األمــم املتحـدة

CEDAW/C/BEL/CO/7

اتفاقية القضاء على مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة

Distr.: General
14 November 2014
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السابع لبلجيكا*
 - 1نظــــرت اللجنــــة يف التقريــــر الــــدوري الســــابع لبلجيكــــا ( )CEDAW/C/BEL/7يف
جلســـــتي ا  1521و  1521املعقـــــ تني يف  51تشـــــري األول/أكتـــــ بر ( 5112انظـــــر
 CEDAW/C/SR.1257و  .)1521وتـــر قائمـــة القضـــايا واألســ لة الـــي طرحتــ ا اللجنـــة يف
ال ثيقـــــــــــة  ،CEDAW/C/BEL/Q/7وتـــــــــــر ر و بلجيكـــــــــــا علي ـــــــــــا يف ال ثيقـــــــــــة
.CEDAW/C/BEL/Q/7/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 5تعرب اللجنة ع تقديرها أن الدولة الطـر قـدم تقريرهـا الـدوري السـابع .وهـ
تقــدر أيض ـاً الــر و اخلطيــة الــي قدمت ـ ا الدولــة الطــر بشــأن قائمــة القضــايا واألس ـ لة الــي
طرح ا فريق اللجنة العامل ملا قبل الدورة ،كمـا ترحـ بـالعر الشـف ي الـيي قدمـ ال فـد
واإليضاحات اإلضافية املقدمة ر اً على األس لة الي طرحت ا اللجنة شف ياً أثناء احل ار.
ترأسَـ السـف واملمثـل الـدائم لبلجيكـا لـد
 - 3وتشيد اللجنة ب فد الدولة الطر اليي َّ
مكتـ األمــم املتحــدة يف جنيــف ،برتــران و كرومــغو  .وضــم ال فــد أيضـاً ممــثلني للمع ــد
املعــي باملســاواة بــني املــرأة والرجــل والــدوائر االحتا يــة العامــة للعــدل ،والداخليــة ،والعمالــة
والعمل واحل ار االجتماع والكيانات االحتا ية والبعثة الدائمة لبلجيكا لـد مكتـ األمـم
املتحدة وغ ه م املنظمات الدولية يف جنيف.
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باء  -اجل ان

اإلجيابية

 - 2ترح اللجنـة بالتقـد احملـر منـي النظـر يف عـا  5111يف التقريـر اجلـامع للتقريـري
الـــدوريني اخلـــام والســـا للدولـــة الطـــر ( ،)CEDAW/C/BEL/6علـــى صـــعيد إجـــراء
اإلصالحات التشريعية ،وال سيما اعتما ما يل :
(أ) القان ن املؤرخ  51مت /ي لي  5111بشـأن مشـاركة املـرأة يف جمـال إ ارة
الشركات واملؤسسات العامة املستقلة
(ب) القــان ن املــؤرخ  1آذار/مــار  5115الرامـ إىل تقليــل الفجـ ة يف األجـ ر
بني النساء والرجال
(ج) األمر امللك املؤرخ  5حزيران/ي ني  5115بتعزيز وج املـرأة يف املناصـ
الرفيعة املست يف اخلدمة العامة
( ) القان ن املؤرخ  1أيار/ماي  5112اليي يعدل القـان ن املـد ،،ويـن علـى
املساواة بني املرأة والرجل يف نقل لق عائلة كل من ما إىل أطفاهلما البي ل جيني أو املتبنني
(هـ) القــان ن املــؤرخ  51شــباف/فغاير  5112والقــان ن املــؤرخ  51آذار/مــار
 5112واملرس امللك املؤرخ  11نيسـان/أبريل  5112بشـأن ال قايـة مـ املخـاطر النفسـية
االجتماعية ،مبا في ا تلك النامجة ع التحرش اجلنس  ،يف مكان العمل
(و)

القان ن املؤرخ  55أيار/ماي  5112ملكافحة التحيز اجلنس .

 - 2وحتيط اللجنة علماً أيضاً مع التقدير باعتما خطة عمل وطنية ملكافحـة عنـف العشـ
وغ ه م أشكال العنف املزنيل للفترة 5112.-5111
 - 6وتعرب اللجنة ع ترحيب ا بتصـديق الدولـة الطـر
التقرير السابق ،على الصك ك الدولية التالية:

يف الفتـرة املنقضـية منـي النظـر يف

(أ) االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م االختفاء القسري ،يف عا 5111
(ب) اتفاقية حق ق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف عا 5112
(ج) اتفاقية جمل
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جيم -

واع القلق الرئيسية والت صيات
الغملان
 - 1تشــد اللجنــة علــى الــدور احلاســم الــيي تؤ ي ـ الســلطة التشــريعية يف كفالــة تنفيــي
االتفاقيــة تنفيــياً تام ـاً (انظــر بيــان اللجنــة بشــأن عالقت ـ ا بالغملــانيني الــيي اعتُ ِمــد يف الــدورة
اخلامســـة واألربعـــني املعقـ ـ ة يف عـــا  .)5111وهـ ـ تـــدع الغملـــان االحتـــا ي وبرملانـــات
الكيانات االحتا ية ،مبـا يت افـق مـع واليـة كـل منـ م ،إىل اختـاذ اخلطـ ات الال مـة لتنفيـي هـيه
املالحظات اخلتامية م اآلن وحىت الفترة املشم لة بالتقرير املقبل مب ج االتفاقية.
اإلطار التشريع
 - 1تالحظ اللجنة وج س ابق قضائية مستقرة مني صدور حكم حمكمة الـنق املـؤرخ
 51أيار/مــاي  1211بتأكيــد أول يــة أحكــا املعاهــدات الدوليــة الــي تــؤثر تــأث اً مباشــراً يف
القان ن الـداخل علـى أي أحكـا منشـؤها قـ انني وطنيـة .غـ أن اللجنـة يسـاورها القلـق أن
التطبيــق املباشــر ألحكــا االتفاقيــة تقــرره احملــاكم ال طنيــة ،ممــا ال يضــم بالتــايل تطبيــق مجيــع
األحكا امل ض عية لالتفاقية تطبيقاً كامالً يف النظا القان  ،ال طي.
 - 2وتدع اللجنة الدولة الطر إىل كفالة تطبيق مجيع األحكـا امل ضـ عية لالتفاقيـة
تطبيقاً كامالً يف النظا القان  ،ال طي.
اآللية ال ط نية للن

