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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

 الدورة السابعة والثالثون

    ٢٠٠٧فرباير    /  شباط   ٢ -يناير     /  كانون الثاين      ١٥
 

 بريو: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
ستيها يف جلــ) CEDAW/C/PER/6(نظـرت اللجنـة يف التقريـر الــدوري الـسادس لـبريو       - ١

). 764 و   CEDAW/C/SR.763 (٢٠٠٧ينـاير   / كانون الثـاين   ١٩، املعقودتني يف    ٧٦٤ و   ٧٦٣
، والـردود   CEDAW/C/PER/Q/6وتــرد قـائمــة القضايــا واألسئلة املقدمة من اللجنة يف الوثيقة          

 .CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1الواردة من بريو يف الوثيقة 

 مقدمة  

للدولـة الطـرف لتقريرهـا الـدوري الـسادس، الـذي أعدتـه              تعرب اللجنة عـن تقـديرها        - ٢
طبقاً للمبادئ التوجيهية للجنة إلعداد التقارير، وتراعـي علـى أكمـل وجـه التعليقـات اخلتاميـة                   

كما تعرب عن تقديرها للردود اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارهـا             . السابقة للجنة 
 .ض الشفوي واإلجابات على األسئلة اليت طرحتها اللجنةالفريق العامل ملا قبل الدورة والعر

 .وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنة - ٣

 .وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتقدميها التقارير يف الوقت املناسب وفقاً لالتفاقية -٤

لـى الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف         وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتصديقها ع       - ٥
  .٢٠٠١عام 

 اجلوانب اإلجيابية  

تالحظ اللجنة مع االرتياح اجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف لتنفيـذ أحكـام االتفاقيـة            - ٦
من خـالل اعتمـاد القـوانني والـسياسات واخلطـط والـربامج، مبـا يف ذلـك قـانون منـع التحـرش                        
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، واخلطـــة الوطنيـــة لتكـــافؤ الفـــرص بـــني الرجـــال والنـــساء  )٢٠٠٣(اجلنـــسي واملعاقبـــة عليـــه 
وإعـادة هيكلـة اآلليـة      ) ٢٠٠٢(، وخطة العمل الوطنية من أجل األطفال واملـراهقني          )٢٠٠٣(

 ).٢٠٠٢(الوطنية للنهوض باملرأة 

ــساء يف       - ٧ ــادة عــدد الن ــة إىل زي ــائج اجلهــود الرامي ــاح بنت ــة علمــاً مــع االرتي وحتــيط اللجن
 يف املائـة كحـد أدىن   ٣٠اسية يف بريو، مبا يف ذلك عدد الـوزيرات، وإقـرار نـسبة         املناصب السي 

 .إلدراج النساء أو الرجال يف قوائم املرشحني لعضوية الكونغرس

وتثين اللجنة على مشاركة الدولة واجلامعـات واجملتمـع املـدين يف معاجلـة القـضايا الـيت                   - ٨
 .  احلكومية يف إعداد التقريرتؤثر على النساء وعلى مشاركة املنظمات غري

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  

يف الوقت الذي تـذكِّر فيـه اللجنـة بـالتزام الدولـة الطـرف بـأن تنفـذ مجيـع أحكـام                - ٩
االتفاقية بصورة منهجية ومتواصلة، تـرى اللجنـة أن دواعـي القلـق والتوصـيات املبينـة يف                  

طـرف االهتمـام هبـا علـى سـبيل األولويـة منـذ              هذه التعليقات اخلتامية تتطلب من الدولة ال      
ولـذا، تـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف          . اآلن وحىت حيني موعد تقدمي التقرير الدوري القادم       

ــا       ــة، وأن تعــرض يف تقريره ــذ االتفاقي ــشطتها لتنفي ــى هــذه اجملــاالت يف أن إىل أن تركــز عل
وتدعو الدولة . ا الصدد الدوري القادم ما اختذته من إجراءات وما حققته من نتائج يف هذ           

الطرف إىل أن تقـدم هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة والربملـان لكفالـة                      
 .تنفيذها بالكامل

