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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلامسة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير /شباط ٥ -يناير / الثاينكانون ١٨
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  أوكرانيا    

  
ــا نظـــــرت اللجنـــــة يف التقريـــــرين الـــــدوريني الـــــسادس والـــــسابع اجملّمعـــــني    - ١  ألوكرانيـــ
)CEDAW/C/UKR/7 (   ٢٠١٠ ينـاير / الثـاين  كـانون  ٢١ني يف   ت املعقود ٩١٠ و   ٩٠٩يف جلستيها. 

، وتـرد ردود حكومـة   CEDAW/C/UKR/Q/7وتـرد قائمـة بالقـضايا واألسـئلة املطروحـة يف الوثيقـة       
  .CEDAW/C/UKR/Q/7/Add.1أوكرانيا يف الوثيقة 

  
  مقدمة    

ــديرها للدو     - ٢ ــن تق ــة ع ــرب اللجن ــسادس      تع ــدوريني ال ــا ال ــدميها تقريريه ــة الطــرف لتق ل
والــسابع اجملّمعــني، اللــذين يلتزمــان باملبــادئ التوجيهيــة الــيت حــددهتا اللجنــة إلعــداد التقــارير،   

وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف . ويــضعان يف االعتبــار املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة للجنــة
واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل قدمتــه مــن ردود خطيــة علــى قائمــة القــضايا  ملــا

ــة        ــها اللجن ــيت طرحت ــى األســئلة ال ــه مــن عــرض شــفوي وردود شــفوية عل ــا قدم ــدورة، ومل . ال
حتيط اللجنة مع التقدير علماً باملواد اإلضافية املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني الـيت ُوّزعـت                   كما

  .أثناء اجللسة على أعضاء اللجنة
 بوفـد الدولـة الطـرف، برئاســة املمثـل الـدائم ألوكرانيـا لـدى مكتــب        وترحـب اللجنـة    - ٣

ــوزارة األســرة        ــذي ضــم ممــثلني ل ــة األخــرى يف جنيــف، وال األمــم املتحــدة واملنظمــات الدولي
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وتعـرب اللجنـة عـن      . والشباب والرياضـة، ووزارة الـشؤون الداخليـة، ووزارة التعلـيم والعلـوم            
  .رى بني الوفد وأعضاء اللجنةتقديرها للحوار الصريح والبناء الذي ج

وترحــب اللجنــة بتقــدير الدولــة الطــرف لإلســهام اإلجيــايب ملنظمــات حقــوق اإلنــسان     - ٤
  .واملنظمات النسائية غري احلكومية يف تنفيذ االتفاقية

      
  اجلوانب اإلجيابية    

 علـى   ٢٠٠٣سـبتمرب   /تالحظ اللجنـة، مـع التقـدير، تـصديق الدولـة الطـرف يف أيلـول                 - ٥
  .وتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالرب
 قـانون التكـافؤ     ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٨وترحب اللجنة باعتماد برملـان أوكرانيـا، يف           - ٦

، بغــرض حتقيــق ٢٠٠٦ينــاير / الثــاينكــانونيف احلقــوق والفــرص الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف  
  . جماالت اجملتمعاملساواة بني املرأة والرجل يف مجيع

وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف ملــا تبذلــه مــن جهــود ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة،    - ٧
ســيما العنــف العــائلي، مــن خــالل مجلــة طــرق منــها اعتمــاد قــانون منــع العنــف العــائلي،      وال

، والـذي حـدد     )٢٠٠٣يف عام   (، والقانون املعّدل لقانون املخالفات اإلدارية       )٢٠٠١عام   يف(
 مركـزاً لتأهيـل     ٣٠ملسؤولية عن ارتكاب العنف يف األسـرة، فـضالً عـن إنـشاء مـا يزيـد علـى                    ا

ــا  ــاً واجتماعي ــة الطــرف قــد    . ضــحايا العنــف طبي ــة مــع التقــدير أن الدول هــذا، وتالحــظ اللجن
 يف محلـة متعـددة الـسنوات ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، تلـك احلملـة                    ٢٠٠٨شاركت يف عام    

  .األمني العاماليت كانت مببادرة من 
ــسخرة          - ٨ ــع ال ــة الطــرف ملكافحــة ومن ــيت اختــذهتا الدول ــاإلجراءات ال ــة ب وترحــب اللجن

، مبــا يف ذلــك ٢٠٠٢واالجتــار باألشــخاص، منــذ النظــر يف تقريرهــا الــدوري املاضــي يف عــام   
، وقيامهـا يف    ٢٠٠٥-٢٠٠٢اعتماد برنامج شامل ملنع االجتار باألشخاص يف أوكرانيـا للفتـرة            

 بالتــصديق علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة          ٢٠٠٤عــام 
  .وبروتوكوالهتا التكميلية

 علــى قــانون مفــوض حقــوق ٢٠٠٨وترحــب اللجنــة بالتعــديل الــذي أجــري يف عــام    - ٩
اإلنسان، عمالً بقانون التكافؤ يف احلقوق والفرص، والذي يوّسع من مسؤوليات أمني املظـامل              

ــرأة       فيمــا ي ــق التكــافؤ يف احلقــوق والفــرص بــني امل ــل رصــد حتقي ــسانية، مث ــق بالقــضايا اجلن تعل
  .والرجل، والنظر يف الشكاوي املتعلقة بالتمييز القائم على أساس نوع اجلنس
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   والتوصياتيةالشواغل الرئيس    
تشري اللجنة إىل التـزام الدولـة الطـرف بالتنفيـذ املنـهجي واملـستمر جلميـع أحكـام                     - ١٠
تفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات احملـّددة يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة تتطلـب أن            اال

