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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 املرأةمييزلقضاء على التاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية با    

  بنغالديش    
 الـسادس والـسابع    اجلامع للتقريرين الـدوريني      بنغالديشنظرت اللجنة يف تقرير       -١

(CEDAW/C/BGD/6-7)    ينـاير  / كانون الثاين  ٢٥املعقودتني يف    ،٩٧٠و ٩٦٩ يف جلستيها
وترد قائمة املسائل واألسئلة الـيت أعـدهتا        ). SR.970 و CEDAW/C/SR.969انظر   (٢٠١١
 يف الوثيقـة    حكومـة بـنغالديش   ترد ردود   ، فيما   CEDAW/C/BGD/Q/7ة يف الوثيقة    اللجن

CEDAW/C/BGD/Q/7/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني    لتقدميها  لدولة الطرف   ُتعرب اللجنة عن تقديرها ل      -٢

 وضـعتها اللجنـة    املبادئ التوجيهية الـيت  عموماًاتبع منظماً و، الذي جاء السادس والسابع 
مع أنه افتقـر إىل     إلعداد التقارير، وتضمن إشارات إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة،          

. عض اجملـاالت املـشمولة باالتفاقيـة    بإحصاءات مصنفة وبيانات نوعية عن حالة املرأة يف         
 ملا قدمته مـن ردود خطيـة       لعرضها الشفوي، و   وُتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف     

مفصلة على قائمة املسائل واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الدورة التـابع للجنـة،                
  . األسئلة اليت طرحتها اللجنةوللتوضيحات اإلضافية اليت قدمتها خبصوص

الوفد الرفيع املستوى للدولة الطرف، الذي ترأسه سعادة وزيـر          وُتثين اللجنة على      -٣
طفل يف بنغالديش، وضّم عدة ممثلني للوزارات ذات الصلة من ذوي           الدولة لشؤون املرأة وال   
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ـ        . اخلربة يف اجملاالت املشمولة باالتفاقية     اء وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الـصريح والبنَّ
  .الوفد وأعضاء اللجنةالذي جرى بني 

مية وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باملسامهة اإلجيابية للمنظمات غري احلكو           -٤
  .املعنية بشؤون املرأة وحبقوق اإلنسان يف تنفيذ االتفاقية لدى الدولة الطرف

اء من عزمية والتزام سياسـيني      وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ملا أبدته أثناء احلوار البنَّ          -٥
  .بالقضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
     على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص        تصديق الدولة الطرف   اللجنة بارتياح    تالحظ  -٦

 ١٢االختيـاري يف  ، وعلى بروتوكوهلـا   ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ذوي اإلعاقة، يف    
  .٢٠٠٨مايو /أيار
وترحب اللجنة بالتقدم احملرز منذ نظرها يف التقرير الدوري اخلامس للدولة الطرف يف               -٧

مبا يف ذلك اإلصالحات التشريعية اليت أُجريت واعتمـاد         ) CEDAW/C/BGD/5 (٢٠٠٤عام  
  : وتشري اللجنة حتديداً إىل ما يلي. طائفة واسعة من التدابري التشريعية

  ؛)٢٠٠٦(قانون العمل البنغالديشي   )أ(  
التعديل الرابع عشر للدستور الذي يزيد عدد املقاعد املخصـصة للمـرأة                   )ب(  

   مقعداً؛٤٥  مقعداً إىل٣٠من 
  ؛)٢٠٠٨املعدل عام (مرسوم متثيل الشعب   )ج(  
، الذي يتيح للمرأة البنغالديشية نقـل       )٢٠٠٩املعدل عام   (قانون املواطنة     )د(  

  اجلنسية إىل أطفاهلا؛
  ؛)٢٠٠٩(قانون احلق يف املعلومات   )ه(  
  ؛)٢٠٠٩(القانون الوطين حلقوق اإلنسان   )و(  
  ).٢٠١٠(قانون العنف املرتيل   )ز(  

وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف اعتمدت عدة سياسات وبرامج وخطـط          -٨
عمل لتعزيز املساواة بني اجلنسني والقضاء على التمييز ضد املرأة، مبا يشمل سياسة النهوض              

الذي يهـدف إىل    " ٢٠٢١رؤية عام   "باملرأة اهلادفة إىل إزالة الفوارق بني اجلنسني، وبرنامج         
كما ترحب اللجنة بإنشاء اجمللس الوطين لتنمية املرأة والطفولـة، يف   . ور اجلنساين إدماج املنظ 

، الذي يرأسه رئيس الوزراء، وبتخصيص ميزانية لالستجابة للقضايا اجلنسانية يف           ٢٠٠٩عام  
  .٢٠١١-٢٠٠٩عشر وزارات للفترة 
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  الرئيسية والتوصياتدواعي القلق   -جيم   
 الطرف بتنفيذ مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع         تذكّر اللجنة بالتزام الدولة     -٩