ــصلة حبــسب        - ١٠ ــة ومف ــات إحــصائية موثوق ــضمن بيان ــر مل يت ــة ألن التقري وتأســف اللجن
 إجراء تقييم دقيق لواقـع املـرأة        اجلنس واملناطق القروية واحلضرية واالنتماء اإلثين، فتعذر بذلك       

الفعلي يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية وملعرفة مـا إذا كانـت األشـكال املباشـرة أو غـري                    
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء احتمال أن يشكل أيضاً التوافر احملدود ملثـل            . املباشرة للتميز مستمرة  

ــة ال     ــام الدول ــاً أم ــصيلية عائق ــات التف ــربامج    هــذه البيان ــسياسات وال ــذ ال طــرف يف وضــع وتنفي
 . املوجهة، ويف رصد فعاليتها من حيث تنفيذ أحكام االتفاقية

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل أن تعمل بسرعة على توطيد نظامها القائم جلمع           - ١١
البيانات يف مجيع اجملاالت املشمولة باالتفاقية، وذلـك لكـي يتـسىن هلـا أن تقـيم بدقـة واقـع             

كمــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل أن  . ملــرأة الفعلــي وأن تتــابع االجتاهــات علــى مــر الــزمن  ا
ترصد، باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، أثر التدابري املتخذة والتقدم احملرز صوب حتقيق            

وتـشجع الدولـة الطـرف علـى اسـتخدام هـذه البيانـات              . مساواة فعلية بني املـرأة والرجـل      
نني والــسياسات والــربامج مــن أجــل التنفيــذ الفعــال ألحكــام   واملؤشــرات يف وضــع القــوا 
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ــة ــات يف      . االتفاقي ــضمن هــذه املعلومــات والبيان ــة الطــرف أن ت ــة إىل الدول وتطلــب اللجن
تقريرهــا القــادم، مفــصلةً حبــسب املنــاطق احلــضرية والريفيــة واالنتمــاء اإلثــىن، ومبينــةً أثــر  

  .العملي للمساواة الفعلية بني املرأة والرجلالتدابري املتخذة والنتائج احملققة يف التحقيق 

وتنوه اللجنة مع القلـق بأنـه يف الوقـت الـذي تـشري فيـه االتفاقيـة إىل مفهـوم املـساواة،                        - ١٢
يف خططهـــا وبراجمهـــا علـــى حنـــو يـــسمح  “ اإلنـــصاف”تـــستخدم الدولـــة الطـــرف مـــصطلح 

 . بتفسريمها كمترادفتني

و “ اإلنـصاف ” حتـيط علمـاً بـأن مـصطلحي          وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن        - ١٣
حيمالن معان خمتلفة، وبـأن اسـتخدامهما املتـزامن قـد يـؤدي إىل حـدوث خلـط                  “ املساواة”

فاالتفاقية هتدف إىل إلغاء التمييز ضد املرأة وضـمان مـساواهتا مـع الرجـل علـى                 . مفاهيمي
رف بـأن تـستخدم     وتوصـي الدولـة الطـ     ). الرمسـي واملوضـوعي   (املستويني القانوين والفعلي    

  .يف خططها وبراجمها" املساواة"دائماً مصطلح 

ويف الوقــت الــذي تالحــظ فيــه اللجنــة إعــادة هيكلــة وزارة املــرأة والتنميــة االجتماعيــة  - ١٤
وإنشاء إدارة وزارية لشؤون املرأة، فإهنا تعرب عن القلق ألن اآللية الوطنية للنهوض باملرأة قـد                

صنع القرار أو من املوارد املالية والبـشرية لتعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة              ال توفر ما يكفي من سلطات       
ــة   ــة قلقهــا إزاء عــدم وجــود   . وتكــريس املــساواة بــني اجلنــسني بــصورٍة فعال كمــا تبــدي اللجن

تشريعات وطنية للمساواة بني املـرأة والرجـل، األمـر الـذي مـن شـأنه أن حيـد مـن قـدرة اآلليـة               
 إىل دعــم تعمــيم املنظــور اجلنــساين علــى مجيــع قطاعــات   الوطنيــة علــى بــذل جهودهــا الراميــة  

 . احلكومة
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل تزويد اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة               - ١٥

