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ال لجنة املعنية ب القضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية املتعلقة بـالتقررر ااـامع للتقررـررل الـد ارر الرابـع
اخلامس مللدرف*
 - 1نظـــرت اللجنـــة ر التقررـــر ااـــامع للتقررـــررل الـــد ارر الرابـــع اخلـــامس مللـــدرف
( )CEDAW/C/MDV/4-5ر جلســـتي ا  1294 1293املعقـــني تر رـــني  27شـــ/اربايرارر
( 2015انظــــر  .)1294 CEDAW/C/SR.1293تــــر قاامــــة اللجنــــة باملســــاا األ ــ ـ لة
املطر حــــــة ر شـــــ ا ال ـــــ ر  CEDAW/C/MDV/Q/4-5كمــــــا تــــــر ا ملــــــدرف ر
.CEDAW/C/Q/4-4/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تُعرب اللجنة عل تقـدررشا للد لـة الطـرن سنا ـ/ة تقـدق ا تقرررشـا ااـامع للتقررـررل
الد ارر الرابع اخلامس .كما أهنا تُثمِّل الر اخلطّية اليت قدمت ا الد لة الطرن علـى قاامـة
املساا األ لة اليت أثااشا الفررق العام ملا ق /الد اات .ترحِّـ بـاانياا ال/نءـاء الـ ر اا
بــر النييــد اللجنــةة إضــاية إا اارضــاحات األةــرّ املقدءمــة ا ءلا علــى األ ـ لة الــيت رحتـ ا
اللجنة شفنيرال ةالل اانياا.
 - 3تننيءه اللجنة باملستنيّ الرييع لنييـد الد لـة الطـرن الـ ر ترأ ـتد ـعا ة السـيدة نيـا
ميمني زررة اخلااجيةة ضمء ك لك زررة الد لـة للقـانني ال ـ اانسـانية شـاتني يـدة
يضـالل عــل ــثلر مــل زااات التعلــيم الوــحة القــانني ال ـ اانســانيةة كـ لك مــل
ال/عثة الداامة مللدرف لدّ مكت األمم املتحدة املنظمات الد لية األةرّ ر جنيف.
* اعتمدهتا اللجنة ر اهتا الستر ( 16ش/اربايرارر  6 -آذااامااس .)2015
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باء  -اانيان

ااجيابية

ترح ـ اللجنــة بالتقــد احملــرز من ـ النظــر ر عــا  2007ر تقررــر الد لــة الطــرنة
ِّ
-4
ااـــامع للتقررـــررل الـــد ارر الثـــا الثالـ ـ ( )CEDAW/CMDV/2-3ييمـــا رتوـ ـ بـ ـ جراء
ااصالحات الت ررعية ةاصة ما رتعلّق باعتما ما رلي:
(أ) قانني العقنيبات اادرد ال ر رضم تعررفـلا لالتتوـابة علـى أ ر/ـدأ ـرراند
ر نيسا اأبرر 2015؛
(ب) قانني منع التحرش اار اء اانسية ر عا 2014؛
(ج)

قانني ااراام اانسيةة ر عا 2014؛

()

قانني منع االتءجاا بال /رة ر عا 2013؛

(شـ)

قانني منع العنف املزنيلة ر عا 2012؛

()

قانني العمالةة ر عا 2008؛

(ز) الد تنيا الوـا ا ر عـا  2008الـ ر رلىـى األحكـا الـيت بـنيل بـر املـرأة
بر انتخاهبا اايسال للجم نيارة ناا/ال لرايس اام نيارة.
 - 5ترحِّ اللجنة باا ني اليت ب لت ا الد لة الطرن لتحسر إ ااشا الد تنيار ااـامع
للم سات السيا ات بىية التعجي بالقضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأةة تعزرـز املسـا اة بـر
املــرأة الرجــ ة ةاصـــة مـــا رتعليـــق ب ن ــاء شي ـــة ارـــة األ ـــرة ر عـــا 2012ة اعتمـــا
اال تراتيجية الني نية ب منع العنف العاالي (.)2016-2014
 - 6كما ترحِّ اللجنة حبقيقة أند ةالل الفترة املنقضية من النظر ر التقررـر السـابق يقـد
صدءقت الد لة الطرن على اتفاقية حقنيق األشخاص ذ ر ااعاقات ر عا .2010

