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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة السابعة واألربعون

   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢-٤

مـن   ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة              
  االتفاقية

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  تونس    
نظرت اللجنة يف التقرير اجلامع للتقريـرين الـدوريني اخلـامس والـسادس لتـونس                 -١

(CEDAW/C/TUN/6)    ٢٠١٠أكتـوبر   / تشرين األول  ٧ املعقودتني يف    ٩٥٠ و ٩٤٩ يف جلستيها 
(CEDAW/C/SR.949 and 950) .    وترد قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارهتـا اللجنـة يف الوثيقـة

CEDAW/C/TUN/Q/6 أما ردود حكومة تونس فترد يف الوثيقة ،CEDAW/C/TUN/Q/6/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
تثين اللجنة على الدولة الطرف لتقدمي تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني اخلـامس              -٢

للجنـة   الـيت وضـعتها ا     مومـاً املبـادئ التوجيهيـة     والسادس الـذي اتبعـت فيـه ع       
(HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2)      كما تثين اللجنـة    . وراعت فيه املالحظات اخلتامية السابقة للجنة

 على الدولة الطرف لردودها اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل              
  .دمتها على األسئلة اليت طرحتها اللجنةلعرض الشفوي والردود اليت قلالدورة، و

وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف اليت أوفدت وفداً رفيع املستوى برئاسـة               -٣
وزيرة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني، والذي ضم ممثلني عن خمتلـف الـوزارات              

 
 CEDAW/C/TUN/CO/6  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

5 November 2010 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/TUN/CO/6 

GE.10-46390 2 

ة الطرف للحوار البناء    وتثين اللجنة على الدول   . وأعضاء من جملس النواب وجملس املستشارين     
الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة وأتاح فرصة إلعطاء فكرة واضحة عن وضع املـرأة يف                

  . تونس وعن حالة تنفيذ االتفاقية

  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
تالحظ اللجنة مع التقدير إصرار الدولة الطرف الثابت على حتقيق املـساواة بـني                -٤

ويف هذا الصدد، تـشري     . هتا مع املعايري الدولية، مبا يف ذلك االتفاقية       اجلنسني ومواءمة تشريعا  
  . اللجنة إىل أن تونس تعترب مثاالً ُيحتذى لدى بلدان عربية وإسالمية كثرية

، إىل  ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٣وتالحظ اللجنة بارتياح انضمام الدولة الطرف، يف          -٥
 إحدى أوىل الدول العربية اليت صدَّقت علـى       الربوتوكول االختياري لالتفاقية، لتكون بذلك    

  .الربوتوكول االختياري
وترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف هبـدف اسـتعراض وتنقـيح               -٦

  : قوانينها التمييزية، ومن بينها على وجه اخلصوص اخلطوات التالية
مـايو  /اريف أي ) ٣٢-٢٠٠٧القانون رقم   (تعديل جملة األحوال الشخصية       )أ(  
 عاماً بالنسبة إىل كل مـن       ١٨ من أجل توحيد احلد األدىن لسن الزواج وحتديده يف           ٢٠٠٧

  . املرأة والرجل
فربايـر  /يف شـباط  ) ٤-٢٠٠٢القانون رقم   (تعديل جملة اجلنسية التونسية       )ب(  
، وهو تعديل يهدف إىل متكني املرأة التونسية املتزوجة بأجنيب من إسناد جنسيتها إىل              ٢٠٠٢

  .ودين يف اخلارج يف حالة وفاة األب أو اختفائه أو عجزه القانوينلأطفاهلا املو
وتالحظ اللجنة بارتياح ما اختذته الدولة الطرف من مبادرات تشريعية عدة ختـص               -٧

 ٢٠-٢٠٠٨النساء والبنات ممن حيتجن إىل احلماية االجتماعية، ومن ذلك القـانون رقـم              
خيوِّل املرأة احلاضنة البقاء يف حمل الزوجية إن مل يكـن            الذي   ٢٠٠٨مارس  /آذار ٤املؤرخ  

 املتعلق بإنشاء   ٢٠٠٢مارس  / آذار ١٢ املؤرخ   ٣٢-٢٠٠٢لديها مسكن آخر؛ والقانون رقم      
نظام للضمان االجتماعي لصاحل فئات بعينها من العمال الزراعيني وغري الزراعيني، مبـن يف              

 ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٤ املؤرخ   ٣٢-٢٠٠٥رقم  ذلك العاملون يف اخلدمة املرتلية؛ والقانون       
  . عاماً يف اخلدمة املرتلية١٦الذي يقضي مبنع استخدام األطفال دون 

وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا أجنزته من دراسات ووضعته من برامج لتقيـيم                -٨
نطاق العنف وأشكاله ومن أجل القضاء على العنف الذي يستهدف املـرأة، ومـن ذلـك                

املـساواة بـني اجلنـسني      "وبرنامج  ) ٢٠٠٩-٢٠٠٦(سة املتعلقة بالعنف ضد املرأة      الدرا
االسـتراتيجية  "، و٢٠٠٦الذي وضعته الدولة الطرف يف عـام   " ومكافحة العنف ضد املرأة   

العنف على أساس جنـساين يف      : الوطنية ملنع أمناط السلوك العنيفة داخل األسرة ويف اجملتمع        
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 ،وترحب اللجنة كذلك باعتماد الدولة الطرف     . ٢٠١١-٢٠٠٧رة  للفت" احلياةخمتلف أطوار   
  . مكرراً ثالثاً من اجمللة اجلزائية، اليت جترم التحرش اجلنسي٢٢٦، املادة ٢٠٠٤أغسطس /يف آب

وتالحظ اللجنة بارتياح أن الدولة الطرف قد صدَّقت، خالل الفترة املنقضية منـذ               -٩
  :لدولية واإلقليمية التالية أو انضمت إليهاالنظر يف تقريرها السابق، على الصكوك ا

  ؛٢٠٠٨أبريل / نيسان٢اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف   )أ(  
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف            )ب(  

  ؛٢٠٠٣يناير /الرتاعات املسلحة، يف كانون الثاين
 حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء        الربوتوكول االختياري التفاقية    )ج(  

  ؛٢٠٠٢سبتمرب /األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف أيلول
   /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة، يف حزيـران             )د(  

  ؛٢٠٠٣يونيه 
النـساء  الربوتوكول املتعلق مبنع وقمع االجتار باألشـخاص، وال سـيما             )ه(  

واألطفال، واملعاقبة عليه املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف     
  ؛٢٠٠٣يوليه /متوز

بروتوكول مكافحة هتريب الالجئني عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّـل             )و(  
  ؛٢٠٠٣يوليه /متوزالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف 

بروتوكول امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب املتعلق بإنشاء حمكمة           )ز(  
  .٢٠٠٧أغسطس /أفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب، يف آب

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
ية تذكر اللجنة بااللتزام الواقع على عاتق الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام اتفاق             -١٠

القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بصورة منهجية ومتواصلة، وترى أن الشواغل 
والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تتطلب أن توليها الدولة الطرف أولوية يف             

وبناء على ذلك، حتث اللجنـة      . اهتماماهتا من اآلن وحىت تقدمي تقريرها الدوري القادم       
 اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تضمِّن تقريرها        تلكعلى   على أن تركز     الدولة الطرف 

وتطلب اللجنة إىل   . الدوري القادم معلومات عما ستتخذه من إجراءات وحتققه من نتائج         
الدولة الطرف أن حتيل هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية وإىل الربملـان              

  .ة تنفيذها تنفيذاً كامالًوجهاز القضاء من أجل كفال
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  الربملان    
بينما تؤكد اللجنة جمدداً أن احلكومة هي املسؤول األول عن التنفيـذ الكامـل                -١١

لك تكون خاضعة للمـساءلة عـن       اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية، وهي بذ      
كومـة،  تلك االلتزامات، فإهنا تشدد على أن االتفاقية ملزمة جلميع فـروع احل           الوفاء ب 

وتدعو الدولة الطرف إىل أن تشجع الربملان، وفقاً إلجراءاته اخلاصة، وعند االقتـضاء،             
على اختاذ اخلطوات الالزمة فيما يتعلق بوضع هذه املالحظات اخلتامية موضـع التنفيـذ              

