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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثامنة واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين١٧

   ضد املرأةييزلقضاء على التماملالحظات اخلتامية للجنة املعنية با    

  بيالروس    
        يف (CEDAW/C/BLR/7)نظرت اللجنـة يف تقريـر بـيالروس الـدوري الـسابع               -١

 CEDAW/C/SR.973 (٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٧، املعقودتني يف    ٩٧٤ و ٩٧٣جلستيها  
، CEDAW/C/BLR/Q/7وترد قائمة املسائل واألسئلة اليت أعدهتا اللجنة يف الوثيقة          ). SR.974و
  .CEDAW/C/BLR/Q/7/Add.1يف الوثيقة حكومة بيالروس ترد ردود و

  مقدمة  -ألف   
، الـذي   السابعالدوري  لتقدميها تقريرها   لدولة الطرف   ُتعرب اللجنة عن تقديرها ل      -٢

 املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنـة إلعـداد التقـارير،            بصورة عامة  جاء مفصالً واتبع  
املالحظات اخلتامية الـسابقة     تنفيذ التوصيات الواردة يف       يشمل معلومات عن   فرعاًوتضمن  
  نـوع  إحصاءات مصنفة حـسب   يفتقر إىل    التقرير   بيد أن  .)CEDAW/C/BLR/4-6 (للجنة

            اجلنس وبيانات نوعية عن وضع املرأة يف بعض اجملاالت املـشمولة باالتفاقيـة، وال سـيما                
وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف   . ئات حمرومة ي ينتمني إىل ف   ئفيما يتعلق بالنساء الال   

ردود خطية على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارهـا الفريـق           و  عرض شفوي  ملا قدمته من  
توضيحات اإلضـافية بـشأن     العامل ملا قبل الدورة التابع للجنة، كما ُتعرب عن تقديرها لل          

  . شفوياًطرحتها اللجنةاألسئلة اليت 
وزيـر العمـل    سه   ترأَّ رفيع املستوى للجنة على الدولة الطرف إليفادها وفداً       وُتثين ا   -٣

وضم ممثلني عـن خمتلـف الـوزارات واإلدارات         واحلماية االجتماعية جلمهورية بيالروس،     
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لذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة، وتالحظ مـع         اء ا  باحلوار البنّ   اللجنة وتشيد. احلكومية
  .بالرّد مل حتظ ذلك أن بعض األسئلة

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
، على الربوتوكول   ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٣ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف         -٤

              االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكـذلك بانـضمامها يف             
تعلق بإشـراك األطفـال يف    إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل امل       ٢٠٠٦عام  

 .الرتاعات املسلحة

وترحب اللجنة كذلك باإلجراءات اليت اختذهتا الدولة الطرف، منذ النظر يف تقريرها              -٥
األخري، العتماد وتنفيذ قوانني عدة هتدف إىل حتقيق املساواة القانونية والفعلية بـني النـساء        

  :والرجال، ومنها اإلجراءات التالية
 ٣-١٦٤ديالت على قانون الزواج واألسرة مبوجب القانون رقم         إدخال تع   )أ(  

  ، واملتعلق باملساواة بني الزوجني يف العالقات األسرية؛٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٠الصادر يف 
 ضـاد  -٢٧٢إدخال تعديالت على قانون العمل مبوجب القانون رقـم            )ب(  

ة مدفوعة األجر وغريها من     ، والذي ينص على إجازة األبو     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٠الصادر يف   
  الفرص اليت متكّن اآلباء من املشاركة يف تنشئة الطفل؛

اعتماد منافع أسرية إضافية عن طريق إجراءات منها املرسـوم الرئاسـي              )ج(  
       / آذار ١ الـصادر يف     ٢٧١ وقرار جملس الوزراء رقـم       ٢٠٠٦فرباير  / شباط ١٤الصادر يف   

  .٢٠٠٧مارس 
التدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف ملنع االجتار بالبـشر          التقدير   معوتالحظ اللجنة     -٦

  :ومكافحته، وال سيما النساء والفتيات، مثل التدابري التالية
 بـشأن تـدابري     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٩ الصادر يف    ٣املرسوم الرئاسي رقم      )أ(  

 ٢٠٠٥ أغـسطس / آب٨ الـصادر يف     ٣٥٢مكافحة االجتار بالبشر واملرسوم الرئاسي رقم       
  اآلثار املترتبة على االجتار بالبشر؛اتقاء بشأن 

اعتماد عقوبات صارمة على االجتار بالبشر واجلرائم ذات الصلة يف القانون             )ب(  
            / أيـار  ٤ الـصادر يف     ٣-١٥اجلنائي ويف قانون اجلرائم اإلدارية مبوجب القـانون رقـم           

  ؛٢٠٠٥مايو 
            / كـانون األول   ٦ الـصادر يف     ٦٢٤ اعتماد املرسـوم الرئاسـي رقـم        )ج(  
 بشأن تنفيذ الربنامج احلكومي ملكافحة االجتار بالبشر واهلجرة غري القانونية           ٢٠٠٧ديسمرب  

 الرامي إىل احلد من اجلـرائم ذات        ٢٠١٠-٢٠٠٨واألعمال غري املشروعة املتصلة هبا للفترة       
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التعاون الدويل يف إطار اجلهود املبذولـة       الصلة باالجتار، ومحاية الضحايا وتأهيلهم، وتعزيز       
  .ملكافحة االجتار بالبشر

 يف  ٣١,٨وتالحظ اللجنة بارتياح أن نسبة النساء يف جملس النواب ارتفعت لتبلـغ               -٧
، بينما ارتفعت نسبة النـساء املنتَخبـات يف         ٢٠٠٨عام  املائة أثناء انتخابات جملس النواب ل     

  . يف املائة٤٥اجملالس احلكومية احمللية فبلغت 
، مبـا فيهـا     فلرعاية األم والط  اجليدة املقدمة ل  دمات  اخلوتالحظ اللجنة مع التقدير       -٨

