والدة يف عـــام ١٠٠ ٠٠٠ لكـــل ٤٤ مـــن(
 احلكـومي علـى خـدمات    اإلنفـاق ، فإهنا تـشري مـع القلـق إىل أن خفـض         )٢٠٠٧والدة يف عام    

ية، وال سـيما يف     الصحة العامة كان له أثر سليب علـى إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات الـصح                 
وتــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء ضــعف إمكانيــة احلــصول علــى خــدمات الــصحة   . املنــاطق الريفيــة

اإلجنابيــة واجلنــسية، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، وكــذلك ألن نــسبة النــساء يف ســن احلمــل    
م  يف املائــة، كمــا أن بــرامج تنظــي٢٧الــاليت يــستعملن وســائل منــع احلمــل احلديثــة ال تتجــاوز  

ــاهج املدرســية   األســرة ال ــدخل ضــمن املن ــة  . ت ــشري اللجن ــم   كــذلك وت ــه رغ ــق إىل أن ــع القل م
االخنفاض الذي طرأ على معدل حاالت اإلجهاض، فإن اإلجهاض ال يـزال يـستخدم كوسـيلة       

علـى نـسبة    سـنويا   وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء الزيادة اليت تطرأ         . من وسائل تنظيم النسل   
  .ملرضى احلديثي اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشريةالنساء يف أوساط ا

وهتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تتخـذ مجيـع التـدابري الـضرورية لتحـسني سـبل                      - ٣٩
حصول املرأة على الرعاية الصحية واخلـدمات املتـصلة بالـصحة، يف إطـار التوصـية العامـة               

لة لزيادة املعرفة بوسائل منـع      وتطلب اللجنة تعزيز وتوسيع اجلهود املبذو     .  للجنة ٢٤رقم  
تواجه املـرأة  أال احلمل امليسورة التكلفة وسبل احلصول عليها يف مجيع أحناء البلد، وكفالة           

املتعلقة بتنظـيم  واخلدمات املعلومات على  حتول دون حصوهلا    عوائقيف املناطق الريفية أي     
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واســع وتوجيههــا إىل بتعزيــز التربيــة اجلنــسية علــى نطــاق  أيــضا وتوصــي اللجنــة . األســرة
املراهقات واملراهقني، مع إيالء اهتمام خاص ملنع حاالت احلمل املبكر ومكافحـة حـاالت              
ــة           ــريوس نقــص املناع ــك ف ــا يف ذل ــسي، مب ــصال اجلن ــق االت ــن طري ــل ع ــيت تنتق ــدوى ال الع

  .اإليدز/البشرية
  

   اهلوية اجلنسانيةاتالسحاقيات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغاير    
رحيب اللجنة مبا ذكره الوفد بشأن حظر التمييـز يف الدولـة الطـرف ألي سـبب      رغم ت   - ٤٠

فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء أعمـال      مبا يف ذلك التمييز على أساس امليل اجلنـسي       من األسباب،   
العنف اليت ترتكـب ضـد الـسحاقيات ومزدوجـات امليـل اجلنـسي ومغـايرات اهلويـة اجلنـسانية،                    

 لالعتـداء والقتـل     الـبعض ، وتعـرض     هبـن  أفـراد الـشرطة   بتحـرش   تفيـد   يف ذلـك التقـارير الـيت         مبا
ــوهلنبــسبب  ــسيةمي ــادين العمــل      .  اجلن ــائم يف مي ــز الق ــضا إزاء التميي ــق أي ــة القل ــساور اللجن وي

  . والرعاية الصحية والتعليم وغري ذلك من امليادين
ف والتمييـز   وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن توفر احلماية الفعالة من أعمـال العنـ              - ٤١

 اجلنسية، وال سيما عن طريق سن تشريعات شاملة ضد التمييز           حياهتنضد النساء بسبب    
.  اجلنـسي  ي يقوم على أسباب من بينها امليـل       تشتمل على حظر أشكال التمييز املتعدد الذ      

تمييـز ضـد   الوحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا علـى تكثيـف اجلهـود الـيت تبـذهلا ملكافحـة        
ية، وذلك بوسائل من بينها انزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسالسحاقيات وم

  .ملوظفي إنفاذ القانوناملالئم شن محلة للتوعية تستهدف عموم اجلمهور، وتوفري التدريب 
  

  الريفيات    
ــة الطــرف      - ٤٢ بــشأن اســتمرار الوضــع  تالحــظ اللجنــة مــع القلــق مــا ورد يف تقريــر الدول

ومـع اإلشـارة إىل املعلومـات الـواردة بـشأن وجـود عـدد مـن               . لريفياتاالصعب الذي تواجهه    
السياسات والربامج املتعلقة بسكان الريف، تعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة املعلومات املقدمـة              
عن السياسات أو االستراتيجيات أو الربامج الوطنية اليت تنفذها الدولة الطـرف للنـهوض حبالـة     

