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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  ريشيوسمو    
الـسادس والـسابع ملوريـشيوس      املوّحدين  نظرت اللجنة يف التقريرين الدوريني        -١
)CEDAW/C/MAR/6-7 و Corr.1 (   تـشرين  ٧ املعقـودتني يف   ١٠٠٥ و ١٠٠٤يف جلستيها 

وترد قائمة القضايا واملسائل    ). SR.1005 و CEDAW/C/SR.1004انظر   (٢٠١١أكتوبر  /األول
 وترد ردود حكومة موريـشيوس يف       CEDAW/C/MUS/Q/6-7ة  يف الوثيق اليت أعدهتا اللجنة    

  .CEDAW/C/MUS/Q/6-7/Add.1الوثيقة 

  مقدمة  -ألف   
ُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقريريها الـدوريني الـسادس والـسابع          -٢

 املوّحدين اللذين جاءا مفصلني واتبعا بشكل عام املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد      
التقارير، وأخذا بعني االعتبار املالحظات اخلتامية السابقة ولو أهنمـا افتقـرا لإلشـارة إىل               

 املـرأة يف  وضـع التعليقات العامة للجنة وإىل بعض البيانات املُصّنفة حبسب نوع اجلنس عن   
بعض اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، وبشكل خاص فيما يتصل بتغيب الفتيات عن املـدارس              

وُتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية املفصلة على قائمة القضايا          . اء ضحايا االجتار  والنس
واملسائل اليت طرحتها اللجنة يف فريقها العامل ملا قبل الدورة، ولإليضاحات اإلضافية ملعظم              

  .األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفوياً
شـؤون  ستوى الذي ترأسه وزير     وُتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الرفيع امل         -٣

وُتعرب اللجنة عن تقـديرها     . بني اجلنسني ومناء الطفل ورفاه األسرة يف موريشيوس       املساواة  

 
 CEDAW/C/MUS/CO/6-7  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

8 November 2011 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/MUS/CO/6-7 

GE.11-46812 2 

للدولة الطرف للبيان الشفوي الذي أدىل به رئيس الوفد والذي ألقى نظرة عامة على التقدم               
وُتعرب .  يف الدولة الطرف   املساواة بني اجلنسني  ال  يف جم جنازات  واإلتحديات  المؤخراً و احملرز  

اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة، ولئن الحظت أن بعض               
  .  رداألسئلة ظلت بدون

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ترحب اللجنة مبصادقة الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء             -٤

؛ وبـالربوتوكول  ٢٠٠٨أكتـوبر  / تشرين األول  ٣١ضد املرأة يف    على مجيع أشكال التمييز     
 ١٢االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف الرتاعـات املـسلحة يف               

؛ والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال          ٢٠٠٩فرباير  /شباط
  .٢٠١١يونيه / حزيران١٤ يف إلباحيةاستغالل األطفال يف املواد اووبغاء األطفال 

اعتماد عدة قوانني جديدة ترمي إىل مكافحة التمييز        بوحتيط اللجنة علماً مع التقدير        -٥
           والعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك قانون مكافحة االجتار باألشخاص الذي سـّنه الربملـان يف               

جتار، وعودة ضحايا االجتار إىل     ضحايا اال جرب   والذي ينص، يف مجلة أمور، على        ٢٠٠٩عام  
  موريشيوس، ودفع تعويضات لضحايا االجتار، وقانون حقوق العمل الذي سّنه الربملـان يف            

مخسة عالوة   والذي أدخل دفع عالوة أمومة تسري على مجيع الوالدات، وأيضاً            ٢٠٠٨عام  
  .أيام عمل متواصلة كإجازة أبوة جلميع العاملني الذكور املتزوجني

يط اللجنة علماً مع التقدير مبختلف السياسات واخلطط اليت اعتمـدهتا الدولـة             وحت  -٦
           الطرف هبدف تشجيع املساواة بني اجلنسني والتعجيل بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة،              

إطار السياسة اجلنسانية الوطنيـة العامـة يف        من قبيل   وال سيما مجيع أشكال العنف املرتيل،       
، وخطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل اليت وضعتها وحدة رفـاه            ٢٠٠٨مارس  /آذار

  .٢٠٠٧األسرة ومحايتها يف عام 
وتالحظ اللجنة االرتفاع الطفيف يف عدد النساء يف الربملان املسجل يف االنتخابات              -٧

النظام زيادة يف متثيل املرأة يف      تسجيل  وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير      . ٢٠١٠العامة لسنة   
واملـوظفني   يف املائة مـن القـضاة   ٥٦القضائي منذ النظر يف التقرير األخري حيث إن نسبة       

  . هم من النساءالقضائيني 
وحتيط اللجنة علماً مع التقدير باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحسني متتع النساء      -٨

            البـشري واإليـدز يف    والفتيات باخلدمات الصحية، واعتماد قانون فريوس نقص املناعـة          
  .٢٠٠٦عام 
وتالحظ اللجنة بارتياح اعتماد تدابري خمتلفة لتعزيز فرص العمل للمرأة، من قبيـل               -٩

الدورات التدريبية املتواصلة املوفَّرة للنساء من خالل مشروع برنامج متكني املرأة؛ والتعـديل             
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 الفجوة القائمة يف األجور بـني        خبصوص ٢٠٠٨الذي أدخله اجمللس الوطين لألجور يف عام        
              النساء والرجال بالنسبة للعاملني يف احلقول والبساتني، فـضالً عـن العـاملني يف جمـال               

  .تربية املاشية

  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجب تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية مبنهجية وانتظام،             -١٠

وترى أن املشاغل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلـب اهتمامـاً ذا              
وبالتـايل،  . أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري املقبل           

حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطة التنفيذ اليت تقـوم               
وتدعو . عن التدابري املُتخذة والنتائج املُحرزة يف تقريرها الدوري املقبل         وتقدمي تقرير    ،هبا

اللجنة الدولة الطرف إىل عرض هذه املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات ذات الصلة             
على اجملالس البلدية وجمالس القرى،     كذلك  كاجلمعية الوطنية وعلى املستوى اإلقليمي، و     

  .، قصد ضمان تنفيذها الكاملءوالقضاوعلى الفرع التشريعي 

  الربملان    
تعيد اللجنة تأكيد أن املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ التزامات الدولـة الطـرف               -١١

 وتـشدد مبوجب االتفاقية تنفيذاً كامالً تقع على عاتق الدولة الطرف وهي مساءلة عنها،             
وتدعو الدولة الطرف   . مة جلميع فروع جهاز الدولة    يف نفس الوقت على أن االتفاقية ُملزِ      

إىل تشجيع اجلمعية الوطنية، متشياً مع إجراءاهتا وعند االقتضاء، على اختاذ التدابري الالزمة 
            فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقـدمي احلكومـة لتقريرهـا املقبـل              

  .مبوجب االتفاقية

  التعريف باالتفاقية    
ود اليت بذلتها الدولة الطرف إلدماج مبادئ االتفاقية يف القانون          على الرغم من اجله     -١٢

الوطين ونية احلكومة القيام مبراجعة للدستور، ُتعيد اللجنة تأكيد املشاغل اليت أعربت عنها يف              
يف القـانون   ُتـدرج   أن مجيع أحكام االتفاقية مل      اليت جاء فيها    مالحظاهتا اخلتامية السابقة و   

ذلك، إنفاذهـا يف حمـاكم   من دون    ،أحكام االتفاقية ال ميكن   وأن   الوطين، وبشكل أخص،  
  .الدولة الطرف

 إطـار  ظـرف حتث اللجنة الدولة الطرف على تعجيل عملية إدراج االتفاقية يف       -١٣
وتدعو الدولة الطرف . يث تصبح قابلة للتطبيق كلياً يف النظام القانوين احمللي       حبزمين حمدد   

ية والتشريع احمللي ذي الصلة جزءاً ال يتجزأ مـن تـدريب            إىل السهر على جعل االتفاق    
القضاة واحملامني واملدعني العامني، قصد متكينهم من التطبيق املباشر ألحكـام االتفاقيـة             
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وتأويل األحكام القانونية الوطنية يف ضوء االتفاقية، وذلك من أجل ترسيخ ثقافة قانونية             
  . ييزداعمة لتساوي املرأة مع الرجل وعدم التم

  تعريف التمييز ضّد املرأة    
تؤكّد اللجنة جمّدداً على مشاعر القلق اليت انتابتها عندما أبدت مالحظاهتا اخلتاميـة               -١٤

من الدستور فيما يتعلـق     ) ج)(٤(١٦ التمييز يف الباب     حظرحيال اإلبقاء على االستثناء من      
ق والّدفن وأيلولة امللكية عنـد       مبا يف ذلك التبين والزواج والطال      ،بقانون األحوال الشخصية  

كما تعرب اللجنة عـن قلقهـا   .  من االتفاقية١٦ و٢ مبا يتعارض مع أحكام املادتني  ،الوفاة
  .لعدم إحراز التقدم املرغوب فيما يتعلق باملراجعة القانونية للدستور حبيث يتسق مع االتفاقية

يز ضد مت  يت من الدستور ال   )ج)(٤(١٦ املادةوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إلغاء         -١٥
 مـن   ١٦ و ٢ وإىل اعتماد كل التدابري الالزمة حىت يتسق الدستور مـع املـادتني              ،املرأة

وتوصي اللجنة كذلك بأن تشمل تلك التدابري إعادة فتح الباب أمام قيام حـوار               .االتفاقية
بني، وتنظـيم   مشاركة املرأة يف كال اجلـان     مبا يضمن    ،الدينيةاجملموعات  األهداف مع   حمّدد  

محالت تثقيفية بشأن املساواة وعدم التمييز هدفها تغيري املواقف األبوية اليت تسود خمتلـف              
راجعـة الدسـتور   مبوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اإلسـراع       .  وممثليها قطاعات اجملتمع 

  كما هو منـصوص    ،، بأحدث املعلومات عن التقدم احملرز     املقبلوتزويد اللجنة، يف تقريرها     
  .٢٠١٥-٢٠١٠برنامج احلكومة للفترة يف عليه 

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يساور اللجنة القلق حيال بطء الدولة الطرف يف حتقيق املساواة الفعلية بـني املـرأة      -١٦

خاص، لعدم تضّمن قانون تكـافؤ الفـرص الـصادر          بشكل  كما تشعر بالقلق،    . والرجل
، ٢٠٠٢ قانون التمييز بني اجلنسني الصادر عـام         ، عند تطبيقه،  ، والذي سُيلغي  ٢٠٠٨ عام

  .أحكاماً تنّص على اختاذ تدابري خاصة مؤقتة
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٧

 من االتفاقية   ٤ من املادة    ١األخذ بالتدابري اخلاصة املؤقتة، وفقاً للفقرة         )أ(  
االت اليت تشملها االتفاقية، الصادرة عن اللجنة يف اجمل) ٢٠٠٤(٢٥والتوصية العامة رقم 

، كما متت التوصـية بـذلك يف        يف وضع غري مالئم   حيثما تكون املرأة ناقصة التمثيل أو       
   ؛املالحظات اخلتامية السابقة

  توعية الربملانيني واملسؤولني احلكوميني بضرورة اختاذ التدابري اخلاصة املؤقتة؛  )ب(  
تدابري فيما يتعلق مبختلف أحكام تقدمي معلومات شاملة عن تطبيق تلك ال  )ج(  

