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 التمييز ضد املرأة جلنة القضاء على
 الدورة اخلامسة واألربعون

          ٢٠١٠فرباير / شباط٥ -يناير / كانون الثاين١٨
 املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة    

  
 بنما    

الـسابع  واخلـامس والـسادس و    نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقـارير الدوريـة الرابـع              - ١
 ٢٠١٠فربايـر   / شـباط  ١ املعقودتني يف    ٩٢٣ و   ٩٢٢يف جلستيها   ) CEDAW/C/PAN/7(ما  لبن
وترد قائمة القضايا واملسائل اليت أعـدهتا       ). CEDAW/C/SR.923 و   CEDAW/C/SR.922انظر  (

 وتــــــــــــرد ردود بنمــــــــــــا يف الوثيقــــــــــــة CEDAW/C/PAN/Q/7اللجنــــــــــــة يف الوثيقــــــــــــة 
CEDAW/C/PAN/Q/7/Add.1. 

  
 مقدمة    

لجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها اجلامع للتقارير الدوريـة الرابـع             تعرب ال   - ٢
السابع، الذي اتبـع املبـادئ التوجيهيـة الـسابقة للجنـة يف إعـداد التقـارير،                 واخلامس والسادس و  

ن التقريــر مل يــشر إىل املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة أو إىل التوصــيات  ألأيــضا تأســف ولكنــها 
مـصنفة حـسب    كافيـة    بيانات إحـصائية     عدم وجود بشأن  وتأسف أيضا   . للجنةالسابقة  العامة  

ــة املــرأة، وخاصــة النــساء     ــة ونــساء الــشعوب  األصــول األ ذواتنــوع اجلــنس بــشأن حال فريقي
اللجنـة عـن تقـديرها      وتعـرب   . االتفاقيـة تتناوهلا  ميع اجملاالت اليت    جب ما يتعلق األصلية، وذلك في  

لعـدم وجـود    ديات الـيت تواجـه تنفيـذ االتفاقيـة، إال أهنـا تأسـف               لصراحة التقرير يف تقيـيم التحـ      
 ممـا زاد مـن صـعوبة رصـد التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق                  قيـد البحـث   تقارير دوريـة أثنـاء الفتـرة        

 . املساواة بني اجلنسني
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علـى قائمـة القـضايا واملـسائل الـيت          اخلطيـة   وتثين اللجنة على الدولـة الطـرف لردودهـا            - ٣
ألسـئلة الـيت     على ا  ها وردود  الذي أصدرته  العامل ملا قبل الدورة وللبيان الشفوي     أثارها الفريق   

 .طرحتها اللجنة شفويا

التنميـة االجتماعيـة،    وزيـر   وتثين اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الذي رأسـه نائـب              - ٤
 والذي تضمن ممـثلني مـن املعهـد الـوطين للمـرأة ووزارة الـشؤون احلكوميـة والعـدل، وللحـوار          

 . املفتوح والبناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة
  

 اجلوانب اإلجيابية    

ــى الربوت     - ٥ ــة الطــرف عل ــصديق الدول ــة بت ــة يف  ترحــب اللجن ــاري لالتفاقي وكــول االختي
  .٢٠٠١ عام
، ١٩٩٩ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٩ املؤرخ ٤وترحب اللجنة أيضا باعتماد القانون رقم         - ٦

ىل مبـادئ   إ الفرص من أجل املرأة، والذي يـستند، ضـمن مجلـة أمـور،               الذي أرسى املساواة يف   
حظر التمييز على أسـاس نـوع اجلـنس أو االعتبـارات اجلنـسانية، وعلـى املـساواة أمـام القـانون                      

 . إدانة أي نوع من أنواع العنف ضد املرأةعلى و

النـهوض   تعزيـز    الراميـة إىل  وترحب اللجنة كذلك باعتماد عدد من التدابري التـشريعية            - ٧
 القـانون االنتخـايب،     تاملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك التعديالت التـشريعية يف جمـاال           وباملرأة  
وترحـــب اللجنـــة أيـــضا بوجـــود عـــدد مـــن الـــربامج . نون العقوبـــات، والعمالـــة والتعلـــيموقـــا

ة ملنــع النــهوض بــاملرأة، مبــا يف ذلــك اخلطــة الوطنيــهتــدف إىل تعزيــز والــسياسات واخلطــط الــيت 
 . تصدي له، ومن أجل التعايش املدينالعنف العائلي وال

يف الـذي تتمثـل واليتـه     ٢٠٠٩وتثين اللجنة على إنشاء املعهـد الـوطين للمـرأة يف عـام          - ٨
يـد  تنسيق ورصد االمتثال يف املسائل املتعلقة بتكافؤ الفـرص للمـرأة، والتـشجيع علـى إجيـاد املز                 

 . املساواة بني اجلنسنيممن الوعي الوطين بشأن مسألة عد

 علـى بروتوكـول منـع وقمـع     ٢٠٠٤وترحب اللجنة بتـصديق الدولـة الطـرف يف عـام         - ٩
االجتار باألشخاص، وخباصة النـساء واألطفـال، واملعاقبـة عليـه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة                   

 .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  

 الشواغل والتوصيات الرئيسية     

نما تشري اللجنة إىل االلتزام الـذي يقـع علـى عـاتق الدولـة الطـرف بتنفيـذ مجيـع                     بي  - ١٠
أحكام االتفاقية بصورة منهجية ومستمرة، ترى اللجنـة أن الـشواغل والتوصـيات احملـددة               
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وبناء على .  الدولة الطرفتأيت يف مقدمة اهتماماتيف هذه املالحظات اخلتامية تقتضي أن 
الطرف إىل أن تركز على هذه اجملاالت يف أنـشطة التنفيـذ الـيت             ذلك، تدعو اللجنة الدولة     

تضطلع هبا وأن تقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانـا مبـا اختذتـه مـن إجـراءات ومـا حققتـه                  
ــائج  ــع      . مــن نت ــة إىل مجي ــضا إىل تقــدمي هــذه املالحظــات اخلتامي ــة الطــرف أي ــدعو الدول وت

ى على كل املستويات، وإىل الربملـان والـسلطة    الوزارات املعنية، واهلياكل احلكومية األخر    
 . القضائية لكفالة تنفيذها بشكل فعال

  
 الربملان    

 عـن التنفيـذ الكامـل اللتزامـات         الرئيـسية يف حني تعيد اللجنة تأكيد أن املـسؤولية           - ١١
الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تقع على عاتق احلكومة أساسا وأهنا خاضعة للمساءلة عنه 

