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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
 الدورة الثانية واألربعون

        ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٠
ــة للجنـــ       ــات اخلتاميـ ــشروع املالحظـ ــز   مـ ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ ة املعنيـ

  : املرأة دض
    

 مدغشقر    
  
ــا الدوريـــة الثـــاين إىل اخلـــامس  نظـــرت اللجنـــة يف تقريـــر مدغـــشقر اجلـــامع لتقاري   - ١ رهـ
)CEDAW/C/MDG/5(      تـشرين األول   ٣١تني يف   د املعقـو  ٨٦٣  و ٨٦٢، وذلك يف جلـستيها / 

 وترد قائمة القضايا واألسـئلة الـيت أثارهتـا          .)863  و CEDAW/C/SR.862انظر  ( ٢٠٠٨أكتوبر  
 الوثيقـة   يفعليهـا   مدغـشقر   حكومة   بينما ترد ردود     ،CEDAW/C/MDG/Q/5اللجنة يف الوثيقة    

CEDAW/C/MDG/Q/5/Add.1.  
  

 مقدمة    

تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقـدميها تقريرهـا اجلـامع لتقاريرهـا الدوريـة                  - ٢
لمبـادئ التوجيهيـة الـيت      لالثاين إىل اخلامس، ولكـن اللجنـة تأسـف لعـدم امتثالـه بـشكل كامـل                  

وعــدم مراعاتــه لجنــة، لالعامــة صــيات وعــدم إشــارته إىل التواللجنــة إلعــداد التقــارير، وضــعتها 
.  وذلــك، رغــم التــأخر الكــبري يف تقدميــهجزئيــةبــصورة اخلتاميــة الــسابقة للجنــة إال للتعليقــات 

وُتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا قدمته مـن ردود خطيـة علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت                      
طية اإلضافية املقدمة خـالل النظـر      طرحها الفريق العامل ملا قبل الدورة، وكذلك املعلومات اخل        

  .يف التقرير
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تثين اللجنة على الدولة الطرف إليفادها وفـدا رفيـع املـستوى، برئاسـة وزيـرة العـدل                و  - ٣
وتعــرب اللجنــة عــن  ). نائبــة الــوزير املــسؤولة عــن صــحة األم والطفــل  (ونائبــة وزيــر الــصحة  

وجــه التقــدم  ألملــا عامــة  حملــةتقــديرها للدولــة الطــرف علــى العــرض الــشفوي الــذي قــدم        
بتحقيق املـساواة بـني اجلنـسني يف مدغـشقر، وعلـى            اليت حدثت مؤخراً فيما يتعلق      والتحديات  

كنــها تــشري إىل أن بعــض األســئلة  الــيت طرحتــها اللجنــة أثنــاء احلــوار، ول إجاباهتــا عــن األســئلة 
 . تزال دون رد ال

  
 اجلوانب اإلجيابية    

رف ملـا أجرتـه مـن إصـالحات قانونيـة موسـعة هتـدف إىل                تثين اللجنة على الدولـة الطـ        - ٤
وعلـى وجـه اخلـصوص، ترحـب      . القضاء على التمييز ضد املرأة وتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني            

 ســنة ســنا لــزواج املــرأة والرجــل علــى  ١٨حيــدد والــذي  ٠٠٢-٢٠٠٧اللجنــة بالقــانون رقــم 
 معينة يف القـانون اجلنـائي       يعدل ويكمل أحكاما  والذي  ،  ٠٢١-٢٠٠٠ رقم   ، والقانون السواء
  .اجلنسيبالعنف ضد املرأة واالعتداء تتعلق 

ولة عـن صـياغة التقـارير املقدمـة إىل اهليئـات الدوليـة       ؤوترحب اللجنة بإنشاء جلنة مـس      - ٥
مبوجـب مرسـوم     ٢٠٠٣أكتـوبر   /املنشأة مبعاهـدات حقـوق اإلنـسان، وذلـك يف تـشرين األول            

ــة املــذكورة مؤلفــة مــن عــدة ممــثلني    وتــشري مــع الت. مــشترك بــني الــوزارات  قــدير إىل أن اللجن
حقـوق اإلنـسان    العاملـة يف جمـال      كوميـة   احلنظمات غـري    املختلفة، و املوزارات  الحكوميني عن   

  .من كل املقاطعات الست، وأعضاء آخرين من اجملتمع املدين
ــة الطــرف لتــصديقها علــى خمتلــف الــصكوك الدوليــة، وال ســيم      - ٦ ــة الدول ا وهتنــئ اللجن

ــة      ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــرب اتفاقي ــا،    ع ــني هل ــة والربوتوكــولني املكمل الوطني
 ،بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقبــة عليــه  ومهــا

ق الــــرب والبحــــر واجلــــو، وذلــــك يف  وبروتوكــــول مكافحــــة هتريــــب املهــــاجرين عــــن طريــــ 
 .٢٠٠٥سبتمرب /أيلول ١٥

 لالتفاقيـة يف    ٢٠ مـن املـادة      ١وتثين اللجنة على الدولة الطـرف لقبوهلـا تعـديل الفقـرة               - ٧
لتوقيعهـا علـى الربوتوكـول االختيـاري        ما خيص وقت اجتماع اللجنـة، و      ، في ١٩٩٦يوليه  /متوز

الدولــة الطــرف علــى التــصديق علــى الربوتوكــول  اللجنــة وتــشجع . ٢٠٠٠لالتفاقيــة يف عــام 
  . فاقية يف أقرب وقت ممكناالختياري لالت
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 جماالت االهتمام الرئيسية والتوصيات    

ُتــذكر اللجنــة بــالتزام الدولــة الطــرف بــأن تنفــذ بــصورة منهجيــة ومتواصــلة مجيــع   - ٨
يف هــذه الــواردة الــشواغل والتوصــيات  ه يــتعني أن تكــون  أحكــام االتفاقيــة، وتــرى أنــ   

ــة   ــة ال املالحظــات اخلتامي مــن اآلن وحــىت موعــد تقــدمي   طــرف يف مقدمــة اهتمامــات الدول
وبناء على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تركـز علـى             . تقريرها الدوري املقبل  