  ؛املقبلاالتفاقية وعن األثر املترتب عليها يف تقريرها الدوري 
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 قبل ٢٠٠٨إدراج حكم حمّدد يف قانون التمييز بني اجلنسني الصادر عام    )د(  
 وكذلك يف التشريعات املناسبة األخرى مبا ينّص، على حنو ال لبس فيه، على أن                ،تطبيقه

  جيـب   املؤقتة الرامية إىل حتقيق املساواة الفعلية بني املـرأة والرجـل ال            التدابري اخلاصة 
  .اعتبارها متييزية

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
فيما حتيط اللجنة علماً مع االرتياح بالتدابري املتخذة إلذكاء الوعي بـشأن القوالـب                -١٨

 نسني وباعتماد إطار السياسة اجلنـسانية الوطنيـة        النمطية التقليدية املتعلقة باألدوار املنوطة باجل     
املعـايري واملمارسـات    استمرار  ببالغ القلق حيال    يف نفس الوقت    تشعر  إال أهنا   ،  ٢٠٠٨لعام  

الثقافية الضارة فضالً عن املواقف األبوية السائدة وجتذّر القوالب النمطية فيما يتعلـق بـأدوار               
رة واجملتمع حيث ال يزال الناس يعتربون أن الرجـل،          ومسؤوليات املرأة والرجل يف إطار األس     

بوجه عام، هو العائل الرئيسي لألسرة وأن املرأة تتحمل املسؤولية األولية عن تربيـة األبنـاء                
كما ُيساور اللجنة القلق حيال عدم وجود آلية الستعراض ورصد كـل            . والقيام بأعباء البيت  

وتنتـاب  .  تلك األهداف بغرض تقييم فعالية التدابري      التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لبلوغ     
 مع وسائط اإلعالم، منـذ دراسـة        مشاركة الدولة الطرف  اللجنة مشاعر القلق كذلك لعدم      

تقريرها األخري وبالدرجة الكافية، يف التعجيل بإدخال التغيريات اهليكلية بغية حتقيـق املـساواة         
  .اجلنسني بني
  :ف على ما يليوحتثّ اللجنة الدولة الطر  -١٩

مضاعفة اجلهود لتغيري التصورات التقليدية عن األدوار املنوطة باجلنسني           )أ(  
  يف إطار األسرة واجملتمع؛

  تنظيم محالت توعية للتخلص من القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس؛  )ب(  
شكل اختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذ إطار السياسة اجلنسانية الوطنية ب           )ج(  

  صد؛ر عن طريق إجراءات منها إنشاء آليات ،فّعال ورصد تنفيذ تلك السياسة عن كثب
، بالتقـدم احملـرز يف تنفيـذ        املقبلإبالغ اللجنة، يف تقريرها الدوري        )د(  
 وذلك ببيان التدابري املتخذة وإجراء تقييم شامل لألثر املترتـب علـى تلـك               ،السياسة

   عنها؛املنبثقةالسياسة والنتائج 
إقامة شراكات مع وسائط اإلعالم للتعجيل بتغيري العقليات السائدة يف            )ه(  

 مبا يف ذلك عن طريق إطالق محالت يف الصحف          ،اجملتمع بشأن األدوار املنوطة باجلنسني    
  ؛اجلنسانية بانتظامللبث حول القضايا أكثر ص وقت ي وختص،واإلذاعة والتلفزيون

ري املتخذة لضمان بلوغ األهداف احملـّددة       الرصد املنهجي لفعالية التداب     )و(  
  . املقبلوإبالغ اللجنة بذلك يف تقريرها الدوري
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  العنف ضد املرأة    
يف حني تأخذ اللجنة بعني االعتبار التدابري القانونية واإلدارية اليت اختـذهتا الدولـة                -٢٠

احلماية من العنـف  الطرف ملكافحة العنف املرتيل، مبا يف ذلك التعديالت املدخلة على قانون  
تـشرين  ، وإطالق اخلطة الوطنية ملكافحة العنف املرتيل يف         ٢٠١١ و ٢٠٠٧املرتيل، يف عامي    

، وإنشاء جلنتني معنيتني مبكافحة العنف املرتيل على الصعيد الوطين وعلى     ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
 ميثل مشكلة خطرية الصعيد املناطقي، فإهنا تشعر بالقلق ألن العنف املمارس على املرأة ال يزال

ويساور اللجنة القلق أيضاً حيال قلة عدد املآوى وألن مأوى واحداً فقط            . يف الدولة الطرف  
  .من أصل املآوى الثالثة املوجودة يف الدولة الطرف يعمل حتت إشراف مكتب وزاري

بشأن العنـف ضـد املـرأة،    ) ١٩٩٢(١٩وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم      -٢١
وكـذلك  ) ١٩ و ١٨، الفقرتان   CEDAW/C/MAR/CO/5( اخلتامية السابقة    الحظاهتامبو

) ١٦، الفقـرة    CAT/C/MUS/CO/3( التعذيب   جلنة مناهضة بالتوصيات اليت تقدمت هبا     
تقريـر موريـشيوس الـدوري      يف إطار   والتوصيات اليت تقدم هبا جملس حقوق اإلنسان        

  :طرف على ما يلي وحتث الدولة ال،)٢٨-٢٥، الفقرات A/HRC/11/28(الشامل 
إيالء أولوية عالية، عند الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية، للتقليل مـن             )أ(  

  مجيع أشكال العنف املمارس على النساء والفتيات يف الدولة الطرف ووضع حّد هلا؛
 وتوفري مرافق بديلـة  ؛مضاعفة جهودها من أجل إنشاء املزيد من املآوى      )ب(  