توليها الدولـة الطـرف اهتمامهـا علـى سـبيل األولويـة مـن تارخيـه وإىل حـني تقـدمي التقريـر                        
وعليه، فإن اللجنة حتث الدولة الطرف على التركيـز علـى تلـك اجملـاالت               . الدوري املقبل 

ها، وأن تبلغ عن اإلجـراءات الـيت اختـذت والنتـائج الـيت حتققـت، يف                 لدى تنفيذها ألنشطت  
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي هـذه املالحظـات اخلتاميـة             . تقريرها الدوري املقبل  

 لـــضمان وإىل اجلهـــاز القـــضائي،) فريخوفنـــا رادا(إىل مجيـــع الـــوزارات املعنيـــة، والربملـــان 
  .بالكامل تنفيذها

  
  الربملان    

على حني أن اللجنة تؤكد جمدداً أن احلكومـة مـسؤولة يف املقـام األول، وخاضـعة                   - ١١
للمساءلة بوجه خاص، عن التنفيذ الكامل اللتزامـات الدولـة الطـرف، مبوجـب االتفاقيـة،           
ــة الطــرف        ــدعو الدول ــة، وت ــع أجهــزة احلكوم ــة جلمي ــة ملزم ــى أن االتفاقي ــشدد عل ــا ت فإهن

، وفقــاً لواليتــه وإجراءاتــه، علــى القيــام، عنــد )راداوفنــا فريخ(تــشجيع برملاهنــا الــوطين  إىل
االقتضاء، باختاذ اخلطوات الضرورية فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتاميـة، وبعمليـة             

  .اإلبالغ املقبلة اليت تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية
  

  املالحظات اخلتامية السابقة    
الـيت أثـريت والتوصـيات الـيت قُـدمت يف مالحظاهتـا             تأسف اللجنة ألن بعض الشواغل        - ١٢

مل تعاجل معاجلة كافية، وال سيما منها تلك املتعلقـة بالقوالـب            ) A/57/38انظر  (اخلتامية السابقة   
النمطيــة املــستمرة الــيت ال تــزال تواجههــا املــرأة، والتعريــف باالتفاقيــة، ونقــص متثيــل املــرأة يف    

اعـات احليـاة العامـة، وعـدم تطبيـق إجـراءات إجيابيـة، مثـل               املستويات األعلى يف العديد من قط     
  .حتديد احلصص وغريها من التدابري اخلاصة املؤقتة

وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى بـذل كـل جهـد ممكـن للتعـاطي مـع التوصـيات                    - ١٣
  .اليت مل ُتنفذ بعد، فضالً عن الشواغل الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  
  ة واإلطار القانوين للمساواة وعدم التمييز، تعريف التمييزحالة االتفاقي    

على حني أن اللجنة تالحظ ما حققته الدولة الطرف من تقدم يف تعزيـز املـساواة بـني                    - ١٤
اجلنسني وحقوق اإلنسان اليت للمرأة يف أوكرانيا، وال سيما بسّن تشريعات ضد التمييز، فإهنـا               
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 استخدام املـرأة آلليـات الـشكاوى القائمـة، مبـا يف ذلـك       تأسف لنقص املعلومات املقدمة بشأن    
هـذا، وتكـرر اللجنـة      . املعلومات املتعلقة بالقضايا املعروضة على احملـاكم ونتـائج تلـك القـضايا            

، والــيت تفيــد بأنــه ال يــزال ٢٠٠٢اإلعــراب عــن قلقهــا مــن املالحظــات اخلتاميــة الــسابقة لعــام 
قها، مبا يف ذلك يف صفوف اجلهـاز القـضائي والقـائمني    هنالك عدم إملام باالتفاقية وفرص تطبي     

  .بإنفاذ القانون، والنساء أنفسهن
وحتـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى إجـــراء محـــالت للتوعيـــة حـــول االتفاقيـــة     - ١٥

كمــا تــشجع . وبروتوكوهلــا االختيــاري موجهــة إىل األخــصائيني القــانونيني وعامــة النــاس   
ــربامج     ــز ال ــى تعزي ــة الطــرف عل ــضاة واحملــامني    الدول ــة، وال ســيما للق ــة والتدريبي التعليمي

وموظفي إنفاذ القانون بشأن نطاق االتفاقية، بغيـة تـشجيعهم علـى االسـتعانة باالتفاقيـة يف                 
كما تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف تقـدمي معلومـات يف تقريرهـا                . اإلجراءات القضائية 

املزعوم ضد املرأة، املرفوعـة لـدى   الدوري املقبل حول عدد وأنواع الشكاوى من التمييز      
 وغـري ذلـك مـن آليـات الـشكاوى،           احملاكم، ومكتب املدعي العـام، ومكتـب أمـني املظـامل،          

  .يف ذلك معلومات حول ما انتهت إليه هذه الشكاوى من نتائج مبا
وعلــى حــني أن اللجنــة تــثين علــى اعتمــاد قــانون التكــافؤ يف احلقــوق والفــرص، فإهنــا     - ١٦

ها إزاء عدم وضوح القانون فيمـا يتعلـق بآليـات الـشكاوى واجلـزاءات يف حالـة                  تعرب عن قلق  
وفيمـا يتعلـق   . التمييز القائم على أساس اجلنس، مما قد حيول دون تنفيـذه علـى الوجـه األكمـل       