باملرأة

 - 11ترح اللجنة بعمل املع د املعي باملساواة بني الرجـل واملـرأة .غـ أهنـا تالحـظ بقلـق
أن املع ــد تنقصـ الســلطة الال مــة لتنســيق تنفيــي السياســات االحتا يــة املتعلقــة بتعمــيم املنظـ ر
اجلنسا ،،املنصـ ص علي ـا يف القـان ن املـؤرخ  15كـان ن الثا/،ينـاير  5111املتعلـق بتعمـيم
املنظ ر اجلنسا .،ويساور اللجنة القلق أيضاً إ اء عد وج اسـتراتيجية شـاملة بشـأن تعمـيم
املنظ ر اجلنسا .،وه تشـعر بـالقلق كـيلك حيـال التنفيـي البطـ ء واجملـزأ لــ ”حتليـل املسـائل
اجلنسانية“ املقرر لتقييم مد تأث مشروع القان ن على وضع كل م الرجل واملرأة.
 - 11ت ص اللجنة الدولة الطر  ،يف ض ء تعقيدات هيكل ا االحتا ي ،أن تق مبا يل :
النظــر يف اعتمــا خطــة عمــل وطنيــة بشــأن تعمــيم املنظ ـ ر اجلنســا ،هلــا
(أ)
جــداول منيــة واضــحة وأهــدا مرحليــة قابلــة للقيــا  ،هبــد التنفيــي الكامــل واملتســق
للقان ن املتعلق بتعميم املنظ ر اجلنسا ،لعا 5111
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(ب) النظر يف خت يل املع د املعي باملساواة بـني الرجـل واملـرأة صـالحية تنسـيق
تنفيي السياسات املتعلقة بتعميم املنظ ر اجلنسا،
(ج) كفالة التنفيي املن ج لـ ”حتليل املسائل اجلنسانية“ املقرر لتقييم مد تأث
مشروع القان ن على وضع كل م الرجل واملرأة.
املؤسسة ال طنية حلق ق اإلنسان
 - 15يساور اللجنة القلق إ اء عد وج مؤسسـة وطنيـة مسـتقلة حلقـ ق اإلنسـان من طـة
ب الية عريضة خت هلا العمل يف مجيع اجل ان املتعلقة حبق ق اإلنسان ،مبا يشمل حقـ ق املـرأة،
وفقاً للمبا ئ املتعلقة مبركز املؤسسات ال طنيـة فيمـا خيـت بتعزيـز حقـ ق اإلنسـان ومحايتـ ا
(مبا ئ باري ) ،امللحقة بقرار اجلمعية العامة 132./21
 - 13ت صـ اللجنــة الدولــة الطــر بــأن تنشـ  ،وفــق جــدول مــي واضـ  ،مؤسســة
وطنية مستقلة حلق ق اإلنسان تعمل وفقاً ملبا ئ باري تُنـاف ب اليـة حمـد ة هـ النـ
حبق ق املرأة وتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة.
التداب اخلاصة املؤقتة
 - 12ترحـ اللجنــة بالتـداب اخلاصــة املؤقتــة القائمـة لزيــا ة مشـاركة املــرأة يف الغملــان ويف
جمال إ ارة الشركات واملؤسسات العامة املستقلة .بيد أن اللجنة ما ال يساورها القلـق إ اء
اســتمرار نق ـ متثيــل املــرأة ،وخباصــة نســاء األقليــات ،علــى مســت صــنع القــرار يف احليــاة
السياسية والعامة ويف القطاع اخلاص .ويساور اللجنـة القلـق أيضـاً إ اء انعـدا التـداب اخلاصـة
املؤقتة الرامية إىل التصدي ألوج عد املساواة الي تعاني ا الف ات احملرومة م النساء ،كنسـاء
األريا واملسنات والنساء ذوات اإلعاقة وامل اجرات.
 - 12ت ص اللجنة أن جتري الدولة الطر تقييماً لكيفية تطبيق التداب اخلاصة املؤقتة
القائمة وأن تضع تداب مؤقتة خاصـة إضـافية ،وفقـاً للفقـرة  1مـ املـا ة  2مـ االتفاقيـة
وللت صية العامة رقم  52للجنة يف هيا الشـأن ،باعتبارهـا اسـتراتيجية ضـرورية للتعجيـل
بتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة ،ال سيما تعزيز حق ق نساء األقليات ،يف مجيـع
اجملاالت الي تعا ،في ا املرأة حرماناً أو نقصاً يف التمثيل.
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الق ال

