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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

الدورة الثامنة واخلمسون
 03حزيران/يونيه  81 -متوز/يوليه 4382
البند  2من جدول األعمال
النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األرـرامب جوجـمل املـا ة 81
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

املالحظــا اخلتاميــة بنــلن التقريــر الــامع للتقريــرين الــدوري الرابــع
واخلامس لورجيا*
منروع أعدته اللجنة
 - 8نظـــر اللجنـــة يف التقريـــر الـــامع للتقريـــرين الـــدوري الرابـــع واخلـــامس لورجيـــا
( )CEDAW/C/GEO/4-5يف اجتماعيهــــــا رقــــ ـم  8441و  8441املعقــــــو ين يف  1متــــــوز/
يوليه ( 4382انظر الوثيقة  CEDAW/C/SR.1227و  .)1228وتر قائمة املسـائ واألسـللة الـ
أثارهتـــا اللجنـــة يف الوثيقـــة  ،CEDAW/C/GEO/Q/4-5بينمـــا تـــر ر و حكومـــة جورجيـــا يف
الوثيقة .CEDAW/C/GEO/Q/4-5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 4تنــيد اللجنــة بالدولــة القــرمب لتقــداها تقريرلــا الــامع للتقريــرين الــدوري الرابــع
واخلامس ،وإن تلخر ذلك التقدمي .وتنيد أيضاً جا قدمته الدولة القرمب من ر و حتريريـة علـى
قائمة القضايا واألسللة ال أثارلا الفريق العام ملا قب الدورة والتابع للجنة .وترحـمل بـالعر
النفوي الذي قدمه الوفد وبر و ه على األسللة النفوية ال أثارهتا اللجنة أثناء احلوار.
* اعتمدته اللجنة يف ورهتا الثامنة واخلمس ( 03حزيران/يونيه  81 -متوز/يوليه .)4382
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 - 0وتثين اللجنة على الدولة القرمب للوفد الذي أرسلته برئاسة رئيسة جملس املساواة بـ
النس يف برملان جورجيا ،السيدة منانا كوباخرذيه .وتللف الوفد من ممثل لـوزارا تتلفـة
وليلــا حكوميــة وبعثــة جورجيــا الدائمــة لــدت مكتــمل األمــم املتحــدة واملنظمــا الدوليــة
األخرت يف جنيف .وتنيد اللجنة باحلوار الذي ار ب الوفد وأعضاء اللجنة.

باء  -الوانمل اإلجيابية
 - 2ترحــمل اللجنــة جــا أحرزتــه الدولــة القــرمب مــن تقــدم منــذ النظــر يف عــام  4332يف
تقريرلــا الــدوري الــامع للتقريـــرين الثــا والثالــ( ( ،)CEDAW/C/GEO/2-3باختــاذ تـــداب
تنريعية ،وال سيما اعتما ما يلي:
(أ)

قانون القضاء على مجيع أشكال التمييز ،يف عام 4382؛

(ب) قانون املنر ين اخلياً  -املضقهدين من أراضي جورجيا احملتلـة الـذي يـن
على محاية حقوق املنر ين اخلياً وإعا ة إ ماجهم؛ يف عام 4382؛
(ج)
عام 4380؛

تعديال علـى قـانون العمـ تعـزز محايـة حقـوق املـرأة يف أمـاكن العمـ ؛ يف

( ) تعديال على القانون النائي أ خلت فيه أحكاماً حتد نقـاق العنـف املـ
وفلاته؛ يف عام 4384؛
(لـ) تعديال على قانون االنتخابا وقانون التنظيما بنلن احتـا ا املـوارن
السياسية تن على تقدمي حوافز مالية لألحزاب السياسية ال تُعيِّن مرشـحا يف االنتخابـا
الربملانية ،يف عامي  4388و  ،4380على التوا ؛
(و) قانون املسـاواة بـ النسـ الـذي اـد ا ليـا والنـروو القانونيـة لتنفيـذ
احلقوق والفرص املتساوية للنساء والرجال؛ يف عام 4383؛
(ز) تعديال على القانون النائي تُجرِّم استخدام خدما الضـحايا (القـانوني )
لالجتار بالبنر ،يف عام .4331
 - 5وترحمل اللجنة بالهو ال تبذهلا الدولة القرمب لتحس إرار سياسـتها العامـة بةيـة
اإلسراع يف القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيز املساواة ب النس  ،مثـ اعتمـا أو وضـع
ما يلي:
(أ) اســتراتيجية نظــام احلمايــة ال،ــحية ،4343-4382 ،الــذي يرمــي إىل تعزيــز
صحة األمها واألرفال؛
2/16

1458192A

CEDAW/C/GEO/CO/4-5

(ب) خقة العم الورنية لتحقيق املساواة ب النس  ،للفترة 4382-4382؛
(ج) خقـــة العمــ الورنيـــة لتنفيـــذ سياســـة املســـاواة بــ النســ يف جورجيـــا،
4332-4331؛
( ) االســـتراتيجية الورنيـــة وخقـــة العمـــ الورنيـــة حلقـــوق اإلنســـان ،للفتـــرة
4385-4382؛
(لـ) خقة العم ملكافحة العنف امل
للفترة 4385-4380؛

وتنفيذ تداب محاية ضحايا املعنـف املـ

،

(و) خقـــة العمـــ الورنيــــة لتنفيـــذ قــــرارا جملــــس األمــــن ،)4333( 8045
و  ،)4331( 8143و  ،)4332( 8111و  ،)4332( 8112و  )4383( 8223عــــــــن
”املرأة والسلم واألمن“ ،ال تةقي الفترة 4385-4384؛
(و)
(ز)
-2

جملس املساواة ب النس ب،فته ليلة برملانية ائمة ،يف عام 4332؛
اجمللس الدائم للتنسيق ب الوكاال ملنع العنف امل

