
 

(A)   GE.12-41424    120412    130412 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 د املرأةالتمييز ض

  ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
  اخلمسوناحلادية والدورة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ - فرباير/شباط١٣

  رأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل    

  األردن    
يف ) CEDAW/C/JOR/5 (الدوري اخلامس املقـدم مـن األردن      نظرت اللجنة يف التقرير       -١

 CEDAW/C/SR.1023( ٢٠١٢فربايـر  / شـباط  ٢٣ املعقودتني يف    ١٠٣٣و ١٠٣٢جلستيها  
يف الوثيقـة   قائمـة القضايــا واألسئلــة اليت طرحتهــا اللجنة       وترد  ). SR.1033و

CEDAW/C/JOR/Q/5 ،يف الوثيقة األردند حكومة ردوو CEDAW/C/JOR/Q/5/Add.1.  

  مقدمة  -ألف  
تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الدوري اخلامس الذي اتبعت              -٢

بشكل عام يف إعداده املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير، وعلى ردودهـا              
  .اليت طرحها فريق اللجنة العامل ملا قبل الدورةاخلطية على قائمة القضايا واألسئلة 

تنسيقها اللجنـة   وتقدر اللجنة عملية إعداد التقرير القائمة على املشاركة اليت تولت             -٣
 فـضالً عـن     ها عدة وزارات وإدارات حكومية    فيت  ركاشالوطنية األردنية لشؤون املرأة و    
  .منظمات عديدة للمجتمع املدين

دولة الطرف إليفادها الوفد الذي ترأسه السيد رجب السقريي،         وتثين اللجنة على ال     -٤
املمثل الدائم لدى األمم املتحدة جبنيف، وقد ضم هذا الوفد ممـثلني للـوزارات احلكوميـة              

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار     . وخمتلف اإلدارات فضالً عن اللجنة الوطنية لشؤون املرأة       
  .وأعضاء اللجنةالبناء والصادق الذي دار بني الوفد 
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترحب اللجنة باعتماد العديد من التدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييـز               -٥

  :ضد املرأة، ومن بينها ما يلي
 اليت ترمي   ٢٠١٠ و ٢٠٠٨التعديالت املدخلة على قانون العمل يف عامي          )أ(  

  ال املهاجرين وخدم املنازل وفئات عمالية أخرى؛إىل توسيع نطاق القانون حبيث يشمل العم
، وهو قانون أدخل ٢٠٠٨قانون احلماية من العنف األسري الصادر يف عام    )ب(  

  أيضاً بعض اإلجراءات القانونية الالزمة حلماية النساء ضحايا العنف املرتيل؛
 الذي ينص علـى جعـل     ٢٠٠٩قانون منع االجتار بالبشر الصادر يف عام          )ج(  

تغالل األفراد يف العمل القسري أو االسترقاق أو الشبيه باالسترقاق أو ألغراض البغـاء أو          اس
  أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي فعالً إجرامياً؛ 

 الذي يضمن عدم استفادة مـرتكيب       ٢٠١٠تعديل قانون العقوبات يف عام        )د(  
  يسمى جبرائم الشرف من الظروف املخففة؛ ما

 الذي ينص على    ٢٠١٠ان االجتماعي املؤقت الصادر يف عام       قانون الضم   )ه(  
توسيع نطاق الضمان االجتماعي ليشمل خادمات املنازل، وعلى إنشاء صـندوق لألمومـة          

  .كيما يتسىن دعم حق املرأة يف العمل بعد الوالدة
اللجنة أيضاً بارتياح أن الدولة الطرف قد صدقت خالل الفترة املـشمولة            الحظ  وت  -٦

ير على عدد من الصكوك الدولية اليت تتعلق حبقوق اإلنسان للمرأة اليت حتميها االتفاقية،         بالتقر
  :يلي ما سيما الو

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )أ(  
  ؛٢٠٠٧الرتاعات املسلحة، يف عام 

  ؛٢٠٠٨ ختياري يف عاماتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا اال  )ب(  
ول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة         بروتوك  )ج(  

  .٢٠٠٩ عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف عام

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
ع على عاتق الدولة الطرف بأن تعمـل بـصورة          ُتذكِّر اللجنة بااللتزام الذي يق      -٧

منهجية ومتواصلة على تنفيذ مجيع أحكام االتفاقية، وترى أن الـشواغل والتوصـيات             
احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تستدعي اهتمام الدولة الطرف هبا على سبيل األولوية             

حتث الدولة الطرف على    ومن مث فإن اللجنة     . من اآلن وحىت تقدمي التقرير الدوري التايل      
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التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطتها املتصلة بتنفيذ االتفاقية، واإلبـالغ يف تقريرهـا              
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     . الدوري املقبل عن اإلجراءات املتََّخذة والنتائج املُحقَّقة      

ات احلكوميـة   عرض هذه املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية وعلـى اإلدار          
  .والربملان األردين إضافة إىل اجلهاز القضائي من أجل ضمان تنفيذها تنفيذاً كامالً

  الربملان    
إن اللجنة، إذ تؤكد من جديد أن احلكومة هي املسؤولة يف املقام األول، وهـي                 -٨

املساءلة بصفة خاصة، عن التنفيذ التام لاللتزامات اليت تقع على عاتق الدولـة الطـرف               
وجب االتفاقية، ُتشدِّد على أن االتفاقية ملزِمة جلميع فروع احلكومة، وتدعو الدولـة             مب

شى مع إجراءاته عند االقتـضاء، باختـاذ        يتمالطرف إىل تشجيع برملاهنا على القيام، مبا        
اخلطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية إعـداد الدولـة             

  .ملقبل مبوجب االتفاقيةالطرف لتقريرها ا

  التحفظات    
 مـن  ١٥ من املـادة  ٤تثين اللجنة على الدولة الطرف لسحب حتفظها على الفقرة           -٩

باملعلومات املقدمة أثناء احلوار بشأن اعتزام األردن تقدمي قانون دائم          هي على بيِّنة    االتفاقية، و 
 الدولة الطرف يف سحب     رغبةعدم  ، لكنها تكرر ما أعربت عنه من قلق إزاء          جلوازات السفر 

. ١٦من املـادة    ) ز(و) د(و) ج(١ والفقرات   ٩ من املادة    ٢التحفظات املتبقية على الفقرة     
واللجنة ليست مقتنعة بالقيود السياسية والثقافية اليت حتول دون سحب التحفظات املـشار             