 يف ذلــك إمكانيــة حــصوهلن علــى الرعايــة الــصحية والتعلــيم وفــرص نــساء وفتيــات الريــف، مبــا
وتأسـف اللجنـة أيـضا لعـدم        . العمل واألراضي واالئتمان ووصوهلن إىل مستويات صنع القـرار        

  .وجود معلومات عن اختاذ تدابري لزيادة وعي املرأة الريفية حبقوقها الواردة يف االتفاقية
 معلومـات تفـصيلية   القـادم أن تدرج يف تقريرها تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف     و  - ٤٣
ــ عــن علــى  هبــا الدولــة الطــرف  تطلعالــيت اضــربامج الــســتراتيجيات أو االسياسات أو ال

ــوطين   ــصعيد ال ــات الريــف  ال ــساء وفتي ــة ن ــهوض حبال ــسناتللن ــة   وامل ــا يف ذلــك إمكاني ، مب
صـوهلن إىل   حصوهلن على الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل واألراضي واالئتمان وو         
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. املبـادرات احلكوميـة واإلجنـازات الـيت حققتـها         هـذه   مستويات صنع القرار، وبشأن تـأثري       
ــواردة يف       ــة حبقوقهــا ال ــرأة الريفي ــة الطــرف أن تعــزز وعــي امل ــضا بالدول ــة أي وهتيــب اللجن

وهتيــب . القــانون وتقــدمي املــساعدة القانونيــةالتعريــف باالتفاقيــة بوســائل مــن بينــها بــرامج 
  .احلكماءكذلك بالدولة الطرف أن تكفل مشاركة املرأة يف جملس اللجنة 

  
  نساء األقليات العرقية    

.  البـالغ إزاء حالـة نـساء األقليـات العرقيـة يف الدولـة الطـرف                هـا تعرب اللجنـة عـن قلق       - ٤٤
وتشري اللجنة مع القلق إىل أن الدولة الطرف مل تعتمد تشريعات شاملة ملكافحة التمييـز ترمـي                 

الرومـا واملنحـدرون مـن     طائفـة    إىل الشيـشان و    وناية األقليـات العرقيـة، وال سـيما املنتمـ         إىل مح 
ة التقليدية لإلناث تـشيع أكثـر   وتشعر اللجنة بالقلق كذلك ألن القوالب النمطي. أصول أفريقية 

ــا وباإلضــافة إىل ذلــك، تأســف اللجنــة لعــدم تقــدمي      . تــشيع يف أوســاط الطوائــف العرقيــة    م
تثقيـف نـساء األقليـات العرقيـة بـشأن حقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك التثقيـف                     معلومات بـشأن    

  . بشأن املساواة بني اجلنسني
هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تـويل اهتمامـاً خاصـاً الحتياجـات نـساء وفتيـات                 و  - ٤٥

ملكافحـة التمييـز ترمـي إىل محايـة األقليـات           شـاملة   األقليات العرقية، وأن تعتمد تـشريعات       
ــةالع ــة الطــرف  . رقي ــة الدول تحــسني علــى اســتخدام طــرق مبتكــرة ل أيــضا وتــشجع اللجن

املعلومــات املتاحــة بــشأن أحكــام االتفاقيــة والربوتوكــول االختيــاري وزيــادة الــوعي هبــا يف 
وتطلب اللجنة إدراج معلومات شاملة يف التقريـر        . أوساط نساء وفتيات األقليات العرقية    

اهات السائدة علـى مـر      انات مفصلة حسب اجلنس عن االجت     الدوري املقبل، مبا يف ذلك بي     
ققـة   الوضع الفعلي لنساء األقليات العرقية وتأثري التدابري املتخذة والنتائج احمل          الزمن، وعن 

  .والفتيات ج خاصة هلؤالء النساءفيما يتعلق بتنفيذ سياسات وبرام
  

  ةأشكال التمييز املتعدد    
املقدمـة عـن فئـات      واإلحـصاءات   قر الشديد يف املعلومات     يساور اللجنة القلق إزاء الف      - ٤٦

ــهن    ــات، ومنـ ــساء والفتيـ ــة مـــن النـ ــازلمعينـ ــوء والالجئـــات  خادمـــات املنـ  وملتمـــسات اللجـ
وتشعر اللجنة بـالقلق أيـضا ألن هـؤالء النـساء والفتيـات             . واملشردات داخلياً وفتيات الشوارع   

اصـة فيمـا يتعلـق بإمكانيـة احلـصول علـى            كثرياً ما يعانني من أشـكال متعـددة مـن التمييـز، وخب            
يثري قلـق  مما و. التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية واحلماية من العنف والوصول إىل العدالة       