جيم -

اعي القلق التنيصيات الرايسية
الرملا (جملس الشعب)
 - 7ت ِّد اللجنة على الد ا احملـنيار الـ ر تضـطلع بـد السـلطة الت ـررعية ر ضـما
التنفي الكام لالتفاقيـة (انظـر بيـا اللجنـة ب ـ عالقتـ ا مـع الرملـانيرة الوـا ا ةـالل
الد اة اخلامسة األابعر ر عـا  .)2010شـني رـ دعني جملـس ال ـع إا العم ةاتسـاقال
مع الرتدة على اختاذ اخلطنيات الضر ارة ييما رتع لّـق بتنفيـ املالحظـات اخلتاميـة الراشنـةة
مل اآل حىت يترة اابالغ التالية سنيج االتفاقية.
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التحفُّظات
 - 8ترحِّ اللجنة باملعلنيمات اليت قدم ا النييد ةالل ااـنياا ب ـ التـزا الد لـة الطـرن
بالسح اازاـي لتحفُّظ ـا علـى الفقـرة  2مـل املـا ة  16علـى النحـني الـنياا ذكـره ر اآلااء
املتولة بتنيصيات اال ـتعرا الـد ار ال ـام ( .)A/HRC/16/7/Add.1كمـا أهنـا تنـنيِّه بتطـنيا
ـح التحفُّظـات علـى الفقـرات 1
إجيايب رتمث بنيضع اقة مناق ة ر جملس النيزااء ب
(أ) ( 1ب) ( 1شـ) ( 1ز) ( 1ح) مل املا ة 16.
 - 9ب ّ اللجنة الد لة الطرن على أ تضمل التنفي الكام لالتفاقية .هل ه الىارـة
ي ي تنيصي ب تفي الد لة بالتزام ا (أ) بسح بفُّظ ا علـى الفقـرة  2مـل املـا ة  16ر
تضني منيعد زمين اضح (ب) با تعرا بفُّظ ا على الفقرة  1مل املـا ة  16مت يـدال
لســح بفُّظ ــا كــاماللة أة ـ لا بعــر االعت/ــاا اا ــات ال/لــدا ذات اخللفيــات الدرنيــة
النُظم القاننينيـة املماثلـة الـيت حـت ر منياءمـة ت ـررعاهتا احملليـة مـع االلتزامـات الد ليـة
املتعلقة حبقنيق اانسا امل ا اات مع اجملتمع املد خباصة املنظمات النسااية.
اا اا الت ررعي تعررف التمييز ضد املرأة
 - 10رسا ا اللجنة القلق ألند برتم تودرق الد لة الطرن على االتفاقيـة ر عـا  1993ة
تط/يق ـا بنيا ـطة
إالّ أند مل رتم إ ااج ا بعد ضمل نظام ا القانني احمللية شني مـا وـنيل
احملـاكم .ييمــا تنـنيِّه س/ــا اات الد لــة الطـرن إا إجــراء إصــالحات قاننينيـة ر العمـ علــى
اتســاق ت ــررعاهتا الني نيــة مــع االتفاقيــةة بال ـ ات م ــر قــانني مســا اة اانســرة إ ّال أ
اللجنة ما زالت من ـىلة أل م/ـدأ عـد التمييـز علـى أ ـاس نـني ااـنسة الـنياا ر الد ـتنيا
اادرد للد لة الطرنة ال رتسـق مـع املـا ة  1مـل االتفاقيـة .كمـا أ م/ـدأ املسـا اة بـر املـرأة
الرج مل رتم النصء عليد صراحة حىت اآل ضـمل الت ـررعات .تُعـرب اللجنـة عـل ان ـىاهلا
إزاء الت ةري ر بلي األثر اانسا الناجم عل بعض قنيانينـ ا املعمـنيل هبـا حاليـالة سـا ر ذلـك
ال عـل التـ ةري ر
أحكا قانني األ رة اليت ال تـزال متيِّـز بوـنياة تـري م/اشـرة ضـد املـرأةة يضـ ل
اعتما اللنيااح الالزمة للتنفي الكام لقانني منع العنف العاالي قانني منع االتءجاا بال /ر.
 - 11هتي

اللجنة بالد لة الطرن أ تقني سا رلي:

