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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة اخلمسون

 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ٣

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    

  بل األسوداجل    
ويل للجبـل األسـود     نظر الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة يف التقريـر األ                

)CEDAW/C/MNE/1.( 

  قضايا وأسئلة عامة    
، غـري   ٢٠٠٧نوفمرب  /حل موعد تقدمي تقرير الدولة الطرف األويل يف تشرين الثاين           -١

أسباب تأخر تقدمي فريجى شرح .  من االتفاقية  ١٨للمادة  اً  ، وفق ٢٠١٠مايو  /أنه ورد يف أيار   
ويرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن عملية إعداد التقرير األويل، وال سـيما عـن               . التقرير

طابع ونطاق املشاورات مع املنظمات غري احلكومية، ويرجى بيان ما إذا كانـت تعليقـات               
 املنظمات غري احلكومية والتعديالت اليت اقترحتها قد أُخذت يف احلسبان لدى وضع صـيغة             

توضـيح مـا إذا كانـت       اً  ويرجى أيض ). ٩، الفقرة   CEDAW/C/MNE/1(التقرير النهائية   
  .احلكومة قد اعتمدت التقرير

ويرجى اإلشارة إىل اخلطوات املتخذة لضمان توافر املوارد الكافية ملكتـب حـامي        -٢
ار مرفـق قـر   (، وامتثال هذا املكتب ملبادئ باريس       )أمني املظامل (حقوق اإلنسان واحلريات    

، وتشجيعه على طلـب  )١٩٩٣ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤اجلمعية العامة   
وما هو التقدم الذي    . االعتماد من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        

 ٢٠١٠أحرز يف اعتماد القانون اجلديد املتعلق بأمني املظامل، بغية التنفيذ الفعال لقانون عـام               
  ظر التمييز؟بشأن ح
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  الوضع القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
وتكون هلـا األسـبقية علـى       اً  مباشراً  يورد التقرير أن أحكام االتفاقية تنطبق انطباق        -٣

، ومع ذلك مل حيتكم إليها األفراد قـط         )٤٧، الفقرة   CEDAW/C/MNE/1(التشريعات الوطنية   
ويف هذا الصدد، يرجـى تقـدمي       ). ٨٢الفقرة  (راءات احملكمة   يف إج اً  مباشراً  تطبق تطبيق  ومل

معلومات مفصلة عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف إلذكاء وعي املدعني العامني والقـضاة              
.  بطابع االتفاقية امللزم وانطباقها املباشر، وكذلك باحلقوق الواردة فيهـا          وعامة الناس  واحملامني

وعي املرأة ومعرفتـها حبقوقهـا      بت عن كيفية تعزيز الدولة الطرف       تقدمي معلوما اً  ويرجى أيض 
  .االتفاقية وبإجراءات اإلبالغ والتحقيق اليت ينص عليها بروتوكوهلا االختياري املنصوص عليها يف

ويرجى حتديد ما إذا كانت الشكاوى اليت تقدمها النساء إىل حامي حقوق اإلنسان               -٤
تشمل أي حاالت تتعلق بالتمييز على أسـاس      ) ٨٣ة  ، الفقر CEDAW/C/MNE/1(واحلريات  

وما هي التدابري اليت ُتتخذ لزيادة الوعي بـسبيل االنتـصاف اجلديـد    . اجلنس ونوع اجلنس 
املنصوص عليه يف قانون املساواة بني اجلنسني واملتعلق بتقدمي الشكاوى بشأن التمييز علـى              

؟ ويرجى بيان ما إذا     )٨٤الفقرة   (أساس اجلنس إىل وزارة حقوق اإلنسان وحقوق األقليات       
  .كانت استنتاجات الوزارة تتسم بطابع ملزم وما إذا كانت قابلة لالستئناف أمام احملاكم

ويرجى توضيح ما إذا كان نقل االختصاصات املتعلقة بتعزيز املساواة بني اجلنـسني               -٥
، CEDAW/C/MNE/1(وسائر الشؤون املتصلة بتنفيـذ االتفاقيـة إىل احلكومـات احملليـة             