  . مبوجب االتفاقيةقادموبعملية إعداد وتقدمي التقرير احلكومي ال

  التحفظات    
لتزام الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها خـالل النظـر يف            ترحب اللجنة باال    -١٢

تقريرها يف إطار آلية االستعراض الدوري الشامل ويف أثناء احلوار الذي أجرته مع اللجنـة،               
بسحب حتفظاهتا، كما ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف يف جمال مواءمـة              

لت اللجنة تشعر بالقلق إزاء اإلعالن العام الـصادر         ومع ذلك، ما زا   . تشريعاهتا مع االتفاقية  
 من االتفاقية فيما يتعلق باجلنـسية؛       ٩ من املادة    ٢عن الدولة الطرف وحتفظاهتا على الفقرة       

 من االتفاقية فيما يتعلـق بـالزواج        ١٦من املادة   ) ح(و) ز(و) و(و) د(و) ج(١والفقرات  
 تتعلق حبق املرأة يف اختيـار حمـل إقامتـها            اليت ١٥ من املادة    ٤واألسرة واملرياث؛ والفقرة    

وسكناها، حيث إن اللجنة ترى أن بعض هذه التحفظات يتعارض مع أهـداف االتفاقيـة               
 ٢٠٠٨ويف هذا الصدد، تشري اللجنة إىل أن الدولة الطرف قد سحبت يف عـام     . ومقاصدها

 الشخصية، وال سيما    حتفظات مماثلة على أحكام ترد يف اتفاقية حقوق الطفل وتتعلق باألحوال          
   .الزواج واحلق يف املرياث واجلنسية

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تسحب إعالهنا العام وحتفظاهتا على االتفاقية،             -١٣
ال سيما أن تلك التحفظات رمبا مل تعد ضرورية يف ضوء التطورات اليت شهدهتا تشريعات               

قدمة من وفد الدولة الطرف واليت مفادها       الدولة الطرف يف الفترة األخرية والتطمينات امل      
وتوصي اللجنـة   . أنه ال يوجد تضارب جوهري بني أحكام االتفاقية والشريعة اإلسالمية         

الدولة الطرف بأن تتخذ، بالتزامن مع سحب إعالهنا العام وحتفظاهتا، التدابري التوعويـة             
  .ليه الدولة الطرفالذي أشارت إ" احلاجز اإليديولوجي "لاملناسبة من أجل التصدي 

  تعريف التمييز ضد املرأة     
 من دستور الدولة الطرف تنص على املساواة أمـام          ٦حتيط اللجنة علماً بأن املادة        -١٤

القانون، غري أهنا تعرب عن األسف ألن الدستور ال يكرس مبدأ املساواة بني الرجل واملـرأة                
  . من االتفاقية١ة وال يتضمن أي تعريف للتمييز ضد املرأة وفقاً للماد

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج على حنو تام يف دستورها أو تشريعاهتا                -١٥
من االتفاقيـة،   ) أ(٢الوطنية املناسبة األخرى مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة وفقاً للمادة           
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تفاقيـة،   من اال  ١ متشياً مع املادة     للتمييز يقوم على أساس نوع اجلنس     إضافة إىل تعريف    
             عامـة جهـات   وأن توسع نطاق مسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز اليت تقوم هبـا             

من االتفاقية، وذلك بغية حتقيق املساواة الرمسية واجلوهريـة         ) ه(٢أو خاصة وفقاً للمادة     
  .بني الرجل واملرأة

  القوانني التمييزية    
تبذهلا الدولة الطـرف السـتعراض وتنقـيح    تالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود اليت        -١٦

غري أهنا تشعر بالقلق إزاء استمرار سريان عدد كـبري مـن القـوانني              . التشريعات التمييزية 
واألحكام التمييزية، مبا فيها أحكام واردة يف جملة اجلنسية التونسية ويف اجمللة اجلزائية وجملـة               

  .يف احلقوق مع الرجلاألحوال الشخصية، اليت حترم املرأة من املساواة 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تويل أولوية عالية إلجناز عمليـة اإلصـالح                -١٧

القانوين الالزمة وأن تعدل أو تلغي دون إبطاء وضمن إطار زمين واضـح التـشريعات               
ئيـة  التمييزية، مبا فيها األحكام التمييزية الواردة يف جملة اجلنسية التونسية ويف اجمللة اجلزا            

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكثف جهودها لتوعيـة          . وجملة األحوال الشخصية  
الربملان والرأي العام بأمهية التعجيل باإلصالحات القانونية اهلادفة إىل حتقيـق املـساواة             

وتشجع الدولة الطرف أيضاً على زيادة دعمها       . القانونية بني اجلنسني واالمتثال لالتفاقية    
ت القانونية من خالل الشراكات والتعاون مع الزعماء الدينيني وقادة اجملتمعات    لإلصالحا

احمللية واحملامني والقضاة ونقابات العمال ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمـات النـسائية                   
  .غري احلكومية

  زيادة التوعية باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري    
كوك الدولية، مبا يف ذلك االتفاقية، تشكل جـزءاً مـن           حتيط اللجنة علماً بأن الص      -١٨

بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن أحكام        . القانون التونسي وميكن التحجج هبا أمام احملاكم      
، وهو ما يدل )٢٠٠٠عام (االتفاقية مل ُيستشهد هبا أمام احملاكم الوطنية إال يف مناسبة واحدة 

ة وباملفهوم األساسي الوارد فيها واملتعلق باملساواة احلقيقيـة         على إملام حمدود بأحكام االتفاقي    
بني اجلنسني، وبالتوصيات العامة للجنة يف صفوف مجيع فروع احلكومة، مبا فيهـا اجلهـاز               

وتشعر اللجنة باالنشغال أيضاً لعدم تعميم التوصيات العامة للجنـة ومالحظاهتـا            . القضائي
يضاً ألن النساء أنفسهن، وال سيما الالئي يعشن يف مناطق ويساورها القلق أ  . اخلتامية السابقة 

ريفية ونائية، ال يدركن ما هلن من حقوق مبوجب االتفاقية وبروتوكوهلا االختياري، ومن مث              
  .ال يستطعن املطالبة بتلك احلقوق

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري املالئمة اليت تكفل إطـالع                -١٩
هزة احلكومة، مبا فيها اجلهاز القضائي، على أحكام االتفاقية، وتضمن التزام تلـك             مجيع أج 

األجهزة بتطبيق تلك األحكام، باعتبارها إطاراً لكل القوانني وألحكام احملاكم والسياسات           
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وتوصيها بأن جتعل االتفاقية وما يتعلق هبا من        . املتعلقة باملساواة بني اجلنسني والنهوض باملرأة     
عات حملية جزءاً ال يتجزأ من التعليم والتدريب القانونيني املخصصني للقضاة مبختلف            تشري

درجاهتم واحملامني واملدعني العامني، وال سيما العاملون منهم يف حماكم األسرة، حىت يتسىن             
ترسيخ ثقافة قانونية تدعم املساواة بني الرجل واملرأة وتكريس مبدأ عدم التمييز على أساس              

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز وعي املرأة حبقوقها بوسائل           . نس يف البلد  نوع اجل 
منها برامج حمو األمية واملساعدة القانونية، وعلى أن تكفل تزويد النساء يف مجيع أحناء البلد               

  .مبعلومات عن االتفاقية باستخدام خمتلف الوسائل املناسبة، مثل وسائط اإلعالم

  حلكوميةاملنظمات غري ا    
ترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف بأمهية الدور الذي تؤديـه املنظمـات غـري                -٢٠

احلكومية واجلمعيات النسائية وغريها من مكونات اجملتمع املدين يف النهوض حبقوق اإلنسان            
بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما وردها من تقـارير  . للمرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني  

 القيود العملية املفروضة على أنشطة املنظمات غري احلكومية املستقلة، مبا يف ذلك تقييـد               عن
. حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات، فضالً عن تقييد حرية تنقـل تلـك املنظمـات              

غـري  وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً ما وردها من ادعاءات عن تعرض أعـضاء يف منظمـات                
وتعرب اللجنـة عـن     . ق اإلنسان للتوقيف التعسفي واملضايقة    حكومية ومدافعني عن حقو   
قصي املنظمات النسائية املستقلة من املشاركة يف عملية صـنع          األسف ألن الدولة الطرف تُ    