اختــاذ اخلطــنيات الكفيلــة بـ ااج االتفاقيــة ضــمل نظام ــا القــانني الــني ين
(أ)
لكي رتاح للمحاكم تط/يق تنفي أحكا االتفاقية؛
(ب) التعجي باعتما م ر قانني مسا اة اانسرة ضما أ ر ـم شـ ا
القــانني تعررف ـال للتمييــز متفق ـال مــع املــا ة  1مــل االتفاقيــةة حبي ـ رضــم التمييــز امل/اشــر
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تري امل/اشر على الوعيدرل العا اخلاصة يضالل عل م/ـدأ مسـا اة اانسـر سـا رتفـق مـع
املا ة  2مل االتفاقية؛
(ج) إجراء ا تعرا جنسا من جي لت ررعاهتا كجزء مل ااصـالح القـانني
اااار حاليال سا جيعلد تثالل على حنني كامـ مـع االتفاقيـةة ضـما إلىـاء أ إصـالح مجيـع
األحكا التمييزرة سا ر ذلك األحكا املتعلقة بقانني األ رة القانني اانااي؛
( ) تفعي األنظمة املطلنيبة مل أج التنفي الكام لقانني منع العنف العـاالي
(  )2012قانني منع االجتاا بال /ر ( .)2013
إتاحة ُ ُ/العدالة
ترحـ اللجنــة بامل/ــا اات الت ــررعية املختلفــة الــيت ه اختاذشــا مــل أجـ بســر إقامــة
ِّ - 12
العــدل ر الد لــة الطــرنة مــل ذلــك مــثالل م ــر قــانني املعنينــة القاننينيــةة م ــر أ ّلــة
ارـة ال ـ ني ة م ـر عدالــة األحـدال م ــر السـلطة القضــااية.
ااث/ـاتة م ــر
على أ اللجنة مـا زالـت من ـىلة إزاء ا ـتمراا ااـنياجز الـيت مـا برحـت تنياج ـا املـرأة ييمـا
رتعّلــق ب تاحــة ُــ /صــنيهلا إا العدالــة شــني مــا وــنيل بــر املــرأة بــر اللجــنيء إا أ جــد
اانوان القاننينية ر ءر إا إيقا املرأة الثقة ر السـلطة القضـااية .تالحـل اللجنـة مـا رلـي
ر إ اا شعنيا ةاص بالقلق:
(أ) قوـنيا ا ـتقالل القضـاء إا جانـ حــاالت التحيـز جـني الوـنيا النمطيــة
اانسانية املقنيلَ/ة بـر صـفنين القضـاة مسـ يل إنفـاذ القـنيانرة تيـاب ااجـراءات املراعيـة
ال عـل القـداة احملـد ة لل ـر ة علـى التعامـ بطررقـة مراعيـة للناحيـة
للننياحي اانسانيةة يض ل
اانسانية مع ال كا ّ املقدءمة مل جان النساء ب انت اكات ما هلل مل حقنيقة ؛
(ب) األحكــا التمييزرــة املعمــنيل هبــا حالي ـال ييمــا رتعّلــق س ــااكة املــرأة ك ــاشدة
إضـاية إا حــاالت التـ ةري ر إصــالح أحكــا ااث/ــات املت ـدء ة املطلنيبــة للتعامـ مــع جــراام
العنف اانسي؛
(ج) عد تنييري املعلنيمـات ب ـ مـا للمـرأة مـل حقـنيق تكفلـ ا االتفاقيـة ب ـ
اا اا القانني القاامة شني ما ودء مل قداة املرأة على املطال/ة سثـ شـ ه ااقـنيق ةاصـة مـا
رتعلّق بالطالق ما رتو حباالت العُنف.
 - 13ب ّ اللجنة الد لة الطرن على:
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التعجي باعتما م اارع القنيانر اليت ما زالت مطر حة أما الرملا بىية
(أ)
تدعيم قـداة الد لـة الطـرن علـى إقامـة العـدلة منـ ا بالـ ات م ـر قـانني املسـاعدة
ارـة ال ـ ني ة م ـر قـانني عدالـة
القاننينية م ر قانني أ لّة ااث/اتة م ر
األحدال مث م ر قانني السلطة القضاايةة مع ا ت/عا متط لّ/ات ااث/ات اليت متيِّـز ضـد
املرأةة يضالل عل ضما املسا اة ر نظر ننيعية أمهية اايا ات اليت تُديل هبا املرأة بنيصف ا
مل ال ني ؛
(ب) عم ا تقالل القضاء إقـراا أ جـد اانوـان القاننينيـة السـررعة املتاحـة
لواحل املرأةة مع العم مل ةالل اللنيااح ااجراءات الكاييـة علـى ضـما معاملـة املـرأة
الــيت تُ/ل ـ عــل حــد ل انت ـ اكات ال ــيما ر حــاالت العُنــفة بطررقــة مراعيــة للُ/عــد
اانسا على مداا مجيع مراح ااجراءات القضااية؛
(ج) اختــاذ التــدابري الراميــة إا زرــا ة متثي ـ النســاء ر خــلك القضــاء ةاصــة
كقاضيات مس الت ر احملاكم؛
( ) هتي ة ُ /التدار املن جي ب حقنيق املرأةة للقضـاة املـدنيعر العـامر
مس ـ يل إنفــاذ القــنيانر ةاصــة ال ــر ة احملــامرة ة ضــما ااملــا الكــار باالتفاقيــة
بالتنيصيات العامة للجنة بالفقد القضااي املطر ح ر إ ـاا الر تنيكـنيل االةتيـاارة مـع
تط/يق ش ا كلد بنيا طة السلطة القضـااية حبيـ رُوـ/جح جـزءال ال رتجـزأ مـل مجيـع بـرام
بناء القداات؛
(شـ) تعزرــز عــي املــرأة حبقنيق ــاة ن ــر املعلنيمــات املتوــلة ب جــد اانوــان
املتاحة هلا ر حالة حد ل انت اكات هل ه ااقنيق.
اآللية الني نية للن ني