ــة كــذلك أن القــ   ــنيانواللجن ــالالجئني ال تــ   ة الوطني ــة ب ــى أي إجــراءات خاصــة   املتعلق نص عل
  .لالعتراف مبلتمسات اللجوء باعتبارهن من الالجئني
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طلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل صورة شاملة للوضع             تو  - ٤٧
الفعلــي للفئــات الــضعيفة مــن النــساء والفتيــات يف مجيــع اجملــاالت الــيت تغطيهــا االتفاقيــة،    

ــرامج وإجنــازات حمــددة   ــة الطــرف أن تــدرج يف   . ومعلومــات عــن ب ــة بالدول وهتيــب اللجن
ئني إجـــراءات خاصـــة لالعتـــراف مبلتمـــسات اللجـــوء  قوانينـــها الوطنيـــة املتعلقـــة بـــالالج 

  . باعتبارهن من الالجئني
  

  الزواج والعالقات األسرية    
ــالقلق إزاء اســتمرار حــاالت زواج الفتيــات املبكــر وتعــدد الزوجــات       - ٤٨ ــة ب تــشعر اللجن

كذلك يساور القلق اللجنـة إزاء عـدم وجـود إطـار قـانوين لعالقـات                . وخباصة يف مشال القوقاز   
قد جتد فيها املرأة نفـسها      وما يترتب عليها من حالة الضعف اليت        رتباط القائمة حبكم الواقع     اال

عند انفصام العالقة وظهور حاجة إىل تقسيم املمتلكات واألصول دون وجـود اتفـاق تعاقـدي       
كمــا تــشعر اللجنــة بــالقلق ألن املــرأة الــيت حتــاول الــتخلص مــن عالقــة تتــسم   . مــسبق مناســب
فــسها يف معظــم األحيــان عــاجزة عــن احلــصول علــى ســكن أو مــأوى مــستقل    بــالعنف جتــد ن

وغالبــا مــا تــضطر إىل تقاســم مكــان اإلقامــة نفــسه مــع الــشريك مرتكــب العنــف، وحــىت بعــد   
  .الطالق رمسيا

اللجنــة بالدولــة الطــرف أن تنفــذ تــدابري ترمــي إىل القــضاء علــى تعــدد         هتيــبو  - ٤٩
، وأن تتخـذ     للجنة ٢١إليه التوصية العامة رقم     الزوجات يف مجيع احلاالت، حسبما تدعو       

وتوصي اللجنة أيضا بـأن تتخـذ الدولـة    . مجيع التدابري الالزمة ملكافحة عادة الزواج املبكر  
الطـرف تــدابري فعالــة لــضمان أن يكفــل للمــرأة، علـى قــدم املــساواة مــع الرجــل، احلــق يف   

لقائمــة حبكــم الواقــع عنــد   أثنــاء عالقــات االرتبــاط ااكتــسبتاملمتلكــات واألصــول الــيت 
ــة    .انفــصام تلــك العالقــات  ــة الطــرف أن هتيــئ الظــروف املواتي ــة بالدول  كمــا هتيــب اللجن

حلصول املرأة على سـكن أو مـأوى مـستقل، مبـا يف ذلـك املـرأة الـيت حتـاول الـتخلص مـن                         
  .عالقة تتسم بالعنف

  
   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

 مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١ولة الطـرف علـى أن تقبـل تعـديل الفقـرة             تشجع اللجنة الد    - ٥٠
  . اجتماعات اللجنةدة انعقاداالتفاقية، وهي الفقرة املتعلقة مب

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
،  مبقتضى االتفاقيـة   التزاماتحتث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء مبا عليها من            - ٥١

 علـى حنـو كامـل، األمـر الـذي يعـزز أحكـام               على أن تستعني بإعالن ومنهاج عمـل بـيجني        
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علومــــات عــــن ذلــــك يف تقريرهــــا وتطلــــب إىل الدولــــة الطــــرف أن تقــــدم ماالتفاقيــــة، 
  .املقبل الدوري

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

بـد منـه لتحقيـق       تشدد اللجنـة علـى أن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة أمـر ال                  - ٥٢
ــة  ــة لأللفي ــ. األهــداف اإلمنائي ــة    وت ــع اجلهــود الرامي دعو إىل إدمــاج منظــورٍ جنــساين يف مجي

 حتقيق تلك األهداف وأن تعكس هذه اجلهود بشكل صريح ما تنص عليه االتفاقية من إىل
ــا      ــن ذلــــك يف تقريرهــ ــات عــ ــدم معلومــ ــة الطــــرف أن تقــ ــام، وتطلــــب إىل الدولــ أحكــ

  . املقبل الدوري
  

  التعميم    
 على نطاق واسع    االحتاد الروسي اخلتامية يف   تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات        - ٥٣

