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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  واألربعون الثالثة الدورة
      ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٦ - يناير/الثاين كانون ١٩

  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية املالحظات    
  

  دومينيكا    
  
 ينــاير/الثــاين كــانون ٢١ يف املعقــودتني ٨٧٠ و ٨٦٩ اجللــستني يف ،اللجنــة نظــرت  - ١

 يف املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة تنفيــذ يف احملــرز التقــدم يف ،٢٠٠٩
 تقريـر  وجـود  عـدم ل ونظـرا . الحقـة  دوريـة  وتقـارير  ، ومل تكن قد تقلـت تقريـرا أوليـا         دومينيكا
 عمجيـ  أخـذ  ومـع  ،اللجنـة  طرحتـها  اليت واألسئلة القضايا قائمة على ردود وجود عدم وكذلك

 التعليقــات واألربعــني، الثالثــة دورهتــا أثنــاء اللجنــة، اعتمــدت احلــسبان، يف املتــوافرة املعلومــات
   .الطرف الدولة ْيتلممثّ مع أجرته الذي احلوار إىل استنادا التالية
 الدولـة  ،٢٠٠٧ عـام  يف املعقودة والثالثني السابعة دورهتا يف  قد دعت  اللجنةوكانت    - ٢

 اللجنـة  تـشرع  فـسوف  وإذا مل تفعـل،    ،٢٠٠٨ مـارس /آذار شـهر  قبـل  يرتقر تقدمي إىل الطرف
 عـدم  القلـق  مـع  اللجنـة  وتالحـظ  .الطـرف  الدولـة   مـن  تقريـر  بـدون  االتفاقية تنفيذ يف النظر يف

 عـدم  تالحـظ  كمـا  االتفاقيـة،  مـن  ١٨ املادة مبوجب تقرير بتقدمي بالتزامها الطرف الدولة وفاء
 تقــدمي الطــرف الدولــة علــى يتعــّين كــان حــني ،١٩٨٢ عــام منــذ اللجنــة إىل تقريــر أي تقــدمي
   .األويل تقريرها

 وبـني وفـد الدولـة الطـرف،     بينـها وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البّناء الذي جـرى        - ٣
ارة نــايتس، رئيــسة جملــس النــواب، وروث ألبــورت، األمينــة الدائمــة لــوز - ممــثال بــأليكس بويــد

 الوضع احلـايل لتنفيـذ      وهو حوار أوضح  . الشؤون اجلنسانية واملعلومات  التنمية اجملتمعية والثقافة و   
  .  بعض املعلومات بشأن عدم امتثال الدولة الطرف اللتزامها بتقدمي التقاريروأتاحاالتفاقية 
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 مبوجـب  التـزام  هـو  التقـارير  تقـدمي  أن إىل الطـرف  الدولـة  انتبـاه  توجـه  أن اللجنة وتوّد  - ٤
 الرصـد  تعيـق  خطـرية  عراقيـل  خيلـق  الـصدد  هـذا  يف االمتثـال  عـدم  وأن االتفاقية، من ١٨ املادة
  .الوطين الصعيد على االتفاقية لتنفيذ الفعال

ــزام و  - ٥ ــة يف اعتبارهــا الت ــة تأخــذ اللجن ــرا ٢٠٠٩ عــام يف تقــدم بــأن الطــرف الدول  تقري
   .٢٠١٠ عام يف اللجنة فيه لتنظر ،٢٠٠٩ إىل ١٩٨٢ من الفترة يغطي جامعا

 التعـاون  التمـاس  يف تنظـر  أن ينبغـي  أهنـا  إىل الطرف الدولة انتباه توجه أن اللجنة وتود  - ٦
 مفوضـية  مـن  االستـشارية  اخلـدمات  ذلـك  يف مبـا  املتحـدة،  األمم وكاالت من واملساعدة التقين
   .األخرى اإلقليمية واهليئات اإلنسان حلقوق املتحدة األمم
ــة، وأُطلعــت  - ٧ ــ احلــوار إطــار يف اللجن ــى ء،االبنَّ ــرار الســتعراض خطــط عل ــديل وإق  وتع

 الطـرف  الدولـة  انتبـاه  توجيـه  تـود هـي   و .األسـرة  قوانني جمال يف سيما وال القائمة، التشريعات
 التأكيــد وتكــرر احملليـة،  تــشريعاهتا ضــمن كـامال  إدماجــا االتفاقيــة بإدمـاج  االتزامــ هنـاك  أن إىل
   .االتفاقية أحكام مع متاما تتواءم أن ينبغي القوانني هذه أن على
لقضايا الواردة يف االتفاقيـة، مثـل    وجود فهم واضح لبعض ا    والحظت اللجنة أيضا عدم       - ٨

 التعلـيم والـصحة والعنـف ضـد      بأمور منهااملتصلةاملؤقتة، وبعض املفاهيم اخلاصة تعريف التدابري  
 تفـصيلها  الـيت ورد ملفـاهيم  أن تستوعب من منظور جديد احتث الدولة الطرف على    هي  املرأة، و 

 ٢١ و   ١٩ و   ١٢ و ٥اللجنـة، وخـصوصا التوصـيات العامـة         أصـدرهتا   يف التوصيات العامة الـيت      
 تقريرهــا معلومــات إحــصائية تــضمنوتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن . ٢٥ إىل ٢٣ومــن 

اجلنس ومـتغريات أخـرى، مثـل املنـاطق الريفيـة واحلـضرية، بـشأن               نوع  ومفّصلة، مصّنفة حبسب    
 تقــدميوتطلــب اللجنــة أيــضا إىل الدولــة الطــرف . كــام األساســية الــواردة يف االتفاقيــةمجيــع األح

  .خرىالضعيفة األفئات الشعب األصلي الكارييب والمعلومات عن حالة نساء 
ــع  - ٩ ــة وتتطل ــضمام إىل اللجن ــة ان ــى الطــرف، الدول ــسرعة، وجــه عل  الربوتوكــول إىل ال

 ٢٠ املـادة  تعـديل  قبوهلـا  وإىل املـرأة  ضـد  التمييـز  لأشـكا  مجيع على القضاء التفاقية االختياري
   .اللجنة اجتماع وقت بشأن االتفاقية من
 الدولـة  جانـب  مـن  هتمـام اال  بأولويـة  حتظـى  أن جيـب  التعليقـات   هذه أن اللجنة وترى  - ١٠

 الدولـة ب يـب وهت .٢٠٠٩ عام يف لتقدميه التقرير إعداد وحىت احلايل الوقت منذ وذلك الطرف،
 إعـداد  علـى  تعمـل  الـيت  تلـك  وخـصوصا  املعنية، الوزارات مجيع لىع التعليقات ضعر الطرف
 االتفاقيـة  نشر اللجنة وتطلب .األخرى ةياملعن واجلهات احلكومية غري املنظمات لىعو ،التقرير
 والـــسياسيون احلكوميـــون املـــسؤولون فيـــه مبـــا دومينيكـــا، شـــعب علـــى واســـع نطـــاق علـــى

ــانيون ــضاة والربمل ــسائية واملنظمــات ونواحملــام والق ــوق ومنظمــات الن ــسان حق ــن اإلن  أجــل م
  .فعال حنو على تنفيذهال الترويج