 وتـدعو الدولـة   ،خاصة، فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزمـة جلميـع فـروع احلكومـة         بصفة  
الطــرف إىل تــشجيع برملاهنــا الــوطين علــى أن يتخــذ، مبــا يتماشــى مــع واليتــه وإجراءاتــه،     
وحسب االقتضاء، التـدابري الالزمـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة وبعمليـة            

 .ع هبا احلكومة مبوجب االتفاقيةاإلبالغ املقبلة اليت تضطل
  

 الوضع القانوين للمساواة وعدم التمييز وتعريف التمييز     

 مــع متــسق وبــإدراج تعريــف للتمييــز ١٩٩٩ لــسنة ٤ ترحــب اللجنــة بالقــانون رقــم    - ١٢
وترحـب اللجنـة أيـضا بالعـدد الكـبري مـن القـوانني الـيت وضـعت يف           . االتفاقية يف القانون احمللي   

ن ألإال أن اللجنـة تأسـف       . املساواة بـني اجلنـسني وعـدم التمييـز        تعزيز  رف من أجل    الدولة الط 
ويف حـني رحبـت اللجنـة باملـضي         .  يف املمارسـة العمليـة     فعـال الكثري من هـذه القـوانني مل تنفـذ          

جنــة القلــق لقتــل اإلنــاث يف الدولــة الطــرف، يــساور المــسألة  بــشأن  اجلاريــةقــدما يف املناقــشة
هذه املسألة بشكل كاف يف القـوانني اجلنائيـة وغريهـا مـن القـوانني، وبـشأن                 بشأن عدم تناول    

 . قتل اإلناث يف الدولة الطرفمسألة عدم وجود بيانات موثوقة بشأن 

كـي تنفـذ حبكـم    توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطـرف كافـة التـدابري الـضرورية        - ١٣
لـضمان املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم          ية  الراممجيع التدابري القانونية    القانون وحبكم الواقع    

ويف هذا الـصدد، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف أن تـوفر املـوارد املاليـة والبـشرية                 . التمييز
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف        . هلذه التدابري القانونية  الكافية لرصد وتقييم التنفيذ الفعال      

لقــوانني األخــرى ذات الــصلة علــى اختــاذ كافــة التــدابري الــضرورية يف القــانون اجلنــائي وا  
للتــصدي لقتــل اإلنــاث، وذلــك يف إطــار زمــين واضــح، باإلضــافة إىل مجــع بيانــات موثوقــة 

 . قتل اإلناثمسألة بشأن 
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  باالتفاقية والربوتوكول االختياري مدى املعرفة    

 بينما تالحظ اللجنة التقدم الذي حترزه الدولة الطرف يف تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني                 - ١٤
 ملكافحة التمييز، تأسف اللجنة لعـدم       اتوحقوق املرأة يف بنما، ال سيما عن طريق سن تشريع         

عـدم كفايـة املعرفـة      رأة لآلليات القائمة للشكاوى و    كفاية املعلومات املقدمة بشأن استخدام امل     
 ومـوظفي  ئيةالقـضا الـسلطة   باالتفاقية والربوتوكول االختياري فيما بني مجيع فروع احلكومـة و         

 .  القانون والنساء أنفسهننفاذإ

مجيع التدابري الضرورية لكفالة وجود معرفة  تتخذأن هتيب اللجنة بالدولة الطرف   - ١٥
كافية بأحكام االتفاقية وتطبيقها من جانب مجيع فروع احلكومة والسلطة القضائية ليكون            

بـني اجلنـسني    املـساواة   إطار جلميع القوانني وأحكام احملاكم والسياسات املعنية ب       مبثابة  ذلك  
الدولـة الطـرف بإذكـاء الـوعي باالتفاقيـة بـني            اللجنـة أن تقـوم      وتوصـي   . والنهوض بـاملرأة  

وتوصــي اللجنــة الدولــة . ة الريفيــات ونــساء الــشعوب األصــلية النــساء أنفــسهن، وخاصــ
 بأن جتعل االتفاقية جزءا ال يتجزأ من التعليم القانوين للمـوظفيني العمـوميني،  أيضا الطرف  

وأن تكفـــل أن تكـــون روح االتفاقيـــة وأهـــدافها وأحكامهـــا معروفـــة جـــدا يف العمليـــات   
بــأن كــذلك وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف .  فيهــاالقــضائية وأن تــستخدم بــشكل معتــاد

تتخذ كافة التدابري املالئمة كي جتعل أحكام االتفاقية والربوتوكـول االختيـاري جـزءا مـن                
صعدة وأن تكون متاحـة مبختلـف لغـات الـشعوب األصـلية            النظام التعليمي، على كافة األ    

 . كي ميكن جلميع النساء والفتيات االطالع عليها
  

 التدابري اخلاصة املؤقتة    

يساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف ال تـستخدم التـدابري اخلاصـة املؤقتـة بـشكل                    - ١٦
 بـني املـرأة والرجـل يف        الفعليـة   بتحقيـق املـساواة    للتعجيـل منتظم بوصـفها اسـتراتيجية ضـرورية        

لتــدابري ل فهــم واضـح  عـدم وجـود  ويـساور اللجنـة القلــق أيـضا بــشأن    . مجيـع جمـاالت االتفاقيــة  
 تــسري مــن االتفاقيــة، الــيت ٤ســبب تطبيقهــا وفقــا للفقــرة األوىل مــن املــادة  واخلاصــة املؤقتــة، 

 .  بني املرأة والرجلةالفعليعاقة حتقيق املساواة ، مما يؤدي إلمباشرة على الدولة الطرف

تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى اسـتحداث تـشريعات حمـددة للتكفـل باعتمـاد                  - ١٧
 مـن   ٢٥لتوصـية رقـم     ل من االتفاقية، و   ٤تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة األوىل من املادة         

ل املساواة حبكم الواقع بني املرأة والرج     بتحقيق  التوصيات العامة للجنة من أجل اإلسراع       
.  احلرمـان  حالـة  الكـايف أو الـيت تكـون فيهـا يف            بالقـدر يف اجملاالت الـيت ال متثـل فيهـا املـرأة            

املباشـر  الـسريان   الدولة الطرف بإذكاء الوعي بني اجلمهور بشأن        أن تقوم   وتوصي اللجنة   