  .الدولة الطرفبه ا تدفع على حنو مإليها أعاله 
 :لطرف مبا يليتوصي اللجنة الدولة ا  -١٠

 لكي تتمكن سن قانون دائم جلوازات السفرالتعجيل جبهودها الرامية إىل   )أ(  
  النساء األردنيات من السفر دون احلصول على موافقة أزواجهن؛

  ؛٩ من املادة ٢تنقيح قانون اجلنسية األردنية وسحب حتفظها على الفقرة   )ب(  
الطوائف الدينية وقياداهتا مـن     تكثيف جهودها يف املناقشات اجلارية مع         )ج(  

ممارسـات  غـرار    على   ١٦من املادة   ) ز(و) د(و) ج(١أجل سحب حتفظها على الفقرات      
 ١٦ أن املـادة     رأتالدول األطراف األخرى يف املنطقة ويف منظمة التعاون اإلسالمي اليت           

  .املعنية عدم إدراج التحفظ أو سحب حتفظها على املادة تتتفق مع الشريعة وبالتايل اختار

  تنفيذ االتفاقية والتعريف هبا    
 من القانون املدين، فإن     ٢٤ من الدستور واملادة     ٣٣تشري اللجنة إىل أنه وفقاً للمادة         -١١

القضاء علـى   املعاهدات الدولية اليت ختضع للتصديق وتنشر يف اجلريدة الرمسية، مثل اتفاقية            
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جزأ من القانون الوطين وهلا أسبقية عليـه،        ، تشكل جزءاً ال يت    مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
لكنها تعرب عن قلقها ألن االتفاقية ال حتظى مبكانة كافية يف املمارسة القانونيـة بوصـفها                
أساساً قانونياً للتدابري الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيز املـساواة       

اللجنة أيضاً عـدم تـوافر      الحظ  وت. عية والسياساتية بني اجلنسني، مبا يف ذلك التدابري التشري      
 االحتجاج بأحكام االتفاقية أو تطبيق أحكامها     معلومات عن إجراءات احملاكم اليت مت خالهلا        

  النساء ويف املهن القـضائية والقانونيـة       يف صفوف الوعي  قلة  مباشرة مما يدل على استمرار      
  .عامة الصادرة عن اللجنةحبقوق املرأة مبوجب االتفاقية وبالتوصيات ال

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٢
 التدابري التشريعية الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة          استناد تأمني  )أ(  

   كصك ملزم قانوناً؛هبذه االتفاقية ومطابقتها هلا فالدولة الطرف تعترفإىل االتفاقية 
انني الوطنية وقابليتها للتطبيق املباشـر      ضمان أسبقية االتفاقية على القو      )ب(  

  ؛اإلطار القانوين الوطينوإمكانية إنفاذها ضمن 
 مـن   أضمان أن تشكل االتفاقية والتوصيات العامة للجنة جزءاً ال يتجز           )ج(  

التدريب املقدم إىل القضاة واحملامني واملدعني العامني وأفراد الشرطة وغريهم من املوظفني            
  لقانون؛املكلفني بإنفاذ ا

ضمان تيسر معلومات عن االتفاقية جلميع النساء، بطرق، منها اللجوء            )د(  
لة إىل احلمالت اإلعالمية يف وسائط اإلعالم مما يعزز توعية املرأة بسبل الوصول إىل العدا             

  .على املستويني الوطين واحمللي

  تعريف عدم التمييز ضد املرأة    
األخرية للدستور األردين اليت ترمي إىل تعزيـز متتـع          بينما تشري اللجنة إىل املراجعة        -١٣

 والسياسية، فإهنا تعرب عن بالغ قلقها لعـدم وجـود نـساء يف              حبقوقهم املدنية األشخاص  
تشكيلة اللجنة امللكية املكلفة مبراجعة الدستور واقتراح التعديالت على الربملان، ولعدم مراعاة            

اس ألن حظر التمييز العتبار نوع اجلنس غري مدرج يف          اللجنة امللكية ملطالب املرأة، ويف األس     
وتعرب اللجنة عن قلقها أيـضاً ألن التـشريع         . ٢٠١١ من الدستور املعدل يف عام       ٦املادة  

  . من االتفاقية١الوطين ال يتضمن حظراً للتمييز اجلنساين وتعريفاً له وفقاً للمادة 
 اجلنساين   األساس عبارةدراج   دستورها وإ  مبراجعةتوصي اللجنة الدولة الطرف       -١٤
 ،ا التمييزميقوم عليهحيظر أن  اليت األسس من باعتبارمها ٦نوع اجلنس يف املادة أساس أو 

واعتماد تشريع شامل بشأن املساواة بني اجلنسني وتنفيذه بفعالية، مبا يف ذلـك حظـر               
اً الدولة الطرف   وتشجع اللجنة أيض  .  من االتفاقية  ٢ و ١التمييز ضد املرأة وفقاً للمادتني      

 إىل احملكمة الدستورية حاملـا      تقدمي طلب من   ، كما أعلن الوفد أثناء احلوار     ،ما نوته على  
 ملـصطلح بشأن جمال التطبيق املادي  اً قانونياً رأيلكي تصدرنشأ مبقتضى الدستور املعدل     ُت
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بيـق  التط  ضـمان  من الدستور كيما يتـسىن ٦ بالصيغة املستخدمة يف املادة   "األردنيني"
  .مجيع األردنيني رجاالً ونساًءبني بدأ املساواة أمام القانون مل املتكافئ

  القوانني التمييزية    
لغرض ،  ٢٠١١تثين اللجنة على الدولة الطرف لتشكيل جلنة احلوار الوطين يف عام              -١٥

 يف التشريعات الوطنية استجابة ملطالب الشعب، لكنها تعرب عـن           ة قانوني اتإجراء إصالح 
ا الشديد ألن نسبة متثيل املرأة ضعيفة جداً يف تشكيلة اللجنة وألن اإلصـالح القـانوين        قلقه
قوانني حملية شىت، مبا يف ذلـك       يسري بالوترية املرغوبة وال تزال األحكام التمييزية ترد يف           ال

قانون العقوبات وقانون األحوال الشخصية وقانون العمل وقانون اجلنـسية، وألن مطالـب          
  . تراع بالكامل يف املقترحات اليت قدمتها اللجنة إىل الربملاناملرأة مل
لغاء مجيع األحكام التمييزية    إلحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل جبهودها          -١٦