 عـن   املقبلرتيل من النساء؛ وتقدمي معلومات، يف تقريرها الدوري         ضحايا العنف امل  آمنة ل 
 والذي يؤكد رفع عدد     ٢٠١١النتائج اليت متخض عنها قرار جملس الوزراء الصادر عام          

  ؛مآوىالطرف ليصبح تسعة الدولة املآوى املوجودة يف 
ّود تعزيز الدعم الذي تقّدمه إىل املنظمات غري احلكومية احمللية اليت تـز             )ج(  

 وختـصيص نـسبة   ،وىملرتيل باملساعدة القانونية واملأ  اللعنف  النساء والفتيات املعّرضات    
  أكرب من موازنة احلكومة لدعم تلك املنظمات؛

مضاعفة جهودها من أجل إقامة آليات فعالة للرصد والتقييم من أجـل              )د(  
العنف املرتيل، وإبالغ   ضمان فعالية التدابري املتخذة يف إطار خطة العمل الوطنية ملكافحة           

  .اللجنة بذلك الشأن يف تقريرها الدوري املقبل
ويف حني حتيط اللجنة علماً مع االرتياح باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلنفـاذ                -٢٢

القلق حيال قلة عدد حاالت العنف املرتيل       تشعر ب القانون يف حاالت العنف املرتيل، فإهنا تظل        
 ونتيجة لذلك فإن املرأة املتضررة تظل تعاين يف صمت بل إهنا ُتجَبر،             ،ةلشرطعنها إىل ا  املبلغ  

. إذعاناً للضغوط اليت ميارسها كلٌّ من األسرة واجملتمع       " حتّمل الوزر "يف بعض األحيان، على     
كافيـة  المايـة   باحل،  الواقـع كما يساور اللجنة القلق حيال احتماالت عدم متتع املرأة، يف           

حلماية من العنف املرتيل والتعديالت املدخلـة       بشأن ا  ١٩٩٧نون عام   قااملنصوص عليها يف    
، كما يساورها القلق إزاء استمرار معاناة الكثري من النـساء           ٢٠١١ و ٢٠٠٧ عليه يف عامي  
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وتعرب اللجنة مرة أخرى . الالئي حصلن على أوامر حبمايتهن، من هجمات أزواجهن عليهن  
يف جترمي العنف املرتيل، مبـا يف ذلـك االغتـصاب           عن بالغ قلقها إزاء فشل الدولة الطرف        

  .الزوجي، على الرغم من مالحظات اللجنة اخلتامية السابقة
 مـن االتفاقيـة، ومراعـاة للتوصـية العامـة      ٢وطبقاً ملـا جـاء يف املـادة       -٢٣
الصادرة عن اللجنة بشأن االلتزامات األساسية للـدول األطـراف          ) ٢٠١٠(٢٨ رقم

بشأن العنف ضد املرأة،    ) ١٩٩٢(١٩والتوصية العامة رقم    تفاقية  من اال  ٢مبوجب املادة   
) ١٦، الفقـرة    CAT/C/MUS/CO(وكذلك املالحظات اخلتامية للجنة مناهضة التعذيب       

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي
اإلسراع ببذل اجلهود من أجل مكافحة إفالت مرتكيب جـرائم العنـف              )أ(  

 طريق إزالة كل العراقيل اليت متنع إبالغ املرأة املتضّررة الشرطة املرتيل من العقاب وذلك عن
  جبرائم العنف املرتيل وحماكمة مجيع اجلناة وتقدمي التعويضات للنساء ضحايا العنف املرتيل؛

مواصلة اجلهود الرامية إىل إذكاء وعـي النـساء والفتيـات بالطـابع           )ب(  
من آثار ضارة على صحتهن، والقـضاء        عنهاإلجرامي جلميع أشكال العنف وما يترتب       

على املربرات الثقافية اليت تقوم عليها أعمال وممارسات العنف، وتشجيع النساء والفتيات 
  على إبالغ السلطات املعنية بأعمال العنف املمارسة عليهن؛

رسائل للبعث ب ،  القضائية التلقائية دعاوى  التحقيقات و الاملضي يف    ضمان  )ج(  
  دها أن العنف املرتيل جرمية خطرية، وسيتم التعامل معه على ذلك األساس؛إىل اجملتمع مفا

من أجل توفري أكرب    ذات الصلة   اعتماد كل التدابري اإلدارية والتشريعية        )د(  
النص على تدابري  مبا يف ذلك عن طريق ،عنفالقدر من احلماية للنساء الالئي يشتكني من  

 ،ف املرتيل مبجّرد تقدمي شكوى مبوجب ذلك القانونمبوجب قانون احلماية من العنتقييدية  
  وكذلك توفري التدريب للقضاة واحلكام بشأن نطاق التشريع املتعلق بالعنف املرتيل؛

 وعـن   ،مجع بيانات مصّنفة عن عدد الشكاوى واملالحقات واإلدانات         )ه(  
 اللجنة بتلك   األحكام املسلطة على مرتكيب جرائم العنف اجلنسي والعنف املرتيل، وتزويد         

  ؛املقبلالبيانات، يف تقريرها الدوري 
اختاذ كل التدابري التشريعية إلدراج العنـف املـرتيل يف فئـة اجلـرائم           )و(  

القـانون  مـشروع   واإلسراع جبهودها الرامية إىل جترمي االغتصاب الزوجي وإدراجه يف          
  .املتعلق باجلرائم اجلنسية

  البغاءاالجتار باألشخاص واستغالل     
 حقوق الطفـل    التفاقيةبينما تالحظ اللجنة التصديق على الربوتوكول االختياري          -٢٤