CEDAW/C/PAN/CO/7  
 

10-24304 5 
 

 التعجيـل  من االتفاقية، وكذلك بأمهية التدابري اخلاصة املؤقتة يف          ٤ للفقرة األوىل من املادة   
 .بعملية حتقيق املساواة بني اجلنسني

  
 األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة     

ترحب اللجنة بإنشاء هياكل وآليات مؤسسية جديدة مـن أجـل النـهوض بـاملرأة، مـن                   - ١٨
اجلهـات  قبيل املعهد الـوطين للمـرأة، واملديريـة الوطنيـة للمـرأة واجمللـس الـوطين للمـرأة، وهـذه                      

اللجنـة   يـساور القلـق  إال أن . وتنـاول األسـباب املتعـددة للتمييـز    املـساواة  ع  تـشجي مسؤولة عـن    
إمكانيـة حـدوث تـداخل يف       بـشأن   وبشأن مستوى التنسيق بني أعمال هـذه اهليئـات املختلفـة،            

ن األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة قد ال يكـون لـديها            ألويساورها القلق أيضا    . أعماهلا
 . لعمل بفعاليةلاملالية الكافية املوارد البشرية و

الدولة الطـرف األجهـزة القائمـة املعنيـة بتحقيـق املـساواة             أن تعزز   وتوصي اللجنة     - ١٩
دهــا بالــسلطات واملــوارد ، وتزو بــشكل كــافا بــارزاوجــودأن تتــيح هلــا بــبــني اجلنــسني، 
وتعزيز قدرهتا  على كافة األصعدة، وذلك من أجل زيادة فعاليتها،         الكافية  البشرية واملالية   

ــة إىل       ــوطين واحمللــي الرامي ــصعيدين ال ــسيق ورصــد اإلجــراءات املتخــذة علــى ال علــى التن
أيضا أن تقوم   الدولة الطرف   اللجنة  وتوصي  . النهوض باملرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني     

بإنشاء مهام واضحة لكل من هذه املؤسـسات املـسؤولة عـن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني                
 .  باملرأةوالنهوض

  
 املنظمات غري احلكومية    

إزاء ما ترحب اللجنة بوجود جمتمع مدين نشط يف الدولة الطرف، يـساورها القلـق               نبي  - ٢٠
املـرأة، يف إطـار تنفيـذ       حمدودية تعاون السلطات مع املنظمات غري احلكومية، وخاصة مجعيـات           

م مـن جانـب الدولـة الطـرف     وتعرب اللجنة عن قلقها بشأن ما يبدو من نقـص الفهـ       . االتفاقية
 . املنظمات فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية وتعزيز املساواة بني اجلنسنيهلذه بشأن الدور الرئيسي 

 بـشكل أكثـر فعاليـة        يف تنفيـذ االتفاقيـة     وحتث اللجنة الدولة الطرف على التعـاون        - ٢١
ي اللجنــة  وتوصــ. احلكوميــة، وخاصــة مجعيــات املــرأة مــع املنظمــات غــريوبأســلوب مــنظم

الدولة الطرف كذلك بالتشاور مع املنظمات غري احلكوميـة أثنـاء إعـداد التقريـر الـدوري                
  .املقبل
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 القوالب النمطية    

تقليديـة بـشأن   النمطيـة  القوالـب  ال عن قلقها بشأن استمرار وجـود   جمددا اللجنة ربتع  - ٢٢
ــذ   أدوار ومــسؤوليات املــرأة والرجــل يف األســرة ويف اجملتمــع، ممــا    ميثــل عائقــا كــبريا أمــام تنفي

 وإضـافة إىل    .املرأة حبقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـا         جسيمة حتول دون متتع      ةاالتفاقية ويشكل عقب  
شـديد مـن أن بعـض الفئـات مـن النـساء، إىل جانـب تـضررهن مـن                    ذلك، يساور اللجنـة قلـق       

 اسـتنادا إىل    القوالب النمطيـة اجلنـسانية، يـواجهن العديـد مـن أشـكال التمييـز وكـذلك العنـف                  
ويف هـذا   . ، على النحو الذي اعترف به الوفـد       أسباب من قبيل امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية      

الصدد، تالحـظ اللجنـة أن وسـائط اإلعـالم يف الدولـة الطـرف تعـزز تـصوير النـساء كـأدوات                       
 . جنسية وتسهم أيضا يف خمتلف أوجه التعصب العرقي

ى زيادة جهودهـا الراميـة إىل وضـع وتعزيـز بـرامج             حتث اللجنة الدولة الطرف عل      - ٢٣
ملــساواة بــني املــرأة والرجــل علــى  ا تــشجيع حتــسني فهــمشــاملة إلذكــاء الــوعي مــن أجــل  

هدف هـذه اجلهـود تعـديل       ستوينبغـي أن تـ    .  وتقـدمي الـدعم لـذلك       كافـة   اجملتمـع  مستويات
يات وأدوار املـرأة    املواقف املستندة إىل القوالب النمطية واألعراف الثقافيـة بـشأن مـسؤول           

اجملتمـع، كمـا تقتـضي املـواد        يف  والرجل يف األسرة ويف مكان العمل ويف احلياة السياسية و         
وحتث اللجنة الدولة الطـرف أيـضا علـى أن حتـول اعترافهـا              . من االتفاقية ) أ( ٥و  ) و (٢

ــز إىل اســتراتيجية شــاملة هتــدف إىل القــضاء علــى القوالــب    أشــكال مبــشكلة تعــدد  التميي
نمطيــة اجلنــسانية املتعلقــة بــاملرأة عمومــا، وخاصــة التمييــز ضــد املــرأة كمــا هــو حمــدد يف   ال

وميكــن أن تتــضمن هــذه االســتراتيجية بــرامج إلذكــاء الــوعي يف املنــاهج        . ٢٢ الفقــرة
، مبـا  علـى النطـاق األوسـع   الدراسية، وتدريب املعلمني وتوعية وسائط اإلعـالم واجلمهـور        

  .حتديداالفتيان ودف الرجال يف ذلك اختاذ إجراءات تسته
  

 نزيالت السجون    

الـسجون، وخاصـة    نـزيالت   يساور اللجنة القلـق بـشأن احلالـة الـصعب الـيت تواجههـا                 - ٢٤
وتالحـظ  . اخلـدمات الـصحية املالئمـة     حصوهلن على    املرافق و  وصوهلن إىل فيما يتعلق بإمكانية    