باملرأة

 - 14ترحِّـ اللجنــة بالتع ــد الـ ر قطعتــد ااكنيمــة ر شـ ر ت ــررل الثــا اننييمر 2013
ييما رتو بالتمكر االقتوا ر للمرأة عد التسـامح إ القـلا إزاء العُنـف املنيجنيـد ضـد املـرأةة
باتء/ا يا ة مسا اة اانسرة املطر حة ر إ اا ةطة العمـ اال ـتراتيجية للد لـة الطـرن
()2016-2013ة يضالل عمءا ه م ةرال مل تعير ج ات اتوـال معنيـة بـاألمنيا جنسـانية ر
مجيــع ال ـنيزااات املوــاحل .بيــد أ اللجنــة ت ــف أل التىــيريات الــيت ه إ ةاهلــا علــى ضــع
شيك اآللية الني نية ةالل يترة اابالغة قـد أ ءت إا إضـعان قـداهتا امل سـية علـى ضـع
ةطط يا ات متجانسـة مسـتدامةة علـى كفالـة التعمـيم الفعءـال للمنظـنيا اانسـا عـر
القطاعات ذات الولةة ا كا لد ت ثري ليب على يعالية تنفيـ االتفاقيـة .كمـا رسـا ا اللجنـة
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االن ـــىال إزاء نقـــص املـــنياا املاليـــة ال /ـــررة التقنيـــة الالزمـــة لـــنيزااة القـــانني ال ـ ـ
اانسانيةة اليت أعيد ت كيل ا م ةرالة مل أج أ تضطلع بنيالرتـ ا علـى حنـني يعءـالة كـ لك
ب نقص املعلنيمات املتولة بتنفي اصد تقييم يا ة املسا اة بر اانسر.
 - 15تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
(أ) تـــدعيم مركـــز شيكـ ـ زااة القـــانني ال ـ ـ اانســـانية الـــيت أعيـــد
ت ــكيل ا جم ـدء الة مــع تز رــدشا بالســلطات الكاييــة ســا رتــيح هلــا ضــع يا ــات بــرام
مستدامة تست دن بقي ق مسا اة اانسر بطررقة شاملة سا ركف التنسيق الفعنيال لعمليـة
مراعاة الُ/عد اانسا على األصعدة كاية؛
(ب) ختويص املنياا ال /ررة املالية الكاييـة املسـتدامة لوـاحل اآلليـة الني نيـة
سا رتيح هلا أ اء م متـ ا بوـنياة يعءالـة ر مجيـع جمـاالت متكـر املـرأةة مـع متكـر اآلليـة مـل
إتاحــة ُــ /التــدار املن ـ جي ملنيلفي ــا للمس ـ لر مــل الــنيزااات األةــرّ ســا رضــمل
ااملا الكار باالتفاقية بالتنيصيات العامة الوا اة عل اللجنة؛
(ج) إن اء آليات لتقيـيم األثـر النـاجم عـل يا ـة مسـا اة اانسـر سـا ركفـ
اصدشا تقييم ـا بوـنياة كاييـة سـا رـ ءر إا ا ـتنااة السيا ـات الـيت رـتم اختاذشـا بعـد
ذلك ر ش ا املضماا.
امل سة الني نية اقنيق اانسا
 - 16انطالقلا مل النيالرة الـيت تضـطلع هبـا مفنيضـية حقـنيق اانسـا ر اصـد حقـنيق املـرأة
تلقّي ال كا ّ ب هناة تُعرب اللجنة عل عنيامـ ان ـىاهلا العميـق إزاء ااجـراءات القاننينيـة
اليت اخت هتا احملكمـة العليـا ضـد املفنيضـية ر أعقـاب تقررـر قدءمتـد ةـالل اال ـتعرا الـد ار
ال ــام للد لــة الطــرنة تــرّ أ مث ـ ش ـ ه ااجــراءات تقــنيِّ بوــنياة ةطــرية ا ــتقالل
املفنيضية.
 - 17هتي اللجنة بالد لة الطرن أ تضمل قداة انة حقنيق اانسا علـى أ تضـطلعة
ر إ اا مل اال تقاللية الكاملةة مع ا ت/عا أر إجـراءات انتقاميـةة بنيالرتـ ا النيا ـعة ب ـ
حقنيق اانسا على النحني ال ر كفلد الد تنياة سا ر ذلـك الرتـ ا ر العمـ ب ـ حقـنيق
املرأة /قلا للم/دأ املتوـ بنيضـع امل سـات الني نيـة مـل أجـ تعزرـز ارـة حقـنيق اانسـا
(م/ا ئ باارس قراا اامعية العامة 48ا 134امل اخ  20كانني األ لا رسمر .)1993
التدابري اخلاصة امل قتة
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 - 18ت عر اللجنة باالن ىال أل امل/ا اات الت ـررعية املقدءمـة إا الرملـا ب ـ بـدء اتء/ـا
نظــا ااوــص ر االنتخابــات الرملانيــة االنتخابــات احملليــة للــت تُجاةبــد بــالريض بوــنياة
متكراة .تالحل مع القلق تيـاب التـدابري اخلاصـة امل قتـة بنيصـف ا عنوـرلا منـ جيلا مـل شـ ند
التعجي ـ بتحقيــق املســا اة املنيضــنيعية بــر املــرأة الرج ـ ر مجيــع جمــاالت االتفاقيــةة بــرتم
ااصالح القانني اااار حاليال.
 - 19تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
(أ) مضــاعفة ج ني شــا لتعزرــز عــي األحــزاب السيا ــية ب ـ
التدابري اخلاصة امل قتة سا ركف إملام ا سف ني التدابري اخلاصة امل قتة؛

