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 على مجيع أشكال اتفاقية القضاء
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  املرأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد     

  زمبابوي    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقارير الدورية الثاين والثالث والرابـع واخلـامس               -١

ــابوي  ــستيها ) CEDAW/C/ZWE/2-5(لزمب ــودتني يف ١٠٢٩ و١٠٢٨يف جل  ٢١ املعق
وترد قائمـة القـضايا     ). 1029 و CEDAW/C/SR.1028انظر الوثيقة   (،  ٢٠١٢فرباير  /شباط

 يف حني ترد ردود حكومـة       CEDAW/C/ZWE/Q/2-5هتا اللجنة يف الوثيقة     واألسئلة اليت أعد  
  .CEDAW/C/ZWE/Q/2-5/Add.1زمبابوي يف الوثيقة 

  مقدمة  -ألف  
حتيط اللجنة علماً بتقدمي الدولة الطرف تقريرها اجلامع للتقـارير الدوريـة الثـاين                -٢

هية اليت وضعتها اللجنة إلعداد والثالث والرابع واخلامس، الذي اتبع بشكل عام املبادئ التوجي  
غري . التقارير، ومت إعداده من خالل عملية تشاورية مبشاركة اهليئات احلكومية واجملتمع املدين           

أن اللجنة تأسف لكون التقرير قد تأخر عن موعد تقدميه مدة طويلة وهي تعرب عن تقديرها          
سائل واألسئلة اليت طرحهـا     للدولة الطرف لعرضها الشفوي، والردود اخلطية على قائمة امل        

 ملا قبل الدورة، ولإليضاحات اإلضافية اليت قدمتها رداً علـى األسـئلة الـيت               لالفريق العام 
  . طرحتها اللجنة شفوياً

وتشينا، مه أوليفيا توتثين اللجنة على الدولة الطرف إلرساهلا وفداً رفيع املستوى ترأس     -٣
مية اجملتمعية يف زمبابوي، وضّم أيضاً الوزير املعين        وزيرة شؤون املرأة وشؤون اجلنسانية والتن     

جبهاز الدولة اخلاص بالتعايف واملصاحلة والتكامل على املستوى الوطين، فضالً عن سبعة ممثلني             
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وتعـرب اللجنـة عـن      . من الوزارات املعنية اليت هلا خربة يف اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية          
إالّ أهنـا تالحـظ أن      . ذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة     تقديرها للحوار الصريح والبناء ال    

اإلجابات على بعض األسئلة اليت طرحت كانت مبهمة يف حني ظلت بعض األسئلة بـدون               
  . إجابة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ترّحب اللجنة بالتقدم احملرز منـذ اعتمادهـا ملالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة يف                 -٤
صالحات التشريعية اليت أُدخلت واعتماد طائفة مـن التـدابري          ، مبا يف ذلك اإل    ١٩٩٨ عام

  : وجتدر اإلشارة على وجه التحديد إىل ما يلي. التشريعية
الرامية على تعمـيم املنظـور      ) ٢٠٠٤(السياسة الوطنية لشؤون اجلنسني       )أ(  

  ون فارق بينهما؛داجلنساين على مجيع القطاعات والترويج للنهوض باملرأة والرجل 
  ؛)٢٠٠٦(قانون العنف املرتيل   )ب(  
  ؛٢٠١٠-٢٠٠٧استراتيجية تنفيذ السياسة اجلنسانية،   )ج(  
  اجلدول األول من نظام اخلدمة العامة، الذي حيظر التحرش اجلنسي؛  )د(  
 يف  ١٧ والقـانون    ٢٠٠٢ يف عـام     ٧القـانون   (تعديل قانون العمـل       )ه(  

مقابل التوظيـف أو الترقيـة أو أي       الذي حيظر املطالبة بتقدمي خدمات جنسية       ) ٢٠٠٥ عام
  .أنشطة أخرى ذات عالقة

شجيع املساواة  لتوحتيط اللجنة علماً مع التقدير باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف             -٥
بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة، من قبيل إنشاء الصندوق اإلمنائي للمرأة وصندوق التنميـة           

، واعتمـاد الـسياسة   ٢٠٠٧ف مشاريع إدرار الّدخل يف عام   اجملتمعية ملساعدة املرأة يف خمتل    
العامة يف جمال السياحة اليت تشجع املرأة على املشاركة يف ذلك القطاع عن طريق ختـصيص             

يكنة التعدين الذي    يف املائة للمرأة يف قطاع م      ٣٠ يف املائة وختصيص نسبة      ٣٠حصة قدرها   
  . نتديره وزارة املناجم وتطوير التعدي

رّحب اللجنة بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن          وت  -٦
  .٢٠١٢فرباير /شباط ١٤بيع األطفال واستغالهلم يف الدعارة واملواد اإلباحية، يف 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  

لـى  ة مبنهجيـة ع   م الذي تعهدت به الدولة الطرف باملداو      تذكّر اللجنة بااللتزام    -٧
مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وترى أن املشاغل             تنفيذ  

والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة     
 حتث اللجنة الدولة الطرف     ،وبالتايل. الطرف من اآلن وحىت تقدمي تقريرها الدوري املقبل       
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لتركيز على تلك اجملاالت يف أنشطة تنفيذها وتقدمي تقرير عن اإلجراءات املتخـذة             على ا 
والنتائج احملرزة يف تقريرها الدوري املقبل، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل نشر هـذه              
املالحظات اخلتامية على مجيع الوزارات املعنية والربملان والقضاء، من أجل تأمني تنفيذها            

  . لالكامعلى النحو 

  الربملان    

أن احلكومة تقع عليها املسؤولية الرئيسية عـن        يف حني تؤكد اللجنة من جديد         -٨
التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وهي مساءلة عن ذلك بشكل            

مة جلميع فروع جهـاز الدولـة،       على أن االتفاقية ملزِ    فإهنا تشدد يف الوقت ذاته       خاص،
لربملان، مبا يتفق وإجراءاته وحسب االقتضاء، علـى        تشجيع ا  الطرف إىل    وتدعو الدولة 

اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وعملية تقدمي تقـارير             
  . الدولة الطرف املقبلة مبوجب االتفاقية

  التعريف باالتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة    

إزاء قلة الوعي العام باالتفاقية ومبفهومها فيما خيص حتقيـق          عرب اللجنة عن قلقها     ت  -٩
لدولة الطرف، وخاصـة يف     قدر كبري من املساواة بني اجلنسني وبالتوصيات العامة للجنة يف ا          

كما تعرب عن قلقها ألن النـساء       . املسؤولني عن إنفاذ القوانني   أوساط القضاة وغريهم من     
االتفاقية، اليت تكفلها   قوقهن  لسن على وعي حب    والنائية،   أنفسهن، وال سيما يف املناطق الريفية     

  . وبالتايل فهن يفتقرن للمعلومات الالزمة للمطالبة حبقوقهن
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -١٠

اختاذ التدابري الالزمة لضمان نشر االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري            )أ(  
املالئم على مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك على         والتوصيات العامة للجنة على النحو      

والقيادات الدينية  الوزارات احلكومية والربملانيني والقضاء واملسؤولني عن إنفاذ القوانني         
وترسيخ ثقافة قانونية يف الـبالد      املرأة اإلنسانية   ، من أجل إثارة الوعي حبقوق       واجملتمعية

  ز؛وعدم التمييتدعم تساوي املرأة مع الرجل 
اختاذ مجيع التدابري املالئمة لتعزيز وعي املرأة حبقوقها وبسبل إنفاذهـا،             )ب(  

تزويد املرأة باملعلومـات عـن      سيما يف املناطق الريفية والنائية مبا يف ذلك عن طريق            وال
  . واختاذ كل التدابري املناسبة مثل التعاون مع اجملتمع املدين ووسائط اإلعالماالتفاقية 

  ويننتفاقية القامركز اال    

تشعر اللجنة بالقلق ألن االتفاقية مل تدرج بعد يف القانون احمللي رغـم أن الدولـة                  -١١
وتالحظ اللجنة بقلق أن أمهية االتفاقية      . ١٩٩١الطرف صّدقت عليها بدون حتفظات يف عام        

  .وتطبيقها مباشرة على الصعيد الداخلي أمران مل يترسخا بعد يف الدولة الطرف
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ث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء درجة عالية من األولوية لعمليـة إدراج             حت  -١٢
االتفاقية كلياً يف نظامها القانوين احمللي قصد إعطاء أمهية جوهريـة لالتفاقيـة بوصـفها               

كما توصي اللجنة بـأن تـصدق       . األساس للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
  .ياري لالتفاقيةالدولة الطرف على الربوتوكول االخت

  اإلطار الدستوري    
 من دستور الدولة الطرف حيظر التمييز علـى         ٢٣يف حني تالحظ اللجنة أن الباب         -١٣

ـ                 ون أساس العرق أو االنتماء إىل القبيلة، أو املوطن األصـلي، أو اآلراء الـسياسية، أو الل
 البدنية، فإهنا تعرب عـن  العقيدة، أو اجلنس، أو نوع اجلنس، أو احلالة الزوجية أو اإلعاقة       أو

 مـن  ١قلقها لعدم وجود حكم حمّدد حيظر التمييز ضد املرأة، كما جاء تعريفـه يف املـادة                
 من دستور الدولة الطرف ميثـل       ٣-٢٣ومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن الفرع        . االتفاقية

ا يتعلـق   وهو يسمح بتطبيق القانون العريف التمييزي فيم      " حكماً يقضي باسترداد ما أُعطي    "
وتالحظ اللجنة استعداد الدولة الطرف الستعراض دسـتورها، كمـا          . بالقوانني الشخصية 

باً للقلق لعدم اختاذ أي إجراء إللغاء       غري أهنا تظل هن   . قرير وأثناء احلوار معها   تأعربت عنه يف ال   
  .داألحكام التمييزية من الدستور حىت لو أن عملية استعراض الدستور ما زالت مل تبدأ بع

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٤

 مـن   ٣-٢٣الفـرع   اإلسراع باستعراض دستورها والتعجيل بإلغـاء         )أ(  
الـيت  فيما خيص املـسائل     نوع اجلنس   /لذي يسمح بالتمييز على أساس اجلنس     الدستور ا 

  تندرج ضمن أحكام القوانني الشخصية والعرفية؛ 

إعالناً حبقوق املرأة يضمن    اسبة األخرى   تضمني دستورها وتشريعاهتا املن     )ب(  
وذلك يشمل كُالً مـن     حقوق املرأة اإلنسانية مبوجب االتفاقية وحظر التمييز ضد املرأة          

.  مـن االتفاقيـة    ١ التمييز املباشر وغري املباشر يف اجملالني العام واخلاص، متشياً مع املادة          
رأة مهما كانت األسباب، مبا يف   وكذلك تضمينها أحكاماً حتظر كل أشكال التمييز ضد امل        

  .فيما يتعلق باملسائل اليت تندرج ضمن أحكام القوانني الشخصيةذلك 

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

نمية اجملتمعية والتشؤون اجلنسانية يف حني ترّحب اللجنة بإنشاء وزارة لشؤون املرأة و  -١٥
، فإهنا تـشعر بـالقلق       يف تلك الوزارة   م نساء معظم املناصب الرئيسية     وبتسنّ ٢٠٠٥يف عام   

البشرية واملالية وقدرهتا على ضمان وضع      حيال قلة املعلومات عن السلطة املخولة هلا ومواردها         
سياسات املساواة بني اجلنسني على النحو املناسب وتنفيذها على أكمل وجه يف كـل جمـاالت                

  . عمل مجيع الوزارات واملكاتب احلكومية
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  :جنة الدولة الطرف على ما يليوتشجع الل  -١٦
نية، املتمثلة يف وزارة شؤون املرأة وشـؤون        التعجيل بتعزيز آليتها الوط     )أ(  