. قد اقترن بتحديد اعتمادات كافية يف امليزانية لالضطالع بتلك االختـصاصات          ) ٤٥ الفقرة
، )٩١الفقرة  ( بلديات   ١٠وملا كانت اآلليات احمللية للمساواة بني اجلنسني مل ُتنشأ سوى يف            

، يف  توضيح كيفية تنفيذ والية احلكومات احمللية، بشأن املساواة بني اجلنـسني          اً  فريجى أيض 
  . املتبقيةةالبلديات اإلحدى عشر

ويعرض التقرير األنشطة اليت اضطلع هبا املكتب السابق املعين باملساواة بني اجلنـسني               -٦
، ليصبح إدارة مكلفة    ٢٠٠٩مايو  /التابع لألمانة العامة للحكومة الذي أعيدت هيكلته، يف أيار        
، CEDAW/C/MNE/1( األقليـات    باملساواة بني اجلنسني ضمن وزارة حقوق اإلنسان وحقوق       

 ما إذا كانت والية اإلدارة اجلديدة وتأثرياهتـا الـسياسية   توضيحويرجى ). ٩٩ و٨٧الفقرتان  
مماثلة ملا كان ملكتب املساواة بني اجلنسني من والية وتأثريات، وتقدمي معلومات عـن املـوارد        

تعلقة باملساواة بني اجلنسني، وعـن      املالية املخصصة من ميزانية الدولة لتؤدي اإلدارة واليتها امل        
  .عدد موظفيها، واألنشطة اليت تضطلع هبا، واإلجنازات اليت حققتها حىت اآلن

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
يرجى تقدمي أمثلة إضافية على التدابري الرامية إىل تعزيز وتسريع املساواة الفعلية بني                -٧

ة املؤقتة، وتوضيح ما إذا كانت االتفاقية ُتـستخدم         املرأة والرجل، مبا يف ذلك التدابري اخلاص      
  .كإطار قانوين العتماد تلك التدابري وتنفيذها
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  العنف ضد املرأة    
 ٢٠١٠ما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لضمان التطبيق الفعال لقانون عـام            -٨

ائر املهنيني املعنيني   ، من قبيل تدريب موظفي إنفاذ القانون وس       يعنف األسر البشأن احلماية من    
إىل تدين معـدل اإلبـالغ      اً  بأي شكل من أشكال التدخل لصاحل ضحايا العنف املرتيل؟ ونظر         

)CEDAW/C/MNE/1   ما هي التدابري اليت ُتتخذ لتوفري املعونة القانونية         )١٣٣-١٢٩، الفقرات ،
   العنف املرتيل؟ االجتماعية ومرافق اإليواء الكافية لضحايا-اجملانية واملساعدة النفسية 

 واإلدانات  وعمليات املقاضاة ويرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عدد التحقيقات          -٩
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ أي         . ٢٠٠٧يف قضايا العنف املرتيل منذ عام       

. خطوات الستعراض سياسات العقاب اليت تفيد التقارير بأهنا متساهلة يف قضايا العنف املرتيل         
 قرنـاؤهن  توفرت، عن النساء الاليت قتلهن أزواجهن أو         إذا ما تقدمي بيانات،   اً  ويرجى أيض 

  .أزواجهن السابقون خالل السنوات الثالث املاضية أو
، من حاالت تعـرض     ٢٠٠٧ويرجى تقدمي بيانات عن عدد ما ُبلغ عنه، منذ عام             -١٠

د والعقوبات املفروضـة علـى       يف هذا الصد   عمليات املقاضاة النساء لالغتصاب، وعن عدد     
 التلقائيـة   املقاضـاة ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر يف اعتماد مبدأ            . املذنبني

إىل النقص الشديد يف اإلبالغ     اً  ونظر. حاالت االغتصاب، مبا يف ذلك االغتصاب الزوجي       يف
ثقـايف املـرتبط    عن االغتصاب، ما هي تدابري التوعية اليت ُتتخذ للتغلب علـى الوصـم ال             