بتعريف التمييز ضد املـرأة، الـوارد يف قـانون التكـافؤ يف احلقـوق والفـرص، تعـرب اللجنـة عـن                      
  . من االتفاقية١ صراحة التمييز غري املباشر، وفقاً للمادة قلقها من أنه ال يشمل

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعديل قانون التكافؤ يف احلقوق والفرص، لتعزيز   - ١٧
آليات الـشكاوى والعقوبـات، وجلعـل تعريـف التمييـز ضـد املـرأة متوافقـاً توافقـاً تامـاً مـع                  

  .ملباشر وغري املباشر على السواء من االتفاقية، بشموله للتمييز ا١املادة 
  

  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
علــى حــني أن اللجنــة تعــرب عــن تقــديرها إلنــشاء العديــد مــن اهلياكــل واهليئــات يف       - ١٨

ــاملرأة، مبــا يف ذلــك تعــيني       ــة بالنــهوض ب ــة املعني ــز اآلليــات الوطني ــة الطــرف، هبــدف تعزي الدول
عنـيني بقـضايا اجلنـسني، يف الـوزارات وعلـى املـستوى اإلقليمـي،               مستشارين وضـباط اتـصال م     

فـضالً عـن تنــسيق دور وزارة األسـرة والــشباب والرياضـة، فـإن القلــق يـساورها ألن األجهــزة       
ــة         ــشرية واملالي ــوارد الب ــا يكفــي مــن امل ــة أو ظهــور كــاف أو مب ــسلطة كافي ــع ب ــة ال تتمت الوطني

كمـا  .  باملرأة واملساواة بني اجلنسني على حنو فعال       لالضطالع بواليتها، وتعزيز عملية النهوض    
أهنا تعرب عن قلقها لقدرة الوزارة احملدودة علـى التنـسيق والتعـاون علـى حنـو فعـال مـع مجيـع                       
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اهلياكــل املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني علــى الــصعيدين الــوطين واحمللــي، وكــذلك التعــاون مــع 
  .املنظمات النسائية

دولة الطرف بتقوية األجهزة الوطنية بتعزيز سـلطتها وظهورهـا،          وتوصي اللجنة ال    - ١٩
وذلك جبملة طرق منها رفع مستواها احلكـومي، وبتزويـدها مبـوارد بـشرية وماليـة كافيـة،            

 وينبغـي أن يـشمل ذلـك، علـى وجـه اخلـصوص، حتـسني التنـسيق بـني                    .جلعلها أكثر فعالية  
ى الــصعيدين الــوطين واحمللــي، وتعزيــز خمتلــف اهلياكــل املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني، علــ 

  .التعاون مع اجملتمع املدين
وإذ تضع اللجنة يف حسباهنا أن خطة العمل الوطنية للنـهوض بـاملرأة، وتعزيـز املـساواة         - ٢٠

، سوف يتم إجنازها قريباً، فإن القلق يـساورها         ٢٠١٠-٢٠٠٦بني اجلنسني يف اجملتمع، للفترة      
 بتقييم تنفيذ هذه اخلطة، واملتعلقة مبا حتقق من نتـائج، فـضالً عمـا               إزاء نقص املعلومات املتعلقة   
  .صودف من عقبات وحتديات

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى القيــام؛ بالتعــاون مــع املنظمــات النــسائية،      - ٢١
بصياغة واعتماد خطة عمل وطنية جديدة تقـدم هنجـاً شـامالً للمـساواة بـني اجلنـسني، مـع         

 واضحة، آخذة يف االعتبار املمارسـات اجليـدة والـدروس املـستفادة             وضع أهداف ومعايري  
كمــا توصــي . مــن اخلطــة الــسابقة للدولــة املتعلقــة بالــشؤون اجلنــسانية وتوصــيات اللجنــة 

  .اللجنة الدولة الطرف بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذ اخلطة
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 يف احلقـوق والفـرص بـني املـرأة          التكافؤأن قانون   ير  مع التقد تالحظ اللجنة   على حني     - ٢٢

ــدودة         ــات احمل ــساورها إزاء املعلوم ــق ي ــة، إال أن القل ــدابري اخلاصــة املؤقت ــشري إىل الت والرجــل ي
ــل          ــرأة مــن نقــص التمثي ــا امل ــاين فيه ــيت تع ــدابري يف اجملــاالت ال ــوافرة عــن اســتخدام هــذه الت املت

 اللـوايت يعـانني مـن أشـكال متييـز           اتلنـساء املستـضعف   احلرمان مـن املزايـا، وإزاء جمموعـات ا         أو
  .متعددة، مثل نساء الروما

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعرِّف مجيع املـسؤولني املعنـيني مبفهـوم التـدابري               و  - ٢٣
 الصادرة  ٢٥وللتوصية العامة رقم      من االتفاقية  ٤ من املادة    ١اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة     

عتمد وتنفذ تدابري خاصة مؤقتة، مبا فيها احلصص، يف إطـار اسـتراتيجية   عن اللجنة، وبأن ت 
حتقيق مساواة موضوعية بني اجلنسني يف اجملاالت اليت تعاين فيها املرأة من            هتدف إىل   شاملة  

فات فيما يتعلق مبجموعـات النـساء املستـضع   كذلك نقص التمثيل أو احلرمان من املزايا، و     
  .ييز متعددة، مثل نساء الرومااللوايت يعانني من أشكال مت
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  القوالب النمطية    
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقهـا إزاء اسـتمرار القوالـب النمطيـة التقليديـة فيمـا يتعلـق                     - ٢٤

