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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واألربعون

      ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  أرمينيا    

) CEDAW/C/ARM/4(نظرت اللجنة يف تقرير أرمينيا الدوري املّوحد الثالـث والرابـع        - ١
ــستيها  ــودتني يف ٨٧١ و ٨٧٠يف جلـ ــاين٢٣، املعقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــة . ٢٠٠٩ينـ ــرد قائمـ وتـ

، أمـا ردود حكومـة   CEDAW/C/ARM/Q/4اللجنـة يف الوثيقـة     واألسـئلة الـيت طرحتـها       القضايا  
  .CEDAW/C/ARM/Q/4/Add.1أرمينيا فترد يف الوثيقة 

  
  مقدمة    

 تقريرهـا اجلـامع لتقريريهـا الـدوريني       ولـة الطـرف علـى       أعربت اللجنة عن تقـديرها للد       - ٢
  .الثالث والرابع

ــضايا           - ٣ ــة الق ــى قائم ــة عل ــا الكتابي ــدميها ردوده ــة الطــرف لتق ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت
واألســـئلة الـــيت طرحهـــا الفريـــق العامـــل ملـــا قبـــل الـــدورة التابعـــة للجنـــة وللعـــرض الـــشفوي   

  .سئلة املطروحة اليت طرحتها اللجنة شفوياوالتوضيحات اإلضافية املقدمة ردا على األ
 يــضموتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف إليفادهــا وفــدا برئاســة نائــب وزيــر اخلارجيــة،     - ٤

  .ممثلني ملختلف الوزارات والوكاالت
  اجلوانب اإلجيابية    

 للربوتوكـــول ٢٠٠٦مـــايو /تـــثين اللجنـــة علـــى الدولـــة الطـــرف النـــضمامها يف أيـــار   - ٥
  .لحق التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاالختياري امل
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ــة يف عــام        - ٦ ــها علــى االتفاقي ــة الطــرف للتنقيحــات الــيت أدخلت ــة علــى الدول وتــثين اللجن
 الـيت تـنص علـى كفالـة املـساواة           ١٤-١، ال سـيما اعتمـاد املـادة         )بعد إجراء اسـتفتاء    (٢٠٠٥

  .أمام القانون
ألرمينيـا يف  ) أمـني املظـامل  ( عـن حقـوق اإلنـسان    املدافعرحب اللجنة بإنشاء مكتب   وت  - ٧

خطـة مكافحـة   ” واعتماد جمموعة من اخلطـط والـربامج الوطنيـة، ال سـيما اعتمـاد       ٢٠٠٤عام  
ــا يف الفتــرة  )االجتــار بالبــشر(اســتغالل البــشر  ، يف عــام  “٢٠٠٩ - ٢٠٠٧ جلمهوريــة أرميني

٢٠٠٧.  
  

  جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات    
يف حني تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطـرف بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة بـصورة                - ٨

منهجيــة وباســتمرار، فإهنــا تــرى أن االهتمامــات والتوصــيات احملــددة يف هــذه التعليقــات     
اخلتامية تستلزم أقصى قدر من االهتمام من جانب الدولـة الطـرف مـن اآلن وحـىت تقـدمي                    

اء علـى ذلـك، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل التركيـز علـى         وبن. التقرير الدوري املقبل 
هــذه اجملــاالت يف أنــشطتها التنفيذيــة وأن تبلّغهــا اإلجــراءات الــيت تتخــذها والنتــائج الــيت    

وتدعو أيضا اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي التعليقـات         . حتققها يف تقريرها الدوري املقبل    
  .ة وإىل الربملان وذلك هبدف كفالة تنفيذها بالكاملاخلتامية هذه إىل مجيع الوزارات املعني

  
  الربملان

 وأهنـا هـي اجلهـة       ة من جديد أن احلكومة هـي املـسؤول األول         يف حني تؤكد اللجن     - ٩
 الكامل اللتزامات الدولة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة،          عن التنفيذ اليت سُتسأل بوجه خاص     

 احلكومــة، وتــدعو الدولــة الطــرف إىل فإهنــا تــشدد علــى أن االتفاقيــة ملزمــة جلميــع فــروع
تشجيع الربملان، وفقا إلجراءاته، وحسب االقتضاء، على اختاذ اخلطـوات الـضرورية فيمـا              

 املقبلــة الــيت ســتقوم هبــا احلكومــة  اإلبــالغيتعلــق بتنفيــذ هــذه املالحظــات اخلتاميــة وعمليــة
  .مبوجب االتفاقية

  
  التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    

بينمــا تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لنــشرها الكتيبــات املتــضمنة ملعلومــات بــشأن     - ١٠
 القلـــق ألن أحكـــام االتفاقيـــة يـــساورهاالربوتوكـــول االختيـــاري امللحـــق باالتفاقيـــة، ال يـــزال 

الرســائل وبروتوكوهلــا االختيــاري وكــذلك التوصــيات العامــة للجنــة، واآلراء املعتمــدة بــشأن   
يــة ليــست معلومــة بــصورة كاملــة لــدى مجيــع فــروع احلكومــة، مبــا يف ذلــك   الفردوالتحريــات



CEDAW/C/ARM/CO/4  
 

09-22223 3 
 

يساورها كذلك القلـق    . موظفي اجلهاز القضائي املسؤولني عن إنفاذ القوانني والنساء أنفسهن        
انتبـاه اللجنـة إىل أي قـضايا    ولعـدم لفـت   لعدم وجود قضايا قانونيـة اسـُتخدمت فيهـا االتفاقيـة         