حــىت يكــون النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون واملنظمــات   
الـيت اختـذت لـضمان املـساواة         بـاخلطوات    علـم النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى         

. اذهـا يف هـذا الـصدد      التـدابري األخـرى الـالزم اخت      بالقانونية والفعليـة بـني الرجـل واملـرأة و         
 الطرف  وُتشجَّع الدولة . ت احمللية أيضا  مستوى اجملتمعا  تعميمال شملوتوصي اللجنة بأن ي   

. علــى تنظــيم سلــسلة مــن االجتماعــات ملناقــشة التقــدم احملــرز يف تطبيــق هــذه املالحظــات  
لتوصـيات العامـة    التعمـيم الواسـع النطـاق ل      أن تواصـل    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف       

جنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعيـة            لل
املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم     : ٢٠٠٠املرأة عام    ”املعقودة بشأن موضوع  العامة  

، وال ســيما علــى املنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق      “يف القــرن احلــادي والعــشرين  
  .اإلنسان

  
  لى معاهدات أخرىالتصديق ع    

تالحــظ اللجنــة أن انــضمام الدولــة الطــرف إىل صــكوك حقــوق اإلنــسان الدوليــة    - ٥٤
 مــن شــأنه أن يعــزز متتــع النــساء حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية )٢(الرئيــسية التــسعة

_________________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة  )٢(  

اتفاقيـــة القـــضاء علـــى ، والتمييـــز العنـــصريمجيـــع أشـــكال االتفاقيـــة الدوليـــة للقـــضاء علـــى  ، ووالـــسياسية
اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية                   ، و ز ضـد املـرأة    أشكال التميي  مجيع
االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              ، واتفاقية حقـوق الطفـل، و      الالإنسانية أو املهينة   أو

فاقية حقـوق األشـخاص     ات، و االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       ، و وأفراد أسرهم 
  .ذوي اإلعاقة
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 حكومـة االحتـاد الروسـي علـى         ولذلك، تشجع اللجنـة   . ناحي احلياة الواجبة هلن يف كافة م    
االتفاقيـة الدوليـة    صديق على املعاهـدات الـيت مل تـصبح بعـد طرفـا فيهـا، وهـي                  النظر يف الت  

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع  وحلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم،  
  .األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

، معلومات خطيـة    واحد عامأن تقدم، يف غضون      إىل الدولة الطرف     تطلب اللجنة   - ٥٥
ــواردة يف الفقـــر   عـــن ــيات الـ ــذة لتنفيـــذ التوصـ ، وأن تقـــدم أعـــاله ٢٥ ةاخلطـــوات املتخـ
ــواردة يف      يف ــة عــن اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ التوصــية ال غــضون عــامني، معلومــات خطي

  . أعاله٣١ الفقرة
  

  إعداد التقرير املقبل    
جنــة إىل الدولــة الطــرف أن تكفــل مــشاركة مجيــع الــوزارات واألجهــزة تطلــب الل  -٥٦

احلكومية على نطاق واسع يف إعداد تقريرها املقبل، وأن تتشاور مع طائفة مـن املنظمـات                 
  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

قـدم مبوجـب    تقريرهـا الـدوري املقبـل امل      يف   أن تردّ تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف        - ٥٧
وتـدعو  . املالحظات اخلتامية اليت أُعرب عنها يف هذه      لشواغل   من االتفاقية على ا    ١٨املادة  

  .٢٠١٤يوليه /ها الدوري املقبل يف متوز تقريرتقدمياللجنة الدولة الطرف إىل 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي التقـارير                 - ٥٨

املعاهدات الدولية حلقـوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي وثيقـة                   مبوجب  
أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهـدات بعينـها، املعتمـدة يف االجتمـاع اخلـامس املـشترك                 

يونيـه  /بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان الـذي ُعقـد يف حزيـران                
وال بد من تطبيـق املبـادئ التوجيهيـة لتقـدمي           ). Corr.1و   HRI/MC/2006/3انظر   (٢٠٠٦

 /التقارير اخلاصة مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثاين
.  مع املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي وثيقـة أساسـية موحـدة             جنبا إىل جنب   ٢٠٠٨يناير  

لتوجيهيــة املنــسقة لتقــدمي التقــارير مبوجــب اتفاقيــة  وتــشكل هــذه املبــادئ جمتمعــة املبــادئ ا
وينبغـي أالّ تتجـاوز الوثيقـة اخلاصـة مبعاهـدة           . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       

 صفحة، يف حني ينبغي أالّ تتجاوز الوثيقة األساسية املوحـدة الـيت تـشتمل علـى                 ٤٠بعينها  
  . صفحة٨٠  و٦٠آخر املستجدات ما يتراوح بني 

  