بالــسلطات واملــوارد البــشرية واملاليــة الالزمــة لتــشجيعها تــشجيعاً فعــاالً علــى اتبــاع هنــج    
وتـدعو الدولـة    . ت اجلنـسية واجلنـسانية والثقافيـة      أساسي لتنفيذ االتفاقية يراعي االختالفـا     

الطرف إىل سن تشريعات للمساواة بني املرأة والرجل متنح اآللية الوطنية للنـهوض بـاملرأة      
 ألداء مهامها املتعلقة بتنفيـذ مجيـع أحكـام االتفاقيـة، ودعـم اسـتراتيجية تعمـيم             أقوىوالية  

يف مجيـع جمـاالت الـسياسة العامـة وعلـى           منظور اجلـنس وتنـسيق اسـتخدامها تنـسيقاً فعـاالً            
  .مجيع مستويات احلكومة

 فيمـا  تـشري إىل قـصور يف الفهـم   ويساور اللجنة القلق ألن املعومات املقدمة يف التقريـر    - ١٦
يتعلــق بــاالختالف بــني التــدابري اخلاصــة املؤقتــة الــيت تــستهدف التعجيــل باملــساواة الفعليــة بــني   

 من االتفاقيـة، والـسياسات االجتماعيـة      ٤ من املادة    ١ت إليه الفقرة    الرجل واملرأة، وفقاً ملا دع    
كمـا يـساورها القلـق ألنـه يف الوقـت الـذي تتخـذ فيـه التـدابري          . العامة املعتمدة لتنفيذ االتفاقيـة    



CEDAW/C/PER/CO/6

 

4 07-24408 
 

لزيــادة املــشاركة الــسياسية للنــساء، فــإن متثيلــهن ال يرتقــي إىل املــستوى املطلــوب يف اهليئــات     
 . ل اإلدارة العامة واجلهاز القضائي وعلى املستوى احمللي والبلدياتاحلكومية األخرى، مث

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ تــدابري ملموســة، تــشمل اختــاذ تــدابري   - ١٧
، يف مجيــع ٢٥ مــن االتفاقيــة وللتوصــية العامــة ٤ مــن املــادة ١خاصــة مؤقتــة وفقــاً للفقــرة 

كما تـشجعها علـى حتـسني       .  الفعلية مع الرجل   اجملاالت لتعجيل التحقيق العملي للمساواة    
وحتث . ٢٥معرفتها هبدف التدابري اخلاصة املؤقتة على النحو الذي حددته توصيتها العامة 

الدولة الطرف على تنفيذ خطة استراتيجية مقترنة بتدابري تفضي إىل زيادة عدد النـساء يف               
ضائي، واملـستوى احمللـي والبلـديات،    املناصب العامة، مبا فيهـا اإلدارة العامـة، واجلهـاز القـ        

كما تقترح اللجنة تنفيذ أنـشطة للتوعيـة        . وذلك على أساس جدول زمين وأهداف حمددة      
  .مبا ملشاركة املرأة يف عملية صنع القرار من أمهية للمجتمع ككل

وبينما حتيط اللجنـة علمـاً مبختلـف املبـادرات املقدمـة علـى املـستوى التـشريعي وعلـى                     - ١٨
السياسات العامة للحد من العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك اخلطـة الوطنيـة للقـضاء علـى                     صعيد  

. العنف ضد املرأة، فإهنا ال تزال تشعر بقلق بالغ إزاء مدى انتشار هذا العنف وكثافته وتفـشيه                
وعلى وجه اخلصوص، ال يزال القلق يساور اللجنـة ألن النـساء تـواجهن عقبـات كـبرية حتـول                    

ىل العدالـة، والسـيما نـساء الـشعوب األصـلية الالئـي يـواجهن كـذلك حـواجز                   دون وصوهلن إ  
لغوية ولعدم وجود تدابري إلنفاذ القـوانني، األمـر الـذي يـسهم يف إفـالت مـرتكيب اجلـرائم مـن                      

وال تــزال . العقــاب، واســتمرار املواقــف املتــساهلة يف اجملتمــع إزاء العنــف املرتكــب ضــد املــرأة  
 . م اعتبار سفاح القرىب جرميةاللجنة تشعر بالقلق لعد