  .القرار وحترمها من الدعم املايل احلكومي
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع حداً ألعمال التخويف واملـضايقة وأن               -٢١

واملدافعون عـن هـذه     نشطة السلمية اليت تضطلع هبا منظمات حقوق اإلنسان         حتترم األ 
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون بفعاليـة        . وتوفر احلماية لتلك األنشطة   احلقوق  

أكرب وبطريقة منتظمة مع املنظمات غري احلكومية واجلمعيات النسائية وسائر مكونـات            
وتوصيها كذلك بأن تتشاور مع املنظمات غري احلكومية        . اجملتمع املدين يف تنفيذ االتفاقية    

  .تقريرها الدوري املقبلإعداد خالل مجيع مراحل 

  آليات التظلم القانونية    
العليا حلقوق اإلنـسان واحلريـات      إىل اهليئة   ترحب اللجنة مبا أُسند من صالحيات         -٢٢

 ملعاجلة الشكاوى املتعلقـة     األساسية وكذلك وزارة شؤون املرأة واألسرة والطفولة واملسنني       
هاتني اهليئتني مل تتلقيا أي     أن  بيد أهنا تعرب عن القلق من       . بالتمييز القائم على أساس اجلنس    

 مكرراً مـن اجمللـة      ٦١وفيما يتصل باملادة    . شكوى من هذا القبيل خالل السنوات املاضية      
 الوفد من تطمينات مفادها     ، تالحظ اللجنة ما قدمه    ٢٠١٠يونيه  /اجلزائية املعتمدة يف حزيران   

حتد من قدرة النساء على رفع شكاوى أمام اللجنة وفقاً ملا يـنص عليـه               لن  أن هذه املادة    
  . الربوتوكول االختياري



CEDAW/C/TUN/CO/6 

7 GE.10-46390 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تعزز نظام التظلم القانوين من أجل ضـمان                -٢٣
للجنة الدولة الطرف على أن وهلذا الغرض، تشجع ا . جلوء النساء بشكل فعال إىل العدالة     

تكفل يف املمارسة االستقالل التام للهيئة العليا حلقوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية              
ديسمرب / كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (وامتثاهلا ملبادئ باريس    

 ٦١وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تطبيق أحكـام املـادة              ). ١٩٩٣
مكرراً من اجمللة اجلزائية لن حيد من قدرة األفراد على اللجوء إىل اآلليات املتاحة مبوجب               
الربوتوكول االختياري وأن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات عـن أيـة سـوابق        

  .قضائية تتعلق بتنفيذ تلك املادة

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
تغيري القوالب النمطية املتعلقة بـأدوار      لله الدولة الطرف من جهود      تقر اللجنة مبا تبذ     -٢٤

       بيد أن القلـق    . النساء، بوسائل منها على وجه اخلصوص وسائط اإلعالم والربامج التثقيفية         
ما زال يساور اللجنة من استمرار املواقف والسلوكات اليت تكرس سلطة الرجل والقوالـب              

واللجنـة  .  بأدوار كل من املرأة والرجل ومسؤولياهتما وهويتـهما        املتعلقةاملتجذرة  النمطية  
للمـرأة يف الدولـة     املناوئة  األمناط واملمارسات والتقاليد الثقافية     تصاعد  منشغلة أيضاً إزاء    

وُتعرب عن قلقها من أن تلك املواقف واملمارسات تساهم يف استدامة التمييز ضـد       . الطرف
وغري املتكافئ مع الذكور يف جماالت كثرية، مبا فيها         حف  اجملوتكرس وضعهن   والبنات  النساء  

التعليم وصنع القرار والزواج واألسرة، فضالً عن أن تلك املواقف واملمارسـات ُتـسهم يف               
  .استمرار العنف ضد املرأة

يف ضوء املعلومات اليت وردت من الدولة الطرف الـيت مفادهـا أن اسـتمرار                 -٢٥
سحب اإلعالن العام الذي صدر عن الدولة       أمام  يشكل عائقاً   املتجذرة  القوالب النمطية   

الطرف وحتفظاهتا على االتفاقية، ونظراً لتصاعد املعايري واملمارسـات الثقافيـة املناوئـة             
للمرأة، حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع دون إبطاء استراتيجية شاملة، تكـون              

على املواقف اليت تكرس سلطة الرجل      واضحة األهداف وحمددة زمنياً، من أجل القضاء        
. من االتفاقية) أ(٥واملادة ) و(٢ضد املرأة، وفقاً ألحكام املادة متّيز والقوالب النمطية اليت 

وينبغي أن تشمل هذه التدابري بذل جهود هتدف إىل التوعية هبذا املوضوع، وتـستهدف              
وتطلـب  . جملتمع املـدين   ا املرأة والرجل على مجيع مستويات اجملتمع، وذلك بالتعاون مع        

 الدولة الطرف أن تكفل محاية تعددية وسائط اإلعالم وتضمن حرية الكـالم             اللجنة إىل 
والوصول إىل املعلومات من أجل حفز مناقشات عامة واسعة النطاق واالسـتفادة مـن              

ائم للتمييز الق اجلذرية  دينامية اجملتمع املدين وقدراته االبتكارية، ومن مث تشخيص األسباب          
على نوع اجلنس وتقدمي صورة إجيابية عن املرأة تكون خالية من القوالب النمطية ومـن               

  . مجيع أشكال التمييز
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  العنف ضد املرأة    
تشيد اللجنة بالدولة الطرف اليت ما فتئت، منذ تقدمي تقريرها الدوري السابق، تبذل               -٢٦

.  أجل التصدي للعنف ضد املـرأة      جهوداً كبرية، ومن ذلك مبادراهتا التشريعية األخرية، من       
، والبنـات غري أن القلق ما زال يساور اللجنة إزاء ارتفاع عدد حاالت العنف ضد النـساء                

         ٢٠ واليت تـشري إىل أن حنـو        ٢٠٠٤مثلما تبني ذلك الدراسات االستقصائية اجملراة يف عام         
 ٥٠جهن، وأن أكثر مـن   يف املائة من النساء تعرضن العتداء جنسي من جانب أزوا    ٤٠إىل  

 يف املائة من البنات تعرضن ملختلف أشكال العنف         ٤٥يف املائة تعرضن للعنف اللفظي، وأن       
وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً ألن الدولة الطرف مل تستجب لتوصيتها           . العامةاألماكن  يف  

يل واالغتصاب  السابقة باعتماد قانون شامل يتعلق بالعنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرت            
 من اجمللة اجلزائية تـنص علـى   ٢١٨وتشعر اللجنة باالنشغال من أن املادة     . يف إطار الزواج  

أحكـام  أن  وقف التتبعات أو احملاكمة إذا قرر الزوج املعتدى عليه إسقاط الدعوى، ومـن              
  من نفس القانون تنص على إلغاء العقوبة املفروضة على اجلـاين      ٢٣٩ مكرراً و  ٢٢٧املادتني  

ويف هذا الـصدد،    . املسؤول عن اغتصاب أنثى أو خطفها يف حال زواج اجلاين باجملين عليها           
تعرب اللجنة عن القلق من أن املسؤولني عن هذه األفعال غالباً ما يفلتون من العقاب، مثلما                

ويساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف       . إسقاط الدعاوى ُيبني ذلك ارتفاع عدد حاالت      
نطباعاً بأن العالقات األسرية حتظى باألولوية على دوافع محاية املرأة والقضاء علـى             تعطي ا 

ملعلومات وتعرب عن األسف أيضاً إزاء استمرار النقص يف البيانات وا         . أشكال العنف ضدها  
 خمتلف أشكال العنف ضد النساء والتأخري يف إنشاء قاعـدة البيانـات             احملددة املتعلقة بفُُشو  

 املتعلقة مبنع أمناط السلوك العنيفة داخل       ٢٠٠٧اثها يف االستراتيجية الوطنية لعام      املتوخى إحد 
  . األسرة ويف اجملتمع

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تويل اهتمامها على سبيل األولوية ملكافحـة               -٢٧
ة العنف ضد النساء والبنات والختاذ تدابري شاملة للتصدي هلذا العنف وفقاً لتوصية اللجن            

وينبغي أن تشمل هذه التدابري القيام على وجه السرعة باعتماد قـانون            . ١٩العامة رقم   
شامل جيّرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل واالغتصاب يف إطار               