  .التمييز على أسس جنسية وجنسانيةقانونية تتعلق بالقضاء على 
التــرويج لالتفاقيــة وفهمهــا واملــساواة بــني  علــى تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف  و  - ١١

اجلنسني خالل برامج التدريب بشأن االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وكذلك التوصيات 
النــسبة   الفرديــة، ال ســيما ب الرســائل والتحريــات العامــة للجنــة واآلراء املعتمــدة بــشأن    

ــشرطة وســائر      ــانون، وال ــيني العــاملني يف جمــال الق للمــسؤولني يف اجلهــاز القــضائي، واملهن
.  واألحــزاب الــسياسيةمبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون املــسؤولني عــن إنفــاذ القــانون،  

وتوصــي أيــضا اللجنــة بتــصميم وتنفيــذ محــالت توعيــة تــستهدف املــرأة، مــن أجــل تعزيــز    
االتفاقيـة واإلجـراءات املتعلقـة بالرسـائل والتحريـات الـيت يـنص              معرفتها حلقوقها مبوجـب     

  .عليها القانون االختياري وبالتايل تعزيز قدراهتن على املطالبة حبقوقهن
  

  املركز القانوين لالتفاقية، وتعريف املساواة، والقوانني التمييزية    
ــيت تقبلــ      - ١٢ ــة ال ــة الدولي ــصكوك القانوني ــة أن ال ــة الطــرف  يف حــني تالحــظ اللجن ها الدول

 من دستور الدولـة الطـرف جـزءا ال يتجـزأ مـن نظامهـا القـانوين احمللـي،                    ٦تشكّل وفقا للمادة    
فإهنا تعرب عن األسـف خللـو قـانون الدولـة الطـرف مـن تعريـف واضـح وشـامل للتمييـز ضـد                         

يـضا  ويـساور اللجنـة أ    .  مـن االتفاقيـة    ١املرأة، سواء أكان مباشرا أو غري مباشـر، وفقـا للمـادة             
، وذلـك  مبدأ املساواة بني املـرأة والرجـل   على صراحةالقلق ألن قوانني الدولة الطرف ال تنص    

تعـرب اللجنـة عـن القلـق لعـدم      و.  مـن االتفاقيـة   ٢مـن املـادة     ) أ(وفقا ألحكـام الفقـرة الفرعيـة        
ــة الطــرف          ــضيل الدول ــرأة ولتف ــز ضــد امل ــة صــرحية وشــاملة حتظــر التميي وجــود أحكــام قانوني

والسياسات والربامج احملايدة جنسانيا، وهو ما قد يـؤدي إىل عـدم كفايـة محايـة                “ واننيالق” لـ
ــشكلية           ــساواة ال ــق امل ــوق حتقي ــري املباشــر، ويع ــز غ ــز املباشــر وكــذلك التميي ــرأة ضــد التميي امل
ــسفر عــن هنــج جمــزأ إزاء االعتــراف حبقــوق اإلنــسان للمــرأة       ــة بــني املــرأة والرجــل وُي واحلقيقي

  .وإنفاذها
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ســن قــوانني وطنيــة مالئمــة تــنص علــى حظــر   - ١٣

 مــن ٢املــادة مــن  و١مــن املــادة ) ب(التمييــز ضــد املــرأة وفقــا ألحكــام الفقــرة الفرعيــة   
وتدعو الدولة الطرف إىل التعجيل     . االتفاقية، وتشمل كل من التمييز املباشر وغري املباشر       

مبــدأ املــساواة بــني املــرأة  وبــإدراجاملــساواة بــني اجلنــسني باعتمــاد القــانون املقتــرح بــشأن 
) أ(والرجل يف القانون املقترح بشأن املساواة بـني اجلنـسني، وذلـك وفقـا للفقـرة الفرعيـة                   

 فيمـا يتعلـق بطبيعـة التمييـز         إذكـاء الـوعي   وتشجع أيضا الدولة الطرف على      . ٢من املادة   
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ــدى      ــة ل ــساواة احلقيقي ــوم امل ــضائي   غــري املباشــر ومفه ــاز الق ــسؤولني احلكــوميني، واجله امل
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد هنـج يراعـي الفـروق             . واجلمهور

  .، وسياساهتا وبراجمها“قوانينها”اجلنسانية يف 
وتكرر اللجنة تأكيد القلـق الـذي أعربـت عنـه يف املالحظـات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة                      - ١٤

)A/57/38 ( الحظات اخلتامية للجنة بشأن حقـوق الطفـل         ويف امل)CRC/C/15/Add.225 (  ذلـك
 ســنة ١٧ ســنة للرجــال و ١٨أن االخــتالف يف احلــد األدىن لــسن الــزواج القــانوين، احملــدد بـــ  

  .للنساء، يشكل متييزا ضد املرأة
وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة رفع السن األدىن للزواج بالنـسبة للمـرأة           - ١٥
 مــن ١٦ ســنة، وإزالــة أي اســتثناءات للــسن األدىن، وذلــك وفقــا ألحكــام املــادة   ١٨إىل 

  .٢١االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يف حني ترحـب اللجنـة بتعـديل قـانون االنتخابـات الـذي يـنص علـى ختـصيص حـصة                        - ١٦