 ،يف عام .4331

وترحمل اللجنة بانضمام الدولة القرمب إىل ال،كوك الدولية التالية:
(أ)

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،يف عام 4382؛

(ب) الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقــوق القفـ املتعلـق باشـتراك األرفــال يف
ال اعا املسلحة ،يف عام 4383؛
()

اتفاقية عام  8252املتعلقة بوضع األشخاص عداي النسية ،يف عام 4388؛

(لـ) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الراة املنظمة عـرب الورنيـة ،وبروتوكـول منـــع
وقمـع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص ،ال ســيما النســاء واألرفــال ،وبروتوكــول مكافحــة هتريــمل
املهاجرين عن رريق الرب والبحر والو ،يف عام .4332

جيم -

واعي القلق الرئيسية والتوصيا
الربملان
 - 1تنــد اللجنــة علــى الــدور احلاســم الــذي تقــوم بــه الســلقة التنــريعية يف كفالــة تنفيــذ
االتفاقية تنفيذا تامًا (انظـر بيـان اللجنـة بنـلن عالقتـها مـع الربملـاني  ،الـذي اعُتمدـد يف الـدورة
اخلامسة واألربع املعقو ة يف عـام .4383وتـدعو الربملـان ،يف اتسـاق مـع واليتـها ،إىل اختـاذ
اخلقــوا الالزمــة بنــلن تنفيــذ لــذه املالحظــا اخلتاميــة بـ ا ن والفتــرة املنــمولة بــالتقرير
املقب جوجمل االتفاقية.
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اللجنة العامة

إبراز ور االتفاقية والربوتوكول االختياري وتوصيا

 - 1تالحظ اللجنة أن الفقرة  4من املـا ة  2مـن الدسـتور تقضـي بـلن تكـون لالتفاقيـة أو
املعالــدا الدوليــة األخــرت ال ـ اعتمــدهتا الدولــة القــرمب األســبقية علــى القــانون الــورين،
مــا ت تتنــاق مــع الدســتور .ل ـ أن اللجنــة يســاورلا القلــق حيــال عــدم إبــراز ور االتفاقيــة
وتقبيقهــا علــى بــو مباشــر ،بة ـ النظــر عــن جهــو الدولــة القــرمب لزيــا ة الــوعي بلحكــام
االتفاقية .وتعرب اللجنـة أيضـًا عـن قلقهـا مـن عـدم وجـو قضـايا تتعلـق بـالتمييز القـائم علـى
النس ونوع النس أمام احملاكم الورنية.
-2

وتوصي اللجنة الدولة القرمب جا يلي:

تواص زيا ة الـوعي بـ النسـاء ققـوقهن جوجـمل االتفاقيـة واإلجـراءا
(أ)
جوجمل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية؛
(ب) تنــجع النســاء علــى إبــال اهليلــا
قوا ث التمييز النسي والقائم على نوع النس؛

القضــائية وشــبه القضــائية املخت،ــة

(ج) تكف جع االتفاقية وبروتوكوهل ا اإلضايف وتوصيا اللجنـة العامـة واراء
اللجنة املتعلقة بالباللـا الفر يـة والتحقيقـا الـ تُجـرت وكـذلك التنـريعا الورنيـة
ذا ال،ــلة جــز ءي أصــيالً يف التوعيــة القانونيــة والتــدريمل لميــع القضــاة وأعضــاء النيابــة
العامة واحملـام لتمكينـهم مـن تقبيـق أحكـام االتفاقيـة مباشـرة وتفسـ األحكـام القانونيـة
الورنية يف ضوء االتفاقية.
اإلرار القانو للمساواة وعدم التمييز
 - 83تالحظ اللجنة أن التمييز النسي والنسا حمظور جوجمل الدسـتور وقـانون املسـاواة
بـ النسـ وقــانون القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز والتنــريعا األخــرت ذا ال،ــلة.
إال أن اللجنة تعرب عـن القلـق إزاء ضـعف تنفيـذ لـذه القـوان بسـبمل ليـاب اليـا اإلنفـاذ
الفعالة وعـدم وعـي المهـور بلحكامهـا .كمـا تالحـظ اللجنـة أن مكتـمل املـدافع العـام ،ولـو
اهليلة املسؤولة عن تنفيذ قـانون القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ،يفتقـر إىل املـوار الالزمـة
لالضقالع بعمله على بو فعال وأن الزيا ة املزمعة يف ميزانيته متواضعة على األرجح.
 - 88تقلمل اللجنة إىل الدولة القرمب القيام جا يلي:
ضمان التنفيذ الفعـال لقوانينـها بنـلن القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
(أ)
واملساواة ب النس  ،واختاذ تداب للنهو بتنفيذ تنريعاهتا من خالل اليا إنفاذ فعالة؛
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(ب) توعيــة المهــور ،وال ســيما النســاء ،بلحكــام قــانون القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز وقانون املساواة ب النس ؛
(ج) خت،ــي املــوار الكافيــة ملكتــمل املــدافع العــام لضــمان التنفيــذ الفعــال
للتنريعا اخلاصة باملساواة ب النس .
انقباق االتفاقية
 - 84حتــيا اللجنــة علم ـاً بــلن أخبازيــا ،يف جورجيــا ،ومنققــة تسخينفا /أوســيتيا النوبيــة،
جورجيا ،ال تزاالن خارج سيقرة الدولة القرمب الفعليـة ،ممـا يعرقـ تنفيـذ االتفاقيـة يف لـات
املنققت  .وتعرب اللجنة عن القلق بوجه خاص بنلن انتهاك حق أعـدا كـب ة مـن املنـر ين
اخلياً والالجل يف العو ة ا منة ،جن فيهم النساء.
 - 80تالحظ اللجنة التـزام الدولـة القـرمب بضـمان احلمايـة الكافيـة حلقـوق اإلنسـان يف
كام أراضيها .وتنجع اللجنة الدولة القرمب على مواصـلة جهو لـا ،مـن خـالل اللجنـة
اخلاصــة املنــتركة ب ـ الوكــاال  ،وبــدء التعــاون مــع الســلقا القائمــة قكــم الواقــع يف
أخبازيــا ومنققــة تنخينفا /أوســيتيا النوبيــة ول لــا مــن أصــحاب امل،ــلحة املعنــي لكــي
تتمتع املرأة يف لات املنققت ققوقها بنك كام وعلى قدم املساواة مع الرج .
ا لية الورنية للنهو