 واعتمـاد قـانون     ، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      وبغاء األطفال  املتعلق ببيع األطفال  
زالت يف عداد الدول     ، فإهنا تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف ما       ٢٠٠٩ عاملمكافحة االجتار   
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، وبلد عبورهم بالنسبة هلم   صدر عمليات االجتار باألشخاص ووجهة املتجرين هبم        اليت تعترب م  
وحيال تزايد حجم سياحة اجلنس يف البلد مما يؤدي، أساساً، إىل استغالل النساء والفتيـات               

كما يساور اللجنة القلق حيال قلة      . جنسياً ويزيد من تعرض العاملني يف جمال اجلنس للخطر        
عن األبعاد احلقيقية لبيع الفتيات الصغريات واستغالهلن جنسياً نظراً للتكتم          املعلومات املتاحة   

وتالحظ اللجنة بقلق عدم    . لمعلوماتمركزي ل الذي حييط مبسألة اجلنس وعدم وجود نظام        
وجود بيانات مصنفة حسب اجلنس فيما يتعلق مبسأليت االجتار بالبشر والدعارة وكذلك عدم             

  .وجود خطة عمل وطنية للتصدي لالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي يف الدولة الطرف
 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٥

واختاذ تدابري وقائية فعالـة،     اً  حديثاملعتمد  قانون  ضمان التنفيذ الفعال لل     )أ(  
 ومقاضاة املتَّجرين ومعاقبتهم يف الوقت املناسب؛

مواصلة التوعية باالجتار بالبشر، مبا يشمل نشر معلومات عن القـانون             )ب(  
إنفاذ القانون وتدريبهم عليه لضمان التطبيـق       املسؤولني عن   اجلديد يف أوساط القضاة و    

 ام اجلنائية ذات الصلة؛الصارم لألحك

اعتماد خطة عمل وطنية شاملة وإنشاء آلية تنسيق من أجل التـصدي              )ج(  
لالجتار بالبشر واالستغالل اجلنسي وضمان ختصيص ما يكفي من املوارد البشرية واملالية            

 من أجل التنفيذ الفعال خلطة العمل؛

اجلهود زيادة عن طريق  معاجلة األسباب اجلذرية لالجتار باملرأة واستغالهلا       )د(  
الرامية إىل حتسني الوضع االقتصادي للنساء والفتيات، وال سيما العامالت املهـاجرات،            

 االستغالل واملتجرين؛مواجهة يف وبالتايل القضاء على هشاشتهن 

مجع بيانات مصنفة حسب اجلنس عن عدد املشتغلني باجلنس واألشخاص   ) ه(  
دد الشكاوى والتحقيقـات واملالحقـات القـضائية         بيانات عن ع   لك وكذ ،املتجر هبم 

 .هذه البياناتاملقبل والعقوبات ذات الصلة باالجتار والبغاء، وتضمني تقريرها الدوري 

 املشاركة السياسية    

الـيت  ة زيادة نسبة متثيل املرأة يف الربملان بعد االنتخابات العامـة          نبينما تالحظ اللج    -٢٦
نـوع  "إىل هنج " املرأة يف التنمية  " من هنج    ٢٠١٠ومة عام    احلك انتقال  ؛ و ٢٠١٠جرت عام   

؛ ٢٠١١؛ وإطالق الربنامج الوطين ملشاركة املرأة يف احلياة الـسياسة عـام             "اجلنس والتنمية 
الذي يهدف إىل ضمان التمثيل     ) ٢٠١١(واعتزام احلكومة تقدمي مشروع قانون احلكم احمللي        

 ال يزال يساورها القلق إزاء مشاركة املرأة يف احليـاة           الكايف للمرأة يف السلطات احمللية، فإهنا     
السياسية والعامة، وإزاء استمرار متثيل املرأة متثيالً ناقصاً يف املناصـب العليـا يف احلكومـة                

 ٢٢ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل وجود وزيرتني فقط من أصـل             . والسلك الدبلوماسي 
يضاً بقلق إىل استمرار وجود عوائق منهجية تعرقـل         وتشري أ . يشكلون احلكومة احلالية  وزيراً  
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، من مثل املواقـف الثقافيـة        مع الرجل  مشاركة املرأة يف احلياة السياسية على قدم املساواة       
 اختاذ تدابري خاصة مؤقتـة يف  وعدمالسلبية والشكوك القائمة بشأن القدرات القيادية للمرأة،  

رشحات احملتمالت، وحمدوديـة املـوارد       بناء قدرات امل   وقلةللمرأة،  ختصص  شكل حصص   
 .املالية، وعدم وجود دعم لوجسيت للمرشحات

 :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٧

انتهاج سياسات مستدامة هتدف إىل تعزيز املشاركة الكاملة واملتـساوية            )أ(  
 للمرأة يف صنع القرار يف مجيع جماالت احلياة العامة والسياسية واملهنية؛

 املتعلقة  )١٩٩٧(٢٣اإلفادة بشكل كامل من توصية اللجنة العامة رقم           )ب(  
 ٤من املادة    ١ واختاذ تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة        ،باملرأة يف احلياة السياسية والعامة    

، من أجل التعجيل مبشاركة املرأة بشكل )٢٠٠٤(٢٥من االتفاقية، وتوصيتها العامة رقم 
 العامة والسياسية؛كامل ومتساوٍ يف احلياة 

ـ تكثيف جهودها من أجل سن قانون احلكم احمللي الذي     )ج(    الدولـة  ودعي
 الطرف إىل ضمان مشاركة املرأة يف العملية االنتخابية؛

تنفيذ أنشطة للتوعية باألمهية اليت تكتسيها مشاركة املرأة يف صنع القرار             )د(  
دف لفائدة املرشحات واملنتخبات    للمجتمع برمته ووضع برامج تدريب وتوجيه حمددة اهل       