النمطية واملمارسات الضارة

 - 16تشعر اللجنة بالقلق إ اء نقـ الفعاليـة يف تنفيـي خطـة العمـل ال طنيـة ملكافحـة عنـف
العش ـ وغ ـ ه م ـ أشــكال العنــف املــزنيل للفتــرة  ،5112-5111وخص ص ـاً فيمــا يتعلــق
بالزجيات القسرية ،والعنف املرتك باسم مـا يُـدعى ”الشـر “ ،وتشـ ي األعضـاء التناسـلية
لألنثــى .ويســاورها القلــق أيضـاً إ اء عــد فعاليــة إنفــاذ القــان ن الــيي حيظــر تش ـ ي األعضــاء
التناسلية لألنثى ،وه األمر اليي تتفاقم خط رتـ جـراء االفتقـار إىل الـ ع هبـيا القـان ن بـني
اجملتمعات احمللية الي تنتشر في ا هيه املمارسة وبني العاملني يف قطاع الصحة.
 - 11ت ص اللجنة الدولة الطر بتعزيز ج ها الرامية إىل إنفاذ القان ن اليي حيظـر
تش ي األعضاء التناسلية لألنثى إنفاذاً حا ماً ،وتنفيي خطة العمـل ال طنيـة ملكافحـة عنـف
العش وغ ه م أشكال العنف املزنيل للفترة  5112 - 5111تنفيياً فعاالً ،بغية القضاء
على ممارسة تش ي األعضـاء التناسـلية لألنثـى وغ هـا مـ املمارسـات الضـارة كالزجيـات
القســرية واألفعــال العنيفــة املرتكبــة ضــد النســاء والفتيــات باســم مــا يُــدعى ” الشــر “.
واللجنة ،إذ تش إىل الت صية العامة املشتركة رقم  31للجنة املعنية بالقضاء على التمييز
ضد املرأة والتعليق العا رقم  11للجنة املعنية حبق ق الطفل املتعلقة باملمارسات الضـارة
ت ص أيضاً أن تعز الدولـة الطـر ج هـا املبيولـة إلذكـاء الـ ع بالطـابع اإلجرامـ
لتلك املمارسات وآثارها الضارة على حق ق النساء والفتيات بـني اجملتمعـات الـي تنتشـر
في ا تلك املمارسات وبني العاملني يف قطاع الصحة.
 - 11ويســاور اللجنــة القلــق إ اء نق ـ املعل مــات ع ـ أثــر احلظــر املفــرو علــى ارتــداء
احلجــاب علــى النســاء والفتيــات ،واملنص ـ ص علي ـ يف الق اعــد واألنظمــة والل ـ ائ الداخليــة
للعديــــد مــ ـ اإل ارات احملليــــة واملستشــــفيات العامــــة واملــــدار والشــــركات اخلاصــــة يف
الدولة الطر .
 - 12ت ص اللجنة الدولة الطر أن جتري رصداً وتقييماً ألثـر حظـر ارتـداء احلجـاب
علـى النسـاء والفتيـات ،خص صـاً فيمـا يتعلـق بإمكانيـة التحــاق بـالتعليم والعمـل ،وهـ
حظــر يعتمــده العديــد م ـ اإل ارات احملليــة واملستشــفيات العامــة واملــدار والشــركات
اخلاصــة ،كمــا ت صــي ا أن جتمــع معل مــات ع ـ عــد النســاء والفتيــات الــالي تعرض ـ
جلزاءات على أسا هيا احلظر.
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العنف ضد املرأة
 - 51تالحظ اللجنة بقلق ما يل :
(أ) أن خطــة العمــل ال طنيــة ملكافحــة عنــف العش ـ احلمــيم وغ ـ ه م ـ أشــكال
العنف املزنيل للفترة  5112-5111تفتقر إىل جداول منيـة واضـحة وأهـدا مرحليـة قابلـة
للقيا وال تتناول االحتياجات احملد ة لضحايا العنف املزنيل م امل اجرات
(ب) أن عد ور اإلي اء املتاحة لضحايا العنف م النساء غ كا  ،وال يُسـم
عا ةً بإي اء امل اجرات الالي ليس حب هت ال ثائق الال مة يف هيه الدور بسب قي مالية
(ج) أن القان ن املؤرخ  12كان ن األول /يسمغ  1211بشأن خـ ل األجانـ
إىل إقليم البلد وإقامت م واستيطاهنم وترحيلـ م (قـان ن األجانـ ) ال ميـن إقامـة مؤقتـة للنسـاء
ضحايا العنف املزنيل الـالي ليسـ حبـ هت ال ثـائق الال مـة أو الـالي ينتظـرن احلصـ ل علـى
تصاري إقامة يف إطار مل مشل األسـرة .وإضـافة إىل ذلـك ،فـإن اللجنـة ،رغـم أهنـا حتـيط علمـاً
بإشـارة الدولــة الطــر إىل أن ترحيــل املعنــيني يف مثـل هــيه احلــاالت أمــر مســتبعد وأن ب ســع
النســاء تقــدم طلبــات للحص ـ ل علــى تصــاري إقامــة ألســباب إنســانية ،يســاورها القلــق إ اء
عزو الضحايا ع تقدم شكاو العنف املزنيل خشية ترحيل .
 - 51ت ص اللجنة الدولة الطر

أن تق مبا يل :

