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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السادسة واألربعون

         ٢٠١٠ يوليه/متوز ٣٠-١٢
  التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

    
  اأسترالي    

  
ا اجلـــــامع للتقريـــــرين الـــــدوريني الـــــسادس    أســـــترالينظـــــرت اللجنـــــة يف تقريـــــر     - ١

  /متـــــوز  ٢٠، املعقـــــودتني يف  ٩٣٦ و ٩٣٥يف جلـــــستيها  ) CEDAW/C/AUL/7( والـــــسابع
وتـرد القائمـة الـيت أعـدهتا اللجنـة بالقـضايا            ). 936 و   CEDAW/C/SR.935انظـر    (٢٠١٠ يوليه

ا يف الوثيقـــــــــة أســـــــــترالي، وتـــــــــرد ردود CEDAW/C/AUL/Q/7واملـــــــــسائل يف الوثيقـــــــــة 
CEDAW/C/AUL/Q/7/Add.1.  

  
  مقدمة    

اجلـامع للتقريـرين الـدوريني      رتياحها لتقدمي الدولة الطـرف تقريرهـا        تعرب اللجنة عن ا     - ٢
، الذي جاء منظما بـشكل جيـد، وكـان يتبـع املبـادئ              )CEDAW/C/AUL/7 (السادس والسابع 

وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها السـتجابة الدولـة            . التوجيهية اليت وضعتها اللجنة إلعداد التقارير     
 من شواغل بـشأن عـدم كفايـة البيانـات املـصنفة، حيـث            الطرف ملا أعربت عنه اللجنة من قبل      

قدمت معلومات عن اخلطوات اليت اختذت لتحسني قيـام مكتـب شـؤون املـرأة جبمـع البيانـات                   
 البيانـات املتعلقـة بالـشعوب األصـلية،        يف ذلـك   مبـا ووضع املؤشرات عن املساواة بني اجلنسني،       

االقتــصادية  - ملــستويات االجتماعيــةواألشــخاص ذوي اإلعاقــات، واألشــخاص املنــتمني إىل ا 
وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف للـردود اخلطيـة            . األدىن واألصول الريفية والنائيـة    

ــها علــى قائمــة املــسائل واألســئلة الــيت طُرحــت يف فريقهــا العامــل ملــا قبــل الــدورة،       الــيت قدمت
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ا لألســئلة الــيت طرحتــها وللعــرض الــشفوي الــذي قدمتــه، ولإليــضاحات اإلضــافية الــيت قدمتــه 
  .اللجنة شفويا

وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إليفادهـا وفـدا مـن اخلـرباء، وتعـرب عـن ارتياحهـا                         - ٣
للحوار البنـاء الـذي جـرى بـني الوفـد وأعـضاء اللجنـة، وللـردود املفـصلة متامـا والـشاملة علـى                

  .األسئلة اليت طرحها أعضاء اللجنة
ير أن التقريــر قــد أُعــد مــن خــالل عمليــة تــشاركية مشلــت  وتالحــظ اللجنــة مــع التقــد  - ٤

ــى        ــة واســعة عل ــشاورات حملي ــضمنت م ــة، وت ــة واملنظمــات غــري احلكومي املؤســسات احلكومي
وتالحظ كذلك مع االرتياح إجراء مـشاورات نوعيـة مـع النـساء             . مستوى الواليات واألقاليم  

ليــة النائيــة أو الريفيــة، وذلــك ذوات اإلعاقــة، ونــساء الــشعوب األصــلية، ونــساء اجملتمعــات احمل
استجابة ملا أعربت عنه اللجنة من قلـق إزاء نقـص املعلومـات عـن هـذه الفئـات مـن النـساء يف                        

وهي تثين على الدولـة الطـرف لتقـدميها الـدعم املـايل ملختلـف املنظمـات غـري         . التقارير السابقة 
  .ير البديلة املقدمة إىل اللجنةاحلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ملساعدهتا يف إعداد التقار

ا وحكومته، عالوة علـى الـوزراء       أستراليرئيس وزراء   وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن        - ٥
، قد صدقوا علـى تقريـر الدولـة الطـرف، رغـم             ليماقاأل و اتواليالاملعنيني بشؤون املرأة يف كل      

  .أنه مل ُيطرح للمناقشة يف الربملان بعد
ــة    - ٦ ــة املقــرر إجراؤهــا يف    كمــا تالحــظ اللجن ــه نتيجــة لالنتخابــات االحتادي  /آب ٢١أن

، فإن حكومة الكومنولث وجهازها احلكومي ملزمـة باالتفاقيـات الدسـتورية           ٢٠١٠ أغسطس
اليت تقصر دورها على تسيري األعمال حلني إعالن نتيجة االنتخابات، ومن مثة مل يكـن مبقـدور              

اقـف الـسياسات املاضـية دون إلـزام أي حكومـة             سوى تقدمي معلومات عن مو     سترايلالوفد األ 
ا كدولـة   سـترالي ومع ذلـك، تالحـظ اللجنـة أن أحكـام االتفاقيـة ملزمـة أل              . قادمة بتلك املواقف  

طرف بغض النظر عن احلكومة الـيت تتـوىل الـسلطة، وتتوقـع مـن أي حكومـة قادمـة أن تأخـذ                        
  .هذه التوصيات يف حسباهنا عند صياغة سياساهتا

  
  إلجيابيةاجلوانب ا    

ترحــب اللجنــة بالتــصديق علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع      - ٧
كما ترحب أيضا بالتـصديق علـى       . ٢٠٠٨ ديسمرب/ األول كانونأشكال التمييز ضد املرأة يف      

، وعلـى  ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيـاري يف   
، وعلـى   ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٦االختياريني امللحقني باتفاقية حقـوق الطفـل يف عـامي           الربوتوكولني  