ه تتخــذ بيانــاً مبــا تقريرهــا الــدوري املقبــلُتــضمِّن تلــك اجملــاالت يف أنــشطتها التنفيذيــة وأن 
 هذه املالحظات الدولة الطرف إىل تقدمياللجنة وتدعو . إجراءات وما حتققه من نتائج من

ــاز القــــضائي، لــــضمان   وإىل الربملــــان وإىل،اخلتاميــــة إىل مجيــــع الــــوزارات املعنيــــة   اجلهــ
  .الكامل تنفيذها

  
  الربملان    

 أن احلكومة تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية وختـضع           ى جمددا عل  يف حني تؤكد اللجنة     - ٩
 العـضو مبوجـب     للمساءلة علـى وجـه اخلـصوص بـشأن التنفيـذ الكامـل اللتزامـات الدولـة                

االتفاقية ملزمة جلميع فروع احلكومة، وتدعو الدولـة الطـرف إىل            االتفاقية، فإهنا تؤكد أن   
وات الالزمــة  االقتــضاء، علــى اختــاذ اخلطــعنــد طبقــا إلجراءاهتــا، ،تــشجيع برملاهنــا الــوطين

ــة  تقــــدمياملالحظــــات اخلتاميــــة وبعمليــــة  يتعلــــق هبــــذه  فيمــــا ــارير التاليــ  احلكومــــة للتقــ
  .االتفاقية مبوجب

  
 تعريف التمييز واالنطباق املباشر لالتفاقية    

بينما تالحظ اللجنـة أن دسـتور مجهوريـة مدغـشقر يكفـل االنطبـاق املباشـر لالتفاقيـة                     - ١٠
م وجود تعريـف صـريح للتمييـز        دوأسبقيتها على التشريع احمللي، تعرب اللجنة عن قلقها من ع         

، يف  سـواء فاقية، اليت حتظر التمييز املباشـر وغـري املباشـر    من االت ١مع املادة   ، يتماشى   املرأةضد  
 ،تعرب اللجنة عن قلقهـا مـن أن أحكـام االتفاقيـة    كما . تشريعاهتا يف وأدستور الدولة الطرف    

حتظــى مبعرفــة  بــني اجلنــسني، والتوصــيات العامــة للجنــة ال الفعليــةومفهومهــا املتعلــق باملــساواة 
 باعتبارها إطـارا جلميـع القـوانني والـسياسات املتعلقـة      ،لطرفتطبيق كافيني من قبل الدولة ا     أو

مــن أن أحكــام كــذلك كمــا يــساور اللجنــة القلــق  . باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة 
االتفاقية والتوصـيات العامـة للجنـة ليـست معروفـة مبـا يكفـي لـدى القـضاة واحملـامني وأعـضاء                       

 األحكــام القــضائية الــيت تــشري    ظهــر مــن نــدرة  النيابــة العامــة والنــساء أنفــسهن، وهــو مــا ي     
قلــة اســتخدام املــرأة لــسبل االنتــصاف إزاء  قلقهــا إزاء عــن اللجنــة تعــرب كمــا . االتفاقيــة إىل

 . انتهاك حقوقها
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الطــرف يف دســتورها أو يف تــشريعات مناســبة  وتوصــي اللجنــة بــأن تــدمج الدولــة  - ١١
، مبا يتسق مـع  مييز املباشر وغري املباشرالتكال من   أخرى تعريفا للتمييز ضد املرأة، يشمل       

ة الطــرف أن يــشمل فهــم التمييــز  كمــا توصــي بــأن تكفــل الدولــ .  مــن االتفاقيــة١املــادة 
الـيت قـد   خـرى مـن التمييـز    األشـكال  األاملباشر التمييز على أساس اجلـنس إىل جانـب     غري

مـن أجـل كفالـة أن    وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تتخذ تـدابري إضـافية   .  املرأة اتواجهه
حتظى االتفاقية باملعرفة والتطبيق الكافيني مـن قبـل الدولـة الطـرف باعتبارهـا إطـارا جلميـع                   

كمـا تـدعو اللجنـة      . القوانني والسياسات املتعلقة باملساواة بـني اجلنـسني والنـهوض بـاملرأة           
ت العامـة  الدولة الطرف إىل اختاذ تـدابري إضـافية لنـشر املعلومـات عـن االتفاقيـة والتوصـيا              

واملـسؤولني عـن    تنفيذ برامج تدريبية ألعضاء النيابة العامة والقـضاة واحملـامني    إىلللجنة، و 
وتوصــي اللجنــة بتنظــيم محــالت مــستمرة  . االتفاقيــة وتطبيقهــاعــن نظــام العدالــة العرفيــة  

ظمـات   تستهدف املرأة، مبا يف ذلك املرأة الريفيـة، واملن         ،للتوعية واإلملام بالنواحي القانونية   
ــها مــن االســتفادة مــن       غــري احلكوميــة املعنيــة مبــسائل املــرأة، هبــدف تــشجيع املــرأة ومتكين

  .ا االنتصاف املتاحة إزاء انتهاك حقوقهسبلاإلجراءات و
  

  اإلنسان حلقوق الوطنية ةواملؤسس باملرأة للنهوض الوطنية اآللية    
 القلـق ألهنـا    ري أنه يساورها  غ،  “اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان   ” بإنشاء   ترحب اللجنة   - ١٢

 املؤســسي والقــانوين هــا حبقــوق املــرأة وإطار املعنيــةوطنيــةالآلليــة ا  عــنمل تتلــق صــورة واضــحة
ــعو ــة  واليوها وضـ ــشرية واملاليـ ــوارد البـ ــها أو املـ ــتـ ــايلااملخصـــصة هلـ ــيما يف جمـ ــنع ، وال سـ  صـ

  .والتنفيذ القرار
 للنـهوض  الوطنيـة  آلليـة ل كـون ت أن علـى  لمـ الع ىلإ الطـرف  الدولة اللجنة وتدعو  - ١٣

 مـن  لتمكينـها  ذلـك و ،تنـسيق وال القـرار  صـنع  سـلطات  مـن  يلزم ماو الالزمة الرؤية باملرأة
 الدولـة  إىل وتطلـب  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  جمـال  يف بواليتـها  فعـال  حنـو  علـى  ماقيال