أشكال التمييز ضد املرأة على حنو منهجي ومستمر، وترى أنه يتعني على الدولة الطرف              
أن تعطي أولوية االهتمام من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل، للـشواغل              

 على ذلك، حتث اللجنـة الدولـة        وبناء. والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية     
الطرف على أن تركز على هذه الشواغل يف أنشطتها التنفيذية وأن تقـدم يف تقريرهـا                

وتدعو الدولة الطـرف    .  مبا اختذته من إجراءات وما حققته من نتائج        الدوري املقبل بياناً  
ن واجلهاز القضائي   إىل تقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملا          

  . لضمان تنفيذها بالكامل

  الربملان    
يف حني تعيد اللجنة التأكيد على أن املسؤولية الرئيسية عـن التنفيـذ الكامـل             -١٠

اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية تقع على عاتق احلكومة وأهنا مسؤولة بـصفة             
 أجهزة احلكومة، وتدعو الدولـة      خاصة عنها، فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع        

الطرف إىل تشجيع برملاهنا على أن يتخذ، مبا يتماشى مع إجراءاته، وحسب االقتـضاء،              
التدابري الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية وبعملية اإلبالغ املقبلـة الـيت             

  . تضطلع هبا احلكومة مبوجب االتفاقية

  التحفظات    
 الذي أجـري معهـا    بااللتزام الذي أبدته الدولة الطرف أثناء احلوار        ترحب اللجنة     -١١

.  سحب حتفظاهتا، وبالتقدم الذي أحرزته يف مواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية           النظر يف  خبصوص
     مـن  ) ج(١ والفقـرة    ٢غري أن القلق يساور اللجنة إزاء حتفظات الدولة الطرف على املادة            

ذ ترى أن هذه التحفظات غري مقبولة ملا هلاتني املادتني مـن أمهيـة              من االتفاقية، إ   ١٦املادة  
  .جوهرية يف تنفيذ مجيع األحكام األخرى لالتفاقية

، )٢٣٦، الفقرة   CEDAW/C/BGD/CO/5(وإذ تشري اللجنة إىل توصيتها السابقة         -١٢
    سـحب حتفظاهتـا علـى    اإلسراع يف جهودها الرامية إىل    فإهنا حتث الدولة الطرف على      

  . من االتفاقية يف غضون مهلة زمنية حمددة١٦من املادة ) ج(١ والفقرة ٢املادة 

  التمييز ضد املرأةالتشريعات املتعلقة ب    
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء عدم ضمان دستور الدولة الطـرف حقوقـاً                -١٣

لتطـرق إىل املـساواة يف      متساوية بني الرجل واملرأة إال يف جمايل الدولة واحلياة العامة دون ا           
  .ا يتناىف مع أحكام االتفاقيةمباحلقوق يف احلياة اخلاصة، 
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ع نطاق ضمانات املساواة يف احلقوق بـني         أن توسّ  الدولة الطرف ب اللجنة   وهتيب  -١٤
، سـواء يف   مـن االتفاقيـة  ٢ و١الرجل واملرأة لتشمل اجملاالت اخلاصة، وفقاً للمادتني     

  .األخرى املالئمةو يف التشريعات دستورها أ

  القوانني التمييزية    
تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملراجعـة التـشريعات               -١٥

غري أهنا تظل قلقة إزاء استمرار وجود عدد كبري من القوانني واألحكـام       . التمييزية وتنقيحها 
واجلنسية وحقوق الوصاية واحلضانة، اليت     التمييزية، مبا فيها القوانني املتعلقة بالزواج والطالق        

  .حترم املرأة من حقوق متساوية مع الرجل
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التعجيل بعملية مراجعـة قوانينـها ملواءمـة               -١٦

تشريعاهتا الداخلية مع التزاماهتا مبوجب االتفاقية دون إبطاء ويف غضون مهلـة زمنيـة               
 عـن طريـق      إصالحاهتا القانونيـة   تعزيز الطرف على    كما حتث اللجنة الدولة   . واضحة
 فيهـا  والتعاون مع القيادات الدينية واحملامني ومنظمات اجملتمـع املـدين، مبـا            ةالشراك

  .املنظمات النسائية غري احلكومية

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
يف األدوار النمطيـة  تسلّم اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف إلحداث تغـيري      -١٧

غري أهنا تظل قلقة إزاء استمرار . للمرأة، وال سيما عن طريق وسائل اإلعالم والربامج التثقيفية       
. املواقف األبوية والقوالب النمطية املتغلغلة إزاء أدوار ومسؤوليات كل من الرجـل واملـرأة            

