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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
  الدورة اخلامسة واألربعون

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

    
  مالوي    

يف جلـستيها  ) CEDAW/C/MWI/6(نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس ملالوي     - ١
وتــرد قائمــة القــضايا واألســئلة . ٢٠١٠ينــاير / كــانون الثــاين٢٢ املعقــودتني يف ٩١٢ و ٩١١

، وردود مـــالوي عليهـــا يف الوثيقـــة CEDAW/C/MWI/Q/6الـــيت طرحتـــها اللجنـــة يف الوثيقـــة 
CEDAW/C/MWI/Q/Add.1.  

  
  مقدمة    

 الـدوري الـسادس وفقـا    تعرب اللجنة عن تقـديرها للدولـة الطـرف إلعـدادها تقريرهـا             - ٢
للمبادئ التوجيهية الصادرة عـن اللجنـة بـشأن إعـداد التقـارير، الـذي قـدم رؤى واضـحة عـن                      

وتعرب اللجنـة أيـضا عـن تقـديرها للـردود اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا                   . حالة املرأة يف مالوي   
فوية علـى   واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملا قبـل الـدورة وللعـرض الـشفوي والـردود الـش                 

  .األسئلة اليت طرحتها اللجنة
ــة         - ٣ ــوزيرة املعني ــذي ترأســته ال ــستوى ال ــع امل ــة الطــرف الرفي ــد الدول ــة بوف ــشيد اللجن وت

باملسائل اجلنسانية وشؤون األطفال وتنمية اجملتمعات احمللية، الذي ضم مـسؤولني مـن وزارات    
وتسلم اللجنة كذلك بأن وجـود      . التعليم والصحة والعدل ومن جلنة الشؤون القانونية مبالوي       

وفد يشارك مشاركة مباشرة يف تنفيذ االتفاقية أتاح الفرصة إلجـراء تقيـيم واف حلالـة حقـوق                  
  .املرأة يف الدولة الطرف
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  اجلوانب اإلجيابية    
. تالحظ اللجنة مع التقدير تقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري الـسادس يف موعـده               - ٤

ل عمليـة تـشاركية مشلـت األجهـزة احلكوميـة واجملتمـع املـدين، مبـا يف                  وقد أُعد التقرير من خال    
  .ذلك شبكات ومنظمات متثل مصاحل املرأة

وتعرب اللجنة عن ترحيبها بطـابع النقـد الـذايت الـذي اتـسم بـه تقريـر الدولـة الطـرف                    - ٥
ــضا املــصاعب الــيت ُووجهــت ويقــدم        ــل حيــدد أي ــورد التقــدم احملــرز فحــسب ب ــه ال ي حيــث إن

  .يات من أجل اختاذ املزيد من اإلجراءاتتوص
  

  جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات    
تذكر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية علـى حنـو منـهجي            - ٦

ومستمر، وترى أنه يتعني على الدولة الطرف أن متنح األولوية قبل تقدمي تقريرها الدوري 
ومـن مث، هتيـب اللجنـة       . توصيات احملددة يف هذه املالحظـات اخلتاميـة       املقبل، للشواغل وال  

بالدولة الطـرف أن تركـز علـى هـذه اجملـاالت يف أنـشطتها التنفيذيـة وأن تبلـغ يف تقريرهـا                
وهتيب بالدولة الطرف أيضا . الدوري املقبل عما اختذته من إجراءات وما حققته من نتائج

مجيـع الـوزارات املعنيـة، وغريهـا مـن اهلياكـل احلكوميـة              تقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل      
  .على مجيع املستويات، وإىل الربملان والقضاء لضمان تنفيذها بشكل فعال

  
  الربملان    

تؤكد اللجنة من جديد أن املسؤولية عن التنفيذ الكامل اللتزامات الدولة الطرف   - ٧
ول وأهنا ختضع ملساءلة خاصة يف هذا مبوجب االتفاقية تقع على عاتق احلكومة يف املقام األ    

الشأن، وتشدد يف الوقت نفسه على أن االتفاقية ُملزمة للحكومة جبميع فروعهـا، وتـدعو               
الدولة الطرف إىل أن تشجع برملاهنا الوطين على العمل، مبا يتمشى مـع واليتـه وإجراءاتـه                 

ذه املالحظات اخلتامية   وحسب االقتضاء، على اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ ه         
  .عميلة اإلبالغ املقبلة اليت تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقيةالو
  

  املالحظات اخلتامية السابقة    
تعرب اللجنة عن أسفها لعدم االستجابة على حنو كاف ألغلب الـشواغل الـيت أثارهتـا            - ٨

 ٢٠٠٦والتوصـــــــــيات الـــــــــيت قدمتـــــــــها يف مالحظاهتـــــــــا اخلتاميـــــــــة الـــــــــسابقة لعـــــــــام 
)CEDAW/C/MWI/CO/5 .(      ــال، تلــك ــى ســبيل املث ــشواغل والتوصــيات، عل ــشمل هــذه ال وت

املتصلة مبشاريع قوانني عالقة عن قضايا املساواة بني اجلنسني، وبالقوانني التمييزيـة، فـضال عـن              
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القوالب النمطية واملمارسات التقليدية الراسـخة واخنفـاض نـسبة متثيـل املـرأة يف مناصـب اختـاذ                   
  .والنسبة املرتفعة للوفيات النفاسية، وحالة املرأة يف سوق العمالةالقرار، 