ــابع نطــاق

(ب) إ ااج أ اس ت ررعي مل أج ا عتما التدابري اخلاصة امل قتـة ر م ـر
قانني مسا اة اانسرة تنفي التدابري اخلاصة امل قتة ر أشكا ل خمتلفةة من ا مثالل بـرام
التنياص الدعم ااعالمية نظا ااوص اار التدابري اال ت/اقية املنيجء ـة حنـني بقيـق
نتاا صنيالل إا بقيق املسا اة املنيضنيعية للمرأة مع الرجـ ر مجيـع اجملـاالتة ال ـيما
ر اايـــاة االقتوـــا رة السيا ـــية العامـــة حيــ ال تـــزال املـــرأة منقنيصـــة التمثيــ ة مـــع
ا ــتخدا ش ـ ه التــدابري للتو ـدءر اــاالت اارمــا عــد املســا اة الــيت تنياج ــا النســاء
ةااج جزررة ماليد على صعيد اازا األةرّ النااية على حنني ما تعانيد النساء امل ـاجرات
النساء مل ذ ات ااعاقات الالاي رترأ ل األُ ةر املعي ية
الونيا النمطية املقنيل/ة املماا ات الضااة
 - 20ييما تننيِّه اللجنة جب ني الد لة الطـرن ر مكايحـة الوـنيا النمطيـة اانسـانية املقنيل/ـة
مل ةالل نظا التعلـيم ـاا ااعـال ة يـ اللجنـة تُعـرب عـل قلق ـا إزاء ا ـتمراا الوـنيا
النمطية التقليدرة املقنيل/ـة الرا ـخة بعمـق ييمـا رتوـ بـ اا مسـ ليات املـرأة الرجـ ر
األ رة ر اجملتمعة حي امل/الىة ر ت كيد ا املرأة كز جة أ مقدءمة للرعارةة يضالل عـل
اايلنيلة بين ا بر ت كيد ما هلا مل حقنيق أ م ااكت ا الفعءالـة ر عمليـات صُـنع القـراا ر
اار جنيان ااياة السيا ية العامة .ب ت ف اللجنة على جـد ةـاص إزاء قوـنيا التـدابري
املتخ ة للتودءر إزاء تف ءي الونيا النمطية ااامدة املقنيل/ة بر صفنين النساء أنفس ل ب ـ
اشل ر اجملتمع .كما أهنا ت ـعر بـالقلق إزاء االجتـاه املتوـاعد ر التفسـريات احملايخظـة للـدرل
ـا ر ـجءع علـى جـني األاـارب ااامـدة املقنيل/ـة رـ ثّر ـل/لا علـى املـرأة الفتـاة علـى حنـني مــا
اعتريت بد الد لة الطرن ةالل اانياا .اللجنة ت عر بالقلق كـ لك إزاء ن ـنيء حـاالت مـل
عملية ةتا اانال ر الد لة الطرن برتم جني إجراءات ت ررعية اظْر ش ه العملية.
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 - 21تنيصــي اللجنــة بـ تعمـ الد لــة الطــرن علــى عــم ج ني شــا مــل أجـ مكايحــة
الو نيا النمطية املقنيل/ة التمييزرـةة تعزرـز قيمـة املسـا اة املنيضـنيعية بـر املـرأة الرجـ ر
اجملتمع كك  .هل ه الىارة علي ا أ تقني سا رلي:
اعتمـــا اال ـــتراتيجيات الالزمـــةة ســـا ر ذلـــك ـــالت تعزرـــز الـــنيعي
(أ)
التثقيف لواحل اام نيا العا ة مست ديةل بال ات الفتيات النسا ء اآلبـاء املع لممـرة مـع
إ ااة اانيااات عقد املنتدرات إجراء امل ا اات مع القا ة الدرنيرة مست دية ر ذلـك
تعزرز الونيا تري النمطية الونيا ااجيابية للمرأةة إقراا ةط أ اس م شرات اضـحة
لقياس مدّ التقد احملرز حجم النتاا النامجة عل تلك اال تراتيجيات؛
(ب) ضما التنفيـ الكامـ للقـنيانر الـيت تـ ثمم عمليـة ةتـا األنثـى مـع تقـد
مرتك/ي ا إا احة العدالة.
العنف ضد املرأة
 - 22مع التننيرد جب ني الد لة الطرن ر تدعيم أحكا قاننيهنـا اانـااية الـيت تـريض العنـف
املنيجءد للمرأةة ي اللجنة تالحل مع القلق ما رلي:
(أ) أ االتتوــاب الز اجــي لــيس م ثيمــلا علــى حنــني صــررح ر قــانني ااــراام
اانسية .كما أ املا ة  14مل القانني اقم 12ا 2009ال ر رقضـي باألحكـا اخلاصـة الـيت
تتعام مع مرتكيب جنارة اار اء اانسي لأل فال تتـيح ا ـتثناءات ر حالـة اانارـات اانسـية
ضد الفتيات املتز جات املرةتكَ/ة بنيا طة أز اج ل؛
(ب) عد إنفاذ قانني العُنف املزنيل املعتةمد ر عا  2012ر ضـنيء اففـا
حاالت العُنف املزنيل املَ/ل عن ا؛