. ٢املتبقية يف تشريعاهتا احمللية هبدف ضمان امتثاهلا الكامل ألحكام االتفاقية، وفقاً للمادة             
يد عدد عضوات  إىل الدولة الطرف، يف مجلة أمور أن تزويف هذا اخلصوص، تطلب اللجنة

 زيادة كبرية وأن تدرج مطالب املرأة يف مقترحات اللجنة املقدمـة إىل         جلنة احلوار الوطين  
  .الربملان مبا يتفق مع االتفاقية وأن تتعاون تعاوناً تاماً مع اجملتمع املدين

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
نة عن قلقها إزاء عدم الوضوح الذي حييط بواليات آليات عديدة لتقدمي            تعرب اللج   -١٧

وتعـرب  . تداخل بني الواليات احملددة لكل كيـان      الالشكاوى يف الدولة الطرف واحتمال      
اللجنة عن قلقها أيضاً ألنه على الرغم من أن املركز الوطين حلقوق اإلنسان مكلف بتلقـي                

اجلرائم اليت مت التحقيق فيها ومالحقـة       ببيانات مصنفة   الشكاوى من النساء، لكنه مل يقدم       
ها الشكاوى الـيت قدمتـها      متخضت عن كم إضافة إىل النتائج اليت      امرتكبيها قضائياً أمام احمل   

النساء إىل املركز الوطين حلقوق اإلنسان وإىل احملاكم فيما يتعلق بالتمييز، مبا يف ذلك العنف               
  .املرتيل
فعلـي إىل العدالـة     الدولة الطرف تيسري إمكانية الوصـول       تطلب اللجنة إىل ال     -١٨

  :وتوصيها مبا يلي
نساء ضحايا التمييـز، وبـصفة     تيسري عملية تقدمي الشكاوى من قبل ال        )أ(  
  تزويد الضحايا مببادئ توجيهية واضحة وباملساعدة القانونية الضرورية؛خاصة 

مل ذلك أفعـال     النساء، ويش  اليت تستهدف اجلرائم  من    حيدث رصد ما   )ب(  
  العنف املرتيل واجلنسي على أن تكون مصنفة حبسب نوع اجلنس والعمر واجلنسية؛

  .فرض على مرتكيب تلك اجلرائميت تالعقوبات الب تتعلقمجع بيانات   )ج(  
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  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
اليت ترمي إىل   ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة             -١٩

النهوض باملرأة يف مجيع اجملاالت عن طريق تنفيذ استراتيجية وطنية للمرأة يف األردن إضـافة               
بيـد أن   . إىل إنشاء آليات تنسيق أخرى إدارية وحكومية دولية معنية بتحقيق املساواة للمرأة           

، على حنو ي تقوماللجنة تعرب عن قلقها لعدم توافر موارد مالية وبشرية كافية هلذه اللجنة لك
 بتنسيق ورصد املبادرات اليت تتخذها الدولة الطرف من أجل تعزيـز املـساواة بـني                ،فعال

اللجنة إزاء عدم   يظل القلق يساور    وإضافة إىل ذلك،    . اجلنسني وتنفيذ االتفاقية على حنو تام     
 سني واملـوارد  اجلن أنشطة اجلهاز الوطين املعين باملساواة بني     وضوح الصورة فيما يتعلق بتأثري      

  .املخصصة جلميع اآلليات ذات الصلة
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة تعزيز اللجنة الوطنية األردنية لـشؤون              -٢٠

ويف هذا اخلصوص، توصـي     . املرأة بوصفها أداة رئيسية للنهوض باملساواة بني اجلنسني       
للجنة الدعم الكايف لتعميم    اللجنة الدولة الطرف، يف مجلة ما توصي به بأن تقدم إىل هذه ا            

مراعاة املساواة بني اجلنسني يف مجيع سياسات الوزارات واملكاتب احلكومية، وأن تـزود             
ـ اللجنة باملوارد البشرية واملالية والتقنية الضرورية لتمكينها من أداء دورها يف             تمكني ال

 فرعيـة يف مجيـع      لمرأة يف مجيع اجملاالت لكي تتوافر هلا القدرات الالزمة لفتح مكاتب          ل
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تـشري        . سيما يف املناطق الريفية    احملافظات، وال 

جلهاز الوطين املعين باملساواة    يف تقريرها الدوري املقبل إىل تأثري أنشطة فرادى مكونات ا         
  . وبيان املوارد البشرية واملالية املخصصة هلابني اجلنسني

  ؤقتةالتدابري اخلاصة امل    
ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتطبيق التـدابري اخلاصـة املؤقتـة                -٢١
وقـانون  يتعلق باملشاركة السياسية للمرأة، مثل األحكام الواردة يف قانون االنتخابات            فيما

 احلكم احمللي   على صعيد حصة النساء   يف   تع اليت رفّ  ٢٠١١يف عام    الصادر   البلديات املعدل 
 اليت ٢٠٠٧ عام يف أنظمة املعهد القضائي يف   هلن   صةصخ يف املائة فضالً عن احلصة امل      ٢٥ إىل

بيد أن اللجنة تعرب عن قلقهـا       .  من املتقدمني املقبولني    يف املائة  ١٥ ما نسبته تضمن للمرأة   
إزاء عدم تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة بشكل كاف كاستراتيجية ضرورية لتـسريع حتقيـق              

سيما العمالة    مشمولة باالتفاقية، وال   ني املرأة والرجل يف جماالت أخرى      املوضوعية ب  املساواة
  .والتعليم

زيادة اسـتخدام التـدابري     التوسيع يف نطاق    الدولة الطرف على    تشجع اللجنة     -٢٢
اللجنة  يف توصية    رد تفسريها يكما   من االتفاقية    ٤ من املادة    ١اخلاصة املؤقتة وفقاً للفقرة     

ويف مجيع اجملاالت اليت تغطيهـا      ) ٢٠٠٤( املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة      ٢٥رقم   العامة
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 وهلذا الغرض، توصـي   . ينّم عن احلرمان   أو   ناقصاًكون فيها متثيل املرأة     ياالتفاقية واليت   
  :اللجنة الدولة الطرف مبا يلي

 أعـضاء  أن تعمل على زيادة التوعية بضرورة التدابري اخلاصة املؤقتة بني         )أ(  
الربملان واملوظفني احلكوميني وأرباب العمل واجلمهور عامة، وأن تقدم يف تقريرها الدوري 