خدمات قبل الوالدة وبعدها، حيث يرعى أكثرية الوالدات، يف الدولة الطـرف، موظفـون       
  .طبيون متخصصون، مما أدى إىل زيادة اخنفاض نسبة وفيات الرّضع

  التوصياتدواعي القلق الرئيسية و  -جيم   
ُتذكِّر اللجنة بأن على الدولة الطرف التزاماً بأن تسعى لتنفيـذ مجيـع أحكـام                 -٩

االتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن دواعي القلق والتوصيات احملدَّدة يف هـذه             
املالحظات اخلتامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية يف اهتمامها من اآلن وحـىت              

وبناء على ذلك، حتثُّ اللجنة الدولة الطرف على أن تركِّز          . ا الدوري القادم  تقدمي تقريره 
على هذه اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن ُتضمِّن تقريرها الدوري القادم معلومات عما             

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أيضاً أن ُتحيـل       . تتخذه من إجراءات وحتققه من نتائج     
ة إىل مجيع الوزارات واإلدارات احلكومية املعنية وإىل جملس النواب هذه املالحظات اخلتامي  

وجملس اجلمهورية التابع للجمعية الوطنية لبيالروس وإىل هيئات القضاء من أجل كفالـة             
  .تنفيذها الكامل

  الربملان    
 عن تنفيذ التزامـات      األوىل ة أن احلكومة هي املسؤول     تؤكد اللجنة ُمجدداً   بينما  -١٠

لطرف مبوجب االتفاقية تنفيذاً كامالً، وأهنا بالتايل قابلة للمساءلة عن ذلك، فإهنا            الدولة ا 
وتدعو الدولة الطرف إىل تـشجيع      . تشدِّد على أن االتفاقية ُملزمة جلميع فروع احلكومة       

اجلمعية الوطنية مبجلسيها، وفقاً إلجراءاهتا اخلاصة، وعند االقتضاء، على اختاذ اخلطوات           
 يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية تقدمي تقرير الدولـة الطـرف             الالزمة فيما 

  .القادم مبوجب االتفاقية

  تعريف املساواة وعدم التمييز    
 املبادئ العامة للمساواة وعـدم  ٢٢بينما تالحظ اللجنة أن الدستور يكفل يف مادته        -١١

ة، فإن القلق ال يزال يـساورها إزاء        التمييز وأن هذه املبادئ ترد كذلك يف التشريعات احمللي        
عدم وجود حظر واضح للتمييز ضد املرأة يف التشريع الوطين للدولة الطرف يغطّـي مجيـع                
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وتالحظ اللجنة أيضاً عدم وجود قانون .  من االتفاقية ٢ و ١ق مع املادتني    فجماالت احلياة، ويت  
غطي التمييز اجلنسي والتمييـز     بشأن املساواة بني اجلنسني أو تشريع شامل ملناهضة التمييز ي         

  .على أساس نوع اجلنس يف الدولة الطرف
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل النظر يف اعتماد قانون بشأن املساواة بني اجلنسني        -١٢

شكال التمييز ضد املرأة،     تعريفاً واضحاً جلميع أ    يتضمنأو تشريع شامل ملكافحة التمييز،      
شر وغري املباشر، فضالً عن حظر واضح ألشـكال التمييـز            من التمييز املبا   ويغطي كالًّ 

  . من االتفاقية٢ و١املتداخلة ضد املرأة، وفقاً للمادتني 

  إبراز دور االتفاقية والربوتوكول االختياري والتوصيات العامة للجنة    
تالحظ اللجنة مع القلق أنه بالرغم من أن االتفاقية متثل جزءاً ال يتجزأ من القـانون                  -١٣

احمللي للدولة الطرف، فإهنا ال متنح يف املمارسة القانونية دوراً كافياً بصفتها أساساً قانونيـاً               
الكفيلة بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعزيـز املـساواة بـني               الختاذ التدابري 

اللجنة عدم وتالحظ . اجلنسني يف الدولة الطرف، مبا فيها التدابري التشريعية وتدابري السياسات      
وجود معلومات بشأن الدعاوى القضائية اليت احتّجت فيها احملاكم بأحكام االتفاقية مباشرة            
أو طّبقتها، األمر الذي يدل على استمرار عدم كفاية وعي النساء أنفسهن واملهن القـضائية               

العامة والقانونية حبقوق النساء مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، وكذلك التوصيات          
  .الصادرة عن اللجنة

) ٣٤٢، الفقرة   CEDAW/C/BLR/4-6(تكرر اللجنة مرة أخرى توصيتها السابقة         -١٤
االتفاقيـة وبروتوكوهلـا    لكفالة أن تـشكل     وحتث الدولة الطرف على تكثيف جهودها       

االختياري، وكذلك التعليقات العامة للجنة واآلراء املعتمدة بشأن الـشكاوى الفرديـة            
يتجزأ من تدريب القضاة واحملامني واملدعني العامني وأفراد الشرطة وغريهم مـن   جزءاً ال   

موظفي إنفاذ القانون، بغية متكينهم من تطبيق وتفسري األحكام القانونية الوطنية مباشرة يف 
 طلبها إىل الدولة الطرف بتوعية النساء حبقوقهن        مرة أخرى وتكّرر اللجنة   . ضوء االتفاقية 

ة وبإجراءات تقدمي البالغات والتحقيق اليت يقـضي هبـا بروتوكوهلـا            مبوجب االتفاقي 
  .االختياري

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
تالحظ اللجنة مع القلق أن اجمللس الوطين املعين بالسياسات اجلنسانية، وهو هيئـة               -١٥

ركزيـة  استشارية مشتركة للتنسيق بني الوكاالت تتألف من رؤساء املؤسسات احلكومية امل          
والسلطات التنفيذية واإلدارية احمللية ونواب اجلمعية الوطنية وممثلني عـن احملكمـة العليـا              