د النساء والفتيات الـذي     وتبدي اللجنة انشغاهلا ألن هذه املواقف تؤدي إىل إدامة التمييز ض          
يتجلى يف أوضاع احلرمان والالمساواة اليت يعشنها يف العديد من املناطق، مبا يشمل جماالت              

  .العمل وصنع القرار والزواج والعالقات األسرية، كما يتجلى يف استمرار العنف ضد املرأة
 ٢٠٠٤بقة يف عام    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، وفقاً ملالحظاهتا اخلتامية السا          -١٨

)CEDAW/C/BGD/CO/5 أن تقوم مبا يلي)٢٤٦، الفقرة ،:  
  مواصلة التعجيل جبهودها للقضاء على املواقف التمييزية والنمطية؛  )أ(  
تعزيز التعاون يف هذا الصدد مع منظمات اجملتمع املـدين، مبـا فيهـا                )ب(  

  ، فضالً عن وسائل اإلعالم؛اجلماعات النسائية والقيادات اجملتمعية والتقليدية والدينية
تعزيز جهودها لتصميم وتنفيذ استراتيجيات، مبا يف ذلك يف جمال التعليم             )ج(  

وعن طريق برامج التوعية املوجهة للنساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع، بغية هتيئة             
      زيـة  ى مجيع املمارسـات التميي    بيئة متكينية تفضي إىل القضاء على القوالب النمطية وعل        

  ضد املرأة؛
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رصد التدابري املتخذة يف هذا الصدد واستعراضها بصورة دورية لتقيـيم      )د(  
  .أثرها واختاذ اإلجراءات املالئمة بشأهنا

  العنف ضد املرأة    
للتـصدي ملمارسـات   يف حني تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا اختذته من مساعٍ           -١٩
انون العنف املرتيل وقانون منع القسوة على املرأة والطفل         لعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك سن ق       ا

 وقانون حظر املهور، فإهنا تظل قلقة إزاء اسـتمرار          ،وقانون مكافحة جرمية احلرق باحلمض    
ارتفاع معدالت حوادث العنف ضد النساء والفتيات يف البلد، مبا يف ذلك العنـف املـرتيل،     

ق باملهور، والعنف املستند إىل الفتاوى الدينية،       واالغتصاب، واحلرق باحلمض، والعنف املتعل    
لعدد احملـدود مـن دور اإليـواء         ا وتالحظ اللجنة بقلق  . والتحرش اجلنسي يف مكان العمل    

واملراكز الشاملة ملعاجلة األزمات، وترى أن عددها غري كاٍف لتلبية احتياجات ضحايا العنف             
 من إعالن احملكمة العليا عـدم قانونيـة          أنه على الرغم    كما تالحظ اللجنة بقلق    .ضد املرأة 

الفتاوى الدينية اليت تفرض عقوبات خارج القضاء، فإن مثة تقارير عن حوادث عنف جمتمعي              
السلوك "أو عقوبات غري قانونية ناجتة عن أحكام تصدرها هيئات رجال الدين احمللية ملعاقبة              

 البيانات واملعلومات عن مجيع وتأسف اللجنة كذلك لغياب". غري االجتماعي وغري األخالقي 
أو االستقصاءات املتعلقة بنطاق هذا     /أشكال العنف ضد املرأة، فضالً عن انعدام الدراسات و        

  .العنف وأسبابه اجلذرية
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية لالهتمام مبكافحة العنف ضـد              -٢٠

ميع  وضع خطة عمل وطنية للتصدي جل      ، من قبيل   والفتيات، واعتماد تدابري شاملة    النساء
وتطلـب إىل   ). ١٩٩٢(١٩فتيات، عمال بالتوصية العامة     أشكال العنف ضد النساء وال    

  : الدولة الطرف أن تقوم على حنو عاجل مبا يلي
العنف ضد النساء والفتيات، مبـا يف ذلـك         مجيع أشكال   ضمان اعتبار     )أ(  

 فعالً إجرامياً ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم،      العنف املرتيل ومجيع أشكال االعتداء اجلنسي،     
   ومحاية فورية لضحايا العنف من النساء والفتيات؛ وإعادة تأهيلفاوإتاحة سبل انتص

إزالة أي عقبات تواجه النساء يف سعيهن للوصول إىل العدالة، وضمان             )ب(  
فضي إىل فـرض    أن ال تشكل أحكام هيئات رجال الدين احمللية انتهاكاً للقوانني وأن ال ت            

  عقوبات خارج القضاء؛
اختاذ تدابري فعالة لضمان تنفيذ اإلطار القانوين القائم، مبا يف ذلك سـن               )ج(  

