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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واألربعون

         ٢٠٠٨ يوليه/ متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠
: مــشروع املالحظــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة       

  مجهورية ترتانيا املتحدة
ــامع لتقار    - ١ ــا اجلــ ــر ترتانيــ ــة يف تقريــ ــامس  نظــــرت اللجنــ ــع واخلــ ــة الرابــ ــا الدوريــ يرهــ

ــسادس ــستيها  )CEDAW/C/TZA/6( والــــــ ــك يف جلــــــ ــودتني ٨٤٥ و ٨٤٤، وذلــــــ  املعقــــــ
وتــــرد قائمــــة القــــضايا   ). 845 و CEDAW/C/SR.844انظــــر  (٢٠٠٨يوليــــه /متــــوز ١١ يف

 بينما ترد ردود ترتانيـا يف الوثيقـة         CEDAW/C/TZA/Q/6اليت أثارهتا اللجنة يف الوثيقة       واألسئلة
CEDAW/C/TZA/Q/6/Add.1 .  

  
  مقدمة    

 اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقـدميها تقريرهـا اجلـامع لتقاريرهـا الدوريـة                بتعر  - ٢
الرابع واخلامس والسادس، الذي اهتدى باملبادئ التوجيهية اليت قررهتا اللجنـة إلعـداد التقـارير               

ن التقريـر مل يتنـاول مـواد        مالحظات اللجنة اخلتاميـة الـسابقة؛ ولكـن اللجنـة تأسـف أل             ىوراع
وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لعرضـها الـشفوي وردودهـا اخلطيـة             . االتفاقية كافة 

ــديرها         ــدورة، وعــن تق ــل ال ــا قب ــا العامــل مل ــيت طرحهــا فريقه ــى قائمــة القــضايا واألســئلة ال عل
  . لإليضاحات اإلضافية املقدمة ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف إليفادهـا وفـدا رفيـع املـستوى، رأسـه وزيـر التنميـة                        - ٣
اجملتمعية والشؤون اجلنسانية وشـؤون الطفـل يف الـرب الـترتاين ووزيـر العمـل والـشباب والعمالـة                    

وضــم الوفــد ممــثلني مــن خمتلــف  . ومنــاء املــرأة والطفلــة يف زجنبــار بوصــفه رئيــسا مناوبــا للوفــد  
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وتعرب اللجنة عـن تقـديرها      . ات احلكومية يتمتعون خبربة يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية       اإلدار
  . اء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةللحوار الصريح البنَّ

ــة تــشاركية ســامهت فيهــا        - ٤ ــر قــد أُعــد يف عملي ــة مــع التقــدير أن التقري وتالحــظ اللجن
ظمـات غـري احلكوميـة والـشركاء اإلمنـائيون، بوسـائل       وزارات احلكومـة وإداراهتـا وهيئاهتـا واملن   

  . عدة مشلت تنظيم حلقات عمل تشاورية خمتلفة
ــدير      - ٥ ــع التق ــة م ــا تالحــظ اللجن ــضمت إىل الربوتوكــول    أن كم ــد ان ــة الطــرف ق الدول

  .٢٠٠٦يناير عام /االختياري لالتفاقية يف كانون الثاين
  

  اجلوانب اإلجيابية     
الرؤيــا اإلمنائيــة ” ي، مــا ُســم٢٠٠٠د الدولــة الطــرف يف عــام  ترحــب اللجنــة باعتمــا  - ٦

، وهــي هتــدف إىل حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة يف  “٢٠٢٥الوطنيــة حــىت عــام 
، فـضال  ٢٠٢٥ االقتصادية والسياسية وميدان الثقافة حبلـول عـام         -مجيع العالقات االجتماعية    

  . ٢٠٠٠لنسائي واجلنساين يف عام عن اعتمادها السياسة املتعلقة بالنماء ا
 جلنــة حقــوق اإلنــسان  ٢٠٠١يف عــام وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف إلنــشائها،     - ٧

ن اختـصاصها مجلـة أمـور، مـن بينـها التحقيـق يف االدعـاءات املتعلقـة             واحلكم الرشيد اليت تضمّ   
. يهـا حقـوق املـرأة     بانتهاك حقـوق اإلنـسان وتعمـيم املعلومـات املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان، مبـا ف                 

 إنـشاء مكتـب خـاص للـشؤون اجلنـسانية،           ٢٠٠٤وتالحظ اللجنـة مـع التقـدير أنـه مت يف عـام              
  . داخل اللجنة السالفة الذكر، ُيعىن بتعليم اجلمهور وحبقوق املرأة

وترحب اللجنة بعدد من اجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف يف جمـال التعلـيم، مبـا فيهـا          - ٨
الذي يتـضمن العمـل علـى تـوفري التعلـيم         ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(نمية قطاع التعليم    اعتماد برنامج ت  

 فضال عن عدد من الـربامج اخلاصـة األخـرى الراميـة             ٢٠١٥لكافة الرجال والنساء حبلول عام      
وهـذه  . إىل تشجيع تعليم الفتيات، بالتعاون مـع الـشركاء اإلمنـائيني واملنظمـات غـري احلكوميـة                

بنــاء بيــوت (النــساء الترتانيــات، والتعلــيم اجملتمعــي للفتيــات  الــربامج تــشمل صــندوق تــدريب  
، وبرنـامج التعلـيم     )الستضافة الدراسـات، ومـدارس داخليـة، وإنـشاء صـندوق ائتمـاين للتعلـيم              

االبتــدائي والربنــامج اخلــاص للتعلــيم الثــانوي الــذي أقــر العمــل بنظــام املــنح الفرديــة، وبرنــامج   
ــي يف    ــيم األساســي التكميل ــالتعل ــرامج      رب ال ــضال عــن ب ــي، ف ــار التعليم ــامج زجنب ــترتاين، وبرن ال

  . العايل التعليم
وتثين اللجنة على الدولة الطرف، تقديرا منها للتعـديل الدسـتوري الرابـع عـشر الـذي                   - ٩

 يف املائــة مــن العــدد اإلمجــايل لألعــضاء، ٣٠يــنص علــى أال تقــل نــسبة النــساء يف الربملــان عــن  
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. رشيح عـشرة أعـضاء للربملـان نـصفهم مـن النـساء بالـضرورة         وعلى حق رئيس اجلمهورية يف ت     
 جاهـدة   ىكما تثين اللجنة على املعلومات املقدمة يف الوفد، اليت تفيد بأن الدولة الطـرف تـسع               

، وقــد تكــرر ٢٠١٠إىل حتقيــق االحتــاد األفريقــي مبــدأ املناصــفة يف االنتخابــات املقبلــة يف عــام  
، كمـا تفيـد بإنـشاء جلنـة         ٢٠٠٥ احلاكم الصادر عـام      اإلعراب عن هذا اهلدف يف بيان احلزب      

  . هلذا الغرض مشتركة بني الوزارات مكلفة مبهمة وضع استراتيجيات للمساواة بني اجلنسني
لـى  عوتثين اللجنة على الدولة الطرف إلدخاهلـا إصـالحات قانونيـة هادفـة إىل القـضاء              - ١٠

ــانون األراضــي رقــم      ــا فيهــا ق ــرأة، مب ــز ضــد امل ــام ٤التميي ــة يف عــام  ١٩٩٩ لع ــصيغته املعدل ، ب
، الــذي ينــشئ قيمــة لألراضــي ويــسمح بــرهن األراضــي دون موافقــة األزواج وقــانون  ٢٠٠٤

 الــذي يعطـي النــساء حــق احتيــاز األراضـي وامتالكهــا واســتعماهلا شــأهنن يف   ٥األراضـي رقــم  
ح القـوانني،  كما حتيط اللجنة علما باالقتراحـات الـيت طرحتـها جلنـة إصـال          . ذلك شأن الرجال  

، وقـانون   ١٩٧١وهي اقتراحات تدعو إىل تعديل قوانني الوراثة احلاليـة، وقـانون الـزواج لعـام                
  . حضانة األطفال

وتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتعاوهنــا املنــتظم مــع املنظمــات غــري            - ١١
ــساواة بــني       ــرأة وامل ــز حقــوق امل ــع تلــك املنظمــات يف تعزي ــشراكتها م ــة ول ــسني، احلكومي  اجلن

 سياسة بـشأن املنظمـات غـري احلكوميـة وسـنها قـانون              ٢٠٠٠بوسائل تشمل اعتمادها يف عام      
ــة رقــم    ــز مــشاركة املنظمــات غــري   ٢٠٠٢ لعــام ٢٤املنظمــات غــري احلكومي  اهلــادف إىل تعزي

  . وتشجع اللجنة احلكومة على مواالة تعزيز هذا النوع من التعاون. احلكومية مشاركة فعالة
  

  اغل الرئيسية والتوصياتالشو    
بينما تشري اللجنة إىل التـزام الدولـة الطـرف بتنفيـذ كافـة أحكـام االتفاقيـة تنفيـذا                      - ١٢

منهجيا مستمرا، ترى أن الشواغل والتوصيات احملددة يف هذه التعليقات اخلتامية تقتـضي             
ر الــدوري اهتمامهــا علــى ســبيل األولويــة يف املرحلــة املمتــدة مــن اآلن وحــىت تقــدمي التقريــ

ولذلك، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل التركيـز علـى هـذه اجملـاالت يف أنـشطتها                  . املقبل
. التنفيذية وإىل اإلبالغ يف تقريره الدوري املقبل عن اإلجـراءات املتخـذة والنتـائج احملـرزة               
إىل كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي هذه التعليقات اخلتامية إىل مجيع الوزارات و