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى بـذل قـصاراها لالسـتجابة للتوصـيات الـسابقة                   - ٩
اليت مل جير تنفيذها بعد، وللتصدي للشواغل املطروحـة يف املالحظـات اخلتاميـة الـواردة يف              

  .هذا التقرير
  

  اقية، ومبدأ املساواة، وتعريف التمييز، والقوانني التمييزيةاملركز القانوين لالتف    
ال يزال القلق يساور اللجنة لعدم إدماج االتفاقية بعد يف القـانون احمللـي املـالوي رغـم                  - ١٠

وتشدد اللجنة على أنه بصرف النظر عن النظـام         . ١٩٨٧تصديق الدولة الطرف عليها يف عام       
ســواء كــان هــذا النظــام أحاديــا  (ة يف النظــام القــانوين احمللــي املتبــع إلدمــاج االتفاقيــات الدوليــ 

، فإنـه يقــع علـى عــاتق الدولـة الطــرف التـزام قــانوين باالمتثـال لالتفاقيــة الدوليـة الــيت       )ثنائيـا  أو
  .صدقت عليها أو انضمت إليها وبإعماهلا على حنو تام يف إطار نظامها القانوين احمللي

ــة الطــرف    - ١١ ــة الدول ــة اإلعمــال   وحتــث اللجن ــة لكفال علــى أن تتخــذ خطــوات فوري
ــي، وضــمان أن تكــون احلقــوق املكرســة يف       ــة يف إطــار قانوهنــا احملل ــام لالتفاقي ــانوين الت الق
االتفاقيــة مــشمولة بواليــة احملــاكم وأن تكــون ســبل االنتــصاف الفعالــة متاحــة لــضحايا          

  .انتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف االتفاقية
 علما بالتدابري املتعددة اليت اختذت اهلادفة لتحديد القوانني اليت متيـز ضـد              وحتيط اللجنة   - ١٢

املرأة إال أهنا تعـرب عـن القلـق إزاء اسـتمرار نفـاذ قـوانني وضـعية وعرفيـة تنطـوي، مـن حيـث                         
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق أيـضا إزاء ضـعف إدارة              . الفرض منها وأثرها، على متييز ضـد املـرأة        

لعامــة ممــا يزيــد مــن الــصعوبات الــيت تواجههــا املــرأة يف إمكانيــة اللجــوء إىل    القانونيــة ااملعونــة 
  .القضاء وإنفاذ احلقوق الواجبة هلا مبقتضى االتفاقية

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن تعمـل، علـى سـبيل األولويـة، علـى كفالـة                        - ١٣
اهلـا أو تغيريهـا حبيـث متتثـل     تعديل مجيع القوانني التمييزية، مبا فيها القوانني العرفيـة، أو إبط   

كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف إزالة       . امتثاال تاما لالتفاقية والتوصيات العامة للجنة     
مجيع العراقيل اليت ميكن أن تواجهها املرأة يف جلوئهـا إل القـضاء، واختـاذ التـدابري الالزمـة                   

، مبا يف ذلـك حقهـا يف التمـاس          لرفع مستوى إملام املرأة بالنواحي القانونية ووعيها حلقوقها       
ويف هذا الصدد، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تزود          . االنتصاف القانوين يف احملاكم   

  .القانونية العامة باملوارد البشرية واملالية الكافيةاملعونة إدارة 
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ــة،         - ١٤ ــأخر يف إصــدار عــدد مــن مــشاريع القــوانني العالق ــة عــن أســفها للت وتعــرب اللجن
الوصــايا، (مــشروع قــانون املــساواة بــني اجلنــسني ومــشروع قــانون تركــات املتــوفني   وخاصــة 

  .ومشروع قانون الزواج والطالق والعالقات األسرية) واإلرث، واحلماية
وهتيب اللجنة بالدولـة الطـرف أن تتخـذ مجيـع التـدابري الالزمـة للتعجيـل بإصـدار                     - ١٥

ساواة بــني اجلنــسني ومــشروع قــانون مــشاريع القــوانني العالقــة، وهــي مــشروع قــانون املــ 
ــوفني   ــات املتـ ــة (تركـ ــايا، واإلرث، واحلمايـ ــالق   ) الوصـ ــزواج والطـ ــانون الـ ــشروع قـ ومـ

  الرمسيـــةوالعالقـــات األســـرية، وأن تكفـــل يف إطـــار عمليـــة املراجعـــة القانونيـــة املـــساواة  
  .واملوضوعية للمرأة بالرجل

الدولـة الطـرف لألحكـام املنـصوص     وتعرب اللجنـة عـن القلـق إزاء الـوعي احملـدود يف          - ١٦
  .عليها يف االتفاقية

وتوصي اللجنـة بـأن تعـزز الدولـة الطـرف جهودهـا املبذولـة لنـشر االتفاقيـة علـى                       - ١٧
نطاق واسـع بـني العامـة مـن أجـل التوعيـة حبقـوق اإلنـسان للمـرأة، وإذكـاء الـوعي لـدى                         

حات القانونيـة بغيـة حتقيـق       املشرعني واجلمهور باحلاجة امللحة إىل ترتيب أولويـات اإلصـال         
وحتث الدولة الطرف أيضا علـى كفالـة إدمـاج االتفاقيـة         . املساواة القانونية للمرأة بالرجل   