وينبغي أن يكفل هذا القانون للنساء والبنات ضـحايا العنـف      . الزواج والعنف اجلنسي  
سبل التظلم واحلماية، مبا يف ذلك أوامر قضائية تقضي بتوفري احلمايـة،       الوصول فوراً إىل    

وينبغـي  . املساعدة القانونية واحلصول على   واالستفادة من عدد كاٍف من املالجئ اآلمنة        
أن تشمل التشريعات أيضاً حتديد أهداف وأُطر زمنية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملنـع             

ويف هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن . سرة ويف اجملتمع داخل األةأمناط السلوك العنيف
تعجل بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية املتعلقة بالعنف ضد املـرأة كيمـا يتـسىن تـوفري         

وحتث اللجنة  . إحصاءات موثوقة عن مجيع أشكال العنف القائم على أساس نوع اجلنس          
 من اجمللـة    ٢٣٩ مكرراً و  ٢٢٧ و ٢١٨الدولة الطرف أيضاً على أن تقوم بتعديل املواد         

اجلزائية حىت ال يبقى املسؤولون عن األفعال غري القانونية املشمولة بتلك املواد طلـيقني              
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للتوعية وتنفذ برامج تثقيفية حـىت      محالت  وينبغي للدولة الطرف أن تنظم      . دون عقاب 
غتـصاب يف  أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيها العنف املـرتيل واال         كافة  ُيدرك اجلميع أن    

  . غري مقبولة،إطار الزواج
ويساور اللجنة القلق من انعدام التمويل املستدام للمالجئ ومراكز املشورة اخلارجية             -٢٨

املخصصة للنساء ضحايا العنف، وحيال تركز تلك اخلدمات يف املناطق احلـضرية وانعـدام          
هج الذي تتبعه الدولة    النحيال  وتعرب عن أسفها    . تكافؤ اخلدمات املقدمة من حيث اجلودة     

  . نتقاء شركائها من اجملتمع املدين املؤهلني للحصول على التمويل احلكوميالالطرف 
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تكفل توافر عدد كاف من املالجـئ ومـن                 -٢٩

مراكز املشورة اخلارجية اليت تستجيب ملعايري اجلودة، وأن تضمن توزيعاً جغرافياً مناسـباً      
وحتث الدولة الطرف على أن توفر للجهات غـري احلكوميـة املقدمـة             . لك اخلدمات لت

للخدمات التمويل الكايف وأن تضع معايري موضوعية لتحديد اجلهات املؤهلة للحـصول            
  . على هذا التمويل

رغم املعلومات اليت تلقتها اللجنة من خالل الردود املقدمة علـى قائمـة املـسائل                 -٣٠
 فإهنا تظل قلقة إزاء ما وردها من ادعاءات تتعلق   ،مع وفد الدولة الطرف   رته  أجواحلوار الذي   

  . مبضايقة النساء الالئي يرتدين احلجاب يف األماكن العامة
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع اخلطوات الضرورية حلماية النساء              -٣١

  . أيدي جهات عامة وخاصةالالئي يرتدين احلجاب من مجيع أشكال التمييز والعنف على

  االجتار    
فيما يتعلـق  حتيط اللجنة علماً مع التقدير باملعلومات املقدمة من وفد الدولة الطرف            -٣٢
شروع القانون املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر املعروض حالياً على اجلهـات املختـصة يف              مب

غري أن اللجنة تشعر    . الصددالدولة الطرف وخبطة العمل الوطنية اليت تتوخى وضعها يف هذا           
بشر، وهو ما يؤثر سلباً يف قـدرة الدولـة   بالقلق إزاء انعدام الفهم الواضح ملفهوم االجتار بال       

توافر معلومات عن   لعدم  وتعرب اللجنة عن أسفها أيضاً      .  على التصدي هلذه الظاهرة    الطرف
. اهرة االجتار يف البلـد    نعدام البيانات املفصلة عن مدى انتشار ظ      الحمتوى مشروع القانون و   

كما تعرب اللجنة عن األسف لعدم تقدمي الدولة الطرف معلومات عن حماكمة املسؤولني عن      
  .وعن تدابري احلماية املتاحة للنساء املعرضات خلطر االجتارومعاقبتهم االجتار 

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تكثف جهودها ملكافحة مجيع أشكال االجتار              -٣٣
وتطلب إىل الدولة الطرف أن تعجل باعتماد مشروع القانون املتعلـق           . ساء والبنات بالن

مبكافحة مجيع أشكال االجتار وأن تتأكد من أن القانون اجلديد يسمح مبحاكمـة اجلنـاة               
من احلصول على التعـويض املالئـم   وميكّنهن ومعاقبتهم، ويتيح احلماية الفعالة للضحايا   

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن      .  من االتفاقية  ٦وللمادة  وفقاً لربوتوكول بالريمو    
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األسباب اجلذرية لالجتار، وأن تعزز التعاون الثنائي واملتعـدد األطـراف مـع     تبحث يف   
وتوصي اللجنة أيضاً بـأن     . البلدان اجملاورة من أجل منع االجتار وتقدمي اجلناة إىل العدالة         

ت وتدريب بشأن تشريعات مكافحة االجتـار إىل        تقدم الدولة الطرف ما يلزم من معلوما      
العاملني يف اجلهاز القضائي وموظفي إنفاذ القـانون وحـرس احلـدود واألخـصائيني              

إضافة على ذلك، توصـي     .  للخدمات يف مجيع أحناء البلد     ةاالجتماعيني واجلهات املقِدم  
دعارة وأن تعـاجل    اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بدراسات مقارنة عن االجتار بالبشر وال          

والنساء إزاء االستغالل اجلنـسي     البنات  أسباهبما اجلذرية من أجل وضع حد لقلة مناعة         
. يف اجملتمـع  وإدماجهن  واملتجرين بالبشر، وأن تبذل ما يلزم من جهود لتأهيل الضحايا           

التوجيهية املتعلقة حبقوق اإلنسان    تسترشد باملبادئ   وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن       
          يف الـسامية حلقـوق اإلنـسان       االجتار بالبشر اليت أوصت هبا مفوضية األمم املتحدة         و

 وأن حترص على تنفيذ تلك املبادئ التوجيهيـة علـى           (E/2002/68/Add.1) ٢٠٠٢عام  
  .النحو الواجب يف إطار ما تضطلع به من أنشطة ملكافحة االجتار بالبشر

  استغالل البغاء    
علماً مبا وردها من معلومات عن الفحوص الطبية األسبوعية والرقابـة           حتيط اللجنة     -٣٤

 غري أهنا   .األمنية املستمرة اليت توفرها الدولة للنساء العامالت يف أنشطة البغاء املرخصة قانوناً           
نتهاكاً حلقهن يف احلياة اخلاصـة واخلـصوصية        اتشعر بالقلق من أن هذه التدابري قد تشكل         

عالوة علـى   . ن أن تساهم يف تعرضهن للوصم من جانب أفراد اجملتمع         وحرية التنقل، وميك  
متكـني املـرأة يف اجملـال       أن  نشغاهلا من أن الدولة الطرف تعتقد       اذلك، تعرب اللجنة عن     

. السياسي من شأنه أن يؤدي إىل اخنفاض تدرجيي يف أنشطة البغاء املشروعة وغري املـشروعة         
ف قدرة الدولة الطرف على اختاذ التدابري املالئمـة         وتالحظ اللجنة أن هذا التصور قد يضع      

للتصدي بشكل فعال ألنشطة البغاء املشروعة وغري املشروعة، مبا يف ذلك توفري برامج إعادة              
  .التأهيل والتمكني االقتصادي للنساء ممن يرغنب يف وقف ممارسة البغاء

اسبة، مبـا يف ذلـك      حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ مجيع التدابري املن           -٣٥
عتماد وتنفيذ خطة شاملة ملنع استغالل بغاء النساء بوسائل منها تعزيز تـدابري الوقايـة               ا

وتطلب . وكبح الطلب على البغاء واختاذ التدابري الالزمة إلعادة تأهيل ضحايا االستغالل          
ند إىل  ن تقريرها الدوري املقبل تقييمـاً شـامالً يـست         ضمِّاللجنة إىل الدولة الطرف أن تُ     