 وأن اآلليـة الوطنيـة      ٢٠٠٨-٢٠٠٥ يف الفترة    ومنظمات عامة ودولية، مل يقم بأي نشاط      
للنهوض بأوضاع املرأة تظل هّشة، بسبب عدم وجود هيئة متخصصة للنهوض حبقوق املرأة             
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ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود مؤسسة وطنية مـستقلة           . ني اجلنسني واملساواة ب 
  .حلقوق اإلنسان يف الدولة الطرف

والتوجيه الوارد يف خطـة     ) ١٩٨٨(٦إن اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم          -١٦
عمل بيجني، وخباصة فيما يتعلق بالظروف الالزمة من أجـل األداء الفعـال لآلليـات               

  :ية، توصي الدولة الطرف مبا يليالوطن
 املعـين تعزيز القدرات واملوارد املالية والبـشرية للمجلـس الـوطين             )أ(  

دارة السكان والسياسات اجلنسانية واألسرية التابعـة لـوزارة         إلبالسياسات اجلنسانية و  
العمل والرعاية االجتماعية، من أجل صياغة تشريعات ووضع تدابري السياسات العامة يف            

ال املساواة بني اجلنسني وتنفيذها وتقدمي املشورة بشأهنا وتنسيقها واإلشـراف علـى             جم
  إعدادها وتنفيذها؛

إيالء االهتمام على أساس األولوية حبقوق املرأة وعدم التمييـز ضـدها         )ب(  
وبالتمتع باملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك مراعاة توصيات اللجنة يف هذه املالحظـات              

ند استكمال خطة العمل الوطنية الرابعة املعنية باملساواة بني اجلنسني، والتعجيل           اخلتامية ع 
  باعتمادها ومتويل تنفيذها من امليزانية الوطنية؛

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقـاً ملبـادئ              )ج(  
، ١٩٩٣ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املؤرخ ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (باريس  
، وأمني مظامل للنساء أو هيئة متخصصة أخرى تتمتع بسلطة النظر يف الـشكاوى              )املرفق

املقدمة من النساء الالئي يدَّعني فيها انتهاك حقوق اإلنسان وبسلطة إبداء الرأي وتقـدمي    
  .توصيات بشأن هذه الشكاوى

  القوالب النمطية واملمارسات التمييزية    
لقها إزاء استمرار القوالب النمطيـة املتعلقـة بـأدوار          تكرر اللجنة اإلعراب عن ق      -١٧

لنساء والرجال يف األسرة ويف اجملتمع، ُتفرط يف التشديد على األدوار التقليدية            لومسؤوليات  
مركزهن االجتماعي، وُتعيق مشاركتهن املتساوية وتقّوض للنساء بصفتهن أمهات وزوجات، 

 تزايـد الـصور اجلنـسية       للجنة مع القلق أيضاً   وتالحظ ا . يف احلياة السياسية واالقتصادية   
  .والتجارية الطابع للمرأة يف وسائط اإلعالم

  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -١٨
زيادة تكثيف جهودها لوضع سياسة شاملة تتـضمن تـدابري نـشطة              )أ(  

لـب  القواجتسد ومستدامة، تستهدف النساء والرجال والبنني والبنات، وتتجاوز مواقف         
النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف األسـرة واجملتمـع، وال سـيما يف     

  اجملاالت اليت تكون فيها املرأة يف موقع أقل حظوة؛
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تكثيف التعاون مع اجملتمع املدين واملنظمـات النـسائية، والربملـانيني             )ب(  
ـ        ة إشـاعة معلومـات   والعاملني يف جمال التعليم والقطاع اخلاص ووسائط اإلعـالم بغي

تستهدف عامة اجلمهور واجلهات املعنية حتديداً مثل صانعي القرار وأصـحاب العمـل             
والصحفيني وفئات النساء احملرومة والشباب، ووضع استراتيجية أكثر مشـوالً جامعـة            
للقطاعات كافة قصد القضاء على القوالب النمطية اجلنسانية، مبا فيها صور النساء الـيت   

ة ُمفرطة على خصائص األمومة، من أجل تعزيز صورة للمرأة أكثر نـشاطاً             تركّز بصور 
  .اقتصادياً واجتماعياً تتساوي فيها مسؤوليات النساء والرجال يف اجملالني العام واخلاص

  العنف ضد املرأة    
بالرغم من أن اللجنة تالحظ اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوعية أفراد الـشرطة        -١٩

نفاذ القانون مبسألة العنف ضد املرأة، تكرِّر اللجنة اإلعراب عن بالغ قلقهـا إزاء              وموظفي إ 
استمرار هذا العنف، وال سيما العنف املرتيل والعنف اجلنسي؛ ونقص اإلبالغ عنهما؛ وإزاء             

حوادث املسؤولني عن  مقاضاة وعدمالعدد الكبري من النساء الالئي قُتلن نتيجة العنف املرتيل؛       
اخل األسرة؛ وإزاء خضوع االغتصاب للمالحقة القضائية اخلاصة بـدل املالحقـة            العنف د 

بـالعنف  تتعلـق   القانون اجلنائي   منفصلة على صعيد     أحكام   وجودالقضائية التلقائية؛ وعدم    
  .املرتيل وباالغتصاب يف إطار الزواج، وقلة املالجئ لضحايا العنف املرتيل

الصادرة عن اللجنة بشأن العنف ضـد  ) ١٩٩٢(١٩ووفقاً للتوصية العامة رقم      -٢٠
املرأة والتوصيات الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة، حتث اللجنة الدولة الطرف على            

 :القيام مبا يلي

تكثيف جهودها ملنع أعمال العنف املرتيل واجلنسي ضد املرأة ومقاضـاة           )أ(  
ة بدل فـرض غرامـات      هذه األعمال وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة جرائم اجلنا        
  إدارية قد يكون هلا أثر عكسي يف الوضع املايل للضحايا أنفسهن؛