لكافيـة  ، وذلك بتزويدها باملوارد البشرية واملالية والتقنيـة ا        اجلنسانية والتنمية اجملتمعية  
ـ         يم مراعـاة  لتتمكن من التنسيق والعمل بفعالية على تعزيز املساواة بني اجلنـسني وتعم

  املنظور اجلنساين؛
آلياهتا اخلاصة بتقييم األثر الواقع حىت تـضمن رصـد وتقيـيم            تعزيز    )ب(  

  . سياساهتا يف جمال حتقيق املساواة بني اجلنسني وتقييم عملية تنفيذها

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 اإلنـسان يف          على الرغم من أن اللجنة الحظت إنشاء اللجنة الزمبابويـة حلقـوق             -١٧
، واليت تشمل واليتها محاية حقوق املرأة فإهنا تعرب عن قلقها لعدم سّن قـانون               ٢٠٠٧عام  

  .اللجنة الزمبابوية حلقوق اإلنسان حىت اآلن
وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تسّن، دون إبطاء، قانون اللجنة الزمبابوية              -١٨

  .للجنة وفقاً ملبادئ باريسحلقوق اإلنسان من أجل كفالة سري تلك ا

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
لئن رّحبت اللجنة باجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف يف تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة               -١٩

يف جمال حصول النساء على قروض مبوجب سياسة الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف             
ـ       ٥٧ (٢٠١٠عام   ويف جمـال التعلـيم العـايل،       ) ن النـساء   يف املائة من املستفيدين هم م
 ٢٠٠٦ يف املائة يف عام      ٥٦,٧ارتفعت فيه نسبة التحاق النساء مبعاهد تدريب املدرسني من           الذي
، وأثنت على تلك اجلهود، فإهنا تعرب عن قلقها حيـال           ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٦٩,٤إىل  

 تطبيقاً منـهجياً بوصـفها      ٢٥ رقم   عدم تطبيق التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً لتوصيتها العامة       
استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق مساواة ذات بال بني املرأة والرجل يف جماالت االتفاقية             

سيما يف جمايل العمالة واملشاركة يف احلياة السياسية والعامة وما إىل ذلك مـن               األخرى وال 
  .من الغنباجملاالت اليت تكون فيها املرأة ناقصة التمثيل أو تعاين 

وتشّجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز اللجوء إىل التدابري اخلاصة املؤقتة طبقاً              -٢٠
 يف  ٢٥ من االتفاقية، كما ورد تفسريها يف تعليق اللجنة العام رقم            ٤ من املادة    ١للفقرة  

 مـن   مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية واليت تكون فيها املرأة ناقصة التمثيل أو تعـاين             
  :ولبلوغ تلك الغاية فإهنا توصي الدولة الطرف مبا يلي. الغنب

وضع أهداف حمدودة زمنيـاً وختـصيص املـوارد الكافيـة لتنفيـذ               )أ(  
االستراتيجيات من مثل برامج التوعية والدعم وحتديد احلصص وما إىل ذلك من التدابري             



CEDAW/C/ZWE/CO/2-5 

GE.12-41411 6 

لرجل يف مجيع اجملاالت وخاصة يف االستباقية الرامية إىل حتقيق مساواة جوهرية بني املرأة وا  
  جمايل العمالة واحلياة السياسية والعامة؛

إذكاء وعي أعضاء الربملان واملسؤولني احلكوميني وأرباب العمل وعامة           )ب(  
الناس بضرورة التدابري اخلاصة املؤقتة وتقدمي معلومات شاملة عن اللجوء إىل تلك التدابري 

  . تقريرها الدوري القادموعن األثر املترتب عليها وذلك يف

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
غري . تعترف اللجنة بالثقافة والتقاليد الغنية للدولة الطرف وبأمهيتها يف احلياة اليومية            -٢١

أهنا تعرب عن بالغ قلقها حيال استمرار املعايري واملمارسات والتقاليد الضارة واملواقف األبوية        
ة املستحكمة فيما يتعلق باألدوار واملسؤوليات واهلويات املنوطـة بـاملرأة           والقوالب النمطي 

والرجل يف مجيع مناحي احلياة وحيال حمدودية اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف للتـصدي              
ومن تلك املمارسات، على وجه اخلصوص، تعدد       .  املمارسات التمييزية   لتلك بشكل مباشر 

. كشف عن العذرية، يف بعض املناطق، ومطاردة الساحرات       ، وال )لوبوال(الزوجات واملهور   
وُتعرب اللجنة عن قلقها حيال ما تؤديه تلك األعراف واملمارسات من إدامة للتمييز ضـد               
النساء والفتيات وألن تلك األعراف واملمارسات تنعكس يف تدين مركز املرأة وإحلاق الغنب             

عامة وصناعة القرار ويف استمرار العنف املمـارس   هبا يف جماالت عديدة منها التعليم واحلياة ال       
على املرأة، كما تعرب عن قلقها ألن الدولة الطرف مل تتخذ، حىت اآلن، أي تدابري دائمـة                 

  .لتغيري القوالب النمطية واملمارسات الضارة أو القضاء عليها
  :وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٢

جية شاملة لتغيري املواقف والقوالب النمطيـة       املسارعة إىل وضع استراتي     )أ(  
وينبغـي أن   . األبوية اليت متيز ضد املرأة أو القضاء عليها وذلك طبقاً ألحكام االتفاقيـة            

تشمل تلك التدابري بذل اجلهود، بالتعاون مع اجملتمع املدين ومـع القيـادات اجملتمعيـة               
به والعمل على أن يشمل هـذا       والدينية، من أجل التثقيف بشأن هذا املوضوع والتوعية         

  األمر النساء والرجال على مجيع الُصعد يف اجملتمع؛
التصدي، بشكل أكثر حزماً، للممارسات الضارة وذلك بتوسيع نطاق           )ب(  

  برامج التعليم العمومي وبإنفاذ حظر تلك املمارسات وال سيما يف املناطق الريفية؛
ط اإلعالم لتعزيـز فهـم فكـرة        اختاذ تدابري ابتكارية تركز على وسائ       )ج(  

