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 لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةال
  والثالثونالتاسعةالدورة 

   ٢٠٠٧ أغسطس/آب ١٠ -يوليه /متوز ٢٣
 بليز :التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

 
 لبليــــز الثالــــث والرابــــعالدوريـــــني نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر اجلــــامع للتقريــــرين   - ١
)CEDAW/C/BLZ/3-4 ( ــستيها ــودتني يف ٧٩٤ و ٧٩٣يف جلـ ــوز ٢٤ املعقـ ــه/متـ  ٢٠٠٧ يوليـ
)CEDAW/C/SR.793ــة   ).794  و ــرد يف الوثيقــــــــــ ــة  CEDAW/C/BLZ/Q/4وتــــــــــ قائمــــــــــ

ــ ـــواألسئل سائلباملـــ ـــة التــــ ــــــ ــةـي أثـــ ـــ ف،ارهتا اللجنـــ ـــي حيــــ ـــن تــــ ــزرد ردود ــــ ـــ فبليـــ  يــــ
 .CEDAW/C/BLZ/Q/4/Add.1ةــالوثيق

 
 مقدمة  

 لتقدميها تقريرها اجلامع للتقريـرين الـدوريني       اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف       تعرب - ٢
 املـصنفة يكفـى مـن البيانـات         مـا  ولعدم تقـدميها   لتأخرها يف ذلك   لكنها تأسف    ،الثالث والرابع 

علــى قائمــة املــسائل طيـــة اخلكمــا تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للــردود  . حــسب نــوع اجلــنس
لــدورة وعلــى العــرض الــشفوي والــردود علــى  ا قبــل ملــاالفريــق العامــل أثـــارها  الــيت واألســئلة
 . اليت طرحتها اللجنةاألسئلة

ـــوت - ٣ ــة الطــرف   ـثن ــى الدول ــة عل ــة   إلرســاهلاي اللجن ــر التنمي ــدا برئاســة وزي ــشرية، وف  الب
 .اء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةـّوللحوار الصريح والبن

 الدولة الطرف صـدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري           نأرتياح  مع اال وتالحظ اللجنة    - ٤
 .٢٠٠٢ يف عام لالتفاقية
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 جيابيةإلاجلوانب ا  
لتحـسني  واُألطــر املؤسـسية الـيت وضـعتها          للترتيبـات ثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف          ت - ٥

 ٢٠٠٨-٢٠٠٣  للفتـرة برنـامج املـرأة  و ، الوطنيـة اجلنسانيةيف ذلك السياسة   تنفيذ االتفاقية، مبا  
 .منطقة تنمية املرأة يف كل موظفني بشأنتعيني و
مــن أجــل  القــوانني إصــالحعملية الضــطالعها بـــي اللجنــة علــى الدولــة الطــرف ـنـــثـوت - ٦

 املـساواة بـني اجلنـسني، فـضال عـن           لكفالـة  تعديل الدستور    إىل اليت أفضت تعزيز حقوق املرأة،    
 محايـة قـانون   و،  األجـور قانون جملـس    ونـة،  ـِّـيـالبقانون  وتعديالت على القانون اجلنائي،     إدخال  

. تركـــات الوقـــانون إدارة ،كمـــة العليـــا نظــــام قـــضـاء احمل  املتـــزوجني، وقـــانون  األشـــخاص
دأ ـبـ يـس الذي ،٢٠٠٧عام  لي  ـزلـفيها قانون العنف املن     مبا جديدة،ترحب بسن تشريعات     كما

 .٢٠٠٣عام ل باألشخاصاالجتار ) منع(قانون  و،٢٠٠٧ يوليه/يف متوزسريانـه 
  للفتــــرة احملــــددة يف برنــــامج املــــرأة  األهــــدافرتيــــاح مـــــع االوتالحــــظ اللجنــــة   - ٧

 وجملــس الــشيوخ وجمــالس ، زيــادة عــدد النــساء يف جملــس الــوزراء الراميــة إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٣
 زيـادة   الرامـي إىل  بليـز الريفية يف املائة، فضال عن هدف برنامج التنمية     يف ٣٠ إىل نسبة الدولة  

 . يف املائة٣٠مشاريع التنمية بنسبة و يف خطط والشابات املشاركاتء عدد النسا
 

 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات  
علـى   االتفاقيـة    أحكـام تنفيـذ مجيـع     ب التزام الدولة الطـرف      إىل اللجنةتشري  يف حني    - ٨

  الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف   أن يف الوقـت نفـسه  تـرى  فـإهنــا   ،  حنو منهجي ومتواصـل   
أن توليها اهتمامها على سبيل األولوية،  هذه تقتضي من الدولة الطرف اخلتاميةالتعليقات 

وتبعـا  .  تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل        خالل الفترة املـمـتدة من الوقت احلايل وحىت موعـد        
 املتعلقـة  أنـشطتها  يفاجملـاالت   إىل التركيــز علـى تلـك        ، تدعو اللجنة الدولة الطـرف       لذلك
 يف تقريرها الدوري    اليت حتققت  املتخذة والنتائج    اإلجراءات عن   ا تقرير  وأن تقدم  ذبالتنفي
 مجيـع الـوزارات     عــلى  اخلتاميـة  التعليقـات    إىل تعميــم هـذه    تـدعو الدولـة الطـرف       و. املقبل