باملرأة

 - 82تالحظ اللجنة أن جملس املساواة ب النس قد عم بنجاح عـدة مبـا را تنـريعية
مراعيـة لالعتبــارا النســانية ،ولكنــها تعــرب عــن األسـف الفتقــار اجمللــس إىل مــا يكفيــه مــن
أوجه الدعم املا ي والتقين واإل اري واملوار  .وتالحـظ اللجنـة أيضـًا إننـاء من،ـمل مستنـار
يف حقوق اإلنسان واملساواة بـ النسـ يف مكتـمل رئـيس الـوزراء يف عـام  ،4380ولكنـها
تعرب عن القلق لعدم وجو الية شاملة لدت السلقة التنفيذيـة لتنسـيق سياسـا املسـاواة بـ
النس وتنفيذلا ورصدلا.
 - 85توصي اللجنة الدولة القرمب جا يلي:
تعزيز جملس املساواة ب النس بتزويده باملوار البنرية والتقنية واملاليـة
(أ)
الكافيــة وإبــراز وره وزيــا ة فعاليتــه ،وكــذلك مــن خــالل تعزيــز قدراتــه وضــمان الــدعم
السياسي الكايف الذي اكّنه من االضقالع جهامه بفعالية؛
(ب) وضــع اليــة ورنيــة شــاملة يف إرــار الســلقة التنفيذيــة لتنســيق سياســا
املساواة ب النس وتنفيذلا الفعال ورصدلا ،وتكليف تلـك ا ليـة بواليـة قويـة لضـمان
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التقبيق الفعـال لتعمـيم مراعـاة املنظـور النسـا يف مجيـع السياسـا والـربامة احلكوميـة،
وتزويدلا باملوار البنرية والتقنية واملالية الكافية.
التداب اخلاصة املؤقتة
 - 82تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم فهم الدولة القرمب لةر وضرورة التـداب اخلاصـة
املؤقتـة وفقـاً للفقــرة  8مـن املـا ة  2مــن االتفاقيـة .ويسـاورلا القلــق يف لـذا ال،ـد إزاء عــدم
وجو ح ،إلزامية وتداب أخرت من أج حتقيق املساواة الفعليـة أو املسـاواة قكـم الواقـع
ب املرأة والرج يف مجيع اجملاال املنمولة باالتفاقية ،وكذلك لياب التـداب اخلاصـة املؤقتـة
الـ تســتهدمب النســاء احملرومــا واملهمنــا املعرضــا ألشــكال متعــد ة مــن التمييــز ،مثـ
الريفيا واملنتميا لألقليا اإلثنية وذوا اإلعاقة واملسنا .
 - 81توصي اللجنـة بـلن تعتمـد الدولـة القـرمب تـداب خاصـة مؤقتـة ،جـا ينـم ح،،ـًا
قانونيــــة وفقـــاً للفقــــرة (  )8مــــن املــــا ة  2مــــن االتفاقيــــة ومتاشــــياً مــــع التوصــــية العامــــة
رقــم  )8224 ( 45ال،ــا رة عــن اللجنــة يف لــذا املوضــوع ،وذلــك يف إرــار اســتراتيجية
ضرورية للتعجي بتحقيق املساواة الفعلية ب الرج واملرأة .وتوصي أيضاً بلن تتخذ الدولـة
القرمب تداب خاصة مؤقتة تستهدمب الفلا احملرومة واملهمنة من النساء ،وتقـيمم أثـر تلـك
التـــــداب وتتـــــيح االســـــتنتاجا للجمهـــــور ،جـــــا ينـــ ـم اإلح،ـــــاءا ذا ال،ـــــلة
بالوانمل النسانية.
القوالمل النمقية واملمارسا