  .٢٠٠٦اتفاقية منظمة العمل الدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل األطفال يف عام 
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وتالحظ اللجنة مع االرتياح القوانني اليت سـنت منـذ صـدور التقريـر األخـري للنـهوض              - ٨
، وقانون اإلجازة الوالديـة     ٢٠٠٩نون العمل العادل لعام     بوضع املرأة ومكافحة التمييز، مثل قا     

كمــا ترحــب بــالربامج العديــدة الــيت مت اعتمادهــا، مبــا يف ذلــك  . ٢٠١٠املدفوعــة األجــر لعــام 
ســتراتيجية ألصــلية ونــساء جــزر مــضيق تــوريس واالالــسياسة الوطنيــة لــصحة نــساء الــشعوب ا

  .الوطنية للرعاية الصحية األولية
 األدوار القياديــة، وخباصــة يف ة بالتقــدم احملــرز يف تعزيــز مكانــة املــرأة يف وتــسلم اللجنــ  - ٩
وهتنــئ اللجنــة . جنــاز التــارخيي الــذي حتقــق بــشغل النــساء الثــنني مــن أرفــع املناصــب العامــة  اإل

، ٢٠٠٨ا يف عـام     سـترالي كوينتني برايس على تعيينها كـأول سـيدة يف منـصب احلـاكم العـام أل               
  .٢٠١٠ا يف عام أستراليكأول رئيسة لوزراء وجوليا جيالرد لتعيينها 

وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبذله مـن جهـود لـدعم اجملتمـع املـدين واملنظمـات                     - ١٠
غري احلكومية ولتشجيع إجراء مشاورات شاملة للجميع كجزء من عمليات وضـع الـسياسات    

لـدعم سـتة مـن التحالفـات        احلكومية، على سـبيل املثـال، عـن طريـق تـوفري التمويـل احلكـومي                 
الوطنية للمـرأة، مبـا يف ذلـك التحـالف مـن أجـل نـساء الـشعوب األصـلية ونـساء جـزر مـضيق                          

  .توريس
جناز الذي حققته بـاحتالل املرتبـة األوىل يف العـامل    وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على اإل      - ١١

، الــذي ٢٠٠٩ لعــام تقريــر التنميــة البــشريةمــن حيــث مؤشــر التنميــة املــرتبط بنــوع اجلــنس يف 
يــصدره برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وللمرتبــة املتقدمــة باســتمرار الــيت حتتلــها يف املقــاييس   

  .الدولية األخرى
ا إلعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية،    أستراليوترحب اللجنة بتأييد    - ١٢

ا علـى قـوانني     أسـترالي  األصـلية يف      لالعتذار الذي وجهـه للـشعوب      سترايلوتثين على الربملان األ   
وترحـب اللجنـة    . وسياسات احلكومات املتعاقبة اليت أحلقت هبم بالغ احلزن واملعاناة واخلـسارة          

ا كعـضو يف املنتـدى الـدائم    أسـترالي أيضا بترشيح وانتخاب أول امرأة من السكان األصـليني يف   
  .املعين بقضايا الشعوب األصلية

سد ’’م الدولة الطرف بالعمل مع جمتمعات الشعوب األصلية على          وترحب اللجنة بالتزا    - ١٣
ا، وبإنـــشاء أســـتراليصـــلية يف فيمـــا يتعلـــق حبالـــة احلرمـــان الـــيت تعيـــشها الـــشعوب األ‘‘ الفجـــوة
األصلية  توجيهية املستقلة للشعوب  لسماع أصوات الشعوب األصلية، مبا يف ذلك اللجنة ال         حمافل

ــشعوب   ــوطين لــ ــؤمتر الــ ــتراليواملــ ــع-األوىل ا أســ ــني    مــ ــوازن بــ ــل املتــ ــى التمثيــ ــرص علــ    احلــ
  . والدعم املستمر للتجمع الوطين لنساء الشعوب األصلية ونساء جزر مضيق توريس-اجلنسني 
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  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
تــذكّر اللجنــة بــااللتزام الواقــع علــى الدولــة الطــرف بتنفيــذ مجيــع أحكــام اتفاقيــة     - ١٤

ــع أشــكال ال   ــى مجي ــضاء عل ــرى أن     الق ــة ومتواصــلة، وت ــصورة منهجي ــرأة ب ــز ضــد امل تميي
الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه التعليقات اخلتامية تتطلب أن توليهـا الدولـة الطـرف      

وبنـاء علـى ذلـك، تـدعو      . أولوية يف اهتمامها من اآلن وحىت تقدمي تقريرها الدوري املقبل         
ت يف أنــشطتها التنفيذيــة، وأن تقــدم اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التركيــز علــى هــذه اجملــاال

. تقريــرا عــن اإلجــراءات الــيت تتخــذها والنتــائج الــيت حتققهــا يف تقريرهــا الــدوري املقبــل    
وتطلب إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة،           

  .وإىل الربملان وهيئات القضاء، من أجل كفالة تنفيذها الكامل
  
  ملانالرب
يف حــني تؤكــد اللجنــة جمــددا أن حكومــة الكومنولــث تتحمــل املــسؤولية األوليــة،   - ١٥

وأهنا املسؤولة حتديدا عن التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، فإهنـا             
تشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة جلميـع فـروع احلكومـة، وتـدعو الدولـة الطـرف لتـشجيع                      

جراءاته اخلاصة، وعند االقتضاء، على اختاذ اخلطوات الالزمة فيمـا يتعلـق            الربملان، وفقا إل  
  .بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية تقدمي التقرير احلكومي املقبل مبوجب االتفاقية

  اهليكل االحتادي
ال يــزال القلــق يــساور اللجنــة بــشأن انعــدام التنــسيق أو االتــساق يف الطريقــة الــيت يــتم   - ١٦