(أ) تضــمني خطــة العمــل ال طنيــة ملكافحــة عنــف العش ـ احلمــيم وغ ـ ه م ـ
أشكال العنف املـزنيل للفتـرة  5112 - 5111جـداول منيـة واضـحة وأهـدا مرحليـة
قابلة للقيا وتداب لتناول االحتياجات احملد ة لضحايا العنف املزنيل م امل اجرات
(ب) يــا ة عــد وســعة ور اإلي ـ اء الــي تــديرها الدولــة املخصصــة لضــحايا
العنف م النساء وضـمان حصـ ل مجيـع النسـاء ون متييـز علـى فرصـة اللجـ ء إىل هـيه
الدور ،مب في امل اجرات الالي ليس حب هت ال ثائق الال مة
(ج) تعديل قان ن األجان بغـر مـن اإلقامـة املؤقتـة لضـحايا العنـف املـزنيل
م امل اجرات الالي يفتقرن إىل ال ثائق الال مة أو الالي ينتظـرن احلصـ ل علـى تصـاري
إقامة يف إطار مل مشل األسرة ،وضمان عد مطالبة امل اجرات الالي حصل علـى تصـاري
إقامة ألسباب مل مشـل األسـرة والـالي يتعرضـ للعنـف املـزنيل ويـرغ يف تـرك أ واج ـ ،
بإثبات أهن يعمل يف وظيفة أو حلسـاهب اخلـاص أو ميـتلك ’سـبل عـي كافيـة ‘ كشـرف
للحص ل على تصاري إقامة مبفر ه  .وينبغ أن تعمل الدولة الطر على إذكـاء وعـ
امل اجرات ب ج هيه األحكا القان نية اجلديدة حال اعتما ها
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( ) ضمان متكني امل اجرات مجيعاً م التما احلماية م العنف املزنيل ووقف
إجراءات الترحيل يف هي ا السياق.
 - 55وترح اللجنة ب ضع قائمـة مـ املمارسـات اجليـدة يف شـباف/فغاير  5112لضـباف
الشرطة املكلفـني بالتصـدي للحـاالت الـي يُحتَمَـل انط ائ ـا علـى اعتـداءات اجلنسـية .غـ أن
اللجنة تالحظ بقلق ما يل :
(أ) ت صـــيف االعتـــداء اجلنسـ ـ بأنـ ـ ”جرميـــة ختـــل بـــاآل اب العامـــة والنظـــا
األسري“ ،يف الفصل السا م القان ن اجلنائ
(ب) االفتقار إىل بيانـات إحصـائية شـاملة عـ العنـف ضـد املـرأة ،مصـنفةً حسـ
العمر واألصل اإلثي واجلنسية والعالقة بـني الضـحية واجلـا ،،وعـ عـد النسـاء اللـ اي قُـتِل
بيد العش احلايل أو العش السابق
(ج) غيــاب املراكــز املتخصصــة الــي تقــد لضــحايا العنــف اجلنس ـ م ـ النســاء
الفح ص الطبيـة واجلنائيـة الف ريـة الال مـة جلمـع األ لـة ،والعـالج الطـ ،،واملشـ رة النفسـية،
واملساعدة القان نية
( ) اخنفا عد حاالت االغتصاب املبلَّـ عنـ ا عمـا هـ عليـ حقيقـة وارتفـاع
عد هتم االغتصـاب والعنـف املـزنيل الـي يـتم إسـقاط ا ،جزئيـاً بسـب ضـعف الثقـة بالشـرطة
وعد كفاية خدمات الدعم
(ه) عد اكتمال عملية التصديق على اتفاقية جمل أوروبـا بشـأن منـع ومكافحـة
العنف ضد املرأة والعنف األسري (اتفاقية اسطنب ل) امل قعة يف  11أيل ل/سبتمغ 5115.
 - 53ت ص اللجنة الدولة الطر
(أ)
الشخ ولي

أن تق مبا يل :

تعــديل القــان ن اجلنــائ بغيــة ت صــيف االعتــداء اجلنسـ بأنـ جرميــة حبــق
حبق اآل اب العامة والنظا األسري

(ب) مجع البيانات اإلحصائية ع مجيع أشكال العنف ضد املرأة مصنفةً حس
العمر واألصل اإلثي واجلنسية والعالقة بني الضحية واجلا،
(ج) إنشاء مراكز متخصصة (تقـد خـدمات مركزيـة جامعـة) لضـحايا العنـف
اجلنس حيث تُجر هل الفح ص الطبية واجلنائية الف رية الال مة جلمع األ لـة ،ويـتلقني
العالج الط ،،واملش رة النفسية ،واملساعدة القان نية لتقدم الشكاو
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راســـة األســـباب الكامنـــة وراء قلـــة اإلبـــال عــ حـــاالت االغتصـــاب
()
وارتفاع عد هتم االغتصاب والعنف املزنيل الي جيري إسقاط ا ،لالسترشا هبـا يف وضـع
سياسات واسـتراتيجيات للتصـدي هلـيه املشـكلة ،مبـا يشـمل وضـع سياسـات لتعزيـز ثقـة
ضحايا العنف م النساء يف الشرطة ويف نظا إنفاذ القان ن
(ه)

التعجيل بالتصديق على اتفاقية اسطنب ل.