الضارة

 - 81تعــرب اللجنــة عــن األســف ألنــه رلــم الهــو الــ تبــذهلا الدولــة القــرمب لتنفيــذ
التوصيا الوار ة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة السـابقة ( ،CEDAW/C/GEO/CO/3الفقـرة  )81فـنن
املواقــف األبويــة والقوالــمل النمقيــة املتعلقــة بــل وار ومســؤوليا املــرأة والرج ـ يف األســرة
واجملتمع ال تزال راسخة ،ولي تتفاقم بسبمل تزايد جنسنة املرأة يف وسائا اإلعالم وتنـال مـن
مكانتها االجتماعية وتعيق مناركتها يف احلياة العامة وتُقلِّ فرصها يف التقـدم املهـين .وتعـرب
اللجنة عـن القلـق إزاء اسـتمرار ممارسـة زواج األرفـال يف صـفومب فلـا إثنيـة معينـة وانعـدام
البحوث عن حجم لذه الظالرة وأسباهبا ونتائجها.
 - 82توصي اللجنـة بـلن تواصـ الدولـة القـرمب تعزيـز جهو لـا للتةلـمل علـى املواقـف
النمقيــة املتعلقــة بــل وار ومســؤوليا املــرأة والرج ـ يف األســرة واجملتمــع ،وأن تســتمر يف
تنفيــذ التــداب الراميــة إىل القضــاء علــى القوالــمل النمقيــة النســانية عــن رريــق النــهو
باملسا واة الفعلية للمـرأة .وتوصـي اللجنـة أيضـًا بـلن تـدرل الدولـة القـرمب حجـم ونتـائة
ظــالرة زواج األرفــال وأن تتخــذ تــداب عاجلــة ملنــع زواج األرفــال الفتيــا يف صــفومب
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مجيـع الفلــا اإلثنيـة مــن خـالل إجــراءا شــاملة يف جمـال التوعيــة وننـر املعلومــا لــدت
عامة المهور وا باء والقا ة الد يني والتقليـدي بنـلن األثـر الضـار هلـذه املمارسـة علـى
الفتيا  ،وال سيما على حالتهن ال،حية وإمكانية منائهن.
العنف ضد املرأة
 - 43تالحــظ اللجنــة اعتمــا قــانون القضــاء علــى العنــف املـ  ،جــا ينــم تقــدمي احلمايــة
واملساعدة لضحاياه يف عام  ،4332وقانون جترمي العنف امل يف عام  ،4384واعتمـا خقـة
العم ملكافحة العنف امل وتنفيذ تداب حلماية ضحاياه ،الـ تةقـي الفتـرة .4385-4380
وتالحــظ اللجنــة أيضـًا أن الدولــة القــرمب وقعــت اتفاقيــة جملــس أوروبــا بنــلن منــع ومكافحــة
العنف ضد املرأة والعنف املـ وست،ـدق عليهـا يف الف،ـ الثالـ( مـن عـام  .4382ولكـن
القلق يساور اللجنة إزاء ما يلي:
(أ) العد املتزايد من النساء الاليت يُقتلن على يد أزواجهـن أو شـركائهن ،والنسـاء
ضحايا األشكال األخرت من العنف ،جا فيه العنف النفسي والبد واالقت،ا ي والنسي؛
(ب) اخنفــا معــدال اإلبــال عــن حــاال العنــف النســي وامل ـ ضــد املــرأة
بسبمل اخلومب من الوصم وخنية الناة ،فضالً عن عدم ثقة املـرأة يف وكـاال إنفـاذ القـانون
ال ترف أحياناً تسجي الباللا عن العنف امل ؛
امل

(ج) عدم وجو مراكز لألزما ومالجئ ممولة من الدولة للنسـاء ضـحايا العنـف
 ،وال سيما يف املنارق الريفية؛
()

تعر

النساء أحياناً لفح

العذرية يف انتهاك حلقهن يف اخل،وصية.

 - 48وإذ تذكر اللجنة بتوصـيتها العامـة رقـم  82بنـلن العنـف ضـد املـرأة ،فنثـا حتـ(
الدولة القرمب على ما يلي:
اختــاذ تــداب ملنــع از يــا عــد عمليــا قت ـ النســاء علــى يــد أزواجهــن
(أ)
وشركائهن ول ذل ك من أشكال العنف امل ؛
(ب) تنـجيع النســاء علــى اإلبـال عــن أعمــال العنـف النســي واملـ بزيــا ة
التوعية بالقابع النائي لتلك األعمال وضمان إجراء حتقيقا فعالة يف قضـايا العنـف ضـد
املرأة ومالحقة مرتكيب تلك الرائم ومعاقبتهم جبزاءا تتناسمل وخقورة الراـة ،وتقـدمي
التعوي املناسمل للضحايا عما حلق هبن من ضرر؛
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(ج) ضمان إمكانية ح،ول مجيع النساء ضحايا العنف على احلماية واملسـاعدة
بنــك فعــال جــا ينــم املالجــئ املمولــة مــن الدولــة ،وحتسـ التعــاون مــع املنظمــا لـ
احلكومية املعنية يف لذا اخل،وص؛
( ) حظر ممارسـة فحـ
وإنزال العقوبة املناسبة جرتكبيها.

العذريـة للنسـا ء الـ تنتـهك حقـوقهن يف اخل،وصـية

االجتار باملرأة واستةالهلا يف البةاء
 - 44تالحظ اللجنة إنناء وحدا تفتيش متنقلـة ملكافحـة االجتـار يف عـام  ،4380ولكـن
القلق ال يزال يساورلا إزاء ما يلي:
(أ)

اخنفا

عد حاال حماكمة ومعاقبة املتجرين يف السنوا األخ ة؛

(ب) عــدم وجــو اليــا فعالــة للتعــرمب علــى النســاء والفتيــا ضــحايا االجتــار،
وال سيما األجنبيا العامال بالبةاء ،ونق املعلوما عن برامة محاية النهو املتاحة هلن؛
(ج) عدم وجو برامة لدعم وإعا ة تللي ضـحايا االجتـار جـا ينـم النـراكا
مع اجملتمع املد ؛
( ) إفــال العديــد مــن املتجــرين مــن العقــاب بســبمل الفســا وإعــا ة توصــيف
جراة االجتـار جوجـمل أحكـام أخـرت مـن القـانون النـائي ،مثـ جراـة اإلكـراه علـى البةـاء،
بعقوبا أخف.
 - 40وتوصي اللجنة الدولة القرمب جا يلي:
ضــمان إجــراء حتقيقــا فوريــة وفعالــة يف مجيــع باللــا
(أ)
والفتيا  ،ومالحقة الناة ومعاقبتهم على النحو املناسمل؛