 مرشـحني،   ١٠ة على األقل من بني كـل         يف املائة للمرأة أو على ترشح امرأة واحد        ١٥قدرها  
ويـساور كـذلك اللجنـة القلـق     . فإهنا تعرب عن القلق ألن هـذه النـسبة ظلـت حـربا علـى ورق            

ألن الدولة الطرف مل تتخذ أي تدابري خاصـة مؤقتـة أخـرى يف إطـار الـسياسة العامـة للتعجيـل                      
تفاقيـة أو لتحـسني حالـة       بتحقيق املساواة بني املـرأة والرجـل حبكـم الواقـع يف مجيـع جمـاالت اال                

. يتعلـق بوضـع املـرأة يف مكـان العمـل ومـشاركة املـرأة يف الـسياسة                  فيمـا  سيما حقوق املرأة ال  
وتعرب أيضا اللجنة عن القلق لعدم الفهم الواضح ملفهـوم التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، كمـا تـنص                    

  .٢٥لعامة للجنة رقم من االتفاقية اليت يرد شرحها كذلك يف التوصية ا) ١(على ذلك املادة 
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع قانون خاص عن تنفيذ التـدابري اخلاصـة            - ١٧

 هبـدف   ٢٥ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة للجنـة رقـم              ٤ من املـادة     ١املؤقتة وفقا للفقرة    
ك وتدعو كـذل  . التعجيل بتحقيق املساواة بني املرأة والرجل حبكم الواقع يف مجيع اجملاالت          

ــسبة      ــادة يف ن ــانون االنتخابــات للزي ــة تعــديل ق ــة الطــرف إىل التعجيــل بعملي ــة الدول اللجن
  .  يف املائة املقترحة٢٠ يف املائة، والنظر يف إمكانية رفعها إىل ١٥ الـ
  

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
ل داخــ (٢٠٠٢يف حــني ترحــب اللجنــة بإنــشاء إدارة لــشؤون املــرأة والطفــل يف عــام    - ١٨

، فإهنا تعرب عن األسف الفتقـار الدولـة الطـرف للـهياكل             )وزارة العمل والشؤون االجتماعية   
وتعــرب أيــضا اللجنــة عــن القلــق لعــدم  . الكافيــة الالزمــة إلنــشاء آليــة وطنيــة للنــهوض بــاملرأة  
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التعريـــف هبـــا واالعتـــراف هبـــا سياســـيا وال ســـيما لقـــدراهتا احملـــدودة علـــى تـــشجيع الـــربامج   
وطنيـــة املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني، وتنـــسيق تلـــك الـــربامج والـــسياسات والـــسياسات ال

وتالحـظ أيـضا اللجنـة مـع القلـق أن مكتـب املـدافع عـن حقـوق اإلنـسان                     . ورصدها وتقييمها 
  .ال يشمل شعبة خاصة تعىن باملساواة بني اجلنسني) أمني املظامل(

ة الدولـة الطـرف مبـسؤوليتها       ، تذكر اللجنـ   )A/57/38(ومتشيا والتوصيات السابقة      - ١٩
عن كفالة املساءلة احلكومية عن املساواة بني اجلنسني ومتتع املرأة حبقوق اإلنسان يف تنفيذ            

 ٦ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل التوجيهات الواردة يف توصيتها العامة رقـم           . االتفاقية
ث الدولـة الطـرف علـى       منهاج عمل بيجني بشأن اآللية الوطنية للنهوض بـاملرأة، وحتـ          يف  و

سن قانون للمساواة بني اجلنسني وإلنـشاء آليـة وطنيـة للنـهوض بـاملرأة مـع إتاحـة املـوارد                     
املالية والبشرية الضرورية لتنسيق تنفيذ االتفاقية، والربنامج الـوطين لتحـسني وضـع املـرأة               

فيــذ ، ولغــرض التن٢٠١٠-٢٠٠٤وتعزيــز دورهــا يف اجملتمــع يف مجهوريــة أرمينيــا للفتــرة 
الفعال الستراتيجية تعميم املنظور اجلنساين يف مجيـع جمـاالت الـسياسات احلكوميـة، مبـا يف                 
ذلك من خالل عملية إعادة النظر يف مجيع القوانني اجلديدة اليت تسنها احملكمة الدستورية            

وتــدعو أيــضا اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تنــشئ داخــل . وكــذلك ضــمن عمليــة امليزنــة
يكلف شاغلها بالسهر على    وظيفة خاصة   ) أمني املظامل ( عن حقوق اإلنسان     مكتب املدافع 

  .املساواة بني اجلنسني
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
ا تكــرر  فإهنــ،)A/57/38( كمــا ســبق وأعربــت اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة    - ٢٠

تــضع املــرأة يف مرتبــة  املتأصــلة الــيت األبويــةمواقــف الــسلطة يــساورها إزاء الــذي  القلــق تأكيــد
 .وإزاء القوالـب النمطيـة القويـة الـيت تـشكّل دور املـرأة ومـسؤولياهتا يف األسـرة واجملتمــع        أدىن، 

القوالب النمطية عائقا كبريا أمـام تنفيـذ االتفاقيـة، وهـي الـسبب اجلـذري               املواقف و ومتثّل هذه   
  . مل والتعليم وغري ذلك من اجملاالتلتخلّف وضع املرأة يف احلياة السياسية وسوق الع

 يف املناطق الريفية،    ال سيما وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري عاجلة، و          - ٢١
وللقوالب النمطية اخلاصـة بـدور كـل        املقبولة على نطاق واسع،     تغيري تبعية املرأة    يف  دء  لبل