  . الربملان لضمان تنفيذها تنفيذا تاما
  

  التعريف    
 قـد توسـع     ٢٠٠٠تالحظ اللجنة أن التعديل الدستوري الثالث عشر الذي جرى عام             - ١٣

مـن الدسـتور لتـشمل أيـضا التمييـز علـى أسـاس              ) ٥ (١٣يف أسباب التمييز الـواردة يف الفقـرة         
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 ٢٠٠٢ زجنبـار بـصيغته املعدلـة عـام         يف البـاب اخلـامس مـن دسـتور         ١٢جنس املـرء وأن املـادة       
تشمل إشارة إىل التمييز اجلنساين أيضا، إال أن اللجنة يساورها القلـق ألنـه رغـم تعـديل ترتانيـا            
دستورها ليـشمل االعتبـارات اجلنـسية كـسبب للتمييـز ال يـزال تعريـف التمييـز غـري متفـق مـع                       

  . ر التمييز املباشر وغري املباشر من االتفاقية، اليت حتظ١تعريف التمييز الوارد يف املادة 
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل النظــر يف تعــديل تعريــف التمييــز القــائم، لكــي   - ١٤

 ١ ولكـي يتفـق مـع أحكـام املـادة      يشمل التمييز املباشر والتمييز غري املباشـر علـى الـسواء          
   .االتفاقية من
  

  القوانني التمييزية    
 ١٩٨٥على الرغم من تـصديق ترتانيـا علـى االتفاقيـة يف عـام      يساور اللجنة القلق ألنه    - ١٥

. دون أية حتفظات ال تزال االتفاقية غري مستوعبة يف قانون مجهورية ترتانيا املتحدة كجـزء منـه                
وهي تالحظ بقلق أنـه دون حـدوث هـذا االسـتيعاب بـشكل تـام ال ُتعتـرب االتفاقيـة جـزءا مـن                         

. وغــري قابلــة لإلنفــاذ فيهــا  غــري أهــل للنظــر احملكــم  اإلطــار القــانوين الــوطين وتكــون أحكامهــا 
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطـرف املبذولـة لتحقيـق اإلصـالح التـشريعي، ال سـيما يف                   وبينما

ســياق أعمــال جلنــة إصــالح القــوانني، فــإن القلــق يــساورها إزاء عــدم إيــالء األولويــة إلصــالح 
متيـز بـني البـشر حـسب اجلـنس، وإىل سـد             قانوين شامل يهدف إىل القضاء على األحكـام الـيت           

الفجــوات التــشريعية جلعــل اإلطــار القــانوين للبلــد مطابقــا ألحكــام االتفاقيــة متامــا، وإىل حتقيــق 
ويساور اللجنة القلق بوجه خـاص إزاء التـأخر يف التـصديق            . مساواة املرأة من الناحية القانونية    

 وقــوانني املــرياث، فــضال عــن قــانون  ،١٩٧١علــى التعــديالت املقترحــة لقــانون الــزواج لعــام  
كما يساور اللجنة القلق ألن التشريعات األخرى والقوانني العرفيـة الـيت متيـز           . حضانة األطفال 

  . ضد النساء وال تتماشى مع االتفاقية ال تزال نافذة املفعول، سواء يف الرب الترتاين أو يف زجنبار
 إلكمــال عمليــة إدمــاج  عليــاويــة حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء أول  و  - ١٦

هتيـب بالدولـة الطـرف أن تعجـل بعمليـة           هـي   و. االتفاقية بصورة كاملة يف القـوانني احملليـة       
 افةن من أجل كفالة تعديل أو إلغاء ك       استعراض قوانينها وأن تتعاون تعاونا فعاال مع الربملا       

الصادرة وصيات العامة التشريعات اليت تنطوي على التمييز حىت تتماشى مع االتفاقية والت
الدولة الطرف على زيادة وعي املشرعني بضرورة االهتمام على اللجنة وحتث . للجنةعن 

للمـرأة وكفالـة    القانونيـة   هـذه اإلصـالحات مـن أجـل حتقيـق املـساواة             مبثـل   سبيل األولوية   
 تشجع الدولة الطرف كذلك   هي  و. االمتثال لاللتزامات التعاهدية الدولية للدولة الطرف     

 التعـديالت املقتـرح     إقـرار على وضع جدول زمين واضح هلذه اإلصـالحات، مبـا يف ذلـك              
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وتوصي . ة األطفال وقانون حضاناملرياث وقوانني ١٩٧١إدخاهلا على قانون الزواج لعام 
 .ن اجملتمع الدويل يف هذا الصدد الدولة الطرف الدعم التقين ملتمساللجنة بأن ت

  
 ]التوعية والتدريب[

تقـدير أن االتفاقيـة قـد ُترمجـت إىل اللغـة الـسواحيلية، فإهنـا                مـع ال   تالحظ اللجنـة     نمابي  - ١٧
ــرأة  نقــص املقلقــة إزاء  ــة حبقــوق امل ــاري يف  املقــررة عرف ــة وبروتوكوهلــا االختي  مبوجــب االتفاقي

وتالحــظ .  القــضائية علـى مجيــع املـستويات  ة اجملتمـع عمومــا، مبـا يف ذلــك أعـضاء اهليئـ    أوسـاط 
د برنـامج إصـالح القطـاع القـانوين، لكنـها قلقـة إزاء قلـة عـدد احملـامني يف البلـد،                      اللجنة اعتمـا  

. ملــساعدة القانونيــةيــوفر ا يف األريــاف واملنــاطق النائيــة، وعــدم وجــود نظــام شــامل  ســيما الو
مبوجــب االتفاقيــة  املقــررة ن النــساء أنفــسهن غــري واعيــات حبقــوقهن ألواللجنــة قلقــة كــذلك  
 . القدرة على املطالبة هبذه احلقوقإىل بالتايل يفتقرن ري، ووبروتوكوهلا االختيا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة جعـل االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري                - ١٨
 املهنـة تـشريعات حمليـة جـزءا أساسـيا مـن تثقيـف وتـدريب العـاملني يف               ما يتصل هبما من     و

نة أيضا بأن تضمن الدولة الطـرف تـدريب         وتوصي اللج .  وأعضاء اهليئة القضائية   ةالقانوني
 يف جمـال حقـوق اإلنـسان وأحكـام االتفاقيـة            يـا  كاف تـدريبا القضاة، علـى مجيـع املـستويات،        

وبروتوكوهلــا االختيــاري، ومتكــني املــرأة مــن اللجــوء إىل احملــاكم علــى قــدم املــساواة مــع     
تعلقـة باالتفاقيـة   حتث كذلك الدولة الطـرف علـى كفالـة تـوفري املعلومـات امل           هي  و. الرجل

اســتخدام وســائط اإلعــالم املناســبة، وتقــدمي املــساعدة   بللنــساء وقــادة اجملتمعــات احملليــة،  
وتوصـي اللجنـة    . القانونية جلميع النساء الالئي حيتجن إليهـا لـضمان وصـوهلن إىل العدالـة             

 .أيضا كذلك بترمجة الربوتوكول االختياري إىل السواحيلية
  

 وض باملرأةاألجهزة الوطنية للنه    

بينما تالحظ اللجنة اجلهود اليت تبـذهلا الدولـة الطـرف لتعزيـز أجهزهتـا الوطنيـة املعنيـة                     - ١٩
 والـشؤون اجلنـسانية وشـؤون األطفـال يف     يةتنمية اجملتمعالبالشؤون اجلنسانية، وال سيما وزارة    

ار، وإنـشاء مكاتـب     املـرأة والطفـل يف زجنبـ      منـاء   ترتاين ووزارة العمل والشباب والعمالـة و      الرب ال 
ــوزارات واإلدارات واهل    ــسانية يف ال ــشؤون اجلن ــسيق ال ــاتلتن ــة   يئ ــات اإلقليمي ــستقلة واألمان  امل

نقـص   إزاء ضعف القـدرة املؤسـسية للـوزارتني، مبـا يف ذلـك      يساورها القلقوالسلطات احمللية،  
ارتني وبـني القيـام      بـني الـوز    النقص تلـك  وميكن أن حتول أوجه     . املوارد البشرية واملالية والتقنية   

 برامج حمددة للنـهوض بـاملرأة، وتنـسيق اجلهـود بـشكل             عزيزا بشكل فّعال فيما خيص ت     ممبهامه
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فّعال بني خمتلف مؤسسات األجهزة الوطنية، على خمتلف املـستويات، وضـمان تعمـيم املنظـور            
 .  احلكوميةة يف مجيع جماالت السياسشامالتعميما اجلنساين 

ملعنيـة بالـشؤون   أن تعجل الدولة الطرف بتعزيز أجهزهتا الوطنيـة ا       وتوصي اللجنة ب    - ٢٠
الـرب   والشؤون اجلنـسانية وشـؤون األطفـال يف          يةتنمية اجملتمع ال وزارة   ال سيما اجلنسانية، و 

 املـرأة والطفـل يف زجنبـار، مـن أجـل كفالـة         منـاء   ترتاين ووزارة العمل والشباب والعمالة و     ال
وبـصفة خاصـة، حتـث اللجنـة        .  املـساواة بـني اجلنـسني       آليات مؤسـسية قويـة لتعزيـز       وجود

الدولة الطرف على أن تـوفّر لألجهـزة الوطنيـة الـسلطة الالزمـة واملـوارد البـشرية واملاليـة                  
هتيب هي و. الكافية لتنسيق تنفيذ االتفاقية والعمل بفعالية على تعزيز املساواة بني اجلنسني