اإلسراع باعتماد مشروع قانون ملنع العنف املرتيل، يتضمن حقوقاً حمددة            )ب(  
  للضحايا يف املساعدة واحلماية والتعويض؛

لعنـف  تعديل قانوهنا اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية على حنو جيّرم ا           )ج(  
املرتيل واالغتصاب يف إطار الزواج حتديداً، واعتماد املقاضاة التلقائية لالغتصاب، وكفالة           

  تغطية تعريف االغتصاب أي ممارسة جنسية تقوم على عدم الرضا املتبادل؛
إتاحة التدريب اإللزامي للقضاة واملدَّعني العامني وأفراد الشرطة علـى            )د(  

 وتدريب أفراد    صارماً  تتناول مسألة العنف ضد املرأة تطبيقاً      تطبيق األحكام القانونية اليت   
  الشرطة على اإلجراءات املوّحدة للتعامل مع النساء ضحايا العنف؛

عـن  تشجيع النساء على اإلبالغ عن حوادث العنف املرتلية واجلنسية،            )ه(  
  عن الضحايا وتوعيتهن بالطبيعة اإلجرامية هلذه األفعال؛طريق نزع الوصم 
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تقدمي املساعدة واحلماية املناسبتني للنساء ضحايا العنف، وذلك بتعزيـز            )و(  
 يف املراكز اإلقليمية للمساعدة االجتماعية، وزيادة عدد        أثناء األزمات القدرة االستيعابية   

املالجئ احلكومية للنساء والفتيات املعنفات، وتعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية           
 للضحايا وتأهيلهن ومتويل هذه املنظمات وتعزيز برامج تأهيـل مـدمين            اليت تتيح امللجأ  

  الكحول؛ 
مجع بيانات إحصائية عن العنف املرتيل واجلنسي مصنفة حـسب نـوع              )ز(  

  .اجلنس والسن والعالقة بني الضحية واجلاين

  االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء    
أولوية قصوى ملكافحة االجتار بالبـشر،      تويل  الطرف   الدولة   فيما تالحظ اللجنة أن     -٢١

نقص التدابري الوقائية املبلـغ     مع ذلك القلق إزاء      هاوخباصة النساء واألطفال، ال يزال يساور     
عنه ملعاجلة األسباب اجلذرية لالجتار، مبا يف ذلك صلته الوثيقـة ببغـاء النـساء والفتيـات        

يل واحلماية واملالجئ املؤقتة، ال سـيما لـصاحل         واستغالهلن جنسياً، ونقص املساعدة والتأه    
 يف ذلـك،    ع سلطات املقاضاة أو غري الراغبات      على التعاون م   غري القادرات ضحايا االجتار   

ونقص متويل املنظمات غري احلكومية اليت تتيح املساعدة واملالجئ املؤقتة لـضحايا االجتـار              
  .التعاون مع هذه املنظماتعدم و

  :لدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة ا  -٢٢
تسريع جهودها الرامية إىل اعتماد مشروع قـانون ملكافحـة االجتـار              )أ(  
  بالبشر؛

اختاذ تدابري وقائية تتناول األسباب اجلذرية لالجتار بالنساء والفتيـات،            )ب(  
 بتوخي سبل منـها   وخباصة ارتباطها الوثيق بالدعارة واالستغالل اجلنسي والعنف املرتيل،         

  جتماعية للتأهيل واإلدماج وإبالغ اللجنة بذلك يف تقريرها القادم؛برامج ا
تقدمي املساعدة واحلماية املناسبتني جلميع ضحايا االجتار بالبشر، ومـنح            )ج(  

 للضحايا من بلدان ثالثة، بغض النظر عن قدرهتن على التعاون           تصاريح إقامة مؤقتة أيضاً   
  تهن يف القيام بذلك؛يف الدعاوى القانونية ضد املهربني أو رغب

زيادة عدد املالجئ احلكومية املؤقتة لصاحل ضـحايا االجتـار وتعزيـز              )د(  
  استجابة املراكز اإلقليمية الحتياجات الضحايا؛

تعزيز تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية اليت تتـيح املالجـئ املؤقتـة               )ه(  
  .وخدمات تأهيل وإدماج ضحايا االجتار ومتويل هذه املنظمات
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  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
متثيل النساء يف اجلمعية الوطنية ويف اجملـالس        املتزايد يف   رتفاع  باالبينما تسلّم اللجنة      -٢٣

احلكومية احمللية، فإهنا تعرب مرة أخرى عن قلقها إزاء استمرار عـدم كفايـة متثيلـهن يف                 
ويف هذا الـصدد،    . ز القضائي والسلك الدبلوماسي   الوظائف احلكومية السامية يف ويف اجلها     

 ، وتالحظ أيـضاً  وزيراً يف احلكومة احلالية ٢٤ني  وزيرة واحدة من ب   هناك  تالحظ اللجنة أن    
وتعرب عن القلق من أن احلواجز املنتظمة، مثل قلة . من بني حمافظي األقاليمعدم وجود نساء 

ات، ونقـص التمثيـل يف وسـائط اإلعـالم     الوقت واملال، واملواقف املتحيزة جتاه السياسيّ   
 حتول دون مشاركة املرأة يف احليـاة الـسياسية  الذكورية شبكات السياسية الواالستبعاد من  

وتالحظ اللجنة أيضاً مع القلق ما ذُكر عن عدم انتخـاب مرشـحات             . مشاركة متساوية 
اة بني اجلنسني   ومن أن قضايا املساو    ٢٠٠٨مستقالت أو معارضات يف جملس النواب يف عام         

  .إال نادراً ال تعاجل يف منابر املرشحات االنتخابية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤

 من االتفاقية   ٤ من املادة    ١ مع الفقرة    تتفقاعتماد تدابري خاصة مؤقتة،       )أ(  
 حصص قانونية يف    ختصيصالصادر عن اللجنة، مثل     ) ٢٠٠٤(٢٥ومع التعليق العام رقم     