 لتويل املناصب العامة؛

 من قبيـل    ،ربملانيات وموظفات اخلدمة العامة مبا يلزم من مساعدة       المّد    ) ه(  
 . لتمكينهن من املشاركة الكاملة والفعالة يف احلياة العامة،مرافق رعاية األطفال

 التعليم    

إىل  و ،ستمرة الرامية إىل احلد من األميـة      تقدير إىل اجلهود امل   مع ال اللجنة  لئن أشارت     -٢٨
 وتشجيع األنشطة اليت تعزز الثقة بالنفس اليت يقوم هبا اجمللس الوطين للمـرأة، فإهنـا                ،التوعية

النساء وأوجه التفاوت بينهن    صفوف  يساورها القلق مع ذلك إزاء ارتفاع مستويات األمية يف          
عدم وجـود بيانـات     لاً  شعر اللجنة بالقلق أيض   وت . الصدد يف املناطق احلضرية والريفية يف هذا     

 واآلثـار  ،مصنفة حسب اجلنس بشأن التغيب املتكرر لألطفال عن املدرسة يف املرحلة االبتدائية      
القلق إزاء استمرار   تشعر ب كما  . يف املرحلتني االبتدائية والثانوية   التوقف عن الدراسة    املترتبة عن   

. ملدارس حيث ال تزال البنات خيترن املواضـيع التقليديـة         التمييز يف االختيارات الدراسية يف ا     
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء اخنفاض عدد النساء والفتيات املسجالت يف دورات التدريب             

 .املهين والصناعي، وآثار ذلك على فرص عمل الفتيات اللوايت ال يكملن تعليمهن النظامي

التدابري الرامية إىل التوعية بأمهية تعليم      والدولة الطرف مدعوة إىل مواصلة مجيع         -٢٩
النساء والفتيات وتكثيف مجيع األنشطة األخرى ملعاجلة أوجه التفاوت اإلقليمية وضمان           
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وينبغي للدولة الطرف أن تقدم بيانات مصنفة حـسب  . املساواة يف احلصول على التعليم    
 االبتدائية، كمـا ينبغـي      بشأن التغيب يف املرحلة    املقبلاجلنس يف تقريرها الدوري     نوع  

 يف الوقت نفـسه      هذه التدابري،  اعتماد مجيع التدابري الفعالة ملكافحة هذه الظاهرة وتنفيذ       
إنشاء آليات رصد لتقييم مدى مالءمة التدابري املتخذة لتحقيق األهداف املعلنة واحلد من             

للجنـة الدولـة    وحتث ا . يف املرحلتني االبتدائية والثانوية   التوقف عن الدراسة    معدالت  
الطرف على اعتماد سياسات لتشجيع النساء والفتيات على اختيار جماالت تعليمية غـري   
تقليدية، مثل التدريب التقين واملهين، مبا يف ذلك اختاذ إجراءات إجيابية من قبيل ختصيص              

 .حصص للطالبات يف جماالت التدريب املهين والتقين

 لالعم    

بالتـدابري  اً  ، وإذ حتيط علم   )٢٠٠٨(ماد قانون حقوق العمل     وإذ تشري اللجنة إىل اعت      -٣٠
اإلدارية اليت اختذهتا الدولة الطرف إللغاء األحكام التمييزية القائمة على نوع اجلنس اليت تفضي              

 تكرر تأكيد قلقهـا      فإهنا إىل فجوة يف األجور بني العاملني يف احلقول والبستنة وتربية املواشي،          
وتشري بقلق  . األجور بني املرأة والرجل يف القطاعني العام واخلاص       يف  وة  فجوجود  إزاء استمرار   

يف قانون حقوق العمـل ال يعكـس مبـدأ       الوارد  املساواة يف األجور    النص على    إىل أن    أيضاً
وال يزال يساور اللجنة القلق بشأن التمييـز        . املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية       

ز النساء يف الوظائف املنخفضة املهارات واملتدنية األجور        سوق العمل وتركّ  األفقي والرأسي يف    
 .قوانني العملويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ضعف إنفاذ . والسيئة ظروف العمل

 ،CEDAW/C/MAR/CO/5(وإذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة            -٣١
جنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        اللتقدمت هبا   والتوصية اليت   ) ٢٩-٢٧ تالفقرا

، توصي الدولـة    )٢١ و ١٨ و ١٧ الفقرات   E.C.12/MUS/CO/4(واالجتماعية والثقافية   
 :الطرف مبا يلي

اعتماد سياسات وتدابري تشريعية ملموسة للتعجيل بالقضاء على التمييز           )أ(  
مجيـع  على    والعمل على ضمان تكافؤ فعلي للفرص لفائدة املرأة        ،ضد املرأة يف التوظيف   

 سوق العمل؛يف ستويات امل

تقدمي معلومات عن مجيع التدابري املتخذة يف إطار خطة عمـل سياسـة               )ب(  
وغريها من التدابري املتخذة لتحقيق األهـداف       ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(املساواة بني اجلنسني    

 املعلنة، وآثارها؛

ات ضمان وضع نظم لتقييم الوظائف على أساس معايري تراعي االعتبار           )ج(  
 وإحقـاق املـساواة   ،اجلنسانية هبدف سد الفجوة القائمة يف األجور بني املرأة والرجـل        

 مع توصـية اللجنـة العامـة        ، متشياً )املساواة يف األجر عن العمل ذي القيمة املتساوية       (
 ؛)١٩٨٩(١٣ رقم
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 من قانون حقوق العمل لكي تنص على إجازة أمومـة           ٣٠تعديل املادة     )د(  
بغض النظر عن عدد أرباب العمل الـسابقني، مبـا أن             متواصالًاً  شهر ١٢ بالعمل   رهناً