املـستوى  اإلقليمـي و املستوى  الوطين وىملستوأيضا بالدولة الطرف أن تعزز الروابط بني ا      
على مراعاة  توفري التدريب بوسائل تشملاحمللي فيما يتصل بأنشطة املساواة بني اجلنسني، 

 . وتعميم مراعاة املنظور اجلنساينالفوارق بني اجلنسني 
  

 املمارسات الثقافية    

تقاليد الثقافيـة الـسلبية، فـضال      واملمارسات وال  السننقلق إزاء استمرار    الاللجنة   يساور  - ٢١
ــة املتجــذرة فيمــا خيــص     ر املــرأة والرجــل ادوأعــن املواقــف األبويــة املتــسلطة والقوالــب النمطي

اللجنـة هـذه العـادات واملمارسـات     ممـا يقلـق   و. ومسؤولياهتما وهويتهما يف مجيع مناحي احليـاة  
ة الـيت تعـاين منـها املـرأة يف          تكرس التمييز ضد املرأة، وتتجسد يف حالـة احلرمـان وعـدم املـساوا             

ــزواج والعالقــات األســرية،        ــاة العامــة وصــنع القــرار وال كــثري مــن اجملــاالت، مبــا يف ذلــك احلي
واستمرار العنـف ضـد املـرأة والعـادات واملمارسـات التقليديـة املؤذيـة، ومنـها تـشويه األعـضاء                  

لعـروس،  لمثـن  حتديـد  ت و وتعـدد الزوجـا   ) تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث       (التناسلية لألنثـى    
تتخـذ حـىت اآلن إجـراءات مـستدامة ومنهجيـة لتغـيري أو إزالـة القوالـب                   وأن الدولة الطـرف مل    

 .النمطية والقيم واملمارسات الثقافية السلبية

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنظر إىل ثقافاهتا باعتبارها جوانـب ديناميـة يف                 - ٢٢
حتـث الدولـة الطـرف علـى        هي  و. ، وخاضعة بالتايل للتغيري   حياة البلد ونسيجه االجتماعي   

أن تنفــذ دون تــأخري اســتراتيجية شــاملة، مبــا يف ذلــك ســن تــشريعات، لتغــيري أو إزالــة         
) و (٢للمـادتني   وذلـك طبقـا     ضـد املـرأة،     متيـز   املمارسات والقوالب النمطية الثقافية الـيت       

 ، بذل جهود للتوعيـة هبـذا املوضـوع        وينبغي أن تشمل هذه التدابري    . من االتفاقية ) أ (٥ و
تــستهدف املــرأة والرجــل علــى مجيــع مــستويات اجملتمــع، مبــن فــيهم الزعمــاء التقليــديون،   

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التـصدي            . وينبغي أن تنفذ بالتعاون مع اجملتمـع املـدين        
تـشويه   قبيـل    الـيت مـن   بقوة أكـرب للعـادات واملمارسـات الثقافيـة والتقليديـة الـضارة، مثـل                
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وتـشجع اللجنـة الدولـة      . لعروسلمثن  حتديد   وتعدد الزوجات و   األعضاء التناسلية لإلناث  
الطرف على االسـتخدام الفّعـال لتـدابري مبتكـرة مـن أجـل تعزيـز فهـم املـساواة بـني املـرأة                       

  . عرض صورة إجيابية غري منطية للمرأةلتعزيزوالرجل والعمل مع وسائط اإلعالم 
  

  ملرأةالعنف ضد ا    
، ملكافحـة العنـف     ٢٠٠١بينما تالحـظ اللجنـة اعتمـاد خطـة العمـل الوطنيـة، يف سـنة                   - ٢٣

للرب الترتاين القاري وزجنبار، وقيام رئـيس اجلمهوريـة         ) ٢٠١٥-٢٠٠١(ضد النساء واألطفال    
، “أرفــض العنــف ضــد املــرأة” بــإطالق وتأييــد محلــة وطنيــة حتــت شــعار ٢٠٠٨مــايو /يف أيــار

قلقها من ارتفاع معدل انتشار العنـف ضـد النـساء والفتيـات، مثـل االنتـشار       تعرب اللجنة عن  
وتـشعر اللجنـة بـالقلق أيـضا     . الواسع للعنف العائلي والعنف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك االغتـصاب      

ألن هذا العنـف يكتـسب علـى مـا يبـدو صـفة الـشرعية االجتماعيـة، وترافقـه ثقافـة الـسكوت                        
م لذلك اإلبالغ عـن حـاالت العنـف، بينمـا تـسوى احلـاالت               واإلفالت من العقاب، وإنه ال يت     

وتشعر اللجنـة بـالقلق كـذلك جتـاه عـدم كفايـة التمويـل               . اليت يتم اإلبالغ عنها خارج احملاكم     
وعـالوة علـى    . املوجه لتنفيذ اخلطة الوطنية، وجتاه عدم وجود نظام شامل للمـساعدة القانونيـة            

ب الزوجي ال يعترف به كجرمية جنائيـة فـضال عـن    ذلك، تالحظ اللجنة مع القلق أن االغتصا 
تصريح الدولة الطرف بأن توفري مالجئ لضحايا العنف ليس خيارا ممكنـا للبلـد، وهـي تعـرب                  
عـــن أســـفها لعـــدم وجـــود بيانـــات أو معلومـــات عـــن العنـــف ضـــد املـــرأة مقـــسمة حـــسب     

  . العمر فئات
ولويـة، مبكافحـة العنـف    حتث اللجنة الدولة الطرف على االهتمام، علـى سـبيل األ        - ٢٤

ضد املرأة واعتماد تدابري شـاملة للتـصدي جلميـع أشـكال العنـف ضـد النـساء والفتيـات،                    
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تزيد من الـوعي العـام، مـن             . ١٩وفقا لتوصيتها العامة رقم     

خالل وسائل اإلعالم وبرامج التربية، بأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة هي أحد أشكال              
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف     . التمييز مبوجب االتفاقية، ومتثل لذلك انتهاكا حلقوق املرأة       

إىل التأكد من أن العنف ضد النـساء والفتيـات، مبـا يف ذلـك العنـف املـرتيل، واالغتـصاب                     
الزوجــي، ومجيــع أشــكال االعتــداء اجلنــسي، يــشكل جرميــة جنائيــة؛ وأن يقــدم اجلنــاة          

وتأهيلهم، وأن حتصل النـساء والفتيـات ممـن وقعـن ضـحية للعنـف             للمحاكمة ويتم عقاهبم    
وتطلب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تزيـل            . على سبل اجلرب التعويضي واحلماية الفورية     

أي عقبات حتول دون وصول النساء إىل العدالة، وتوصي بإتاحة املساعدة القانونية جلميع   
عدة القانونيــة يف املنــاطق الريفيــة أو  ايا العنــف، بوســائل تــشمل إنــشاء مراكــز املــسا  حضــ

وتوصي اللجنة بتنظيم التدريب ملسؤويل السلطة القضائية واملـسؤولني العمـوميني،           . النائية
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وخصوصا أفراد إنفاذ القانون، ومسؤويل اخلدمة الـصحية ومـسؤويل التنميـة اجملتمعيـة مـن               
هتم علــى تزويــد أجــل التأكــد مــن توعيتــهم جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، ومــن قــدر   

وهــي توصــي أيــضا بإنــشاء  . الــضحايا بالــدعم املالئــم مــع مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني   
خــدمات تقــدمي املــشورة لــضحايا العنــف؛ وحتــث الدولــة الطــرف علــى أن تعيــد النظــر يف   

ــة الطــرف   . إمكانيــة إنــشاء مالجــئ ملثــل هــؤالء الــضحايا   وتطلــب اللجنــة أن تقــدم الدول
لقادم عن القوانني والـسياسات الـسارية ملعاجلـة العنـف ضـد النـساء             معلومات يف تقريرها ا   

والفتيات وعن تأثري مثل هذه التدابري، باإلضافة إىل البيانـات واالجتاهـات املتعلقـة بانتـشار      
  .خمتلف أشكال هذا العنف، مقسمة حسب فئات العمر

  
  تشويه األعضاء التناسلية لإلناث    

، الـذي   )١٩٩٨(ون األحكام اخلاصـة، للجـرائم اجلنـسية         بينما ترحب اللجنة بسن قان      - ٢٥
 سـنة، واعتمـاد خطـة       ١٨حيظر تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث اللـوايت تقـل أعمـارهن عـن                  

، تشعر بـالقلق إزاء     )٢٠١٥-٢٠٠١(العمل الوطنية ملكافحة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث        
بلــد، وإزاء النــسبة التقديريــة املــذكورة يف  االنتــشار املــستمر هلــذه املمارســة يف بعــض منــاطق ال 

وتـشعر  ).  يف املائة من النساء الترتانيات     ١٨وهي تفيد بتشويه األعضاء التناسلية لنحو       (التقرير  
ــلية لإلنـــاث،     ــالقلق أيـــضا إزاء ضـــعف إنفـــاذ احلظـــر علـــى تـــشويه األعـــضاء التناسـ اللجنـــة بـ

لـيت طـرأت مـؤخرا والـيت يرتكـب فيهـا            اهتمام السلطات املختصة فيما يتعلق باملمارسة ا       وعدم
وتــشعر اللجنــة بــالقلق كــذلك إزاء    . تــشويه األعــضاء التناســلية للرضــيعات ســرا يف بيــوهتن     

 سـنة، اللـوايت يتعرضـن عـادة         ١٨استمرار تقنني هذه املمارسة بالنسبة ملن تزيـد أعمـارهن عـن             
املمارسـة الـضارة    وتـشدد اللجنـة علـى أن هـذه          . للضغط أو اإلجبـار للخـضوع هلـذه املمارسـة         