االغتصاب وأسرهم؟ وما أنواع الدعم واملشورة وإعادة التأهيـل املتاحـة للنـساء              بضحايا
  االغتصاب؟ ضحايا

  الّدعارةاالجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف     
يرجى تقدمي معلومات عن تأثري التدابري املتخذة يف إطار خطـة العمـل الراميـة إىل                  -١١

وإىل أي حد تعكـس     ). ١٤٢ و ٨٨، الفقرتان   CEDAW/C/MNE/1(بشر  مكافحة االجتار بال  
نساء وفتيات طوائف الرومـا     اً  أو الربامج املماثلة الضعف الذي تعاين منه حتديد       /خطة العمل و  

  ، والنساء والفتيات الالجئات، والفتيات الاليت يعشن يف الشوارع؟واألشكاليا واملصريني البلقان
 من التقرير قـد     ١٣٩ت التهم اجلنائية املشار إليها يف الفقرة        ويرجى بيان ما إذا كان      -١٢

أدت إىل أي إدانات جنائية، وإذا كان األمر كذلك، يرجى تقدمي معلومات عن العقوبـات               
ويرجى تقدمي معلومات عما يتاح للنساء ضحايا االجتار من احلمايـة           . اجلناةاملفروضة على   

ان ما إذا كانت التأشريات املؤقتة متاحة للضحايا غري واملساعدة وإعادة التأهيل واإلدماج، وبي   
  .الراغبني يف التعاون مع سلطات االدعاء أو غري القادرين على ذلك

 اً،ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملنع ومكافحة استغالل األطفال جنسي            -١٣
الستغالل الذين سيما أن الفتيات معرضات لألذى بشكل خاص، وعن عدد ممارسي ذلك ا ال

يف اجلنـسية   شرح تأثري السياحة    اً  ويرجى أيض . ٢٠٠٧ ومعاقبتهم منذ عام     مقاضاهتمجرت  
  ).١٤٥، الفقرة CEDAW/C/MNE/1(يف الدولة الطرف اً استغالل األطفال جنسي
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  املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة ويف اختاذ القرار    
، CEDAW/C/MNE/1(ربملـان واجملـالس البلديـة       يف ضوء نقص متثيل املرأة يف ال        -١٤

واملناصب اليت يعينـها    ) ١٦١الفقرة  (وجملس الوزراء   ) ١٥٦ و ١٥٣ و ١٥٢ و ٩٦ الفقرات
وكذلك ضمن اهليئات الداخليـة  ) ١٥٩ و١٥٥ و ١٥٤الفقرات  (كل من الربملان واحلكومة     

أو /مي بيانـات و   ، يرجى تقد  )١٥٠ و ١٤٩الفقرتان  (لصنع القرار التابعة لألحزاب السياسية      
  :معلومات عما يلي

ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد حصص قانونية ملزمة لتحقيـق              )أ(  
  التمثيل املتوازن بني املرأة والرجل يف القوائم االنتخابية اخلاصة باالنتخابات الوطنية واحمللية؛

ن املـساواة بـني   التدابري املتخذة أو اليت ُيتوخى اختاذها لتفعيل أحكام قانو          )ب(  
اجلنسني اليت ُتلزم الربملان واحلكومة بتطبيق مبدأ التوازن يف متثيل اجلنسني فيما يتعلق باملناصب    

  ؛)١٤٧الفقرة (، وتشكيل الوفود الرمسية، وإنشاء هيئات عاملة اليت تشغل بالتعيني
متثـال   اختاذها لتشجيع األحزاب السياسية على االاملزمعالتدابري املتخذة أو     )ج(  
 من قانون املساواة بني اجلنسني واحلكم الوارد يف القـانون املتعلـق بـاألحزاب            ١٢للمادة  

السياسية الذي يدعوها إىل تضمني أنظمتها األساسية وبراجمها تدابري إجيابية لتحقيق التـوازن             
  ؛)١٥١ و١٤٧الفقرتان (يف متثيل اجلنسني ضمن هيئاهتا الداخلية 