  املقبل معلومات شاملة عن استخدام هذه التدابري ومدى تأثريها؛
أن تضع غايات حمددة زمنياً وختصص موارد كافية لتنفيذ استراتيجيات،            )ب(  

 وغريها من التدابري االسـتباقية الراميـة إىل         مثل برامج التوعية والدعم وحتديد احلصص     
سيما العمالة والتدريب    حتقيق املساواة املوضوعية بني الرجل واملرأة يف مجيع اجملاالت، وال         

  .املهين

  القوالب النمطية واملمارسات التمييزية    
لـك  تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء استمرار املمارسات والتقاليد الضارة، مبا يف ذ     -٢٣

 أدوار النساء   حيال سلطة الرجل وجتذر القوالب النمطية       يت متليها تعدد الزوجات واملواقف ال   
وعلى وجه التحديد، تعرب اللجنـة  . والرجال ومسؤولياهتم وهوياهتم يف مجيع جماالت احلياة     

ية  املعدلة من الدستور مل تشر إىل املرأة إال يف سياق محا           ٦ من املادة    ٤عن أسفها ألن الفقرة     
ويساور اللجنة القلق ألن هذه املمارسات والقوالب النمطية تدمي التمييز ضد النساء            . األمومة

  .والفتيات مما يؤدي إىل استمرار العنف ضد املرأة
  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٤

وضع استراتيجية شاملة دون تأخري لتعديل املواقف القائمة على سـلطة             )أ(  
الب النمطية اليت متيز ضد املرأة أو القضاء عليها مبـا يتفـق مـع أحكـام             الرجل والقو 

وينبغي أن تشمل هذه التدابري اجلهود املبذولة للتثقيف وإذكاء الـوعي هبـذا             . االتفاقية
املوضوع وخماطبة النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع وذلك بالتعاون مع اجملتمع            

  ماء الدينيني؛املدين واجملتمع احمللي والزع
التعجيل باجلهود اليت تبذهلا لتنظيم محالت إعالمية مع وسائط اإلعـالم             )ب(  

من أجل تعزيز فهم املساواة بني اجلنسني ومواصلة القضاء على مجيع الصور التمييزية اليت              
تتعلق هبوية املرأة ودورها عن طريق النظام التعليمي من أجل تعزيز تصوير املرأة بـصورة              

  ة وخالية من القوالب النمطية؛إجيابي
  .رصد التدابري املتخذة ومراجعتها من أجل تقييم تأثريها  )ج(  

  العنف ضد املرأة    
بينما تثين اللجنة على الدولة الطرف لقبول وتيسري الزيارة اليت قامت هبـا املقـررة                 -٢٥

 / تـشرين الثـاين    اخلاصة لألمم املتحدة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبـه يف           
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، وتشري إىل عزم الدولة الطرف معاجلة توصيات املقررة اخلاصة بفعالية بعـد             ٢٠١١ نوفمرب
دراستها بعناية مع اهليئات ذات الصلة، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت انتـشار               

ر عـدم  سيما العنف املرتيل واجلنسي وإزاء اسـتمرا       العنف ضد املرأة يف الدولة الطرف، وال      
ترحب اللجنة بسن قانون احلماية من العنف فيما و. اإلبالغ عن حاالت العنف تلك وتوثيقها    

، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود تشريع حمدد للقـضاء            ٢٠٠٨املرتيل الصادر يف عام     
اللجوء شيوع على العنف ضد املرأة يف مجيع األماكن مبا يف ذلك وضع تعريف للعنف، وإزاء            

ملصاحلة يف قضايا العنف املرتيل يف سياق القانون اجلديد وهو ما قد يؤدي إىل تكرار إيذاء إىل ا
  .املرأة اليت عانت من العنف

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٦
ضمان االمتثال للتوصيات الواردة يف تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف          )أ(  

الء أولوية عالية لوضع تدابري شاملة من أجـل التـصدي           ضد املرأة وأسبابه وعواقبه وإي    
  جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

اختاذ تدابري لتشجيع ضحايا العنف على إبالغ السلطات بقضاياهم، مبا            )ب(  
شعور يف ذلك توعية موظفي الشرطة بشأن طريقة معاجلة هذه القضايا مع ما تقتضيه من               

، وبناء على ذلك وضع ونشر مبادئ توجيهية بشأن إعـداد           سريةمن  واملوقف  ساسية  حب
  ، والتحقيق بفعالية يف مجيع قضايا العنف ضد املرأة؛سهلة التطبيقالتقارير تكون مناسبة و

مجع بيانات إحصائية عن العنف املرتيل واجلنسي مصنفة حبـسب نـوع              )ج(  
  اجلنس والعمر واجلنسية والعالقة بني الضحية واجلاين؛

 ١٩ قانون يتعلق بالعنف ضد املرأة وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم            سن  )د(  
، وهي توصية تعرف العنف وجترم مجيع أشكاله وحتدد )١٩٩٢( املتعلقة بالعنف ضد املرأة 

  أسس منع العنف ومحاية املرأة؛
توفري التدريب اإللزامي للقضاة واملدعني العـامني وأفـراد الـشرطة،             )ه(  

املعنيون بالوساطة يف قضايا العنف املرتيل يف جمال التطبيق الـصارم           سيما األشخاص    وال
لألحكام القانونية اليت تتناول العنف ضد املرأة كيما يتسىن ضمان محاية املصاحل الفضلى             

  .للضحايا
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء األحكام التمييزية املتبقية يف قانون العقوبـات مثـل              و  -٢٧
احلماية واملشورة واملساعدة من أجـل      خدمات  ضافة إىل حمدودية     إ ٣٠٨ و ٩٩ و ٩٨ املواد

 مبا يف   ،إعادة التأهيل واإلدماج اليت تقدمها الدولة الطرف إىل الفتيات والنساء ضحايا العنف           
ذلك عدم كفاية عدد دور اإليواء لضحايا العنف املرتيل واالفتقار إىل دور إيـواء لـضحايا                

 شرف  ضن للتهديد باملوت على أساس املساس مبا يسمى        يتعر اإليذاء اجلنسي والنساء اللوايت   
  .األسرة
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  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٢٨
تعزيز جهودها يف جمال تدريب اجلهاز القضائي وموظفي النيابة العامـة             )أ(  