وما يتصل هبا من تـشريعات حمليـة كجـزء ال يتجـزأ مـن دراسـة القـانون والتـدريب الـذي                       
 وموظفو إنفاذ   ن فيهم القضاة واحملامون وممثلو اإلدعاء،     مبيتلقاه العاملون يف جمال القضاء،      

 والزعمـاء وغريهـم مـن القـادة التقليـديني وقـادة اجملتمعـات               ،القوانني ومسؤولو املقاطعات  
  .احمللية وذلك بغية إجياد ثقافة قانونية تدعم مساواة املرأة بالرجل وعدم التمييز ضدها

  
 اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    

 انيةشؤون اجلنـس  الـ يت تـضطلع هبـا وزارة       مع أن اللجنة تالحظ مع التقـدير األنـشطة الـ            - ١٨
 الـوزارة إىل  إزاء افتقـار والتنمية اجملتمعية من أجل النهوض باملرأة، فإن القلق ال يـزال يـساورها     

ما يكفي من املوارد البشرية واملالية اليت جتعلها تنـسق بفعاليـة تنفيـذ اسـتراتيجية تعمـيم مراعـاة                    
كمـا يـساور اللجنـة القلـق        . مستوياهتاعلى مجيع   مة و املنظور اجلنساين يف مجيع قطاعات احلكو     

 .عتمد بعديمل لسياسة اجلنسانية الوطنية ل املنقحشروع امل ألن
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ــأن تعــزز وزارة     - ١٩ ــة الطــرف ب ــة الدول ــوتوصــي اللجن  واألطفــال انيةشؤون اجلنــسال
ق الفعــال مــة لتحقيــق التنــسيوالتنميــة اجملتمعيــة وأن تــوفر هلــا املــوارد البــشرية واملاليــة الالز

تنفيــذ االتفاقيــة واعتمــاد اســتراتيجية تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف مجيــع الــوزارات املعنيــة   ل
كما تدعو الدولة الطرف إىل أن تعتمد وتنفذ . والقطاعات احلكومية على مجيع املستويات  

وحتــث الدولــة الطــرف علــى أن ترصــد  . نقحــة دون إبطــاءاملوطنيــة النــسانية اجلسياسة الــ
أثر جهودهـا الراميـة إىل تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، باسـتخدام معـايري وأطـر            بانتظام  
، وأن تقوم بإبالغ اللجنة يف تقريرها القادم عمـا حققتـه مـن نتـائج، وواجهتـه                  حمددةزمنية  

 .من عقبات واختذته من خطوات للتغلب على هذه العقبات
  

 القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    

ــةتكــرر   - ٢٠ ــسابقة إزاء     اإلعــراب عــن اللجن ــة ال ــه يف مالحظاهتــا اخلتامي  القلــق الــذي أبدت
 والقوالب النمطية الراسـخة بـشأن أدوار         واملواقف األبوية  استمرار املمارسات التقليدية الضارة   

مـن أن   القلـق    اللجنـة    يـساور و. يـاة املرأة والرجل ومسؤولياهتما وهوياهتمـا يف مجيـع ميـادين احل          
ايري واألعــراف واملمارســات تــربر وتــدمي التمييــز والعنــف ضــد املــرأة، ومواصــلة  مثــل هــذه املعــ

 الــزواج املبكــر والقــسري وممارســات أخــرى حمــددة يف مبــا فيهــااملمارســات التقليديــة الــضارة، 
وتأســف . ٢٠٠٦وثـائق، منـها الدراسـة الـيت أعـدهتا جلنـة حقـوق اإلنـسان يف مـالوي يف عـام           

ســتراتيجية مــستدامة ومنهجيــة تــضعها الدولــة الطــرف لتعــديل هــذه   اللجنــة إزاء االفتقــار إىل ا
 .املمارسات التقليدية الضارة واملواقف األبوية والقوالب النمطية أو للقضاء عليها

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة بعـدا ديناميـا مـن حيـاة البلـد ونـسيجه                     - ٢١
. مــرور الــزمن وتــصبح بالتــايل عرضــة للتغــيري االجتمــاعي، فهــي تتعــرض لتــأثريات عديــدة مــع  

 استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً وجداول زمنيـة        وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد دون إبطاء      
واضحة لتغـيري أو إلغـاء املمارسـات الثقافيـة الـسلبية والقوالـب النمطيـة الـيت تـضر بـاملرأة ومتيـز                        

 وذلك مبا يتفق مـع املـادتني         اخلاصة هبا  نساناإلاملرأة تتمتع على حنو تام حبقوق       ضدها، وجلعل   
  العالقــةقـوانني الوينبغـي أن تتـضمن هـذه االسـتراتيجية اعتمـاد مـشاريع       .  مـن االتفاقيـة  ٥ و ٢

صلة وبــرامج للتعلــيم والتوعيــة معــدة خصيــصاً للنــساء والرجــال يف اجملتمــع علــى مجيــع  الــذات 
ــاء      ــون والزعم ــسؤولون احلكومي ــيهم امل ــن ف ــستوياته، مب ــيني   م ــديني واحملل ــادة التقلي . وســائر الق

 حنـو وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على استحداث آليات رصد لتقّيم دوريا التقدم احملرز              
 .حتقيق األهداف احملددة
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 العنف ضد املرأة    