 االتفاقية وتنفيذها يف مجيع أحناء البلد، وال سيما عنـدما يقـع االختـصاص األويل لتنـاول                  إدماج
ظ، مــثال، نــشوء ُنهــج متــضاربة  وتالحــ. مــسألة معينــة علــى عــاتق فــرادى الواليــات واألقــاليم 

  .يتعلق بفرض عقوبات جنائية، فيما يتعلق باإلجهاض على سبيل املثال فيما
هلام الـذي تـضطلع بـه اللجنـة الدائمـة للمـدعني العـامني يف        وتسلم اللجنة بالدور ا    - ١٧

مواءمة استراتيجيات مكافحة التمييز، وإن كانت تكرر توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة            
الطرف بتشجيع وكفالة تنفيذ االتفاقية يف مجيع أحناء البلد، مبـا يف ذلـك مـن خـالل سـلطة           

  .يع الواليات واألقاليمالتشريع، لتنفيذ االلتزامات التعاهدية يف مج
  

  التحفظات    
تالحظ اللجنة أنـه علـى الـرغم مـن التطـورات األخـرية فيمـا يتعلـق مبـشاركة املـرأة يف                         - ١٨

القوات املسلحة واعتماد قانون اإلجازة الوالدية املدفوعة، فإن الدولة الطـرف مل تـسحب بعـد                
  .التحفظني اللذين أعلنتهما يف إطار االتفاقية
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  . اللجنة الدولة الطرف بسحب حتفظيها يف أقرب وقت ممكنوتوصي  - ١٩
  اإلطار التشريعي للتصدي للتمييز

قــانون التمييــز علــى  تالحــظ اللجنــة الثغــرات املوجــودة يف احلمايــة املكفولــة مبوجــب     - ٢٠
 وترحـب باالسـتعراض الـذي أجرتـه اللجنـة الدائمـة للـشؤون           ،١٩٨٤أساس نوع اجلنس لعام     

ية مبجلس الشيوخ لفعاليـة القـانون، وبتقـدمي مـشروع قـانون إىل الربملـان يف                 الدستورية والقانون 
وتالحـظ اللجنـة تعليـق النظـر يف مـشروع القـانون حلـني إعـالن نتـائج                   . ٢٠١٠ يونيـه /حزيران

  .االنتخابات
وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف، علـى سـبيل األولويـة، علـى إعـادة تقـدمي مـشروع               - ٢١

ديد يف أقرب وقـت ممكـن بعـد االنتخابـات، وعلـى كفالـة أن يأخـذ           القانون إىل الربملان اجل   
ــر املقــدم إىل جملــس      ــواردة يف التقري ــسية ال ــار التوصــيات الرئي ــانون يف االعتب مــشروع الق

 لضمان أن يتضمن مشروع القانون أحكاما تـوفر محايـة شـاملة ضـد               ٢٠٠٨الشيوخ عام   
أن تنظـر الدولـة الطـرف يف توسـيع          وتوصي اللجنة أيضا ب   . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

نطاق والية املفوض املعين بالتمييز على أساس اجلنس لتشمل معاجلة مجيع املـسائل املتعلقـة               
  .باملساواة بني اجلنسني

  
  التعريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري 

أجهزهتـا  تسلم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف يف جمـال تـدريب العـاملني يف                - ٢٢
القضائية على العالقة بني املسائل اجلنسانية والنظـام القـانوين، وإنـشاء الكليـة القـضائية الوطنيـة         

ومع ذلك، تالحظ اللجنة أنـه علـى الـرغم مـن االسـتناد              . وجلنة العدالة بني اجلنسني اليت تتبعها     
ا فيهـا احملكمـة العليـا، فـإن         ا، مب أستراليإىل االتفاقية يف عدد من القرارات اليت اختذهتا احملاكم يف           

عملية صنع القرارات القضائية ميكن أن تسترشد بدرجة أكـرب بأحكـام االتفاقيـة والربوتوكـول           
  .االختياري والتوصيات العامة للجنة

ــة يف       - ٢٣ ــة القــضائية الوطني ــة الكلي ــتراليوتوصــي اللجن ــى وجــه    أس ــدرج، عل ا بــأن ت
 والتوصـيات العامـة للجنـة يف برناجمهـا للتعلـيم            التحديد، االتفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري    

  .املستمر للقضاة وقضاة التحقيق وأعضاء احملاكم وأعضاء املهن القانونية
  

  التمييز وحقوق اإلنسان
ترحب اللجنة باملشاورة الوطنيـة بـشأن حقـوق اإلنـسان الـيت أطلقتـها الدولـة الطـرف                     - ٢٤
ا، أســترالية وتعزيــز حقــوق اإلنــسان يف    للتحقيــق يف محايــ ٢٠٠٨ ديــسمرب/ األولكــانونيف 
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ولكنها تالحظ مع القلق أن التوصـية باعتمـاد قـانون حلقـوق اإلنـسان مل تـصدر، وأنـه مت بـدال             
وتالحظ اللجنة، مع ذلـك، أن احلكومـة احلاليـة أبـدت         . من ذلك إصدار إطار حلقوق اإلنسان     
  .ية وتعزيز حقوق اإلنسان لتقييم فعاليته يف محا٢٠١٤عزمها على استعراض اإلطار يف عام 

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــوفري التمويــل الكــايف لتنفيــذ إطــار حقــوق       - ٢٥
اإلنسان وتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك مـن خـالل وضـع خطـة عمـل وطنيـة                      
بــشأن حقــوق اإلنــسان، وتوحيــد القــوانني االحتاديــة ملكافحــة التمييــز يف قــانون واحــد          

حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف كـذلك علـى إيـالء االعتبـار الواجـب العتمـاد                    و. ومواءمتها
قــانون حلقــوق اإلنــسان يــشمل كامــل احلقــوق املدنيــة والثقافيــة واالقتــصادية والــسياسية    

  . املكفولة للمرأة اإلنسانقوقواالجتماعية، وذلك هبدف توفري املزيد من احلماية حل
  التدابري اخلاصة املؤقتة

لجنة مع القلق أنه رغم العدد الكبري من الـسياسات والـربامج الـيت اعتمـدهتا              تالحظ ال   - ٢٦
الدولة الطرف ملعاجلة نقص متثيل بعض الفئات الضعيفة من النساء، مبـن فـيهن نـساء الـشعوب                  
األصلية، والنساء ذوات اإلعاقة، واملهاجرات، والنساء الاليت ينـتمني إىل أصـول متنوعـة ثقافيـا                

تمعـات احملليـة النائيـة أو الريفيـة، فـإن التقـدم كـان بطيئـا يف كفالـة مـشاركة                ولغويا، ونساء اجمل  
النــساء علــى قــدم املــساواة يف املناصــب القياديــة ومواقــع صــنع القــرار يف احليــاة العامــة واحليــاة   

وال يـزال القلـق يـساور    . السياسية وحصوهلن على فرص متساوية يف العمـل والتعلـيم والـصحة          
ــة ألن الدولــ  ــد حــصص      اللجن ــة يف شــكل حتدي ــدابري خاصــة مؤقت ــد اعتمــاد ت ة الطــرف ال تؤي

وأهداف إلزامية ملعاجلة نقص متثيل املرأة يف هيئات صنع القرار، ويف احليـاة الـسياسية والعامـة،                 
ــة          ــرص العمــل وخــدمات الرعاي ــيم وف ــرص وصــوهلا إىل التعل ــاب املــساواة يف ف ــتمرار غي واس

  .الصحية
 الـــــــواردة يف مالحظاهتـــــــا اخلتاميـــــــة الـــــــسابقة وتكـــــــرر اللجنـــــــة توصـــــــيتها  - ٢٧

)CEDAW/C/AUL/CO/5   بأن تستخدم الدولـة الطـرف قـانون التمييـز علـى            ) ١٧، الفقرة
ــا         ــة، وفق ــدابري خاصــة مؤقت ــاد ت ــا، وأن تنظــر يف اعتم ــوع اجلــنس اســتخداما تام أســاس ن

زيادة عـدد    للجنة، وذلك ل   ٢٥ من االتفاقية، ووفقا للتوصية العامة       ٤ من املادة    ١ للفقرة
ــات       ــرأة يف اهليئ ــسياسية والعامــة، ولكــي يعكــس متثيــل امل ــاة ال النــساء املــشاركات يف احلي
السياسية والعامة التنوع الكامل للسكان، وخاصة نساء الشعوب األصلية والنساء الـاليت           

  .ينتمني إىل أقليات عرقية
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  العنف ضد املرأة
ستويات العنـف ضـد املـرأة بـصورة غـري       تالحظ اللجنة مـع القلـق اسـتمرار ارتفـاع مـ          - ٢٨

ات للعنـف اجلـسدي   أسـترالي ا، حيث تتعرض واحدة من بني كل ثالث نساء     أستراليمقبولة يف   
وتالحـظ أيـضا عـدم    . يف حياهتن، بينما تتعرض واحدة من بني كل مخس نساء للعنف اجلنسي    

وترحــب . املــرتيلوجــود أي تــشريع احتــادي أو معــايري دنيــا حلمايــة املــرأة مــن العنــف والعنــف  
 لتقدمي املشورة بـشأن وضـع خطـة وطنيـة تـستند إىل      ٢٠٠٨اللجنة بإنشاء جملس وطين يف عام   

قـت   وحـان ’’األدلة للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن، كما ترحب بتقرير اجمللس املعنـون              
  .٢٠٠٩ أبريل/نيسان، املقدم يف ‘‘العمل
مـا تبذلـه مـن جهـود ملعاجلـة مـشكلة            تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة        و  - ٢٩

استمرار العنف ضد املرأة، وحتث الدولة الطرف على أن تقـوم، علـى سـبيل االسـتعجال،                 
باعتماد تشريعات وطنية، واعتماد وتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من العنف ضد املـرأة    

 كـذلك، توصـي   .و أطفاهلا ومتويلها متويال كافيا، مبا يف ذلـك إنـشاء آليـة للرصـد املـستقل           
اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجيات ملنع حاالت التـشرد النامجـة عـن العنـف املـرتيل         
وكفالة توفري اإلقامة املستمرة املناسبة والدعم املتكامل للنساء اللوايت يقعن ضحايا للعنف            

 مبـا يف    وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف باختـاذ التـدابري املناسـبة،           . املرتيل واألسري وأطفاهلن  
ذلك التـدابري التـشريعية احملـددة الـيت جتـرم أفعـال العنـف املـرتيل، وحماكمـة أعمـال العنـف                  

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تـدرج، يف إطـار إجـراءات          . املرتيل ومعاقبة مرتكبيها  
مات  من املالحظات اخلتامية، املعلو٥٠املتابعة اليت تقوم هبا اللجنة واملشار إليها يف الفقرة        

املتاحة عن عدد وطبيعة حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها، وعن قرارات اإلدانة والعقوبات 
املفروضة على اجلناة، وكذلك عن أية تدابري للمساعدة والتأهيـل ُتتخـذ مـن أجـل ضـحايا          

  .العنف املرتيل
  

  االجتار بالبشر
 أجل مكافحة االجتـار بالبـشر       تثين اللجنة على الدولة الطرف للتدابري اليت اعتمدهتا من          - ٣٠