األحزاب السياسية والتعاونيـات العماليـة      الالئي تسميهن   ابات لعدد املرشحات    االنتخ
ومجاعات تقدمي املبادرات ووضع نظام يكفل تكافؤ الفرص بني اجلنـسني يف التعيينـات              
السياسية، هبدف كفالة تساوي متثيل النساء والرجال يف اهليئات السياسية املنتخبة، مبا يف             

   صنع القرار؛مناصبذلك يف 
إتاحة التدريب على املساواة بني اجلنـسني للـسياسيني والـصحفيني             )ب(  

أن مـشاركة النـساء     الفهم القائل ب  وصانعي القرارات، وال سيما الرجال، هبدف تعزيز        
والرجال يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة ودميقراطية            

  ذاً كامالً؛شرط من شروط تنفيذ االتفاقية تنفي
 للمنافسة احلرة والدميقراطية تكفل تـوفري الظـروف         متكينيةإنشاء بيئة     )ج(  

املتساوية جلميع النساء والرجال املتقدمني لالنتخابات، مبا يشمل املرشحات املـستقالت           
  .ومرشحات أحزاب املعارضة

منهم العديد  ويساور اللجنة القلق البالغ إزاء عمليات اإليقاف اجلماعي للمحتجني،            -٢٥
، ٢٠١٠ديسمرب  /من النساء، أثناء املظاهرات اليت تلت االنتخابات الرئاسية يف كانون األول          

ويـساورها  .  معاملة الناشطات معاملة ال إنسانية ومهينة أثناء االحتجاز        مفادهاوإزاء تقارير   
 وسائط اإلعالم   بالغ القلق إزاء وضع إيرينا خاليب وناتاليا رادزينا ومها صحفيتان تنتميان إىل           

، "جبهـة الـشباب   "املستقلة، وإزاء وضع أنستاسيا باالزانكو، نائبة رئيسة املنظمة الشبابية          
يف مركز تابع ملباحث أمن الدولة يف مينسك متهيداً حملاكمتهن بتهم تنظيم            وثالثتهن حمتجزات   
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 حمامٍ وتلقي ، دون إمكانية الوصول السري إىل    ) من القانون اجلنائي   ٢٩٣املادة  (أعمال شغب   
  .العالج الطيب املناسب حسب ما ذُكر

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٦
كفالة التحقيق الفوري والفعال يف الشكاوى اليت تقدمها النساء بـشأن             )أ(  

عمليات اإليقاف التعسفي واالحتجاز، وكذلك املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف 
، وكفالـة مقاضـاة     ٢٠١٠ديـسمرب   / كانون الثـاين   ١٩ت الرئاسية يف    إطار االنتخابا 

املسؤولني العامني عن هذه األفعال ومعاقبتهم على النحو الواجب، ومتكني الضحايا مـن             
  التعويض املناسب عن أي انتهاكات حلقوقهن؛

كفالة اتصال إيرينا خاليب وناتاليا رادزينا وأنستاسيا باالزانكو بطبيـب            )ب(  
ومتكينهن من الوقت واملرافق الكافية إلعداد الدفاع عن أنفسهن واالتـصال يف            مستقل،  

كنف السرية مبحامٍ خيترنه بأنفسهن، وحماكمتهن من جانب حمكمة حمايدة ومستقلة خالل            
فترة معقولة بصورة عادلة وعلنية، وفقاً للمعايري الدولية حلقوق اإلنـسان، أو إطـالق              

  سراحهن؛
دخل يف حق إيرينا خاليب يف احلياة اخلاصة ويف أسرهتا،          االمتناع عن الت    )ج(  

 سنوات جلديه يف انتظار إطالق سـراحها أو         ٣بكفالة منح حضانة ابنها البالغ من العمر        
سراح زوجها ومتكينها من االتصال بابنها وبأفراد أسرهتا اآلخرين بانتظام أثنـاء فتـرة              

  .حرماهنا من احلرية
أن احلظر املفروض على أنشطة اجلمعيات العامة غري املسجلة       يساور اللجنة القلق من       -٢٧

، وجترمي املـشاركة يف هـذه األنـشطة         ) من قانون اجلمعيات العامة    ٧ من املادة    ٢الفقرة  (
إىل ، قد أعاقت    املتشددةوإجراءات التسجيل   )  من القانون اجلنائي   ١-١٩٣ و ١٩٣املادتان  (

 املنظمات غري احلكومية النسائية املـستقلة       ، عمل العديد من   التقارير، حسب بعض    حد كبري 
ويساور اللجنة القلق من تصفية حزب النساء الوحيد        .  يف الدولة الطرف   من عددها ت  وحدَّ

 بسبب عدم   ٢٠٠٧أكتوبر  /مبوجب قرار صادر عن احملكمة العليا يف تشرين األول        " ندزجيا"
  .وجود عنوان رمسي له وغريه من الشروط النظامية

  :لجنة الدولة الطرف إىل القيام مبا يليتدعو ال  -٢٨
إلغاء جترمي املشاركة يف أنشطة اجلمعيات العامة غري املسجلة، مبا فيهـا              )أ(  

  اجلمعيات النسائية؛
إعادة النظر يف إجراءات تسجيل اجلمعيات العامة، مبا فيها اجلمعيـات             )ب(  

ان رمسي، كما أوصـت     النسائية وتعديل هذه اإلجراءات، وخباصة إلغاء شرط توفري عنو        
  بذلك اللجنة املعنية حبرية تكوين اجلمعيات التابعة ملنظمة العمل الدولية؛
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         ، للجمعيات النـسائية   وكفالة فرص التمويل املناسبة      متكيينهتيئة مناخ     )ج(  
مبا فيها اجلمعيات اليت تدعو إىل املساواة بني اجلنسني وإىل النـهوض بربنـامج حلقـوق                

  .لنساءاإلنسان ل

  التعليم    
، فإن القلق ال يـزال يـساورها إزاء         يستوى التعليم املبينما تالحظ اللجنة ارتفاع       -٢٩