 حبيث ميكن ضمان ٣٤٠ سيما املادة تعديالت قانون العقوبات، وال  ب فيما يتصل والشرطة  
 جبدية يف ما يسمى جرائم الشرف وعدم استفادة مرتكيب هـذه اجلـرائم مـن                التحقيق

   ومن مث مالحقتهم قضائياً ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع هذه اجلرائم؛الظروف املخففة
إلغاء األحكام التمييزية املتبقية يف قانون العقوبات مبـا يتمـشى مـع               )ب(  
  قية؛هبدف مواءمته الكاملة مع االتفا) ز(٢ املادة

اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان حصول ضحايا مجيع أشكال العنـف             )ج(  
على املساعدة، وبصفة خاصة يف املناطق الريفية وتزويدهم، ضمن مجلة أمور باملـساعدة             

  .القانونية والطبية والنفسية وإعادة تأهيلهم ويشمل ذلك توفري دور إيواء الئقة وكافية

  البغاء يفاالجتار واالستغالل     
 ومن  ٢٠٠٩ بينما ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون االجتار بالبشر يف عام            -٢٩

مث اعتماد استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالبشر، فإهنا تعرب عن قلقها ألن القانون اجلديد              
ال يزال مستمراً يف يعّرف االجتار بالبشر تعريفاً كافياً وألن انتشار االجتار بالنساء والفتيات          ال

الدولة الطرف فضالً عن اخنفاض معدل اإلبالغ عن ذلك وعدم توافر بيانات تتعلق حبجـم               
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم توافر دور إيواء وخـدمات            . ظاهرة االجتار بالبشر  

  .املساعدة التوجيهية لضحايا االجتار بالبشر والبغاء
  :ف مبا يليتوصي اللجنة الدولة الطر  -٣٠

الجتار بالبشر تعريفاً شامالً لالجتار بالبشر فـضالً  املتعلق با تضمني قانوهنا     )أ(  
واملعاقبة عليها وفقـاً    ة مقترفيها   عن الضمانات الالزمة للتحقيق يف هذه األفعال ومقاضا       

 واملعاقبة عليه املكمل ،لربوتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال 
تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، واختاذ تدابري فعالـة لتنفيـذ              ال

القانون واستراتيجيته الوطنية، مبا يف ذلك إتاحة التدريب للجهاز القضائي وموظفي النيابة    
  م؛راصالعامة والشرطة بشأن هذا القانون لضمان تطبيقه ال

ر بالبـشر وعـن الـضحايا الـذين مت          مجع بيانات عن معدالت االجتا      )ب(  
 وتعرضوا للمالحقة القضائية أو للترحيل من جـراء أفعـال     ٢٠٠٩احتجازهم منذ عام    

  كأفعال البغاء؛
ضمان وصول النساء والفتيات املتاجر هبن إىل الرعاية الطبيـة اجليـدة              )ج(  

ايا واملشورة واملأوى، ويشمل ذلك خادمات املنازل األجنبيات اللوايت أصـبحن ضـح           
  .لالجتار بالبشر
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  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
اللجنة أن الدولة الطرف تلجأ إىل التدابري اخلاصة املؤقتة لتسريع مشاركة           بينما تدرك     -٣١

خصصة لتمثيل  املرأة يف احلياة السياسية، فإهنا تشعر بالقلق إزاء الفجوة الكبرية بني احلصص امل            
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء اخنفاض عدد       . ين ومستوى البلديات   الوط املرأة على املستوى  

  .النساء يف الربملان ورئاسة الوزراء واألحزاب السياسية وكذلك يف مناصب صنع القرار
ملخصصة لتمثيل املرأة على مـستوى      توصي اللجنة الدولة الطرف برفع احلصة ا        -٣٢

 املائة كحد أدىن وهو مـا يـؤدي إىل           يف ٣٠البلديات واملستوى الوطين حبيث تصل إىل       
وتدعو اللجنة . ضمان مشاركة املرأة بفعالية يف تطوير الدولة الطرف على مجيع املستويات 

الدولة الطرف إىل وضع حوافز فعالة للمرأة لتشجيعها على املشاركة يف احلياة العامـة،              
لنسوة زاب السياسية األحعيني مثل إتاحة مرافق حضانة جمانية للنساء املرشحات وضمان ت     

وبينما تشري اللجنـة إىل توصـيتها العامـة         .  مناصب عالية على مستوى صنع القرار      يف
، فإهنا توصي الدولة الطرف     )١٩٩٧(  املتعلقة باملرأة يف احلياة السياسية والعامة      ٢٣ رقم

ج بتنفيذ أنشطة إذكاء وعي اجملتمع ككل بأمهية مشاركة املرأة يف صنع القرار ووضع برام             
حمددة اهلدف تدريبية وتوجيهية بشأن مهارات القيادة والتفاوض للمرشحات احلاليـات           

  .واحملتمالت وللنساء اللوايت يشغلن وظائف عامة

  اجلنسية    
 ألنه ال حيق للمرأة األردنية مبوجب قانون اجلنسية، أن          تعرب اللجنة عن قلقها البالغ      -٣٣

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن      . من هذا األخري   ابنائهمتنح جنسيتها إىل زوجها األجنيب وأ     
وإتاحـة اإلمكانيـة    األجانـب   ألردنيات  االتدابري الرامية إىل تيسري تصاريح اإلقامة ألزواج        

ألبنائهم للحصول على اخلدمات التعليمية والصحية هي تدابري طال أمدها وألن نطاق هـذه            
  .سراخلدمات ال يشمل يف حاالت كثرية أفراد هذه األ

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٤
مراجعة قانون اجلنسية مع مراعاة ممارسات الدول األطراف اجملاورة اليت            )أ(  

قامت بتعديل قوانني اجلنسية لديها على حنو ناجح لضمان املساواة بني املرأة والرجل فيما              
النساء األردنيات من مـنح     يتعلق باحلصول على اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبا ومتكني         

  ؛من هؤالءجنسياهتن إىل أزواجهن األجانب وإىل أبنائهن 
هودها الرامية إىل تيسري إتاحـة تـصاريح اإلقامـة ألزواج           جبتعجيل  ال  )ب(  

وإتاحة اإلمكانية ألبنائهم للحصول على اخلدمات الصحية والتعليمية        األجانب  ألردنيات  ا
  .نون اجلنسية وفقاً لذلككتدبري خاص مؤقت إىل حني تعديل قا
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  التعليم    
تثين اللجنة على الدولة الطرف للمكاسب اليت حققتها يف جمـال تعلـيم الفتيـات                 -٣٥