ــساء احملرومــات مــن احل     ــة مــع القلــق أن الكــثري مــن الن ــار اللجن ــواجهن آث ــة ي نتيجــة  ضــارة اري
 وتـشعر اللجنـة بقلـق شـديد       . إعمال حقوقهن األساسية   مما حيد من كفاءة      ،الكتظاظ السجون 

 بدنيـة ولفظيـة     عتـداءات وقـوع إ  بدعـاءات   االبـشأن   بشأن التمييز الذي تواجهه هؤالء النـساء و       
 .وجنسية يرتكبها أفراد الشرطة ضدهن 

 كفالــة تــوفري مرافــق وخــدمات صــحية مالئمــة حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى  - ٢٥
وهتيـب أيـضا بالدولـة الطـرف أن تتخـذ           . ميع النساء احملرومات من احلرية يف هذا البلـد        جل
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 السجون وأن تعزز اجلهود الكتظاظكافة التدابري املالئمة حلماية النساء من اآلثار السلبية 
ــوظفني ا      ــع امل ــدريب مهــين جلمي ــذهلا مــن أجــل تقــدمي ت ــيت تب ــساء   ال ــع الن ــون م ــذين يعمل ل

وهتيب احلكومة أيـضا بالدولـة الطـرف أن         . تهماحملرومات من احلرية وإجراء محالت لتوعي     
 .حتقق يف حاالت االنتهاك اليت يرتكبها أفراد الشرطة وأن تعاقب مرتكيب هذه اجلرائم

  
 العنف ضد املرأة    

ي لــه وللتعــايش املــدين،  ترحــب اللجنــة باخلطــة الوطنيــة ملنــع العنــف العــائلي والتــصد    - ٢٦
العوائـــق القانونيـــة واملؤســـسية للتغلـــب علـــى ، بوصـــفها صـــكا ٢٠٠٤املوضـــوعة منـــذ عـــام 

الـيت  وترحـب أيـضا باملوافقـة       . لعنـف العـائلي   املتعـددة ل  بعـاد   األالثقافية وتنـاول     - واالجتماعية
 بــالعنف ةمــؤخرا علــى تعــديالت القــانون اجلنــائي وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة املتعلقــصــدرت 
دارة احلاليــة مبنــع اإلتــدابري جديــدة للحمايــة، وتعـرب عــن تقــديرها اللتــزام  الــيت تــوفر العـائلي،  

تفـشي حـاالت    زيـادة   إال أن اللجنـة يـساورها القلـق مـن           . مشكلة العنف العائلي والتصدي هلا    
عنـف،  املقدمة لـضحايا ال   املالئمة  العنف ضد املرأة يف الدولة الطرف ونقص اخلدمات واحلماية          

 .ت للتوعية لتثقيف النساء حبقوقهننقص آليات اإلبالغ املتاحة وكذلك عدم وجود محالو

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تعــزز جهودهــا وأن تنفــذ بفعاليــة التــدابري       - ٢٧
التشريعية القائمة وتتصدي لكافة أشكال العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي،                  

دولـة الطـرف علـى االضـطالع        وحتـث أيـضا ال    . لجنةل ١٩العامة رقم    التوصية   مراعاةمع  
عن طريق وسائط اإلعالم من أجـل توصـيل الرسـالة بـأن     وتوعيته لتثقيف اجلمهور  بربامج  

 .غري مقبولةمجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي، 

مايـة مـن العقـاب واإليـذاء      وتالحظ اللجنة أيـضا مـع القلـق أن الفتيـات ال حيظـني باحل                - ٢٨
 . املمارسات مبثابة تدابري تأديبيةالبدنيني عندما تعترب هذه 

وحتث اللجنة الدولة الطرف، متاشيا مع توصيات جلنة حقـوق الطفـل، بـأن تـدرج           - ٢٩
وتوصـي  . ميع أشكال العقاب البدين ضد األطفال، وخاصة الفتيات       جل ايف تشريعاهتا حظر  

الطرف بإذكاء الوعي بالعواقب السلبية للتدابري التأديبية على النمو أيضا بأن تقوم الدولة   
 . االجتماعي للفتيات - النفسي

  
 واالستغالل اجلنسيباألشخاص االجتار     

 ترحب اللجنة باجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف للتحقيـق يف العوامـل                يف احلني الذي    - ٣٠
جتــار باألشــخاص واســتغالل بغــاء اإلنــاث، فهــي  واألســباب اجلذريــة والتــداعيات املرتبطــة باال 

 هبن يف الدولة الطـرف،      يتجرتالحظ مع القلق أن هناك عددا كبريا من النساء والفتيات الاليت            
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 للمالحقـة القـضائية   مـرتكيب تلـك األعمـال     من  جدا   مل يتعرض إال عدد ضئيل       يف الوقت الذي  
بالنـساء  ولـة الطـرف بـشأن االجتـار         وتأسف اللجنـة لـنقص البيانـات الـواردة مـن الد           . والعقاب

واالســتغالل اجلنــسي للنــساء والفتيــات ويــساورها القلــق بــشأن مــدى مشــول اإلطــار القــانوين    
 .اجلديد وتنفيذه 

هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكثف من جهودها ملكافحة مجيـع أشـكال االجتـار       - ٣١
مع وحتليل البيانات الواردة من     وهتيب بالدولة الطرف أيضا أن تقوم جب      . بالنساء والفتيات 

هم، وكفالـة محايـة     تـ بقاعم قـضائيا و    بالنـساء  الشرطة واملـصادر الدوليـة، ومالحقـة املتجـرين        
وهتيــب اللجنــة . حقــوق اإلنــسان للنــساء والفتيــات املتجــر هبــن والتكفــل بإعــادة تأهيلــهن 

اف كي  بالدولة الطرف كذلك أن تكفل حصول النساء والفتيات املتجر هبن على دعم ك            
ــ ــشهاد تمي ــة  . هتن دون خــوف مــن املتجــرين هبــن  كن مــن اإلدالء ب ــة الدول ــشجع اللجن وت

الطرف على وضع برامج إلذكاء الوعي، وتوسيع نطاق البحث بـشأن األسـباب اجلذريـة               
، القـضاة،   فئـات أخـرى    الفئـات التاليـة، ضـمن        ، وتقدمي تـدريب شـامل إىل       بالنساء لالجتار
، ومقـدمي الرعايـة الـصحية، ومـوظفي إنفـاذ القـانون،             نائيـة امني، وموظفي العدالـة اجل    واحمل