 سـواء  نيـة، الوط تهاآلي نع تفصيال أكثرو أوضح صورة املقبل تقريرها يف تقدم أن الطرف
 ومهامهـا  سـلطاهتا  ذلـك  يف مبـا  ،ؤهاإنشااملزمع   القطاعية وحداتالو املركزية التنسيق هيئة

 مبهمـة  لـف كُ قـد  “اإلنسان حلقوق الوطين اجمللس” أن ومع مراعاة  .هاوموارد وصالحياهتا
 تتـألف  بـأن  أيـضا  توصي اللجنة فإن اإلنسان، حقوق معاهدات من وغريها االتفاقية تنفيذ
 عن فضال عضاء،األو املوظفني حيث من والذكور اإلناث من متساو عدد من لجنةلا هذه
  .حبقوقها ملطالبةا من املرأة تتمكنل وسهلة ةكامل  سبلاحةتإ
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  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 مــن ١تالحــظ اللجنــة مــع القلــق عــدم وجــود أي تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا للفقــرة      - ١٤
  .املساواة الفعلية بني الرجل واملرأةتحقيق هتدف إىل التعجيل ب من االتفاقية اليت ٤ املادة
 مـن  ١ للفقـرة  وفقـا  مؤقتـة،  خاصـة  تدابري الطرف الدولة تنفذ بأن اللجنة وتوصي  - ١٥
 اســتراتيجية مــن كجــزء وذلــك للجنــة، ٢٥رقــم  العامــة والتوصــية االتفاقيــة مــن ٤ املــادة

 الدولــة اللجنــة وتــدعو .رجــلالو ملــرأةا بــني الفعليــة املــساواة بتحقيــق للتعجيــل ضــرورية
 املرجعية والنقاط احلصص مثل املمكنة، التدابري من جمموعة استخدام يف النظر ىلإ الطرف

 ١٠ و ٨ و ٧ ادواملــ تنفيــذالتعجيــل ب ضمانبــ يتعلــق فيمــا وخاصــة واحلــوافز، واألهــداف
  .االتفاقية من ١٤ و ١٢ و ١١ و

  يةؤذامل ة النمطية واملمارسات الثقافيالبوقال    
يـة فـضال   ؤذتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار املعـايري الثقافيـة واملمارسـات والتقاليـد امل            - ١٦

ــة  املتــسلطةعــن املواقــف األبويــة  املتجــذرة فيمــا خيــص أدوار املــرأة والرجــل    والقوالــب النمطي
ــاة   ــاحي احلي ــع من ــهما يف مجي ــالقلق ألن هــذه ال  . ومــسؤولياهتما وهويت ــة ب ــشعر اللجن عــادات وت

وتتجلـى يف جتـين وضـع املـرأة وعـدم متتعهـا بوضـع مـساو                واملمارسات تدمي التمييـز ضـد املـرأة         
املتـصلة  العالقـات  ويف مبا يف ذلك يف احليـاة العامـة وصـنع القـرار            يف كثري من اجملاالت،     للرجل  

ن الدولـــة الطـــرف مل تتخـــذ حـــىت    أ، واســـتمرار العنـــف ضـــد املـــرأة، و   بـــالزواج واألســـرة 
القوالـــب النمطيـــة والقـــيم واملمارســـات   أو إزالـــة ريغـــيلتمـــستدامة ومنهجيـــة اءات إجـــر اآلن

  .يةؤذامل الثقافية
 مـن  ديناميـاً  جانبـا  باعتبارهـا  الثقافة إىل تنظر أن الطرف الدولة إىل اللجنة وتطلب  - ١٧

 الدولـة  حتـث  هـي و .للتغـيري  خاضـعة من مث فهي    و ،االجتماعي ونسيجه البلد حياة جوانب
 ريغـي لت ،اتتـشريع  سـن  ذلـك  يف مبـا  شـاملة،  اسـتراتيجية  تأخري دون تضع أن ىعل الطرف

 ٢ املـادتني  مـع  يتفـق  مبا املرأة، ضد متيز اليت الثقافية النمطية والقوالب املمارسات إزالة أو
 مـع  بالتعـاون  ُتنفـذ  جهـود  بـذل  التـدابري  هذه تشمل أن ينبغيو .االتفاقية من )أ( ٥ و )و(

ى مـستو  علـى  والرجـل  رأةامل تستهدف املوضوع، هبذاجل زيادة الوعي     من أ  املدين اجملتمع
 ىلـ ع الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث  .نوالتقليـدي  الزعمـاء  همفـي  نمبـ  اجملتمع، شرائح مجيع
عـادة   ممارسـة  مثـل  الـضارة،  والتقليديـة  الثقافيـة  واملمارسـات  ألعرافل أكرب بقوة تصديال

“Moletry” )عـن  التخليبـ  يقـضي  الـذي  والعرف غريبال الشمال يف السائدة )العروس مثن 
 فعالـة  تـدابري  تنفيذ على الطرف الدولة اللجنة وتشجع .ماَننجاري منطقة   يف التوأمني حدأ
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 تعزيزمن أجل    اإلعالم وسائل مع والعمل والرجل املرأة بني املساواة فهم لتعزيز ومبتكرة
  .للمرأة منطية غري إجيابية صورة عرض

  
  العنف ضد املرأة    

مثـل   عرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل انتشار العنـف ضـد النـساء والفتيـات،               ت  - ١٨
وتــشعر اللجنــة  .االنتــشار الواســع للعنــف العــائلي والعنــف اجلنــسي، مبــا يف ذلــك االغتــصاب   

بالقلق أيضا ألن هذا العنف يكتسب علـى مـا يبـدو صـفة الـشرعية االجتماعيـة ويقتـرن بثقافـة                   
 ضــد بــشكاوى  ال يتقــدمنضــحايا هــذا العنــف حــد أن ىلإمــن العقــاب،  واإلفــالت الــصمت
أن و ،يفا الكـ  قـدر الب ال يـتم اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف          بالتـايل   و مـن االنتقـام،      اً خوف همرتكبي
وتــشعر اللجنــة . مغــادرة مــرتل األســرة مؤقتــاًى لــع مــن خــالل القــانون العــريف نعشجَّيــالنــساء 