تشريعات ملكافحة التحرش اجلنسي وتنظيم برامج تدريب وتوعيـة ملـوظفي القـضاء             
واملوظفني العموميني، وال سيما موظفي إنفاذ القانون ومقدمي اخلدمات الصحية، لضمان           

وعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة، ومتكينهم من تقدمي الدعم املالئم للضحايا على             ت
  حنو يراعي االعتبارات اجلنسانية؛
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توفري خدمات املشورة وإنشاء عدد كاف من دور اإليواء لضحايا العنف     )د(  
  ؛يف مجيع أحناء البلد، مبا يشمل املناطق الريفية

املعلومات عـن تنفيـذ القـوانني       البيانات و إنشاء قاعدة بيانات جلمع       )ه(  
      العنف ضد النساء والفتيـات وعـن أثـر          مجيع أشكال والسياسات املطبقة للتعامل مع     

  ؛هذه التدابري
      عن مـدى انتـشار هـذا العنـف     استقصاءاتأو  /بإجراء دراسات و    )و(  

  .وأسبابه اجلذرية

  االجتار واالستغالل اجلنسي    
كما تبـدي   .  إزاء استمرار تفشي االجتار بالنساء والفتيات يف البلد        تظل اللجنة قلقة    -٢١

 على اتفاقية رابطـة  ٢٠٠٢يوليه  /انشغاهلا ألنه على الرغم من تصديق الدولة الطرف يف متوز         
جنوب شرق آسيا للتعاون اإلقليمي املعنية مبنع ومكافحة االجتار باملرأة والطفـل ألغـراض              

مل ُتدمج يف القانون الداخلي، ومل تربم أي معاهدات تسليم مـع            البغاء، فإن أحكام االتفاقية     
البلدان اجملاورة ملعاجلة مشكلة االجتار واالستغالل اجلنسي، ومل يوقف وُيدان إال عدد قليـل              

كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء العدد احملدود من الربامج التدريبيـة املتاحـة              . جرينمن املتَّ 
  .اذ القانون بشأن مراعاة االعتبارات اجلنسانيةلشرطة احلدود وموظفي إنف

 مـن االتفاقيـة   ٦وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنفذ على أمت وجه املادة    -٢٢
  :بوسائل تشمل ما يلي

إدماج أحكام اتفاقية رابطة جنوب شرق آسيا للتعاون اإلقليمي املعنيـة             )أ(  
  بغاء يف تشريعات الدولة الطرف؛مبنع ومكافحة االجتار باملرأة والطفل ألغراض ال

تعزيز جهودها يف جمال التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي، مبـا يـشمل       )ب(  
إبرام اتفاقات ثنائية مع البلدان اجملاورة ملنع االجتار وتنسيق اإلجراءات القانونية الرامية إىل 

  مقاضاة املتجرين؛
تغالل اجلنسي وضـمان  الجتار واالسللتصدي لاعتماد خطة عمل شاملة     )ج(  

تنفيذها بفعالية، فضالً عن تدريب موظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون وحرس احلدود            
   البلد؛ مجيع أحناءواألخصائيني االجتماعيني يف

 عن مجيع جوانب االجتار لتحديد االجتاهـات        مصنفةمجع وحتليل بيانات      )د(  
  .وجماالت العمل ذات األولوية
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  ياة السياسية واحلياة العامةاملشاركة يف احل    
يف حني ترحب اللجنة باعتماد التعديل الرابع عشر على الدستور، الذي يتيح زيادة               -٢٣

 مقعداً وينص على تعيني ست وزيـرات يف         ٤٥ مقعداً إىل    ٣٠املقاعد املخصصة للمرأة من     
مة واملهنيـة ويف    ، فإهنا تظل قلقة إزاء استمرار ضعف متثيل املرأة يف احلياتني العا           ٢٠٠٩عام  

مواقع صنع القرار يف السلك القضائي واجلهاز الدبلوماسي، فضالً عن اخلدمة املدنية واإلدارية       
  .واملناصب املنتخبة يف الربملان واهليئات احمللية

  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤
ية للمرأة  تبين قوانني وسياسات هتدف إىل تعزيز املشاركة الكاملة واملتساو          )أ(  

يف عملية صنع القرار يف مجيع ميادين احلياة العامة والسياسية واملهنية، واالسترشاد على أمت              
  العامة؛ السياسية واملتعلقة باملرأة يف احلياة) ١٩٩٧(٢٣وجه بالتوصية العامة للجنة رقم 

اختاذ خطوات لضمان تقدمي ما يلزم من دعم مؤسسي وموارد للنـساء              )ب(  
  للتمثيل يف مناصب عامة؛املنتخبات 
مواصلة القيام بأنشطة توعية للمجتمع ككل بشأن أمهية املساواة بـني             )ج(  