ختصاصات اليت هتيمن عليهـا اإلنـاث، مثـل العلـوم           الاستمرار اختيار النساء والفتيات ا    
أيضاً من  ويساورها القلق   . االجتماعية والعلوم اإلنسانية، وإزاء قلة متثيلهن يف التدريب املهين        

 يف املائة من التلميذات املتدربات على ٨٠نسبة بالنساء تستأثر أن تأنيث قطاع التعليم، حيث     
مهنة التدريس، ميكن أن يعزز القوالب النمطية اجلنسانية التقليدية بشأن عدم تكافؤ إسـهام              

  .النساء والرجال يف تعليم األطفال
الراميـة إىل تنويـع اخليـارات       توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها         -٣٠

األكادميية واملهنية للنساء والرجال وباختاذ تدابري إضافية لتشجيع النساء والرجال علـى            
اختيار جماالت غري تقليدية يف جمايل التعليم والتوظيف، وذلك بتشجيع عدد أكـرب مـن               

  .الرجال مثالً على املشاركة يف التعليم يف مدارس األطفال النظامية

  مالةالع    
تعرب اللجنة مرة أخرى عن شواغلها إزاء استمرار الفصل األفقي والعمـودي يف               -٣١

عالية، وتركزهن يف القطاع العام     تعليمية  سوق العمل رغم ما تتمتع به النساء من مستويات          
املتدين األجور، واستمرار فجوة األجور بني اجلنسني اليت جترب العديد من النساء على العمـل          

إسهامهن يف قطاع األعمال التجارية وتنظيم املشاريع، وقلـة         حمدودية  زاء  إافية،  ساعات إض 
وتالحظ اللجنة مع القلق أن     . املعلومات بشأن حالة النساء يف القطاعني اخلاص وغري النظامي        

نسبة البطالة يف صفوف النساء أعلى مما هي عليه يف صفوف الرجال، وأن فترات البطالة يف                
ل مما هي عليه يف صفوف الرجال، وأن عدد النساء املسجالت كعاطالت صفوف النساء أطو

عن العمل بسبب تدين استحقاقات البطالة والعمل اإللزامي يف القطاع العام يقل عن عـدد               
 مـن القـانون   ١٧٠وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً من احتمال عدم إتاحة املـادة         . الرجال

نسي يف مكان العمل، نظراً إىل أن عبء اإلثبات يثقل          اجلنائي احلماية الوافية من التحرش اجل     
تحـرش  الشكل  اليت تتخذ   كاهل الضحية يف القضايا اجلنائية وأن بعض املمارسات التمييزية          

  .السلوك الذي ُيعاقَب عليه مبوجب هذه املادةمستوى ترقى إىل نسي قد ال اجل
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٢

          ات وتدابري إضافية تشمل تـدابري مؤقتـة خاصـة وفقـاً      اعتماد سياس   )أ(  
 الصادر عن اللجنة، إىل جانب      ٢٥ من االتفاقية والتعليق العام رقم       ٤ من املادة    ١للفقرة  

وضع أهداف ومؤشرات حمّددة زمنياً لتحقيق املساواة املوضوعية بني الرجال والنساء يف            
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يف فجـوة   الضاء على الفصل الوظيفي، وسـد       سوق العمل، وتعزيز عمالة النساء، والق     
  األجور بني اجلنسني؛

إعادة النظر بصورة منتظمة يف مستويات األجور يف قطاعات العمل اليت             )ب(  
  هتيمن عليها املرأة؛

لكـيال  القضاء على التحيز اجلنساين من جانب أصحاب العمل اخلواص       )ج(  
 النمطية التقليدية اليت تصف الرجل       العالوات للنساء والرجال على أساس القوالب      حتدد
   ُمعيل األسرة؛بأنه

تكثيف جهودها لتعزيز تنظيم املشاريع النسائية عـن طريـق الـربامج              )د(  
  اخلاصة والتدريب واالئتمان وتقدمي املشورة؛

جتميع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن حالة الرجال والنـساء يف              )ه(  
اذ تدابري فعالة ملتابعة وحتسني ظروف عمل النساء يف         القطاعني اخلاص وغري النظامي واخت    

  هذين القطاعني؛
نعـه يف  ميظره وحيالنظر يف اعتماد تشريع مدين ُيعّرف التحرش اجلنسي و        )و(  

  .مكان العمل وحتويل عبء اإلثبات ليكون لصاحل الضحية
 يف  وبينما تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف كثفت جهودها لتعزيز مشاركة الرجـل             -٣٣

تنشئة الطفل ويف واجبات األسرة املعيشية األخرى، ال يزال القلق يساورها مـن اسـتمرار               
رزوح املرأة حتت عبء أكرب من املسؤوليات املرتلية مقارنة بالرجل، مما حيّد من أثر التـدابري                

  .املتخذة لتعزيز مشاركة اآلباء يف هذه الواجبات
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٤

  ؛سؤولةزيادة تكثيف جهودها إلذكاء الوعي باألبوة امل  )أ(  
إتاحة حوافز إضافية لتشجيع الرجال على املشاركة بصورة أنـشط يف             )ب(  

  تنشئة األطفال وتقاسم األعباء املرتلية األخرى بالتساوي؛
 أصحاب العمل والعاملني مبوضوع ترتيبات العمل املرنة للنساء         حتسيس  )ج(  

  ع الرجال على االستفادة من هذه الترتيبات؛والرجال وتشجي
) ١٩٨١(١٥٦النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )د(  

  . بشأن العمال ذوي املسؤوليات العائلية

  الصحة    
ستمرار انشغاهلا ال  اإلجهاض، تكرر اإلعراب عن      معدلبينما تالحظ اللجنة اخنفاض       -٣٥

 أساسية للتحكم يف النسل، وإزاء استعمال وسائل منع احلمل          قةكطرياللجوء إىل اإلجهاض    