عـن مجيـع   مـصنفة حبـسب الفئـات العمريـة     ت وبيانـات   بالقلق كذلك إزاء عدم وجـود معلومـا       
 الـذي   ٢١-٢٠٠٠رقـم   أشكال العنف ضد املرأة، وعدم وجود معلومات عـن تنفيـذ القـانون              

 بقلـق أن اغتـصاب    اللجنـة وعـالوة علـى ذلـك، تالحـظ     . م العنـف املـرتيل والعنـف اجلنـسي        جيرِّ
 األفعـال الـيت تـؤدي     إالجيرمال نائي وأن القانون اجل فعال إجراميا     باعتباره عترف به  ال يُ  ةالزوج

  .النفسي واالقتصاديو  اللفظي العنفشملال يوإىل اإلصابة اجلسدية 
 العنف ملكافحة األولوية باب من االهتمام إيالء على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ١٩
 والفتيـات،  النـساء  ضـد  العنـف  أشـكال  جلميـع  للتـصدي  شـاملة  تدابري واعتماد املرأة ضد
 اإلعـالم  وسـائط ب تـستعني  أن الطـرف  الدولـة  إىل وتطلـب  .١٩رقـم    العامة لتوصيتها وفقا

 أشـكال  مـن  شـكل  هي املرأة ضد العنف أشكال مجيع نبأ اجلمهور لتوعية التعليم وبرامج
 الدولــة اللجنــة وتــدعو .املــرأة حلقــوق انتــهاكا متثــللــذا فهــي و ،االتفاقيــة مبوجــب التمييــز
ــد إىل الطــرف ــن التأك ــفال أن م ــساء ضــد عن ــات، الن ــا والفتي ــك يف مب ــف ذل  املــرتيل العن

 اجلناة يقدم وأن جنائية؛ جرمية يشكل اجلنسي، االعتداء أشكال ومجيع الزوجة واغتصاب
 للعنـف  ضـحية  وقعـن  ممـن  والفتيـات  لنـساء  تتـاح ل   وأن وتأهيلـهم؛  عقاهبم ويتم للمحاكمة

 أي تزيـل  أن الطـرف  الدولـة  إىل اللجنـة  وتطلـب  .الفوريـة  واحلمايـة  التعويـضي  اجلرب سبل
 جلميـع  القانونيـة  املـساعدة  بإتاحـة  وتوصـي  العدالـة،  إىل النـساء  وصول دون حتول عقبات
 أو الريفيــة املنــاطق يف القانونيــة املــساعدة مراكــز إنــشاء تــشمل بوســائل العنــف، ضــحايا
 عمـوميني، ال واملـسؤولني  القضائية السلطة ملسؤويل التدريب بتنظيم اللجنة وتوصي .النائية

 من اجملتمعية، التنمية ومسؤويل الصحية اخلدمات ومسؤويل القانون إنفاذ أفراد وخصوصا
 تزويــد علــى قــدرهتم ومــن املــرأة، ضــد العنــف أشــكال جبميــع توعيتــهم مــن التأكــد أجــل

 خـدمات  بإنـشاء  توصـي  كمـا  .اجلنـسني  بـني  الفـوارق  مراعـاة  مـع  املالئـم  بالـدعم  الضحايا
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 معلومات الطرف الدولة تقدم أن اللجنة وتطلب .العنف لضحايا جئومال املشورة لتقدمي
 والفتيـات  النـساء  ضـد  العنـف  ملعاجلـة  املطبقـة  والـسياسات  القـوانني  عـن  املقبل تقريرها يف
 أشكال خمتلف انتشار دىمب لقةعاملت والبيانات االجتاهات عن فضال التدابري، هذه أثر نوع
  .العمر اتفئ سبحب مصنفة العنف، من النوع هذا

  
 البغاء واستغالل بالبشر االجتار    

 احلكـم  واسـتكمال  بتعـديل  ٣٨-٢٠٠٧رقـم    القـانون  اعتمـاد  اللجنـة  تالحظ حني يف  - ٢٠
 تبـذهلا  الـيت  واجلهـود  اجلنـسية  والـسياحة  باألشـخاص  االجتـار  بـشأن  العقوبـات  قـانون  يف الوارد
 اسـتمرار  إزاء قلقهـا  عـن  ربتعـ  فهـي  اجلنـسية،  الـسياحة ب زيـادة الـوعي    هبـدف  الطـرف  الدولة
 وتعـرب  .اجلنسية السياحة يف ذلك يف مبا البلد، يف جنسيا واستغالهلن والفتيات بالنساء االجتار
 الريفيــة املنــاطق يف جنــسيا واســتغالهلن بالفتيــات االجتــار إزاء قلقهــا عــن خــاص بوجــه اللجنــة
 سـن  وصـوهلن  عنـد  هـن ذوي بيوت من طردهن نتيجة أنفسهم إعالة إىل وحاجتهن الفقر بسبب
وخللـو تقريـر     والبغـاء  بالبـشر  االجتـار  مـن  كـل  عـن  بيانات وجود لعدم اللجنة تأسفو .البلوغ

  .الجتار بالبشر واالستغالل اجلنسيا من كل ملعاجلة وطنية عمل خطةالدولة الطرف من 
 تـدابري  وإدخـال  حـديثا،  اعتمـد  الـذي  للقـانون  العملـي  التطبيق على اللجنة وحتث  - ٢١
 وتـوفري  املناسـب،  الوقـت  يف ومعاقبتـهم  بالبشر االجتار يف الضالعني وحماكمة للوقاية، لةفعا

 القــانون بــشأن والتــدريب املعلومــات اللجنــة بتــوفري وتوصــي .للــضحايا والــدعم احلمايــة
 العموميون واملوظفون احلدود شرطة ومنهم القوانني، إنفاذ عن واملسؤولني لقضاةل اجلديد