اجلنسني ومشاركة املرأة يف صنع القرار، ووضع برامج لتـدريب وتوجيـه املرشـحات              
واملنتخبات لشغل املناصب العامة، فضالً عن برامج التدريب على املهـارات القياديـة             

  .دات النسائية احلالية والقادمةوالتفاوضية للقيا

  اجلنسية    
الـذي ميـنح املـرأة      ) ٢٠٠٩املعّدل عـام    (ترحب اللجنة باعتماد قانون اجلنسية        -٢٥

البنغالديشية حق نقل اجلنسية ألطفاهلا، غري أهنا تظل قلقة ألنه ال حيق لزوج املرأة البنغالديشية    
م على إقامته يف البلد، يف حني حيق         أعوا ٥تقدمي طلب للحصول على اجلنسية إال بعد مرور         

  . شي تقدمي هذا الطلب بعد مرور عامني فقط على إقامتها يف البلديلألجنبية املتزوجة ببنغالد
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاهتا خبصوص اجلنسية ملواءمتـها             -٢٦

  . من االتفاقية٩بشكل كامل مع املادة 

  التعليم    
تقّر اللجنة بالتقدم احملرز يف ميدان تعليم النساء والفتيات، وترحـب علـى وجـه                 -٢٧

اخلصوص بتساوي عدد اجلنسني يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي، وبإنشاء مؤسـسات            
غري أهنا تبدي قلقهـا إزاء ارتفـاع        . للفتيات والنساء على مستوى التعليم الثانوي واجلامعي      

 الدراسة بني الفتيات، ال سيما يف املناطق الريفيـة، والفجـوة بـني              معدالت االنقطاع عن  
كما تعرب اللجنة عـن بـالغ       . املهين والتعليم اجلامعي  /اجلنسني على مستوى التدريب الفين    
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قلقها إزاء العدد الكبري من الفتيات الاليت يتعرضن لالعتداء والتحرش اجلنسيني يف املـدارس              
وتبدي قلقها كذلك إزاء استمرار احلواجز اهليكلية وغريهـا         . اويف الطريق إىل املدارس ومنه    

من احلواجز اليت حتول دون توفري تعليم عايل النوعية، من قبيل ضعف اهلياكـل األساسـية                
ونقص املرافق املخصصة للفتيات يف املدارس واألثر السليب للزجيات املبكرة وقلة فرص التعليم             

  .أمام فتيات ونساء املناطق الريفية
  :وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام مبا يلي  -٢٨

 إىل  ، وخباصة يف املناطق الريفيـة،     ضمان الوصول الفعلي للفتيات والنساء      )أ(  
واعتماد مجيع مستويات وميادين التعليم، واختاذ خطوات لإلبقاء على الفتيات يف املدارس،            

  ت العودة إىل صفوف الدراسة؛إلعادة اإلدماج تتيح للفتيات والنساء الشاباسياسات 
ضمان إتاحة جماالت دراسية غري تقليدية للفتيات والنـساء يف مجيـع              )ب(  

  ؛اجملاالت الدراسية التقليديةمية النسائية وعدم اقتصارها على املؤسسات التعلي
اختاذ إجراءات إجيابية واعتماد سياسات احترازية مبا يشمل التدابري اخلاصة            )ج(  

، )١٩٩٩(٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة للجنـة رقـم      ٤ من املادة    ١ للفقرة   املؤقتة وفقاً 
  لتشجيع النساء على مواصلة التعليم اجلامعي واختيار جماالت دراسية غري تقليدية؛

تعزيز فرص تدريب وتوظيف املدرسني املؤهلني، وختصيص موارد كافية           )د(  
فق املالئمة يف املدارس، وبـاألخص مـدارس        لضمان توفر املواد التعليمية الالزمة واملرا     

  املناطق الريفية؛
تعزيز برامج التوعية والتدريب ملديري املدارس واملعلمـني والطـالب،            )ه(  

وتطبيق سياسة ال تسمح بأي تساهل إزاء ممارسات االعتداء والتحـرش اجلنـسيني يف              
ة تعليمية آمنة وخالية من     املدارس، وتوفري مواصالت مأمونة من املدارس وإليها، وهتيئة بيئ        

  . على النحو املناسبجلناةالتمييز والعنف، وضمان معاقبة ا

  العمل    
، الـذي   ٢٠٠٦ترحب اللجنة بسّن الدولة الطرف قانون العمل البنغالديشي لعام            -٢٩

يعزز تكافؤ الفرص يف ميدان العمل وينص على احلق يف تقاضي أجر متـساو عـن العمـل     
جنة تأسف ألن هذا القانون ال يشمل بأي شكل من األشكال العاملني            غري أن الل  . املتساوي