ــة و    .مــن اجلنــسني  ــدابري محــالت توعي ــشمل هــذه الت ــادة  وينبغــي أن ت ــستهدف ق تثقيــف ت
اجملتمعات احملليـة واآلبـاء واملعلمـني واملـسؤولني والفتيـات والفتيـان وغريهـم، وذلـك وفقـا            

وتوصي اللجنة أيـضا  . من االتفاقية) أ (٥و ) و (٢لاللتزامات املنصوص عليها يف املادتني      
ذه بــأن تقــوم الدولــة الطــرف ببلــورة الــدور املنــوط بوســائط اإلعــالم يف القــضاء علــى هــ    
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لقيمــة  غــري النمطيــة واإلجيابيــة للمــرأة و صورالقوالــب النمطيــة بوســائل منــها التــرويج للــ 
   . للمجتمع ككلبالنسبةملساواة بني اجلنسني ا

  
  العنف ضد املرأة    

ا تكــرر ، فإهنــ)A/57/38(كمــا ســبق وأعربــت اللجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة     - ٢٢
أن العنــف اجلنــساين ضــد املــرأة، وبــاألخص العنــف    عــدم فهــميــساورها لالــذي  القلــق تأكيــد

كمــا تأســف اللجنــة . مــا زال ميثــل مــشكلة كــبرية يف الدولــة الطــرفواالعتــراف بــه العــائلي، 
 لعــدم أيــضاالقلــق يــساورها و .بــشدة ألن تقريــر الدولــة الطــرف قــد أغفــل هــذه الظــاهرة متامــا

 ، اجلنـائي ال يعـّرف العنـف العـائلي         وجود تشريع يتناول العنف ضد املرأة حتديدا وألن القانون        
ــة منفــصلة   ــه كجرمي ــايل ال جيّرم ــة عــن  و .وبالت ــة    تعــرب اللجن ــدم وجــود هيئ ــق كــذلك لع القل

حكومية خمّصصة أو مؤسسة تنسيقية مكلّفة بتنفيـذ التـدابري الراميـة إىل مكافحـة مجيـع أشـكال               
 ٢٠٠٢رأة يف عــام وبينمـا تالحــظ اللجنــة قيــام مركـز حقــوق املــ   .العنـف اجلنــساين ضــد املــرأة 

القلق لعدم كفايـة املالجـئ املتاحـة إليـواء ضـحايا            يساورها  بإنشاء ملجأ بالتعاون مع الشرطة،      
 لعـدم وجـود بيانـات بـشأن قـضايا           بـالغ وعالوة على ذلك، تعرب اللجنـة عـن قلقهـا ال           .العنف

حملــاكم يف أمـام ا فيهـا   تنظــرالـيت  القـضايا  عــدد احملـاكم، وألن  عروضــة علـى  العنـف العـائلي امل  
 .جمال العنف اجلنسي وغريه من أشكال العنف ضد املرأة قليل إىل درجة تستعصي علـى الفهـم   

 اللجنة القلق أيضا إزاء عدم توفري إحصاءات عن مدى انتـشار خمتلـف أشـكال العنـف             يساورو
ضـــد املـــرأة، مبـــا يف ذلـــك عـــدد النـــساء الـــاليت قـــتلن علـــى أيـــدي أزواجهـــن أو شـــركائهن    

ــوافر خــدمات      شــركائهن ا أو ــائلي، أو إحــصاءات عــن مــدى ت ــضايا العنــف الع ــسابقني يف ق ل
   .للضحايا الدعم
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيـالء االهتمـام، علـى سـبيل األولويـة، للقـضاء                   - ٢٣

علـى مجيــع أشــكال العنــف ضـد املــرأة، وال ســيما العنــف العـائلي، واعتمــاد تــدابري شــاملة    
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن      . ١٩رقـم   عامة للّجنةللتصدي له وفقا للتوصية ال 

وينبغـي هلـذه     .تقوم دون إبطاء بـسّن تـشريعات تتنـاول حتديـدا العنـف العـائلي ضـد املـرأة                  
ة مدنيـة؛ ومقاضـاة   رذيلـ  العنف ضد املرأة والفتاة جرمية جنائيـة و  أن :التشريعات أن تكفل  

ل االنتـصاف واحلمايـة الفوريـة لـضحايا     اجلناة ومعاقبتهم على النحو الواجب؛ وإتاحـة سـب      
العنف من النساء والفتيات، مبـا يف ذلـك إصـدار أوامـر احلمايـة وتـوفري العـدد الكـايف مـن            
املالجئ املالئمة يف مجيع املناطق، على أن تلّبى على وجـه اخلـصوص احتياجـات الريفيـات                  

بــرامج تدريبيــة وتوصــي اللجنــة كــذلك بتنفيــذ  .واملعوقــات والالجئــات ونــساء األقليــات
للقضاة واملوظفني العامني، وال سيما مـوظفي إنفـاذ القـوانني ومقـدمي اخلـدمات الـصحية،                 
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هم جبميع أشكال العنف ضد املرأة، وال سيما العنف العائلي، وقـدرهتم علـى   توعيتلضمان  
اجلمهـور  وتوصي أيضا باالضطالع مبزيد من محـالت توعيـة           . للضحايا الدعم املالئم تقدمي  
  . العنف ضد املرأةإزاء ثقافة عدم التسامح مطلقا ونشر 