 . تنفيذها الكامللكفالة ابرملاهنعلى  واملختصة
ــة   - ٩ ــر ألنوتأســف اللجن ــوع   يقــدم بيانــات إحــصائية كا  مل التقري ــة مــصنفة حــسب ن في

 التنفيــذ العملــي ملبــدأ املــساواة بــني املــرأة  والريفيــة، بــشأن احلــضرية واملنــاطق والعــرق ،اجلــنس
ــع اجملــاالت   ــيتوالرجــل يف مجي ــة ال ــشملها االتفاقي ــالقلق  .  ت ــشعر ب ــر ألنكمــا ت يقــدم  مل التقري

مثــل هــذه  عــدم وجــود ألنوتــشعر اللجنــة بــالقلق . معلومــات عــن حالــة املــسنات واملعوقــات
 .اليت حتققت التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف والنتائج أثرتقييم أمام  عائقا يشكلالبيانات 
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ــة الطــرف    - ١٠ ــة الدول ــدعو اللجن ــع   وضـــع  إىلوت ــات يف مجي نظــام شــامل جلمــع البيان
مر  وتتبع االجتاهات على     للمرأة الفعلية احلالة تشملها االتفاقية وذلك لتقييم      اليتاجملاالت  
ر املتخذة والتقدم احملرز حنـو حتقيـق        ـيـ التداب إىل رصـد أثر  كما تدعو الدولة الطرف     . الزمن

 عنـد  الطـرف، تـدعو الدولـة   و. للقيـاس مـن خـالل مؤشـرات قابلـة         للمرأة الفعليةاملساواة  
مجـع  الراميـة إىل  هـود  اجل تطـوير  أجـل  الدوليـة مـن   التقنيـة  التمـاس املـساعدة      إىل الضرورة،
بيانـات  التـايل    تـدرج يف تقريرهـا       أنوتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف        . هاوحتليلالبيانات  

، والريفيــة احلــضرية واملنــاطق ،وحتلــيالت إحــصائية، مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس والعــرق
 يف الــيت حتققــت التــدابري املتخــذة والنتــائج أثــر إىل ةرـيتعلــق بأحكــام االتفاقيــة، مــشي فيمــا

معلومــات عــن حالــة  إدراج  أيــضاوتطلــب اللجنــة . فعليــاأة  املــرةالتطبيــق العملــي ملــساوا 
 .املسنات واملعوقات يف التقرير املقبل

 وعـدم تنفيـذ أحكـام       ، القوانني إنفاذقصور يف   أوجــه   وجود إزاءوتشعر اللجنة بالقلق     - ١١
. من جانب الدولة الطـرف    على حنو واٍف    نهوض املرأة   املتعلقة ب االتفاقية والسياسات والربامج    

علـى   ليـست معروفـة       احلالية  االتفاقية والقوانني والسياسات والربامج    ألنوتشعر اللجنة بالقلق    
 .القضاء إىل املرأة  توافر سبل جلوء عدمإزاءكما تشعر بالقلق . يف الدولة الطرف حنو كاٍف

 خطـة   بـأن تـضع    وتوصـي  قوانينـها    إنفـاذ وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز          - ١٢
جــل النــهوض أ مــن ا وبراجمهــا وسياســاهتلالتفاقيــة التنفيــذ الفعــال أجــللة مــن تنفيذيــة شــام

ــاملرأة ــا    . ب ــة الطــرف إىل تكثيــف جهوده ــة الدول ــدعو اللجن ــوعي إلذكـــاء وت ــة بال االتفاقي
وتـشجع اللجنـة    .  تعزيز متتع املـرأة حبقوقهـا      إىلوالقوانني والسياسات والربامج اليت هتدف      

 وتعزيـز حمـو     القضاء إىل جلوئها املرأة يف    تعترض قدات اليت    العقب إزالةالدولة الطرف على    
 . على املطالبة هبا بشكل فعالوقدرهتا ا حبقوقهوزيادة وعيها للمرأة، القانونية األمية
 ضـعف القـدرة املؤسـسية للجهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة،               إزاءوتشعر اللجنة بـالقلق      - ١٣
 مـن قلـة املـوارد واملـوظفني ولـيس           الـيت تعـاين   ،  البـشرية  املرأة يف وزارة التنمية   شـؤون   إدارة أي

 وتنـسيق اسـتخدام     لالتفاقيـة  التـام  مـن أجـل التنفيـذ        بفعاليةلعمل  على ا  السلطة   أولديها القدرة   
 إزاءوتـشعر اللجنـة بـالقلق       . احلكوميـة استراتيجية تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع القطاعـات           

تـشعر  برحـت اللجنة   ما  و. لتعزيز املساواة بني اجلنسني   ات  قاطعـاملندرة املوظفني على مستوى     
 القـوانني والـسياسات والـربامج    أثـر  عدم وجود آليات لرصد تنفيذ االتفاقية وتقيـيم       إزاءبالقلق  