واستغالل النساء، مبا يف ذلك تنفيذ خطة وطنية تقدر تكلفتها مباليني الدوالرات للقضاء علـى               
بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــار باألشــخاص  االجتــار يف األشــخاص وتعكــس أهــداف  

ــال،  ــساء واألطف ــالريمو ملكافحــة اجلرميــة املنظ  وخباصــة الن ــة ب ــة  املكمــل التفاقي . مــة عــرب الوطني
، ٢٠٠٦وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة مع االرتياح أنـه، اسـتجابة لتوصـيات اللجنـة لعـام                  

 اسـتجابة أكثـر إنـسانية ملـن ُيـشتبه يف أهنـن مـن                ٢٠٠٩ يوليـه /متـوز  ١تقدم الدولة الطرف منذ     
. جتـار ضحايا االجتار من خالل برنامج دعم ضحايا االجتار بالبشر وإطـار تأشـريات ضـحايا اال               
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وتالحــظ اللجنــة أيــضا اجلهــود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف علــى الــصعيدين الــدويل واإلقليمــي  
  .ملعاجلة مشكلة االجتار يف البشر عرب احلدود

 يف خطــة عملــها  اإلنــسانقــوقوتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باعتمــاد إطــار حل   - ٣١
وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ        . نائيـة املنقحة، والنظر يف هنج مكمِّلة للنـهج احلـايل للعدالـة اجل           

الدولة الطرف خطوات لتحسني التنـسيق بـني الوكـاالت احلكوميـة املـشاركة يف مكافحـة                 
وتوصــي اللجنــة كــذلك بــأن تقــوم الدولــة   . االجتــار يف البــشر خــالل كامــل دورة عملــها 

الطــرف باســتعراض رمســي لعــودة وإعــادة إدمــاج ضــحايا االجتــار بالبــشر، ووضــع مبــادئ  
. ة ألفراد الشرطة القائمني على اإلعادة إىل الوطن وغريهم من املـوظفني املختـصني           توجيهي

وتوصي اللجنة أيضا بأن تستعرض الدولة الطرف توفري أماكن إليواء ضـحايا االجتـار مـن                
ا وتوفري املزيد من اخليـارات هلـن واحلـد مـن اإلجهـاد              أستراليالنساء الاليت يتم هتريبهن إىل      

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــدرج يف تقريرهــا القــادم       . الــذي يتعرضــن لــه  
وحتـث  . معلومات عن اإلجـراءات املدنيـة لتـوفري سـبل حـصول الـضحايا علـى تعويـضات                  

اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إجــراء تقيــيم ألثــر عمليــة بــايل مــن أجــل ضــمان اســتمرارية   
الدولة الطرف علـى تقيـيم      كما تشجع اللجنة    . التواصل بني الدول يف إطار هذا املشروع      

ومواصـلة تقـدمي املـساعدة إىل       مشروع آسيا اإلقليمي املتعلق باالجتار باألشـخاص،        ورصد  
الدول األعضاء يف رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا مـن أجـل حتـسني التحقيقـات والعمليـة                      

  .القضائية يف حاالت االجتار يف البشر
  

  استغالل البغاء
 تبذهلا الدولـة الطـرف لتنظـيم البغـاء، ولكنـها تـشعر بـالقلق                تالحظ اللجنة اجلهود اليت     - ٣٢

من أن هذه اجلهود ال هتدف للحد من الطلب على اخلدمات من النـساء الـاليت يعملـن بالبغـاء                    
  .أو توفري بدائل لعمل النساء يف البغاء/و

لـثين النـساء عـن ممارسـة البغـاء        وتوصي اللجنة بـأن تعتمـد الدولـة الطـرف تـدابري               - ٣٣
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع            . حليلولة دون دخول الفتيات إىل عامل البغـاء       وا

استراتيجيات وبرامج فعالة ملواجهة الطلب على البغاء وتقدمي الدعم للنساء الاليت تـرغنب             
  .يف الكف عن ممارسة البغاء

  
  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة

ير التطورات اإلجيابية يف ازدياد متثيل املرأة يف الرتب العليا مـن            تالحظ اللجنة مع التقد     - ٣٤
ــساء     ــشكل الن ــة، حيــث ت ــة مــن مجيــ ٣٠الوظــائف العام ــان األ  يف املائ ، ســترايلع أعــضاء الربمل
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 يف املائة من وظائف اخلدمة العامة، فضال عـن وجـود ثـالث نـساء                ٥٨أن النساء يشكلن     كما
غــري أن القلــق ال يــزال يــساور اللجنــة مــن عــدم كفايــة  . مــن بــني قــضاة احملكمــة العليــا الــسبعة

 والنـساء  نـساء الـشعوب األصـلية ونـساء جـزر مـضيق تـوريس           التدابري املتخذة لتعزيز مـشاركة      
  .ذوات اإلعاقة يف احلياة العامة

وتوصي اللجنـة بـأن تعتمـد الدولـة الطـرف تـدابري حمـددة األهـداف، مبـا يف ذلـك                        - ٣٥
 مـن االتفاقيـة،     ٤ مـن املـادة      ١أطر زمنية واضـحة، وفقـا للفقـرة         تدابري خاصة مؤقتة ذات     

 للجنـة، لـضمان مـشاركة املـرأة ومتثيلـها علـى قـدم املـساواة يف                  ٢٥وللتوصية العامة رقـم     
نـساء الـشعوب األصـلية ونـساء     احلياة العامة والسياسية، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى          

  . والنساء ذوات اإلعاقةجزر مضيق توريس
  

  مالتعلي
تالحــظ اللجنــة إطــالق عــدد مــن املبــادرات الــيت تتــوفر هلــا املــوارد الكافيــة مــن أجــل      - ٣٦