 الدولـة  تعتمـد  بـأن  توصـي كمـا    .اجملتمعية التنمية عن واملسؤولون اعيوناالجتم والعاملون
 مــوارد ختــصيص وضــمان اجلنــسي واالســتغالل االجتــار ملعاجلــة شــاملة عمــل خطــة الطــرف
 البيانــات مجــع منــها بطــرق وذلــك ،لخطــة الفعلــي للتنفيــذمــن أجــل ا كافيــة وماليــة بــشرية
 بالنــساء لالجتــار اجلــذري الــسبب الطــرف الدولــة تعــاجل بــأن أيــضا وتوصــي .املفــصلة

 عمومـا،  للنـساء  االقتـصادية  احلالـة  حتسني إىل الرامية جهودها زيادة خالل من واستغالهلن
 تعرضـهن  علـى  القـضاء وذلـك مـن أجـل        ،خـصوصا  البلـوغ  سـن  وصـلن  الالئي لفتياتلو

 ضحايامن  والفتيات النساء تأهيل إلعادة تدابري اختاذ مبا يف ذلك هبن، واالجتار لالستغالل
 زيـادة  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنـة  تـدعو  كما .اجملتمع يف إدماجهن وإعادة املمارسات هذه

 البلـدان  مـع  التعـاون عن طريق    ذلك يف مبا اجلنسية، السياحة مكافحة إىل الرامية جهودها
  .السياح منها يفد اليت
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 العامة احلياة يف واملشاركة السياسية املشاركة    

 القــضائي اجملــال يف ســيما وال مــؤخرا، أحــرز الــذي بالتقــدم اللجنــة بترحــ حــني يف  - ٢٢
 العامـة  احليـاة  يف املـرأة  مـشاركة  مستوى اخنفاض إزاء بالقلق تشعر فهي الدبلوماسي، والسلك
 وراء الكامنـة  األسباب ملعاجلة ملموسة خطوات اختاذ وعدم القرار، صنع ويف السياسية واحلياة
 .السائدة والثقافية االجتماعية املواقف ذلك يف مبا ذلك،

 يف النـساء  عـدد  لزيـادة  ملموسـة  تـدابري  تنفيذ على الطرف الدولة اللجنة وتشجع  - ٢٣
 الربملـــان ويف احمللـــي املـــستوى/البلـــديات صـــعيد علـــى وخـــصوصا القـــرار، صـــنع مواقـــع

 مــن ١ الفقــرة فعالــة بــصورة الطــرف الدولــة تــستغل بــأن وتوصــي .الــسياسية واألحــزاب
 ٢٣رقمـي    العـامتني  للجنـة ا وتوصـييت  املؤقتـة  اخلاصـة  التـدابري  بـشأن  االتفاقية من ٤ املادة
 قــدم علــى املــرأة مبــشاركة للتعجيــل زمنيــة وجــداول ملموســة أهــدافا تــضع وأن ،٢٥ و

 الدولـة  اللجنـة  وتـدعو  .املـستويات  مجيـع  علـى  الـسياسية  واحليـاة  العامـة  احلياة يف املساواة
 اللجنـة  وحتـث  .احلصص نظام استخدام على السياسية زاباألح تشجيع إىل أيضا الطرف
 علــى للمــساعدة والرجــال النــساء تــستهدف توعيــة حبمــالت القيــام علــى الطــرف الدولــة
 األسرة يف لرجلللمرأة وا  التقليدية باألدوار املرتبطة النمطية القوالب على القضاء ضمان
 .سياسيا املرأة متكني وتعزيز عام بشكل اجملتمع ويف

  
 اجلنسية    

 القـانون  ٢٠٠٨ يوليـه /متـوز  يف اعتمـدت  قد الطرف الدولة أن اللجنة تالحظ حني يف  - ٢٤
ــم ــذي ٠١٧-٢٠٠٨ رق ــأذن ال ــصديق ي ــى بالت ــة عل ــسية اتفاقي ــرأة جن ــة املتزوجــة امل  إىل اهلادف

 القلـق  مـع  تـشري  فهي باجلنسية، يتعلق فيما والرجل املرأة بني احلقوق يف املساواة عدم تصحيح
 امللغاشـية  للمـرأة  يـسمح  ال إنـه  حيـث  ،االتفاقية من ٩ املادةو يتماشى ال اجلنسية قانون نأإىل  

 املتــزوج امللغاشــي الرجــلأســوة ب أطفاهلــا أو زوجهــا إىل جنــسيتها بنقــل أجــنيب مــن املتزوجــة
 .أجنبية من

 ٩ املـادة و يتماشـى  جلعلـه  اجلنـسية  قانون تعديل على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٢٥
 .التفاقيةا من
  

 التعليم    

 الفتيـات  وصول نطاق لتوسيع الطرف الدولة تبذهلا اليت باجلهود اللجنة تسلم حني يف  - ٢٦
 إضــافية، غــرف دراســية بنــاء خــالل مــن خــصوصاو التــسرب، معــدالت وخفــض التعلــيم إىل

ــاء ــسجيل، رســوم وإلغ ــوفريو الت ــوازم  ت ــية،األدوات والل ــي املدرس ــرب فه ــن تع ــا ع  إزاء قلقه



CEDAW/C/MDG/CO/5  
 

08-60287 9 
 

 الفقـر  ومنها املستويات، كافة يف التعليم على الفتيات حصول دون حتول اليت الراهنة وفالظر
 ،املبكــر وزواجهــن ،بلــوغهن عنــد الفتيــات عــن والتخلــي والنائيــة، الريفيــة املنــاطق يف والعــيش
 اخنفـاض  وأن بـاملرأة  النـهوض  مفتـاح  هـو  التعلـيم  أن اللجنـة  وتالحـظ  .مبكـرة  سن يف ومحلهن
 الكامـل  متـتعهن  تعتـرض  الـيت  العقبات أخطر من واحدة يزال ال والفتيات النساء تعليم مستوى

   .اإلنسان حقوق ضمن تندرج حقوق من هلن مبا
 مـن  أساسـي  كحـق  التعلـيم  بأمهيـة  زيادة الـوعي   على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٢٧