 املنوطة بالنساء والرجال يف األسرة واجملتمـع بـصورة عامـة، األمـر الـذي                واملسؤولياتباألدوار  
وسببا جذريا لوضع املـرأة الـضعيف يف احليـاة الـسياسية            يشكل عقبة كأداء أمام تنفيذ االتفاقية       

واللجنة قلقـة أيـضا إزاء اسـتمرار القوالـب النمطيـة يف الكتـب               . وسوق العمل وجماالت أخرى   
  .املدرسية والتحيز اجلنسي ضد املرأة يف وسائط اإلعالم واحلمالت الدعائية

لـى القوالـب النمطيـة      حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودهـا للتغلـب ع          و  - ٢٥
 بوسائل منها محالت التوعية اليت تشدد علـى املـساواة بـني       ،القائمة على التمييز ضد املرأة    

املرأة والرجل يف املركـز واملـسؤوليات يف اجملـالني اخلـاص والعـام؛ ومنـها التثقيـف يف جمـال              
تـب املدرسـية    حقوق اإلنسان وتدريب املدّرسني يف جمال املساواة بني اجلنسني وتنقـيح الك           

كــذلك حتــث اللجنــة الدولــة  . لتنظيفهــا مــن القوالــب النمطيــة القائمــة علــى نــوع اجلــنس  
 اإلعالم على القضاء  على الدعاية املتحيزة جنسيا ضد املرأة طالطرف على تشجيع وسائ 

 القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس، وعلى إعطـاء صـورة إجيابيـة عـن                واملستندة إىل 
وة على ذلك، توصي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تـستهدف حتديـدا القوالـب                   وعال. املرأة

  . مثل نساء الروما،اتالنمطية املوجهة ضد جمموعات النساء املستضعف
  

  العنف ضد املرأة
 ترحب اللجنة بالتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للقضاء علـى العنـف ضـد               على حني   - ٢٦

ــانون احل   ــرأة، وخباصــة اعتمــاد ق ــائلي   امل ــة مــن العنــف الع ــزال  )٢٠٠١(ماي ــق ال ي ، إال أن القل
وخــصوصا إزاء نقــص املعلومــات عــن التنفيــذ  , يــساورها إزاء اســتمرار انتــشار هــذه الظــاهرة 

بـني  ‘‘ الغرامات هي األغلبيـة املطلقـة     ’’ أن   أيضاوتالحظ اللجنة مع القلق     . لقانونذا ا الفعلي هل 
 أعمال العنف العائلي، وهي عقوبـة عدميـة الفعاليـة           العقوبات اليت تفرضها احملاكم على مرتكيب     

، ألهنـا   ١٥ و   ١٤إىل حد بعيد كمـا يـستدل علـى ذلـك مـن إجـابيت الدولـة الطـرف اخلطيـتني                      
وباإلضـافة إىل ذلـك، تأسـف اللجنـة         . تطال مرتكب الفعل حتديدا بل تؤثر يف األسرة ككل         ال

نوع اجلنس فيما يتعلق بأمناط العنـف       لغياب املعلومات عن البيانات اإلحصائية املصنفة حسب        
  .ضد املرأة وعدد الضحايا من اإلناث

) ٢٠٠١(حتث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ قانون احلماية من العنف العائلي              - ٢٧
وحتث الدولة الطرف علـى العمـل مـن أجـل           . تنفيذا فعاال وعلى رصد أثره يف وضع املرأة       

 العامـة   للتوصـية عنف ضد املرأة والتصدي هلـا، وفقـا         اعتماد هنج شامل ملنع مجيع أشكال ال      
، وعلى حتسني أعمال البحـث ومجـع البيانـات الـيت تقـوم هبـا                 الصادرة عن اللجنة   ١٩رقم  
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 يف تقريرهـا    األعمـال بشأن انتشار العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه، وإدراج نتائج تلـك            
 مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة          وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ       .الدوري املقبل 

إنــــزال عقوبــــات فعالــــة يف إطــــار قــــضايا العنــــف العــــائلي تــــستهدف حتديــــدا مــــرتكيب 
  .العنف أعمال
  ترحب اللجنة بإنشاء مالجئ ومراكـز اجتماعيـة لـضحايا العنـف العـائلي،             وعلى حني   - ٢٨

ن االسـتفادة مـن تلـك        القلق يساورها إزاء العقبات اليت تصطدم هبا النـساء عنـد حماولتـه             إال أنّ 
اخلدمات بسبب شروط التسجيل الرمسي وحدود السن وعدم توافر التمويل الكايف لدى تلـك              

  .املراكز وعدم توافر تلك املراكز يف مجيع املناطق
 اســتفادةحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الالزمــة لكفالــة  و  - ٢٩

نــساء  الموعــات  وجم فــيهن النــساء الريفيــات    النــساء مــن ضــحايا العنــف العــائلي، مبــن      
املالجئ واملراكـز االجتماعيـة للـضحايا       استفادة كاملة من    مثل نساء الروما،    ات  املستضعف

ن قيود على صعيد سبل االنتصاف واحلماية الفورية، دون أن ُتفرض عليهحصوهلن على و
ــوع آخــر   ــسن أو مــن أي ن ــى أن تكفــل أ   . ال ــة الطــرف عل ــة الدول ن يكــون وحتــث اللجن

املــسؤولون العــامون، وخباصــة موظفــو إنفــاذ القــانون وأعــضاء الــسلك القــضائي ومقــدمو   
الرعاية الصحية واملرشدون االجتماعيون، مطلعني اطالعا كـامال علـى قـانون احلمايـة مـن                