ورفع سن التعليم اجملاين    )  يف املائة  ٩٠(ارتفاع معدل حمو األمية     ما يعكسه   والنساء على حنو    
 حمدودية حصول الشابات    بيد أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء      . إىل السادسة عشرة  واإللزامي  

بعد الثانوية حيث ترتفع     الدراسة يف مرحلة ما   يادين  املتزوجات على التعليم املدرسي وفصل م     
نسبة تركيز النساء والفتيات يف اجملاالت اليت يغلب عليها الطابع األنثوي تقليدياً فضالً عـن               

وبينما . أجربيف القوى العاملة     متثيلهن يف التعليم التقين واملهين ونتائج ذلك على متثيلهن           نقص
تدرك اللجنة ما جيري من مراجعة للمناهج الدراسية والكتب املدرسية، فإهنا تعرب عن شدة              

 الكتـب   الـيت تتـضمنها   قلقها أيضاً إزاء الصور التقليدية املتبقية ألدوار املرأة ومسؤولياهتا          
  .فتيات والنساءاليت تدمي الوضع اجملحف حبق الواملدرسية واملناهج الدراسية 

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٦
احلـصول  فرص  تعديل أنظمة وزارة التعليم حبيث تتاح للنساء الشابات           )أ(  

  على التعليم اإللزامي واجملاين بدون متييز؛
إيالء أولوية عليا يف تدابري التنفيذ للقضاء على القوالب النمطية التقليدية     )ب(  

جاالت تعليمية غري تقليدية يف املـستويني       مب الفتيات   التحاقلية اليت متنع    واحلواجز اهليك 
الثانوي واجلامعي يف نظام التعليم، وتقدمي مشورة وظيفية للفتيات من شـأهنا أن تطـرح          
أمامهن خيارات تتعلق باملسارات الوظيفية غري التقليدية يف املهن املتصلة بالعلوم وتلـيب             

  طلبات السوق؛
ة جهودها ملراجعة الكتب املدرسية واملناهج الدراسية يف مجيـع          مضاعف  )ج(  

  .مستويات الدراسة لكي ال تنقل صوراً منطية ألدوار املرأة

  العمالة    
 يف املائـة يف     ٢١,٧(تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل البطالة بني النساء             -٣٧
 يف  ٣٠(يف القطاع اخلـاص      سيما الواستمرار فجوة األجور بني اجلنسني، و     ) ٢٠١٠ عام
وعدم وجود حكم يف قانون العمل ينص على املساواة بني الرجل واملرأة يف األجر لقاء               ) املائة

وبينمـا  . العمل املتساوي القيمة واستمرار الفصل اجلنساين األفقي والرأسي يف سوق العمل          
ب على التحرش    الذي يعاق  ٢٠٠٨ترحب اللجنة بتعديل الدولة الطرف قانون العمل يف عام          
 الذي يعترب التحـرش     ٣٠/٢٠٠٧اجلنسي يف مكان العمل، ونظام اخلدمة املدنية اجلديد رقم          

ألن التحرش اجلنسي مقـصور     ة   قلق تبقىاجلنسي يف اخلدمة العامة جرمية ضد الشرف، فإهنا         
  .على مكان العمل حبيث ال يشمل سوى احلاالت اليت يكون فيها اجلاين هو رب العمل

 اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إىل هتيئة بيئة مواتية متكـن       توصي  -٣٨
املرأة من أن تصبح أكثر قدرة على النجاح االقتصادي، باستثارة وعي أرباب العمـل يف               
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القطاعني اخلاص والعام بأمهية متكني املرأة، واعتماد تشريع يضمن املساواة يف األجر لقاء             
تضييق الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل وردمها وفقاً التفاقية          العمل املتساوي القيمة ل   

، ومجع بيانات )١٠٠رقم ( ١٩٥١منظمة العمل الدولية املتعلقة باملساواة يف األجور لعام 
مصنفة حبسب نوع اجلنس عن وضع املرأة يف القطاع اخلاص، واختاذ تدابري فعالة لرصـد           

قطاع وضمان أن يغطي قانون العمل مجيع قـضايا         ظروف عمل املرأة وحتسينها يف هذا ال      
  .التحرش اجلنسي يف مكان العمل

  الصحة    
تعرب اللجنة عن قلقها الشديد ألن اإلجهاض يف الدولة الطـرف ال يـزال غـري                  -٣٩

مشروع يف حاالت االغتصاب وسفاح القرىب، ولذلك فإن املرأة تسعى إىل اإلجهاض بطريقة             
تعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حمدودية تثقيف املرأة يف جمـال            و. غري مأمونة وغري قانونية   

وتعرب اللجنـة   . الصحة اجلنسية واإلجنابية ويف جمال حقوق الشابات والعازبات والريفيات        
عن قلقها أيضاً إزاء عدم كفاية خدمات الصحة وإعادة التأهيل املقدمة إىل النساء ضـحايا               

لة الطرف يف االعتماد على اجلهات الفاعلة مـن اجملتمـع           اء اجلنسي وإزاء إفراط الدو    عتداال
  .املدين يف هذا اخلصوص

توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الصحة العامة لديها مبا يتمشى مـع               -٤٠
، والسماح باإلجهاض يف    )١٩٩٩(  باملرأة والصحة  ة املتعلق ٢٤توصية اللجنة العامة رقم     

دف محاية املصاحل الفضلى للضحية، وإلغـاء التـدابري    حاليت االغتصاب وسفاح القرىب هب    
وتدعو اللجنة الدولة   . العقابية املفروضة على املرأة اليت تقوم باإلجهاض يف هاتني احلالتني         

الطرف إىل ضمان توفري املساعدة الطبية املتخصصة واملرافق الصحية للنساء والفتيـات            
جهاض غري املـأمون، وتوسـيع نطـاق    اللوايت يعانني من مضاعفات صحية نامجة عن اإل   

 حبيث تشمل  للشابات   سيما اللتثقيف بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، و     من ا ر  يوف ما
املسؤولية الرئيسية عن توفري خدمات املساعدة الصحية       ب االضطالعاملناطق الريفية أيضاً و   

ع اجلهات الفاعلة من    وإعادة التأهيل للنساء ضحايا اإليذاء اجلنسي مع مواصلة التعاون م         
  .اجملتمع املدين