، وتعزيــز التعــاون  بالنــساءوذلــك يف مجيــع املــسائل املتعلقــة باالســتغالل اجلنــسي واالجتــار  
ويطلب إىل الدولة الطرف اإلبالغ عن تنفيذ .  اجملاورةالدولالثنائي واملتعدد األطراف مع 

علـــق باملالحقـــة القـــضائية ، وخاصـــة فيمـــا يت بالنـــساءالتــشريعات اجلديـــدة بـــشأن االجتـــار 
  . للمتجرين

  
 املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    

القـانون  املعـدل   ١٩٩٧يوليـه   / متـوز  ١٤ املـؤرخ    ٢٢مع ترحيب اللجنة بالقـانون رقـم          - ٣٢
ــذي يقــضي، ضــمن    ــور االنتخــايب وال ــة أم ــسبة  مجل ــة مــن املناصــب   ٣٠، بتخــصيص ن  يف املائ

املطلوبـة لكفالـة امتثـال األحـزاب        التـدابري    يساورها القلـق بـشأن عـدم اختـاذ           ،ية للنساء االنتخاب
ويساورها القلق أيضا بشأن ما يبدو من نقص يف الوعي واالهتمـام مـن              . صة احل هالسياسية هلذ 

 .ضم املزيد من النساءبجانب األحزاب السياسية 

 تبـذهلا مـن أجـل تنفيـذ القـانون      وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة اجلهـود الـيت     - ٣٣
وتقتـرح  .  بشكل فعال من أجل التشجيع على مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية            ٢٢رقم  

ــرف    ــة الطـ ــوم الدولـ ــضا أن تقـ ــة أيـ ــع اللجنـ ــادات  بوضـ ــدريب القيـ ــامج لتـ ــسائيةبرنـ  النـ
  .القرارصنع واالضطالع حبمالت للتوعية بشأن أمهية مشاركة املرأة يف 

  
 التعليم
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اللجنــة بــاجلهود الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف للقــضاء علــى يف احلــني الــذي ترحــب فيــه   - ٣٤
، فهـي تالحـظ مـع       “إىل األمام من أجل بنمـا     ”مالت من قبيل    القيام حب األمية، بسبل من بينها     

وتالحـظ  . ب األصـلية  القلق ارتفاع معدالت األمية بني الريفيات الاليت يتحـدثن لغـات الـشعو            
االت الدراسـة   جملـ لقلق أن خيارات التعليم العايل ال تزال تعكس أفكارا منطيـة            اللجنة أيضا مع ا   
 . املالئمة للمرأة

ــة إىل القــضاء علــى       - ٣٥ ــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا الرامي ــة الدول وتــشجع اللجن
سيما بني الريفيات الاليت يتحدثن لغات الشعوب األصـلية، مـع مراعـاة تعدديـة                األمية، ال 

وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضا على اختاذ تـدابري، مبـا يف ذلـك إجـراء                . داللغات يف البل  
دراسات، لتناول األسباب اجلذرية للتمييـز بـني اجلنـسني، ولـألدوار النمطيـة للجنـسني يف                 

 التـشجيع علـى    التعلـيم، وتـشجع الدولـة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل                   ميدان
 .  غري التقليديةإدخال النساء يف اجملاالت الوظيفية

ويــساور اللجنــة القلــق بــشأن العــدد الكــبري مــن الفتيــات الــاليت يتــسربن مــن املــدارس     - ٣٦
. اتني الظــاهرتنياملتعلقــة هبــنتيجــة للحمــل املبكــر وبــشأن نقــص االستقــصاءات أو الدراســات   

يــنص علــى ) ٢٩القــانون رقــم (أيــضا أنــه بــالرغم مــن وجــود حكــم قــانوين   اللجنــة وتأســف 
أثناء احلمل وبعده، ال توجد آليات فعالة موضوعة لكفالـة           التعليمالفتيات يف   تمرار  وجوب اس 

 .ذا القانونهل متثالالا

توصـــي اللجنـــة بـــأن جتـــري الدولـــة الطـــرف دراســـات أو استقـــصاءات لتحليـــل   - ٣٧
تيـسر مـن اسـتمرار    بـرامج أو خطـط   ، وأن تضع األسباب الرئيسية للحمل املبكر يف البلد 

 وتوصـي أيـضا بتنفيـذ اسـتراتيجية لرصـد االمتثـال            .امل يف تعليمهن املدرسـي    احلوالفتيات  
لفتيـات احلوامـل للتعلـيم     مـن إمتـام ا  ريتيـس ال على األجل القصري وبالتـايل  ٢٩للقانون رقم   

 .املدرسي
  

 العمالة

، ال تـزال     يف بنمـا   تالحظ اللجنة مع القلـق أنـه بـالرغم مـن ارتفـاع املـستوى التعليمـي                  - ٣٨
من النساء يعانني من ارتفاع معدالت العمالة الناقـصة والبطالـة، مبـا يف ذلـك يف املنـاطق                الكثري  

كمــا تــشعر اللجنــة . متدنيــة األجــرالعمالــة قطاعــات وال يــزال هنــاك عــزل للمــرأة يف الريفيــة، 
بــالقلق الســتمرار الفــارق الكــبري يف األجــر يف القطــاع اخلــاص وعــدم وجــود فهــم كــاف ملبــدأ 

القيمة، بالرغم من اجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف            يف  ي لقاء العمل املتساوي     األجر املتساو 
عــدم  وتالحــظ اللجنــة أيــضا مــع القلــق أن .لتعزيــز القــدرة املؤســسية لتعمــيم املنظــور اجلنــساين
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، ويـساورها القلـق     ي يواجهن التحرش اجلنسي   ئمل والال احلماية القانونية للعامالت احلوا   كفاية  
 .لطرفاألطفال بني الفتيات يف الدولة اعمل تفاع معدالت أيضا بشأن ار

هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ التدابري الـضرورية للقـضاء علـى التمييـز يف           - ٣٩
اختـاذ  وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى سـن التـشريعات و            . وعلى العزل املهين  التوظيف  

، متشيا مع   “ لقاء العمل املتساوي القيمة    األجر املتساوي ”التدابري املالئمة اليت تضمن مبدأ      
وتطلـب اللجنـة أن     . ١٠٠  رقم من االتفاقية واتفاقية منظمة العمل الدولية     ) د (١١املادة  

ها الدوري املقبل بيانات مصنفة حسب نـوع اجلـنس بـشأن            رتدرج الدولة الطرف يف تقري    
وحتـث اللجنـة    . يعمل األطفال واألجور واملعاشات التقاعدية وحقوق الضمان االجتمـاع        