املساواة بني املرأة والرجل، وإلعطاء صورة إجيابية وبعيدة عن النمطية للمـرأة بفـضل              
  املنظومة التعليمية؛

رصد واستعراض التدابري املتخذة من أجل تقييم أثرها واختاذ اإلجراءات            )د(  
  .الالزمة
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  العنف ضد املرأة    
، ٢٠٠٦يف عـام    القانون اجلديد بشأن العنف املرتيل      تعرب اللجنة، إذ تالحظ اعتماد        -٢٣

عن قلقها حيال ارتفاع معدل حدوث العنف املمارس على املرأة من الدولة الطرف وال سـيما                
العنف املرتيل والعنف اجلنسي اللذين يظل اإلبالغ عنهما قليل احلدوث، يف حـاالت كـثرية،               

نس وكذلك حيال غياب اإلرادة السياسية      اجلإلحصائية املصنفة حسب    فضالً عن قلة البيانات ا    
ولئن رحبت اللجنة بـسّن     . املعلنة إلعطاء أولوية عالية للقضاء على العنف املمارس على املرأة         

، فإهنـا    جرمية اغتصاب الزوج لزوجته   يعترف بأن     الذي ٢٠٠٣قانون اجلرائم اجلنسية يف عام      
قه فعالً، على الرغم من سّن قـانون        تعرب عن بالغ قلقها حيال العقبات اليت حالت دون تطبي         

 وإنشاء جملس ملناهضة العنف املرتيل أُنيطت به مسؤولية تنفيذ ذلك           ٢٠٠٦العنف املرتيل يف عام     
كما تعرب  . القانون، وما ذلك إال ألن الدولة الطرف مل ختصص املوارد املالية والبشرية لذلك            

 لظاهرة العنف املمارس علـى املـرأة   اللجنة عن قلقها حيال إخفاق الدولة الطرف يف التصدي    
 السـتقبال   مأوى واحدٍ غري   تقم   ملومن دواعي قلق اللجنة كذلك أن الدولة        . ألسباب سياسية 

، كما أن ذلك    )أما املأويان اآلخران فقد أقامتهما منظمات غري حكومية       (النساء ضحايا العنف    
ويساور اللجنة القلق   .  من العنف  املأوى ليس ُمعداً خصيصاً الستقبال النساء ضحايا ذلك النوع        

أيضاً حيال أعمال العنف اليت ترتكبها جهات تنتمي إىل الدولة وإىل غريها من اجلهات ضـد                
  .املثليات واملزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسية

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٤
د النساء والفتيات والتـصدي     اختاذ تدابري شاملة ملنع العنف املمارس ض        )أ(  

له، واالعتراف بأن هذا النوع من العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد املرأة وميثـل                
انتهاكاً حلقوقها اإلنسانية كما نصت عليها االتفاقية، والعمل على أن تـستفيد النـساء              

ة وعقاهبم  والفتيات ضحايا العنف فوراً من ُسبل االنتصاف واحلماية وأن تتم مقاضاة اجلنا           
  ؛١٩طبقاً لتوصية اللجنة العامة رقم 

توفري التدريب اإللزامي للقضاة واملّدعني العامني بشأن التطبيق الـصارم            )ب(  
ألحكام القانون اليت تتعلق بالعنف املمارس على املرأة وتدريب ضباط الشرطة على اتباع             

  اإلجراءات اخلاصة بالتعاطي مع النساء ضحايا العنف؛
يع النساء على اإلبالغ عن حوادث العنف املرتيل والعنف اجلنسي          تشج  )ج(  

  وذلك بعدم وصم الضحايا والتوعية بالطبيعة اإلجرامية لتلك األفعال؛
   ألسباب سياسية والتصدي له؛ على املرأةاختاذ تدابري ملنع العنف املمارس  )د(  
لـك بتعزيـز    تقدمي املساعدة واحلماية املناسبة للنساء ضحايا العنف وذ         )ه(  

قدرات املآوى القائمة وإقامة املزيد من املآوى وال سيما يف املناطق الريفية واملناطق النائية              
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وتعزيز أواصر التعاون مع املنظمات غري احلكومية اليت توفر املآوى للـضحايا ووسـائل              
  إعادة تأهيلهن؛

 فئـات   توفري احلماية الفعلية ضد العنف والتمييز املمارسني على مجيـع           )و(  
النساء مبن فيهن املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسية وخاصة عن            
طريق سّن تشريعات شاملة مناهضة للتمييز تتضمن حظر أشكال التمييز املتعددة وعـن             
طريق تنظيم محالت توعية موجهة لعامة الناس وكـذلك تـوفري التـدريب املناسـب               

  ؛للمسؤولني عن إنفاذ القوانني
جتميع البيانات اإلحصائية عن العنف املرتيل والعنف اجلنـسي مـصّنفة             )ز(  

  .حسب نوع اجلنس والسن واجلنسية والعالقة بني الضحية واجلاين

  االجتار بالنساء واستغالهلن يف الدعارة    
ما زالت اللجنة تشعر بالقلق حيال استمرار االجتار بالنساء والفتيـات يف البلـد،                -٢٥

ة البيانات اإلحصائية املصنفة حسب اجلنس وإزاء اخنفاض معدالت اإلبالغ يف هذا            وحيال قل 
ومما يثري قلق اللجنة كذلك إخفاق الدولة الطرف يف التصدي لألسباب العميقة            . الصدد أيضاً 

الكامنة وراء االجتار بالنساء واستغالهلن يف الدعارة ومنها الفقر مما يعرقل جهـود الدولـة               
وإذ تالحظ اللجنة وجود مراكز االسـتقبال       . دي هلذه القضايا بشكل جدي    الطرف يف التص  

والدعم يف مركزي بيت بريدج وبالم تري احلدوديني املعدين الستقبال العائدين واملبعـدين             
من البلدان اجملاورة فإهنا تشعر بالقلق كذلك إزاء انعدام املآوى وخدمات اإلرشاد يف الدولة              