  
  االجتار باملرأة واستغالل البغاء    

ترحب اللجنة بالتـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالبـشر،                  يف حني     - ٢٤
يف ذلك إدخال تعديالت على القانون اجلنائي تنص على جتـرمي االّتجـار باألشـخاص سـواء                   مبا

م يف العمل أو يف األغراض اجلنـسية، واعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة االجتـار                    الستغالهل
القلق لتنامي هذه الظاهرة ولعـدم اختـاذ تـدابري كافيـة            يساورها  ،  ٢٠٠٩-٢٠٠٧بالبشر للفترة   

ملعاجلة األسـباب الرئيـسية لالجتـار مثـل العـسر االقتـصادي، وانتـشار القوالـب النمطيـة اخلاصـة                     
القلـق كـذلك لعـدم تـوفري        يـساورها   و .ن اجلنـسني، وعـدم املـساواة بـني اجلنـسني          بأدوار كل م  

احلمايــة للنــساء املعرضــات خلطــر االجتــار، وقلّــة الــدعم املقــّدم للــضحايا وعــدم تــوافر املالجــئ   
 .إليوائهن، وألن الوصمة اليت تلحق هبـؤالء النـساء تعـوق انـدماجهن مـن جديـد يف جمتمعـاهتن                    

للـنقص الـشديد يف البيانـات املتعلقـة باالجتـار بالنـساء واملراهقـات               سـف   عـن األ  اللجنة  تعرب  و
بغرض استغالهلن جنـسيا، ويـساورها القلـق بـشكل خـاص لعـدم وجـود معلومـات عـن نتـائج                      

   .خمتلف التدابري املتخذة يف هذا الصدد
ــة الطــرف إىل تنفيــذ خطــة عملــها الوطنيــة ملكافحــة االجتــار       - ٢٥ وتــدعو اللجنــة الدول

 مــن القــانون ١٣٢ علــى حنــو فّعــال، وإنفــاذ املــادة  ٢٠٠٩-٢٠٠٧خاص للفتــرة باألشــ
 إجناز املزيد   من أجل واختاذ تدابري ملعاجلة األسباب الرئيسية لالجتار        اجلنائي على حنو فّعال،   

وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التوّسع يف متويـل         .على صعيد حتجيم هذه الظاهرة    
، كما توصـيها    ٢٠٠٩ يف عام     الذي بدأته  ساين وضحايا االجتار  مالجئ ضحايا العنف اجلن   

ــاجه       ــة إعــادة تأهيــل ضــحايا االّتجــار وإعــادة إدم ــع اخلطــوات الالزمــة لكفال  مباختــاذ مجي
   .مجمتمعاهت يف
سـف لقلـة   عـرب عـن األ   ، فإهنا ت  )A/57/38(للجنة  اخلتامية السابقة    الحظاتمتشيا وامل و  - ٢٦

رســة البغــاء، مبــا يف ذلــك مــا يتعلــق بــاجلهود الراميــة إىل التــصّدي    ممانطــاق البيانــات املتعلقــة ب
كما تالحظ اللجنـة مـع       .للطلب على البغاء ودعم النساء الاليت يرغنب يف التوقّف عن ممارسته          

غرامات تفرض علـيهن،    يف شكل   القلق أن النساء الاليت ميارسن البغاء ُيحّملن مسؤولية إدارية          
  . صبح هي الضحية مرة أخرىمما يعين أن ضحية البغاء ت
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مـصنفة حـسب    ومعلومـات   وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تـدرج بيانـات                 - ٢٧
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة      .نوع اجلنس عـن اسـتغالل البغـاء يف تقريرهـا الـدوري املقبـل          

قتـصادية  الجتماعيـة وا  الحـوال ا  األالطرف أن تعزز التدابري الرامية إىل التخفيف من وطأة          
، وال سيما أحوال الـشابة واملراهقـة والطفلـة، وأن      اليت تعيش يف ظلها املرأة     غة الصعوبة بال

تنــشئ خــدمات إلعــادة تأهيــل النــساء والفتيــات املــشتغالت بالبغــاء وإعــادة إدمــاجهن يف   
كما تطلب اللجنة من     .جمتمعاهتن ولدعم النساء الاليت يرغنب يف التوقف عن ممارسة البغاء         

  .  تلغي اإلجراءات اإلدارية اليت تتخذ ضد النساء املشتغالت بالبغاءالدولة الطرف أن
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة     
 ة قلــق بــالغ إزاء الــضآلة الــشديدة ملــشاركة املــرأة يف احليــا  يــساورهازالــت اللجنــة  مــا  - ٢٨

ئــات صــنع القــرار مبــا فيهــا  العامــة، وخاصــة فيمــا يتــصل بتمثيــل املــرأة يف هي احليــاة الــسياسية و
اجلمعية الوطنية واحلكومة والسلك الدبلوماسي واإلدارة البلديـة اإلقليميـة واحملليـة واملـستويات              

كمــا تالحــظ اللجنــة مــع القلــق حــوادث العنــف ضــد الــصحفيات   . القــضائيهــازالعليــا يف اجل
ــثين       ــف ي ــذا العن ــة، خاصــة وأن ه ــاء احلمــالت االنتخابي ــاألخص الناشــطات أثن ــن  وب ــرأة ع  امل

  .املشاركة بنشاط يف احلياة العامة
وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف أن تــضطلع حبمــالت وطنيــة للتوعيــة بأمهيــة      - ٢٩