نطاق ل اليت تكمن وراء ممارسة أنشطة البغاء املشروعة وغري املشروعة و          لألسبابدراسات  
وينبغي أن تكون تلك املعلومات مصنفة حسب العمر واملناطق اجلغرافيـة           . تلك األنشطة 

  .وأن تشمل كذلك تفاصيل عن النتائج احملرزة

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة    
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نة على الدولة الطرف للمكاسب اهلائلة اليت حققتها يف مشاركة املـرأة يف             تثين اللج   -٣٦
النساء املرشحات لالنتخابات التـشريعية     نسبة  وتالحظ بشكل خاص ارتفاع     . احلياة العامة 

.  يف املائـة   ٢٦,٧ وارتفاع نسبة متثيل املرأة يف الربملان إىل          يف املائة  ٢٦,١٧إىل   ٢٠٠٩لعام  
وحتيط اللجنة علماً مع التقدير بالتدابري اإلجيابية اليت اختذها احلزب احلاكم حالياً لتحديد نسبة           

. ، يف االنتخابات التشريعية والبلدية األخرية، للمرشحات من النساء         يف املائة  ٣٠ قدرها   دنيا
ضـافة  وباإل. غري أن اللجنة تأسف ألن هذه احلصص ال تنطبق على مجيع األحزاب السياسية            

     تأسف اللجنة لبطء تقدم متثيل املرأة يف اهليئات املنتخبة واملعينة الرفيعة املـستوى،              ،إىل ذلك 
احلكومية والقضائية واملدنية والدبلوماسية،     يف مناصب املسؤولني العليا يف اهليئات        مبا يف ذلك  

ة يف النقابات، فـضالً     كما أهنا تشعر بالقلق ألن مستوى متثيل املرأ       . ويف هيئات احلكم احمللي   
عن املناصب اإلدارية ومناصب صنع القرار ويف جمالس اإلدارة يف القطاع االقتصادي اخلاص،             

  .ال يزال منخفضاً
توصي اللجنة الدولة الطرف بالسعي إىل وضع سياسات مستدامة ترمي إىل تعزيز             -٣٧

يع جماالت احليـاة العامـة      املشاركة التامة واملتساوية للمرأة يف عملية اختاذ القرار يف مج         
 ٢٣وتوصي الدولة الطرف بالتنفيذ الكامل للتوصية العامـة رقـم           . املهنيةوة  يوالسياس

املتعلقة باملرأة يف احلياة العامة، وتدعو الدولة الطرف إىل اختاذ تدابري خاصة مؤقتة، وفقـاً              
التعجيل مبشاركة  ، من أجل    ٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١للفقرة  

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     . املرأة بشكل كامل ومتساوٍ يف احلياة العامة والسياسية       
وتوصـي  . اختاذ التدابري الالزمة لتأمني مشاركة املرأة يف خمتلف مراحل العملية االنتخابية          

رار للمجتمـع  أمهية مشاركة املرأة يف عملية اختاذ القباللجنة بتنفيذ أنشطة إلذكاء الوعي     
بأسره ووضع برامج حمددة اهلدف لتدريب وتوجيه املرشحات واملنتخبات لشغل املناصب           
العامة فضالً عن برامج بشأن مهارات القيادة والتفاوض للقيـادات النـسائية احلاليـة              

وتطلب اللجنة كذلك إىل الدولة الطرف رصد التطورات فيما يتعلق مبشاركة           . والقادمة
ب اإلدارة العليا بغية مزيد دعم مشاركتها يف هذه القطاعات من خـالل             املرأة يف مناص  

املبادرات التشريعية أو املتعلقة بالسياسات العامة، وتوفري املعلومات عن النتائج احملرزة، مبا 
  . يف ذلك تقدمي البيانات اإلحصائية املفصلة ذات الصلة

  التعليم    
الذي أحرزته يف حتقيق املساواة بني      املدهش  م  اللجنة الدولة الطرف على التقد    ُتهنئ    -٣٨

اجلنسني يف التعليم، كما يدل على ذلك ارتفاع معدل تسجيل الفتيات يف التعليم الثـانوي               
غري أن اللجنة تأسف مع ذلك لكون البيانات املقدمة عن معدالت التسجيل            . والتعليم العايل 

نوع اجلنس واملكان بالنسبة لكل     غري متماسكة وليست مفصلة يف مجيع األحوال على أساس          
إىل التعلـيم يف    البنات  فئة عمرية وبالتايل فإهنا ال تسهل التقييم السريع والدقيق ملدى وصول            

ويف غياب مثل هذه البيانات     . الريفية/كل مستوى من املستويات ويف خمتلف املناطق احلضرية       
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ل مستوى من مـستويات     عن الدراسة، على ك   النقطاع البنات   املدى الكامل   يصعب تبني   
وباإلضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة متييزاً يف جماالت الدراسة على مستوى التعليم            . نظام التعليم 

ما بعد الثانوي إذ تتركز اإلناث يف اجملاالت املؤنثة تقليدياً، فضالً عن نقص متثيلهن يف التعلـيم                 
  .  على قوة العمل املدفوعة األجر املهين وآثار هذه الرتاعات يف نقص متثيل الفتيات-الفين 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتحقيق توفري تعليم من نوعيـة               -٣٩

جيدة للبنات بشكل عام على كل مستوى من مستويات نظام التعليم يف املناطق احلـضرية               
ات الاليت  ، فضالً عن تعجيل جهودها للحد من عدد الفتي        ")مناطق الظل ("والريفية والنائية   

وبشكل أخص  . يتوقفن عن الدراسة الذي يتزايد يف كل مستوى من مستويات نظام التعليم           
جيب أن تتخذ الدولة الطرف مجيع التدابري الالزمة لزيادة عدد املدرسني املؤهلني واهلياكـل              

 فيهـا  األساسية التعليمية املالئمة يف مجيع املناطق الريفية والنائية، مبا يف ذلك املدارس الـيت      
كما توصي  . مبيتات، فضالً عن توفري وسائل النقل املالئمة للتوجه إىل املدارس والعودة منها           

 واهليكلية القائمة أمام    ةاللجنة الدولة الطرف بتحديد ومعاجلة احلواجز الثقافية واإليديولوجي       
ضالً عـن   البنات الاليت يزاولن جماالت تعليم غري تقليدية، على مستوى ما بعد الثانوي، ف            

وجيب التطـرق   .  املهين -توفري املزيد من الفرص للبنات للمشاركة يف نظام التعليم الفين           
بسرعة ملسألة وضع وتطوير برامج للتوجيه الوظيفي والنصح لتشجيع البنات على املضي يف             

  .خياراهتن اليت تسهل االنتقال السلس إىل عامل الشغل
مية اخنفض خالل الفترة املشمولة بـالتقرير وأن        تالحظ اللجنة بارتياح أن معدل األ       -٤٠

العمل مبنح العاملني األميني الوقـت      أرباب  اتفاقات مجاعية قطاعية تضمنت أحكاماً تطالب       
غري أن اللجنة تظل قلقة ألنه على الرغم من تنفيذ الربنامج           . الالزم ملزاولة دروس تعلم الكبار    

. خالل الفترة املشمولة بالتقرير   نيث يف األمية    تأ ُسجل   ٢٠٠٠الوطين لتعليم الكبار منذ عام      
كما أن اللجنة قلقة إزاء أوجه التباين يف معدالت األمية بني املناطق احلضرية والريفية، وقـد                

 يف املائـة  ٤٢,٨ يف املائة يف املناطق احلضرية مقابل ٢٠,١ بنسبة ٢٠٠٨كان املعدل يف عام   
  . يف املائة٤٨,٥منطقة الوسط الغريب إىل نسبة يف املناطق الريفية، ووصل يف بعض واليات 

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها للقضاء على األميـة، والتطـرق               -٤١
  .الريفية/، وسد الثغرة القائمة بني اجلهات واملناطق احلضريةلتأنيثها

  الشغل    
جية التشغيل لتـشجيع    التدابري اليت اختذهتا يف استراتي    على  هتنئ اللجنة الدولة الطرف       -٤٢

املساواة بني اجلنسني يف سوق العمل، لكنها تأسف لقلة التدابري التشريعية امللموسة اخلاصـة              
وتظل اللجنة قلقة إزاء اخنفاض     . بنوع اجلنس إلنفاذ مبادرة حتقيق املساواة العامة بني اجلنسني        