 يف الدولـة  املـرأة عراب عن بالغ قلقها حيال انتشار ظاهرة العنف ضـد          تكرر اللجنة اإل    - ٢٢
رغم من اعتماد قانون منع العنف العائلي، ال يزال القلق يـساور اللجنـة إزاء عـدم           وبال. الطرف

تــوفر اخلــدمات واحلمايــة الالزمــة لــضحايا العنــف، ويــشمل ذلــك االفتقــار إىل آليــات اإلبــالغ 
 .حقوقهنعن  للضحايا وكذلك عدم تنظيم محالت توعية لتعليم النساء املتاحة

فيـذ الفعـال للتـدابري      نلى تعزيز جهودهـا وحتقيـق الت      وحتث اللجنة الدولة الطرف ع      - ٢٣
التشريعية القائمة ومعاجلة مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنـف العـائلي، مـع                 

 للجنة وحتث الدولة الطـرف علـى أن تعـد بـرامج للتعلـيم               ١٩توصية العامة رقم    المراعاة  
 رسالة مفادها أن مجيع أشكال العنف  عن طريق وسـائط اإلعـالم لنقلمبا يف ذلوالتوعية، 

 .ضد املرأة، مبا فيها العنف العائلي، غري مقبولة
  

 االجتار    

وتعـرب  .  قلقهـا إزاء حجـم االجتـار داخـل البلـد وخارجـه              اإلعراب عن  وتكرر اللجنة   - ٢٤
 إزاءأيضاً عن القلق إزاء مدى تورط النساء والفتيات يف االسـتغالل اجلنـسي، مبـا فيـه البغـاء، و                   

 .البيانات اإلحصائية احملدودة املتعلقة هبذه املسائل

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ التــدابري التــشريعية الالزمــة، مبــا فيهــا     - ٢٥
وتوصـي أيـضاً الدولـة الطـرف بـأن تعـزز تـوفري              . مقاضاة املتاجرين ومعاقبتهم بشكل فعال    

د الوقائيــة، مــن خــالل معاجلــة املــساعدة والــدعم للنــساء ضــحايا االجتــار، وكــذلك اجلهــو 
صــلية لالجتــار وحتــسني الوضــع االقتــصادي للمــرأة للقــضاء علــى إمكانيــة        ألااألســباب 

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف بـأن حتـسن تعاوهنـا مـع       . تعرضهن لالستغالل واالجتار  
راسـات  يف املنطقة ملنع االجتار بالنـساء والفتيـات ومكافحتـه، باإلضـافة إىل إعـداد د       الدول  

 .مالويعن مدى انتشار االجتار يف 
  

 املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    

رغـــم مالحظـــة اللجنـــة للجهـــود املبذولـــة لـــضمان مـــشاركة املـــرأة يف احليـــاة العامـــة    - ٢٦
 امـرأة علـى مـستوى نائـب رئـيس، والربنـامج             تعـيني والسياسية جبميـع مـستوياهتا، مبـا يف ذلـك           

ــادة متثيــ    ــشأن زي ــوطين ب ــضاً      ال ــرف أي ــذي يع ــة ال ــة احمللي ــان واحلكوم ــرأة يف الربمل ــة ”ل امل حبمل
شاركة املـرأة علـى مجيـع مـستويات         ملـ   املنخفض ستوىامل، فإن القلق يساورها حيال      “٥٠/٥٠

صــنع القــرار والعــدد احملــدود للخطــوات املتخــذة ملعاجلــة القــضايا األساســية، مبــا فيهــا املواقــف   
 .االجتماعية والثقافية السائدة
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وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزيـز جهودهـا وتعجيـل زيـادة متثيـل املـرأة يف                      - ٢٧
مراعاة مع   من االتفاقية و   ٨  و ٧ وفقاً للمادتني     وعلى مجيع مستوياهتا   مجيع فروع احلكومة  

 مـن   ٤ مـن املـادة      ١ وباختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـاً للفقـرة              ،٢٣توصيتها العامـة رقـم      
 . للجنة٢٥العامة رقم توصية الاالتفاقية و

  
 اجلنسية    

 اخلتامية الـسابقة إزاء التنـاقض بـني         اتكرر اللجنة قلقها الذي أعربت عنه يف مالحظاهت         - ٢٨
 هـا مـن  اجوزأة املالويـة تفقـد جنـسيتها عنـد       قانوين اجلنسية واهلجرة اللذين ينصان على أن املـر        

  .  برعاية زوجهالمرأة املتزوجة باهلجرة إالل وعلى عدم السماحغري مالوي، 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إزالة مجيع القوانني التمييزيـة املتعلقـة باجلنـسية،                - ٢٩

 . من االتفاقية، أثناء عملية اإلصالح القانوين اجلارية٩وفقاً للمادة 
  

 التحصيل العلمي    

 الفتيــات  التحــاقمــع أن اللجنــة تقــر بــاجلهود املتواصــلة الــيت ترمــي إىل زيــادة معــدل     - ٣٠
إبقــائهن فيهــا، وبالتقــدم احملــرز يف تــضييق التفــاوت القــائم بــني الــذكور واإلنــاث    باملــدارس وب

املـدارس االبتدائيـة والثانويـة، فـإن القلـق يـساورها بـشأن اسـتمرار احلـواجز البنيويـة                    ب امللتحقني
 حمـددة متنـع      الذي يشكل عقبات   ، األمر وغريها من احلواجز اليت حتول دون توفري التعليم اجليد        