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة االهتمــام علــى ســبيل األولويــة بوضــع   - ١٩
وتنفيذ استراتيجية شاملة ملكافحة على مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة واستئـصاهلا، وفقـاً                 

نبغـي أن  كما ي.  ملنع العنف ومعاقبة مرتكبيه وتقدمي اخلدمات لضحاياه١٩للتوصية العامة  
تشمل هذه االستراتيجية تدابري لزيادة الوعي بوجٍه عام ولتوعية اجلهاز القضائي وموظفي            
ــة الــصحية واألخــصائيني      إنفــاذ القــانون واملــدعني العــامني واملدرســني والعــاملني يف الرعاي

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل كفالـة تنفيـذ       . االجتماعيني ووسائط اإلعالم بوجٍه خاص    
نني احلالية وإنفاذها الفعال وتكرر التأكيد على توصيتها الـواردة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة     القوا

كما تشجع الدولة الطـرف علـى أن تقـرن          . السابقة بأن جترم الدولة الطرف سفاح القرىب      
جهودها بالقضاء على القوالب النمطية السائدة القائمة على نوع اجلـنس والـيت متيـز ضـد           

كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل     . ليت تبذهلا للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة       املرأة باجلهود ا  
إنشاء آلية رصد وتقييم لكي يتسىن هلا أن تقـيم بـشكل دوري أثـر وفعاليـة إنفـاذ القـانون                     
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وتـشجع الدولـة الطـرف      . والربامج اليت هتدف إىل منع العنـف ضـد املـرأة والتعـويض عنـه              
 القادم عن أثر ما تتخذه من تدابري وما حترزه من           على تقدمي معلومات يف تقريرها الدوري     

 .تقدم وما تصادفه من عقبات متبقية

وإذ حتــيط اللجنــة علمــا بتقريــر جلنــة تقــصي احلقــائق فيمــا يتعلــق بانتــهاكات حقــوق     - ٢٠
 والتعـويض اجلمـاعي     ٢٠٠٠ و   ١٩٨٠اإلنسان اليت ارتكبت خالل الصراع املسلح بني عامي         

ــه يــساورها القلــق    الــذي مــنح للــسكان يف اجمل  ــة، فإن ــاطق الريفي ــة املتــضررة يف املن تمعــات احمللي
العتبار االغتصاب دون غريه عمال من أعمال العنـف املرتكبـة ضـد املـرأة وألن جتميـع فـرادى                    

وينتـاب اللجنـة أيـضا قلـق بـالغ لعـدم التحقيـق يف           . ملفات انتهاك حقوق اإلنـسان مل ينتـه بعـد         
 املرأة واحملاكمة بشأهنا، ولعدم إتاحة سبل االنتـصاف لفـرادى           مجيع أعمال العنف املرتكبة ضد    

 .الضحايا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على توسيع إطار تعريفهـا للعنـف ضـد املـرأة، حبيـث                  - ٢١
ــاء،        ــى البغ ــسري، واإلكــراه عل ــسي، واحلمــل الق ــى اخلــصوص االســتعباد اجلن ــشمل عل ت

صـي اللجنـة الدولـة الطـرف بـأن تقـدم           وتو. واالقتران القـسري، والعمـل املـرتيل القـسري        
 و ١٩٨٨املــساعدة الالزمــة للنــساء ضــحايا العنــف خــالل الــصراع املــسلح بــني عــامي     

ــضاة       ٢٠٠٠ ــدى الق ــضاياهن ل ــسجيل ق ــة لت ــسافات طويل ــضطررن إىل قطــع م  حــىت ال ت
وتدعو اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل التحقيـق يف كافـة أعمـال العنـف               . واملدعني العامني 

بــة ضــد املــرأة واحملاكمــة بــشأهنا، ومــنح تعويــضات فرديــة للنــساء الــاليت عــانني مــن   املرتك
 .أشكال متنوعة من العنف

ويــساور اللجنــة القلــق ألن إمكانيــة جلــوء النــساء إىل القــضاء حمــدودة، خاصــة نتيجــة    - ٢٢
ام جلهل املرأة حبقوقها، والفتقارهـا للمـساعدة القـضائية، ولعـدم فهـم الـسلطة القـضائية ألحكـ                   