تدابري تتسم بالكفاءة ملكافحة التحرش اجلنسي ولضمان       األخذ ب الدولة الطرف أيضا على     
  .احلقوق املتعلقة باألمومة

  
 الصحة

جمـايل  يساور اللجنة القلق بشأن عدم كفاية اعتـراف الدولـة الطـرف حبقـوق املـرأة يف                     - ٤٠
قــوق، ال ســيما فيمــا يتعلــق بتــأخر مناقــشة  الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة ومحايــة الدولــة هلــذه احل 

 إمكانيـة   لعـدم وتأسـف اللجنـة     .  بـشأن الـصحة اجلنـسية واإلجنابيـة        ٤٤٢مشروع القانون رقـم     
ــات،        ــات املراهق ــة إىل الفتي ــصحية املقدم ــة ال ــشأن خــدمات الرعاي ــى معلومــات ب احلــصول عل

وعـالوة  .  املبكـر  وخاصة يف املناطق الريفية، وكـذلك بـشأن العـدد الكـبري مـن حـاالت احلمـل                 
على ذلك، يساور اللجنة القلق من أنه ال يوجد يف الدولة الطرف هنج إزاء صـحة املـرأة يتـسم              

 .بالطابع الكلي ويعىن جبميع مراحل حياهتا

الـضرورية مـن أجـل التغلـب علـى        التـدابري   حتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ          - ٤١
وحتـث اللجنـة    . إصداره بأسرع ما ميكن    و ٤٤٢الذي حييط مبشروع القانون رقم      مود  اجل

 بتنظـيم األسـرة والـصحة       املتعلقـة الـربامج والـسياسات     حتـسني   الدولة الطـرف أيـضا علـى        
 للنـساء والفتيـات املراهقــات، ال سـيما يف املنـاطق الريفيــة،     واملـصممة لكـي تتــيح  اإلجنابيـة  

مبــا يف ذلــك احلــصول بــشكل فعــال علــى املعلومــات املتعلقــة خبــدمات الرعايــة الــصحية،    
مـن   ٢٤الصحة اإلجنابية ووسـائل منـع احلمـل، وفقـا للتوصـية العامـة رقـم                خدمات رعاية   

وتوصي اللجنـة   . بشأن املرأة والصحة ووفقا إلعالن ومنهاج عمل بيجني       توصيات اللجنة   
إدراج التثقيــف اجلنــسي املالئــم الراميــة إىل أن تزيــد أيــضا مــن جهودهــا بــالدولــة الطــرف 

  اللجنـة  وتوصـي . ج الدراسية وتنظـيم محـالت إعالميـة ملنـع محـل املراهقـات             للسن يف املناه  
كذلك أن تنتهج الدولة الطرف هنجا إزاء صحة املرأة يتسم بالطـابع الكلـي ويعـىن جبميـع                  

 .  على التعدد الثقايفاتركيزحبيث يشمل مراحل حياهتا، 
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 يف الدولـة الطـرف، الـيت        تالحظ اللجنة مـع القلـق املعـدالت العاليـة للوفيـات النفاسـية               - ٤٢
 تـوفر الرعايـة الطبيـة املالئمـة، وخاصـة بالنـسبة للنـساء الريفيـات ونـساء                   عدمتنجم أساسا عن    

ه نظـرا للـصعوبات     ويساور اللجنة القلق كـذلك مـن أنـ        . الشعوب األصلية والفتيات املراهقات   
النـساء احلـصول     مـن    الكامنة يف إنفاذ التشريعات احلالية يف الدولة الطـرف، ال تـستطيع الكـثري             

 ويـساور اللجنـة القلـق       . إىل عمليـات اإلجهـاض غـري املأمونـة         نلجـأ يعلى إجهاض قانوين، لذا     
بــشأن نقــص الــربامج الـيت تتــضمن تــدابري إلذكــاء وعـي الــضحايا بأمهيــة التمــاس العــالج   أيـضا  

 .احلادثالطيب بعد وقوع اعتداء جنسي وأمهية اإلبالغ عن 

ــة ا   - ٤٣ ــة الدول ــى      حتــث اللجن ــساء عل ــع الن ــة حــصول مجي ــى حتــسني إمكاني لطــرف عل
اخلدمات الصحية، ال سيما الاليت ينتمني إىل أكثر الفئات ضعفا، من قبيل نـساء الـشعوب         

وحتث أيـضا الدولـة الطـرف علـى         . األصلية والاليت ينحدرن من أصول أفريقية أو آسيوية       
ع معدالت الوفيات النفاسية    أن تعتمد دون إبطاء تدابري فعالة هتدف إىل حل مشكلة ارتفا          

ها وبعـدها وكفالـة إمكانيـة الوصـول إىل          ءعن طريق ضمان وجود رعاية قبل الوالدة وأثنا       
مرافق الرعاية الصحية واملساعدة الطبية اليت يقـدمها أفـراد مـدربون يف مجيـع أحنـاء البلـد،            

إلنفــاذ وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اعتمــاد ضــوابط  . وخاصــة يف املنــاطق الريفيــة
كي تتـيح للنـساء إمكانيـة احلـصول         لالقائمة بشأن حقوق املرأة يف اإلجهاض و      التشريعات  

. على خدمات عالية اجلودة لعالج املضاعفات الناشئة عن عمليات اإلجهاض غري املأمونة           
 عمليــات عـن حتقيــق شـامل أو دراسـة شــاملة   إلجـراء  أيــضا وزارة الـصحة  اللجنـة  وتـدعو  

الوفيـات  تلـك الـيت تـؤدي إىل     ة وتأثريها علـى صـحة املـرأة، وخاصـة           اإلجهاض غري املأمون  
ــية، ل ــون يالنفاسـ ــة    ذلـــك كـ ــراءات املتعلقـ ــشريعات واإلجـ ــه التـ ــوم عليـ ــاس تقـ ــة أسـ مبثابـ
 الدولــة الطــرف أيــضا علــى تيــسري إجــراء حــوار وطــين بــشأن  اللجنــةوحتــث. بالــسياسات

ات املترتبـة علـى القـوانني املقيـدة      حقوق املرأة يف الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك بـشأن التبعـ           
وتوصي كذلك أن تنشئ الدولة الطـرف بـرامج تتـضمن تـدابري إلذكـاء وعـي                 . لإلجهاض

ع اعتـــداء جنـــسي وأمهيـــة اإلبـــالغ  الـــضحايا بأمهيـــة التمـــاس العـــالج الطـــيب بعـــد وقـــو  
 . احلادث عن