ــل     . علــى حتقيــق املــساواة للمــرأة   ــالقلق بــسبب االعتمــاد املفــرط علــى التموي ــة ب وتــشعر اللجن
اجلهـاز الـوطين للنـهوض بـاملرأة درجـة      عـدم حتقيق ، واألجلاإلمنائية القصرية  اخلارجي واملعونة   

 . يف عملهاملهنية والكفاءة االستدامةكافية من 
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الـوطين للنـهوض    اجلهـاز    األولويـة لتعزيـز      إعطاء إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ١٤
زمــة  واملاليــة الالالبــشرية واملــوارد ،ســلطة اختــاذ القــرارو، الكافيــة الــسلطة ومنحــهبــاملرأة 
تنـسيق اسـتخدام اسـتراتيجية    و تعزيز املـساواة بـني املـرأة والرجـل،         أجل من   بفعاليةللعمل  

 علـى   اجلهـود هـذه  تركيــز  وكفالـة ، احلكوميـة تعميم املنظور اجلنـساين يف مجيـع القطاعـات         
ــائج  ـــق النت ــلواستدامتهـــا يف األجـــل   حتقي ــة  . الطوي ــز اجلهــاز  وتوصــي اللجن ــوطين بتعزي ال
 متعـددة التخصـصات   أفرقـة عـن طريـق تـشكيل    املقاطعــات   مـستوى   علـى ة  للنهوض باملرأ 

 كما توصي اللجنة .املرأةالعنف ضد  يف جمال مكافحة يف ذلك   مبا أحكـام االتفاقية، لتنفيذ  
 أثـر تنفيـذ االتفاقيـة وتقيـيم       لرصــد   فعالـة   ونـُـظــم   بأن تقوم الدولـة الطـرف بوضـع آليـات           

 جداول إطار يف  اجلنسني،حيث حتقيق هدف املساواة بني       من   وبراجمها وسياساهتا قوانينها،
 .زمنيه واضحة

ــالقلق   - ١٥ ــة ب ــشعر اللجن ــشار الفقــر  بــسببوت ــساء، يف صــفوف انت ــسبته  الــذي الن ــغ ن  تبل
 انتهاك حقوق املـرأة والتمييـز ضـدها، ال سـيما يف             أسبابمن بني   الذي يعد   و املائة،   يف ٣٣,٥
الـيت  شاريع املـ  لعـدد مـن   تقيـيم  لعـدم إجـراء   وتشعر بالقلق. ايااملبني نساء فيما  و الريفيةاملناطق  
 منـذ  الريفيـة  مكافحـة الفقـر يف املنـاطق      والـيت تـستهدف    ماليني الدوالرات     عدة تهاتكلفبلغت  
املعيــشية  األســر ربــات العــدد الكــبري مــن النــساء    إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق   . ١٩٩٦عــام 

 . بشكل خاص للفقرواملعّرضات
عـل تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني عنـصرا       أن جتللجنة الدولـة الطـرف علـى       وحتث ا  - ١٦

 اهلادفـة  الوطنية، وال سـيما تلـك        اإلمنائية ها وبراجم ا وسياساهت اواضحا يف مجيع استراتيجياهت   
 التركيـز   إىلكمـا تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف            . الفقر والتنمية املـستدامة     حدة  ختفيف إىل

 مـع املنظمـات   اإلمنـائي  للمـرأة يف مجيـع بـرامج التعـاون         نـسان اإل حقـوق    ومحايةعلى تعزيز   
 االقتصادية للتمييز   -جل معاجلة األسباب االجتماعية     أ الثنائية من    املاحنةالدولية واجلهات   

تقييم من أجل لرصد والتقييم ل الدولة الطرف آليات تضعتوصي اللجنة بأن   و .املرأةضد  
 وتقـدمي ،  الريفيـة  يف املنـاطق     فيها من الفقر على املرأة، مبا        احلد استراتيجياهتا الرامية إىل   أثر

 اهتمــام خــاص، إيــالء إىلوتـدعو الدولــة الطــرف  .  يف تقريرهــا املقبــل عــن ذلــكمعلومـات 
 القـضاء علـى     هـا الراميـة إىل     مجيـع جهود   املعيـشية يف   األسـر  ربـات    يـستهدف وتقدمي دعـم    

 .املايانساء بني فيما  والريفيةالفقر، مبا يف ذلك يف املناطق 
يف  متثيـل املـرأة يف احليـاة العامـة و       معـدل   اخنفـاض  إزاء يـساورها القلـق   وال تزال اللجنة     - ١٧

 أوصــت بعــدم  قــد الــسياسيجلنــة اإلصــالح أنقلــق مــع الوتالحــظ اللجنــة . املنتخبــةاهليئــات 
رف  وأن الدولـة الطـ     ،٢٠٠٠  عـام   يف اهليئـات العامـة يف      املـرأة تعـيني   يف  اعتماد نظـام احلـصص      
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 بـني املـرأة   الفعليـة جـل التعجيـل بتحقيـق املـساواة         أ مـن    الغايـات تؤيد اسـتخدام احلـصص أو        ال
 . االتفاقية اليت تغطيهااالتاجملوالرجل يف مجيع 