تشكل انتهاكا جسيما حلقوق اإلنـسان املقـررة للفتيـات والنـساء، واللتزامـات الدولـة الطـرف         
  .مبوجب االتفاقية

على تنفيذ التشريع القائم الذي حيظر ممارسـة تـشويه          وحتث اللجنة الدولة الطرف       - ٢٦
للقضاء على هذه   األعضاء التناسلية لإلناث، وعلى اعتماد تشريع جديد، عند الضرورة،          

وينبغـي أن حتظـر الدولـة       . املمارسة وغريها من املمارسات التقليدية الـضارة جبميـع النـساء          
الطــرف تــشويه األعــضاء التناســلية لإلنــاث يف مجيــع احلــاالت، مبــا يف ذلــك حالــة النــساء    

 سنة، والتصدي للممارسـة الـيت طـرأت مـؤخرا، ويرتكـب             ١٨اللوايت تزيد أعمارهن عن     
 للتأكـد مـن     ١٩٩٨ه األعضاء التناسلية للرضـيعات، وتعزيـز إنفـاذ قـانون سـنة              فيها تشوي 

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . تقدمي اجلناة للمحاكمـة ومعاقبتـهم بالعقوبـة املالئمـة         
تعزيز جهودها لزيادة التوعية وجهودها التربوية، املوجهة للنساء والرجـال علـى الـسواء،              
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ك للقـضاء علـى ممارسـة تـشويه األعـضاء التناسـلية لإلنـاث        بدعم مـن اجملتمـع املـدين، وذلـ        
كما تـشجع اللجنـة الدولـة       . والقضاء على املربرات الثقافية اليت تقوم عليها هذه املمارسة        

الطرف علـى تـصميم الـربامج الراميـة إىل إجيـاد مـصادر دخـل بديلـة ملـن يقومـون بتـشويه                        
  .األعضاء التناسلية لإلناث كوسيلة لكسب الرزق

  
  االجتار باألشخاص واستغالل البغاء    

 علـــى اتفاقيـــة ٢٠٠٦مـــايو /بينمـــا تالحـــظ اللجنـــة تـــصديق الدولـــة الطـــرف يف أيـــار  - ٢٧
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، وال سـيما الربوتوكـول اخلـاص                 األمم

عليــه، املكمــل لالتفاقيــة، مبنــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال واملعاقبــة 
. تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء اسـتمرار االجتـار بالنـساء والفتيـات واسـتغالهلن جنـسيا يف البلـد                    

وتعــرب اللجنــة بــصفة خاصــة عــن قلقهــا إزاء االجتــار بالفتيــات واالســتغالل اجلنــسي للفتيــات  
 لعـدم وجـود     وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها       . بسبب الفقر أو حلاجتهن إىل اإلنفـاق علـى أسـرهن          

بيانــات عــن االجتــار والبغــاء، وألن الدولــة الطــرف ليــست لــديها خطــة عمــل وطنيــة للتــصدي 
وتشعر اللجنة بـالقلق كـذلك إزاء املعلومـات الـيت قدمتـها الدولـة الطـرف وتفيـد بـأن                     . لالجتار

االجتــار باألشــخاص ميــارس يف الــسر، وميتــزج يف بعــض احلــاالت بــاهلجرة العاديــة مــن الريــف   
  .ملدنا إىل
حتث اللجنة على التنفيذ الفعال لقـانون مكافحـة االجتـار باألشـخاص، الـذي جيـب أن          - ٢٨

يشمل تدابري وقائية، وحماكمة املتجرين ومعاقبتهم يف الوقت املناسب، وتـوفري احلمايـة والـدعم              
ــة  . للــضحايا لــسلطة بتقــدمي املعلومــات والتــدريب بــشأن القــانون اجلديــد ل  كمــا توصــي اللجن
ــضائ ــوميني،       القـ ــوظفني العمـ ــدود، واملـ ــرطة احلـ ــيهم شـ ــن فـ ــانون مبـ ــاذ القـ ــسؤويل إنفـ ية، ومـ

ــة واألخــصائيني االجتمــاعيني،  ــة كــذلك بــأن  . واملــسؤولني عــن التنميــة اجملتمعي وتوصــي اللجن
تعتمد الدولة الطرف خطـة عمـل شـاملة مـن أجـل التـصدي لالجتـار وكفالـة ختـصيص املـوارد                       

باإلضـافة إىل ذلـك،     . ها الفعال، مبا يف ذلك مجع البيانات املفصلة       البشرية واملالية الكافية لتنفيذ   
توصي اللجنة بأن جتري الدولة الطرف دراسة عن االجتار وتتصدى لألسباب اجلذريـة لالجتـار               

 وبـذل جهـود     ،هبدف القضاء على ضعف الفتيات والنساء إزاء االسـتغالل اجلنـسي واملتجـرين            
  . يف اجملتمع إىل إدماجهن وايا االستغالل واالجتارترمي إىل تأهيل النساء والفتيات ضح

  
  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة

يف عـدد عـضوات الربملـان، فإهنـا تالحـظ أن نفـس             املـشهودة   بينما تقر اللجنة بالزيـادة        - ٢٩
خـرى  القدر من التقدم مل ُيحرز وأن العقبات أمام تقـدم املـرأة ال تـزال موجـودة، يف جمـاالت أ                    



CEDAW/C/TZA/CO/6

 

10 08-42668 
 

من احلياة العامة واحلياة املهنية، مبا يف ذلـك جمـاالت العمـل يف احلكومـة والـسلك الدبلوماسـي                    
  .العليا أساسااملستويات يف وذلك والقضاء واإلدارة العامة، 

وتوصي اللجنة بـأن تتبـع الدولـة الطـرف سياسـات مطـردة ترمـي إىل تعزيـز املـشاركة                      - ٣٠
ع القرارات باعتبار ذلك مطلبا دميقراطيا يف مجيع ميادين احليـاة           الكاملة واملتكافئة للمرأة يف صن    

التوصـية العامـة    مـن   استفادة تامـة     الطرف   ةالدولتستفيد  كما توصي بأن    . املهنيةاحلياة  العامة و 
زيادة اعتماد تـدابري خاصـة   إىل  الطرف ةباملرأة يف احلياة العامة، وتدعو الدول  املتعلقة  ،  ٢٣رقم  

مـن توصـيات     ٢٥لتوصـية العامـة رقـم       لالتفاقيـة و  مـن مـواد ا     ٤ من املادة    ١ة  مؤقتة وفقا للفقر  
مـىت كـان ذلـك ضـروريا، مـن أجـل التعجيـل باملـشاركة الكاملـة واملتكافئـة للمـرأة يف                        للجنة،ا

وتوصــي اللجنــة .  العليــاصــنع القــراراحليــاة العامــة واحليــاة الــسياسية، وال ســيما يف مــستويات  
باسـتحداث  مهية مشاركة املـرأة يف صـنع القـرارات للمجتمـع ككـل، و             أبتوعية  للبتنفيذ أنشطة   

كمـا توصـي بـأن      . ابرامج موجهة لتدريب وإرشاد املرشحات للمناصب العامة واملنتخبـات هلـ          
تقدم الدولة الطرف برامج تدريبيـة عـن مهـارات القيـادة والتفـاوض للقيـادات النـسائية احلاليـة                    

 علــى أن ترصــد بدقــة فعاليــة التــدابري املتخــذة والنتــائج حتــث اللجنــة الدولــة الطــرفو. واملقبلــة
  . احملققة، وأن تقوم باإلبالغ عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  اجلنسية

بينما تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الوفد بشأن كتاب أبـيض ومـشروع قـانون                 - ٣١
يف النـساء   ن التمييـز املـستمر ضـد        للجنسية املزدوجة ُينظر فيهما حاليا، يساور اللجنـة القلـق مـ           

 نفيمـا يتعلـق باحلـصول علـى اجلنـسية اسـتنادا إىل حالتـه              ) ١٩٩٥(إطار قانون اجلنسية احلـايل      
هـذا التمييـز انتـهاكا      كـون   املولـودين خـارج البلـد، ومـن         ألبنـائهن   االجتماعية، ومنح اجلنـسية     

  .  من االتفاقية٩للمادة 
التعجيـل بالعمليـة وعلـى التعـديل الفـوري لقـانون            حتث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          و  - ٣٢

  .  من االتفاقية٩ليكون متوافقا متاما مع املادة ) ١٩٩٥(اجلنسية 
  

  التعليم
بينمــا ترحــب اللجنــة بالتقــدم احملــرز يف جمــال التعلــيم، مبــا يف ذلــك العــدد الكــبري مــن      - ٣٣

بـني  ا حتقـق مـؤخرا مـن تكـافؤ     مبـ و أعـاله،   ٨يف الفقـرة    املشار إليه   الربامج التعليمية على النحو     
تعــرب عــن قلقهــا مــن نقــص املعلومــات عــن  فإهنــا اجلنــسني يف االلتحــاق باملــدارس االبتدائيــة، 

كمــا يــساور اللجنــة القلــق مــن عــدم كفايــة  . خمصــصات امليزانيــة احملــددة لتنفيــذ هــذه الــربامج 
 املــؤهلني، والفــرق املعلمــنيحمدوديــة عــدد اهلياكــل األساســية التعليميــة ومــواد التــدريس، ومــن 
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ــيم و   ــودة التعل ــه   يف امللحــوظ يف ج ــة احلــصول علي ــاطق الريفيــة    بإمكاني ــاطق احلــضرية واملن املن
معـدل انتقـال الفتيـات      اخنفاض  النائية، ونقص املعلومات املفصلة عن معدالت حمو األمية، و         أو