 القلـق  أنغـري  . القضاء على التمييز ضد الفتيات والنساء على مجيع املستويات يف نظـام التعلـيم     
ألن املعلومـات، بالـصورة الـيت ُتقـدم هبـا، ال تتـيح دائمـا الـتفهم الكامـل                    ال يزال يساور اللجنة     

للطرق اليت تؤثر هبا األشكال املتعددة للتمييز على نتـائج املبـادرات بالنـسبة لفئـات بعينـها مثـل         
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل بني اجلنـسني يف جمـاالت            .  الشعوب األصلية  وفتياتنساء  

ني الدراسة يف التعلـيم العـايل والتـدريب املهـين، وهـو مـا يفـضي يف هنايـة املطـاف إىل الفـصل بـ              
  .اجلنسني مهنيا يف سوق العمل

وتوصي اللجنة بـأن تكـون البيانـات املتعلقـة ببقـاء التالميـذ يف املـدارس، وكـذلك                   - ٣٧
اإلجنازات يف جمال حمو األمية واإلملام مببادئ احلساب، مفصلة ومبوبة بشكل متقاطع علـى       

ات احملـددة   أساس اجلنس والعرق واملوقـع اجلغـرايف لـضمان التعـرف علـى احتياجـات الفئـ                
. وتنفيــذ التــدخالت املناســبة للقــضاء علــى أشــكال التفــاوت القائمــة علــى أســاس اجلــنس  

ــى االلتحــاق        ــاث عل ــشجيع اإلن ــوارد لت ــى ختــصيص امل ــة الطــرف عل ــة الدول وحتــث اللجن
  .بالدراسة وبربامج التطوير املهين يف اجملاالت اليت يسيطر عليها الرجال بصورة تقليدية

  
  العمالة
 اللجنة بالقلق إزاء حالة قوة العمل، الـيت ال تـزال معزولـة حـسب نـوع اجلـنس؛                    تشعر  - ٣٨

وإزاء استمرار الفـوارق يف األجـور، حيـث حتـصل النـساء العـامالت بـدوام كامـل علـى دخـل                       
 يف املائة عما حيصل عليه نظرائهن من الرجال؛ وإزاء مـسؤوليات الرعايـة، الـيت                ١٨يقل بنسبة   

 املرأة يف قـوة العمـل وحتـد مـن إمكانيـة احلـصول علـى فـرص عمـل             ال تزال تؤثر على مشاركة    
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وتالحــظ اللجنــة أيــضا أنــه علــى الــرغم مــن  . للنــساء ذوات اإلعاقــة ونــساء الــشعوب األصــلية
األحكام الواردة يف قانون التمييز على أساس نوع اجلنس، فإن التحـرش اجلنـسي ال يـزال ميثـل              

نة بأول خطة لإلجازة الوالدية املدفوعة األجـر،        وترحب اللج . مشكلة خطرية يف أماكن العمل    
، وإن كانت تالحـظ أهنـا ال تـشمل    ٢٠١١ يناير/ الثاينكانون ١واليت ستدخل حيز التنفيذ يف     

معاشات التقاعد، مما يؤثر على الفجوة الكـبرية بـني اجلنـسني يف مـدخرات التقاعـد ويف األمـن               
، ) أسـبوعا  ١٨(ا أن مدة اإلجازة حمـدودة       االقتصادي بني كبار السن من النساء والرجال، كم       

  .ويقتصر التعويض على مبلغ يعادل احلد األدىن لألجور االحتادية، وخيضع لشروط أخرى
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري ملموســة للقــضاء علــى التفرقــة     - ٣٩

مجيـع القطاعـات،   املهنية، مبا يف ذلك من خالل إزالة احلواجز اليت تعترض طريـق املـرأة يف      
وترحـب  . وضمان تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بـني الرجـل واملـرأة يف سـوق العمـل          

، وحتث الدولة الطـرف علـى وضـع إسـتراتيجية           ٢٠٠٩اللجنة بقانون العمل العادل لعام      
ا أسـترالي وطنية لألجور وإنشاء وحـدة متخصـصة داخـل اهليئـة اجلديـدة للعمـل العـادل يف               

وتطلب كذلك إىل الدولـة الطـرف تـوفري تقيـيم     . ليات الفوارق يف األجورلوضع ورصد آ  
شامل لفعالية قانون العمل العادل يف القضاء على الفوارق يف األجور يف تقريرها الـدوري               

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى اعتمـاد التـدابري التـشريعية املناسـبة، فـضال عـن                . املقبل
وتــدعو .  مكافحــة التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــلخطــة إســتراتيجية وقائيــة، مــن أجــل

اللجنــة الدولــة الطــرف إىل كفالــة أن يــويل االســتعراض القــانوين املــستقل لقــانون اإلجــازة 
الوالدية املدفوعة األجر االعتبار الواجب لزيادة التعويضات وتوفري معاشات تقاعدية على 

يـة لألمـن املـايل للمـرأة، وتـشجيع          حد سواء لإلجازة املدفوعة األجر، من أجل زيادة احلما        
وحتــث اللجنــة الدولــة . مــشاركة كــل مــن الوالــدين يف رعايــة الطفــل علــى قــدم املــساواة  

الطرف على وضع سياسة شاملة لرعايـة الطفـل، تـشمل مـا بعـد انتـهاء سـاعات الدراسـة                     
  .والرعاية يف العطالت، وزيادة توفري رعاية األطفال امليسورة وذات النوعية الراقية

  
  جمموعات النساء احملرومات

تالحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من تعزيز اجلهود املبذولـة ملعاجلـة هـذه املـسألة                    - ٤٠
منــذ صــدور التقريــر األخــري، فــإن املؤشــرات االجتماعيــة واالقتــصادية تظهــر باســتمرار أن          