ية املاديــة والعــدد ساســ األياكــل هــذه احلــواجز انعــدام اهلمــن و.ابات مــن الــتعلمالفتيــات والــش
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء استمرار حاالت تعـرض         . احملدود للمدرسني املدربني واملؤهلني   

يديــة  واألثــر الــسليب للممارســات التقل  ؛ملــدارس لالســتغالل والتحــرش اجلنــسي   الفتيــات يف ا
 واسـتمرار العوائـق الـيت       ؛الضارة، مثل حـاالت الـزواج املبكـر والقـسري، علـى تعلـيم الفتيـات               

 . حلقوقهن يف التعلم الفتيات احلواملممارسةحتول دون 

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتحــسني اهلياكــل األساســية   - ٣١
للتوعية بأمهية التعليم بوصفه حقـا مـن حقـوق اإلنـسان            التعليمية، ال سيما يف املناطق الريفية، و      

وتوصي الدولة الطـرف بتنفيـذ التـدابري الـيت تكفـل            . وأحد األسس اليت يقوم عليها متكني املرأة      
ىل مجيع مستويات التعليم واالحتفـاظ بالفتيـات        إصول  وتيات والنساء بالذكور يف ال    مساواة الف 

 ٤ مـن املـادة      ١ماد تدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا للفقـرة           يف املدارس، وذلك بعدة وسائل منها اعت      
عـدم  تنفيـذ سياسـة     وحتـث الدولـة الطـرف علـى         . للجنـة  ٢٥من االتفاقية والتوصية العامة رقم      

معاقبة مـرتكيب   كفالة  التسامح إطالقاً بشأن االستغالل اجلنسي والتحرش اجلنسي يف املدارس و         
وتشجع الدولة الطرف علـى اختـاذ اخلطـوات الالزمـة للقـضاء             . هذه األفعال على النحو الالزم    
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وتعزيـز سياسـتها    تعليم الفتيـات والنـساء،   على املواقف التقليدية اليت تشكل عراقيل حتول دون   
إزالـة القوالـب    واملتعلقة بإعادة قبول الفتيات احلوامل واألمهات الصغريات الـسن يف املدرسـة،             

الدولـة الطـرف بــذل   إىل  اللجنــةتطلـب  و. املنــاهج التعليميـة مـن   النـساء ضــد النمطيـة الـيت متيـز    
 لرفع مستوى إملام الفتيات والنساء بـالقراءة والكتابـة باعتمـاد بـرامج شـاملة علـى             جديةجهود  

 .املستويني الرمسي وغري الرمسي ومن خالل تعليم الراشدين وتدريبهم
  

 توفري فرص العمل للمرأة ومتكينها اقتصاديا    

 تقـر اللجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف لزيـادة متكـني املـرأة اقتـصاديا               يف حني   - ٣٢
 القلـق يـساورها إزاء املمارسـات التمييزيـة املباشـرة وغـري              ال يزال حصوهلا على العمل،    فرص  و

  لقــاءتــساوياملاألجــور واملباشــرة ضــد املــرأة يف القطــاعني العــام واخلــاص فيمــا يتعلــق بــالتعيني 
 . التحرش اجلنسيو القيمة، ومحاية األمومة وياملتساالعمل 

الدولــة الطــرف أن تعتمــد دون إبطــاء تــدابري حمــددة تــشمل آليــة   ب اللجنــة وهتيــب  - ٣٣
كاملة واملتساوية إلنفاذ القوانني تكفل حقوقا متساوية للمرأة يف جمال العمل ومشاركتها ال

ا لقـاء العمـل     أجرا متـساوي   مبنحهن   ة قانوني ةوينبغي أن يشمل ذلك ضمان    . يف سوق العمل  
بـسبب   يف القيمة، وحتسني إنفـاذ القـوانني حلمايـة املـرأة مـن التمييـز              ولقاء العمل املتساوي  

 مـن االتفاقيـة،   ٤ مـن املـادة   ١ للفقـرة   عن تنفيذ تدابري خاصـة مؤقتـة وفقـاً         مومة، فضالً األ
سـن تـشريعات    وحتث اللجنة أيضاً الدولة الطـرف علـى         .  للجنة ٢٥والتوصية العامة رقم    
 .حتظر التحرش اجلنسي

  
 الصحة    

ــة         - ٣٤ ــذ سياســاهتا للرعاي ــوارد والقــدرات احملــدودة لتنفي ــق إزاء امل ــة عــن القل تعــرب اللجن
كمـا تعـرب عـن      .  من االتفاقيـة   ١٢الصحية وضمان التمتع الكامل حبقوق املرأة مبوجب املادة         
اطق الريفية، على خدمات الـصحة      القلق حيال عدم حصول النساء والفتيات، وال سيما يف املن         

دة والرعايــة الالزمــة يف فتــرة  مبــا فيهــا خــدمات املتمرســني يف شــؤون الــوال،اجلنــسية واإلجنابيــة
وتالحـظ اللجنـة مـع القلـق        . أوسـاط املراهقـات   بعد الوالدة وحيال كثرة حاالت احلمل يف         ما

 .القابالت التقليدياتاللجوء إىل حظر 

ها ا الطـرف علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل تعزيـز قـدر            وتشجع اللجنة الدولـة     - ٣٥
 الـصحة العقليـة،    يف جمـال   تقـدمي الرعايـة واخلـدمات الـصحية األساسـية، مبـا يف ذلـك              على  