االجتار بالنساء واستغالهل يف البغاء
 - 52تالحــظ اللجنــة بقلــق أن تصــاري اإلقامــة املؤقتــة ال تُم ـنَ لضــحايا االجتــار الل ـ اي
ال يبلغ  ،بعد انقضـاء م لـة للـتفك ط هلـا  22ي مـاً ،بـأهن ضـحايا لالجتـار بالبشـر ويرفضـ
أو ال يستطع التعاون مع سلطات القضاء .وه تالحظ بقلق أيضاً عد تـ افر أي معل مـات
وبيانات شـاملة عـ االجتـار بالنسـاء والفتيـات ،واخنفـا عـد املالحقـات القضـائية وأحكـا
اإل انة للمتجري  ،والتقارير الي تفيد بعد كفايـة التم يـل ملكافحـة االجتـار بالنسـاء والفتيـات
وملساعدة الضحايا.
 - 52ت ص اللجنة الدولة الطر

أن تق مبا يل :

(أ) من تصاري إقامة مؤقتة للنساء والفتيات ضـحايا االجتـار بغـ النظـر عـ
قدرهت على التعاون مع السلطات القضائية وعلى تقدم شك أو استعدا ه لعمل ذلك
(ب) تعزيــز ج
ومعاقبت م

هــا املبيولــة للتحقيــق يف هــيه القضــايا ومقاضــاة املتجــري

(ج) ضمان ختصي ما يكف م امل ار البشرية واملالية للسياسـات والـغام
الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر
( ) م اصلة ج ها لضمان وص ل ضحايا االجتار بصـ رة فعالـة إىل الرعايـة
الطبية واملش رة النفسية واملساعدة القان نية وبرام إعا ة التأهيل واإل ماج
يا ة التعاون الدويل واإلقليم والثنائ مع بلدان املنشأ والعب ر واملقصد
(ه)
ملنــع االجتــار ع ـ طريــق تبــا ل املعل مــات وم اءمــة اإلجــراءات القان نيــة املقــررة ملالحقــة
املتجري قضائياً ومعاقبت م.
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 - 56ويساور اللجنة القلق إ اء ما يل :
(أ)
الدولة الطر

االفتقــــار إىل معل مــــات وبيانــــات شــــاملة عــ ـ مــــد تفشــ ـ البغــــاء يف

(ب) االفتقار إىل تداب ترم إلضعا

الطل على البغاء

(ج) نق ـ املعل مــات ع ـ التــداب املتخــية لت ـ ف فــرص بديلــة لتكس ـ الــر ق
للنساء الراغبات يف اعتزال البغاء.
 - 51ت ص اللجنة الدولة الطر

أن تق مبا يل :

(أ) إجــراء راســـة عــ مـــد تفشــ البغـــاء يف الدولـــة الطـــر والتصـــدي
لألسباب اجليرية للج ء النساء والفتيـات إىل البغـاء ،هبـد القضـاء علـى األسـباب الـي
جتعل عرضة لالستغالل اجلنس واالجتار هب
(ب) اختاذ التداب الكفيلة بإضعا
يف جترم شراء اخلدمات اجلنسية

الطل

على البغاء ،بسبل مـ بينـ ا النظـر

(ج) مساعدة النسـاء والفتيـات الـالي يـرغ يف اعتـزال البغـاء ،بتـ ف فـرص
بديلة لكس الر ق ،ضم تداب أخر .
املشاركة يف احلياة السياسية واالجتماعية
 - 51ترح اللجنة بالنتائ الـي حتققـ علـى صـعيد مشـاركة املـرأة يف اهلي ـات التشـريعية
على مجيع مست يات الدولة .غ أهنا تظل قلقة إ اء عد تكافؤ التمثيـل بـني الرجـال والنسـاء،
ال ســيما متثيــل نســاء األقليــات اإلثنيــة والدينيــة ،يف املناصـ القائمــة علــى التعــيني يف احلك مــة
االحتا ية وحك مات الكيانات االحتا ية .ويساور اللجنة القلـق أيضـاً إ اء اسـتمرار تـد ،متثيـل
املــرأة يف الســلك الدبل ماس ـ ويف املنظمــات الدوليــة .ويســاورها القلــق كــيلك أن التــداب
املت خاة للقطاع اخلاص حمدو ة ولـي مـ املقـرر تقييم ـا إال يف عـا  ،5153ممـا حيـ ل ون
اختاذ تداب تصحيحية إذا استدعى األمر.
 - 52هتي اللجنـة بالدولـة الطـر أن تتخـي تـداب  ،مـ قبيـل فـر حصـ مقـررة،
لضــمان التمثيــل املتكــاف للرجــال والنســاء ،ال ســيما متثيــل نســاء األقليــات واجلماعــات
اإلثنيــة ،يف املناص ـ القائمــة علــى التعــيني يف احلك مــة االحتا يــة وحك مــات الكيانــات
االحتا ية ،ويف السلك الدبل ماسـ واملنظمـات الدوليـة .وت صـ اللجنـة أن تعـز الدولـة
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الطر اآلليات الي أنشأهتا للقطاع اخلاص م أجل التصدي بشكل أفضـل لـنق
املرأة يف املؤسسات جبميع أشكاهلا.

متثيـل

التعليم
 - 31ترح اللجنة بارتفاع مست
غ أهنا ال تزال قلقة إ اء ما يل :
(أ)
األنث ي تقليدياً

اإلجنا ات التعليمية اخلاصة بـاملرأة يف الدولـة الطـر .