االجتــار بالنســاء

(ب) وضــع اليــا ائمــة وفعالــة للتعــرمب علــى ضــحايا االجتــار ،وال ســيما يف
صفومب األجنبيا العامال بالبةاء ،وخت،ي مـوار كافيـة لـربامة إعـا ة تلليـ أوللـك
الضــحايا وإعــا ة إ مــاجهم ،فضــالً عــ ن ضــمان إمكانيــة اســتفا ة الضــحايا مــن بــرامة
محاية النهو ؛
(ج) توف الدعم املا ول ه من أشكال الدعم ملنظما اجملتمـع املـد العاملـة
مع النساء ضحايا االجتار من أج تيس إعا ة تلليلهن وإعا ة إ ماجهن؛
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( ) مكافحة إفال الناة من العقـاب مـن خـالل التحقيـق يف حـاال الفسـا
املبلــع عنــها وضــمان معاقبــة مــرتكيب الــرائم ذا ال،ــلة باالجتــار جوجــمل مــوا القــانون
النائي ال تتناسمل مع خقورة جراة االجتار؛
(ل) ضمان عدم معاملة ضحايا االجتار واإلكراه علـى البةـاء كمجـرم خـالل
عمليا مدامهة بيو البةاء واألماكن اخلاصة.
املناركة يف احلياة السياسية والعامة
ال
 - 42تالحــظ اللجنــة نظــام احل ،ـ القــوعي الــذي اعتمــده الربملــان والــذي يقــدم متــوي ً
إضــافيًا بنســبة  03يف املائــة مقاب ـ إ راج  0ممــثل علــى األق ـ مــن الــنس ا خــر مــن ك ـ
 83مرشــح يف قــوائم األحــزاب السياســية .ولكــن اللجنــة تعــرب عــن القلــق مــن أن املــرأة
ال ناق،ـاً إىل رجــة كــب ة يف الســلقت التنــريعية والتنفيذيــة ،وال ســيما يف
ال تــزال متثـ متثــي ً
املناصــمل العليــا ومراكــز اختــاذ القــرار ،وأن عــد النســاء يف اهليلــا التنــريعية احملليــة يتنــاق
باستمرار .وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً بنلن مناركة النساء احملدو ة يف مفاوضا السـالم
من أج تقبيق خقة العم الورنية الرامية إىل تنفيذ قـرارا جملـس األمـن ،)4333( 8045
و  ،)4331( 8143و  ،)4332( 8111و  )4332( 8112و  )4383( 8223بنــــــلن
املـــرأة والســـلم واألمـــن ،الـ ـ تنـــم الفتـــرة  ،4385 -4384وال ســـيما يف االجتماعـــا
الرفيعة املستوت.
 - 45وتوصــي اللجنــة بــلن تضــمن الدولــة القــرمب املنــاركة الكاملــة للمــرأة علــى قــدم
املســاواة مــع الرج ـ يف احليــاة السياســية والعامــة ،وال ســيما يف املناصــمل الرفيعــة وعلــى
مستويا صنع القرار ،جا ينم اهليلا التنريعية احملليـة .وتوصـي علـى وجـه اخل،ـوص
بلن تستحدث الدولـة القـرمب ح،،ـاً إلزاميـة لألحـزاب السياسـية مـن أجـ زيـا ة متثيـ
ال عـن ذلـك،
املرأة بنك كب يف اهليلا التنريعية على ال،عيدين الورين واحمللي .وفض ً
توصي اللجنة بلن تنرك الدولة القرمب املرأة يف تنفيذ خقـة عملـها وسياسـاهتا الراميـة إىل
تسوية ال اعا  ،وتعزيز مناركة املرأة احلثيثة يف االجتماعا الرفيعة املستوت هبذا النلن.
التعليم
 - 42تالحظ اللجنة االرتفاع العام ملعدل التحاق الفتيا جراح التعليم االبتدائية والثانويـة
والامعية ،ولكن القلق ال يزال يساورلا إزاء ما يلي:
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(أ) اخنفــا مســتوت حضــور األرفــال املنــتم للفلــا احملرومــة واملهمنــة يف
املــدارل ،مث ـ أرفــال النــوارع واألرفــال ذوي اإلعاقــة واملنــمول بالكفالــة واملقــيم يف
املؤسسا اإلصالحية؛
(ب) ارتفــاع معــدل تســرب الفتيــا يف املرحلــة الثانويــة بدرجــة ملموســة بســبمل
مــا يــزعم مــن حــاال زواج األرفــال ،ونســبة احلضــور املنخفضــة بنــك ل ـ متناســمل يف
املدارل الثانوية يف صفومب الفتيا املنتميا إىل األقليا اإلثنية؛
(ج) حرمان الفتيا واألوال الذين ال املون النسـية الورجيـة أو وثـائق لويـة
من التعليم بعد ال،ف التاسع؛
( ) عــدم التــوازن النســا يف صــفومب العــامل يف جمــال التــدريس ،حيــ( إن
معظم املعلم لـم مـن النسـاء بسـبمل اخنفـا األجـور ،بينمـا يهـيمن الرجـال علـى املناصـمل
اإل ارية العليا يف املدارل؛
(ل) عدم مشول املنالة الدراسية ملوا التثقيـف املالئمـة للمرحلـة العمريـة يف جمـال
ال،حة واحلقوق النسية واإلجنابية.
 - 41توصي اللجنة الدولة القرمب جا يلي:
ضمان انتظام األرفـال احملـروم واملهمنـ  ،ومـن بينـهم الفتيا ،انتظامـًا
(أ)
تامـاً يف الدراســة جبميــع املراحـ  ،وبوجــه خــاص أرفــال النــوارع واألرفــال ذوي اإلعاقــة
واملنمول بالكفالة واملقيم يف املؤسسا اإلصالحية؛
(ب) تعزيز احلضور الدراسي للفتيا املنتميا لألقليـا اإلثنيـة ،وال سـيما يف
املر حلة الثانوية ،واختاذ تـداب إلزالـة احلـواجز الـ تُقلِّـ إمكانيـة ح،ـوهلن علـى التعلـيم،
مث زواج األرفال؛
(ج) إلةــاء شــرو احل،ــول علــى النســية الورجيــة أو امــتالك وثــائق لويــة
للح،ول على التعليم بعد ال،ف التاسع؛
( ) اختـــاذ تـــداب لضـــمان التـــوازن النســـا يف صـــفومب العـــامل يف جمـــال
التدريس ،سواء على مستوت املعلم أو شاللي املناصمل اإل ارية العليـا يف املـدارل ،مـن
خالل تقدمي احلوافز الالزمة ومن بينها تنق املوظف ؛
(ل) اســـتحداث مـــوا التثقيـــف املالئمـــة للمرحلـــة العمريـــة يف جمـــال ال،ـــحة
واحلقــوق النســية واإلجنابيــة ،جــا ينــم الســلوك النســي املســؤول ،يف املنــالة الدراســية
جبميع مراح التعليم.
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العمالة
 - 41تعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدل بقالـة املـرأة بنـك لـ متناسـمل ،وفجـوة
األجور الكب ة ب النس  ،واستمرار الف ،األفقي والرأسي يف سـوق العمـ حيـ( تتركـز
النساء يف األعمال ذا األجر املنخف  .وبينما تالحظ اللجنـة جهـو الدولـة القـرمب الراميـة
إىل حتسـ ـ محايـ ـة األمومـــة واحلمـ ـ يف التعـــديال الـ ـ أد خلـــت علـــى قـــانون العمـــ يف
عام  ، 4380فنن القلق ال يزال يسـاورلا بنـلن عـدم وجـو مرافـق لرعايـة القفـ  .وتالحـظ
اللجنة أيضاً مع القلق الق،ور يف إنفاذ القـوان الـ حتظـر التحـرا النسـي يف أمـاكن العمـ
وكذلك القوان ال حتمي األمومة نتيجة لـنق إ ارا تفتـيش العمـ علـى ال،ـعيد الـورين
أو اليا اإلنفاذ املماثلة.
 - 42وتوصي اللجنة الدولة القرمب جا يلي:
اختاذ تداب لزيا ة مناركة املرأة يف العمالة ،واملعالة الفعالة لتركـز املـرأة
(أ)
يف الوظائف ذا األجر املنخف ؛
(ب) اعتما تداب لتقبيق مبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتسـاوية القيمـة
مــن أجـ تضــييق فجــوة األجــور بـ النسـ وســدلا ،وذلــك باملراجعــة املســتمرة ألجــور
الرجال والنساء يف مجيع الققاعا ؛
(ج) تيسـ التوفيــق بـ احليــاة املهنيـة واحليــاة اخلاصـة للمــرأة والرجـ  ،بقــرق
منها زيا ة عد مرافق رعاية القف  ،وتنـجيع الرجـال علـى منـاركة املـرأة بالتسـاوي يف
املسؤوليا األسرية ،والت،ديق على اتفاقيـة منظمـة العمـ الدوليـة بنـلن محايـة األمومـة،
لعام ( 4333رقم )810؛
( ) تعزيــز التــداب الراميــة إىل م نــع ومكافحــة التحــرا النســي بالنســاء يف
أماكن العم عن رريق إنناء إ ارا تفتيش العمـ لوضـع اليـا فعالـة ل بـال املتعلـق
بقانون العم وإنفاذه.
ال،حة
 - 03تالحــظ اللجنــة برنــامة ”الرعايــة ال،ــحية النــاملة“ احلكــومي الديــد الــذي يــوفر
التلم ال،حي اجملا لميع املوارن  ،ولكن القلق ال يزال يساورلا إزاء ما يلي:
(أ) عــدم إمكانيــة ح،ــول النســاء علــى خــدما تنظــيم األســرة ووســائ منــع
احلم  ،وبوجه خاص يف املنارق الريفية ،حي( يلجلن عا ة إىل اإلجها كوسيلة لذلك؛
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(ب) زيا ة عد حاال اإلجها
من نسبة النس ب األرفال حديثي الوال ة؛