واللجنـة قلقـة    . االتفاقية بشكل كاف، وطول اإلجراءات القانونية مـمــا ال تفهـم املـرأة أسـبابه              
ألن مقاضاة حاالت العنـف اجلـسدي والنفـسي تتـسم بالـصعوبة بـشكل خـاص علـى مـستوى                     

 .النظام القانوين

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على رفع العراقيل اليت قـد حتـول دون جلـوء املـرأة                  - ٢٣
ىل القضاء، وعلى تعزيز إملامها بالنواحي القانونية، وتوعيتها حبقوقها، وتعزيز قدرهتا علـى             إ

وحتث الدولة الطرف كذلك على اختـاذ تـدابري إضـافية مـن أجـل               . املطالبة هبا بشكل فعال   
تعميم املعلومات املتعلقة باالتفاقية، واإلجراءات اليت ينص عليها الربوتوكول االختيـاري،           

ات العامــة الــصادرة عــن اللجنــة، وعلــى تنفيــذ بــرامج موجهــة للمــدعني العــامني  والتوصــي
. والقضاة واحملـامني تـشمل كافـة جوانـب االتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري ذات الـصلة                 
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 األمية القانونية تستهدف املرأة،     وتوصي أيضا باالضطالع حبمالت متواصلة للتوعية وحمو      
مبا يف ذلك املرأة الريفية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال القضايا النسائية، وذلك      
من أجل تشجيع املرأة على االسـتفادة مـن اإلجـراءات وسـبل االنتـصاف املتاحـة مبوجـب                   

 .االتفاقية فيما يتعلق بانتهاك حقوقها، ومتكينها من ذلك

تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا لعـدم االعتـراف بـشكل كـاف بـاحلق يف خـدمات الــصحة           و - ٢٤
ــة الطــرف    ــرأة يف هــذا اجملــال يف الدول ــة وحبقــوق امل ــشكل خــاص   . اإلجنابي ــق ب ــساورها القل وي

الرتفاع معدل احلمل يف صفوف املراهقات، مما يشكل عقبة كـأداء تعتـرض اسـتفادة الفتيـات                 
، ولقلة ما يتاح من وسائل منع احلمل الطـارئ، وال سـيما         من فرص التعليم ومتكينهن اقتصاديا    

ــة  ــاطق الريفي ــة بقلــق أن اإلجهــاض غــري القــانوين يظــل أحــد األســباب     . يف املن وتالحــظ اللجن
الرئيسية الرتفاع معدل الوفيـات النفاسـية، وألن تفـسري الدولـة الطـرف التقيـيــدي لإلجهـاض                  

دة جلـوء املـرأة إىل اإلجهـاض غـري املـأمون وغـري              العالجي الذي يعترب قانونيا قـد يـؤدي إىل زيـا          
ويساورها القلق كـذلك لعـدم تقيـد الدولـة الطـرف بتوصـيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق                    . القانوين

 ).CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005((ضد بريو . ل.اإلنسان الصادرة بشأن قضية ك

ات واخلــدمات وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى زيــادة مــستوى إتاحــة املعلومــ  - ٢٥
املتعلقــة بتنظــيم األســرة للمــرأة والفتــاة، مبــا يف ذلــك وســائل منــع احلمــل الطــارئ، وعلــى  
توسيع نطاق التثقيف اجلنسي، وال سـيما يف املنـاهج الدراسـية النظاميـة املوجهـة لكـل مـن         

. املراهقات واملراهقني، مع إيـالء أمهيـة خاصـة ملنـع حـاالت احلمـل يف صـفوف املراهقـات                   
لجنــة أيــضا الدولــة الطــرف علــى إتاحــة خــدمات جيــدة للمــرأة يف جمــال معاجلــة   وحتــث ال

وحتـث  . مضاعفات عمليات اإلجهاض غري املأمونة بغية خفض معدالت الوفيـات النفاسـية   
 فيمــا خيــص عمليــات اإلجهــاض  تفــسريها املقيــداللجنــة الدولــة الطــرف علــى اســتعراض  

أكثـر علـى منـع حـاالت محـل املراهقـات،             والتـشديد     الـيت متثـل ممارسـة قانونيـة،        العالجي،
والنظر يف استعراض القانون املتعلق باإلجهاض يف حاالت احلمل غـري املرغـوب فيـه قـصد          
إلغاء األحكام التأديبية املفروضة على املرأة اليت ختضع لعملية اإلجهاض، وذلـك مبـا يتفـق                