على الرغم من ارتفاع    ) ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٢٥,٣(ة  لمعدل مشاركة املرأة يف القوة العام     
التمييـز املهـين   وأيضاً إزاء ارتفاع معدل البطالة الذي ميس املرأة،   إزاء  مستوى تعليم املرأة و   
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كما تالحظ تركز املرأة يف املهن القليلة املهارة واملنخفضة األجـر ورداءة   .  والعمودي األفقي
واللجنة قلقـة   . غري الرمسي ظروف العمل، مثالً يف قطاع املنسوجات واملالبس، ويف القطاع          

،  ّمما يكسبه الرجل يف املائة٧٨إزاء الثغرة الطويلة األمد القائمة بني الرجل واملرأة، إذ تكسب  
. الشركات اخلاصـة إدارة  فضالً عن اخنفاض متثيل املرأة يف مناصب اإلدارة العليا ويف جمالس            

 املرأة مع الرجل يف األجر عند  وتالحظ أيضاً بقلق أن اتفاقات األجور ال تعكس مبدأ تساوي         
ولئن أحاطت اللجنة علماً بكون قوانني العمل العامة تعترف بإجـازة           . تساوي قيمة العمل  

 وألن  ٨٩األمومة إال أهنا قلقة ألن ذلك ال يتماشى متاماً مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم                
تأسف اللجنة لقلة املعلومات    و. طول مدة إجازة األمومة ختتلف بني القطاعني العام واخلاص        
  .متفقدية الشغل هلاعن التنفيذ الفعلي لتشريع العمل واالتفاقات اجلماعية وإنفاذ 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد سياسات وتـدابري تـشريعية ملموسـة       -٤٣
للتعجيل بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف ميدان العمل، والسعي لكفالة أن تتاح للمرأة              

وتـدعو اللجنـة    . فعلياً فرص متساوية مع الرجل على مجيع املستويات يف سوق العمل          
الدولة الطرف إىل النهوض جبهودها لرفع األجور يف قطاعات اقتصاد الدولة اليت هتـيمن              

، مبا يف ذلك يف القطاعني      متفقدية الشغل وتشجع الدولة الطرف على تعزيز      . عليها املرأة 
ان عدم استخدام املرأة يف هذه القطاعات وتـوفري الـضمان           اخلاص وغري الرمسي، لضم   

كما حتث اللجنة الدولة الطرف علـى    . بشكل فعال االمتيازات هلا   االجتماعي وغريه من    
وضع نظم لتقييم الوظائف تستند إىل معايري تأخذ باالعتبارات اجلنـسانية هبـدف سـد             

مبـدأ األجـر    (ساواة يف األجور    الفجوة القائمة يف األجور بني املرأة والرجل وتطبيق امل        
 واتفاقيـة  ١٣املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة، متاشياً مع التوصية العامة للجنة رقم  

وتوصي اللجنـة الدولـة     ).  املتعلقة باملساواة يف األجور    ١٠٠منظمة العمل الدولية رقم     
 مـن   ٤ من املـادة     ١ الطرف أيضاً مبزيد استخدام التدابري املؤقتة اخلاصة، طبقاً للفقرة        

، عن طريق تطبيق أهداف رقمية مرتبطة جبداول        ٢٥االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم      
زمنية أو حبصص أو فيما يتعلق بفرص دخول املرأة سوق العمل، مبا يف ذلك املهن غـري                 

و وتدع. التقليدية، وتشجيع وصول املرأة إىل املستويات العليا يف القطاعني العام واخلاص          
الدولة الطرف إىل تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن مدى تنفيذ التدابري املؤقتة             
اخلاصة وتأثري ذلك يف سوق العمل، وعن التدابري املتخذة لضمان التنفيذ واإلنفاذ الفعليني       

  . لقوانني واتفاقات العمل

  التوفيق بني حياة األسرة والعمل    
، الـذي يـسمح     ٥٨-٢٠٠٦اليت يتيحها القانون رقم     ترحب اللجنة باإلمكانيات      -٤٤

ثلثـي  واحلصول علـى    ألمهات األطفال الصغار يف السن أو املعوقني بالعمل نصف الوقت           
املرتب واالحتفاظ بنفس احلقوق يف الترقية واإلجازات والتقاعد والتغطية االجتماعية، إال أهنا            

واللجنة قلقة إزاء ندرة خدمات     . باءلآلغري متاحة   تأسف يف نفس الوقت ألن هذه اإلمكانية        
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رعاية الطفل وانسحاب القطاع العام التدرجيي بوصفه موفراً للخدمات، مما قـد يـسهم يف               
كما أهنا قلقـة  . استبعاد األسر الفقرية واألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية من هذه اخلدمات         

ميكن أن يشكل عائقـاً أمـام       إىل أن هذا األمر، إضافة إىل عدم وجود سياسة دعم شاملة،            
وتأسف اللجنة ألن املرأة ال زالت تتحمل باألساس عـبء          . مشاركة املرأة يف سوق العمل    
  . املسؤوليات املرتلية والعائلية

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها الرامية إىل مساعدة النـساء        -٤٥
سرة، من خالل أمور منها زيـادة       والرجال يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات العمل واأل       

مبادرات التوعية والتثقيف لكل من الرجل واملرأة بشأن تقاسم مالئم لرعايـة األطفـال            
على أساس غري متفـرغ ومـده       للعمل  واملهام املرتلية، فضالً عن توفري اإلمكانية للرجل        

 أماكن  وحتث اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها لتحسني توافر        . باحلوافز لذلك 
الرعاية لألطفال ممن هم يف سن الدراسة، والقدرة على حتمل تكاليفها، ونوعيتها، لتسهيل             

   .دخول املرأة سوق العمل أو عودهتا إليها جمدداً

  التحرش اجلنسي    
 بشأن التحرش اجلنسي، لكنـها تأسـف        ٢٠٠٤اعتماد قانون عام    بترحب اللجنة     -٤٦

 لعام ١٩للتحرش اجلنسي مبا يتفق مع التوصية العامة رقم لكون هذا القانون ال يتضمن تعريفاً 
رفض القضية  ، ولكونه ال ينص على العدول عن عبء اإلثبات، وألنه جيوز، يف حالة              ١٩٩٢

وتالحظ اللجنة أن هـذه   . أو تربئة املتهم، توجيه التهمة لضحية التحرش على أساس التشهري         
لطات والضحايا، والوصم االجتمـاعي     القيود، إىل جانب اخنفاض مستوى الوعي لدى الس       

تدين عدد احلاالت اليت تصل إىل      أمور تفّسر    ،الذي غالباً ما يواجهه ضحايا التحرش اجلنسي      
  .(CEDAW/C/TUN/6)احملاكم على الرغم من انتشار هذه الظاهرة يف الدولة الطرف 

بغيـة  ائية  اجمللة اجلز  ثالثاً من    ٢٢٦الفصل  توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل        -٤٧
وتيسري وصول ضحايا التحرش    ) ١٩٩٢(١٩جعلها تتفق مع التوصية العامة للجنة رقم        

وتدعو الدولة الطرف إىل تنظيم محالت توعية تستهدف بشكل خاص . اجلنسي إىل العدالة
باملعلومات اخلاصة بتحديد ومعاجلة حـاالت      النساء العامالت وتزويد السلطات املختصة    

  .  جلنة خرباء منظمة العمل الدولية توصي بذلكالتحرش اجلنسي، كما

  خادمات املنازل    
حتيط اللجنة علماً بالتدابري التشريعية اإلجيابية الرامية إىل جعل سن العمل الدنيا تتفق               -٤٨

غري أهنا قلقة مع ذلـك      . مع املعايري الدولية وإقامة نظام للضمان االجتماعي خلادمات املنازل        
ليت تشكل عائقاً أمام قدرة الدولة الطرف على معاجلة هذه الظاهرة علـى             إزاء قلة البيانات ا   

وباإلضافة إىل ذلك فإن اللجنة قلقة إزاء ما خلصت إليه دراسـة استقـصائية              . النحو املالئم 
 يف املائة مـن خادمـات       ٩٤,٧ من نتائج تبني أن نسبة       ٢٠٠٨أجرهتا مجعية نسائية يف عام      
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        يف املائة منهن تتـراوح أعمـارهن   ١٧,٥جتماعي، وأن نسبة   املنازل ال يتمتعن بالضمان اال    
  .  يف املائة تعرضن للعنف اجلنسي١٦ عاماً، وأن قرابة ١٧ و١٢بني 
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلمايـة خادمـات               -٤٩