عـد

(ج) قونيا إ اا ارة ضحارا العُنفة ةاصة ما رتعليق بقلة املـنياا عـد يعاليـة
مراكز ةدمات ارة األ رة ال/ينيت اآلمنة؛
( ) النيصمة االجتماعية اليت تلحق باملرأة اليت تريع الدعنيّ إا احملكمـة ر قضـارا
ال عل انت ـاا التوـنيءا بـر صـفنين مسـ يل إنفـاذ القـنيانر بـ
العنف اانسي العاالية يض ل
حاالت العُنف املزنيل أمنيا عاالية ةاصة شني ما ونيل بر اجملين علي ل بر اابالغ.
 - 23ب ّ اللجنة الد لة الطرن على:
اعتمــا ت ــررعات ةــ ءد ةة ضــمل إ ــاا زمــين اضــحة مــل أجــ جتــر
(أ)
االتتواب الز اجي بىري أر ا تثناءات؛
8/20

15-03741

CEDAW/C/MDV/CO/4-5

(ب) ضما التنفي الفعءال لقـانني منـع العُنـف املـزنيلة سـا ر ذلـك مـا رـتم مـل
نيةة إن ـاء اآلليـات الـيت تكفـ
ةالل ختويص املنياا املالية الكايية لتنفي ةطة عم
ا تجابة مس يل إنفاذ القنيانر إزاء ال كا ّ املقدءمة ييمـا رتوـ بـالعنف ضـد املـرأة مـع
التحقيق يي اة يضالل عل ةاكمة ااناة معاق/ت م؛
ضــع نظــا ي ءعــال لرصــد تقيــيم تنفي ـ يعاليــة أثــر اا ــاا الت ــررعي
(ج)
ة ضةع هلا ااناة؛
عد احملاكمات اا انات اليت ة
اادردة مجع بيانات م/نيءبة ب
( ) تدعيم ُُ /املساعدة إعـا ة الت شيـ املتاحـة للمجـين علـي ل مـل ةـالل
إن اء نظا شام للرعارة لواحل النساء مل ضحارا العنفة سا ر ذلك تـنييري ُـ ُ/الـدعم
الطـيب النفســا مــع إ ــداء امل ــنياة تــنييري ةـدمات إعــا ة الت شيـ ر مجيــع أحنــاء إقلــيم
الد لة الطرن .هل ه الىارة رن/ىي زرا ة يعالية مراكز ةدمات األ رة اامارة إضـاية إا
ال/ينيت اآلمنة مل ةالل تز ردشا سا ركفي مل التمنير مل العاملر املدانيبر؛
(شـ) ن ر معلنيمات اضحة منيجني ة بدردال حنني الف ات املست دةية سل ر ذلك
الفتيات املراشقات النساء امل اجراتة ب جتر األشكال املختلفة للعُنف ضمل اا اا
الت ررعي اادرد؛
( ) اختاذ التدابري الرامية لت ـجيع النسـاء علـى تقـد ال ـكا ّ ااناايـةة مـع
القضاء على عمليات التنميط النيصم اليت تنياج ا النساء مل ضحارا العنـف ـل رطـال
حبقنيق ل.
االجتاا اال تىالل ألترا