االنتقائي حسـمل جـنس الـن  ،حسـبما يتبـين

(ج) اإلمكانيــة احملـــدو ة حل،ــول املرالقـــا والنــابا علـــى خــدما ال،ـــحة
النسية واإلجنابية بسبمل الوصم الثقايف؛
( ) عدم وجو برامة مراعية لالعتبـارا النسـانية ومتاحـة وقائمـة علـى األ لـة
لعالج متعاريا املخدرا .
 - 08حتــ( اللجن ـ ة الدولــة القــرمب علــى حتس ـ إمكانيــة ح،ــول النســاء علــى الرعايــة
القبية واخلدما ال،حية اليدة متاشياً مع التوصية العامة رقـم  42بنـلن املـرأة وال،ـحة
(  ،)8222وال سيما عن رريق ما يلي:
إتاحة إمكانية االستفا ة مـن خـدما تنظـيم األسـرة ووسـائ منـع احلمـ
(أ)
املعقولــة التكلفــة  ،ال ـ تتضــمن مجيــع األشــكال احلديثــة ملنــع احلم ـ  ،وال ســيما للنســاء يف
املنارق الريفية؛
(ب) اختاذ التداب للقضاء على ممارسة اإلجها
الناجتة عن معرفة نوع النس قب الوال ة؛

االنتقائي حسمل جنس الـن

(ج) ضـــمان ح،ـــول املرالقـــا والنـــابا علـــى خـــدما ال،ـــحة النســـية
واإلجنابيــة مــن خــالل القضــاء علــى األحكــام املســبقة ،وتــدريمل العــامل يف اجملــال القــيب،
وزيا ة عد املرافق ال،حية اخلاصة بالتوليد وحتس جتهيزلا؛
( ) إجراء راسة على ال،عيد الورين لتحديد عد متعاريا
فيهن احلوام  ،لالستعانة هبا يف التخقيا االستراتيجي؛