الت االلتحــاق بــني ، وتفــاوت معــدبالفتيــانالثانويــة مقارنــة املرحلــة  االبتدائيــة إىل املرحلــةمــن 
كما يساور اللجنـة القلـق مـن        . التعليم املهين والتقين  يف   يف اجلامعات العامة و    نالشابات والشبا 

املواقف التقليدية اليت تشكل عقبات أمام تعلـيم الفتيـات، وكـذلك معـدالت انقطـاع الفتيـات                  
ــدون        ــزواج املبكــر، واحلمــل، والتغيــب عــن املدرســة ب ــسبب حــاالت ال  إذن، عــن الدراســة ب

الـشديد  وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا         . واملشاركة يف األعمال املرتلية، ورعاية املرضـى واألطفـال        
. املعلومــات الــيت تفيــد بــأن الفتيــات ضــحايا احلمــل املبكــر ُيطــردن مــن املــدارس الترتانيــة    إزاء 
م هنوض املرأة وأن اخنفاض مـستوى تعلـي       عنصرا أساسيا يف    تشري اللجنة أن التعليم يشكل       كما

متـتعهن الكامـل حبقـوق اإلنـسان     الـيت حتـول دون   النساء والفتيات ال يزال أحد أخطر العقبـات     
  . هلناملقررة 

 مـن االتفاقيـة     ١٠لفقـرة   ألحكـام ا  وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن حتسن امتثاهلـا            - ٣٤
 وأساسـا   وأن تعمل على زيادة الوعي يف اجملتمـع بأمهيـة التعلـيم باعتبـاره أحـد حقـوق اإلنـسان                   

وتــشجع اللجنــةُ الدولــة الطــرف علــى اختــاذ خطــوات تــستهدف التغلــب علــى  . لــتمكني املــرأة
وتوصـي  .  تعلـيم الفتيـات والنـساء   اماملواقف التقليدية اليت تـشكل يف بعـض املنـاطق عقبـات أمـ             

حصول الفتيات والنـساء علـى      إمكانية  الدولة الطرف تدابري تكفل املساواة يف       تنفذ  اللجنة بأن   
، واإلبقاء على الفتيات يف املـدارس، وتعزيـز تنفيـذ سياسـات إعـادة القيـد       مراحلهعليم جبميع   الت

ويـتعني أن تتخـذ    . يف املدارس حىت تتمكن الفتيات من العودة إىل املدارس الترتانية بعد الـوالدة            
ب تـوفري التـدري  تـشمل  ق ائـ الدولة الطرف اخلطوات الالزمة لزيادة عدد املعلمني املـؤهلني، بطر       

ــاطق         ــة، ال ســيما يف املن ــة الكافي ــوفري اهلياكــل األساســية التعليمي ــة ت ــستمر، ولكفال ــم وامل املالئ
الدولـة الطـرف علـى رصـد املخصـصات الالزمـة             وحتث اللجنةُ . الريفية، وتوفري مواد التدريس   

ــة  ــدم       ليف امليزاني ــة الطــرف أن تق ــب إىل الدول ــا تطل ــربامج، كم ــشاريع وال ــف امل ــذ خمتل يف تنفي
  .معلومات عن التدابري املتخذة وعن آثارهارها املقبل تقري

  
 العمالة    

 معــايري تــبين بينــها مــن الطــرف، الدولــة اختــذهتا متنوعــة بتــدابري علمــا اللجنــة أحاطــت  - ٣٥
 )١٩٩٩( الوطنيــة التوظيــف خــدمات قــانون بــسنها احمللــي يف النظــام القــانوين الدوليــة العمــل
 العمالــة قــانون ســنو عمــل، علــى احلــصول  يفرأةواملــ الرجــل فــرص تكــافؤ علــى يــنص الــذي

 اإلجـراءات  سياسـة  واعتمـاد  العمـل،  أصـحاب  مجيـع  علـى  طبـق نامل )٢٠٠٤( العمـل  وعالقات
ــ ــ  التوظيــفيف ةاإلجيابي  يف احلــق عــامال القطــاع يف ومــنح املــستخدمات العامــة، اخلدمــة سلكب



CEDAW/C/TZA/CO/6

 

12 08-42668 
 

 يـساور  القلـق  أن بيد .هب قمني الذي والعمل يتناسب الرجال ألجور مساو أجر على احلصول
 يعملــن يئــالال النــساء غالبيــة نألو العامــة، اخلدمــة ســلك علــى الــذكور هيمنــة بــسبب اللجنــة

 يف نـه أل القلـق  اللجنـة  يـساور  كمـا  .الوسـطى  أو الـدنيا  فئةال من مناصب يشغلن العام القطاعب
 )٢٠٠٤( عمـل ال وعالقات العمالة وقانون )١٩٨٤( العامة للخدمة الدائمة األوامر تنص حني
 ثـالث  كـل  فقـط  واحـدة  مرة اإلجازة هذهتتاح   األجر، مدفوعة أمومة إجازة النساء منح على

 .الدائمـة  األوامـر  هلـذه  باالمتثـال  ملزمني غري اخلاص القطاع يف العمل أصحاب نوأل سنوات،
 كمـا  .العـامالت  تواجـه  خطـرية  مشكلة زال ما اجلنسي التحرش نأل القلق اللجنة يساوركما  
اء العـامالت   النـس  مـن  كـبري  عدد منها يعاين اليت االستقرار عدم الةحل نظرا قلقال اللجنة اوريس

 املـشاريع   الـيت مـن قبيـل      األنـشطة  مـن  وغريه الزراعي القطاع سيما ال ،نظامييف القطاع غري ال   
 النـساء  صولحـ  تقـل إمكانيـة    حيـث  اليدويـة،  والـصناعات  األغذيـة  وجتهيـز  الـصغرية،  التجارية

 .االجتمـاعي  الـضمان  خـدمات وينعدم األمن الـوظيفي وإمكانيـة االسـتفادة مـن         ألراضيا لىع
 العاملــة، القــوة إطــار يف املــرأة وضــع عــن البيانــات حملدوديــة اللجنــة تأســف ،ذلــك إىل وإضــافة

 احلـضرية  املنـاطق ب العاملـة  القـوة  يف النـساء  مـشاركة  عن واضحة صورة تكوينها دون حال مما
 وقـدرة  ،العاملـة  القـوة  صفوف والتمييز الرأسي واألفقي يف      األجور، يف جوةالف وعن والريفية،

   .اجلديدة االقتصادية الفرص من االستفادة على املرأة
ــة وتطلــب  - ٣٦ ــة إىل اللجن  ســوق يف للنــساء الفــرص تكــافؤ تــضمن أن الطــرف الدول

 وإنفـاذ  طبيقت ضمان إىل الطرف الدولة تدعو  وهي .االتفاقية من ١١ للمادة وفقا العمل،
 إطار توفري الطرف الدولة اللجنة تناشد ماك .واخلاص العام القطاعني يف العمالةتشريعات 

 احلمايـــة لــى ع النــساء  منــه  صلحتــ  منفــذ  تــوفري  هبــدف  ،نظــامي ال غــري  للقطــاع  تنظيمــي 
 :يلــي مــا القــادم تقريرهــا تــضمني إىل الطــرف الدولــة تــدعو وهــي أيــضا .واالســتحقاقات

 ميــدان يف املــرأة حلالــة وحتليــل اجلــنس، حــسب موزعــة بيانــات ملتــش مفــصلة معلومــات
 الـــزمن، القائمـــة علـــى مـــدى واالجتاهـــات ،النظـــامي وغـــري النظـــامي القطـــاعنيب العمالـــة

 يف للنـساء  املتاحـة  الفـرص  تكـافؤ  حتقيـق  علـى  أثرهـا  وعـن  تـدابري  من اختذ عما ومعلومات
 .مباشـرة األعمـال احلـرة     و العمالة يدانم يف اجلديدة اجملاالت ذلك يف مبا ،ةلاالعم قطاعات

 القـادم  الـدوري  تقريرهـا  يف مفـصلة  معلومات تقدمي الطرف الدولة إىل  اللجنة تطلب كما
 املتعـادل  العمـل  لقـاء  األجـر  يف املـساواة و ؛وإنفاذهـا  ورصدها القانونية األحكام :يلي عما

 املتولـدة  والنتـائج  اهلـ  النـساء  اسـتخدام  عن إحصائية ومعلومات الشكوى وآليات ؛القيمة
  .ذلك عن
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 واالجتماعية االقتصادية املنافع    

 البــالغ للتمويــل الوطنيــة الــسياسة ٢٠٠٠ ترتانيــا يف عــام  اعتمــاد اللجنــة تالحــظ إذ  - ٣٧
ــصغر، ــيت ال ــضمن ال ــادئ تت ــة مب ــق توجيهي ــساواة لتحقي ــة امل ــق فيمــا اجلنــسني بــني والعدال  يتعل

 باملعلومـات  علمـا  وحتـيط  للمـرأة،  اإلمنـائي  الـصندوق  ودوجـ و املاليـة،  اخلـدمات  ستفادة من باال
فـإن   للنـساء،  مـصرف  إنـشاء  تـسهل  احلكومـة  أن إىل تـشري  اليت الطرف الدولة وفدمن   ةقدمامل

 املرهقـة  لـشروط ا نألو مرتفعة   فائدة بأسعار للنساء متنح زالت ما القروض نالقلق يساورها أل  
 أن مـن  بـالرغم  أنـه  بقلـق  اللجنـة الحـظ    وت .ئدةسـا  زالـت  مـا  املـرأة  تطورقوض إمكانات   ت اليت
 يــزال ال للتقــديرات، وفقــا ، احلــرةاألعمــال أصــحاب مجيــع مــن املائــة يف ٤٣ شكلنيــ اءالنــس