املعلومات احملدثة عن التدابري اليت تتخذها اإلدارة املعنيـة باملـساواة بـني               )د(  
اجلنسني يف إطار خطة العمل الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني من أجل زيادة مشاركة               

  .، وعن تأثري هذه التدابري)١٢٤الفقرة (املرأة على مجيع مستويات صنع القرار 

  التعليم    
علومات مفصلة عن التدابري املتخذة خلفض معدل األمية يف صـفوف           يرجى تقدمي م    -١٥

 واملصريني  واألشكاليااإلناث، وال سيما يف املناطق الريفية وبني نساء وفتيات طوائف الروما            
ــان  ــرات CEDAW/C/MNE/1(البلق ، )٢٤٧ و٢٤٣-٢٤٢ و٢٤١ و٢٤٠ و٢١٠، الفق

  .حتقق من نتائج بفضل تنفيذ تلك التدابري وعما
ما هي التدابري، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة، املتخذة لزيادة تسجيل فتيـات              و  -١٦

يف التعليم الرمسي جبميع مستوياته، واحلد مـن        البلقان   واملصريني   اطوائف الروما واألشكالي  
معدالت انقطاعهن عن الدراسة على املستويني االبتدائي والثانوي، وتشجيع ودعم تسجيلهن           

؟ وبصرف  )٢٤١ و ٢٣٩-٢٣٧، الفقرات   CEDAW/C/MNE/1(لتعليم العايل   يف مؤسسات ا  
، ما هي التدابري اليت ُتتخذ إلقناع اآلباء من طوائف الروما           )٢٢٨الفقرة  (النظر عن العقوبات    

  ؟)٢٤٨ و١٩٧الفقرتان (بإرسال بناهتم إىل املدارس البلقان  واملصريني اواألشكالي
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النساء والرجال احلاصلني علـى شـهاديت املاجـستري         وفيما عدا البيانات املتعلقة ب      -١٧
يتحـدث    ال ،)٢٢٢ و ٢٢٠، الفقرتـان    CEDAW/C/MNE/1(والدكتوراة يف اجملال العلمي     

التقرير عن اخليارات املهنية املتاحة للنساء والرجال وعن جماالت دراستهم يف مستويي التعليم             
هنية واألكادميية املتاحة للنساء والرجال     فريجى تقدمي بيانات عن اخليارات امل     . الثانوي والعايل 

على مجيع مستويات التعليم ذات الصلة، وكذلك عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لزيادة              
تنويع تلك اخليارات، وتشجيع الفتيات والفتيان على اختيار جماالت التدريب والتعليم غـري             

  .ةالتقليدية، وتعزيز تسجيل املرأة يف برامج الدكتورا

  العمالة والضمان االجتماعي    
يف ضوء عدم املساواة يف توزيع املسؤوليات األسرية بني املرأة والرجـل يف الدولـة              -١٨

  :، يرجى تقدمي معلومات عما يلي)١٠٩، الفقرة CEDAW/C/MNE/1(الطرف 
 التدابري اإلضافية املتخذة لتمكني املرأة من التوفيق بني حياهتا املهنية وحياهتا            )أ(  
  ؛)٢٦٤الفقرة (األسرية 
التدابري املتخذة لتيسري عودة املرأة إىل العمل بعد فتـرات تنـشئة الطفـل                )ب(  

  ؛)٢٦٥ الفقرة(
  ؛)٢٦٥الفقرة (تأثري الربامج اليت تستهدف املرأة يف سوق العمل   )ج(  
اخلطوات املتخذة إلجياد تعريف قانوين لوضع املرأة العاملة كربـة بيـت              )د(  

  ؛)٢٦٥الفقرة ( نقدية هلذا العمل وحتديد قيمة
عن إجازة  احلوافز املقدمة، من قبيل إجازة األبوة غري القابلة للتحويل، فضالً   )ه(  