 املواقــف علــى للتغلــب خطــوات اختــاذ وعلــى املــرأة، لــتمكني وكأســاس اإلنــسان حقــوق
 يف حبقهـن  الكامـل  متـتعهن  دون حتـول  والفتيـات  النـساء  أمـام  عقبات تشكل اليت التقليدية
 الطــرف الدولــة تتخــذ بــأن اللجنــة وتوصــي .اإلنــسان حقــوقباعتبــاره حقــا مــن   التعلــيم
 التعلــيم، مــستويات مجيــع إىل والــشابات للفتيــات املتكــافئ الوصــول لــضمان خطــوات
 تمكنتـ  حـىت  الدراسـة  إىل بـالعودة  تـسمح  سياسـات  فيذوتن املدارس، يف الفتيات واستبقاء
 الطـرف  الدولـة  اللجنـة  حتـث كمـا    .احلمـل  بعد الدراسة إىل العودة من والشابات الفتيات
 بإدخـال  وتوصـي  املـستويات،  مجيـع  يف باملـدارس  الفتيـات  التحـاق  لزيادة تدابري اختاذ على
 حـوافز  تقـدمي  ذلـك  يف مبـا  ،٢٥ ةالعامـ  لتوصـيتها  وفقـا  املؤقتـة،  اخلاصـة  التـدابري  مـن  مزيد
  .املدارس إىل البنات إرسالحلملهم على  لآلباء

  
  عمالةال    

ــة إىل ا    - ٢٨ ــشريعية  رغــم إشــارة اللجن ــدابري الت ــامللت ــة الطــرف يف   ةختلف ــيت اختــذهتا الدول  ال
 عقوبـات أشـد علـى       إنـزال  الذي ينص على     ٢١-٢٠٠٠القطاع الرمسي، مبا فيها القانون رقم       

 الذي يكفل املساواة بني الرجـل       ١١-٢٠٠٣سي يف مكان العمل، والقانون رقم       التحرش اجلن 
نص علـى األجـر   يـ ي ذ الـ ٤٤-٢٠٠٣واملرأة يف الوصول إىل الوظـائف العامـة، والقـانون رقـم           

تـشعر بـالقلق إزاء الوضـع       فهـي   ،  لقاء العمـل املتـساوي القيمـة      ولعمل املتساوي   قاء ا املتساوي ل 
ــساء يف القطــاع غــري الرمســي حيــث   الاحلــرج للعــدد املرتفــع مــن     يفحمــدودة  هتنقــدر تكــونن

 اسـتحقاقات الـضمان     السـتفادة مـن   اإىل   إىل األمـن الـوظيفي و      نفتقرياحلصول على األرض، و   
وضـع  عن  احملدودة اليت حصلت عليها     وعالوة على ذلك، تأسف اللجنة للبيانات       . االجتماعي

مـشاركة  عـن   صـورة واضـحة      اللجنـة    تكـوين   داخل القوة العاملة، األمر الذي حال دون       املرأة
ه مـن متييـز     نـ عانييعمـا   األجـور و   فجـوة عـن   املنـاطق الريفيـة، و    يف املـدن و   املرأة يف القوة العاملـة      

  .القوة العاملةيف وأفقي  رأسي
تكافؤ الفرص للمرأة يف سوق العمل، أن تكفل  الدولة الطرف إىلتطلب اللجنة و  - ٢٩

انطبـاق وإنفـاذ   أن تكفـل    إىل  تـدعو الدولـة الطـرف       هـي   و.  مـن االتفاقيـة    ١١وفقا للمـادة    
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 الطرف  الدولةَاللجنة أيضا   تدعو  و. يف القطاعني العام واخلاص    لعملاملتعلقة با تشريعات  ال
احلـصول  مـن    القطـاع    كيف ذا ا ميكِّـن املـرأة      مبـ   إطار تنظيمي للقطاع غـري الرمسـي       وضعىل  إ

تقريرهـا  ضمِّن  دعو الدولة الطرف إىل أن ت     تكما  . االجتماعيةواالستحقاقات  على احلماية   
 املــرأة يف لوضــعحتلــيال وسب اجلــنس؛ حبــبيانــات مــصنفة  تــشمل علومــات مفــصلةماملقبــل 

الـزمن؛  املـسجلة مـع مـرور       الجتاهـات   لميدان العمل يف القطاعني الرمسـي وغـري الرمسـي، و          
 جمـال العمـل،   الفـرص للمـرأة يف     حتقيـق تكـافؤ      يفمعلومات عـن التـدابري املتخـذة وأثرهـا          و
  إىل تطلـب اللجنـة   كمـا   . العمـل اجلديـدة ومباشـرة األعمـال احلـرة         يف ذلـك يف جمـاالت        مبا

معلومات مفصلة عن األحكام القانونيـة  قبل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري امل      
آليـات  عـن  ؛ ووعن األجر املتساوي لقـاء العمـل املتـساوي القيمـة        ؛  ها وإنفاذ هارصدعن  و

ما أسفر عنه ذلـك  وهلذه اآلليات املرأة  استخدامعن الشكاوى ومعلومات إحصائية  تقدمي  
  .نتائجمن 
  

  صحةال    
ا أشـارت إليـه الدولـة       مـ  علـى حنـو      ٢٠٠٩زيـادة ميزانيـة الـصحة لعـام         ترحب اللجنـة ب     - ٣٠

لمـرأة  لدودة القـدرة احملـ   ال تـزال تـشعر بـالقلق إزاء          غري أهنـا   مع اللجنة،    هاالطرف خالل حوار  
لرعايـة الـصحية، ال سـيما يف املنـاطق     مـن ا نوعيـة  جيـدة ال كافيـة و لى احلصول علـى خـدمات      ع

 األطفـال األمهـات و  وفيـات   املرتفعـة ل  عـدالت   املخـاص إزاء    بـشكل   قلق  الوهي تشعر ب  . الريفية
الرعايـة املالئمـة فـضال عـن عـدم اسـتخدام اخلـدمات             االفتقـار إىل    النامجة عن مجلـة أمـور منـها         

سـتفادة بـشكل كـاف مـن خـدمات          االعلـى   دودة  القـدرة احملـ   ء احلمـل والـوالدة، و     املتوفرة أثنـا  
والالئـي  الريـف،  يف للنـساء الالئـي تعـشن       الصحة اجلنـسية واإلجنابيـة للمـرأة، وخباصـة بالنـسبة            