ايا االجتار والدعارة، وكذلك حيال قلة املعلومات املقدمة بـشأن          الطرف املقدمة للنساء ضح   
أو االتفاقات املربمة مع سائر البلدان حول مسألة   /وجود مذكرات التفاهم اإلقليمية والثنائية و     

  .االجتار وبشأن تنفيذ تلك املذكرات واالتفاقات
على النحو الكامـل   من االتفاقية ٦وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ املادة    -٢٦

  :وذلك بوسائل منها
التصدي لألسباب اجلذرية الكامنة وراء االجتار بالنساء واسـتغالهلن يف            )أ(  

الدعارة ومنها الفقر وذلك للتخلص من قلة حيلة الفتيات والنساء حيـال اسـتغالهلن              
ألغراض جنسية واالجتار هبن، وبذل اجلهود من أجـل اسـتعادة الـضحايا لعافيتـهن               

  اجهن يف اجملتمع؛وإدم
توفري التدريب على كيفية التعّرف إىل ضحايا االجتار والتعامل معهـن،             )ب(  

وكذلك تدريب اجلهاز القضائي ومسؤويل إنفاذ القوانني وحرس احلـدود واملرشـدين            
االجتماعيني يف مجيع أحناء البلد، وال سيما املناطق الريفية واملناطق النائية، علـى تطبيـق              

  يعات املناهضة لالجتار؛أحكام التشر
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كفالة الرصد املنهجي والتقييم الدوري مبا يف ذلك عن طريق مجع وحتليل   )ج(  
البيانات املتعلقة باالجتار بالنساء واستغالهلن يف الدعارة، وإدراج تلك البيانات يف تقريرها            

  الدوري القادم؛
اون الدويل واإلقليمي والثنائي مـع      مضاعفة اجلهود املبذولة لتحقيق التع      )د(  

بلدان املنشأ والعبور واملقصد من أجل منع االجتار عرب تبادل املعلومات والتنـسيق بـني               
  اإلجراءات القانونية الرامية إىل مقاضاة الضالعني يف عملية االجتار؛

اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان حصول النساء والفتيات املتاجر هبن على            )ه(  
جيدة يف جماالت الرعاية الطبية واإلرشاد والدعم املايل وعلى الـسكن الالئـق             خدمات  

واالستفادة من الفرص املتاحة يف جمال التدريب باإلضافة إىل احلصول علـى اخلـدمات              
  القانونية جماناً؛

التصديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وخباصة           )و(  
   التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛النساء واألطفال، املكّمل

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
 يف املائة من مناصب سفرائها فإن       ٣٠رغم أن النساء يف الدولة الطرف يشغلن نسبة           -٢٧

 العامة  اللجنة يساورها القلق لعدم حتقق املستوى ذاته من التقدم يف جماالت أخرى من احلياة             
والسياسية والستمرار عقبات حتول دون النهوض باملرأة فيها، وكذلك الشأن بالنـسبة إىل             
. مناصب صنع القرار مبا يف ذلك املناصب القضائية ومناصب احلكم احمللي ويف القطاع اخلاص

ومما يثري قلق اللجنة كذلك وجود عراقيل ممنهجة مثل املواقف الثقافية السلبية وعدم وجـود               
ظام للحصص وقلة فرص بناء قدرات املرشحات احملتمالت وحمدودية املوارد املالية وانعـدام         ن

  .الدعم اللوجسيت مما حيول دون مشاركة املرأة يف احلياة السياسية على قدم املساواة مع الرجل
بشأن املرأة يف احلياة السياسية     ) ١٩٩٧(٢٣وتذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        -٢٨

بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة وتدعو الدولـة       ) ٢٠٠٤(٢٥توصيتها العامة رقم    والعامة و 
  :الطرف إىل القيام مبا يلي

اعتماد حصص تطبق على النساء على مجيع مستويات احلياة العامـة يف              )أ(  
الدولة الطرف بغرض التعجيل بتمثيل النساء على قدم املساواة مع الرجـال يف مجيـع               

  ة واملهنية وال سيما متثيلهن يف مناصب صنع القرار يف اإلدارة احمللية؛جماالت احلياة العام
ختصيص أموال كافية للنساء املرشحات خلوض االنتخابات مبا يف ذلـك        )ب(  

  للنساء يف صفوف املعارضة يف إطار التمويل العمومي للحمالت االنتخابية؛
حـزاب الـسياسية    تعزيز مشاركة املرأة يف منظمات اجملتمع املدين واأل         )ج(  

  والنقابات وما إىل ذلك من الرابطات مبا يف ذلك مشاركتها يف املناصب القيادية؛
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إلدالء بـصوهتا يف  اضمان إتاحة الفرص املالئمة للمـرأة للمـشاركة و      )د(  
  ختطيط وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات اإلمنائية واملشاريع اجملتمعية؛

بني اجلنسني للـسياسيني والـصحفيني      توفري التدريب يف جمال املساواة        )ه(  
واملدرسني والقيادات الدينية وال سيما الرجال منهم، حىت يفهموا جيـداً أن مـشاركة              
النساء والرجال الكاملة واحلرة والدميقراطية على قدم املساواة يف احلياة السياسية والعامة            

  .إمنا هي شرط من شروط تنفيذ أحكام االتفاقية على النحو الكامل

  التعليم    
يف تعليم الفتيات والنساء منذ     مكاسب  تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا حققته من           -٢٩

كما ينعكس ذلك يف تعادل أعداد الفتيـات واألوالد         . ١٩٨٠أن نال البلد استقالله يف عام       
لجنة ورغم أن ال  . يف املدارس االبتدائية وشبه التعادل بني أعدادهم يف املستوى الثانوي األدىن          

، باعتماد سياسة تسمح للفتيات احلوامل بالعودة ١٩٩٩الحظت قيام الدولة الطرف، يف عام      
إىل الدراسة بعد أن يضعن أمحاهلن فإهنا تشعر بالقلق الرتفاع معـدل تـسرب الفتيـات،                      