، وواعني جبميع أشكال العنف األخرى ضـد املـرأة ليتمكنـوا مـن     )٢٠٠١(العنف العائلي  
  .سبة للضحاياتقدمي املساعدة املنا

  
  االجتار بالنساء والفتيات    

إن اللجنة، إذ تقر بـاجلهود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف ملعاجلـة مـسألة االجتـار بالنـساء                        - ٣٠
إنــشاء عــدة هيئــات استــشارية وســن مــشروع قــانون ملكافحــة االجتــار  ، مبــا يف ذلــك والفتيــات

 ذات الـصلة، تالحـظ مـع القلـق          باألشخاص ومحاية الضحايا والتصديق على الصكوك الدوليـة       
أن األســـباب اجلذريـــة لالجتـــار مل تعـــاجل معاجلـــة كافيـــة وأنّ متويـــل املالجـــئ ال يـــزال نـــادرا،  

كمــا يــساور اللجنــة . املـوارد املخصــصة ملكافحــة االجتــار ال تــزال غــري كافيــة بــشكل عــام  وأن
  .اجلناة التعاون الدويل ملقاضاة  عدم كفايةالقلق إزاء

تطلب اللجنة من الدولة الطرف معاجلـة األسـباب اجلذريـة لالجتـار والتعجيـل يف                و  - ٣١
 وتـوفري التمويـل الكـايف للتنفيـذ الفعلـي للربنـامج احلكـومي ملنـع                 بشأنهاعتماد التشريعات   

االجتــار باألشــخاص يف أوكرانيــا وغــريه مــن التــدابري اهلادفــة إىل مكافحــة االجتــار بالبــشر،   
ى ذلك، حتث الدولة الطرف علـى اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة،               وعالوة عل . ورصد أثرها 

مبا فيها ختصيص التمويـل الكـايف للمالجـئ وإنـشاء مالجـئ إضـافية إلعـادة تأهيـل النـساء                     
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وباملثل، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل     . يف اجملتمعوالفتيات من ضحايا االجتار ودجمهن     
ومالحقــة املتجــرين ومعاقبتــهم مبــا يف ذلــك مــن كفالــة إجــراء حتقيقــات منتظمــة يف االجتــار 

خالل تعزيز التعاون الدويل، وإىل توفري معلومـات عـن عـدد الـضحايا وكـذلك عـن عـدد                    
  .التحقيقات ونتائجها

  
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

 تقر اللجنة بزيادة عدد النساء املنتخبات لـشغل مناصـب يف احلكومـة احملليـة                على حني   - ٣٢
ويف الــسلك الدبلوماســي، فإهنــا تكــرر اإلعــراب عــن القلــق الــذي أعربــت عنــه يف مالحظاهتــا    

 الرفيعـة    إزاء اخنفاض نسبة متثيل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واملعينـة             ٢٠٠٢اخلتامية السابقة عام    
عـالوة  و.  يف املائة من أعـضائه    ٨، مبا يف ذلك يف الربملان الذي ال متثل النساء إال نسبة             املستوى

 يف، املقـدم  ١٢٣٢على ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق التأخر يف اعتماد مشروع القانون رقـم              
 والذي يقترح تعديالت على بعض القوانني التشريعية لـضمان تكـافؤ الفـرص بـني                ٢٠٠٧عام  

 يف املائـة    ٣٠املرأة والرجـل يف العمليـة االنتخابيـة، مبـا يف ذلـك التوصـل إىل معـدل أدىن نـسبته                      
  . ال اجلنسني يف تشكيل الربملانلك
حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري لزيــادة متثيــل النــساء يف اهليئــات و  - ٣٣

 مـن   ١املنتخبة واملعينة من خالل مجلة أمور منها تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة وفقـا للفقـرة                
جنة، من أجل إعمال حـق       الصادرة عن الل   ٢٥للتوصية العامة رقم    و من االتفاقية    ٤املادة  

املرأة يف املشاركة على قدم املساواة مع الرجـل يف مجيـع جمـاالت احليـاة العامـة، وال سـيما                     
وعالوة على ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى  .  مستويات صنع القرار العليا   على

مليـة  التعجيل يف اختاذ مبادرات تشريعية لـضمان تكـافؤ الفـرص بـني املـرأة والرجـل يف الع                  
ــم     ــانون رقــ ــشروع القــ ــل مــ ــان، مثــ ــشكيل الربملــ ــة ويف تــ ــدم يف ١٢٣٢االنتخابيــ ، املقــ

  .٢٠٠٧ عام
  

  العمالة    
ل لقـانون العمـل يف       تالحظ اللجنة مع التقدير اعتماد مشروع القانون املعـدِّ         على حني   - ٣٤

اورها يـس القلـق    اآلونة األخرية، الذي يعزز ضمانات تكافؤ الفرص فيمـا يتعلـق بالعمالـة، فـإن              
إزاء الوضع احلقيقي للمرأة يف سوق العمل، وال سيما إزاء ارتفاع معدالت البطالة يف أوسـاط                
النساء، وأوجه التفاوت الكبري يف األجور بني النـساء والرجـال، والتمييـز الـوظيفي، واسـتمرار                
ــام           ــاعني الع ــل يف القط ــاب العم ــوع اجلــنس يف أوســاط أرب ــى ن ــة عل ــة القائم ــف التمييزي املواق

. واخلاص، مبا يف ذلك ممارسات تعـيني املـوظفني التمييزيـة والتحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل                   
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وعالوة على ذلك، يـساور اللجنـة القلـق أيـضا ألن عـدم وجـود مرافـق لرعايـة الطفـل يـشكل                        
  .كاملةممارسة  املرأة حقها يف العمل ممارسةعقبة أمام 