 دخـول  مـن  أقل دخوال يكسنب وما الضعيف، النمو جماالت على الغالب يف اقتصرم تواجدهن
ــا الـــــذكور، نظـــــرائهن ــة وعوائـــــق ثقافيـــــة، - اجتماعيـــــة عقبـــــات يـــــواجهن كمـــ  قانونيـــ
   .وإدارية وتنظيمية

 التـدابري  الطـرف  الدولـة  تتخـذ  بـأن  اللجنـة  توصـي  االتفاقيـة،  من ١٣ لمادةل اوفق  - ٣٨
 أنبـ و النـساء،  مـن  املزيـد  منـها  يستفيد كي دنيا فائدة بأسعار القروض منح لكفالة املالئمة
 تعيـق  الـيت  زاحلـواج  إزالـة  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وتـدعو  .املرهقة الشروط مجيع تزال

 إذا مـا   باستحداث برامج معينة وتطـوير آليـات التقيـيم لتحديـد           ، احلرة األعمال صاحبات
 النـسوة  هـؤالء  تـساعد  املتعلقة بإقامة األعمال احلرة وإدارهتـا      التعليمية الربامج هذه كانت
 مـصرف  اشـتغال  بـدء  لـضمان  الالزمـة  التدابري تتخذ أن أيضا الطرف للدولة وينبغي .حبق
  .ممكن وقت أقرب يف اءالنس

  
 الصحة    

 منـذ  الـصحة،  جمال لتحسني الطرف الدولة بذلتها اليت اجلهود من بعدد اللجنة ترحب  - ٣٩
 تكـاليف  لتقاسـم  برنـامج  تنفيذيف   ١٩٩٨ عام البدء بينها ومن ،السابق الدوري لتقريرا ةدراس

 بتقليــل التعجيــل إىل هتــدف وطنيــة طريــق خلارطــة اســتراتيجية خطــة ووضــع الطبيــة، اخلــدمات
 الـــشريط ومبـــادرة ،)٢٠١٠-٢٠٠٦( ترتانيـــا يف اجلــدد  املواليـــد ووفيـــات النفاســـية الوفيــات 
 تـوفر  الـيت  )٢٠٠٨-٢٠٠٤( الطفـل  وصـحة  يـة اإلجناب  الـصحة  اسـتراتيجية  إىل إضـافة  األبيض،
ــة وتعــرب .واألطفــال لألمهــات جمانيــة صــحية خــدمات  الوفيــات نــسبة نأل قلقهــا عــن اللجن
 زالـت  مـا  األطفـال،  وفيـات  نـسبة  وكـذلك  الـدم،  فقـر  عـن  النامجـة  الوفيـات  فيهـا  مبا ،النفاسية
 احليـاة   مبـادئ  بتعلـيم  البـدء علمـا ب   اللجنـة يط  وحت .اخنفض قد  املتوقع النساء عمر نألو مرتفعة،
 صـحية  خـدمات  علـى  النـساء  حـصول  عـدم ل قلقهـا  عـن  تعرب لكنها ،١٩٩٨ عام يف األسرية
 اهتمامـا  تعـري  ال  قـد  هنـا ألو ،قائمـة ال اجلنـسية  التربيـة  برامج كفاية عدمو جيدة، وإجنابية جنسية
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 يـساورها  كمـا  .جنـسيا  املنقولـة  بـاألمراض  ةاإلصـاب  على والسيطرة املبكر احلمل لتجنب كافيا
 املـرأة  حـصول  دون حيـول  عائقـا  شكلت قد الصحة جمال يف للعاملني ةالسلبي واقفامل نأل القلق
 علـى  الطلـب  تلبيـة  عـدم  حيـال  اللجنـة  القلـق  يـساور كـذلك،     .يةالـصح  الرعايـة  خدمات على

   .احلمل منع وسائل استخدام مستوى واخنفاض األسرة تنظيم خدمات
 الوفيــات مــن حلــد الراميــة إىل ااجلهــود الطــرف الدولــة ززتعــ بــأن اللجنــة توصــي  - ٤٠

 علـى  الطـرف  الدولة حتثهي  و . املتوقع النساء عمر زيادةإىل  و الرضع، ووفيات النفاسية
 الـصحية  الرعايـة  مرافـق  مـن  ناسـتفادهت  وكفالـة  النـساء  توعيـة  أجـل  من وسعها يف ما بذل

 اللجنــة وحتــث .الريفيــة املنــاطق يف ســيما ال مــدربني، أفــراد أيــدي علــى الطبيــة واملــساعدة
 العاملني يف قطاع الـصحة مواقـف وديـة جتـاه املـستفيدين              ذا ضمان اخت  على الطرف الدولة

. ةاجليد احلصول على الرعاية الصحية   إمكانية يفضي إىل حتسني     مماالصحية،  من اخلدمات   
 منـع احلمـل املعقولـة       بأسـاليب توصـي أيـضا باعتمـاد تـدابري هتـدف إىل زيـادة املعرفـة                هي  و

  بـشأن ستنرياملـ احلصول عليها، حبيث يـتمكن املـرأة والرجـل مـن االختيـار          إمكانية  الثمن و 
توصـي كـذلك بـالترويج علـى نطـاق واسـع للتثقيـف              هـي   و. عدد املواليد واملباعدة بينـهم    

ملراهقــات واملــراهقني، مــع إيــالء عنايــة خاصــة ملنــع احلمــل املبكــر     اىلإ ههــيجتواجلنــسي و
وعالوة على ذلك، توصي اللجنـة بـأن        .  باألمراض املنقولة جنسيا   ةوالسيطرة على اإلصاب  

تنفـذ  لتقين من اجملتمع الـدويل      تواصل الدولة الطرف سعيها للحصول على الدعم املايل وال        
  .التدابري الرامية إىل حتسني صحة املرأة

  
  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    

باالخنفـاض الطفيـف الـذي طـرأ مـؤخرا علـى انتـشار فـريوس نقـص          علما حتيط اللجنة     - ٤١
 ١٥م بــني  يف املائــة بــني البــالغني الــذين تتــراوح أعمــاره ٦,٥ ـاملناعــة البــشرية إىل مــا يقــدر بــ 

وضــع إطــار ب، و٢٠٠٥اإليــدز يف عــام / ســنة ومــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  ٤٩ و
ــة البــــشرية    ــة متعــــددة القطاعــــات بــــشأن فــــريوس نقــــص املناعــ ــتراتيجية وطنيــ   اإليــــدز/اســ

ار لإليـدز، وسـن     ب، وسياسة وطنية حتت رعاية جلنة ترتانيا لإليدز وجلنة زجن         )٢٠٠٧-٢٠٠٣(
ألغـرض منـع وصـم      ) ٢٠٠٨عـام   (ه  مكافحتـ اإليدز و /ص املناعة البشرية   فريوس نق  اتقاءقانون  

بيـد أن   . اإليـدز والتمييـز ضـدهم، وجتـرمي ذلـك قانونـا           /املصابني بفريوس نقـص املناعـة البـشرية       
 بـني الـشابات     سـيما  الزالت تواجه وباء خطـريا،       ن الدولة الطرف ال   ألاللجنة يساورها القلق    

ن الـسياسات والتـشريعات احلاليـة ال تراعـي          ألا القلـق أيـضا      ويساوره. يف سن اإلجناب  الالئي  
على حنو سليم أوجه الضعف اجلنـسانية، وال حتمـي علـى حنـو مالئـم حقـوق النـساء والفتيـات                      

ن ألواللجنــة يــساورها القلــق بوجــه خــاص . اإليــدز/املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية
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املـرأة والرجـل وتـدين وضـع الفتيـات والنـساء            استمرار اختالل موازين القوة يف العالقـات بـني          
زيـــد مـــن إمكانيـــة  قـــدرهتن علـــى التفـــاوض بـــشأن املمارســـات اجلنـــسية اآلمنـــة، وي النيعـــرق

  .لإلصابة تعرضهن
نقـص   وتوصي اللجنة مبواصلة اجلهود واستدامتها من أجل التصدي ألثـر فـريوس             - ٤٢

حتـث  هـي   و. سـرية األجتماعيـة و  ال ا هعواقبـ لعلى النساء والفتيات، و    اإليدز/املناعة البشرية 
على حنو واضح ومرئي    على القيام   متكني املرأة، و  تركيزها على   الدولة الطرف على تعزيز     

منظـورا يراعـي     اإليـدز /نقـص املناعـة البـشرية      سياساهتا وبراجمهـا اخلاصـة بفـريوس      بتضمني  
عــن املقبــل يف تقريرهــا وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تبلــغ . الفــوارق بــني اجلنــسني

  .التدابري اليت تتخذها يف هذا الشأن والنتائج اليت حتققها
  

  املرأة الريفية     
 يف املنــاطق الريفيــة والنائيــة  نــساءعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء الوضــع غــري املــوايت لل  ت  - ٤٣

ى  احلـصول علـ  ةبالفقر واألمية وصـعوب حياهتا  أغلبية النساء يف ترتانيا، اليت تتسم      نشكلالالئي ي 
 يف عمليـــات صـــنع القـــرار علـــى الـــصعيد ةشاركاملـــاخلـــدمات الـــصحية واالجتماعيـــة وعـــدم 

ن القوالب النمطية التقليدية للمرأة تنتشر على أوسـع         ألواللجنة يساورها القلق أيضا     . اجملتمعي
وتربيـة  الفالحـة  صر دورهـا علـى   تـ ن املـرأة الريفيـة كـثريا مـا يق      ألنطاق يف اجملتمعات الريفيـة، و     