املستوى الثانوي واملستوى العايل وضعف معدالت بقائهن يف الدراسة وإمتامهن          يف  وال سيما   
يمهن وذلك بسبب الزواج املبكر واحلمل يف سن املراهقة وبسبب املمارسات التمييزيـة             لتعل

ومما يثري قلق اللجنة كـذلك أن اآلراء        . التقليدية والثقافية والفقر وخاصة يف املناطق الريفية      
التقليدية اليت يعتنقها الطالب واملدرسون على السواء حتث على توجيه الطالبات إىل جماالت             

ويساور اللجنة  .  يعتقد أهنا مناسبة ألدوارهن االجتماعية ومشاركتهن يف احلياة العامة         دراسة
أيضاً قلق حيال ارتفاع عدد الفتيات الالئي يعانني من االنتهاكات أو التحرشات اجلنسية يف              

وكذلك حيال ارتفـاع عـدد      . من قبل املدرسني والزمالء يف الفصل سواء بسواء       سة  املدر
وتالحـظ  .  يعانني من العنف اجلنسي على الطريق حنو املدرسة أو العودة منها          الفتيات الالئي 

اللجنة أن التعليم هو مفتاح النهوض باملرأة وأن اخنفاض مستوى تعليم املرأة والفتـاة يظـل                
  .إحدى أكثر العقبات خطورة اليت تعود دون متتعها بكامل حقوقها اإلنسانية

 من االتفاقية وعلـى     ١٠تعزيز امتثاهلا للمادة    وحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٣٠
ولبلـوغ  . إذكاء الوعي بأمهية التعليم باعتباره أحد حقوق اإلنسان وقاعدة لتمكني املرأة          

  :هذه الغاية حتث الدولة الطرف على ما يلي
إزالة العقبات اليت حتول دون تعليم املرأة والفتاة مثل املواقف الثقافيـة              )أ(  

املبكر وإثقال كاهلها بالواجبات املرتلية، واختـاذ اخلطـوات الكفيلـة           السلبية والزواج   
 باملـدارس   باستبقاء الفتيات يف املدارس، وكذلك بتعزيز تنفيذ سياسات االلتحاق جمدداً         

  ميكّن النساء الشابات من العودة إىل املدارس بعد احلمل؛ مما
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 التقليدية والعقبات   تنفيذ التدابري الكفيلة بالتخلص من القوالب النمطية        )ب(  
 العلوم والرياضـيات يف املـستويني       قد تردع الفتيات عن االخنراط يف جمال      اهليكلية اليت   

  الثانوي والعايل من املنظومة التعليمية؛
مضاعفة اجلهود لتزويد الفتيات بالنصح بشأن حيـاهتن الوظيفيـة مبـا              )ج(  

  ارات الوظائف غري التقليدية؛ميكنهن من اإلحاطة باخليارات املتاحة فيما يتعلق مبس
هتيئة بيئة تعليمية مأمونة خالية من التمييز والعنف واختاذ تدابري حلمايـة              )د(  

الفتيات من التحرش والعنف اجلنسيني على الطريق حنو املدرسة والعودة منها وخاصة يف             
  املناطق الريفية؛

دارس والطـالب   تعزيز برامج التوعية والتدريب املوجهة إىل مسؤويل امل         )ه(  
وتوعية األطفال عن طريق وسائط اإلعالم؛ وإنشاء آليات اإلبالغ واملـساءلة لـضمان             

  .مقاضاة ومعاقبة مرتكيب أفعال االنتهاك والتحرش اجلنسيني

  العمالة    
 من قانون العمل حيظر التمييـز      ٠١:٢٨لئن الحظت اللجنة مع االرتياح أن الفصل          -٣١

مراحل عملية التوظيف واالستخدام، فإهنا تشعر بالقلق حيال على أساس نوع اجلنس يف مجيع 
ومما يثري  . استمرار الفصل العمودي واألفقي، واستمرار الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل          

قلق اللجنة أيضاً تركز النساء يف القطاع غري النظامي الذي ال حيصلن فيه على أي ضـمان                 
  .اجتماعي أو أي مزايا أخرى

  : اللجنة الدولة الطرف على ما يليوحتث  -٣٢
اعتماد تشريعات تضمن احلصول على مكافأة متساوية على أداء عمـل          )أ(  

ا وذلك عمالً بأحكـام  هبأرمتساوي القيمة وتضييق الفجوة بني رواتب النساء والرجال و       
  ؛ )١٠٠رقم  (١٩٥١املساواة يف األجور اليت أبرمتها منظمة العمل الدولية عام اتفاقية 

توفري إطار تنظيمي للقطاع غري النظامي بغية إتاحة الفرصة أمام النـساء              )ب(  
  ؛االعامالت يف هذا القطاع لالنتفاع بالضمان االجتماعي وغري ذلك من املزاي

 ٤ من املادة ١اعتماد تدابري خاصة مؤقتة مثل نظام احلصص طبقاً للفقرة   )ج(  
الرامية إىل إتاحة فرص متكافئة حبكم الواقع        ٢٥من االتفاقية وتوصية اللجنة العامة رقم       

  .أمام الرجال والنساء يف سوق العمل

  الصحة    
 تتمثل مهمته يف    ٢٠١١لئن رحبت اللجنة بإنشاء صندوق للتحول الصحي يف عام            -٣٣

تقدمي مجيع مرافق الصحة العمومية خدمات جمانية يف جمايل صحة األم والطفل فإهنـا تـشعر        
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ستور أو قانون الصحة العمومية على احلق يف الصحة ورغم أهنا الحظت            بالقلق لعدم نص الد   
عدالت وفيات األمومـة  التسريع يف خفض م  : " محلة حتت شعار   ، يف ٢٠١٠الشروع يف عام    

 ٧٢٥(، فإهنا تشعر أيضاً بالقلق حيال ارتفاع مستوى معدالت وفيات األمومـة             "يف أفريقيا 
ر اللجنة بالقلق أيضاً حيال قانون اإلجهاض       وتشع).  مولود حي  ١٠٠ ٠٠٠حالة وفاة لكل    