لدولة الطرف أيـضاً    وتوصي اللجنة ا  . املنازل من االستغالل االقتصادي والعنف اجلنسي     
للسهر على عدم استغالل األطفال الصغار يف السن، وبتـوفري          الشغل  بزيادة متفقديات   

خادمات املنـازل بـشكل فعلـي بالـضمان         وبضمان متتع   ظروف عمل وعيش الئقة،     
وعلى الدولة الطرف أيضاً أن تضمن وصول خادمات        .  االمتيازات االجتماعي وغريه من  
 الشكاوى ضد أصحاب العمـل، والتحقيـق بـسرعة يف مجيـع             املنازل إىل آليات رفع   

  .االعتداءات واملعاقبة عليها

  الصحة    
تثين اللجنة على اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني اهلياكل األساسية للرعاية              -٥٠

 ١٩٩٩ يف املائة يف الفترة ما بـني         ٢٤,٥الصحية، واخنفاض معدل وفيات األمهات بنسبة       
وتأسف اللجنة لغياب إحصاءات    . االخنفاضوترية هذا    أهنا تظل قلقة إزاء بطء       ، إال ٢٠٠٦و

وتعرب عن القلق إزاء وجـوه      . مستوفاة عن معدالت وفيات األمهات يف مجيع أحناء البالد        
التفاوت اإلقليمية اهلامة فيما يتعلق مبعدالت وفيات األمهات، وحـاالت الـوالدة حتـت              

وهي قلقة أيضاً إزاء التقارير الـيت تفيـد         . ية ملا قبل الوالدة   اإلشراف، وتغطية الرعاية الصح   
وتأسـف  . بالتمييز ضد النساء غري املتزوجات فيما يتصل بالوصول إىل خدمات اإلجهاض          

  .اللجنة لقلة املعلومات عن الوضع فيما يتصل بصحة املرأة العقلية
 الطـرف إىل تعزيـز      ، تدعو اللجنة الدولة   ٢٤يف إطار التوصية العامة للجنة رقم         -٥١

) ٢٠١١-٢٠٠٧(جهودها الرامية إىل حتقيق أهدافها احملددة يف خطة التنمية احلادية عشرة            
          واحلد من أوجه التفاوت بني املناطق يف وصول املرأة إىل خـدمات الرعايـة الـصحية               

وحتث الدولة الطرف على إجراء دراسات استقصائية وطنيـة    . وما اتصل هبا من خدمات    
املة بشأن الوفايات النفاسية واعتالل األمهات، ونشر مجيع النتائج، وتضمني تقريرهـا           ش

املقبل بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن معدالت االعتالل، على املستويني الـوطين             
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تعزيز      . واإلقليمي، وكذلك يف املناطق الريفية واحلضرية     

ة إىل زيادة املعارف بأساليب منع احلمل واحلصول عليها بأسـعار           وتوسيع اجلهود الرامي  
معقولة يف مجيع أحناء البالد، والسهر على أال تواجه النساء غري املتزوجـات حـواجز يف        

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بتـشجيع التربيـة         . الوصول إىل خدمات اإلجهاض   
اق واسع، مع إيـالء اهتمـام خـاص         اجلنسية واستهداف املراهقات واملراهقني على نط     

بتحاشي احلمل املبكر ومكافحة األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي، مبا فيها فريوس نقص            
وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي معلومات عن الوضع          . اإليدز/املناعة البشرية 
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، يف تقريرهـا  يف جمال صحة املرأة، فضالً عن فرص وصوهلا إىل خدمات الصحة العقليـة     
  .الدوري املقبل

  املرأة الريفية    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف ملعاجلة مسألة النهوض باملرأة الريفية، مبا يف ذلك              -٥٢

من خالل خطتها الوطنية للنهوض باملرأة الريفية، واعتماد آليات لتنسيقها ورصدها وتقييمها،  
غري أن اللجنة تظل قلقة .  يف املناطق الريفية("pôles de rayonnement")وإنشاء أقطاب إشعاع 

وصوهلن إزاء فرص   إزاء وضع املرأة الريفية، وال سيما النساء الريفيات األكرب سناً مبا يف ذلك              
  .إىل التعليم وخدمات الرعاية الصحية واألنشطة املدرة للدخل

ة إىل متكـني    تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة سياساهتا وبراجمها الرامي          -٥٣
املرأة الريفية اقتصادياً وتأمني الفرصة هلا للوصول إىل خدمات الرعاية الصحية، والتعليم،            
واخلدمات االجتماعية، وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمن تقريرهـا الـدوري             
املقبل معلومات وبيانات عن حالة املرأة الريفية، وال سيما حالة النساء الريفيات األكـرب              
سناً، وعن نتائج سياستها الرامية إىل متكني املرأة اقتصادياً فضالً عن توفري الفرصـة هلـا                

  .للوصول إىل خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية

  املرأة غري املتزوجة    
، عـن   )٢٠٤، الفقرة   A/57/38(تعرب اللجنة، متشياً مع مالحظاهتا اخلتامية السابقة          -٥٤

،  للمرأة غري املتزوجة اليت هلا أطفال مولودون خارج رباط الزوجيـة           قلقها إزاء الوضع اهلش   
  .ما زلن يواجهن التمييز والوصم االجتماعيالاليت 
، )٤٣ و ٢٥، الفقرتـان    CRC/C/TUN/CO/3(عمالً بتوصية جلنة حقوق الطفل        -٥٥

لوصم تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري املمكنة للقضاء على التمييز وا    
االجتماعي ضد األمهات غري املتزوجات، مبا يف ذلك من خالل توفري املساعدة النفسانية             

  .واملالية وتنظيم محالت توعية

  الفئات الضعيفة من النساء    
تشعر اللجنة بالقلق للكم احملدود جداً من املعلومات واإلحصاءات املوفرة خبصوص             -٥٦

والبنات ن فيهم نساء األقليات واملهاجرات والالجئات       ، مب والبناتالفئات الضعيفة من النساء     
غالباً ما يشكون مـن     والبنات  واللجنة قلقة أيضاً ألن هؤالء النساء       . اليت يعشن يف الشوارع   

أشكال متعددة من التمييز، وال سيما فيما يتصل بالوصول إىل التعلـيم والعمـل والرعايـة           
  . الةالصحية واحلماية من العنف والوصول إىل العد
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل صورة شاملة حلالـة                -٥٧
على أرض الواقع يف مجيع اجملـاالت الـيت تغطيهـا           والبنات  الفئات الضعيفة من النساء     

  .االتفاقية، إضافة إىل معلومات عن الربامج واإلجنازات احملددة

  اجلنسية    
هتمام باملعلومات اليت قدمها الوفد حول مشروع قانون تعديل         حتيط اللجنة علماً مع اال      -٥٨

 من جملة اجلنسية التونسية، غري أهنا تظل قلقة ألن قانون اجلنسية ال مينح املرأة نفـس                 ٦الفصل  
وتـشعر  . احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل يف احلصول على اجلنسية التونسية أو نقلها إىل ذريتـها              

ن األطفال املولودين يف تونس ال ميكنهم احلصول على اجلنـسية           اللجنة بالقلق بشكل خاص أل    
التونسية إال إذا كان هلم أسالف ذكور، يف حني أن هذه اإلمكانية غـري متاحـة يف حالـة                   

وهي قلقة كذلك ألن املرأة التونسية ال ميكنها أن تنقل جنسيتها لزوجهـا             . األسالف اإلناث 
ه احلق يف ذلك مبوجب الزواج، وأيـضاً ألن أطفـال           األجنيب، خالفاً للرجل التونسي الذي ل     
  .زالوا يواجهون عراقيل يف احلصول على اجلنسية التونسية التونسيات املتزوجات من أجانب ما

      تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف التعجيل باعتماد مـشروع القـانون املعـادل               -٥٩
.  من االتفاقية  ٩ للجنسية مع املادة      من قانون اجلنسية واملضي يف مواءمة قانوهنا       ٦للفصل  