  الوالدين، لتعزيز مشاركة اآلباء بنشاط يف تنشئة الطفل ويف سائر الواجبات املرتلية؛
يـة  مدى توافر دور الرعاية النهارية ورياض األطفـال واملـدارس النهار            )و(  

وإمكانية االستفادة منها، وبيانات عن نسبة األطفال املسجلني يف هذه املؤسسات، مـصنفة             
  .حسب اجلنس والفئة العمرية

 إىل أن النساء يتركزن يف األعمال املنخفضة األجر         ،٢٧٧ يف الفقرة    ،ويشري التقرير   -١٩
فما هي التدابري اليت ُتتخذ     . ريةيف املناصب الرفيعة املستوى واملناصب اإلدا     اً  ناقص  وميثَّلن متثيالً 

لضمان املساواة بني املرأة والرجل يف الوصول إىل مناصب اإلدارة وملواجهة الفصل األفقـي              
والعمودي يف سوق العمل؟ ويرجى بيان ما إذا كان مبدأ املساواة يف األجر لقـاء العمـل                 

  .يف تشريعات الدولة الطرفاً املتساوي القيمة مكرس
من التوجيه  اً   عام ٤٥ الالئي تزيد أعمارهن على   ح سبب استبعاد النساء     ويرجى توضي   -٢٠

الوظيفي والتدريب املهين واالستبقاء وبرامج التدريب األخرى، والسبل اليت تتبعهـا الدولـة             
  ).٢٨٦، الفقرة CEDAW/C/MNE/1(لضمان استمرار قدرهتن على املنافسة يف سوق العمل 
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 واملـصريني   ااملائة فقط من نساء طوائف الروما واألشكالي       يف   ١٧ويشري التقرير إىل أن       -٢١
، CEDAW/C/MNE/1(  يف املائة منهن   ٧١، بينما يتلقى الدعم     مدفوع األجر اً  يزاولن نشاط البلقان  
           مـن التقريـر،   ٢٩٨-٢٩٤ وباإلضافة إىل املـشاريع املعروضـة يف الفقـرات    ). ٣٠٠الفقرة  

اإلناث بـني سـكان طوائـف الرومـا          تخذ ملكافحة ظاهرة بطالة   ما هي التدابري احملددة اليت تُ     
  ، وما تأثري هذه التدابري يف عمالة نساء هذه الطوائف؟ البلقان واملصرينياواألشكالي

ويبــدو أن معــدل البطالــة يف صــفوف النــساء املعوقــات مرتفــع للغايــة   -٢٢
)CEDAW/C/MNE/1   اليت حتمي املعوقني   فريجى توضيح الضمانات القانونية     ). ٣٠٤، الفقرة

من التسريح، وتوضيح أثر سياسات العمالة النشطة يف حتسني حالـة النـساء               نساء ورجاالً 
  ).٣٠٥الفقرة (املعوقات 

، يرجى   يف صناديق املعاشات التقاعدية    ويف ضوء قصر فترات اشتراك النساء عموماً        -٢٣
والرجال يف الدولة الطـرف     تقدمي معلومات مفصلة ومقارنة عن املعاشات التقاعدية للنساء         

)CEDAW/C/MNE/1 ٣١٦، الفقرة.(  

  الصحة    
ما هي التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لتحسني ظروف الرعاية الصحية يف الفترة               -٢٤

 النساء، وال سيما الريفيـات،      وتوعية،  )٣٢٧، الفقرة   CEDAW/C/MNE/1(احمليطة بالوالدة   
  ؟)٣٤٧ و٣٤٦الفقرتان (ب النساء بأمهية الفحوص املنتظمة املتعلقة بط

برامج التوعية باملسائل   ويرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة، من قبيل إدراج            -٢٥
واحلقوق اجلنسية واإلجنابية يف املناهج التعليمية، للحد من عـدد حـاالت احلمـل             الصحية  

إليدز والعدوى بفريوسه امثل  اً  واإلجهاض بني املراهقات ومنع انتشار األمراض املنقولة جنسي       
)CEDAW/C/MNE/1   وما هي الربامج املنفذة ملساعدة األمهـات       ). ٣٤٣ و ٣٤٢، الفقرتان