 فعـاال اسـتخداما   وحتث اللجنة الدولة الطرف على استخدام تـدابري مؤقتـة خاصـة              - ١٨
 التعجيـل   أجـل  مـن    ،٢٥للجنـة العامـة      وتوصـية ا   االتفاقية، من   ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   

وتوجه اللجنة اهتمـام الدولـة      . الرجل يف مجيع اجملاالت   وملرأة   بني ا  الفعليةتحقيق املساواة   ب
 بني املرأة الفعلية لتحقيق املساواة  احملض ال يكفيربناجميالرمسي أو النهج ال أن إىلالطرف 

 التعجيـل  أجـل  مـن  ضـرورية يجية   تطبيق تدابري مؤقتة خاصة جزء من استرات       وأنوالرجل،  
وتـشجع اللجنـة   .  تشملها االتفاقيـة اليت مجيع اجملاالت يفللمرأة وهرية  اجلساواة  املبتحقيق  

ــدابري     ــة الطــرف علــى وضــع أســاس تــشريعي الســتخدام ت ــةالدول  ســواء يف ، خاصــةمؤقت
 أهـداف حتـث الدولـة الطـرف علـى وضـع           و. األخـرى  املالئمـة التـشريعات   أو يف   الدستور  

 بني املرأة وهريةاجلساواة املتحقيق ب للتعجيل ، مثل نظام احلصص واجلداول الزمنيةددة،حم
 .والرجل يف كل جمال من جماالت االتفاقية

 يـسري مفعولـه    الـذي العنـف املـرتيل     ملكافحة  قانون اجلديد   الب  اللجنة  ترحب ويف حني  - ١٩
انتـشار العنـف ضـد املـرأة وانعـدام           اسـتمرار    إزاء تشعر بـالقلق     فإهنا ،٢٠٠٧ عام   يوليه/متوز يف

مبــن فــيهم رجــال الــسلطة، رمــوز ألن وتــشعر اللجنــة بــالقلق . البلــد يف بــه الــوعي االجتمــاعي
ون الـذين يـسيئ    شـركائهن  إىل بـالعودة ضـحايا العنـف     مـن    النـساء    ، ينـصحون  الشرطة والقضاة 

العنـف ضـد املـرأة    منـع  يف  تقـدم حمـدود يف الدولـة الطـرف     إحـراز  إزاءالقلق ويساورها  . إليهن
مــن  املــرأة متكــن وعــدم واإلدانــاتتجلــى يف انعــدام احملاكمــات األمــر الــذي ي، عليــهوالقــضاء 
 بـالرغم مـن     ألنـه كمـا تـشعر اللجنـة بـالقلق          .الريفيـة ، وال سـيما يف املنـاطق        القضاء اللجوء إىل 

. لدولـة الطـرف    حماكمات هلذه اجلرمية يف ا     توجد أنه الزواج، ال يبدو     إطارجترمي االغتصاب يف    
عـن   و املرأة، العنف ضد    أنواع معلومات وبيانات إحصائية عن كل       فراتولعدم  اللجنة  تأسف  و

 .املرأةاخلطوات املتخذة لتقييم فعالية التدابري املتخذة ملعاجلة العنف ضد 
 للتـصدي  عاليـة لتنفيـذ هنـج شـامل        أولويـة  إيالءوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٢٠
 لقـانون  نيالفعـال والرصـد   مـن خـالل اإلنفـاذ   عنف ضد املرأة، مبا يف ذلـك         ال أشكالميع  جل

 عـن طريـق وسـائل    بـني اجلمهـور  الوعي  على نشر   كما حتث الدولة الطرف     . العنف املرتيل 
ــيم  اإلعــالم ــرامج التعل ــأن وب ــع ب ــرأة، العنــف ضــد  أشــكال مجي  العنــف املــرتيل  ا مبــا فيهــ امل

وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        . ب القانون  مبوج وحمظورة مرفوضة   الزوجي،واالغتصاب  
 القانون، وأصحاب املهـن     إنفاذ واملوظفني املسؤولني عن   اهليئة القضائية أعضاء   تدريب   إىل

 االجتمــاعيني ومقــدمي اخلــدمات الــصحية علــى القــانون اجلديــد،  واألخــصائيني ،القانونيــة
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  بالفعـل  مرتكيب العنـف  تقدميلكفالة وذلك املرأة العنف ضد   أشكال جبميع    متاما توعيتهمو
كما توصي اللجنة بأن تـسعى الدولـة   . والسرعة اجلدية ومعاقبتهم مبا يلزم من      ةاكماحملإىل  

ــادة عــدد القاضــيات  إىل الطــرف   كوســيلة القــانون إنفــاذ عــن املــسؤوالتاملوظفــات وزي
 وضـع تـدابري     إىلوتدعو الدولة الطـرف     .  عن حاالت العنف   اإلبالغلتشجيع النساء على    