وحتـث   .ة، وبـاألخص يف املنـاطق الريفيـة       يالـسياس احلياة  يف   العامة و  ةمشاركة املرأة يف احليا   
العامـة، مبـا يف ذلـك علـى         احلياة   السياسية و  ةالدولة الطرف على زيادة متثيل املرأة يف احليا       

وتشّجع اللجنة الدولة الطرف على استعراض تطبيق التدابري املؤقتة وفقـا            .الصعيد الدويل 
وينبغـي  . ٢٣ ورقـم  ٢٥ من االتفاقية وتوصييت اللجنة العامتني رقم    ٤ من املادة    ١ للفقرة

سي للمرأة أن يشمل ذلك أن ُيراعى يف تطبيق هذه التدابري الرامية إىل زيادة التمثيل السيا    
كمــا تطلــب اللجنــة مــن   .وضــع نقــاط مرجعيــة تتــضّمن جــداول زمنيــة أو حصــصا أكــرب  

الطرف أن تكفل سالمة املرأة يف احليـاة الـسياسية وأن تـشجعها علـى املـشاركة يف                   الدولة
   .الشؤون العامة

  
  التعليم    

يف مؤســـسات الدولـــة  جمـــاينبينمـــا تالحـــظ اللجنـــة أن التعلـــيم االبتـــدائي والثـــانوي    - ٣٠
ــة، فإهنــا  ــة   ،عــدد مــن العوامــل إزاء القلــق يــساورها التعليمي ــة االجتماعي ــها القوالــب النمطي  من

خاصــة بــني و ،ارتفــاع نــسيب يف معــدل التــسرب أدت إىل املتــصلة بــأدوار املــرأة ومــسؤولياهتا،  
 ني الدارســنيبــ ونقــص يف متثيــل الطالبــات ،الفتيــات الريفيــات املنتميــات إىل األقليــات العرقيــة 
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كمـا أن اللجنـة يـساورها القلـق      .للحصول على درجة الدكتوراة يف مؤسـسات التعلـيم العـايل    
ويـساور   .هنا جمـاالت أنثويـة    أإزاء استمرار تركّز النساء يف اجملاالت الدراسية اليت اصطُلح على           

كبـار  ة واللجنة القلق كـذلك إزاء قلـة عـدد النـساء يف الوظـائف األكادمييـة كوظـائف األسـاتذ           
   .احملاضرين والباحثني، ويف مواقع صنع القرار يف جمال التعليم

الفتيـات  مواصـلة   وحتث اللجنة الدولة الطرف على التـصدي للعقبـات الـيت تعيـق                - ٣١
وتوصي اللجنة بتنظيم حلقات دراسية واالضطالع بأنشطة توعية مع التركيز          . لدراستهن

يم الفتيات من أمهية؛ واختاذ تدابري خاصـة لكـي          ما لتعل إدراك  على مساعدة الوالدين على     
يتاح للفتيات والنساء الاليت تسربن من املدارس أن يعدن إىل نظام التعليم يف بيئة دراسـية                

مجيـع الكتـب    إعادة النظـر يف     كما تطلب من الدولة الطرف أن تواصل         .تناسب أعمارهن 
تنفيــذ بــرامج تــشجع الفتيــات الدراســية حلــذف مــا هبــا مــن قوالــب منطيــة ألدوار املــرأة، و 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد   .ت دراســية غــري تقليديــةدورادخــول  علــى
 إىل زيـادة عـدد النـساء الـاليت يدرسـن للحـصول علـى درجـة الـدكتوراة،                يرمـ تسياسات  

والاليت يشغلن أعلى املناصب يف األوساط األكادمييـة، واملتخصـصات يف البحـث وخاصـة               
   .قع صنع القرار يف مجيع مستويات التعليمالعلوم، ومن هن يف مويف ميادين ا

  
  العمل    

تـنص، يف مجلـة     بينما ترحب اللجنة بالتعديالت اليت أدخلت على قـانون العمـل والـيت                - ٣٢
حقوق متساوية جلميع األطراف بغض النظر عن نوع اجلـنس ومنـع الـسخرة              أمور، على إقرار    

، فإهنا تعرب عن قلقها الـشديد السـتمرار ممارسـة الفـصل      عاما١٤وتشغيل األطفال دون سن    
ــسني  واألفقــي العمــودي  ــسانية     بــني اجلن ــشريعية جن ــدابري ت ــدم وجــود ت يف ســوق العمــل، ولع

وتالحظ اللجنة ارتفاع معـدل البطالـة بـني         .بتطبيق املساواة بشكل عام   االلتزام  ملموسة لتنفيذ   
زئي والقطاعات األقـل أجـرا، مثـل الرعايـة الـصحية            ال الدوام اجل  عمالنساء، وتركُّز النساء يف أ    

وهي تعرب عن قلقها بشكل خاص السـتمرار وجـود           .والتعليم والزراعة والقطاع غري الرمسي    
ــرأة يف        ــل امل فجــوة يف األجــور، ولعــدم فهــم مفهــوم فجــوة األجــور، والخنفــاض مــستوى متثي

ــشركات اخلاصــة،       ــا ويف جمــالس إدارة ال ــدابري فعالــة    املناصــب اإلداريــة العلي ــدم وجــود ت ولع
  .ومنهجية ملنع التحرش باملرأة جنسيا يف مكان العمل

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد سياســات وتــدابري تــشريعية ملموســة    - ٣٣
لمـرأة  أن تتاح ل  للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل، والسعي لكفالة            