  املراهقات وأطفاهلن؟
ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ خطوات لتيـسري تـسجيل نـساء                 -٢٦

سود، أو لالتصال،   يف السجل املدين يف اجلبل األ     البلقان   واملصريني   اطوائف الروما واألشكالي  
يف حالة الالجئني أو املشردين املنتمني إىل هذه الطوائف، ببلدان إقامتهم املعتـادة لتبـسيط               
إجراءات احلصول على جوازات السفر وسائر وثائق اهلوية الالزمـة ليـصبحوا يف وضـع               

ايـة  األجانب املقيمني إقامة دائمة يف اجلبل األسود، بغية ضمان استفادهتم من خدمات الرع            
  .الصحية والعالج، وال سيما فيما يتعلق باحتياجاهتم يف جمال الصحة اإلجنابية

 الرئيسية يف صفوف النـساء هـي        املراضةوفيما عدا إشارة التقرير إىل أن أسباب          -٢٧
، فهو ال يتضمن أي بيانات مـصنفة        )٣٢٥، الفقرة   CEDAW/C/MNE/1(األمراض الوعائية   

فريجى تقدمي بيانات يف هذا الـصدد،       . واملراضةة للوفاة   حسب اجلنس عن األسباب الرئيسي    
 واملبيض، وِذكر   وعنق الّرحم تشمل بيانات عن معدالت وفيات النساء بسبب سرطان الثدي          

  .التدابري اليت اتُّخذت لزيادة الكشف املبكر عن هذه األنواع من السرطان
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  املساواة يف احلقوق يف إطار الزواج    
ات عن التدابري املتخذة لتغيري األمناط االجتماعية التقليدية الـيت          معلوميرجى تقدمي     -٢٨

يسيطر مبوجبها الزوج على حقوق امللكية، فتتقيد من مث إمكانية حصول املرأة على القروض              
  ).٣٦٤ و٣١١، الفقرتان CEDAW/C/MNE/1(واالئتمانات اليت تتطلب الرهن 

 احلق، خالل الزواج أو قبـل إبـرام         للزوجني" أن   ،٣٧٩ يف الفقرة    ،ويورد التقرير   -٢٩
" أو آجـالً  الزواج، يف أن ينظما مبوجب اتفاقٍ عالقات امللكية بينهما يف ما ميلكانه عـاجالً    

قانون األسرة ينص على أن ينظم      "ويفيد التقرير كذلك بأن     ).  من قانون األسرة   ٣٠١املادة  (
اتفاق بينهما، وجييز هلما االتفاق الزوجان املمتلكات املشتركة أثناء الزواج بصورة مشتركة وب  

على ما يفيد بأن يتوىل أحدمها إدارة املمتلكات املشتركة أو أجزاء منها والتـصرف فيهـا                
إىل اً  ونظر). ٣٨٠، الفقرة   CEDAW/C/MNE/1)" ( من قانون األسرة   ٢٩٢ و ٢٩١املادتان  (

ة لكفالة عدم تعرض    التفاوت يف عالقات القوة بني املرأة والرجل، ما هي الضمانات املوجود          
املرأة للضغط من زوجها املقبل أو احلايل إلبرام تلك االتفاقات؟ وما هي وترية انفراد الرجل               
بإدارة املمتلكات املقبلة مقارنة باملرأة، وما هي وترية انفراد الزوج بإدارة املمتلكات املشتركة             

  مقارنة بالزوجة؟
ية على إنفاذ حظر زواج األطفـال ضـمن         وما هي التدابري اليت ُتتخذ للعمل بفعال        -٣٠

  وعلى التوعية هبذا احلظر؟البلقان  واملصريني اطوائف الروما واألشكالي

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     
 مـن   ٢٠ مـن املـادة      ١يرجى بيان أي تقدم أحرز يف سبيل قبول تعديل الفقرة             -٣١

  .ةاالتفاقية، املتعلقة مبوعد اجتماع اللجن
        