القــانوين والطــيب الــدعم  مبــا يف ذلــك زيــادة عــدد املالجــئ واملــرتيل،عم ضــحايا العنــف لــد
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االستفادة الكاملة من توصية اللجنة العامـة   . النفسيو

 وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى  .املرأة التصدي للعنف ضد إىل الرامية يف جهودها    ١٩
 وإدراجالبيانات عن مدى انتـشار وحـدوث العنـف ضـد املـرأة               جلمع   مركزي نظام   إنشاء
 .علومات بشأن تأثري التدابري املتخذة يف تقريرها الدوري املقبلامل وكذلك البيانات،هذه 
فإهنـا  ، ٢٠٠٣عـام  ل باألشـخاص االجتـار  ) منـع (قـانون  إصدار  تالحظ اللجنة   ويف حني  - ٢١

لنـساء مـن الـسلفادور وغواتيمـاال     لالجتـار با قـصد   بلـد امل قد بدأت تصبح بليز   بأنتشعر بالقلق   
 مبــدى تتعلــق معلومــات فراعــدم تــو إزاءكمــا تــشعر اللجنــة بــالقلق  . نيكــاراغوا وهنــدوراسو

زيـادة الـسياحة    الـذي ميكـن أن حتدثـه         والتأثري السليب احملتمـل      البلد، يف   البغاءاالجتار واستغالل   
 . بهعلى انتشار البغاء واالجتار

لتــشريعات املتعلقــة ل  الكامـل نفــاذاإل تكفــل أن إىلللجنــة الدولــة الطـرف  وتـدعو ا  - ٢٢
 لالجتـار واسـتغالل   جلـذري ا الدولة الطرف السبب   تعاجلوتوصي بأن   .  باألشخاص باالجتار
 وبالتــايل للمــرأة، حتــسني الوضــع االقتــصادي  إىل الراميــة جهودهــا بزيــادةوذلــك  ،البغــاء

ــى تعرضــه   ــضاء عل ــة   ين،واملتجــر لالســتغالل االق ــدابري الالزم ــاذ الت ــادة واخت ــل إلع  التأهي
. البغــاء االجتمــاعي للنــساء والفتيــات اللــوايت يقعــن ضــحايا االجتــار واســتغالل  واإلدمــاج

 يف األطراف واملتعدد اإلقليمي ودون ، الثنائيالتعاون تعزيز بزيادةوتوصي الدولة الطرف 
الطـرف عـن كثـب تـأثري زيـادة          وتوصي اللجنـة بـأن تراقـب الدولـة          . جمال مكافحة االجتار  

 . ذات الصلةالوقائية التدابري وأن تعزز البغاءالسياحة على 
 املـرأة،  تعلـيم    حتـول دون  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار احلـواجز االجتماعيـة الـيت             - ٢٣
 بقـاء  لكفالـة  وعدم وجـود تـدابري   املدارس،من املبكر  تسرب الفتيات    معدالت يف   اليت تتجلى و

 تـأثري الكنيـسة     إزاء قلقهـا     تأكيد وتكرر اللجنة . إليها العودة   أو يف املدرسة    املراهقات تاألمها
  قلقهـا  اإلعـراب عـن   تكـرر اللجنـة  الـصدد، ويف هـذا   .  الفتيـات والـشابات يف التعلـيم        حق على

 عـددا قلـيال فقـط مـن     وبـأن  احلمل،طرد الفتيات بسبب ب  ما يتعلق يفباحلرية املدارس  إزاء متتع 
ــدار ــةس امل ــ الثانوي ــد   ي ــيمهن بع ــات مبواصــلة تعل ــسمح للمــدارس  و احلمــل،سمح للفتي  بطــردي
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كما تشعر بالقلق لعدم كفاية اجلهود املبذولـة لتـشجيع       .  املتزوجات الاليت حيملن    غري املعلمات
 . يهيمن عليها الذكور تقليدياالدراسة اليت جماالتالشابات على دخول والفتيات 

 للفتيـات   متـساوية  حقـوق    لكفالـة ذ الدولـة الطـرف تـدابري         تنف بأنوتوصي اللجنة    - ٢٤
تضع آليات رصد أن  و الفتيات يف املدارس وإبقاء مجيع مستويات التعليم،     علىوالشابات  

توصـي اللجنـة بـأن      و. مستويات إجنـازهن فيـه     و  حصول الفتيات على التعليم    إمكانية لتتبع
 بقـاء الطالبـات     لكفالـة اءات،   آليـات رصـد وجـز      يف ذلـك   الدولة الطرف تدابري، مبـا       تضع

وتـدعو اللجنـة الدولـة    . بعـد الـوالدة   إليهـا العودة ورس خالل فترة احلمل ااحلوامل يف املد  
  الفعلـي   التقيـد  لكفالـة  عامة   سياسات وتدابري   ة وضع ما يلزم من تدابري تشريعي      إىلالطرف  
الطرف على تشجيع كما تشجع الدولة .  برمته النظام التعليمييف االتفاقية من ١٠ باملادة