الن ومنـهاج عمـل      الصادرة عـن اللجنـة بـشأن املـرأة والـصحة، وإعـ             ٢٤والتوصية العامة   
وتدعو اللجنة كذلك الدولة الطرف إىل االمتثال لتوصـيات اللجنـة املعنيـة حبقـوق               . بيجني

 .ضد بريو. ل. اإلنسان الصادرة بشأن قضية ك

ويساور اللجنة القلق الخنفاض املـستوى التعليمـي للفتيـات، وعلـى اخلـصوص ارتفـاع               - ٢٦
ويــساورها القلــق .  والتوقــف عــن الدراســةمــستويات األميــة والتغيــب عــن املدرســة بــدون إذن

بشكل خاص بشأن تعليم الفتاة الريفية اليت ال تزال تصادفها عواقب كـبرية يف سـبيل احلـصول        
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على التعليم والتعلـيم اجليـد وخـالل سـنوات التعلـيم الرمسـي، ممـا يترتـب عنـه ارتفـاع مـستوى                        
 .األمية الوظيفية يف صفوف النساء الريفيات

نة الدولة الطرف على أن تتخذ فورا كافة التدابري املناسبة، مبا يف ذلك وحتث اللج - ٢٧
 ٢٥ مــن االتفاقيــة والتوصــية العامــة ٤ مــن املــادة ١التــدابري اخلاصــة املؤقتــة وفقــا للفقــرة 

الصادرة عن اللجنـة بـشأن التـدابري اخلاصـة املؤقتـة، مـن أجـل خفـض معـدل األميـة لـدى                        
ري الرمسـي علـى حـد سـواء للنـساء، وال سـيما يف املنـاطق              النساء وتوفري التعليم الرمسي وغ    

وتوصـي اللجنـة أيـضا بتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل ضـمان جعـل التعلـيم االبتـدائي                     . الريفية
 .جمانيا وإجباريا على املستوى الوطين

واللجنة قلقة بشأن حالة املرأة اليت تواجه احتماالت شديدة بـأن تعـيش يف فقـر مـزمن            - ٢٨
ــرض ل ــن       وتتع ــشوارع م ــاملون يف ال ــك الع ــا يف ذل ــة الطــرف، مب ــاعي يف الدول ــصاء االجتم إلق

 .األطفال والفتيات، وبشأن عدم مراعاة املنظور اجلنساين يف استراتيجيات القضاء على الفقر

وحتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باجلهود الرامية إىل القضاء علـى الفقـر        - ٢٩
لك العاملون يف الـشوارع مـن األطفـال والفتيـات، عـن طريـق               يف صفوف النساء، مبا يف ذ     

مراعاة املنظور اجلنساين يف كافة برامج التنمية وضمان مشاركة املرأة مشاركة كاملة على 
قدم املساواة يف عملية صنع القرار فيمـا يتعلـق بـالربامج املـذكورة، وكـذلك يف إجـراءات        

 .تنفيذها

الـيت اختـذهتا الدولــة الطـرف مـؤخرا مــن أجـل التــصدي      وإذ تالحـظ اللجنـة املبــادرات    - ٣٠
ملشكلة االجتار باملرأة والفتاة، يظل القلق يساور اللجنة لعدم كفاية املعلومات املتعلقـة بأسـباب    
ونطاق االجتار باملرأة والفتاة يف بريو، باعتبارها بلد منـشأ ومـرور عـابر ومقـصد، ولعـدم اختـاذ                    

 .جتار باملرأة والفتاةتدابري كافية ملكافحة ظاهرة اال

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان اإلنفـاذ الكامـل للتـشريع املتعلـق باالجتـار        - ٣١
بالبشر، وتنفيذ خطة العمل الوطنية وغريها من التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبـشر              

حـة مـن الـشرطة    وحتث اللجنة الدولة الطرف على مجع وحتليل البيانـات املتا  . تنفيذا كامال 
ومن املصادر الدولية، وحماكمة املتاجرين بالبشر ومعاقبتهم، وضمان محاية حقوق اإلنسان          