  .إجهاض سريتزوجن يف سن مبكرة أو أجري هلن 
على احلصول  أة  املرقدرة  توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري لتحسني         و  - ٣١

 واخلدمات واملعلومـات    ةاالت الطارئ احلاخلدمات الصحية، ال سيما رعاية التوليد يف        على  
بـشأن   للجنـة  ٢٤ مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة رقـم          ١٢وفقـا للمـادة      املتصلة بالصحة، 

 الطــرف إىل حتــسني تــوافر خــدمات الــصحة اجلنــسية  تــدعو الدولــةَكمــا . صحةالــاملــرأة و
ــ ــشمل  ة، واإلجنابي ــيت ت ــع حــاالت احلمــل املبكــر واإلجهــاض     ال تنظــيم األســرة، هبــدف من
 ،مجيــع اخلــدمات الــصحية علــى حتــسني تقــدمي  الدولــة الطــرف اللجنــة وتــشجع . الــسري

 املقبــل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا  إىلوتطلــب اللجنــة . اصــة للمــرأة الريفيــةخبو
 اخلـدمات واملعلومـات   مـن املـرأة  تفادة اسـ معلومات مفصلة عـن التـدابري املتخـذة لتحـسني         
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الصحة، مبا يف ذلك ما يتعلق منها بالصحة اجلنسية واإلجنابية وتنظيم األسرة وأثر      املتصلة ب 
  .هذه التدابري

  
  التمكني االقتصادي للمرأة    

وضـع اسـتراتيجيات    يف سـبيل    اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف       ب علما اللجنة   أحاطت  - ٣٢
األنـشطة املـدرة    عزيـز   لمـرأة مـن خـالل ت      رويج لالسـتقالل الـذايت ل     تـ ل وكـذلك ل   للحد من الفقر  

انتـشار الفقـر بـني      مـن أن    تـشعر بـالقلق     غـري أهنـا     للدخل واحلصول على االئتمانات الـصغرى،       
سـوء األوضـاع االجتماعيـة      واألسـر،   وربـات   الريفيـة   سيما بـني النـساء يف املنـاطق          والالنساء،  

قلـق أن   بوتالحظ  . هاب انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة والتمييز ضد      من أسبا  ي، ه واالقتصادية
قـدرة   مـن    دُّحتـ ،  بـاملرياث املمارسات التمييزيـة فيمـا يتعلـق مبلكيـة األرض، وإدارة املمتلكـات و             

واملتعلقــة  االئتمانيــةتــسهيالت وكــذلك علــى الاملــوارد االقتــصادية، علــى احلــصول علــى املــرأة 
ــ ــالقل . القروضب ــة ب ــة،  وتــشعر اللجن ــة املــرأة الريفي ســيما يف ضــوء    الق بوجــه خــاص إزاء حال

ــدم    ــة وعـ ــشية املترديـ ــاعها املعيـ ــصوهلأوضـ ــى احـ ــيم،    علـ ــصحية، والتعلـ ــة الـ ــة، والرعايـ العدالـ
  .والتسهيالت االئتمانية، والفرص االقتصادية واخلدمات اجملتمعية

اجلنــسني تعزيــز املــساواة بــني  جعــل كفــلأن تلــى عحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف و  - ٣٣
منـها  الوطين واحمللي، وال سيما     على الصعيدين    ها اإلمنائية  وبراجم ها خطط يفعنصرا صرحيا   

حتث اللجنة الدولـة الطـرف       كما   .التنمية املستدامة حتقيق   إىل احلد من الفقر و     ةدفاتلك اهل 
 يف  نألسـر مبـا يكفـل مـشاركته       ربات ا  خاص الحتياجات املرأة الريفية و     اهتمامعلى إيالء   

وحتـث  . الوصـول الكامـل إىل التـسهيالت االئتمانيـة       قـدرهتن علـى     ليات صـنع القـرار و     عم
مـن  املـرأة الريفيـة     اسـتفادة   ضمن  تاللجنة كذلك الدولة الطرف على اختاذ تدابري استباقية         

اخلــدمات الــصحية، والتعلــيم، وامليــاه النظيفــة، والكهربــاء، واألرض واملــشاريع املــدرة        
وبـرامج للتنميـة الريفيـة      دولـة الطـرف وتنفـذ اسـتراتيجيات         البـأن تـضع     وتوصي  . للدخل
  .وتنفيذهاوغها للمرأة الريفية يف صتامة شاركة الانية تكفل املاجلنسقضايا لا تراعي

  
  الفئة الضعيفة من النساء    

الفئـات  عـن  فتقر إىل املعلومات واإلحصاءات يتالحظ اللجنة أن تقرير الدولة الطرف       - ٣٤
ذوات اإلعاقــة اللــوايت كــثريا لنــساء مبــن فــيهن املــسنات وامــن النــساء،  بــشكل خــاص الـضعيفة 

  . من أشكال متعددة من التمييزنييعان ما
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 الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل صـورة شـاملة عـن                إىلوتطلب اللجنة     - ٣٥
 ، يف ذوات اإلعاقـة  لنساء   مبن فيهن املسنات وا    الوضع الفعلي للفئات الضعيفة من النساء،     

  .االتفاقيةشمولة بمجيع اجملاالت امل
  

  العالقات العائلية    
ويف حـــني ترحـــب اللجنـــة باإلصـــالحات القانونيـــة اهلامـــة وبالتقـــدم احملـــرز يف جمـــال    - ٣٦

 املتعلــق بــالزواج وأنظمــة   ٢٢-٢٠٠٧العالقــات األســرية، مــن قبيــل اعتمــاد القــانون رقــم       
ــالزواجالعالقـــات  وجـــات نفـــس احلقـــوق والواجبـــات  زالـــذي يـــنص علـــى أن لل و املتعلقـــة بـ

، فـإن اللجنــة  سـنة كحـد أدىن للـزواج    ١٨سـن  علـى  يتعلـق بـإدارة املمتلكـات الزوجيـة و     فيمـا 
 إزاء عــدم متتــع املــرأة بوضــع متــساو مــع الرجــل يف إطــار الــزواج واملــسائل    هــاتعــرب عــن قلق