باعتمــاد قــانون علمــا وبينمــا حتــيط اللجنــة . عمــل بــأجرالفر هلــا فرصــة اال، دون أن تتــواألطفــ
 ٥، وقــانون أراضــي القــرى رقــم ٢٠٠٤، بــصيغته املعدلــة عــام ١٩٩٩ لعــام ٤األراضــي رقــم 

يزيــة إزاء حــق املــرأة يف حيــازة    يالتمالعرفيــة ، اللــذين يــضعان حــدا للممارســة    ١٩٩٩ لعــام
 يـنص  ٢٠٠٢ لعـام  ٢رقـم  ) تـسويات الرتاعـات علـى األراضـي       (م  األراضي، وأن قانون احملـاك    

  القلـق   يف املائـة، فـإن     ٤٣على تشكيل حماكم لألراضي ال تقل نـسبة عـضوية النـساء فيهـا عـن                 
ة ملكيــاحلــصول بفعاليــة علــى ة ســبل يف أحيــان كــثري فر هلــااون املــرأة الريفيــة ال تتــأليــساورها 
ى ذلـك، كمـا يتـضح مـن تـدين النـسبة املئويـة                قانونيـة تـنص علـ      أحكـام  رغم وجود    ،األراضي
ن قـوانني األراضـي بـصيغتها املعدلـة     ألواللجنة يساورها القلق أيـضا     . األراضيمالكات  للنساء  

وإضــافة إىل ذلــك، يــساورها القلــق مــن . ال تعــاجل مــسألة حقــوق املــرياث الــيت متيــز ضــد املــرأة
  . ا على املطالبة بتلك احلقوقمعرفة املرأة حبقوقها يف امللكية، وعدم قدرهت حمدودية

التدابري الـضرورية لزيـادة مـشاركة النـساء     إىل اختاذ    اللجنة الدولة الطرف     دعووت  - ٤٤
اهتمــام خــاص إىل إيــالء يف وضــع وتنفيــذ خطــط للتنميــة احملليــة وتعزيــز تلــك املــشاركة، و

شاركتهن يف  عيـشية، علـى حنـو يكفـل مـ         املسـر   ربات األ الحتياجات املرأة الريفية، ال سيما      
 وامليـاه  ، والتعلـيم ،الـصحة إمكانيات حصوهلن على خـدمات  عمليات صنع القرار وحيّسن    
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وحتــث اللجنــة  .النظيفـة واملرافــق الــصحية، واألراضــي اخلــصبة، واملــشاريع املــدرة للــدخل 
أن تتخذ التدابري املالئمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املـرأة            على  الدولة الطرف   

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى سـن تـشريعات          كما  . األراضيمبلكية  فيما يتعلق   الريفية  
إيـالء  حتـث الدولـة الطـرف كـذلك علـى      هـي  و. للقضاء علـى ممارسـات املـرياث التمييزيـة        

 وتدعو الدولـة الطـرف إىل إذكـاء وعـي املـرأة،         ،تنفيذ اإلصالحات التشريعية  أولوية عليا ل  
ة مـن خـالل بـرامج حمـو األميـة           لكيـ  يف جمـال األراضـي وامل      سيما املـرأة الريفيـة، حبقوقهـا       ال

تشجع الدولة الطـرف علـى توسـيع نطـاق املـساعدة            هي  و. القانونية واخلدمات اإلرشادية  
وتطلب اللجنة إىل . القانونية املقدمة إىل الريفيات الراغبات يف رفع دعاوى بسبب التمييز     

 املـرأة الريفيـة يف مجيـع    حالـة املة عـن    الدولة الطـرف أن تـضّمن تقريرهـا املقبـل بيانـات شـ             
اجملاالت اليت تغطيها االتفاقية، مبـا يف ذلـك أسـباب اخنفـاض النـسبة املئويـة للنـساء اللـوايت                  
ــادة          ــة الطــرف لزي ــذهلا الدول ــيت تب ــود ال ــن اجله ــال، وع ــة بالرج ــتلكن األراضــي، مقارن مي

  . النسبة هذه
  

  الفئات الضعيفة من النساء    
لجنـة بـاجلهود املبذولـة، فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا إزاء ضـعف حالـة بعـض                      حتيط ال  ماينب  - ٤٥

 إزاء احلالـة    شديدوبوجـه خـاص، يـساور اللجنـة القلـق الـ           . فئات النساء، مبـا يف ذلـك املـسنات        
تخـويفهن وعـزهلن   فضال عن التقارير اليت تفيـد ب النساء، مبا يف ذلك فقرهن،   هلؤالء  االجتماعية  

واللجنــة يــساورها . اعم ممارســتهن الــسحر يف مجلــة أمــور أخــرىوإيــذائهن وقتلــهن، نتيجــة ملــز
ــ ــالتقــارير الــيت تفيــد  بــسبب  أيــضا شديدالقلــق ال أن األماهقــة، مبــن فــيهم النــساء والفتيــات،   ب

فر املعلومـات عـن     اعـدم تـو   لوتعرب اللجنة عـن أسـفها       . يةيستهدفون يف حاالت القتل الطقوس    
  . ةقاعمن ذوات اإلحالة النساء 

 اللجنة بأن تويل الدولة الطرف اهتماما خاصا للوضع اخلطـري للمـسنات،             وتوصي  - ٤٦
، حسب االقتضاء، باخلـدمات الـصحية واالجتماعيـة         تاملضمان متتعهن ال  ذوات اإلعاقة،   و
املشاركة يف عمليات صـنع القـرار، باإلضـافة إىل تـوفري الوظـائف املناسـبة هلـن يف سـوق                     بو

رف على اعتماد برامج خاصة للتخفيف من وطأة        حتث اللجنة الدولة الط   كذلك،  . العمل
حتـث  كما   . هذه الفئات من النساء، وحماربة مجيع أشكال التمييز ضدهن         يف صفوف الفقر  

آلراء التقليديـة املتعلقـة باملـسنات، ال سـيما اهتـامهن          لدي  صتالاللجنة الدولة الطرف على     
 مــن عمليــات القتــل اواتتــوفري احلمايــة للنــساء والفتيــات املهقــعلــى مبمارســة الــسحر، و

كما تطلب اللجنة تقدمي املزيد من املعلومات، مبا يف ذلك البيانات املصنفة، يف              .يةالطقوس
  .ذوات اإلعاقةالتقرير املقبل عن حالة املسنات و
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  الالجئات    
 مـن  الالجـئني  الستـضافة املبذولـة    هودهـا تقـديرا جل   الطـرف  بالدولـة  اللجنة تشيدبينما    - ٤٧

 بــشأن ةلقــق تــزال الإهنــا ف ،١٩٩٨ لعــام الالجــئني قــانون بــسن علمــا وحتــيط اورةاجملــ البلــدان
 هاويـساور  .ترتانيـا  خميمـات  يف الالجئـات  بشأن الطرف الدولة قدمتها اليت املعلومات حمدودية
 العنــف أشــكال مجيــع مــن املــرأة محايــة كفايــة بعــدمالقائلــة  التقــارير مــن خــاص بوجــه القلــق

 بــه حيظــى الــذي العقــاب مــن اجللــي واإلفــالت حملليــةا الالجــئني معــاتجمت يف منــه واالنتــصاف
  .العنف هذا مرتكبو
 عـن  شـاملة  معلومـات  املقبـل  تقريرها يف تقدم أن الطرف الدولة إىل اللجنة تطلب  - ٤٨
هـؤالء النـساء     حلمايـة  املـستخدمة  بالـسبل  يتعلـق  فيماال سيما   و ترتانيا، يف الالجئات حالة
 الدولـة اللجنـة    حتـث  كمـا  .املتاحـة  والتأهيـل  االنتـصاف  آليـات بو فالعنـ  أشـكال  مجيع من

 .مرتكبيه مجيع ومعاقبة الالجئني ضداملوجه  العنف يف للتحقيق خطوات اختاذ على الطرف
 الدويل، اجملتمع معيف هذه اجلهود     التعاون مواصلة على الطرف الدولة تشجعهي أيضا   و
  .الجئنيال لشؤون املتحدة األمم يةمفوضسيما  الو
  

  األسرية العالقات    
 بوجــه قلقــة وهــي .الطــرف الدولــة يف الــزواج نظــم تعــدد بــشأن القلــق اللجنــة يــساور  - ٤٩

 بتعــدد انيــسمح ١٩٧١ لعــام الــزواج قــانون مــن ١٠ بــابوال العــريف القــانون نأل خــاص
 نألو ،زوج مـن  أكثـر  اختاذ احتديد النساءعلى   القانون من ١٥ بابال حيظر حني يف الزوجات
 اللجنـة  أن من بالرغمو .الزوجات تعدد جترم لن الزواج قانون على إدخاهلا املقترح التعديالت
 الـسن  حتـدد  أهنـا  ضـمنا  منـها  يفهـم  الـزواج  قـانون  علـى  إدخاهلـا  املقتـرح  التعديالت أن تالحظ
 للفتيـات  سـنة  ١٥ عـن  عوضـا  سـنة  ١٨ بــ  السواء على والفتيان لفتياتا لزواج القانوين األدىن

 يف لتـأخري ل يـساورها  القلـق    فـإن  الـزواج،  قـانون  من ١٣ بابال يف يرد كما للفتيان سنة ١٨ و
 مثـن  أداء بإمكانيـة  يـسمح  الشخـصية  األحـوال  قـانون  نأل قلقـة  اأهنـ  كمـا  .التعـديل  هذا اعتماد