كما تبدي اللجنـة قلقهـا إزاء       .  نسبة كبرية من النساء    وظفيف القطاع غري الرمسي الذي ي     
استمرار التمييز ضد املرأة يف سوق العمل، وال سيما التفرقة املهنية والفجـوة الواسـعة يف                

  . تيات يف هذا القطاعاألجور بني اجلنسني واستغالل الف
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 كفالة فرص متساوية للمرأة يف سوق العمـل،          على  اللجنة الدولة الطرف   وحتث  -٣٠
ولتحقيق هذه الغاية، حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ      .  من االتفاقية  ١١ للمادة   وفقاً

  :اإلجراءات التالية
علـى   يف سوق العمل الرمسي للقـضاء        مواصلة رصد التدابري املتخذة     )أ(  

التفرقة املهنية الرأسية واألفقية على حد سواء، وتضييق الفجوة يف األجور بـني املـرأة               
والرجل وسدها، وتطبيق مبدأ املساواة يف األجور وتكافؤ الفرص يف ميدان العمل، وفقـاً    

  ؛)١٩٥٨(١١١ و)١٩٥١(١٠٠التفاقييت منظمة العمل الدولية رقم 
لرمسي، بغية متكني النساء العامالت يف      إتاحة إطار تنظيمي للقطاع غري ا       )ب(  

هذا القطاع من احلصول على الضمان االجتماعي وغريه من املزايا، ومواصـلة رصـد              
  .وقياس ظاهرة استغالل الفتيات يف عمالة األطفال

  الصحة    
 البلـد،  حتسني الوضع يفعلى لدولة الطرف   بالعزمية السياسية ل   اللجنة   تسلّميف حني     -٣١

 وجممعات طبية  مستشفيات منوذجية مواتية للمرأة على مستوى املقاطعات،          وترحب بإنشاء 
 غيـاب   ملعاجلة النساء واألطفال على مستوى املقاطعات الفرعية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء           

 مـا تلقـاه     كفايةعدم  البيانات املصنفة عن احلالة الصحية للمرأة يف تقرير الدولة الطرف، و          
وتالحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم مما       . إلجنابية للمرأة من اهتمام   خدمات الرعاية الصحية ا   

كما تعرب عن   . سجلته معدالت الوفيات النفاسية من اخنفاض هام، فإهنا تظل مرتفعة جداً            
 جيدة، مبا    على خدمات رعاية صحية    للحصولقلقها إزاء الفرص احملدودة املتاحة أمام املرأة        

  .ال سيما يف املناطق الريفيةية، وفيها الرعاية الصحية اإلجناب
  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٣٢

 مرافق وخـدمات    لتحسني فرص وصول املرأة إىل    تدابري ملموسة   اختاذ    )أ(  
الرعاية الصحية اجلدية، مبا فيها الرعاية الصحية اإلجنابية، مع إيالء اهتمام خاص للنـساء      

   رمان؛اللوايت يواجهن الفقر واحل
اختاذ التدابري الالزمة لتقليص معدالت الوفيات النفاسية، وفقاً لألهداف           )ب(  

اإلمنائية لأللفية، وذلك من خالل خطة تدخل شاملة تنطوي على توفري رعاية كافية قبـل    
بات، وتنظـيم بـرامج للتثقيـف       الوالدة وبعدها، واحلصول على خدمات قابالت مدرَّ      

خدام أساليب منع احلمل، وخماطر اإلجهـاض غـري املـأمون           والتوعية بشأن أمهية است   
  واحلقوق اإلجنابية للمرأة؛

توفري خدمات مأمونة وميسورة    تعزيز وتوسيع نطاق اجلهود الرامية إىل         )ج(  
 يف مجيع أحناء البلد، وضمان عدم مواجهة النساء الريفيات حـواجز            التكلفة ملنع احلمل  

  ؛تنظيم األسرةخلدمات املتعلقة بحتول دون حصوهلن على املعلومات وا
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  تضمني التقرير الدوري القادم بيانات عن احلالة الصحية للمرأة؛  )د(  
التماس املساعدة التقنية واملالية من وكاالت األمم املتحدة املتخصـصة            )ه(  

  .ذات الصلة ومن اجلهات املاحنة واملنظمات الدولية األخرى

  متكني املرأة اقتصادياً    
االستراتيجية الوطنيـة   : خطوات حنو التغيري  " ترحب اللجنة بصياغة وثيقيت      يف حني   -٣٣

، ووضع التمكني االقتصادي    "٢٠٢١رؤية عام   "و"  املرحلة الثانية  -للتعجيل باحلد من الفقر     
للمرأة يف مقدمة أولويات الربنامج احلكومي، والتزام احلكومة بالنهوض باملرأة عـن طريـق              

، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء تفشي الفقر بني         )األهداف اإلمنائية لأللفية  (استئصال الفقر املدقع    
ض النساء لصعوبات مجة يف احلصول علـى التمويـل          وتبدي اللجنة قلقها إزاء تعرّ    . النساء

املتناهي الصغر والفرص احملدودة املتاحة أمامهن للحصول على األراضي بـسبب األفكـار             
 كمعيل ثانوي، واالفتقار إىل املهارات املالئمـة، واحلـواجز           املرأة رالنمطية التقليدية عن دو   

  .املؤسسية اليت تؤدي إىل عزوف النساء عن طلب القروض املصرفية
  :وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ اإلجراءات التالية  -٣٤

تعزيز تنفيذ برامج احلد من الفقر والربامج اإلمنائية على حنـو يراعـي               )أ(  
 إعـداد       اجلنسانية، يف املناطق الريفية واحلضرية، وكفالة مشاركة املـرأة يف            االعتبارات

  هذه الربامج؛
املـرأة لألراضـي    متلُّـك   تعديل القوانني التمييزية اليت حتد من فرص          )ب(  

وإزالة والتحكم فيها واستخدامها، وحتديد العراقيل اليت حتول دون تنظيم املرأة للمشاريع            
  ؛هذه العراقيل

تعزيز املبادرات اهلادفة إىل تشجيع التمكني االقتصادي للمـرأة، مـع             )ج(  
مراعاة األوضاع اخلاصة بكل فئة من فئات النساء، وإنشاء آليات لرصد أثر السياسات             

  .االجتماعية واالقتصادية على املرأة رصداً منتظماً

  املرأة الريفية    
 األرياف واملناطق النائية مـن حرمـان        يساور اللجنة القلق إزاء ما تعانيه النساء يف         -٣٥

اخلدمات الصحية واالجتماعية وقلة فرص املـشاركة   التعليم ويتمثل يف صعوبة احلصول على    
كما تبدي اللجنة قلقها إزاء املمارسات العرفية والتقليدية، املتفشية يف          . يف عملية صنع القرار   

  .ة األراضي وغريها من املمتلكات اليت حترم املرأة من اإلرث أو ملكيية،املناطق الريف
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  :وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ اإلجراءات التالية  -٣٦
اختاذ التدابري الالزمة لزيادة وتعزيز مشاركة املرأة الريفيـة يف تـصميم              )أ(  

وتنفيذ خطط التنمية احمللية، وإيالء اهتمام خاص الحتياجات نساء األرياف، وال سـيما             
، عن طريق كفالة مشاركتهن يف عمليات صنع القـرار وحتـسني فـرص              ربات البيوت 

  ة للدخل؛وصوهلن إىل اخلدمات الصحية والتعليمية واألراضي اخلصبة واملشاريع املدّر
ـ        )ب(    املـرأة يف اإلرث وملكيـة       وقإنشاء إطار تشريعي واضح حلماية حق
  األراضي؛
لعـادات والتقاليـد    استحداث استراتيجية شاملة لتغيري أو استئصال ا        )ج(  

  .السلبية اليت تؤثر على متتع املرأة الكامل حبقها يف امللكية يف املناطق الريفية

  الفئات احملرومة من النساء    
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الكم احملدود جداً من املعلومات واإلحصاءات املقدمـة               -٣٧

ء األقليات كنساء مجاعة الـداليت      عن الفئات احملرومة من النساء والفتيات، مبا يف ذلك نسا         
     كما تبدي اللجنـة قلقهـا      . واملهاجرات والالجئات واملسّنات واملعوقات وفتيات الشوارع     

ييز متعددة، وال سـيما      النساء والفتيات يف كثري من األحيان إىل أشكال مت         ءإزاء تعرض هؤال  
ة من العنف واالحتكام    حلمايفيما يتصل بفرص التعليم والعمل والرعاية الصحية واإلسكان وا        

  .إىل القضاء
  : مبا يليوتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٣٨

مجع بيانات مفصلة عن حالة الفئات احملرومة من النساء اليت تعاين أشكال   )أ(  
متييز متعددة، وباعتماد تدابري احترازية تشمل التدابري املؤقتة اخلاصة، للقضاء على هـذا             

  ؛عنف واالعتداءييز ومحايتهن من الالتم
النظر يف التصديق على اتفاقييت مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون             )ب(  

  .١٩٦٧ و١٩٥١الالجئني لعامي 

   والعالقات األسريةالزواج    
من استعداد للدخول يف مناقشات     لدولة الطرف أثناء احلوار معها      لمبا  ترحب اللجنة     -٣٩

لقضاء على الفروق التمييزيـة بـني املـسلمني          ا من أجل تنظيم قانون األسرة املوحد هبدف      
 تنظم واضحة وغري متييزية ولوضع أحكامواهلندوس واملسيحيني وغريهم من الطوائف الدينية،      