 املناســبة لــضمان االمتثــال الكامــل  توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ التــدابري   - ٣٥
ألحكام االتفاقية وكفالة متتع املرأة الفعلي على قـدم املـساواة مـع الرجـل حبقهـا يف األجـر                    

حلــد مــن التمييــز املهــين القــائم علــى نــوع اجلــنس وإنــزال  بااملتــساوي للعمــل املتــساوي؛ و
مـن املمارسـات     العقوبات املناسبة للقضاء علـى التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل وغـريه               

وباإلضافة إىل ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على حتسني توافر مرافق رعاية            . التمييزية
  . يف العملا على ممارسة حقهاملرأةالطفل وإمكانية االستفادة منها بأسعار معقولة ملساعدة 

  
  متكني املرأة االقتصادي    

لليرباليـة أدى إىل فقـر مجـاعي جعـل          تنفيـذ اإلصـالحات ا    ’’أن  يساور اللجنة القلق من       - ٣٦
عمليا إعمـال معظـم احلقـوق الـيت يكفلـها الدسـتور، فيمـا يتعلـق بـاملرأة علـى وجـه                   من املتعذّر 
مـن أن نـسبة   ويساور اللجنة القلق أيضا    . ، كما ورد يف الردود على قائمة القضايا       ‘‘اخلصوص

أجـراه مفـوض حقـوق اإلنـسان،         يف املائـة يف أوكرانيـا، وفقـا لتقيـيم            ٧٠الفقر بلغت أكثر من     
  .وأن هذا الوضع قد يؤثر يف النساء بصورة غري متناسبة

ــة       و  - ٣٧ ــصادية احمللي ــر اإلصــالحات االقت ــيم أث ــى تقي ــة الطــرف عل ــة الدول حتــث اللجن
 املرأة من خالل على النساء ومواجهة اآلثار السلبية      يفواألزمة املالية واالقتصادية الدولية     

.  وتــوفري التمويــل الكــايف، وإبــالغ اللجنــة بــذلك يف تقريرهــا املقبــل   اختــاذ تــدابري مالئمــة 
وعالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف باتباع هنج يراعي نـوع اجلـنس           

 االحتياجـات اخلاصـة   ومبراعاةفيما يتعلق بربامج واستراتيجيات التخفيف من حدة الفقر،         
  .يفة إىل الفئات الضعنيللنساء اللوايت ينتم

  
 الصحة    

إقرار الربنــامج بــ و٢٠١١-٢٠٠٢ للفتــرة “صــحة األمــة ” بربنــامج ترحــب اللجنــة   - ٣٨
 الوضـع الـصحي  تزال قلقة بشأن ولكنها الوطين للصحة اإلجنابية أثناء الفترة املشمولة بالتقرير،   

ري مـن   بشأن العـدد الكـب     ويساور اللجنة القلق  . للمرأة، وال سيما يف ما يتعلق بصحتها اإلجنابية       
وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا       . حاالت احلمل غري املرغوب فيه وارتفاع معدل حاالت اإلجهاض        

 وفيـات األمومـة   أيضاً بشأن قلة املعلومات والبيانـات املتعلقـة بـصحة املـرأة، مبـا فيهـا معـدالت                   
ويـساور اللجنـة املزيـد مـن         .وأسباهبا، واألمراض الـيت تـؤثر أشـد مـا تـؤثر يف النـساء والفتيـات                

اإليــدز، /القلــق بــشأن االرتفــاع الــشديد يف معــدالت اإلصــابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   
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 لدى النـساء مـن      لكحولزيادة معدل الوفيات ألسباب مرتبطة مباشرة بإدمان ا       بشأن  وكذلك  
 .١٤,٢ إىل ٣,٥

 مـدعوماً   وتوصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف إطاراً واسعاً للخدمات الـصحية            - ٣٩
ــاملوار ــة، مبــا يتوافــق مــع ال ب ــة بــشأن   ٢٤رقــم توصــية العامــة د الكافي الــصادرة عــن اللجن

 توصــي كمــا .وأن ترصــد بــصورة منهجيــة اســتفادة املــرأة مــن الرعايــة الــصحية  الــصحة، 
 جهودهــا الراميــة إىل حتــسني الــصحة اإلجنابيــة للمــرأة  بــأن تكثــفاللجنــة الدولــة الطــرف 

، وأن حتـد  بأسعار ميـسورة رة، ووسائل منع احلمل   اخلدمات املناسبة لتنظيم األس    وفرت وأن
تــشجع الدولــة الطــرف علــى مواصــلة تــوفري التثقيــف   هــي و .مــن اللجــوء إىل اإلجهــاض 

  اللجنـة  وحتـث  .اجلنسي بصورة منهجية يف املدارس، ومن ضمنها مدارس التـدريب املهـين           
ل وضــع ضــة للخطــر الــشديد مــن أجــأيــضاً الدولــة الطــرف علــى اســتهداف الفئــات املعرَّ 

تطلـب إىل الدولـة     هـي   و .اإليـدز /استراتيجيات للوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية            
سـيما   الو معلومات وبيانات مفصلة بشأن صـحة املـرأة،          تضمِّن تقريرها املقبل  الطرف أن   

ــساء،    ــضعيفة مــن الن ــا يتعلــق ب  الفئــات ال ــات مبــا يف ذلــك م ــاث، وإدمــان   أســباب وفي اإلن
يـات، كـسرطان    ت النـساء والف   تـصيب انب األمراض الرئيـسية الـيت       ، إىل ج  والتبغالكحول  