وتوصـي أيـضا الدولـة الطـرف مبعاجلـة األسـباب            . اخلاصة بالنساء والفتيات املتاجـَــر بـهــن      
 اجلذرية لظاهرة االجتار بالنساء والفتيات عن طريق بذل مزيد من اجلهود من أجل حتـسني              

الوضع االقتصادي للمرأة، حبيـث يـضع ذلـك حـدا لـضعف مناعتـها مـن االسـتغالل ومـن                     
. املتــاجرين بالبــشر، واختــاذ تــدابري مــن أجــل تأهيــل النــساء والفتيــات ضــحايا االجتــار هبــن  

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات وبيانات شاملة عن              
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ــا   ــساء والفتي ــار بالن ــاتني       االجت ــدابري املتخــذة ملكافحــة ه ــن الت ــاء، وع ــاهرة البغ ــن ظ ت وع
 .الظاهرتني ونتائج تلك التدابري

وتالحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد النساء الـاليت ال تتـوفر لـديهن أيـة مـستندات تثبـت                    - ٣٢
تسجيل والدهتن وال تستطعن بالتايل إثبات جنسيتهن واملطالبـة واالسـتحقاقات االجتماعيـة يف              

 .ة الطرف، وال سيما نساء الشعوب األصلية والنساء الريفياتالدول

وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التعجيــل بعمليــة تــسجيل النــساء الــاليت ال   - ٣٣
وحتـث اللجنـة    . تتوفر لديهن مستندات وتيسريها، وإصدار شهادات امليالد ووثائق اهلويـة         

 تتاح هلـؤالء النـساء يف إطارهـا         الدولة الطرف على حتديد أهداف ملموسة وجداول زمنية       
وثائق تثبت جنسيتهن، وال سيما يف املناطق الريفية، وتقدمي معلومات عن التقدم احملـرز يف               

 .تقريرها املقبل

 سـنة بالنـسبة إىل   ١٦وتعرب اللجنة عن قلقها لتحديد السن القانونية الدنيا للزواج بــ       - ٣٤
 املتدنيـة قـد حتـول دون مواصـلة الفتـاة لتعليمهـا،              الفتيات والفتيـان، وألن هـذه الـسن القانونيـة         

وتؤدي هبـا إىل التوقـف عـن الدراسـة يف وقـت مبكـر، وقـد تنـشأ عنـها صـعوبات تواجههـا يف               
 .سبيل حتقيق استقالهلا ومتكينها اقتصاديا

وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري من أجل رفع السن القانونيـة الـدنيا                - ٣٥
 مـن  ١ مواءمتها مـع أحكـام املـادة       بغية  سنة ١٨ إىل سن    ة للفتيات والفتيان  للزواج بالنسب 

 ٢١ من االتفاقية، والتوصية العامة     ١٦ من املادة    ٢اتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الفقرة      
 .الصادرة عن اللجنة بشأن املساواة يف الزواج والعالقات األسرية

ت ونساء الشعوب األصـلية ونـساء األقليـات،    وينتاب اللجنة القلق حلالة النساء الريفيا     - ٣٦
اليت تتسم بعدم االستقرار يف ظروف احلياة وبعدم إمكانية اللجـوء إىل القـضاء واالسـتفادة مـن                

واللجنـة قلقـة ألن انتـشار       . الرعاية الصحية والتعليم والتسهيالت االئتمانية واخلدمات اجملتمعية      
ريــة ســببان مــن أســباب انتــهاك حقــوق اإلنــسان   الفقــر واألحــوال االجتماعيــة االقتــصادية املز 

كمـا  . اخلاصة باملرأة والتمييز ضد النساء الريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية ونـساء األقليـات                
يعتريها القلق كذلك ملا تعاين منه النساء البريوويـات مـن أصـل أفريقـي مـن عنـصرية وأشـكال                     

 .متعددة من التمييز

ى إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات النــساء     وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــ     - ٣٧
الريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية ونـساء األقليـات، مبـا يـضمن مـسامهتهن يف عمليــات          
صنع القـرار ومتكينـهن بالـشكل الكامـل مـن اللجـوء إىل القـضاء واالسـتفادة مـن التعلـيم                      