CEDAW/C/BLR/CO/7 

GE.11-41862 12 

بصورة حمدودة وزيادة انتشار األمراض املنقولة جنسياً، مبا فيهـا فـريوس نقـص املناعـة                
. اإليدز يف صفوف النساء والفتيات، وخباصة يف صـفوف املـشتغالت بـاجلنس            /البشري

نسية واإلجنابية واحلقوق املتعلقة هبا     وتالحظ كذلك مع القلق عدم إدراج التثقيف بالصحة اجل        
 ملـا   يف مناهج التعليم النظامي وإزاء تدين نوعية اخلدمات الصحية اجلنسية واإلجنابية وفقـاً            

  .أوردته بعض التقارير، ال سيما يف املناطق الريفية
ــسابقة   -٣٦ ــة ال ــع املالحظــات اخلتامي ــشياً م              ، CEDAW/C/BLR/CO/4-6(ومت

، الصادر عن اللجنة، تدعو اللجنة الدولة     )١٩٩٩(٢٤والتعليق العام رقم    ) ٣٥٦الفقرة  
  :الطرف إىل ما يلي

 التوعية، عن طريق الدوائر اخلاصة بتقـدمي املـشورة ووسـائط            تنمية  )أ(  
اإلعالم، بأثر اإلجهاض يف صحة املرأة البدنية والنفسية وكذلك آثاره األدبية وطبيعتـه             

  االستثنائية؛
الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف منـاهج       اج التثقيف يف جمال     إدم  )ب(  

  التعليم النظامي؛
كفالة حصول مجيع النساء مبن فيهن النساء ذوات اإلعاقـة والنـساء              )ج(  

اإليدز واملهاجرات والالجئات وكذلك الفتيات     /املصابات بفريوس نقص املناعة البشري    
اجلنسية واإلجنابية بصورة مناسبة، مبا يف ذلك       على وسائل منع احلمل واخلدمات الصحية       

  يف املناطق الريفية، والتزّود كذلك باملعلومات بشكل يسري؛
إدماج منظور جنساين يف سياساهتا وبراجمها الوطنية ملقاومة فريوس نقص            )د(  

  .اإليدز/املناعة البشري
ليت تربو نـسبتها    وتالحظ اللجنة مع القلق زيادة حاالت اإلصابة بسرطان الثدي، ا           -٣٧

 يف املائة من أمراض األورام لنظام إجناب املرأة، وتدين متوسط عمر النساء الالئـي               ٥٠على  
سرطان ب حاالت اإلصابة عاماً، وارتفاع  ٤٦-٤٢ إىل   ٦٠-٥٦يعانني من سرطان الثدي من      

ـ              ي الثدي يف مناطق الدولة الطرف امللوثة حبادث تشرنوبيل النووي ويف صفوف النساء الالئ
لتـصوير  حمدودية اإلمكانيـات املتاحـة ل     ويساورها القلق أيضاً إزاء     . ١٩٨٦ولدن يف عام    

  . اإلشعاعي للثدي، وال سيما يف املناطق الريفية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٨

اختاذ تدابري لضمان التصوير اإلشعاعي للثدي بصورة شـاملة لتحقيـق             )أ(  
دي باقتناء عدد كاٍف من الوحدات الثابتـة واملتحركـة          سرطان الث عن   املبكر   الكشف

وبتدريب أخصائيي التصوير اإلشعاعي، والتماس املساعدة الدولية هلذا الغـرض عنـد            
  االقتضاء؛
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، وكذلك اجلراحة التقوميية ة وإعادة التأهيلالنفسية الكفأإتاحة املساعدة     )ب(  
  للنساء املصابات بسرطان الثدي؛

افية تتناول الصلة بني زيادة أمراض األورام مثل سرطان         إجراء حبوث إض    )ج(  
  .الثدي من جهة واإلشعاع يف املناطق امللوثة حبادث تشرنوبيل النووي من جهة أخرى

  املرأة والفقر    
 أمهات عن القلق جتاه تأنيث الفقر، وال سيما يف صفوف النساء    أعربت اللجنة جمدداً    -٣٩

           أسرة معيشية، والنساء الالئي يرعني ذوي اإلعاقـات        علّنأكثر من طفلني، والنساء الالئي يُ     
ويساورها القلق أيضاً من أن االستحقاقات      . أو كبار السن من أسرهن، والريفيات واملسنات      

األسرية واجملتمعية املتاحة للنساء الالئي يعانني من الفقر متدنية جداً لتضمن هلن وألسـرهن              
  .مستوى معيشياً مناسباً

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٠
 مـن   ٤ من املادة    ١تعزيز استعمال التدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً للفقرة          )أ(  

، مـن أجـل حتـسني الوضـع         الصادرة عن اللجنة   ٢٥ االتفاقية والتوصية العامة رقم   
  االقتصادي للنساء الالئي يعانني من الفقر؛

ات االجتماعية وتعديلها بانتظام مـن      إعادة النظر يف مستويات املستحق      )ب(  
   للنساء وألسرهن؛اً مناسباًأجل كفالة توفريها مستوى معيشّي

 من مجيع برامج توليد الدخل وختفيـف وطـأة          كفالة إفادة النساء كلياً     )ج(  
  .الفقر وفقاً الحتياجاهتن

  الفئات احملرومة من النساء    
ملفصلة عن حالة النساء الالئي يعـانني       تعرب اللجنة عن القلق إزاء نقص البيانات ا         -٤١

 متعددة من التمييز، مثل املسنات والنساء ذوات اإلعاقة ونساء األقليات مبـن        بانتظام أشكاالً 
  .فيهن نساء الروما واملثليات والنساء الالئي يتعرضن بصفة خاصة للعنف واإليذاء

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٢
ة عن حالة النساء الالئي يواجهن أشكاالً متعددة مـن        مجع بيانات مفصل    )أ(  