اإلنــصاف وزيــادة فــرص النــساء والفتيــات يف احلــصول علــى هــذه اخلــدمات علــى أســاس 
 لتوعية النساء وزيـادة  وحتث الدولة الطرف على بذل ما يف وسعها    . واملساواة مع الذكور  
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، مـدربون  اليت يقدمها موظفـون      الطبية من مرافق الرعاية الصحية واملساعدة    إفادهتم  فرص  
خباصــة يف جمــايل املــساعدة علــى الــوالدة والرعايــة يف فتــرة مــا بعــد الــوالدة، وال ســيما يف   

القابالت استخدام  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف حظر          . املناطق الريفية 
 . يات وأن تقدر دورهن من خالل توفري التدريب املالئم هلنتقليدال

وفيـات  ال القلق الذي أبدته يف السابق بشأن كثرة حـاالت            اإلعراب عن  وتكرر اللجنة   - ٣٦
وتأسـف اللجنـة    . سيما عدد الوفيات الناجم عن عمليات اإلجهاض غري املـأمون          ، وال يةالنفاس
صحة األمهـات ال تـشمل إيـالء االهتمـام الكـايف للمـضاعفات النامجـة         سياسات املتعلقة ب  الألن  

 .عن اإلجهاض غري املأمون

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري للحد من الوفيات النفاسـية بتحديـد                - ٣٧
تعيـد النظـر    اللجنة الدولة الطـرف بـأن        وتوصي أيضاً . أسباب الوفيات النفاسية ومعاجلتها   

 املتعلقة باإلجهاض لرفع األحكام العقابيـة املفروضـة علـى النـساء الـاليت جتـرى               القوانني يف
هلن عمليات اإلجهاض، وإتاحة الفرصة هلن للحصول على خـدمات عاليـة اجلـودة ملعاجلـة             
املضاعفات النامجة عن اإلجهاض غري املـأمون وختفـيض معـدالت الوفيـات النفاسـية، وفقـاً                 

 . للجنة٢٤لتوصية العامة رقم ل

قلقهــا حيـال ارتفــاع معــدالت إصــابة النــساء والفتيــات يف  عميــق وتعـرب اللجنــة عــن    - ٣٨
 أن الدولـة الطـرف تنجـز     اللجنـة  ويف حـني تالحـظ     .اإليـدز /وس نقص املناعة البشرية   البلد بفري 

 املعـاجلني   ال تـزال قلقـة إزاء قيـام        املعاجلني التقليـديني، فإهنـا       اتة تنظم ممارس  وضع سياسة وطني  
ــ ــصفون  التقلي ــذين ي ــات عالجــ اجلمــاعديني ال ــة    اً مــع الفتي  مــن اإلصــابة بفــريوس نقــص املناع
  املتعلقـة مبـشروع قـانون إدارة فـريوس    املكثفـة ومع أن اللجنة تقدر العمليـة التـشاورية     . البشرية

االختبار اإلجبـاري لـشرائح مهمـة مـن الـسكان،      ا قلقة من أن إليدز، فإهن/نقص املناعة البشرية  
 .، قد تنشأ عنه حاالت متييزية اجلنستهنومممبن فيهم 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل إدراج مبـادئ حقـوق اإلنـسان واملعـايري                 - ٣٩
وضـع وتنفيـذ    يف  اإليـدز و  /شريةالدولية يف مـشروع قـانون إدارة فـريوس نقـص املناعـة البـ              

هــذا الــصدد، ويف . اإليــدز/ابة بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةسياســات الوقايــة مــن اإلصــ
جنــة الدولــة الطــرف بــأن تلــتمس املــساعدة التقنيــة مــن منظمــة الــصحة العامليــة   توصــي الل

وتطلــب . اإليــدز/وبرنــامج األمــم املتحــدة املــشترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم معلومــات عــن الــسياسة الوطنيــة الــيت تــنظم ممارســة    

 مــع الفتيــات اجلمــاعاملعــاجلني التقليــديني الــذين يــصفون  أن حتــاكم يــديني واملعــاجلني التقل
 .عالجاً من اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية
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 املرأة الريفية    

إذ أن أولئــك تعــرب اللجنــة عــن القلــق إزاء هــشاشة وضــع النــساء يف املنــاطق الريفيــة    - ٤٠
انني أكثــر مــن غريهــن مــن عــدم كفايــة  يــشكلن أغلبيــة النــساء يف الدولــة الطــرف ويعــ النــساء 

. القتـصادية واملزايـا االجتماعيـة     اخلدمات الصحية والتعلـيم وملكيـة األرض واإلرث والفـرص ا          
 إمكانيـة وصـول املـرأة إىل القـضاء      عدمعربت عنه يف السابق بشأن  أوتكرر اللجنة القلق الذي     

 انتشار املمارسـات التقليديـة      إزاءأيضا  خاص   قلقيساورها  و. وجب االتفاقية وإنفاذ حقوقها مب  
الــضارة واســتمرار شــيوع أعــراف وتقاليــد يف املنــاطق الريفيــة تنتــهك حقــوق اإلنــسان للمــرأة   