التقييدي وحيال اإلجراءات املطولة اخلاصة باإلذن بـإجراء عمليـات اإلجهـاض وفقـاً              
لقانون، ّمما يضطر النساء إىل السعي إىل اخلـضوع لعمليـات           الالستثناءات اليت يسمح هبا     

القلق أيضاً حيال حمدوديـة     ويساور اللجنة   . إجهاض غري قانونية كثرياً ما تكون غري مأمونة       
استفادة النساء من خدمات الصحة اإلجنابية واجلنسية ذات اجلودة وال سيما يف املناطق الريفية  
واملناطق النائية وهي تشعر بالقلق كذلك الستمرا وباء اإليدز والعدوى بفريوسه مبا ميثل حتدياً 

 حبدوث تدن هـام يف معـدالت        صحياً مطروحاً على الدولة الطرف رغم التقارير اليت تفيد        
  .العدوى

  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٣٤
اختاذ كل التدابري الالزمة لتحسني فرص املرأة يف احلصول على خدمات             )أ(  

الرعاية الصحية وما إىل ذلك من اخلدمات كما هو مذكور ضمن إطار توصـية اللجنـة            
  ؛٢٤العامة رقم 

 وإذكاء الـوعي    ةد من وقوع وفيات األموم    حلاتعزيز جهودها من أجل       )ب(  
باإلمكانات املتاحة أمام املرأة للوصول إىل مرافق الرعاية الصحية واحلصول على املساعدة     

وال سيما يف املنـاطق الريفيـة        الطبية على أيدي عاملني مدربني وزيادة تلك اإلمكانات       
  واملناطق النائية؛

ادة املعرفة بشأن وسـائل احلمـل       تعزيز ومضاعفة جهودها من أجل زي       )ج(  
امليسورة التكلفة وفرص االستفادة منها يف مجيع أحناء البلد وضمان عدم مواجهة النساء              

 واملناطق النائية عقبات حتول دون حصوهلن على املعلومات واخلـدمات     ةيف املناطق الريفي  
  يف جمال تنظيم األسرة؛

ـ  الترويج على نطاق واسع لربامج        )د(   شأن الـصحة اجلنـسية     التثقيف ب
على املراهقني من اجلنسني مع إيالء عناية خاصـة باحلمـل           اليت تركّز   والصحة اإلجنابية   

  .يدز والعدوى بفريوسه املنقولة جنسياً مبا فيها اإلضاملبكر ومكافحة األمرا
إتاحة الفرصة أمام املرأة للحصول على خدمات جيـدة فيمـا يتعلـق               )ه(  

فات النامجة عن عمليات اإلجهاض غري املأمونة من أجل خفض          بالتدبري العالجي للمضاع  
معدل وفيات األمومة والنظر يف استعراض القانون املتعلق باإلجهاض بغية إلغاء األحكام            
العقابية املفروضة على النساء الالّئي خيضعن لعمليات إجهاض للتخلص من أمحاهلن غـري             
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 للجنة بشأن املـرأة والـصحة،       ٢٤ العامة   املرغوبة، وذلك متشياً مع ما جاء يف التوصية       
  .واستعراض اإلجراءات اخلاصة باالستثناءات اليت يسمح هبا القانون

  النساء الريفيات    
تعرب اللجنة عن قلقها حيال الوضع املتردي للنساء الالئي يعشن يف املناطق الريفية               -٣٥

الفقر واملصاعب  والالّئي يعانني ،واملناطق النائية، وهن يشكلن غالبية النساء يف الدولة الطرف   
اليت حتول دون استفادهتن من اخلدمات الصحية واالجتماعية وعدم املـشاركة يف عمليـات              

ومما يثري قلق اللجنة أيضاً انتشار العـادات واملمارسـات          . صنع القرار على الصعيد اجملتمعي    
اإلرث أو حيـازة ملكيـة   اليت متنع النساء الريفيات، بشكل خاص، مـن  التمييزية  التقليدية  

األرض وما إىل ذلك من املمتلكات كما متنعهن من االستفادة من تسهيالت االئتمان ومـن               
 ٢٠ولئن الحظت اللجنة أن احلكومة قد خصصت للنساء حصة نسبتها           . اخلدمات اجملتمعية 

 النساء  يف املائة مبوجب برنامج إصالح األراضي املعجل، فإهنا تشعر بالقلق حملدودية استفادة           
الريفيات من األرض مقارنة بالرجال يف جمال حيازة األراضي الريفيـة وألن نـسبة األرض               

  . يف املائة١٠ال تتجاوز اليت ينطبق عليها الربنامج املخصصة للنساء 
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٣٦

 مـن   إيالء عناية خاصة الحتياجات املرأة الريفية لـضمان اسـتفادهتا           )أ(  
اخلدمات الصحية والتعليمية وخدمات توفري املياه النقية ووسائل اإلصحاح واألراضـي           

  اخلصبة واملشاريع الدارة للدخل؛
القضاء على مجيع أشكال التمييز فيما يتعلق بامللكية وتقاسم األراضـي             )ب(  

  وحصول املرأة على نصيبها من مرياثها فيها؛
سلبية خاصة يف املناطق الريفية مما يؤثر       التصدي لألعراف واملمارسات ال     )ج(  

  النحو الكامل من احلق يف امللكية؛يف متتع النساء على 
رصد تنفيذ برنامج إصالح األراضي للتأكـد مـن حتقيـق احلـصص               )د(  

  .املخصصة للمرأة

  الزواج والعالقات األسرية    
زية وال سـيما يف     تعرب اللجنة عن قلقها حيال استمرار القوانني واملمارسات التميي          -٣٧

املناطق الريفية واملناطق النائية فيما يتعلق جبملة أمور منها الزواج وفسخ عقـده واملـرياث               
القـوانني   بكل مـن     وتشعر اللجنة ببالغ القلق حيال متسك الدولة الطرف       . وحقوق امللكية 