 من القانون لضمان االمتثـال      ٢٠وتعديل املادة   اً،  النساء يرتعن إىل تغيري وظائفهن كثري     
بشأن املساواة ) ١٩٥١(١٠٠ من االتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١ للمادة

 العمل ذي القيمة املتساوية؛بني العمال والعامالت يف األجر عن 

ـ          ) ه(   اً تسريع اجلهود الرامية إىل االستفادة من التدابري اخلاصة املؤقتـة، وفق
، عن طريق   )٢٠٠٤(٢٥ من االتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم        ٤ من املادة    ١ للفقرة

جداول زمنية أو حصص فيما يتعلق بوصول املرأة         جانبإىل  وضع أهداف حمددة بأرقام     
ىل سوق العمل، مبا يف ذلك الوظائف غري التقليدية، وتشجيع ارتقاء املرأة للمـستويات              إ

 العليا يف القطاعني العام واخلاص؛

تعزيز إنفاذ قانون العمل، وال سيما فيما يتعلق باملساواة يف األجر عن العمل               )و(  
 من قانون حقوق    ٣٨ ذي القيمة املتساوية وأحكام التحرش اجلنسي، وتقييم مدى فعالية املادة         

 .العمل يف مكافحة التحرش اجلنسي يف أماكن العمل

 الصحة    

وإذ ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لنشر معلومـات عـن الـصحة       -٣٢
االبتدائية والثانويـة،   مرحليت التعليم   والتثقيف بشأهنا يف    املتعلقة هبا   اجلنسية واإلجنابية واحلقوق    

 ومشروع قانون تعـديل القـانون       )٢٠٠٦(اإليدز  /وس نقص املناعة البشري   وبسن قانون فري  
تكرر فإهنا   من القانون اجلنائي، املتعلقة باإلجهاض،       ٢٣٥الذي يسعى إىل تعديل املادة      ،  اجلنائي

 الـذي   األمراإلعراب عن بالغ قلقها من انتشار حاالت احلمل يف أوساط املراهقات يف البلد،              
واللجنة قلقة أيضاً إزاء اإلبقـاء      . هاض غري مأمونة لدى الفتيات والنساء     ُيفضي إىل حاالت إج   

، بالرغم من مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة،       اجلنائيقانون  الالذي جيرم اإلجهاض يف     على احلكم   
وتشعر  .جهاضاإلوإزاء اإلجراءات العقابية اليت تواجهها النساء والفتيات احلوامل إذا سعني إىل            

 القلق إزاء ممارسة اإلجهاض السري وارتفاع نسبة تعرض هؤالء النساء والفتيات ملـا              اللجنة ببالغ 
ويساور اللجنة القلق إزاء ظروف عمل املشتغلني بـاجلنس الـذين           . يعقبه من مضاعفات صحية   

  .اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً/يواجهون خماطر عالية من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري
اللجنة الدولـة الطـرف، متـشياً مـع مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة        تدعو    -٣٣

)CEDAW/C/MAR/CO/5   ١٩٩٩(٢٤ومع توصـيتها العامـة رقـم        ) ٣١، الفقرة( ،         
  :إىل ما يلي
                 اإلسراع بسن مشروع القـانون اجلنـائي الـذي يرمـي إىل تعـديل               )أ(  

هاض قصد إلغاء التدابري العقابية املفروضة على  من القانون اجلنائي بشأن اإلج    ٢٣٥املادة  
 ووضع حد لتجرمي اإلجهاض يف ظروف معينة، وبالتحديـد          ،إلجهاضلاملرأة اليت ختضع    

عندما يكون احلمل مضراً بصحة األم ويشكل خطراً على حياهتا، وأيـضاً يف حـاالت               
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 ذوي الـصلة    االغتصاب وسفاح احملارم؛ والتعجيل بعملية التشاور مع أصحاب املصلحة        
  ويف نفس الوقت ضمان إشراك املرأة يف هذا التشاور؛

 املراهقات احلوامل وأسرهن باملخاطر الـصحية       لتوعيةتعجيل جهودها     )ب(  
  اجلدية املترتبة على عمليات اإلجهاض السرية؛

الوصول إىل املرافق الصحية    فرصة  السهر على توفري معونة طبية ماهرة و        )ج(  
  غري املأمون؛  من مضاعفات صحية بسبب اإلجهاضالاليت يعاننيفتيات بالنسبة للنساء وال

توفري بيانات مصنفة حسب السن حول مضاعفات اإلجهـاض علـى             )د(  
الصحة بسبب اإلجهاض يف ظروف غري مأمونة، وحاالت محل املراهقات، وكذلك تقدمي            

  اإليدز؛/بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس عن فريوس نقص املناعة البشري
ضمان توفري تعليم فعال ومالئم لكل فئة عمرية بشأن الـصحة واحلقـوق               )ه(  

اجلنسية واإلجنابية على مجيع مستويات التعليم وإدراجها يف املناهج الدراسية قصد مكافحـة             
  غري املأمون؛املترتبة عن االتصال اجلنسي محل املراهقات وتوعية الشباب باملخاطر املرتفعة 

بية وموانع محل، وأيضاً وضع برامج إلسداء املشورة        توفري فحوصات ط    )و(  
  وتوفري تدريب مهين يرمي إىل توفري خيارات للعاملني يف جمال اجلنس ملغادرة جتارة اجلنس؛

لتنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة فريوس نقص      الالزمة  اعتماد مجيع التدابري      )ز(  
وري املقبل عن مجيع التدابري املتخذة اإليدز، وإطالع اللجنة يف تقريرها الد/املناعة البشري