 .والنهوض هبنوالفتاة وتؤثر سلباً على مساواهتن بالذكور 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشـكال        - ٤١
 واجتثاث املمارسات التقليدية الضارة واألعـراف والتقاليـد الـيت           ية الريف أةاملرالتمييز ضد   

وتؤكـــد اللجنـــة توصـــيتها بـــأن تـــويل الدولـــة الطـــرف اهتمامـــاً خاصـــاً   . تربرهـــا وتـــدميها
 يف عمليـات صـنع القـرار، مبـا فيهـا عمليـات              اات املرأة الريفية وضمان مـشاركته     الحتياج

 مع الرجال ومع نـساء املنـاطق احلـضرية          اي، ومساواهت لي والتخطيط اإلمنائ  صنع القرار احمل  
ألساسـية، والفـرص االقتـصادية،      من حيـث احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية واهلياكـل ا             

وحتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى         .  الدخل والتسهيالت االئتمانية   توليدفيها مشاريع    مبا
 .  إىل العدالةية الريفرأةاملالقضاء على مجيع العراقيل اليت حتول دون إمكانية جلوء 

  
 العالقات األسرية     

 يف الدولـة الطـرف واألحكـام        املتبـع ات  جيـ جنة عن القلـق إزاء نظـام تعـدد الز         تعرب الل   - ٤٢
وتعـرب عـن القلـق بوجـه        . سـرية التمييزية السائدة يف القوانني الناظمـة للعالقـات الزوجيـة واأل          

 قلقهـا إزاء عـدم       اإلعـراب عـن    تكـرر اللجنـة   و. خاص ألن القانون العريف جييز تعدد الزوجـات       
وتعـرب اللجنـة أيـضاً عـن القلـق          .  لـزواج األطفـال    ا املسموح هب  دنيا ال  السن  حتديد الوضوح يف 

 يـؤدي إىل     هلـا   مسامهة املرأة غري املاليـة     الذي ال يراعي  إزاء تفسري احملكمة العليا لقانون الطالق       
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق ألن هـذه املمارسـة             . عدم مساواة يف توزيع املمتلكات أثناء الطالق      

  .على الرغم من جترمي انتزاع امللكية ال تزال متبعة

 مشروع قانون الزواج والطالق انسجاموحتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان   - ٤٣
ــاً  ١٦  و١٥ملــادتني ا  مــعوالعالقــات األســرية .  مــن االتفاقيــة وتعجيــل ســنه ليــصبح قانون

لدولة الطرف أن تنفذ التدابري الراميـة إىل القـضاء علـى تعـدد الزوجـات،                اباللجنة   وهتيب
حتث و . وأن حتدد الثامنة عشرة سناً دنيا للزواج، للجنة٢١توصية العامة رقم    متشيا مع ال  

الدولة الطرف على أن تتخذ التدابري اليت تكفـل اعتمـاد توزيـع املمتلكـات               كذلك  اللجنة  
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 مــن ١٦إلنــصاف بــني الطــرفني وفقــاً ملــا تــنص عليــه املــادة أثنــاء الطــالق علــى املــساواة وا
ــةاالتف ــى    . اقيـ ــرف علـ ــة الطـ ــضاً الدولـ ــة أيـ ــاذوحتـــث اللجنـ ــشريعات إنفـ ــّرم   التـ ــيت جتـ الـ
  .امللكية انتزاع

  
  مجع البيانات وحتليلها

بينما تالحـظ اللجنـة اجلهـود املبذولـة مـؤخرا لتحـسني مجـع البيانـات املـصنفة حـسب                       - ٤٤
القلق يساورها النعدام أو حمدودية البيانـات املـصّنفة حـسب نـوع اجلـنس يف          نوع اجلنس، فإن    

وهـذه البيانـات ضـرورية لوضـع الـسياسات املوّجهـة،            . عدد من اجملاالت اليت تشملها االتفاقية     
حبكــم وإلجــراء عمليــات الرصــد والتقيــيم املنهجيــة للتقــدم احملــرز حنــو مــساواة املــرأة بالرجــل    

فيمـا يتعلّـق جبميـع اجملـاالت     املسجلة مـع الـزمن   اهات لالجتيق حلالة املرأة و وللتقييم الدق ،الواقع
  .اليت تشملها االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إيالء األولوية للجمع املنهجي للبيانـات الـشاملة            - ٤٥
املتعلقـة  جتاهـات  الاملصّنفة حسب نوع اجلنس، وللمؤشرات القابلة للقياس لغـرض تقيـيم ا       

الواقـع، وتلفـت انتباههـا إىل       حبكـم   التقدم احملـرز حنـو مـساواة املـرأة بالرجـل            والة املرأة،   حب
 وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القيام عنـد         .يف هذا الصدد  للجنة   ٩التوصية العامة رقم    

ــها، ولكفالــة          ــود مجــع البيانــات وحتليل ــة لتطــوير جه ــاس املــساعدة الدولي ــضاء بالتم االقت
وتطلب اللجنة تضمني .  هذه اجلهود باحتياجات مستخدمي البيانات بذللدىاالسترشاد 

 الــدوري املقبــل البيانــات والتحلــيالت اإلحــصائية املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس    هــاتقرير
  .قةقوحسب كون املناطق حضرية أو ريفية مبا يبّين تأثري التدابري املتخذة والنتائج احمل

  إعالن ومنهاج عمل بيجني
لجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تطّبــق بــصورة كاملــة لــدى قيامهــا بتنفيــذ  وحتــثّ ال  - ٤٦