التمييز مثل املسنات والنساء ذوات اإلعاقة ونساء األقليات مبن فـيهن نـساء الرومـا               
  واملثليات وإدماج هذه املعلومات يف تقريرها الدوري القادم؛

اعتماد تدابري نشطة تشمل تدابري خاصة مؤقتة ترمي إىل القضاء على أي              )ب(  
 من أشكال هذا التمييز مبا يف ذلك التمييز يف احلياة السياسية واحلياة العامـة ويف                شكل
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  جماالت التعليم والعمالة والصحة وترمي كذلك إىل درء العنف واإليذاء عن هذه الفئـة             
  .من النساء

  الزواج والعالقات األسرية    
          /ن الثـاين   تـشري  ٢٤ الـصادر يف     ١٨ تالحظ اللجنة أن املرسوم الرئاسي رقـم        -٤٣

 الذي يأذن بسحب األطفال من األسر املتفككة ويطالب األبـوين بتـسديد             ٢٠٠٦نوفمرب  
املرأة اليت هلا أوالد وتعيش مع شريك مؤٍذ ب رعاية أطفاهلن، ميكن أن يؤّدي       لقاءنفقات الدولة   

االقتـصادية  وتشري اللجنة أيضاً إىل نقص املعلومات عن حالة النساء   . أن تصبح ضحية جمدداً   
  .بعد الطالق

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٤
تطبيق حلول بديلة لسحب األطفال من أمهاهتم، كلما أّدى سلوك األب             )أ(  

ئي يعشن مـع    النساء الال بدل معاقبة   االجتماعي غري املسؤول إىل تفكك األسرة، ودعم        
  ؛أطفال ومع شريك مؤٍذ

ق، إعداد حبث عـن اآلثـار االقتـصادية         ويف ضوء ارتفاع نسبة الطال      )ب(  
للطالق يف كل من الزوجني، وكذلك يف الفوارق االقتصادية بني الزوجني القائمة علـى              

  .نوع اجلنس، وإدماج معلومات عن نتيجة هذا البحث يف تقريرها الدوري القادم

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 ٢٠ من املادة    ١ى اإلسراع بقبول تعديل الفقرة      تشجع اللجنة الدولة الطرف عل      -٤٥

من االتفاقية فيما يتعلق مبوعد اجتماع اللجنة، الذي أشارت الدولة الطرف خبصوصه إىل             
  . رغبتها يف إعادة النظر يف موقفها

  نيجإعالن ومنهاج عمل بي    
وجب تنفيذ التزاماهتا مب  معرض  ، يف    على اإلفادة كلياً   حتث اللجنة الدولة الطرف     -٤٦

االتفاقية، من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقيـة، وتطلـب إىل              
  .الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٧

جعل أحكام  إىل  وتدعو إىل األخذ مبنظور يراعي نوع اجلنس و       . ية لأللفية األهداف اإلمنائ 
االتفاقية تنعكس صراحة يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              

  .وتطلب إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك
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  التعميم    
 قصد  بيالروسحظات اخلتامية على نطاق واسع يف       تطلب اللجنة تعميم هذه املال      -٤٨

توعية اجلمهور، مبن يف ذلك املسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمـات           
النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات املتخذة لتأمني املساواة القانونية والفعليـة           

وتوصي اللجنة بأن يشمل    . لصددللمرأة، فضالً عن اخلطوات اإلضافية الالزمة يف هذا ا        
وتشجع اللجنة الدولة   . التعميم نشر هذه املالحظات اخلتامية على مستوى اجملتمع احمللي        

الطرف على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقـشة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ هـذه                 
 وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة نشر املالحظات على نطاق واسع،          . املالحظات

وال سيما يف صفوف املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، والتوصيات العامـة            
للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية           

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن : ٢٠٠٠املرأة عام   "العامة حول موضوع    
  ."احلادي والعشرين

  على املعاهدات األخرى لتصديق ا    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة               -٤٩

 من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف             )١(الرئيسية التسعة 
ديق علـى   وبالتايل تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التص        . مجيع مناحي احلياة  

 طرفاً فيها حىت اآلن، وهي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           اليت ليست املعاهدات  
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية           

  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
إىل الدولة الطرف أن توافيها، يف غضون عامني، مبعلومات خطيـة           تطلب اللجنة     -٥٠

 يف غضون عام  معلومات  ، و ٢٠عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة         
  . أعاله٢٦عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرة 

__________ 

 والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              
التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            

نة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               املهي
 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة



CEDAW/C/BLR/CO/7 

GE.11-41862 16 

  إعداد التقرير القادم    
أمني املشاركة الواسـعة جلميـع الـوزارات        تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف ت       -٥١

واهليئات العمومية يف إعداد تقريرها الدوري القادم، فضالً عن استشارة جمموعة متنوعة            
  .من املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل هذه املرحلة

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة للشواغل املعرب عنـها يف هـذه               -٥٢
وتـدعو  .  من االتفاقية  ١٨ات اخلتامية يف تقريرها الدوري القادم مبوجب املادة         املالحظ

  .٢٠١٥فرباير /اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري القادم يف شباط
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة بـشأن تقـدمي               -٥٣

 حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية لتقـدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية  
وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت أُقرت يف االجتماع اخلـامس             

 ٢٠٠٦يونيـه   /املشترك بني جلان هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان يف حزيـران            
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(    ارير خاصة مبعاهدات   واملبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي تق

، A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف كانون الثاين         
جيب أن تطبق جنباً إىل جنب مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي وثيقـة              ) املرفق األول 

التوجيهيـة  وهذه املبادئ التوجيهية املنسقة جمتمعة تشكل معاً املبـادئ          . أساسية موحدة 
              وجيـب . لتقدمي التقارير يف إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             

 صفحة، يف حني جيـب أال تتجـاوز الوثيقـة         ٤٠تتجاوز الوثيقة اخلاصة باملعاهدات      أال
  . صفحة٨٠األساسية املوحدة 

        