استمرار النساء والفتيات يف اختيار جماالت التعلـيم الـي ي ـيم علي ـا الطـابع

(ب) استمرار الق ال النمطية اجلنسانية يف بع
(ج)

اخنفا

الكت الدراسية

عد املدرّسات يف مست يات التعليم األعلى

( ) قلة املعل مات املت افرة بشأن ما إذا كان ارتفـاع معـدالت التسـرب املدرسـ
بني أطفال امل اجري يؤثر بص رة غ متناسبة على الفتيات مقارنةً بالفتيان.
 - 31ت ص اللجنة الدولة الطر

أن تق مبا يل :

(أ) تعزيــز ج هــا الراميــة إىل تن يــع اخليــارات األكا مييــة وامل نيــة للنســاء
والرجال واختاذ تداب إضافية لتشجيع النساء والرجال على اختيار جماالت تعلـيم وعمـل
غ تقليدية
(ب) ضــمان إ الــة الق ال ـ النمطيــة اجلنســانية كافــة م ـ الكت ـ الدراســية،
واشتمال املنـاه املدرسـية والـغام األكا مييـة والتـدري امل ـي امل جـ للمدرسـني علـى
م اضـــيع تتنـــاول حقــ ق املـــرأة وتشـــجع املســـاواة بـــني اجلنســـني ،وتقـــدم ورات عــ
الدراسات اجلنسانية للمست يات العليا
(ج) تشـــجيع تقـــد النســـاء ملناصــ
واإلسراع بتعيني نساء يف املؤسسات األكا ميية

التـــدري

يف مســـت يات التعلـــيم العليـــا

( ) إجراء راسة ع نطاق التسرب املدرس بني الفتيات امل اجرات وأسباب
اجليريــة ،حبيــث تسترشــد بنتائج ــا التــدخالت السياســاتية الراميــة إىل ضــمان إبقــائ يف
املؤسسات التعليمية.
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العمل
 - 35ترحـ اللجنــة باعتمــا قــان ن يف عــا  5115ي ــد إىل تقليــل فجـ ة األجـ ر بــني
اجلنســني ،واعتمــا قــان ن يف عــا  5111بشــأن مشــاركة املــرأة يف جمــال إ ارة الشــركات
املدرجة يف الب رصة واملؤسسات العامة املستقلة .بيد أهنا ما ال قلقة بشأن ما يل :
(أ) اســتمرار فجـ ة األجـ ر بــني اجلنســني واســتمرار التمييــز األفقـ والرأسـ يف
س ق العمل حيث تتركز النساء يف العمل املنخف األجر وغـ املتفـر  ،ممـا يـؤثر سـلباً علـى
من ه ال ظيف واستحقاقاهت التقاعدية
(ب) عــد إجــراء تقيــيم لتنفيــي القــان ن املتعلــق مبشــاركة املــرأة يف جمــال إ ارة
الشــركات املدرجــة يف الب رصــة واملؤسســات العامــة املســتقلة إال يف عــا  ،5153وغيــاب
أي تــداب خاصــة مؤقتــة مماثلــة يف الشــركات األخــر لزيــا ة متثيــل النســاء علــى مســت يات
صنع القرار
(ج) العــد الكــب مـ شــكاو التمييــز علــى أســا احلمــل واألم مــة املقدمــة إىل
املع د املعي باملساواة بني الرجل واملرأة
( ) العد الض يل م حاالت التحرش اجلنس الي اعَتبَـرَت حمـاكم العمـل أن هلـا
أساساً م الصحة ( 12.3يف املائة) والعد املتزايـد مـ الشـكاو مـ التحـرش اجلنسـ الـي
تلقاها املع د يف الفترة بني عام  5112و5111
(ه)
االجتماع .

غيــاب أي راســة ع ـ التمييــز القــائم علــى ن ـ ع اجلــن يف نظــا الضــمان

 - 33ت ص اللجنة الدولة الطر

أن تق مبا يل :

(أ) م اصلة اختاذ تداب حمد ة استباقية للقضـاء علـى التمييـز امل ـي وتقلـي
فج ة األج ر بني اجلنسني ،ب سـائل تشـمل التطبيـق الصـار ألحكـا قـان ن عـا 5115
اهلا إىل تقلي فج ة األج ر بني اجلنسني
(ب) هتي ة املزيد م الفرص للنساء للحص ل على عمل بدوا كامل
(ج) النظــر يف إجــراء تقيــيم أول يف غضـ ن الســن ات األربــع املقبلــة ألثــر قــان ن
عا  5111على مشاركة املرأة يف جمال إ ارة الشركات املدرجة يف الب رصة واملؤسسات
العامــة املســتقلة ،وإجــراء تقييمــات منتظمــة حلالــة تطبيــق ذلــك القــان ن ،وتضــمني تقريرهــا
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الدوري القا معل مـات عـ نتـائ تلـك التقييمـات والنظـر يف اختـاذ تـداب خاصـة مؤقتـة
للتعجيل مبشاركة املرأة على مست صنع القرار يف الشركات الي ال يشمل ا القان ن
( ) ضمان وص ل املرأة إىل العدالة بص رة فعالة يف قضايا التمييز على أسا
احلمل واألم مة ويف حاالت التحرش اجلنس
(ه) إجراء راسة ع مـد تفشـ التمييـز القـائم علـى نـ ع اجلـن
الضمان االجتماع .

يف نظـا

الصحة
 - 32يساور اللجنة قلق بال إ اء ما يل :
(أ) التقــارير باالرتفــاع املفــرف حلــاالت تعقــيم النســاء ذوات اإلعاقــات اليهنيــة
و/أو النفسية االجتماعية
(ب) ارتفاع معدالت اإلصابة بسـرطان الثـدي يف الدولـة الطـر
األوروبية األخر .
 - 32ت ص اللجنة الدولة الطر

مقارنـةً بالبلـدان

أن تق مبا يل :

(أ) أن تكفـــل علـــى الصـــعيد العملـ ـ وقـــف مجيـــع أشـــكال تعقـــيم النســـاء
ذوات اإلعاقــة اليهنيــة و/أو النفســية االجتماعيــة الــالي حُــرم مــ األهليــة القان نيــة
أو قُيدت هيه األهلية ،ون رضاه  ،وتقدم ما يلز م عم هلؤالء النساء لتمكين م
اختاذ قرار بشأن ما إذا ك يرغ يف إعطاء م افقة مستن ة على إجراء التعقيم
لفح

(ب) تعزيز ج ها الرامية إىل إذكاء ال ع بني النسـاء بشـأن أمهيـة اخلضـ ع
الثدي بانتظا ع طريق التص ير باألشعة.