املخدرا  ،جن

(ل) توف اخلدما املراعية لالعتبارا النسانية واملسـتندة إىل ثـة احلـد مـن
األضرار والقائمة علـى األ لـة لعـالج متعاريـا املخـدرا  ،جـا يف ذلـك بـرامة احلـد مـن
األضرار للنساء احملتجزا .
املرأة الريفية
 - 04تالحظ اللجنة إنناء قاعا املرأة للخدما البلديـة يف عـام  4380الـ تتـيح للمـرأة
منرباً تناقش فيه القضايا اجملتمعية .ولكـن اللجنـة يسـاورلا القلـق إزاء اسـتمرار أوجـه التفـاو
بـ املــرأة يف الريــف ونظ هتــا يف احلضــر بالدولــة القــرمب فيمــا ـ إمكانيــة ح،ــوهلا علــى
ال عـن املنـاركة يف
اخلدما االجتماعية وخدما الرعاية ال،حية والفـرص االقت،ـا ية ،فضـ ً
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احليــاة السياســية والعامــة ،جــا ينــم املنــاركة يف القــرارا املت،ــلة بالققــاع الزراعــي .كمــا
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم وجــو مرافــق لرعايــة القف ـ يف املنــارق الريفيــة وكــذلك
ال عـن ذلـك ،تلسـف
انعدام املالجئ ول لا من اخلدما املقدمة لضحايا العنف امل  .وفضـ ً
اللجنة لعدم توفر بيانا م،نفة حسمل نوع النس بنلن ملكية األراضي.
 - 00وتوصي اللجنة بـلن تضـمن الدولـة القـرمب إمكانيـة ح،ـول املـرأة الريفيـة بالقـدر
الكـايف علــى اخلـدما االجتماعيــة والرعايــة ال،ـحية ولـ ذلــك مـن اخلــدما األساســية
والفرص االقت،ا ية وإمكانية املناركة ع لى قدم املساواة مع ا خـرين يف احليـاة السياسـية
والعامــة ،وال ســيما يف الق ـ رارا املت،ــلة بالققــاع الزراعــي .وتوصــي اللجنــة أيض ـاً بــلن
تضمن الدولة القـرمب تـوفر احلضـانا  ،وكـذلك املالجـئ ول لـا مـن اخلـدما لضـحايا
العنف امل يف املنارق الريفية .وتوصي اللجنـة كـذلك بـلن تقـدم الدولـة القـرمب بيانـا
م،نفة حسمل نوع النس عن ملكية األراضي يف تقريرلا الدوري املقب .
فلا

النساء احملروما

 - 02تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:
(أ)

عدم وجو ثة جنسا يف اخلدما املقدمة للمنر ين اخلياً؛

(ب) عدم إمكانية ح،ول النساء املنتميـا لألقليـا اإلثنيـة وذوا اإلعاقـة علـى
القدر الكايف من اخلدما ال،حية والتعليم والوظائف؛
(ج)
اإلصالحية؛

اإلمكانيــة احملـــدو ة للزيــارا العائليـــة املقولــة للمحتجـــزا يف املؤسســـا

( ) تعذر استفا ة املسنا الـاليت فقـدن أسـرلن أو الـاليت ختلـت عنـهن عـائالهتن
من املالجئ وخدما الدعم؛
(ل) مــا تتعــر لــه املثليــا ومز وجــا امليـ النســي واملتحــوال جنســيًا مــن
عنف بد وحترا ،والقيو ال يواجهها األشخاص من مةايري اهلوية النسـانية يف احل،ـول
على وثائق اهلوية.
 - 05وتقلمل اللجنة إىل الدولة القرمب القيام جا يلي:
ضمان تعميم ثـة جنسـا يف مجيـع اخلـ دما
(أ)
وال سيما النساء منهم؛

املقدمـة للمنـر ين اخليـاً،

(ب) اختاذ املزيد من التداب لتمك النساء املنتميـا لألقليـا اإلثنيـة وذوا
اإلعاقة من احل،ول على خدما الرعاية ال،حية املناسبة ،والتعليم الامع ،والوظائف؛
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(ج)

إتاحة إمكانية الزيارا

العائلية املقولة للمحتجزا ؛

( ) زيــا ة عــد ور املســن احملــروم مــن الــدعم األســري وتعزيــز خــدما
الرعاية املقدمة هلم؛
(ل) اختــاذ تــداب للت،ــدي ملــا تتعــر لــه املثليــا ومز وجــا امليـ النســي
واملتحوال جنسياً من عنف وحترا ،وإلةاء القيو املفروضة على األشخاص من مةـايري
اهلوية النس انية يف احل،ول على وثائق اهلوية.
الزواج والعالقا