  .الثدي وعنق الرحم
  

 قات العائليةالعال    

الـسن  يف الدولـة الطـرف بـشأن        الفوارق الـيت ال تـزال باقيـة         ن  أيساور اللجنة القلق بش     - ٤٠
شى وختـ  . عامـاً لألنثـى    ١٧ عاماً للذكر و     ١٨ ـب اليت مت حتديدها   الذكور واإلناث    لزواج الدنيا

ــضاً مــن   ــة أي ــد الطــالق     اللجن ــة عن ــع امللكي ــشأن توزي ــة الطــرف ب ــة للدول ــشريعات احلالي أن الت
 مـن ممتلكـات     ءتعترف باملمتلكات غري املادية، من قبيل صناديق املعاشات التقاعديـة، كجـز            ال

 . توزيعهاالزوجني اليت يتعني 

ــع       - ٤١ ــة رف ــة الطــرف إىل كفال ــة الدول ــدعو اللجن ــدني وت ــسن ال ــزواج ال ــت إىل ا ل البن
، وذلــك مبوجــب ذه الــسن الــدنيا للــزواجاســتثناءات هلــإىل عــدم وجــود أي ، وعامــاً ١٨
وعــالوة علــى . لجنــةالــصادرة عــن ال ٢١ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة رقــم ١٦ املــادة

ــراف         ــة لالعت ــة الالزم ــدابري القانوني ــة الطــرف الت ــأن تتخــذ الدول ــة ب ــك، توصــي اللجن ذل
ــة   باملمتلكــات غــري  ــل صــناديق املعاشــات التقاعدي ــة، مــن قبي  مــن ممتلكــات  ، كجــزء املادي

   .الزوجني
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 الضعيفة من النساءالفئات     

باملهـاجرات والالجئـات وسـائر      تأسف اللجنة لعدم توافر معلومات مفصلة ذات صلة           - ٤٢
  ألشـكال متعـددة مـن   ي قـد يتعرضـن   الالئـ ، وال سـيما نـساء الرومـا       الضعيفة من النساء  فئات  ال

 علــى أســس جنــسية وجنــسانية، أو علــى أســاس العــرق أو األصــل اإلثــين، أو اإلعاقــة،  التمييــز
 .العمر، أو امليول اجلنسي أو

ومات وبيانات إحـصائية شـاملة، يف تقريرهـا         لوالدولة الطرف مدعوة إىل تقدمي مع       - ٤٣
، نـساء الـضعيفة مـن ال  الفئـات  املهـاجرات والالجئـات وسـائر       الدوري املقبل، بـشأن حالـة       

الالئي قد يتعرضن ألشكال متعددة من التمييز على أسس جنسية          سيما نساء الروما،     وال
ــول        ــر، أو املي ــة، أو العم ــين، أو اإلعاق ــرق أو األصــل اإلث ــى أســاس الع ــسانية، أو عل وجن

وبــشأن التــدابري املتخــذة للقــضاء علــى التمييــز ضــد هــؤالء النــساء يف مــا يتعلــق اجلنــسي، 
  .خلإ االجتماعية، فوائدعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والباستفادهتن من الر

  
  هامجع البيانات وحتليل    

 باجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتحـسني مجعهـا للبيانـات مبـساعدة                  تعترف اللجنة   - ٤٤
تعــرب عــن أســفها  ولكنــها صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف جمــال العنــف ضــد املــرأة،مــن 
ــةيتــضمن معلومــات إحــصائية  التقريــر ال  ألن املــرأة يف مجيــع اجملــاالت الــيت  وضــع  بــشأن وافي

   .تشملها االتفاقية
 مبـا يف    النظام الذي تتبعه جلمع البيانـات     أن تعزز   إىل   اللجنة الدولة الطرف     دعووت  - ٤٥

 املــرأة املتعلقــة بوضــعذلــك اســتخدام مؤشــرات قابلــة للقيــاس مــن أجــل تقيــيم االجتاهــات 
تدعو الدولة الطرف إىل    هي  و. املساواة الفعلية بني املرأة والرجل    ز حنو حتقيق    والتقدم احملر 

 جمـال مجـع البيانـات       جهودهـا يف  اقتضت احلاجة، لتطـوير     ما   املساعدة الدولية، إذا     التماس
ــها ــة الطــرف أن ُتــ     .وحتليل ــضاً إىل الدول ــة أي ــب اللجن ــات   ضمِّنوتطل ــل بيان ــا املقب  تقريره

تـبني  ،  واحلـضرية  نوع اجلنس، وحسب املناطق الريفية       ة حسب  مصنف وحتليالت إحصائية، 
   .وما حتقق من نتائجالسياسات والربامج ب التدابري املتعلقة أثر
  

  قبلإعداد التقرير امل    
والتعــاون بــصورة  للتــشاور آليــة مــستمرةتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إنــشاء    - ٤٦

وتوصـي اللجنـة     .ل املتـصلة بتنفيـذ االتفاقيـة      مـع املنظمـات غـري احلكوميـة بـشأن املـسائ           منتظمة  
ــأن   ــضاً ب ــشاركأي ــة الطــرف  ت ــة   يف  الدول ــة مــع طائف مــن واســعة مــشاورات مــستمرة ومنهجي
 بــشأن مجيــع املــسائل املتــصلة بتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني،  النــسائيةغــري احلكوميــة املنظمــات
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ــا ــة   ذلـــكيف مبـ ــات اخلتاميـ ــة املالحظـ ــق مبتابعـ ــا يتعلـ ــ مـ ــصادرة عـ ــة الـ ــداد لـــدى  ون اللجنـ إعـ
 . املقبلة التقارير