  .وتأثريها على حتقيق األهداف احملددة

  جمموعات النساء الاليت يعانني من احلرمان    
إن اللجنة إذ تالحظ أن قوانني العمل تنطبق على كل من العمال احملليني واملهاجرين                -٣٤

عامالت املهاجرات إمنا   يف البالد، فإهنا تعرب يف نفس الوقت عن قلقها لكون ظروف عمل ال            
وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء تـردي         . متييزيةظروف  هي يف املمارسة العملية     

ظروف العمل، وعدم كفاية األجور، وتقييد حركة العمال املهاجرين بسبب حجز جوازات            
كما تشعر اللجنة باجلزع لكون العامالت املهاجرات يستدرجهن أرباب عملهن إىل           . السفر

وتالحظ اللجنة بقلق قلة البيانات واملعلومات عن العـامالت احلوامـل يف      . لدعارة القسرية ا
  .تقرير الدولة الطرف الدوري

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التطبيق املتساوي لقوانني العمـل علـى             -٣٥
. مـل العمال املهاجرين واحملليني ملنع حوادث االستغالل يف العمل على أيدي أرباب الع           

ىل إدامة ومضاعفة الزيارات املنتظمة الـيت       إوتدعو اللجنة الدولة الطرف هبذا اخلصوص       
وزارة العمل ووزارة الصحة إىل أماكن عمل العمال املهاجرين ومبيتاهتم، للتأكد            تقوم هبا 

من أن حقوقهم حممية، واختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك عن طريق متحيص مجيـع                
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وتوصـي  .  لتقييم مدى مشروعيتها مبوجب قوانني العمل يف الدولة الطرف         عقود العمل 
اللجنة الدولة الطرف بتقدمي بيانات مفصلة حبسب نوع اجلنس عـن أعـداد العمـال               

  .املهاجرين، وجماالت العمل، والشكاوى املرفوعة ضد أرباب العمل، ونتائج التحقيقات
قر للمعلومات واإلحصاءات عن فئـات      وتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف يفت        -٣٦

رمان، مبن فيهن النساء الريفيات، واملسنات، والنساء املـصابات         احل من   يعاننيالنساء الاليت   
  .بعجز، الاليت غالباً ما يعانني من أشكال متييز متعددة

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي صورة شاملة، يف تقريرها املقبل، عن وضع               -٣٧
حملرومة من النساء حبكم الواقع، مبن فيهن النساء الريفيات واملسنات والنـساء            فئات ا ال

  .الاليت يعانني من عجز، يف مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية

  نشر املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع              -٣٨

 الناس واملسؤولني احلكوميني ورجال الـسياسة والربملـانيني         يف موريشيوس، قصد توعية   
املرأة مع  تساوي  واملنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، بالتدابري املتخذة لضمان         

وتوصي اللجنة بأن   . الرجل حبكم الواقع واختاذ املزيد من التدابري الالزمة بذلك اخلصوص         
وتشجع اللجنة الدولة   . مستوى اجملتمع احمللي  يشمل نشر املالحظات اخلتامية نشرها على       

الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه املالحظات             
 ،يف نشر التوصـيات العامـة للجنـة       املُضي  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . اخلتامية

ثة والعشرين للجمعية العامة     ونتائج الدورة االستثنائية الثال    ،وإعالن ومنهاج عمل بيجني   
املساواة بني اجلنسني والتنمية والـسالم يف القـرن         : ٢٠٠٠املرأة عام   "حول موضوع   

سيما يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات       ، على نطاق واسع، وال    "احلادي والعشرين 
  .حقوق اإلنسان

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
دولة الطرف إىل صكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة          تشري اللجنة إىل أن انضمام ال       -٣٩

مجيـع  يف  من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية            )١(الرئيسية التسعة 
يف املصادقة على املعاهـدة    التفكري   تشجع اللجنة الدولة الطرف على       ،وبالتايل. جوانب احلياة 

__________ 

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة              العهد )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

ة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو   التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامل         
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة



CEDAW/C/MUS/CO/6-7 

GE.11-46812 14 

         مجيـع العمـال املهـاجرين      حقوق  الدولية حلماية   هي االتفاقية   وأال  اليت مل تنضم إليها بعد،      
  .وأفراد أسرهم

  متابعة املالحظات اخلتامية    
غضون عامني، مبعلومات خطية عـن      يف  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مدها،         -٤٠

  . أعاله٢٣ و١٥التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  إعداد التقرير املقبل    
توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة مجيع الوزارات واهليئات العمومية            -٤١

يف إعداد التقرير املقبل واستشارة جمموعة متنوعة من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق            
  .اإلنسان خالل تلك املرحلة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة للمشاغل املعرب عنـها يف هـذه             و  -٤٢
وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨ظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل عمالً باملادة         املالح

  .٢٠١٥أكتوبر /اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف تشرين األول
لتقـدمي التقـارير    املنسقة  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية و        و  -٤٣

دولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية           مبوجب املعاهدات ال  
عاهدات بعينها، اليت اعتمدها االجتماع اخلامس املشترك بـني جلـان   حدة ووثائق خاصة مب  مو

 HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران       
تقارير عن معاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف        الجيهية لتقدمي   أما املبادئ التو  ). Corr.1و

، فيجب  )، اجلزء األول، املرفق األول    A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /دورهتا األربعني يف كانون الثاين    
. تطبيقها باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير يف وثيقـة أساسـية موحـدة              

                 لتوجيهية معاً املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب            وتشكل هذه املبادئ ا   
ال تتجاوز الوثيقة اخلاصة مبعاهـدة  جيب أو. اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

  . صفحة٨٠ صفحة، أما الوثيقة األساسية املوحدة املستوفاة فيجب أال تتجاوز ٤٠بعينها 

       