  .٩ من املادة ٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بسحب حتفظها فيما يتعلق بالفقرة 

  الزواج والعالقات العائلية    
تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا أدخلته مؤخراً من تعديالت تشريعية منها قـانون                -٦٠

 يتعلق بسن الزواج وإمكانية نقـل املـرأة التونـسية         األحوال الشخصية فيما  وجمال  الضريبة  
جلنسيتها إىل أطفاهلا، إال أن اللجنة تظل قلقة إزاء استمرار التمييز فيمـا يتعلـق بـاألحوال           
الشخصية، وال سيما فيما يتعلق بالزواج، وحضانة األطفال والوصاية عليهم، فـضالً عـن              

 ١٩٧٣ وجود أمر إداري مؤرخ يف عام        وهبذا اخلصوص تعرب اللجنة عن قلقها إزاء      . اإلرث
تشر إليه حيظر الزواج بني امرأة تونسية مسلمة ورجل غري مسلم، األمر الذي يشكل عائقاً مل              

ويف حني حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف لتخفيض قيمـة           . جملة األحوال الشخصية  
وتالحظ اللجنة بقلق   . الزواجاملهر إىل دينار واحد، إال أهنا قلقة ألن ذلك يظل شرطاً لصحة             

أيضاً أنه على الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة لضمان تساوي الزوجني أثناء الزواج وعنـد               
رب األسرة، وبالتايل له احلق يف اختيار مسكن الزوجية ونقل امسـه            الزوج  حل روابطه يظل    

ات ال يتقامسن املسؤولية    وباإلضافة إىل ذلك فإن اللجنة قلقة ألن األمه       . وجنسيته إىل أطفاله  
وتالحظ اللجنـة   . ال يتمتعن حبقوق الوصاية الكاملة    واألبوية على قدم املساواة مع الرجال       

أيضاً أنه، على الرغم من القرار غري املسبوق الصادر عـن حمكمـة االسـتئناف العليـا يف                  
التمييز يف جمـال    اليت أُدخلت يف قانون اخلالفة، ال يزال        " آلية الرجعة " و ٢٠٠٩فرباير  /شباط
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ليس بالضرورة النظام   أسف اللجنة كذلك لكون نظام االشتراك يف امللكية         وت.  مستمراً اإلرث
  .، مما يؤدي إىل حالة ضعف اقتصادي لدى الزوجة تلقائياًالقانوين املنطبق

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان املساواة بني الرجل واملرأة يف الزواج ويف               -٦١
وحتث اللجنة الدولة الطرف على     . ١٦العائلية، وإىل سحب حتفظاهتا على املادة       العالقات  

إبطاء بتعديل مجيع األحكام واللوائح اإلدارية التمييزية املتبقيـة، مبـا فيهـا             دون  قيام  ال
األحكام أو اللوائح املتعلقة بالزواج، واملهر، واحلضانة، والوصاية القانونية على األطفال،           

 اللجنة الدولة الطرف أيضاً بإقامة نظام االشتراك يف امللكيـة يف إطـار      وتوصي. واإلرث
الزواج بوصفه النظام القانوين املنطبق، لضمان أن تتمتع املرأة، لدى حل روابط الزوجية،             

الرجل يف امللكية املكتسبة أثناء الزواج، مبا يتفق مع أحكـام           حقوق  حبقوق متساوية مع    
  .٢١ن االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم  م١٦من املادة ) ح(١الفقرة 

  التعاون الدويل واإلقليمي    
تثين اللجنة على موقف الدولة الطرف االستباقي الرامي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني               -٦٢

  .يف احملافل الدولية من خالل تعاوهنا اإلقليمي مع البلدان األخرى يف ميدان حقوق املرأة
لدولة الطرف باإلفادة من مجيع الفرص املتاحة، مبا يف ذلك مـن            توصي اللجنة ا    -٦٣

والنساء التونـسيات الكتـساب     للبنات  خالل برامج التعاون اإلقليمي، لتوفري الفرصة       
  . اخلربة يف اخلارج على قدم من املساواة مع الرجل

  ني جإعالن ومنهاج عمل بي    
ا من واجبات مبقتضى االتفاقية، على حتث اللجنة الدولة الطرف، لدى الوفاء مبا عليه  -٦٤

ني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلـب       جبنحو كامل بإعالن ومنهاج عمل بي     االستعانة  
  .معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلتقدمي إىل الدولة الطرف 

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
والفعال لالتفاقية إذا أريد حتقيـق      تشدد اللجنة على أنه ال غين عن التنفيذ الكامل            -٦٥

وتدعو إىل إدماج منظور جنساين يف كافة اجلهود الرامية إىل حتقيق           . األهداف اإلمنائية لأللفية  
بشكل صريح ما تنص عليه االتفاقية من أحكـام،         تعكس  هذه اجلهود   وجعل  تلك األهداف   

  .دوري املقبلوتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن ذلك يف تقريرها ال

  التعميم    
تطلب اللجنة تعميم هذه املالحظات اخلتامية يف تونس على نطاق واسع حىت يكون             -٦٦

الناس، مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات          
ة بني الرجل   حقوق اإلنسان، على دراية باخلطوات املتخذة لضمان املساواة القانونية والفعلي         
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وتوصي اللجنة بأن يشمل التعميم     . واملرأة، وبالتدابري األخرى الالزم اختاذها يف هذا الصدد       
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على     . اجملموعة احمللية أيضاً، وبشكل خاص اجملموعات النائية      

لب إىل  وتط. تنظيم سلسلة من االجتماعات ملناقشة التقدم احملرز يف تطبيق هذه املالحظات          
الدولة الطرف مواصلة التعميم الواسع النطاق للتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنـهاج            
عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة املعقـودة بـشأن             

املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القـرن احلـادي          : ٢٠٠٠املرأة عام   "موضوع  
  . ، وال سيما على املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان"والعشرين

  التصديق على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان               -٦٧

الدولية الرئيسية التسعة تعزيز متتع النساء حبقوق اإلنسان الواجبة هلن يف كافـة منـاحي         
: يف أن تصبح طرفاً يف املعاهـدات التاليـة        بالنظر  اللجنة تونس   وصي  تولذلك  . )١(احلياة

عن طريق التوقيـع  (االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         
؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من       )عليها أو املصادقة عليها أو االنضمام إليها      

  ). عليهاباملصادقة(االختفاء القسري 

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون عامني، معلومات خطية عن               -٦٨

  .  أعاله٢٧ و١٣اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  إعداد التقرير املقبل    
جلميـع الـوزارات    الدولة الطرف كفالة املشاركة الواسـعة       إىل  تطلب اللجنة     -٦٩

واهليئات العامة يف إعداد تقريرها املقبل، فضالً عن التشاور مع جمموعـة متنوعـة مـن                
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان يف تلك املرحلة

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تـستجيب للـشواغل املتـضمنة يف هـذه                 -٧٠
وتدعو .  من االتفاقية  ١٨بل املقدم مبوجب املادة     املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املق     

  .٢٠١٤أكتوبر /اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري املقبل يف تشرين األول

__________ 

ق املدنيـة  د الـدويل اخلـاص بـاحلقو     العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعه        ) ١(
 الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على مجيع أشـكال              والسياسية، واالتفاقية 

التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية أو                  
 الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،              املهينة، واتفاقية حقوق  

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير     "تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل متابعة         -٧١
لك املبادئ التوجيهية لتقدمي وثيقـة      مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذ       

، اليت أُقرت يف االجتماع اخلامس املشترك "أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها    
 ٢٠٠٦يونيـه   /بني جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان يف حزيـران          

جيهية لتقـدمي   وال بد من اتباع املبادئ التو     ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3الوثيقتني   انظر(
             اصة مبعاهدات بعينـها، الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف دورهتـا األربعـني يف           اخلتقارير  ال

، جنباً إىل جنب مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقـدمي وثيقـة            ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
لتقارير يف  وتشكل تلك املبادئ جمتمعة املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي ا        . أساسية موحدة 

وينبغـي أال تتجـاوز الوثيقـة    . إطار اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       
 صفحة، يف حني ينبغي أال تتجاوز الوثيقـة األساسـية املوحـدة      ٤٠اخلاصة باملعاهدات   

  . صفحة٨٠املستكملة 

       