بـني أكثـر الفئـات       ال تـزال مـن        جزر مضيق توريس   وسكانلشعوب األصلية   اجملتمعات احمللية ل  
ني، مع كون نساء الشعوب األصلية يف الوضع األكثـر حرمانـا علـى وجـه     ستراليحرمانا بني األ  

يتعرضن ملـستويات أعلـى     الشعوب األصلية   وفتيات  نساء  وتشعر اللجنة بالقلق ألن     . اخلصوص
 إىل نـساء الـشعوب األصـلية   من العنف، وال سيما يف البيـوت، حيـث تزيـد احتمـاالت إدخـال         
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 مـرة أكثـر مـن االحتمـاالت         ٣٥املستشفيات نتيجة تعرضهن هلجمات تتـصل بـالعنف العـائلي           
مــن قلــة الفــرص ال يــزال القلــق يــساور اللجنــة و.  الــشعوب األصــلية مــن غــرينــساءيف حالــة ال

املتاحـــة لنـــساء الـــشعوب األصـــلية للوصـــول إىل التعلـــيم اجليـــد والرعايـــة الـــصحية وخـــدمات 
  . ازدياد القيود املفروضة على وصوهلا إليهااملساعدة القانونية، ومن

وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف باعتماد وتنفيذ   - ٤١
 من االتفاقية، ٤ من املادة ١تدابري موجهة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة 

حبقـوقهن  نـساء الـشعوب األصـلية       ع   للجنة، من أجل حتـسني متتـ       ٢٥وللتوصية العامة رقم    
ــة     ــة والثقافي ــع القطاعــات، مــع مراعــاة مــصاحلهن اللغوي ــسانية يف مجي ــة  . اإلن وحتــث الدول

نـساء  الطرف على تنفيذ استراتيجيات حمددة يف إطار خطـة وطنيـة للتـصدي للعنـف ضـد                  
 ، مبـا يف ذلـك تـوفري التمويـل املناسـب ثقافيـا             الشعوب األصلية ونساء جزر مضيق توريس     

 يف املناطق احلضرية والريفيـة والنائيـة يف         نساء الشعوب األصلية  ل لتوفري اخلدمات القانونية  
وتوصي اللجنة الدولة الطـرف بـأن تـويل اهتمامـا خاصـا لـضمان احلـصول علـى                   . اأسترالي

ــصحية         ــين، واخلــدمات ال ــدريب امله ــا، والت ــك الدراســات العلي ــا يف ذل ــد، مب ــيم اجلي التعل
  .ة، وحمو األمية القانونية وتوفري فرص الوصول إىل العدالةواالجتماعية الكافي

وتشعر اللجنة بالقلق للغياب شـبه الكامـل للنـساء ذوات اإلعاقـة مـن املواقـع الرئيـسية                     - ٤٢
كمـا يـساورها القلـق    . للقيادة وصنع القرار، كما ال يزلن حمرومات من فـرص التعلـيم والعمـل      

هها املرأة، ال سيما الـاليت يعـشن يف مؤسـسات الرعايـة     إزاء ارتفاع مستويات العنف اليت تواج     
وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق أيــضا اســتمرار ممارســة التعقــيم غــري    . أو أمــاكن اإليــواء املدعومــة 

ا، وتالحـظ أن حكومـة      أسـترالي العالجي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة يف بعض الواليـات يف           
  . الواليات لتنظيمهاالكومنولث تعترب هذه املسألة متروكة حلكومات

ــة حقــوق       - ٤٣ ــة الطــرف، يف ضــوء تــصديقها مــؤخرا علــى اتفاقي ــة الدول وحتــث اللجن
. اأسـترالي األشخاص ذوي اإلعاقة، على إجراء تقييم شامل حلالة النساء ذوات اإلعاقة يف          

وتوصــي اللجنــة بــأن تعــاجل الدولــة الطــرف، علــى ســبيل األولويــة، مــسألة ســوء املعاملــة     
لــاليت يعــشن يف مؤســسات الرعايــة ين تتعــرض هلمــا النــساء ذوات اإلعاقــة اوالعنــف اللــذ

وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف تدابري عاجلة         . أماكن اإليواء املدعومة   أو
ــرار واملناصــب        ــع صــنع الق ــضل يف مواق ــصورة أف ــة ب ــساء ذوات اإلعاق ــل الن ــضمان متثي ل

بري خاصة مؤقتة مثل نظام احلصص واألهـداف،        القيادية، مبا يف ذلك من خالل اعتماد تدا       
وتوصــي .  للجنــة٢٥ مــن االتفاقيــة، وللتوصــية العامــة رقــم  ٤ مــن املــادة ١وفقــا للفقــرة 

اللجنة بأن تسن الدولة الطرف تشريعا وطنيا حيظر اللجوء إىل تعقيم الفتيات، بغض النظر 
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دون موافقتهن احلرة املبنيـة     عما إذا كن تعانني من إعاقة، والنساء البالغات ذوات اإلعاقة           
  .على العلم التام، إال إذا كان هناك خطر جسيم على احلياة أو الصحة

وتعرب اللجنة عن تقديرها لبعض التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملنـع التمييـز ضـد                  - ٤٤
ظ مـع   النساء املهاجرات، وللمبادرات اليت تقوم هبـا إدارة اهلجـرة واملواطنـة، وإن كانـت تالحـ                

القلق اتساع نطاق العنف الذي تتعرض له النساء املهاجرات، واخنفـاض معـدالت مـشاركتهن            
يف سوق العمل وتركـزهن يف الوظـائف املنخفـضة األجـر، وعلـى وجـه اخلـصوص احتياجـاهتن           

  .اللغوية والثقافية عند الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية املتاحة بشكل عام
لطـرف علـى ضـمان إنفـاذ تـدابري محايـة النـساء املهـاجرات                وحتث اللجنـة الدولـة ا       - ٤٥

وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بتكثيـف جهودهـا ملالحقـة أعمـال                . بصورة كاملة وفعالـة   
وحتـث  . العنف املرتيل وتقدمي خدمات الدعم الكافية، مبا يف ذلـك تـوفري املالجـئ للـضحايا         

احلواجز اليت تعوق مشاركة النـساء      اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري موجهة ملعاجلة         
املهاجرات يف أماكن العمل، ووضـع سياسـة للمـساواة يف فـرص احلـصول علـى التـدريب                   

وحتــث . املهــين الفعــال وخــدمات التوظيــف الــيت ال تقتــصر علــى جمــاالت العمــل التقليديــة
اللجنة الدولة الطرف على وضع إطار واسع للخدمات الصحية للنساء املهاجرات يراعي         

وتوجه اللجنة انتبـاه الدولـة الطـرف إىل توصـيتها العامـة رقـم               . أوضاعهن الصحية اخلاصة  
  . بشأن العامالت املهاجرات٢٦
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستفيد بصورة كاملة، عند تنفيذها اللتزاماهتا   - ٤٦

ــيجني، ا    ــة، مــن إعــالن ومنــهاج عمــل ب ــة،  مبوجــب االتفاقي للــذين يعــززان أحكــام االتفاقي
  .وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية

تشدد اللجنة على أن تنفيذ االتفاقية تنفيذا تاما وفّعاال أمـر ال غـىن عنـه مـن أجـل                      - ٤٧
نظـور جنـساين واالمتثـال صـراحة إىل         وتطالـب بـإدراج م    . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة    

أحكام االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب مـن                  
  .الدولة الطرف إدراج معلومات هبذا الشأن قي تقريرها الدوري املقبل
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  النشر
ــشر املالحظــات        - ٤٨ ــة الطــرف لن ــذهلا الدول ــيت تب ــاجلهود ال ــة ب ــرف اللجن ــة تعت اخلتامي

السابقة للجنة، وتطلب أن يتم باملثل نشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة مـن أجـل جعـل مجيـع                     
 املسؤولون باحلكومة والسياسيون وأعضاء الربملان واملنظمات النـسائية          يف ذلك  مباالناس،  

ومنظمات حقـوق اإلنـسان، علـى علـم بـاخلطوات املتخـذة لكفالـة املـساواة للمـرأة حبكـم                     
وتوصـي  . كم الواقـع، فـضال عـن اخلطـوات األخـرى الالزمـة يف هـذا املـضمار              القانون وحب 

وتشجع . اللجنة بأن يتضمن النشر مستوى اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك يف املناطق النائية            
. اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة تنفيذ هذه املالحظـات            

 مواصــلة التعمــيم الواســع، وال ســيما علــى املنظمــات وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، للتوصيات العامة للجنة وإعـالن منـهاج عمـل بـيجني               

: ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة واملعنونـة          
  .“ي والعشرينحلاداملساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن ا

  
  التصديق على املعاهدات األخرى

الصكوك الدولية التسعة الكـربى ذات      إىل   ة الطرف  الدول انضمام اللجنة أن    ترى  - ٤٩
 اخلاصـة   ريـات األساسـية   احلاإلنـسان و   يعزز من متتع النـساء حبقـوق       الصلة حبقوق اإلنسان  

لكومنولـث علـى النظـر يف       ولذلك، تـشجع اللجنـة حكومـة ا       . )١( يف شىت مناحي احلياة    هبن
التصديق على املعاهدتني اللتني مل تـصبح بعـد طرفـا فيهمـا؛ ومهـا االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة                      
حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص         

  .من االختفاء القسري
  

  متابعة املالحظات اخلتامية
ولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات خطية عـن  تطلب اللجنة من الد    - ٥٠

  . أعاله٤١ و ٢٩اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،   )١(  

يــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجوالــسياسية، و
ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي

واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل،          أو
 واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص              وأفراد أسرهم، 

  .اإلعاقة ذوي
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  إعداد التقرير املقبل
ــوزارات         - ٥١ ــع ال ــشاركة الواســعة جلمي ــة امل ــة الطــرف كفال ــة مــن الدول تطلــب اللجن

ضال عن التشاور مع جمموعة متنوعة من النساء واهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل، ف    
  .ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

ــذه         - ٥٢ ــضمنة يف ه ــشواغل املت ــستجيب لل ــة الطــرف أن ت ــن الدول ــة م وتطلــب اللجن
.  مــن االتفاقيــة١٨املالحظــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــدم مبوجــب املــادة  

  .٢٠١٤ يوليه/متوزإىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف وتدعو اللجنة الدولة الطرف 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية املوحدة وفقـا للمبـادئ               - ٥٣

التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان، مبـا يف ذلـك               
دة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت أُقرت       املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موح     

يف االجتماع اخلامس املشترك بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقـوق اإلنـسان              
ــران ــه /يف حزيـ ــادئ    ). Corr.1  وHRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيـ ــاع املبـ ــن إتبـ ــد مـ وال بـ

جنـة يف دورهتـا األربعـني      التوجيهية لتقدمي تقارير خاصة مبعاهدات بعينها، اليت اعتمـدهتا الل         
، جنبا إىل جنب مع املبادئ التوجيهيـة املنـسقة لتقـدمي وثيقـة              ٢٠٠٨يناير  /يف كانون الثاين  
لك املبادئ جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي التقـارير يف           توتشكل  . أساسية موحدة 

تجــاوز الوثيقــة وينبغــي أال ت. إطــار اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
 صــفحة، يف حــني ينبغــي أال تتجــاوز الوثيقــة األساســية املوحــدة    ٤٠اخلاصــة باملعاهــدات  

  . صفحة٨٠املستكملة 
  