.  املمتلكات وحضانة األطفال، وفقاً ألحكام االتفاقية      عقضايا الزواج والطالق واإلرث وتوزي    
ممارسة تزويج األطفال على نطاق واسع،      تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار        كما  

  .وال سيما يف املناطق الريفية
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  :وحتث اللجنة الدولة الطرف على القيام مبا يلي  -٤٠
اختاذ مجيع التدابري الالزمة، على سبيل األولوية، بوسائل تشمل محـالت       )أ(  

ل اإلعـالم   التوعية جلميع شرائح اجملتمع، وال سيما الزعامات التقليدية والدينية ووسـائ          
  د يتيح حقوقاً متساوية للمرأة؛ واجملتمع املدين، بشأن أمهية اعتماد قانون أسرة موّح

فقـاً   األطفـال، و   تزويجاختاذ مجيع التدابري املالئمة لوضع حد ملمارسة          )ب(  
  .واة يف الزواج والعالقات األسريةبشأن املسا) ١٩٩٤(٢١للتعليق العام للجنة رقم 

  ة لأللفيةاألهداف اإلمنائي    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٢

 وجعل أحكـام االتفاقيـة      إدماج املنظور اجلنساين  وتدعو إىل   . األهداف اإلمنائية لأللفية  
تنعكس صراحة يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلـب إىل              

  .يف هذا الصددمعلومات لقادم رف تضمني تقريرها الدوري االدولة الط

  التعميم    
تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف بنغالديش قصد              -٤٧

توعية الشعب، واملسؤولني احلكوميني، والسياسيني، والربملـانيني ،واملنظمـات النـسائية،        
ة لتأمني املساواة القانونية والفعليـة للمـرأة،        ومنظمات حقوق اإلنسان، باخلطوات املتخذ    

وتوصي اللجنة بأن يشمل التعمـيم      . فضالً عن اخلطوات اإلضافية الالزمة يف هذا الصدد       
وتشجع اللجنة الدولة الطـرف     . نشر هذه املالحظات اخلتامية على مستوى اجملتمع احمللي       

وتطلب .  تنفيذ هذه املالحظات   على تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف        
اللجنة إىل الدولة الطرف مواصلة نشر املالحظات على نطاق واسع، وال سيما يف صفوف              
املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان، والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنـهاج           

موضـوع  عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة حـول            
  ".املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠املرأة عام "

  على املعاهدات األخرى لتصديق ا    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة               -٤٣

ريات األساسية يف مجيع     من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحل         )١(الرئيسية التسعة 
 االتفاقيـة   علىللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق        وبالتايل تشجع ا  . مناحي احلياة 

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )١(
لتمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال       والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ا       

التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو            
املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم؛               

 .ة الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةواالتفاقي
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ع حلماية حقوق مجي   الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولية        
  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 يف غضون عامني، مبعلومات خطيـة       أن توافيها، اللجنة إىل الدولة الطرف     تطلب    -٤٤

  . أعاله٢٠و ١٢عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  إعداد التقرير القادم    
واسعة جلميع الوزارات واهليئات    اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني مشاركة       تطلب    -٤٥

، فضالً عن استشارة جمموعة متنوعة مـن املنظمـات          ها القادم قريرالعمومية يف إعداد ت   
  .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

لـى  أن ترد يف تقريرها الـدوري القـادم ع        تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      و  -٤٦
وتدعو .  من االتفاقية  ١٨مبوجب املادة   ت اخلتامية   املعرب عنها يف هذه املالحظا    الشواغل  

  .٢٠١٥فرباير /شباطيف لقادم لجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري اال
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنـسقة بـشأن تقـدمي                -٤٧

التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك املبـادئ التوجيهيـة               
ت يف االجتمـاع    ق خاصة مبعاهدات بعينها، الـيت أُقـرَّ       وثيقة أساسية موحدة ووثائ    لتقدمي

 ٢٠٠٦يونيـه   /اخلامس املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيـران          
)HRI/MC/2006/3 و Corr.1 .(         وجيب أن ُتطبق املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقدمي تقارير خاصة

، ٢٠٠٨ينـاير   /ربعني يف كانون الثاين   مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األ       
وتـشكل هـذه    . جنباً إىل جنب مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقة أساسية موحدة          

قة جمتمعةً املبادئ التوجيهية لتقدمي التقارير يف إطار اتفاقية القـضاء           املبادئ التوجيهية املنسَّ  
 ٤٠ز الوثيقة اخلاصـة باملعاهـدات       تتجاو وجيب أال . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

  . صفحة٨٠صفحة، يف حني جيب أال تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة احملّدثة 
        