ل على مجيع املـستويات يف سـوق العمـل، مبـا يف ذلـك               فعليا فرص متساوية مع فرص الرج     
كما حتث اللجنة الدولة     .اختاذ تدابري فعالة ملكافحة التحرش باملرأة جنسيا يف مكان العمل         
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الطــرف علــى كفالــة وضــع نظــم لتقيــيم الوظــائف تــستند إىل املعــايري املراعيــة لالعتبــارات  
الرجـل وتطبيـق املـساواة يف األجـور         اجلنسانية هبـدف سـد الفجـوة يف األجـور بـني املـرأة و              

مبــدأ األجــر املتــساوي لقــاء العمــل املتــساوي القيمــة، متاشــيا مــع التوصــية العامــة للّجنــة   (
وتـشجع   ). املتعلقة باملساواة يف األجور    ١٠٠ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       ١٣ رقم

ات يف القطاعــات اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل زيــادة املرتبــ 
كمـا أهنـا توصـي الدولـة الطـرف           . اإلناث يف ميزانيـة الدولـة      يطر عليها االقتصادية اليت تس  

ــرة     ــا للفق ــة وفق ــدابري اخلاصــة املؤقت ــق الت ــادة  ١بالتوســع يف تطبي ــة،  ٤ مــن امل  مــن االتفاقي
داول زمنيــة رتبطــة جبــ، وذلــك بوضــع أهــداف رقميــة م ٢٥رقــم  والتوصــية العامــة للّجنــة

ص فيما يتعلق بفرص حصول املرأة على التدريب املهين وفرص بقائهـا فيـه، مبـا يف                 صحب أو
ذلــك تدريبــها علــى الوظــائف غــري التقليديــة، وترقيــة النــساء إىل املــستويات العليــا يف          

  .العام القطاع
  

  للمرأة الرعاية الصحية توفري 
اً، ومبختلـف اجلهـود      علمـاً بإمكانيـة احلـصول علـى الرعايـة الـصحية جمانـ               اللجنـة  حتيط  - ٣٤

ــا ، للمـــرأةاألخـــرى املبذولـــة لتحـــسني الـــصحة اإلجنابيـــة   تأســـف ألن هـــذه اخلطـــط  غـــري أهنـ
وال يـزال يـساور اللجنـة قلـق بـالغ إزاء عـدم كفايـة احلـصول                  . واالستراتيجيات مل تكـن فعالـة     

ة للمـرأ على خدمات الرعاية الصحية العامة املالئمة وكذلك خـدمات رعايـة الـصحة اإلجنابيـة                
معدالت اإلجهاض يف الواقع، حبيـث يبـدو        ارتفاع  وخصوصاً يف املناطق الريفية والنائية، وإزاء       

واللجنـة  . أن اإلجهاض ال يزال إحدى الطرق األكثر انتشاراً لتنظيم األسرة يف الدولـة الطـرف     
  وتأسف لعدم توافر بيانات بـشأن عـدد الوفيـات        ،قلقة أيضاً إزاء ارتفاع معدل محل املراهقات      

  . لقانوينغري االنامجة عن عمليات اإلجهاض 
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة اختاذ تدابري لتحسني إمكانية حصول املرأة           و  - ٣٥

وتـدعو  .  اإلجنابيـة خـصوصاً  علـى الرعايـة الـصحية العامـة، وعلـى خـدمات رعايـة الـصحة        
ة واإلجنابيـة،   ت الـصحة اجلنـسي     الطرف إىل تكثيـف جهودهـا لتحـسني تـوافر خـدما            الدولة

 وإىل رصـد مـدى حـصول      ،يف ذلك تنظـيم األسـرة، وإىل حـشد املـوارد لـذلك الغـرض               مبا
بـرامج  وتوصي كذلك بأن ُيروَّج لربامج تنظيم األسرة و       . النساء فعالً على تلك اخلدمات    

لتثقيف بشأن الصحة اإلجنابيـة علـى نطـاق واسـع، وبـأن تـستهدف هـذه الـربامج الفتيـان                  ا
ــى حــ  ــات عل ــدى       والفتي ــع حــاالت احلمــل املبكــر ل ــالء اهتمــام خــاص ملن ّد ســواء، مــع إي

القاصرات، مبا يف ذلك مكافحة األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي وفـريوس              
  . اإليدز/نقص املناعة البشرية
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  الفئات الضعيفة من النساء
ساء، تالحــظ اللجنــة عــدم تــوافر معلومــات وإحــصاءات عــن الفئــات الــضعيفة مــن النــ  - ٣٦

وخــصوصاً الريفيــات واألمهــات العازبــات واملعوقــات والالجئــات والنــساء اللــوايت ينــتمني إىل  
متعــددة مــن التمييــز، وخــصوصاً أقليــات عرقيــة ودينيــة واللــوايت غالبــاً مــا يعــانني مــن أشــكال   

باالستفادة مـن النظـام التعليمـي       فيما يتعلق   صحية و الرعاية  العمل و اليتعلق باحلصول على     فيما
وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلـق إبقـاء الدولـة الطـرف علـى بـرامج        . واالستحقاقات االجتماعية 

ينمـا هـذه الـربامج يف الواقـع        يف جماالت مثل الالجـئني أو املعـوقني ُيـّدعى أهنـا حمايـدة جنـسياً، ب                
  .تليب االحتياجات اخلاصة للمعوقات أو الالجئات ال
أن تقدم، يف تقريرها التـايل، صـورة شـاملة عـن            تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      و  - ٣٧