ال/ىاء

 - 24ترحِّـ اللجنـة بت ـررعات مكايحـة االجتـاا الـيت ه إنفاذشـا ر عـا 2013ة ب ن ــاء
انة مراق/ة حكنيمية ر ش ا املضماا .ييمـا تالحخـل مـا ـيتم مـل اعتمـا ةطـة عمـ نيـة
ضع م/ا ئ تنيجي ية على املستنيّ الني ين لتحدرد شنيرءة الضحارا تقـد املسـاعدة هلـلة إ ّال
ال
أهنا ت عر بالقلق إزاء حاالت التـ ةري ر إقامـة املالجـل الالزمـة ارـنياء ضـحارا االجتـااة يضـ ل
عـل تيـاب ااجـراءات الكفيلـة بتحدرــد شخوـية الضـحارا ر مرحلـة م/كـرة إ ااة ااــاالت
ذات الولة ارة اجملين علي ل .اللجنة تكرِّا ما رسا اشا مل شنيات إزاء األشـكال الناشـ ة
مـــل حـــاالت االجتـــاا الـــداةلي (CEDAW/C/MDV/3ة الفقـــرة  .)21إزاء ةطـــنياة االجتـــاا
الداةلي بالنساء الفتيات النازحات مل اازا النااية الالاي رتم إااق ل ضـمل أ ـر معي ـية
ر ماليد التما ال لفرص التعليم العايل.
 - 25تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
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عم تنفي قانني منع االجتاا بال /رة سا ر ذلك مـا رـتم مـل ةـالل تعزرـز
(أ)
ج ني بناء القداات مل أج مس يل إنفاذ القنيانر أيرا ارات ااد سا رزرد مـل
قداهتم على بدرد شنيرة الضحارا املمكل تعر ض ل لالجتاا؛
(ب) اصــد املــنياا ال /ــررة املاليــة التقنيــة الكاييــ ة مــل أجــ انــة املراق/ــة
ااكنيمية ك لك مل أج تنفي ةطة العم الني نية ملكايحة االتءجاا بال /ر؛
(ج) إقــراا الر تنيكــنيالت املالامــة الــيت تكف ـ التحدرــد امل /مكــر هلنيرــة ضــحارا
االجتااة إمكانية إحالت ل إا حي رتلقر املساعدة امل ازاةة ةاصة النسـاء امل ـاجرات
الررف ياتة مع إن اء اآلليات الالزمة اجراء التحقيقات ةاكمة معاق/ة مـرتكيب جرقـة
االجتاا؛
( ) القيــا بــاامع املن ـ جي للمعلنيمــات املتوــلة باالجتــاا بالنســاء الفتيــاتة
نياء إا الد لة الطرن أ من ا أ ر نطاق اة مل أج اختاذ تدابري اعية تكفـ التوـدءر
هل ه الظاشرةة با اضاية إا إجراء ال/حنيل ب ـ العنيامـ الداةليـة املتوـلة خبطـر االجتـاا
بالنساء الفتيات املنتميات إا املنا ق الررفية اازا الناايةة ـل رسـاير إا ماليـد أ إا
اازا األةرّ حبثال عل ي رص التعليم العم حي رتعرنيضل هل ا االجتااة مع اختـاذ التـدابري
اليت مل ش هنا اادء مل ش ه املخا ر؛
(شـ) النظــر ر توــدرق الر تنيكــنيل ال ـ ر رقضــي سنــع قمــع معاقَ/ــة االجتــاا
املكم ـ التفاقيــة األمــم املتحــدة ملناشضــة اارقــة
باألشــخاصة خباصــة النســاء األ فــالة ِّ
املنظمة عر الني نية.
 - 26تالحل اللجنة مع القلق جتر النساء الالاي قاا ل ال/ىاء ر الد لة الطـرنة ةاصـة
صد ا اا انات األحكا حبـق النسـاء الالاـي رـزا لل ال/ىـاء .كمـا ت ـف اللجنـة إزاء نقـص
املعلنيمات ال/يانات املتولة بالنساء الضالعات ر ال/ىاء ب ـ عنيامـ اخلطـر الراشنـة املتوـلة
بوناعة السياحة املتنامية ر الد لة الطرنة يضالل عمءا رتعلّق برام ااقال عل اا ة ال/ىـاء
ةدمات إعا ة الت شي بالنس/ة لل/ىاراة بال ات ما رتو بـــ (أ) النسـاء الفتيـات املتنياء ـات
ر جتــااة املخـدءاات (ب) النســاء امل ــاجرات الالاــي رُفــا بـ هنل رتعرضــل لالجتــاا ألتــرا
اال تىالل اانسي أ االقتوا ر مث رنياج ل الترحي عندما تدامه ل ال ر ة.
 - 27تنيصي الد لة اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
(أ) النظــر ر ا ــتعرا
النساء امل ااكات ر ال/ىاء؛
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(ب) مجع بيانات إحوااية م/نينيبـة ب ـ نطـاق حجـم ال/ىـاءة إجـراء اا ـة
لت قيــيم األ ــ/اب اا ارــة هلـ ه الظــاشرةة مــع إرــالء اشتمــا ةــاص لعنيامـ اخلطــر املرت/طــة
بقطا السياحة باهلجرة جتااة املخدءاات؛
(ج) اختاذ التدابري الرامية إا منـع ا ـتىالل النسـاء الفتيـات ألتـرا ال/ىـاءة
ةاصــة النســاء امل ــاجرات النســاء الضــالعات ر جتــااة املخ ـدءااتة مــع إن ــاء بــرام
الت شي لواحل النساء الفتيات العامالت ر جمال ال/ىاءة سا ر ذلك إقامة املالجل إن اء
برام ااقال عل املماا ة بالنس/ة للنساء الالاي ررت ر ترك اا ة ال/ىاءة يضـالل عـل
إتاحة يرص بدرلة ا ااا الدة ؛
امل ااكة ر ااياة السيا ية العامة
 - 28ت ننيءه اللجنة لاشرة إجيابية تتمثي ر ااتفا متثي املرأة ر األحزاب السيا يةة جـني
أجنحة نسااية يعءالة ضمل العدرد مل األحزاب السيا ية .على أهنا ما زالت ت ـعر بـالقلق أل
اانياجز االجتماعية الثقايية ما زالت ت ءر إا النيصـم االجتمـاعي حبـق النسـاء الرات/ـات ر
ا مل ااكة ر ااياة السيا ية العامة ا ونيل بين ل بر الترشـح للمناصـ العامـة .كمـا أهنـا
ت عر بالقلق إزاء قونيا متثي املـرأة ر الرملـا ر املناصـ ااكنيميـة ر السـلطة القضـاايةة
يضالل عل مستنيّ صُنع القراا ر لك اخلدمـة املدنيـة .بااضـاية إا ذلـكة ياللجنـة ت ـف
إزاء امل ااكة احملد ة للمرأة ر جمال ااكم احمللي على املسـتنيّ اجملتمعـي ةاصـة ر جمـالس
اازا املرجانية اار اازا املد .
 - 29تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
االضــطال ب ن ــطة تعزرــز الــنيعي مــل أج ـ السيا ــير القــا ة احمللــير
(أ)
ةاصــة الرجــا لة يض ـالل عــل اام ــنيا العــا ة ب ـ أمهيــة امل ــااكة الكاملــة املتســا رة
صــنع القــراا بىيــة القضــاء علــى املنياقــف االجتماعيــة منياقــف
للمــرأة ر عمليــة القيــا ة ُ
النيصارة األبنيرة ذات الولة؛
(ب) زرـا ة ا أمهيـة املـرأة ر جمـال السيا ــة سـا ركفـ ترمجـة م ــااكت ا إا
حي االضطال ب اا قيا رةة مع العم بال ات على ا ت دان النساء املرشءحات حاليال
احملت ةمـ ترشــيح لة تــنييري ااــنيايز الالزمــة مــل أج ـ قيــا األحــزاب السيا ــية بتســمية
أعدا متسا رة مل النساء املرشءحات أ نية باملرشءحر الرجال؛
(ج) اعتما برام لتقد املنياا املالية إ داء امل ـنياة التقنيـة مـل أجـ إ ااة
ال عمءــا رــتم ا ــت دايد ر جمــال بنــاء القــداات تعزرــز املعــاان املتوــلة
اامــالتة يضــ ل
15-03741