صوص وهــي قلقــة علــى وجــه اخلــ .ليــداوالتقاملــستمدة مــن األعــراف األســرية بــسبب املواقــف 
ن النساء واألطفـال الـذين    أدد الزوجات وبش  بشأن القانون العريف املتعلق بالزواج الذي جييز تع       

 والحظـت  .يعيشون يف إطار عالقات اقتـران حبكـم الواقـع وال يتمتعـون حبمايـة قانونيـة كافيـة                  
د  متتـ  فتـرة عـن طريـق فـرض        أيضا أن التشريع املتعلـق بـالزواج ال يـزال مييـز ضـد املـرأة،               اللجنة  

   .) من الزواج مرة أخرى املرأةأن تتمكنقبل فترة عدة (لستة أشهر 
 من  ١٦ مواءمة القانون املدين والعريف مع املادة        ىحتث اللجنة الدولة الطرف عل    و  - ٣٧

 قبـل   املـرأة مـن الـزواج مـرة أخـرى         عـدم متكـني     االتفاقية وإلغـاء احلكـم الـذي يـنص علـى            
تنفيـذ تـدابري ترمـي إىل القـضاء         لدولة الطرف إىل    وتدعو اللجنة أيضا ا    .انقضاء ستة أشهر  

 بـشأن املـساواة يف   ٢١رقـم   تعدد الزوجات، علـى النحـو الـذي تـدعو إليـه التوصـية         ىعل
وتوصي اللجنة الدولة الطرف أن تنظر جبدية إىل حالة . األسرةج واالزواملتعلقة بالعالقات 

، وضــمان متــتعهن حبمايــة   قــعالنــساء الــاليت يعــشن يف إطــار عالقــات اقتــران حبكــم الوا      
  .كافية قانونية

  
  مجع البيانات وحتليلها    

 النحـو الـذي أوضـحه الوفـد يف          ى عل “مرصد اجلنسانية ” اللجنة علما بإنشاء  أحاطت   - ٣٨
 حتــسني مجــع البيانــات اإلحــصائية  لزيــادة تــدعو الدولــة الطــرف  غــري أهنــاحــواره مــع اللجنــة،  

، يانــات اإلحــصائية عــن حالــة املــرأة حتلــيال شــامال للب قبــلوحتليلــها، وأن تــدرج يف تقريرهــا امل
 تقـدمي صـورة واضـحة حلالـة         من أجل  املناطق الريفية واحلضرية،     وحسبمصنفة حسب السن    

الدولـة الطـرف أيـضا لوصـف أثـر التـدابري املتخـذة والنتـائج                اللجنـة   وتـدعو   . مدغشقراملرأة يف   
  . حنو عمليىبالرجال علواة املوضوعية للنساء احملققة يف جمال حتقيق املسا
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  إعالن ومنهاج عمل بيجني     
  مواصــلة تنفيــذ التزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة    ىحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــ      - ٣٩

وتطلب إىل الدولة  ذين يعززان أحكام االتفاقية،لال  إعالن ومنهاج عمل بيجني،مستخدمة
   .الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية     

ــةتؤكــد   - ٤٠ ــداللجن  لالتفاقيــة لتحقيــق األهــداف  ي مــن التنفيــذ التــام والفعلــ  أنــه ال ب
إىل إدماج منظور جنساين وإىل ظهور أحكام االتفاقية على         اللجنة  وتدعو   .اإلمنائية لأللفية 

فية، وتطلب إىل الدولـة  حنو صريح يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لألل          
  . الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  
  التصديق على املعاهدات    

 إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية       ةتالحظ اللجنـة أن انـضمام الدولـ         - ٤١
 .اةيف مجيع مناحي احليـ    للمرأة  قوق اإلنسان واحلريات األساسية     حبتمتـع  ال  حيسن )١(التسعة

تنضم  ملالصكوك اليت التصديق على النظر يف ، تشجع اللجنة حكومة مدغشقر على       لذاو
إليهما بعد، ومها االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،                  

، واتفاقيـــة حقـــوق مجيـــع األشـــخاص مـــن االختفـــاء القـــسريواالتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة 
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  النشر    

تطلب اللجنة نشر هذه املالحظـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف مدغـشقر، مـن             - ٤٢
أجــل توعيــة أفــراد الــشعب، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون   
واملنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، بـاخلطوات الـيت اختـذت مـن أجـل كفالـة                  

. ليا، وباخلطوات األخرى اليت ما زال يتعني اختاذها يف هذا الصددمساواة املرأة قانونا وفع 
وتطلـــب اللجنـــة إىل الدولـــة الطـــرف أن تعـــزز نـــشر االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري  
والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  

__________ 
ة واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادي  )١(  

والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز         
هينـة،  ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو امل                 

واتفاقية حقوق الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم، واالتفاقيـة                   
  .الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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املــساواة بــني اجلنــسني والتنميــة  :٢٠٠٠ة عــام املــرأ”والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة 
  .“والسالم يف القرن احلادي والعشرين

  
  متابعة املالحظات اخلتامية     

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات تفـصيلية         - ٤٣
 كمــا تطلــب اللجنــة .أعـاله  ٢١و  ١٩خطيـة عــن تنفيــذ التوصـيات الــواردة يف الفقــرتني   

عــاون ومــساعدة تقنــيني، مبــا يف  الــدول الطــرف أن تنظــر يف الــسعي للحــصول علــى ت   ىلإ
 وعنــدما يكــون ذلــك مناســبا،  احلــصول علــى خــدمات استــشارية، عنــد االقتــضاء،  ذلــك
  .التوصيات لتنفيذ

  موعد إصدار التقرير املقبل    
 تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــستجيب للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه   - ٤٤

 مـن  ١٨املالحظات اخلتامية، وذلك يف تقريرها الدوري املقبل الذي سُيقّدم مبوجب املادة         
 للتقريــرين اجلــامع الــدوري تقريرهــا تقــدمي إىل الطــرف الدولــة اللجنــة وتــدعو .االتفاقيــة
  .٢٠١٤ عام يف تقدميه موعد حيني الذي والسابع، السادس

  