ل تعدد الزوجات   العرفية والدينية، اليت متيز ضد املرأة يف ميدان الزواج والعالقات األسرية، مث           
وذلك عن طريق حمافظة الدولة الطرف على تشكيلة من نظم الزواج املدنية            ) لوبوال(واملهور  

  .منها والعرفية، وعن طريق اعتماد قوانني مثل قانون الزجيات العرفية
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  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٣٨
ية واللوائح اإلدارية، مبا    تعديل كل األحكام التمييزية املتبق    رعة إىل   املسا  )أ(  

واختاذ كل التدابري التشريعية ج والطالق،  يف ذلك األحكام الناظمة لشؤون األسرة والزوا      
ـ             املمتلكـات   لالالزمة لضمان حصول املرأة على حصة مساوية للرجل فيما يتعلق بك

 متلكاتامليف  الناشئة عن العالقة الزوجية بغض النظر عن املسامهات النقدية وغري النقدية            
  ؛املذكورة
  ؛٢١عامة رقم حظر تعدد الزوجات طبقاً لتوصية اللجنة ال  )ب(  
النظر يف وضع واعتماد مدونة موّحدة لشؤون األسرة تتسق مع االتفاقية             )ج(  

ويتم فيها التصدي لتحقيق املساواة فيما يتعلق حبقوق املرياث وامللكية واحلق يف األرض،             
  . وحظر تعدد الزوجات

  ومنهاج عمل بيجنيإعالن     
 تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة، علـى          لدىحتث اللجنة الدولة الطرف،       -٣٩

تطلـب  االستخدام الكامل إلعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية؛ و     
  .إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٠

وتدعو إىل إدراج منظور جنساين وإشارة صـرحية إىل أحكـام      . األهداف اإلمنائية لأللفية  
طلب إىل الدولـة    تاالتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؛ و          

  .ا الدوري املقبل معلومات عن ذلكالطرف تضمني تقريره

  نشر املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف زمبابوي قـصد               -٤١

توعية الشعب واملسؤولني احلكوميني والّساسة والربملانيني واملنظمات النسائية ومنظمات         
 بني الرجل واملرأة حبكم القانون وحبكم       حقوق اإلنسان باخلطوات املتخذة لتأمني املساواة     

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بنشر     . الواقع، وبالتدابري اإلضافية الالزمة بذلك اخلصوص     
وتشجع اللجنة الدولة الطرف علـى      . املالحظات اخلتامية على مستوى اجملتمعات احمللية     

وتطلـب  .  املالحظات تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تنفيذ هذه         
سـيما يف صـفوف      اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة القيام، على نطاق واسـع، وال          

املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، بنشر التوصيات العامة للجنـة، وإعـالن            
ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حـول            
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املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلـادي         : ٢٠٠٠أة عام   املر: "موضوع
  ".والعشرين

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
إىل صكوك حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية      زمبابوي  تشري اللجنة إىل أن انضمام        -٤٢

 يف مجيع مناحي    من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية          )١(التسعة
يف املصادقة على املعاهـدات الـيت مل        النظر  على  احلكومة  وبالتايل، تشجع اللجنة    . احلياة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        تنضم إليها بعد، أال وهي      
املهـاجرين  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال           

وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واتفاقيـة            
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من املساعدة التقنية يف وضـع وتنفيـذ               -٤٣

وتعرب اللجنـة عـن     . تفاقية ككل برنامج شامل يرمي إىل تطبيق التوصيات أعاله واال       
استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطرف، مبا يف ذلك من خالل زيارة قطرية يقوم هبا               
أعضاء اللجنة لتوفري املزيد من املشورة بشأن تنفيذ التوصيات أعاله والتزامات الدولـة             

يز تعاوهنـا مـع      تعز زيادةكما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل       . الطرف مبوجب االتفاقية  
الوكاالت املتخصصة وبرامج منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك برنامج األمم املتحـدة             
اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وصندوق األمـم املتحـدة للطفولـة،        
وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العاملية، ومفوضـية األمـم املتحـدة             

وق اإلنسان، وشعبة اإلحصاءات، وشعبة النـهوض بـاملرأة التابعـة إلدارة            السامية حلق 
  .الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام، يف غضون عامني، بتقدمي معلومات خطية              -٤٤

) ب(و) أ(١٤لواردة أعـاله    قرات ا ف يف ال  عن التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة     
  ). ز(و) د(و) ج(و) ب(و) أ(٢٤و

__________ 

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

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

 .تفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االخ
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  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني املشاركة الواسـعة جلميـع الـوزارات               -٤٥

واهليئات احلكومية يف إعداد تقرير الدولة الطرف املقبل واستشارة جمموعة متنوعة مـن             
  .ق اإلنساناملنظمات النسائية ومنظمات حقو

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة للمشاغل املعـرب عنـها يف هـذه                -٤٦
وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل عمالً باملادة         
  .٢٠١٦فرباير /شباطاللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف 

لة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير           وتدعو اللجنة الدو    -٤٧
مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية             
موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت مت اعتمادها يف االجتماع اخلامس املشترك بـني              

انظر الوثيقة   (٢٠٠٦يونيه  /جب معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيران     جلان اهليئات املنشأة مبو   
HRI/GEN/2/Rev.6 .(     بعينها، اليت اعتمدهتا    واملبادئ التوجيهية إلعداد تقارير عن معاهدات 

، اجلزء األول، املرفـق     A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثاين      
ع املبادئ التوجيهية املنسقة إلعداد التقارير لتقدمي وثيقة        جيب أن تطبق باالقتران م    ) األول

وهذه املبادئ التوجيهية تشكل معاً املبادئ التوجيهية املنـسقة لتقـدمي           . أساسية موحدة 
والوثيقـة اخلاصـة    . التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         

أما الوثيقة األساسية املوحدة املستوفاة فيجب   صفحة،   ٤٠مبعاهدة بعينها جيب أال تتجاوز      
  . صفحة٨٠أال تتجاوز 

        
  