 جماالت للنساء والرجال وتقدمي حوافز للشابات لدخول        واملهنية التعليميةتنويع اخليارات   
 .الذكورعادة  يهيمن عليها دراسية

 بطالـة ستويات  مبـ تسم  ي الذي حالة املرأة يف سوق العمل       إزاءوتعرب اللجنة عن قلقها      - ٢٥
ز النـساء يف    يـ  وترك للنـساء،   املتاحـة  لعمـل  ونقص فرص ا   الرجال،ضعف معدل   تبلغ  بني النساء   
ــة  األجــر املنخفــضةالقطاعــات  ــرأة  األجــور ة يففجــوواســتمرار ال مــن الوظــائف العام  بــني امل

. يف القطـاع اخلـاص   قوانني العمـل املتعلقـة بـالتمييز      إنفاذ عدم   إزاء تشعر بالقلق    وهي. والرجل
 التمتــع مبزايــا أو األجــر وعــةأمومــة مدف إجــازةقلــق عــدم وجــود نظــام  مــع الوتالحــظ اللجنــة 

وتـشعر  .  مـن االتفاقيـة    ١١ املـادة    مـن ) ب (٢ الفقرة ما تقضي كاجتماعية مماثلة جلميع النساء     
 تـستفيد مـن     ال ملـرأة ، فإن ا   التحرش اجلنسي  حيكم وجود قانون  رغم   ألنهاللجنة بالقلق كذلك    

 . معاجلة حاالت التحرش اجلنسي يف مكان العمل يف القانونهذا
.  مــن االتفاقيــة١١وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التطبيــق الكامــل للمــادة    - ٢٦

 ،املشاريعقدرة املرأة على تنظيم     وتشجع الدولة الطرف على تنفيذ تدابري لتشجيع ودعم         
وتوصـي اللجنـة بتعزيـز      .  وتـوفري فـرص احلـصول علـى االئتمـان          ةوعيـ التبطرق منها زيادة    

 سـد تمييز املهين، أفقيا ورأسيا، واعتماد تدابري لتـضييق و        ىل القضاء على ال   إ ةاجلهود الرامي 
 والرجل من خالل تطبيـق خطـط لتقيـيم الوظـائف يف القطـاع               أةجور بني املر  يف األ ة  الفجو
وحتـث اللجنـة    . ثنـا يمن عليهـا اإل   هتـ جور يف القطاعات اليت      األ ة بزياد ةرتبطمتكون  العام  

 ة املدفوعـ ةمومـ جـازة األ إدخال نظـام   إلةناسبالدولة الطرف على اختاذ مزيد من التدابري امل     
ــر األ ــع الفقــر       أج ــع النــساء متــشيا م ــا اجتماعيــة مماثلــة جلمي مــن ) ب (٢ ةو التمتــع مبزاي

وتــشجع الدولــة الطــرف علــى ضــمان االمتثــال الكامــل لقــوانني .  االتفاقيــةمــن ١١ املــادة
دولــة علــى تنفيــذ كمــا حتــث ال. القطــاع اخلــاصامتثــال ، مبــا يف ذلــك  الــسارية فيهــاالعمــل
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النـساء والرجـال وضـمان اسـتفادة      العمال مـن     ةوعيت املتعلقة بالتحرش اجلنسي، و    هاقوانين
ثـر التـدابري    أىل رصـد    إوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         . ةيئاوق ال  القوانني حكامأالنساء من   

 . مع مرور الزمن السائدةاملتخذة واالجتاهات
ــة عــن قلقهــا    - ٢٧ ــاإل قــوقاحلوالــصحة الكــايف بالعتــراف اعــدم زاء إوتعــرب اللجن  ةجنابي

.  وفيــات األمهــات زاء ارتفــاع معــدالت إوتــشعر اللجنــة بــالقلق   .  يف بليــزتــهاللمــرأة ومحاي
وتؤكــد اللجنــة جمــددا . جهــاضزاء عــدد الوفيــات النامجــة عــن اإل إتــشعر اللجنــة بــالقلق  كمــا

ت، مما يشكل عائقـا كـبريا        املراهقا يف صفوف  احلمل   تزاء ارتفاع معدال  إعن قلقها   اإلعراب  
وتعـرب اللجنـة عـن      . ة االقتـصادي  هن مـن الناحيـة    الفتيات من فرص التعليم ومتكين     استفادة   مامأ

النـساء والفتيـات،   بني يدز إلا/ة البشريةصابة بفريوس نقص املناعزاء ارتفاع معدالت اإل  إقلقها  
هــي الــسبب الرئيــسي   يــدزإلا/ة البــشريةفــريوس نقــص املناعــ ب بطــةترمــراض املن األأالحــظ تو
 . عاما٤٩ و ١٥عمارهن بني أ النساء الاليت تتراوح تايلوف
 أةوحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملموسة لتعزيز فرص حصول املر            - ٢٨

 مـن  ١٢، وفقـا للمـادة    ةجنابيـ  واإل ة الصحية، وخاصة خدمات الصحة اجلنـسي      ةعلى الرعاي 
 والصحة، وضمان خفض معدل وفيـات  أة املتعلقة باملر ٢٤االتفاقية وتوصية اللجنة العامة     