تأســـف اللجنـــة لـــنقص املعلومـــات املتاحـــة بـــشأن مـــسألة فـــريوس نقـــص املناعـــة            - ٤٤
 ااإليدز، وأيضا بشأن ما يبدو من إضفاء للطـابع األنثـوي يف الدولـة الطـرف علـى هـذ                   /البشرية
 .، ال سيما فيما بني النساء والفتيات من الريفيات ونساء الشعوب األصليةاملرض

ــاول     - ٤٥ ــة الطــــرف أن تتنــ ــة بالدولــ ــشارهتيــــب اللجنــ ــة  انتــ ــريوس نقــــص املناعــ  فــ
تفاوت القوة بني املرأة والرجل، الذي مينـع املـرأة          تيجة  كونه ن اإليدز، مبا يف ذلك     /البشرية
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كمــا . يف الكــثري مــن األحيــان مــن اإلصــرار علــى اتبــاع ممارســات جنــسية آمنــة ومــسؤولة
النساء والفتيات  وتثقيف  لتوعية  الرامية  الدولة الطرف على تعزيز جهودها      اللجنة  تشجع  

وحتـث اللجنـة   . ا يف املناطق الريفية  ، ال سيم  الفريوسبطرق حيمني هبا أنفسهن من اإلصابة ب      
يف الكـشف   وقـا وإمكانـات متـساوية       الدولة الطرف على كفالة منح النـساء والفتيـات حق         

اإليـدز، وحـصوهلن علـى مـا يتـصل بـذلك مـن              /عن اإلصابة بفريوس نقص املناعة البـشرية      
ن وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أ         . االجتماعيـة اخلـدمات   خدمات الرعاية الـصحية و    

ن مـسألة   عـ تقدم يف تقريرها الدوري املقبل معلومات وبيانات مصنفة حسب نوع اجلـنس             
  .اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية

  
 الفئات الضعيفة من النساء

ترحب اللجنة مببادرات الدولة الطرف وبراجمهـا االجتماعيـة الراميـة إىل متكـني النـساء                  - ٤٦
ساورها القلـق بـشأن اسـتمرار ارتفـاع مـستويات الفقـر        يـ غـري أنـه     الاليت يعشن يف فقـر مـدقع،        

لريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية، وكـذلك          اواالستبعاد االجتماعي للنساء يف بنما، ال سيما        
 .قوقهن األساسيةحتول دون متتعهن حببشأن العقبات اليت 

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز املبــادرات الراميــة إىل تــشجيع الــتمكني    - ٤٧
وتـشجع اللجنـة    . االقتصادي للمـرأة، مـع مراعـاة خـصوصية وضـع خمتلـف فئـات النـساء                

الدولة الطـرف أيـضا علـى إرسـاء آليـات كـي ترصـد بانتظـام أثـر الـسياسات االجتماعيـة                       
  .واالقتصادية على املرأة

 معلومات مفصلة فيما يتعلق بالفئـات الـضعيفة مـن النـساء،             لعدم توفر وتأسف اللجنة     - ٤٨
ــل ــواجهن        المث ــاليت ي ــساء ال ــن الن ــة وغريهــن م ــسنات وذوات اإلعاق ــات وامل ــات والريفي الجئ

 .أشكاال متعددة للتمييز

 تقــدم يف تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات شــاملة  مــدعوة ألنالدولــة الطــرف و  - ٤٩
الالجئـات والريفيـات    مبـن فـيهن     وبيانات إحصائية عن حالة الفئات الضعيفة مـن النـساء،           

  .ي يواجهن أشكاال متعددة للتمييزئوات اإلعاقة وغريهن من النساء الالواملسنات وذ
  

 العالقات األسرية

 اسـتمرار اشـتمال القـانون املـدين علـى أحكـام متيـز ضـد            إزاءشديد  يساور اللجنة قلق      - ٥٠
 وتأســف .احلــد األدىن لــسن الــزواجفيمــا يتعلــق ب، وخاصــة يف جمــال العالقــات األســريةاملــرأة 

إذا مـنخفض للغايـة،     الذي هـو    سن الزواج   احلد األدىن ل  الدولة الطرف مل تعدل بعد      اللجنة أن   
 من االتفاقيـة،    ١٦ من املادة    ٢لفقرة  خالفة ل للفتيان، بامل عاما   ١٦ عاما للفتيات و     ١٤ال يزال   
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ويـساورها  .  التفاقية حقـوق الطفـل     ١٤، واملادة    من توصيات اللجنة   ٢١والتوصية العامة رقم    
تقاســم ممتلكــات الزوجيــة عنــد الطــالق إال علــى املمتلكــات   ســريان بــشأن عــدم القلــق أيــضا 

 مــن قبيــل ،، وأن ذلــك ال يــشمل املمتلكــات غــري امللموســة )املنقولــة وغــري املنقولــة(امللموســة 
 .املعاش التقاعدي وصناديق االدخار

سة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة يف دورهتـا الـساد         ومتشيا مع توصـية جلنـة حقـوق الطفـل             - ٥١
، هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقضي على )CRC/C/15/Add. 233(والثالثني بشأن بنما 

. أي أحكــام متييزيــة تتعلــق باألســرة والــزواج كــي جتعــل تــشريعاهتا متماشــية مــع االتفاقيــة  
، حتث اللجنة الدولة الطرف على رفـع احلـد األدىن لـسن الـزواج لكـل مـن            بصفة خاصة و

 مــن االتفاقيــة، ومــع ١٦ مــن املــادة ٢ عامــا، متــشيا مــع الفقــرة  ١٨الرجــال والنــساء إىل 
.  التفاقيـة حقـوق الطفـل      ١٤، ومـع املـادة       مـن توصـيات اللجنـة      ٢١التوصية العامـة رقـم      

وتوصي أيضا أن تتخذ الدولة الطـرف التـدابري التـشريعية الـضرورية مـن أجـل االعتـراف                   
ية وصناديق االدخار، بوصـفها جـزءا       باملمتلكات غري امللموسة، من قبيل املعاشات التقاعد      

  .من ممتلكات الزوجية
  

 مجع البيانات وحتليلها    

ترحــب اللجنــة بــاجلهود الوطنيــة الــيت تبــذهلا الدولــة الطــرف لتحــسني نظــام مجــع      - ٥٢
مستكملة ن هذه اجلهود ليست ألإال أهنا تأسف . البيانات واستكمال املؤشرات اجلنسانية