  املرأة الريفية     
، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء احلرمان الذي تواجهه املرأة يف املناطق الريفية والنائيـة              -٤١

 احلصول على اخلدمات الـصحية واالجتماعيـة       ةصعوبو وهو وضع يتسم باملعاناة من الفقر     
 قلقها  وتعرب اللجنة عن  . مستوى اجملتمع احمللي   يف عمليات صنع القرار على       وعدم املشاركة 

أيضاً إزاء انتشار ممارسات التمييز اليت متنع املرأة الريفية، بصفة خاصة من املـرياث أو مـن                 
ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم      . احلصول على ملكية األراضي وغريها من املمتلكات      
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تحقيقات غياب ال النساء يف املناطق الريفية و    توافر معلومات عن ظاهرة االنتحار بني الفتيات و       
  .هذهفعالة يف حاالت الوفاة ال

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٤٢
إيالء اهتمام خاص الحتياجات املرأة الريفية وضمان حـصوهلا علـى             )أ(  

  الصحة والتعليم وتكثيف عدد املشاريع املدرة للدخل؛
 السلبية اليت تؤثر يف التمتع الكامل حبـق         التصدي للممارسات التقليدية    )ب(  

  املرأة الريفية يف امللكية وتنظيم محالت إلذكاء الوعي حبق املرأة القانوين يف املرياث؛
مجع بيانات عن ظاهرة االنتحار بني الفتيات والنساء يف املناطق الريفية وقيام            ) ج(  

  .الشرطة بإجراء حتقيقات فعالة يف هذه احلاالت

  اتاملهاجر    
ترحب اللجنة مبختلف التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف حلماية حقوق العمـال              -٤٣

 يف   وكـاالت التوظيـف الـصادرة      لـوائح العمـل و  املهاجرين، مبا يف ذلك تعديل قانون       
 إزاء استمرار االستغالل االقتصادي والبـدين للعـامالت         ة، لكنها ال تزال قلق    ٢٠٠٩ عام

ة لرصد ظروف عملهن وعدم توافر دور إيواء       منتظم زيارات تفتيشية    املهاجرات واالفتقار إىل  
  .لضحايا االستغالل وعدم فعالية إنفاذ قانون العمل بوجه عام فيما يتعلق بالعمال املهاجرين

توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان القيام بزيارات تفتيشية منتظمة إىل أمـاكن              -٤٤
 دور إيواء لضحايا االسـتغالل وتكثيـف        صصيعمل العمال املهاجرين ومهاجعهم وخت    

جهودها لتطبيق قانون العمل واألنظمة العديدة املتصلة به حبيث ميكن ضـمان وصـول              
وتوصي اللجنة أيضاً الدولة    . العامالت املهاجرات إىل العدالة فيما يتعلق بانتهاك حقوقهن       

املهـاجرين وأفـراد   حلماية حقوق مجيع العمـال     االتفاقية الدولية    الطرف باالنضمام إىل  
 بشأن العمـل    ١٨٩والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        ) ١٩٩٠ (أسرهم

  ).٢٠١١(الالئق للعاملني املرتليني 

  النساء ذوات اإلعاقة    
بينما تشري اللجنة إىل عدم اعتراف الدولة الطرف بأن النساء ذوات اإلعاقة خيضعن               -٤٥

 إزاء املعلومات الواردة من ةقلقتظل باب غري طبية، فإهنا لعمليات تعقيم قسري أو طوعي ألس   
 األسر اليت لديها فتيات مصابات بإعاقة ذهنيـة        بنيمصادر بديلة عن انتشار هذه املمارسات       

  .وعدم وجود قانون شامل حيمي النساء ذوات اإلعاقة الذهنية من التعقيم القسري
 سـيما  الشامل حيمي املـرأة، و    حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد قانون          -٤٦

الفتيات ذوات اإلعاقة الذهنية من التعقيم القسري ويضمن إدراج حقوق النساء ذوات            



CEDAW/C/JOR/CO/5 

GE.12-41424 14 

اإلعاقة يف صلب االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للمرأة إضافة إىل تكثيف جهودها            
  .لتقدمي خدمات اجتماعية وصحية داعمة لألسر اليت لديها فتيات ونساء ذوات إعاقة

  الالجئات وعدميات اجلنسية    
ستـضافة  التعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف ملا تبذله من جهود مـستمرة               -٤٧

الالجئني وملتمسي اللجوء من البلدان اجملاورة، لكنها تشري بقلق إىل أن الالجئني وملتمـسي       
 الرمسيـة أو    تتاح هلم فرص العمـل    اللجوء غري القادرين على احلصول على إقامة قانونية ال          

  .اخلدمات الصحية األساسية
  :يلي ماتشجع اللجنة الدولة الطرف على   -٤٨

تسوية وضع الالجئني املعترف هبم يف إطار والية مفوضية األمم املتحدة             )أ(  
  لشؤون الالجئني ملنحهم احلقوق واخلدمات األساسية، وبصفة خاصة الالجئات؛

  اخلاصة بوضـع الالجـئني     ١٩٥١ اتفاقية عام النظر يف االنضمام إىل       )ب(  
  للجوء؛ واعتماد قانون ١٩٦٧وكوهلا لعام وبروت

 بشأن وضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤النظر يف االنضمام إىل اتفاقية عام         )ج(  
    ؛ ١٩٦١اجلنسية، واتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية لعام 

 يف ذلك كيانات تعزيز التعاون مع منظمات املعونة اإلقليمية والدولية، مبا   )د(  
األمم املتحدة هبدف التماس املوارد التقنية واملالية الالزمة لتمكني الدولة الطـرف مـن              

  .استضافة عدد أكرب من الالجئني

  القوانني التمييزية يف جمايل الزواج واألسرة    
اللجنة بقلق استمرار تطبيق األحكام التمييزية الواردة يف قـانون األحـوال            الحظ  ت  -٤٩

 جواز تعدد الزوجات وشرط موافقة ويل األمـر لكـي        سيما الية للدولة الطرف، و   الشخص
وتعرب . تتمكن املرأة من الزواج بغض النظر عن رضاها وتقييد حق املرأة يف العمل والطالق             

 هناك حاالت استثنائية ميكن     اللجنة عن قلقها أيضاً ألن الزواج املبكر ال يزال مشروعاً وألن          
 عاماً وهو ما يؤدي إىل انقطاعهن عن الدراسـة ضـمن           ١٥فتيات يف سن     أن تتزوج ال   فيها