القـــوانني املتعلقـــة يف اســـتعراض  الدولـــة الطـــرف تنظـــروتوصـــي اللجنـــة بـــأن . األمهـــات
 إتاحــة املفروضــة علـى النـساء اللــوايت جيهـضن و   ةديبيـ أحكـام الت لغــاء األإجهـاض، بغيـة   باإل
جهـاض غـري   امجـة عـن اإل  لحصول على خدمات جيـدة ملعاجلـة املـضاعفات الن      هلن ل  فرصةال

عــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، وخفــض عــدد  إ و٢٤ ة العامــة اللجنــة وفقــا لتوصــي،املــأمون
 ةيــربكمــا توصــي بــأن تقــوم الدولــة الطــرف بتعزيــز الت   . جهــاضالوفيــات النامجــة عــن اإل 

جهــاض غــري ىل اإلإ، وتــوفري وســائل منــع احلمــل وذلــك ملنــع النــساء مــن اللجــوء  ةاجلنــسي
اللجنــة بــأن تــويل الدولــة الطــرف االهتمــام علــى ســبيل األولويــة حلالــة   وتوصــي . املــأمون
يالء اهتمام خاص ملنع    إ اجلنسي املوجه للفتيات والفتيان، مع       ثقيفن توفر الت  أ و اتاملراهق

وتوصـي اللجنـة بـأن    . عن طريق االتصال اجلنسي مراض املنقولة   حاالت احلمل املبكر واأل   
يـدز  اإل/ة البـشري ة مكافحـة فـريوس نقـص املناعـ      مـن  للوقايةتكثف الدولة الطرف جهودها     

 جمدكمــا توصــي بــأن تــ.  وســبل انتقالــهداء الــ هــذا خمــاطربــشأن نــشر املعلومــات زيــادةو
ــة ــساني   الدول ــة بفــريوس نقــص املناعــ     االطــرف منظــورا جن  ة يف سياســاهتا وبراجمهــا املتعلق
 .يدزاإل/ةالبشري
ــالقلق   - ٢٩ ــة ب ــساءوضــع ال ةزاء هــشاشبوجــه خــاص إ وتــشعر اللجن ــاطق الريفيــ ن ، ة يف املن

 لحـصو  ُتتـاح هلـن سـوى سـبل حمـدودة لل            ال لـوايت  وال يطاهلن الفقر بشكل غري متناسب     اللوايت
 أيـضا إزاء  ، و ةتمانيئ والتسهيالت اال  ةيق واملياه الن  ،والتعليم ،الصحة ما يكفي من خدمات   على  
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 املنـاطق   ن يف  يعـش  يساء الالئـ  ن النـ  أقلق  مع ال وتالحظ اللجنة   . ىل العدالة نقص فرص جلوئهن إ   
اسـتفادة كاملـة وعلـى قـدم املـساواة مـن إطـار التـشريعات والـسياسات                نستفديـ  قد ال    ةالريفي

دعم الـ غالبيـة نظـم     العامة املعتمد يف الدولة الطرف من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني، وأن               
ــالقلق  أكمــا .  يف املــدنوجــدت سب نــوع حبــ ةاملــصنفة املالئمــ البيانــات نقــصزاء إهنــا تــشعر ب

ة  الريفيـــأةالـــذي ال يـــزال يـــشكل عقبـــة رئيـــسية يف حتديـــد مكانـــة املـــروهـــو األمـــر  ،اجلـــنس
 .عامة بصفة
، ة الريفيـ  أةيالء االهتمام التـام الحتياجـات املـر       إوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٣٠
 هـا اجلنسني، مبا في  ىل تعزيز املساواة بني     إ ة مجيع السياسات والربامج اهلادف    لصن ت أ كفالةو
ىل العدالة واحلصول علـى  إ ءولج والةيق واملياه الن ، والتعليم ، الصحة تالمبجا املتعلقةلك  ت

  بوضـع وتوصـي . اتنفذ بالكامـل علـى مـستوى املقاطعـ    ُتأن  وةاملناطق الريفيإىل   ،االئتمان
 بـشكل   ة الريفيـ  أةتستهدف املـر  اليت  تدابري  التنفيذ  برصد   و ،معايري وجداول زمنيه واضحة   

 معلومات عن التـدابري     بلقوتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها امل         . فعال
 .اهوضاعأوحتسني ة  الريفيأةاملتخذة لتمكني املر

 بعمــر دين،لــوا مبوافقــة ال حــددت، الــسن القانونيــة للــزواجوتــشعر اللجنــة بــالقلق ألن - ٣١
يقـل  فتـاة  مـع   عالقـات جنـسية      يقـيم     الـذي  ن الرجـل  أقلـق   مع ال كما تالحظ اللجنة    . سنة ١٦