  
  إعالن ومنهاج عمل بيجني    

أن تــستخدم بــ، عنــد تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة،  حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف   - ٤٧
املعقـود   بـاملرأة،    ين املؤمتر العاملي الرابع املع    املعتمدين يف ن ومنهاج عمل بيجني،     إعال بشكل تام 

ن أن تـضمِّ  اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولـة الطـرف           ،  ١٩٩٥يف بيجني عام    
   .تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأن

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

لتحقيـق    أمـر ال غـىن عنـه   التنفيذ الكامل والفعـال لالتفاقيـة     أيضاً على أن    تشدد اللجنة     - ٤٨
ــة   ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــدعو إىل .األه ــور امل إدراج وت ــساين اجلنظ ــصريح ن ــراز ال ــام  واإلب ألحك

ــة    ــق األهــداف اإلمنائي ــة إىل حتقي ــع اجلهــود الرامي ــة يف مجي ــة،االتفاقي ــة   لأللفي  وتطلــب إىل الدول
 . ضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأنأن ُتالطرف 

  
   التصديق على املعاهدات األخرى    

الــدول إىل الــصكوك الدوليــة الرئيــسية التــسعة حلقــوق      تالحــظ اللجنــة أن انــضمام     - ٤٩
ــاة     )١(اإلنــسان  .يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان وباحلريــات األساســية يف مجيــع نــواحي احلي

ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على املعاهـدات الـيت مل تنـضم إليهـا بعـد،         
ل املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقيـة الدوليـة        وهي االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما      
  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  
    املالحظات اخلتاميةنشر    

 هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسـع يف الدولـة الطـرف، لكـي     نشرتطلب اللجنة     - ٥٠
ومنظمـات الـدفاع عـن      ، وال سيما املسؤولون احلكوميون، والساسة، والربملانيون،        الناسيطلع  

املرأة، ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املتخذة من أجل كفالة مساواة املـرأة قانونيـاً       
__________ 

بــاحلقوق املدنيــة  العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص  )١(  
واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز       والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،   

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو املهينـة،               التعذيب وغريه  ضد املرأة، واتفاقية مناهضة   
واتفاقيـة   الطفل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                   واتفاقية حقوق 

  .رياالختفاء القس حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من
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اللجنـة  وتطلـب    .وفعلياً بالرجل، إىل جانب اخلطوات اإلضافية املعتـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد              
الختيــاري إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل علــى نطــاق واســع نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا ا        

ــة وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني    ــة  ، والتوصــيات العامــة للجن ــائج الــدورة االســتثنائية الثالث ونت
املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة    : ٢٠٠٠املــرأة عــام  ”والعــشرين للجمعيــة العامــة، املعنونــة    

، وخاصـة علـى منظمـات الـدفاع عـن املـرأة ومنظمـات               “يف القرن احلادي والعـشرين     والسالم
  .إلنسانحقوق ا

  
  متابعة املالحظات اخلتامية     

 عـن  خطيـة تطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات             - ٥١
 .  أعاله٣٣ و ٣١اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
    واملبادئ التوجيهية لتقدمي التقاريرالتقرير املقبل تقدمي موعد    

 الدولـــة الطـــرف أن تـــستجيب للـــشواغل املعـــرب عنـــها يف هـــذه  إىلللجنـــة تطلـــب ا  - ٥٢
 مـن االتفاقيـة، بإعـداد تقريرهـا الـدوري      ١٨ اخلتاميـة، عنـد قيامهـا، مبوجـب املـادة            الحظاتامل

تقريرهــــــا الــــــدوري املقبــــــل يف وتــــــدعو اللجنــــــة الدولــــــة الطـــــرف إىل تقــــــدمي  . املقبـــــل 
  .٢٠١٤ فرباير/شباط
ــة    - ٥٣ ــة الدول ــسقة لتقــدمي التقــارير    وتــدعو اللجن ــة املن ــاع املبــادئ التوجيهي الطــرف إىل اّتب

مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقة أساسـية              
ان  االجتمـاع اخلـامس املـشترك بـني جلـ     موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، الـيت أُقـرت يف       

ــد   ــشأة مبوجـــب معاهـ ــات املنـ ــران  اهليئـ ــود يف حزيـ ــسان، املعقـ ــوق اإلنـ ــه /ات حقـ  ٢٠٠٦يونيـ
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(بــد مــن اّتبــاع املبــادئ التوجيهيــة لتقــدمي تقــارير خاصــة         وال

مبعاهــــدات بعينــــها، الــــيت اعتمــــدهتا اللجنــــة يف دورهتــــا األربعــــني، املعقــــودة يف كــــانون         
ــاين ــاير/الث ــة    ٢٠٠٨ ين ــادئ التوجيهي ــع املب ــب م ــاً إىل جن ــة أساســية   ، جنب ــدمي وثيق ــسقة لتق املن
وتشكل هذه املبادئ جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقـارير مبوجـب اتفاقيـة              . موحدة

وينبغـــي أال تتجـــاوز الوثيقـــة اخلاصـــة    . القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة      
ة املـــستكملة دصـــفحة، يف حـــني ينبغـــي أال تتجـــاوز الوثيقـــة األساســـية املوحـــ  ٤٠ باملعاهـــدة

  . صفحة٨٠ إىل ٦٠
  