ــروس ــة املمارســاتوألن  الع ــزال ال بــالتمييز املتــسمة العرفي ــا ةمــستمر ت  بــالزواج لصيتــ فيم
  .األرملة وتطهري الزوجة توارث ذلك يف مبا سرية،األ والعالقات

 مــع والعرفيــة والدينيــة املدنيــة القــوانني مواءمــة علــى الطــرف الدولــة اللجنــة حتـث   - ٥٠
 األسـرية  والعالقـات  الـزواج  جمال يفالقانوين   إصالحها إمتام وعلى االتفاقية من ١٦ املادة
 زمـين  إطـار  يف االتفاقيـة،  مـن  ١٦ و ١٥ للمـادتني مطابقـا    التـشريعي  إطارهـا  صبحي حبيث
 وضـعي ال القـانون  ألحكـام  األسـبقية  إعطـاء  كفالـة  إىل الطرف الدولة اللجنة وتدعو .حمدد
 الدولــة اللجنــة تــدعو كــذلكو .العــريف والقــانون األخــرية هــذه بــني تعــارض وجــود عنــد
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 توصــيتها دعــت كمــا الزوجــات، تعــدد علــى القــضاء إىل رمــيت تــدابري تنفيــذ إىل الطــرف
 الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث  .األسـرية  والعالقـات  الـزواج  يف املساواة بشأن ٢١ عامةال

 لكفالـة  الـزواج  قـانون  علـى  إدخاهلـا  املقتـرح  التعـديالت  ممكـن  وقت بأسرع تسن أن على
 الـسواء،  علـى  والفتيـان  للفتيـات  سـنة  ١٨  هـو  للـزواج،  موحـد  انوينقـ  أدىن لـسن  حتديده
  .ولياد املقبولة املعايري مع متاشيا

  
  البيانات مجع    

 تنميـة ال وزارةبـ  حاسـوبية  بيانـات  قاعـدة  وجـود  إىل التقريـر  إشارة اللجنة الحظتبينما    - ٥١
 اجلنـسني،  بـني  الفـروق  يراعـي  رصـد  بنظـام  تتعلـق اجلنسانية وشؤون الطفل     شؤونالو يةاجملتمع

 اجملـاالت  مجيـع  يف املـرأة   حالـة  عـن  كافيـة  إحـصائية  بيانـات  يقدم مل التقرير نأل القلق يساورها
 املتخــذة التــدابري أثــر عــن املعلومــات نقصلــ القلــق اللجنــة يــساور كمــا .االتفاقيــة تــشملها الــيت

   .االتفاقية جماالت خمتلف يف احملققة والنتائج
 ذلـك  يف مبا البيانات، جلمع نظامتصميم   يف تبدأ أن الطرف بالدولة اللجنة وهتيب  - ٥٢

 حنـو  والتقـدم  املـرأة  حالـة  يف االجتاهـات  لتقيـيم تـستخدم    للقيـاس  قابلـة  مؤشرات استخدام
هـي  و .الغرض هلذا امليزانية موارد من يكفي ما تخصيصبو بالرجل الفعلية هتامساوا حتقيق
تطـوير   أجـل  مـن  دوليـة  مـساعدة  االقتـضاء،  حـسب  تلـتمس،  أن إىل الطـرف  الدولة تدعو
 أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  لـب تطكمـا    .وحتليلها البيانات مجع إىل الرامية اجلهودهذه  
 املنـاطق،  وحسب اجلنس حسب، مفصلة   وحتليالت إحصائية بيانات املقبل تقريرها نتضمِّ
   .احملققة والنتائج والربناجمية السياسية تدابريال آثاروتبني  ضرية،احلومنها  ريفيةال

ــة وتــشجع  - ٥٣ ــة اللجن ــل، أن علــى الطــرف الدول  لتعــدي ممكــن، وقــت أقــرب يف تقب
  .اللجنة اجتماع بوقت املتعلقة االتفاقية من ٢٠ املادة من ١ الفقرة
 اللتزامـات  الكامل التنفيذ عن األساسية املسؤولية أن تأكيد اللجنة جتدد حني ويف  - ٥٤

 على عنه مساءلةحمل   وأهنا أساسا احلكومةعاتق   على تقع االتفاقية مبوجب الطرف الدولة
 الدولــة وتــدعو احلكومــة فــرعأ جلميــع ملزمــة التفاقيــةا أن علــى تــشدد فإهنــا خــاص، حنــو

 حــسبومــع إجراءاتــه،  يتماشــى مبــا يتخــذ، أن علــى الــوطين برملاهنــا تــشجيع إىل الطــرف
 اإلبـالغ  عمليـة بو اخلتاميـة  املالحظـات  هـذه  بتنفيـذ  يتعلق فيما الالزمة اخلطوات االقتضاء،

   .االتفاقية مبوجب احلكومة هبا تضطلع اليت املقبلة
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املقررة  اللتزاماهتا تنفيذها يف  تام،بشكل اإلفادة على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٥٥
 إىل وتطلـب  االتفاقيـة،  أحكـام  يعـزز  ممـا  ،بيجني عمل ومنهاج إعالن من االتفاقية، مبوجب
  .املقبل الدوري تقريرها يف بذلك املتعلقة املعلومات تدرج أن الطرف الدولة
ــ أيــضا اللجنــة وتــشدد  - ٥٦  عنــه غــىن ال أمــر لالتفاقيــة والفعــالالتــام  التنفيــذ أن ىعل

إىل عكــس و اجلنــساين املنظــور دمــج إىل تــدعوهــي و .لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف لتحقيــق
ــة أحكــام ــع يفعكــسا واضــحا   االتفاقي ــود مجي ــة اجله ــق إىل الرامي ــة األهــداف حتقي  اإلمنائي
ــة ــب ،لأللفيـ ــة إىل وتطلـ ــرف الدولـ ــدرج أن الطـ ــات تـ ــ معلومـ ــك شأنبـ ــا يف ذلـ  تقريرهـ
  .املقبل الدوري

 الرئيــسية الدوليــة بالــصكوك الطــرف الدولــة تقيــد شــأن مــن أن اللجنــة تالحــظو  - ٥٧
 يف أساسـية  وحريـات  اإلنـسان  حقوقا هلا من    مب املرأة متتع يعزز أن اإلنسان حلقوق التسعة
 يف نظــرلا علــى ترتانيــا حكومــة اللجنــة تــشجع ذلــك، علــى وبنــاء .)١(احليــاة نــواحي مجيــع

 التعـذيب  مناهـضة  اتفاقيـة  وهـي  فيهـا،  طرفـا  بعـد  تـصبح  مل الـيت  املعاهـدات  علـى  التصديق
 الدوليـة  واالتفاقيـة  املهينـة،  أو الالإنسانية أو القاسية العقوبة أو املعاملة ضروب من وغريه
 مجيــع حلمايــة الدوليــة واالتفاقيــة أســرهم، وأفــراد املهــاجرين العمــال مجيــع حقــوق حلمايــة
   .اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق واتفاقية القسري، االختفاء من خاصاألش
 ترتانيا مجهورية يفعلى نطاق واسع  اخلتاميةاملالحظات  هذهتعميم  اللجنة وتطلب  - ٥٨

 والنـساء  والربملـانيون  والساسة وناحلكومي سؤولونامل فيهم مبن الناس، يكون حىت املتحدة
 القانونية املساواة لضمان اختذت اليت اإلجراءات من بينة على اإلنسان، حقوق ومنظمات
 هـذا  يف مـستقبال  اختاذهـا  الـالزم اإلضـافية    اإلجـراءات  وكـذا  واملـرأة،  الرجل بني والفعلية
 سيما وال واسع، نطاق على باستمرار عممت أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب .الصدد
 عمل ومنهاج وإعالن ،العامة اتوصياهت اإلنسان، حقوق ومنظمات النسائية املنظمات لدى

 املــرأة ” املعنونــة العامــة للجمعيــة  والعــشرين الثالثــة االســتثنائية  الــدورة ونتــائج ،بــيجني
  .“والعشرين احلادي القرن يف والسالم ،والتنمية ،اجلنسني بني املساواة :٢٠٠٠ عام

__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة   )١(  
 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري،  والــسياسية، 
ــز أشــكال ال ــة   تميي ــرأة، واتفاقي ــية        ضــد امل ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع مناه

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

  .ذوي اإلعاقة
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   ]اخلتامية املالحظات متابعة[    
خطيـة   معلومـات  ،]سـنتني [ غـضون  يف تقـدم،  أن الطرف الدولة إىل اللجنة تطلب - ٥٩[

 .أعـاله  ]٥٠ و ٢٦ و ١٦[ الفقـرات  يف الـواردة  التوصيات لتنفيذ املتخذة اخلطوات عن
 واملـساعدات،  الـتقين  التعـاون  التمـاس  يف تنظـر  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  تطلب كما
  ] .أعالهالواردة  التوصيات تنفيذ أجل من األمر لزم مىت االستشارية، اخلدمات هافي مبا
  

   املقبل تقريرال تاريخ    
 مبوجـب  املقـدم  القـادم  تقريرهـا  يف،  تـستجيب  أن الطرف الدولة إىل اللجنة تطلب  - ٦٠
 اللجنـة  وتـدعو  .اخلتامية التعليقاتهذه   يف عنها املعرب للشواغل ،االتفاقية من ١٨ املادة
 وتقريرهـا  ،٢٠١٠ عـام  يف املطلـوب  الـسابع  الـدوري  تقريرهـا [ تقـدمي  إىل الطـرف  الدولة
  .]٢٠١٤ عام جامع تقرير يف ،٢٠١٤ عام يف املطلوب الثامن الدوري

  
  