 .ضهتك العر أن حياكم بتهمةدون ، مبوافقة والديها، هاتزوجيأن ه ميكنسنة  ١٦ن عمرها ع
 سنة، وفقا ١٨ىل إدىن لسن الزواج ىل رفع احلد األإوتدعو اللجنة الدولة الطرف  - ٣٢

 . حقوق الطفلةاقي واتف،٢١ العامة ة من االتفاقية، والتوصي١٦ من املادة ٢للفقرة 
 ليـست   نالـذي ،  ، وخاصـة الفتيـات    طفـال قلق العدد الكبري من األ    مع ال وتالحظ اللجنة    - ٣٣
 االجتماعيـة يف    تااالسـتحقاق  و ة املطالبـة باجلنـسي    هم وثائق تسجيل املواليد وبالتـايل ال ميكنـ        هلم

 .الدولة الطرف
 نالـذي طفـال   يل األ ىل تسريع وتسهيل عمليـة تـسج      إوتدعو اللجنة الدولة الطرف      - ٣٤

 .تصدر هلم شهادات ميالد ووثائق هويةأن  ويةو ه وثائقهمديليست ل
 مــن ١ ة مبقتــضى الفقــر اعالهنــإوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى ســحب       - ٣٥

ــادة ــاري  ١٠ املـ ــول االختيـ ــن الربوتوكـ ــل مـ ــةالتفاقيـ ــة مبوجـــب شأن  بـ ــصاص اللجنـ  اختـ
ــادتني  ــى أن ، و٩ و ٨امل ــتعل ــت  أق، يف واف ــرب وق ــر   ق ــديل الفق ــى تع ــن ١ ةممكــن، عل  م
 . موعد اجتماع اللجنةبشأن من االتفاقية ٢٠ املادة
ــة الطــرف علــى االســتفادة بالكامــل،     - ٣٦ ــة الدول ــذها اللتزاماهتــا  يفوحتــث اللجن  تنفي

عالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلـب     إ  من مبوجب االتفاقية، 
 .يف تقريرها الدوري املقبل  معلومات عن ذلكن تدرجأىل الدولة الطرف إ
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ــة   - ٣٧ ــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــ  أوتؤكــد اللجن ــق   أ ةن التنفي ــه لتحقي مــر ال غــىن عن
ــة  ــة لأللفي ــدعو و .األهــداف اإلمنائي ــاج إىلت ــساين و إدم ــبري منظــور جن  ألحكــام واضــح تع

 الدولـة   إىل وتطلـب    لفيـة، لأل اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الراميةاالتفاقية يف مجيع اجلهود     
 .يف تقريرها الدوري املقبل  تدرج معلومات عن ذلكأنالطرف 

ــة  و - ٣٨ ــزام أنتالحــظ اللجن ــدول الت ــ ال ــوق ب ــسانصكوك حق ــةاإلن ــسية   الدولي الرئي
.  احليـاة  منـاحي  مجيـع    يف األساسـية  واحلريات   اإلنسان حبقوق   املرأةيعزز من متتع     )١(السبعة

 الـيت   ة يف التـصديق علـى املعاهـد       أن تنظـر   علـى    زليـ ب حكومـة     اللجنـة تـشجع    ، فإن لذلكو
 .العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعد، وهي إليهاتنضم  مل

 لتوعيـة  زليـ ب على نطاق واسـع يف     اخلتامية تنشر هذه التعليقات     أنوتطلب اللجنة    - ٣٩
الربملــان واملنظمــات  الــسياسة وأعــضاء ورجــالالنــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون  

 املـساواة فعليـا وقانونيـا     لكفالة، باخلطوات اليت اختذت     اإلنسانومنظمات حقوق   النسائية  
وتطلـب اللجنـة مـن الدولـة        .  اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد       األخرى للمرأة، واخلطوات 

 ومنظمـات   سائيةالنملنظمات  وال سيما بني صفوف ا    على نطاق واسع،    تواصل   أنالطرف  
ــوق  ــسانحق ــشر ، اإلن ــاري  ن ــا االختي ــة وبروتوكوهل ــة  ،االتفاقي ــة للجن  ، والتوصــيات العام

ــيجني   ــهاج عمــل ب ــدورة  ،وإعــالن ومن ــائج ال ــة   ااالســتثنائية  ونت ــشرين للجمعي ــة والع لثالث
املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة والــسالم يف القــرن  : ٢٠٠٠ عــام املــرأة” املعنونــة العامــة،

 .“لعشريناحلادي وا
 ترد على املسائل اليت أثارت قلقها وأعربت      وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن        - ٤٠

 مـن   ١٨ املادة   إطار يف تقريرها الدوري املقبل، يف       اخلتامية، وذلك  هذه التعليقات    يفعنها  
ن ا الـذي حـ    مسا اخلـ  الـدوري  تقريرهـا    إىل تقـدمي  تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف        و. االتفاقية
حيـني موعـد     الـذي    الـسادس،  الـدوري  وتقريرهـا    ،٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران ه يف   مي تقد موعد
 .٢٠١١ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١١ يونيه/حزيران يف تقدميه

 

_________________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 
لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة ل

ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل
الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                       أو
 .أفراد أسرهمو