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار التمييز ضـد النـساء والفتيـات يف              . أشياء أخرى 
وتالحظ اللجنة أيـضاً أن عالقـات امللكيـة         . احلصول على املرياث باعتبارها ابنة أو أرملة      

الحـظ  وت. نفصلة وهو ما قد يؤدي إىل التمييز ضد املـرأة حيكمها نظام يقوم على امللكية امل    
  .اللجنة أيضاً عدم وجود قانون مدين لشؤون األسرة

توصي اللجنة الدولة الطرف مبراجعة األحكام التمييزيـة الـواردة يف قـانون               -٥٠
  : بصفة خاصة مبا يلي،األحوال الشخصية والقيام
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 الناحية العملية والقانونيـة      تعدد الزوجات وحظره من    عدم التشجيع على    )أ(  
  ؛)١٩٩٤( املتعلقة باملساواة يف الزواج والعالقات األسرية ٢١وفقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 

ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق فيما يتعلق بعقد الـزواج              )ب(  
   العمل؛والطالق إضافة إىل القضاء على القيود املفروضة على حق املرأة املتزوجة يف

منع ممارسة الزواج املبكر يف مجيع فئات اجملتمع هبدف إيـالء األوليـة               )ج(  
  للمصاحل الفضلى للفتيات وحلقهن يف التعليم ضمن مجلة أمور أخرى؛

مواصلة جهودها لتمكني الفتيات والنساء من التمتع حبقـوق مـساوية             )د(  
ان متتع املرأة بعد فسخ عقـد       لنظرائهن من الذكور يف املرياث وسن أحكام قانونية لضم        

الزواج حبقها يف امللكية املكتسبة أثناء الزواج على قدم املساواة مع الرجل مبا يتمشى مع               
   من االتفاقية؛١٦املادة 

النظر يف إمكانية وضع نظام اختياري متاح للجميع يف جمـايل الـزواج               )ه(  
  .املدين والطالق

  الربوتوكول االختياري    
ية اللجنة السابقة اليت تتعلق بالتصديق على الربوتوكول االختياري         يف ضوء توص    -٥١

اعتزام الوفد تعزيز آليته الوطنية حلقوق اإلنسان كخطـوة         أخذاً يف االعتبار    لالتفاقية، و 
متهيدية لالنضمام إىل الربوتوكول االختياري، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل           

ىل الربوتوكول االختياري لتيسري متتع املرأة الكامل حبقوقها        جبهودها الرامية إىل االنضمام إ    
  .املكفولة يف االتفاقية

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، يف تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة،               -٥٢

، وتطلب  ا يعزز أحكام االتفاقية   مبباستخدام إعالن ومنهاج عمل بيجني استخداماً كامالً        
  .إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

   النشر    
تطلب اللجنة أن ُتنشر هذه املالحظات اخلتامية يف الدولة الطرف علـى نطـاق                -٥٣

 املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملـانيون      هفين  واسع من أجل توعية الشعب، مب     
قوق اإلنسان، باخلطوات اليت اتُّخذت لكفالة مـساواة        واملنظمات النسائية ومنظمات ح   

املرأة بالرجل حبكم القانون وحبكم األمر الواقع، وباخلطوات األخرى الالزمـة يف هـذا              
وتشجع اللجنة الدولة   . وتوصي اللجنة بأن ميتد ذلك النشر إىل اجملتمعات احمللية        . الصدد

تقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه         الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقـشة ال        
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنـة،            . املالحظات
وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة           

رن احلادي  املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف الق      : ٢٠٠٠املرأة عام   "عن موضوع   
املنظمات النسائية ومنظمـات    يشمل بوجه خاص    على نطاق واسع    وذلك  ،  "والعشرين

  .حقوق اإلنسان

  التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إىل الصكوك الدولية الرئيسية              -٥٤

ان واحلريات األساسية يف مجيع     نسأن ُيعزز متتع املرأة حبقوق اإل      )١(التسعة حلقوق اإلنسان  
ولذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر يف التصديق علـى            .  احلياة جوانب

املعاهدات اليت مل تدخل بعد طرفاً فيها، أال وهي االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع                
شخاص من  ، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األ     )١٩٩٠( العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   

  .)٢٠٠٦( االختفاء القسري

   متابعة املالحظات اخلتامية    
 عن  خطيةتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتقدِّم، يف غضون عامني، معلومات              -٥٥

  . أعاله٢٨ و١٤اخلطوات املُتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  إعداد التقرير املقبل     
واسعة من مجيع الـوزارات  الشاركة املالطرف أن تكفل تطلب اللجنة إىل الدولة       -٥٦

 خمتلف ، يف الوقت نفسه،واهليئات العامة لدى إعداد تقريرها الدوري املقبل، وأن تستشري
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل املُعرب عنها يف هـذه               -٥٧
 من  ١٨امية وذلك يف تقريرها الدوري املقبل الذي سُيقدم مبوجب املادة           املالحظات اخلت 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل يف شـهر               . االتفاقية
  .٢٠١٦فرباير /شباط
املبادئ التوجيهية املنسَّقة بشأن إعـداد      "وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع         -٥٨

 املبادئ التوجيهية املتعلقـة     سيما الملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، و    التقارير مبوجب ا  
__________ 

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

رأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية               التمييز ضد امل  
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛               أو

 .قوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية ح
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، وهي املبادئ التوجيهية الـيت      "بالوثيقة األساسية املوحَّدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها      
أقرها االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان هليئات معاهدات حقوق اإلنسان الذي عقد            

وجيب تطبيق املبادئ التوجيهيـة     ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران 
لتقدمي التقارير اخلاصة مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون             

بـاالقتران مـع    ) A/63/38اجلزء األول من املرفق األول من الوثيقة        ( ٢٠٠٨يناير  /الثاين
وحَّدة، فهما تشكالن معاً املبـادئ      املساسية  األوثيقة  بالاملتعلقة  املبادئ التوجيهية املنسَّقة    

 التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز          بشأن إعداد التوجيهية املنسَّقة   
 ٤٠وينبغي أن يقتصر عدد صفحات الوثيقة اخلاصة مبعاهدة بعينـها علـى             . ضد املرأة 

 ٨٠قة األساسية املوحَّدة املـستكَملة      صفحة، بينما يتعني أال يتجاوز عدد صفحات الوثي       
  .صفحة

        