األسرية

 - 02تقر اللجنة بلن زواج األشخاص ون سن الثامنة عنرة يعتـرب بـارالً جوجـمل القـانون
املد  ،ولكنها تالحظ بقلق ما يلي:
(أ) أن املا ة  8831من القانون املـد تفسـح اجملـال أمـام زواج األرفـال قسـراً،
حيــ( تت ـيح زواج األشــخاص يف ســن السا ســة عنــرة يف ظــرومب اســتثنائية جوافقــة األبــوين
أو ممثل قانوني اخرين أو بقرار من احملكمة يف حال وجو أسباب منروعة؛
(ب) أن ممارســــة الــــزواج لــ ـ املســــج  ،جــــا يف ذلــــك مــــن خــــالل الكنيســــة
األرثوذكسية ،ال جتع النساء يف مث لذا الزواج يف وضع اقت،ـا ي لـش ،قـد تـؤ ي أيضـًا
إىل اإلفال من العقاب عن مواقعة شخ ون سن السا سة عنرة.
 - 01وحت( اللجنة الدولة القرمب على القيام جا يلي:
(أ) تعدي القانون املد للسماح بـالزواج بـ سـن السا سـة عنـرة والثامنـة
عنرة بنذن قضائي فقا ويف ظرومب استثنائية وضـمان أال تُتخـ ذ قـرارا احملكمـة يف لـذا
النلن إالّ جوافقة صراة من القف شخ،ياً أثنـاء مثولـه أمـام احملكمـة حـس ال يسـفر ذلـك
عن حدوث حاال زواج قسري؛
(ب) منع ممارسـة الـزواج لـ املسـج  ،وإذا حـدث مثـ لـذا الـزواج ،ضـمان
عدم استخدامه لالعتداء جنسياً على الفتيـا ون سـن السا سـة عنـرة .وينبةـي كـذلك
علــى الدولــة القــرمب أن تتخــذ مجيــع التــداب التنــريعية الضــرورية حلمايــة حقــوق النســاء
االقت،ا ية يف مث لذا الزواج.
إعالن ومنهاج عم بيج
 - 01تقلــمل اللجنــة إىل الدولــة القــرمب أن تســتخدم إعــالن ومنــهاج عم ـ بــيج يف
جهو لا الرامية إىل تنفيذ أحكام االتفاقية.
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األلدامب اإلمنائية لأللفية وإرار التنمية ملا بعد عام 4385
 - 02تـــدعو اللجنـــة إىل تضـــم منظـــور جنســـا يف مجيـــع الهـــو الراميـــة إىل حتقيـــق
األلــدامب اإلمنائيــة لأللفيــة ويف إرــار التنميــة ملــا بعــد عــام  ،4385وذلــك جــا يتماشــى مــع
أحكام االتفاقية.
الننر
ُ - 23تــذكِّر اللجنــة الدولــة القــرمب بالتزامهــا بتنفيــذ أحكــام االتفاقيــة بقريقــة منتظمــة
ومتواصــلة .وحتــ( الدولـــة القــرمب علـــى أن تُعــو ،علـــى ســبي األولويـــة ،بتنفيــذ لـــذه
املالحظا اخلتامية والتوصيا يف لضـون الفتـرة مـن ا ن وحـس تقـدمي تقريرلـا الـدوري
املقب ـ  .ولــذلك ،تقلــمل اللجنــة تعمــيم لــذه امل الحظــا اخلتاميــة بقريقــة مناســبة ،يف لةــة
الدولــة القــرمب الر يــة ،علــى مؤسســا الدولــة املخت،ــة علــى مجيــع املســتويا (احملليــة
وعلــى صــعيد املقارعــا واملســتوت الــورين) ،وال ســيما احلكومــة والــوزارا والربملــان
والهــاز القضــائي ،حــس يتســو تنفيــذلا التــام .وتنــجع اللجنــة الدولــة القــرمب علــى أن
تتعــاون مــع مجيــع أصــحاب امل،ــلحة املعنــي  ،مثـ روابــا العــامل والنقابــا ومنظمــا
حقوق اإلنسـان واملنظمـا النسـائية والامعـا ومؤسسـا البحـوث ووسـائا اإلعـالم.
وتوصــي اللجنــة كــذلك بننــر لــذه املالحظــا اخلتاميــة يف شــك مناســمل علــى مســتوت
اجملتمعا احمللية ،حين يتسو تنفيذلا.وفضالَ عن ذلك ،تقلـمل اللجنـة إىل الدولـة القـرمب
أن تثابر على تعميم االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري والفقه القانو ذي ال،لة وتوصـيا
اللجنة العامة على مجيع أصحاب امل،لحة.
الت،ديق على املعالدا

األخرت

 - 28تالحظ اللجنة أن انضـمام الدولـة القـرمب إىل ال،ـكو ك الدوليـة التسـعة الرئيسـية
حلقوق اإلنسان( )8سيعزز متتع املرأة ققوقها اإلنسانية وباحلريا األساسية يف مجيع منـاحي
احليــاة .ولــذلك ،تنــجع اللجنــة الدولــة القــرمب علــى أن تنظــر يف االنضــمام إىل االتفاقيــة
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفرا أسرلم واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع
األشخاص من االختفاء القسري ،ومها اتفاقيتان ت تنضم الدولة القرمب إليهما بعد.
__________
( )8العهــد الــدو اخلــاص بــاحلقوق االقت،ــا ية واالجتماعيــة والثقافيــة ،والعهــد الــدو اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة
والسياســية ،واالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العن،ــري ،واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييـز ضـد املـرأة ،واتفاقيـة منالضـة التعـذيمل ولـ ه مـن ضـروب املعاملـة القاسـية أو الالإنسـانية أو
املهينــة ،واتفاقيــة حقــوق القفـ  ،واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــرا أســرلم،
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
1458192A
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متابعة املالحظا

اخلتامية

 - 24تقلمل اللجنـة إىل الدولـة القـرمب أن تقـدم ،يف لضـون سـنت  ،معلومـا مكتوبـة
عما اختذته من خقوا لتنفيذ التوصيا الوار ة يف الفقرت  48و  45أعاله.
إعدا التقرير املقب
 - 20تقلــمل اللجنــة إىل الدولــة القــرمب أن تقــدم تقريرلــا الــدوري الســا ل يف متــوز/
يوليه .4381
 - 22تقلــمل اللجنــة إىل الدولـــة القــرمب أن تتبـــع املبــا ن التوجيهيـــة املنســقة إلعـــدا
التقارير جوجمل املعالدا الدولية حلقوق اإلنسـان ،جـا يف ذلـك املبـا ن التوجيهيـة بنـلن
إعدا وثيقة أساسية موحدة والوثائق املت،لة جعالدة بعينها (.)HRI/MC/2006/3/Corr.1
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