ف إىل وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــر . وخــدمات الرعايــة الــصحية والتــسهيالت االئتمانيــة  
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التــشديد علــى حقــوق اإلنــسان اخلاصــة بــاملرأة يف كافــة بــرامج التعــاون اإلمنــائي، مبــا فيهــا 
ــصدي         ــسىن الت ــة، حــىت يت ــة واجلهــات املاحنــة الثنائي ــع املنظمــات الدولي ــاون م ــرامج التع ب
لألسباب االجتماعية االقتصادية للتمييز ضـد النـساء الريفيـات ونـساء الـشعوب األصـلية              

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف        .  عن طريق مجيـع مـصادر الـدعم املتاحـة          ونساء األقليات 
على اختاذ مزيد من التدابري الفعالة من أجل القضاء على التمييـز ضـد النـساء البريوويـات      
من أصل أفريقي وتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحـة العنـصرية ضـد النـساء والفتيـات يف                  

 .بريو والقضاء عليها

ة الدولة الطرف على أن تـستعني بـشكل كامـل، يف إطـار تنفيـذها ملـا                  وحتث اللجن  - ٣٨
يقــع علــى عاتقهــا مــن التزامــات مبوجــب االتفاقيــة، بــإعالن ومنــهاج عمــل بــيجني اللــذين  
يعززان أحكام االتفاقيـة، وتطلـب إليهـا تـضمني معلومـات عـن ذلـك يف تقريرهـا الـدوري                    

 .املقبل

الكامل والفعلي لالتفاقية أمـر ال غـىن عنـه يف      وتشدد اللجنة أيضا على أن التنفيذ        - ٣٩
وتــدعو إىل مراعــاة املنظــور اجلنــساين والتقيــد الــصريح  . حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة

بأحكام االتفاقية يف مجيـع املـساعي الراميـة إىل حتقيـق تلـك األهـداف، وتطلـب إىل الدولـة                     
 .لالطرف تضمني معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقب

ــسبعة         - ٤٠ ــة ال ــصكوك الدولي ــى ال ــصديقها عل ــة الطــرف لت ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت
وتالحظ أن انـضمام الدولـة الطـرف لتلـك الـصكوك خطـوة              . )١(الرئيسية حلقوق اإلنسان  

تزيد من مدى متتع املرأة مبا هلا من حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية يف مجيـع جوانـب        
 .احلياة

مل علـى تعمـيم هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف                  وتطلب اللجنة الع   - ٤١
بــريو حــىت يكــون اجلميــع، مبــا يف ذلــك املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون          
واملنظمــات النــسائية ومنظمــات حقــوق اإلنــسان، علــى بينــة مــن اإلجــراءات الــيت اختــذت 

ا يلــزم اختــاذه مــن املزيــد مــن لــضمان املــساواة القانونيــة والفعليــة بــني الرجــل واملــرأة، وممــ 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصـل تعمـيم االتفاقيـة          . اإلجراءات يف هذا الصدد   

__________ 
العهد الـدويل اخلـاص باحلقــوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                        )١( 

والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    
غــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب و  

الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد               
 .أسرهم
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وبروتوكوهلا االختيـاري والتوصـيات العامـة الـصادرة عـن اللجنـة وإعـالن ومنـهاج عمـل                   
املـرأة عـام    ’’بيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة                  

تعميمـا  ‘‘ املساواة بـني اجلنـسني والتنميـة والـسالم يف القـرن احلـادي والعـشرين               : ٢٠٠٠
  .واسع النطاق، وال سيما يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تـرد علـى الـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                       - ٤٢
.  مــن االتفاقيــة١٨ تقريرهــا الــدوري املقبــل املقــدم مبوجــب املــادة   التعليقــات اخلتاميــة يف

 يف إطــار تقريــر موحــد، تقريرهــا الــدوري الــسابع ٢٠١١وتــدعوها إىل أن تقــدم، يف عــام 
 وتقريرهــا الــدوري الثــامن ٢٠٠٧أكتــوبر /الــذي ســيحل موعــد تقدميــه يف تــشرين األول

 .٢٠١١ أكتوبر/الذي سيحل موعد تقدميه يف تشرين األول األول

 