التزاماهتا مبوجب االتفاقية إعالن ومنهاج عمل بيجني املعزز ألحكام االتفاقية، وتطلب من 
  . الدولة الطرف أن تدرج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية

 على أن التنفيذ الكامـل والفّعـال لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                   تؤكّد اللجنة   - ٤٧
وهي تدعو إىل إدماج املنظور اجلنساين يف مجيـع اجلهـود الراميـة             . األهداف اإلمنائية لأللفية  

حكـام  انعكاسـا صـرحيا أل  هـذه اجلهـود   أن تكـون  إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإىل    
ات هبـــذا الـــشأن يف تقريرهـــا ة الطـــرف أن تـــدرج معلومـــاالتفاقيـــة، وتطلـــب مـــن الدولـــ

  .املقبل الدوري
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  التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنـة أن انـضمام الـدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية                - ٤٨

حرياهتـا األساسـية يف مجيـع       اخلاصـة هبـا وممارسـة       نـسان   اإل يعّزز متتع املرأة حبقوق      )١(التسعة
ــاحي ــاةمن ــة الطــرف علــى التــصديق علــى      .  احلي ــة الدول ــشّجع اللجن ــاء علــى ذلــك، ت وبن

املعاهــدتني اللــتني مل تــصبح طرفــا فيهمــا بعــد، ومهــا االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع  
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن االختفـاء                 

  .القسري
  ميةنشر املالحظات اخلتا

تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسـع يف مـالوي لتعريـف                 - ٤٩
النـــاس، مبـــن فـــيهم املـــسؤولون احلكوميـــون والـــساسة والربملـــانيون واملنظمـــات النـــسائية 

حبكــم ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، بالتــدابري الــيت اتُّخــذت لكفالــة مــساواة املــرأة بالرجــل 
.  جانـب اخلطـوات األخـرى الـيت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد                 الواقع، إىل وحبكم  القانون  

وهي تطلب من الدولة الطـرف أن تواصـل تعزيـز نـشر االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري                   
والتوصيات العامة للّجنة وإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠ املـرأة عـام   ”والعشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة        
سيما بني املنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق           ، ال “والسالم يف القرن احلادي والعشرين    

  .اإلنسان
  الربوتوكول االختياري لالتفاقية     

تشّجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية          - ٥٠
  .٢٠٠٠الذي وقعته يف عام 

  ٢٠ من املادة ١الفقرة 
 ١تشّجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبل يف أقرب وقت ممكن تعـديل الفقـرة        - ٥١

  . من االتفاقية خبصوص موعد اجتماع اللجنة٢٠من املادة 
__________ 

 اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل  )١(  
والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    

ــة أو         ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية  ا أشــكال التميي ــة القاس لعقوب
املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين                     الالإنسانية أو  أو

وأفراد أسـرهم، واتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن                        
  .االختفاء القسري
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  متابعة املالحظات اخلتامية     
 تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون عامني، معلومات خطّية عـن      - ٥٢

  .  أعاله٣٧ و ١٥اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
  

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة الدولة الطـرف بتعزيـز تعاوهنـا مـع الوكـاالت املتخّصـصة والـربامج                   - ٥٣

التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان ومنظمــة األمــم  
فولــــة وبرنــــامج األمــــم املتحــــدة املــــشترك املعــــين بفــــريوس نقــــص املناعــــة  املتحــــدة للط

  . ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
  

   واملبادئ التوجيهية لإلبالغتاريخ التقرير املقبل
ــى       - ٥٤ ــرد عل ــة الطــرف أن ت ــة مــن الدول ــق  تطلــب اللجن ــها يف املُعــرب أوجــه القل عن
 ١٨ الــذي ســيقّدم مبوجــب املــادة   يف تقريرهــا الــدوري املقبــل ،املالحظــات اخلتاميــة هــذه
ــا الـــدوري   . االتفاقيـــة مـــن  يف املقبـــلوتـــدعو اللجنـــة الدولـــة الطـــرف إىل تقـــدمي تقريرهـ
  .٢٠١٤فرباير /شباط
ــة بت       - ٥٥ ــسقة املتعلق ــة املن ــادئ التوجيهي ــاع املب ــة الطــرف إىل اتب ــة الدول ــدعو اللجن قــدمي وت

التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا فيهـا املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتقـدمي           
وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، الـيت أقرهـا االجتمـاع اخلـامس املـشترك        

ــران     ــسان يف حزي ــات معاهــدات حقــوق اإلن ــني جلــان هيئ ــه /ب  HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يوني
وجيب أن تطبق املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بتقـدمي تقـارير خاصـة مبعاهـدات بعينـها                  ). Corr.1 و

، بـاالقتران مـع     ٢٠٠٨ينـاير   /اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني، املعقودة يف كانون الثاين         
وهــي تــشكل معــا املبــادئ  . املبــادئ التوجيهيــة املنــسقة املتعلقــة بتقــدمي وثيقــة أساســية موحــدة  

لتوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد               ا
 صفحة، يف حني ينبغـي      ٤٠وينبغي أن تكون الوثيقة اخلاصة مبعاهدات بعينها يف حدود          . املرأة

  . صفحة٨٠ أو ٦٠أال يتجاوز طول الوثيقة األساسية املوحدة املستكملة 
  