احلالة الفعلية للفئات الضعيفة من النساء يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، ومعلومـات             
الدولة الطرف أن تعتمد سياسات وبرامج إىل اللجنة تطلب و. عن برامج وإجنازات حمددة

  . الضعيفة من النساءجنسانية من شأهنا أن تليب االحتياجات اخلاصة للفئات
  

  الزواج واحلياة األسرية
قانون األسرة على أن املمتلكات املقتنـاة أثنـاء         ينص  نه، يف حني    ألقلق  اليساور اللجنة     - ٣٨

ــساوي      ــسم بالت ــشتركة وُتق ــرب ممتلكــات م ــزواج تعت ــرة ال ــانون    فت ــذا الق ــإن ه ــد الطــالق، ف  عن
يــساورها كمــا أن اللجنــة . ة بالعمــليــشمل األصــول غــري املاديــة مثــل االســتحقاقات املتــصل ال

  . إزاء عدم وجود آلية لكفالة حصول الزوجة على نفقة بعد الطالقالقلق 
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف اختـاذ التـدابري القانونيـة املالئمـة إلدارج املمتلكـات                 - ٣٩

اكمــة املتر) مثــل املعاشــات التقاعديــة؛ ومــستحقات تــرك اخلدمــة؛ والتأمينــات(غــري املاديــة 
. الـزواج ، ضمن املمتلكات املشتركة اليت ُتقسم بالتـساوي عنـد فـسخ         الزواجخالل فترة   

االقتصادية للطـالق علـى كـال    اآلثار كما تناشد اللجنة الدولة الطرف إجراء حبوث بشأن   
الزوجني، آخذة يف االعتبار طول مـدة الـزواج وعـدد األطفـال، واختـاذ التـدابري القانونيـة                   

  . الزواجة الفوارق االقتصادية احملتملة بني الرجل واملرأة عند فسخ الضرورية لتسوي
  

  إعداد التقرير املقبل 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية مستمرة للتـشاور والتعـاون بـصورة             - ٤٠

وتوصي اللجنـة    .منتظمة مع املنظمات غري احلكومية بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ االتفاقية         
الـة إجـراء مـشاورات متواصـلة ومنتظمـة مـع طائفـة عريـضة مـن املنظمـات غـري                      أيضاً بكف 
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اواة بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلـك          احلكومية النسائية بشأن مجيع املـسائل املتـصلة بتعزيـز املـس           
  . يتعلق مبتابعة املالحظات اخلتامية للجنة ولدى إعداد التقارير املقبلة ما
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني
لجنة الدولة الطرف على أن تستخدم إعالن ومنهاج عمل بـيجني، اللـذين         حتث ال   - ٤١

يعززان أحكام االتفاقية، استخداما كامال عند تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة، وتطلـب         
  .إىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية

بد من التنفيذ التام والفعـال لالتفاقيـة لتحقيـق األهـداف            ال  ضاً أنه   تؤكد اللجنة أي    - ٤٢
حكـام االتفاقيـة    التطبيق الصريح أل  وتدعو إىل إدماج منظور جنساين وإىل       . اإلمنائية لأللفية 

يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولة الطـرف أن      
  . املقبل معلومات عن ذلكتضمِّن تقريرها الدوري

  
  التصديق على معاهدات أخرى 

تثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها على ستة مـن صـكوك حقـوق اإلنـسان              - ٤٣
 من حقـوق إنـسان وحريـات أساسـية          امبا هل املرأة  الدولية الرئيسية، اليت يعزز تنفيذها متتـع       

الـيت  الـصكوك   على التـصديق علـى      وتشجع اللجنة الدولة الطرف     . يف مجيع مناحي احلياة   
ا بعد، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                    تنضم إليه  مل

أســـرهم، واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة، واالتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع   
  .األشخاص من االختفاء القسري

  
  نشر املالحظات اخلتامية 

 هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف الدولـة الطـرف،             تطلب اللجنة نشر    - ٤٤
من أجل توعية أفراد الشعب، مبن فيهم املـسؤولون احلكوميـون والـسياسيون والربملـانيون               
واملنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، بـاخلطوات الـيت اختـذت مـن أجـل كفالـة                  

ات األخرى اليت ما زال يتعني اختاذهـا        ، وباخلطو حبكم الواقع  و قانونحبكم ال مساواة املرأة   
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل نشر االتفاقية وبروتوكوهلـا           .  يف هذا الصدد  

االختيـــاري والتوصـــيات العامـــة للجنـــة وإعـــالن ومنـــهاج عمـــل بـــيجني ونتـــائج الـــدورة  
املـساواة بـني   : ٢٠٠٠املـرأة عـام   ’’االستثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة       
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علـى نطـاق واسـع، وخاصـة بـني          “ اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي والعـشرين        
  . املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

  
  متابعة املالحظات اخلتامية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن                - ٤٥
  . أعاله٢٣ و ١٩ التوصيات الواردة يف الفقرتني اخلطوات املتخذة لتنفيذ

  
  تاريخ إصدار التقرير املقبل 

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــستجيب للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه    - ٤٦
ــادة         ــّدم مبوجــب امل ــل املق ــدوري املقب ــا ال ــك يف تقريره ــة وذل ــن ١٨املالحظــات اخلتامي  م

الــدوريني ف إىل تقــدمي تقريرهــا اجلــامع للتقريــرين وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــر. االتفاقيــة
  .٢٠١٣اخلامس والسادس يف عام 

  
  