الف ات احملرومة م النساء
 - 36تعــرب اللجنــة عـ قلق ــا إ اء اســتمرار التمييــز ضــد النســاء امل ــاجرات ،مبــا يف ذلــك
أشكال متعد ة ومتداخلة م التمييز على أسا اجلـن وغـ ه مـ األسـباب كاألصـل اإلثـي
أو االنتماء الديي ،س اء يف اجملتمع عم ماً أ يف جمتمعاهت احمللية.
 - 31ت صـ ـ اللجنـــة الدولـــة الطـــر أن تتخـــي تـــداب للقضـــاء علـــى التمييـــز ضـــد
امل اجرات ،مبـا يشـمل أشـكال التمييـز املتعـد ة واملتداخلـة سـ اء يف اجملتمـع عم مـاً أ يف
جمتمعاهت احمللية ،وأن تروج لص ر إجيابية ع نساء األقليات اإلثنية والدينية.
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 - 31وتالحظ اللجنة بقلـق تزايـد عـد النسـاء املسـنات مقارنـةً بالرجـال ومـا ي اج نـ مـ
أشكال متييز متعد ة.
 - 32ت ص اللجنة ،وفقاً لت صيت ا العامة رقم  51بشأن املسنات ومحاية حق ق اإلنسـان
اخلاصة هب  ،أن ت يل الدولة الطر عناية خاصة لل ضع اهلـ للمسـنات ،وأن تضـع تـداب
تتصد على النح املالئم حلالت الصحية واالقتصا ية والعاطفية لتفا ي وق ع يف براث
الفقر والعزلة ،وأن تضم ت فر مراكز الرعاية لتلبية احتياجات املسنات ،خص صاً املسـنات
الالي يعش وحده واملسنات احملرومات م الدعم األسري.
 - 21ويســاور اللجنــة القلــق إ اء أشــكال التمييــز املتعــد ة واملتداخلــة ضــد النســاء ذوات
اإلعاقة وارتفاع معدالت العنف امل ج ضده .
 - 21ت ص اللجنة الدولة الط ر
النساء ذوات اإلعاقة.

أن تعز ج

ها للقضاء على التمييز والعنـف ضـد

 - 25وترح اللجنة ب ضع إطار قان  ،ومؤسسـ يسـم مبـن صـفة الالجـ لألشـخاص
اليي يثب أن لدي م خ فا مغراً م التعـر لالضـط ا علـى أسـا نـ ع اجلـن  .غـ أهنـا
تشـــعر بـــالقلق إ اء عـــد تعـــيني امـــرأة لل صـ ـاية علـــى طالبـــات اللجـ ـ ء مـ ـ الفتيـــات غـ ـ
املصح بات ،وعد ختصي حماميات أو مترمجات شف يات من جياً لطالبات اللج ء.
 - 23ت ص اللجنة الدولة الطر أن تعيّ وصيات للتكفل بالفتيات غـ املصـح بات
وحماميات ومترمجات شف يات للنساء طالبات اللج ء.
 - 22وتشــعر اللجنــة بــالقلق ألن النســاء مغــايرات اهل يــة اجلنســانية يضــطررن للخضـ ع إىل
إجراء مط ل ومرهق م أجل احلصـ ل علـى اعتـرا قـان  ،بنـ ع اجلـن  ،ويُشـترف علـي
اخلض ع لتقييم نفس وعملية تعقيم أو جراحة إلزامية.
 - 22ت ص اللجنة الدولة الطر

أن تق مبا يل :

(أ) ختفيف اإلجراء املفرو علـى مغـايرات اهل يـة اجلنسـانية للحصـ ل علـى
اعترا قان  ،بن ع اجلن بأن جتعل اإلجراء أسرع وأكثر شفافية وتيسراً
(ب) تعديل الق انني واملمارسات القائمة ،خص صـاً القـان ن املـؤرخ  11أيـار/
مــاي  5111املتعلــق بتغــي اهل يــة اجلنســية ،إللغــاء شــروف خضــ ع مغــايرات اهل يــة
اجلنسانية الراغبات يف احلص ل على اعترا قان  ،بن ع اجلن إىل تقييم نفس وعمليـة
تعقيم وجراحة.
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مجع البيانات وحتليل ا
 - 26يساور اللجنـة القلـق إ اء نقـ البيانـات اإلحصـائية بصـفة عامـة .وهـ تشـ إىل أن
البيانــات املصــنفة حســ اجلــن والســ واجلنســية وامل قــع اجلغــرايف واخللفيــة االجتماعيــة
واالقتصا ية ال مة إلجراء تقييم قيق ل ضـع املـرأة ،ولتقريـر مـا إذا كانـ تعـا ،مـ التمييـز،
بغــر االسترش ـا هبــا يف تقريــر السياســات احملــد ة األهــدا  ،ويف أعمــال الرصــد والتقيــيم
املن جيني للتقد احملر حن حتقيق املساواة الفعلية للمرأة يف مجيع اجملاالت املشم لة باالتفاقية.
 - 21تدع اللجنة الدولة الطر إىل وضع نظا للمؤشرات اجلنسـانية لتحسـني عمليـة
مجع البيانات املصنفة حس ن ع اجلن وغـ ه مـ الع امـل ذات الصـلة الال مـة لتقيـيم
أثر وفعالية السياسات والغام اهلا فة إىل تعميم املساواة بني اجلنسـني وتعزيـز متتـع املـرأة
حبق ق اإلنسان .ويف هيا الصد  ،ت ج اللجنـة انتبـاه الدولـة الطـر إىل الت صـية العامـة
رقم  2للجنة بشأن البيانات اإلحصائية املتعلقة ب ضع املرأة.
تعديل الفقرة  1م املا ة  51م االتفاقية
 - 21تشجع اللجنة الدولة الطر على أن تَقبَل ،يف أقرب وق ممك  ،التعـديل الـيي
أ خل على الفقرة  1م املا ة  51م االتفاقية املتعلقة مب عد اجتماع اللجنة.
إعالن ومن اج عمل بيجني
 - 22تدع اللجنة الدولة الطر
الرامية إىل تنفيي أحكا االتفاقية.
األهدا