ــا  ــصعيد املؤســسي متام ــى ال ــل واســتخدام     أل وعل ــق بالتحلي ــاك ثغــرات تتعل ــزال هن ــه ال ت ن
وتأسـف اللجنـة أيـضا لـنقص        . اإلحصاءات بشأن املسائل اجلنـسانية لـدى الدولـة الطـرف          

املعلومــات اإلحــصائية املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس يف الكــثري مــن اجملــاالت الــيت تتناوهلــا   
 .االتفاقية

هودهـا الراميـة إىل إنـشاء نظـام شـامل      توصـي اللجنـة بـأن تزيـد الدولـة الطـرف مـن ج         - ٥٣
. االتفاقيــةاملــشمولة بوموحــد للمعلومــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس يف مجيــع اجملــاالت        

وتوصي اللجنة أيضا أن تـدرج الدولـة الطـرف يف تقريرهـا املقبـل بيانـات وحتلـيالت إحـصائية                     
ر التــدابري مــصنفة حــسب نــوع اجلــنس وحــسب املنــاطق الريفيــة واحلــضرية، كــي تــشري إىل أثــ  

ــا حتقــق مــن  املتخــذة وإىل  ــائجم ــد مــن     نت ــرأة يف العدي ــة امل ــر مشــوال حال ــشكل أكث ، لتوضــح ب
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف أن تـويل اهتمامـا             . اجملاالت، ال سيما فيما يتعلـق مبـسألة العنـف         

 نـساء الـشعوب   الريفيـات و  ، مبـن فـيهن       ضـعفا   بأكثر فئات النـساء    املتعلقةخاصا جبمع البيانات    
 .األصلية واملهاجرات والعامالت احملليات، ال سيما من الفتيات
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 إعالن ومنهاج عمل بيجني

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني على حنو كامـل، عنـد تنفيـذ التزاماهتـا                 - ٥٤
مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل 

 .  إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلالدولة الطرف
  

 األهداف اإلمنائية لأللفية

ــق        - ٥٥ ــه لتحقي ــة أمــر ال غــىن عن ــذ الكامــل والفعــال لالتفاقي ــة أيــضا أن التنفي تؤكــد اللجن
نساين وإىل جتـسيد أحكـام االتفاقيـة     اجلنظور  املكما تدعو إىل إدماج     . األهداف اإلمنائية لأللفية  

ــة     بوضــوح يف مج ــة، وتطلــب إىل الدول ــة لأللفي ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي ــع اجلهــود الرامي ي
  . الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  
  

 التصديق على املعاهدات األخرى    

تالحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة           - ٥٦
عزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان اخلاصة هبا وحبرياهتا األساسية يف           يُ )١(ساناملتعلقة حبقوق اإلن  
 تنيلذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على املعاهدتني الل. مجيع جوانب احلياة

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              : مل تصبح بعد طرفا فيهما، ومهـا      
 .اقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوأفراد أسرهم، واالتف

  
 نشر املالحظات اخلتامية

على نطاق واسع حىت يكون      تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات اخلتامية يف بنما         - ٥٧
عامة الناس، مبن فـيهم املـسؤولون احلكوميـون والـساسة والربملـانيون واملنظمـات النـسائية                 

 على بينة مـن التـدابري الـيت اختـذت لـضمان املـساواة القانونيـة                 ومنظمات حقوق اإلنسان،  
وتطلـب  . والفعلية بني الرجل واملرأة ومن التدابري األخرى الـالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد               

إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل تعزيــز جهــود نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري،         

                                                         
ــاحلق       )١(   ــدويل اخلــاص ب ــة، والعهــد ال ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــة العهــد ال وق املدني

والسياسية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                   
التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنـسانية أو                         

لدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية         املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية ا     
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
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بيجني، ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة        والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل       
املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 

ــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين   ــسائية ومنظمــات   “وال ، وال ســيما علــى املنظمــات الن
 .حقوق اإلنسان

  
 متابعة املالحظات اخلتامية

 الدولة الطرف أن توافيهـا، يف غـضون سـنتني، مبعلومـات خطيـة               تطلب اللجنة إىل    - ٥٨
وتطلـب  .  أعـاله  ٤١و  ١٣ الـواردة يف الفقـرتني       اتعن اخلطـوات املتخـذة لتنفيـذ التوصـي        

اللجنة أيضا إىل الدولة الطرف أن تنظر يف التماس التعاون واملساعدة التقنيني، مبا يف ذلك 
 مـــن أجـــل تنفيـــذ التوصـــيات  االقتـــضاء،اخلـــدمات االستـــشارية، إذا لـــزم األمـــر وعنـــد  

 . أعاله املذكورة
  

   واملبادئ التوجيهية إلعداد التقاريرموعد التقرير املقبل    

لــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه  ا تــرد علــىتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن    - ٥٩
. اقيــة مــن االتف١٨املالحظــات اخلتاميــة يف تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــّدم مبوجــب املــادة  
  .٢٠١٤فرباير /وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف شباط

املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي          ”تدعو اللجنـة الدولـة الطـرف أن تتبـع             - ٦٠
التقارير مبوجـب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان، مبـا فيهـا املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة                   

 الـيت أقـرت يف االجتمـاع    “ وثيقـة أساسـية موحـدة ووثـائق خاصـة مبعاهـدات بعينـها          بتقدمي
 ٢٠٠٦يونيـه   /اخلامس املـشترك بـني جلـان هيئـات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران                 

)HRI/MC/2006/3و  Corr.1 .( املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بتقــدمي التقــارير ”وجيــب تطبيــق
ينــاير /رهتــا اللجنــة يف دورهتــا األربعــني يف كــانون الثــاين، الــيت أق“اصــة مبعاهــدات بعينــهااخل

املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي وثيقـة أساسـية              ”، على حنو مـشترك مـع        ٢٠٠٨
املبـادئ التوجيهيـة املنـسقة املتعلقـة بتقـدمي          ”وهذه املبادئ التوجيهية تـشكل معـا        . “موحدة

وينبغـي أال يتجـاوز     . “كال التمييز ضد املـرأة    التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أش      
 الوثيقــة زيــدصــفحة، يف حــني ال ينبغــي أن ت ٤٠بعينــها  اتحجــم الوثيقــة املتعلقــة مبعاهــد 
  . صفحة٨٠-٦٠عن األساسية املوحدة املستكملة 

  
 