إىل استخدا إعالن ومن اج عمل بـيجني يف ج

هـا

اإلمنائية لأللفية واإلطار اإلمنائ ملا بعد عا 5112

 - 21تدع اللجنة إىل إ ماج منظ ر جنسا ،،وفقـاً ألحكـا االتفاقيـة ،يف مجيـع اجل ـ
الرامية إىل حتقيق األهدا اإلمنائية لأللفية ،ويف إطار التنمية ملا بعد عا .5112
التعميم
 - 21تش ـ اللجنــة إىل التــزا الدولــة الطــر بتنفيــي أحكــا االتفاقيــة بشــكل من ـ ج
ومستمر .وه حتث الدولة الطر على إيالء االهتما علـى سـبيل األول يـة لتنفيـي هـيه
املالحظات اخلتاميـة والت صـيات يف الفتـرة مـ اآلن وحـىت م عـد تقـدم التقريـر الـدوري
املقبل .وليا تطل اللجنـة تعمـيم هـيه املالحظـات اخلتاميـة يف ال قـ املناسـ  ،باللغـات
الرمسيــة املقــررة يف الدولــة الطــر  ،علــى مؤسســات الدولــة املعنيــة علــى مجيــع املســت يات
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(ال طي واإلقليم واحملل ) ،وال سيما على مست احلك مة والغملان االحتا ي والقضاء،
حىت يتسىن تنفييها تنفيياً كامالً .وتشجع ال لجنة الدولـة الطـر علـى التعـاون مـع مجيـع
اجل ات املعنية صاحبة املصلحة ،مثل رابطات أربـاب العمـل ونقابـات العمـال ،ومنظمـات
حق ق اإلنسان واملنظمات النسائية ،واجلامعات ومؤسسـات البحـ ووسـائط اإلعـال .
وه ت ص بتعميم هيه املالحظات اخلتامية بص رة مالئمـة علـى مسـت اجملتمـع احمللـ ،
مبا ميك م تنفييها .وإضافة إىل ذلك ،تطل اللجنة إىل الدولة الطر أن ت اصل تعميم
االتفاقيــة والغوت ك ـ ل االختيــاري امللحــق هبــا واالجت ـ ا القضــائ املتصــل بامل ض ـ ع،
باإلضافة إىل الت صيات العامة للجنة ،على مجيع اجل ات صاحبة املصلحة.
التصديق على املعاهدات األخر
 - 25تالحظ اللجنة أن التزا الدولة الطر بالصك ك الدولية الرئيسية التسعة حلق ق
اإلنسان(  )1سيعز متتع املرأة مبا هلا م حق ق اإلنسان وحريات أساسـية يف مجيـع ج انـ
احلياة .وليلك تشجع اللجنة الدولة الطر على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية
حلماية حق ق مجي ع العمال امل اجري وأفرا أسرهم والي مل تصب طرفاً في ا بعد.
متابعة تنفيي املالحظات اخلتامية
 - 23تطل اللجنة إىل الدولة الطر أن تقد  ،يف غض ن سنتني ،معل مات خطية عـ
اخلط ات املتخية لتنفيي الت صيات ال ار ة يف الفقرات ( 51ب) و (ج) و ( 52أ).
إعدا التقرير املقبل
 - 22تدع اللجنة الدولة الطر
ن فمغ .5111

إىل تقـدم تقريرهـا الـدوري الثـام يف تشـري الثـا/،

_________________

( )1الع ــد الــدويل اخلــاص بــاحلق ق االقتصــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة والع ــد الــدويل اخلــاص بــاحلق ق املدنيــة
والسياســية واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشـكال التمييــز العنصــري واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة واتفاقيــة مناهضــة التعــيي وغ ـ ه م ـ ضــروب املعاملــة أو العق بــة القاســية
أو الالإنسانية أو امل ينة واتفاقية حقـ ق الطفـل واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـ ق مجيـع العمـال امل ـاجري
وأفرا أسرهم واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص م االختفاء القسري واتفاقية حقـ ق األشـخاص
ذوي اإلعاقة.
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 - 22وتطل اللجنة إىل الدولة الطر اتباع املبا ئ الت جي ية املنسقة لتقـدم التقـارير
مب ج املعاهدات الدولية حلقـ ق اإلنسـان ،مبـا يف ذلـك املبـا ئ الت جي يـة لتقـدم وثيقـة
أساسية م حدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعين ا ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األول).
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