11/20

CEDAW/C/MDV/CO/4-5

بامل ـااات القيا رـة التفا ضـية بـر صـفنين النسـاء الالاـي رـرت ر النيصـنيل إا املنياقـع
العامة؛
( ) اختــاذ تنفيــ التــدابري اخلاصــة امل قتــة ر شــك حوــص مــز ني ة سعــارري
مرجعية جدا ل زمنية ةدء ة مل أج زرا ة متثي املرأة ر منياقع شتءى سـا ر ذلـك منياقـع
صــنع القــراا ر الرملــا ر املناصـ ااكنيميــة ر الســلك القضــااية كـ لك ر مجيــع
ُ
شي ات ااكم احمللي على مستنيّ اازا املرجانية اا زُا األةرّ.
اانسية
 - 30ت ــعر اللجنــة ب ـالقلق أل قــنيانر اانســية ر الد لــة الطــرن تر ــي شــر ال خمتلفــة
للنساء عل الرجال ييما رتعلّق بنق اانسيةة حي رتنيقيف األمـر بالـ ات علـى الدرانـة ااالـة
الز اجية ا قد رفضـي كنتيجـة لـ لك إا التـ ثري ب ـك تـري متنا ـ علـى األبنـاء املنيلـني رل
ةااج اابطة الز اج مل أم ات أجن/يات.
 - 31تنيصي اللجنة أ تنقّح الد لـة الطـرن قـنيانر اانسـية املعمـنيل هبـا علـى صـعيدشا
مل أج إزالة التمييزة ييما رتع لّـق حبـاالت نقـ اانسـيةة ضـد النسـاء األجن/يـات ـل هلـل
أ فال مل اجال ملدرفير ةااج اابطة الز اج.
التعليم
 - 32ييما تننيِّه اللجنة بالتقد املحرةز ر زرا ة معدءالت التحاق ال/نـات باملسـتنيّ االبتـدااي
مــل التعلــيم إكمــال ش ـ ا املســتنيّة إ ّال أ اللجنــة تُع ـرجب عــل قلق ــا إزاء ةد رــة مــا رتــاح
للفتيــات مــل ُــ /االلتحــاق باملســتنيرات األعلــى مــل التعلــيمة مــل التــدار امل ــين الــتقين
بســ /الوــنيا النمطيــة املقنيل/ــة العق/ــات ااىراييــة .كمــا ت ــعر اللجنــة بــالقلق إزاء القيــني
املفر ضة حبكم األمر النياقع على إعا ة التحاق املراشقـات اانيامـ الفتيـات املتز ِّجـات
الثامنة ع ـرة بالنظـا التعليمـي الر ـي .بااضـاية إا ذلـك تالحخـل اللجنـة مـع القلـق تركّـز
النساء الفتيات ر امليا رل التقليدرة للداا ة.
 - 33تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
تــنييري ــاا املنياصــالت املدا ــية جمانــلا تقــد املســاعدة االقتوــا رة
(أ)
للفتيـــات ال ـــيما ر املنـــا ق الررفيـــة ر ااـــزا الناايـــةة تعزرـــز ُـــ /صـــنيهلل إا
املستنيرات األعلى مل التعليمة يضـالل عـل ااـدء مـل التسـرب مـل الداا ـة بسـ /عنيامـ
شتءى من ا االشتىال بالعم املزنيل الز اج امل/كمر اأ حاالت اام امل/كمر؛

12/20

15-03741

CEDAW/C/MDV/CO/4-5

(ب) صياتة يا ات شاملة تكفـ معـا ة االلتحـاق بـالتعليم مـل أجـ متكـر
الثامنـة ع ـرة مـل العمـرة
الفتيات اانيام األم ات ال ابات الفتيات املتز ءجـات
مـــل منياصـــلة االلتحـــاق باملدا ـــة أ معـــا ة شـ ـ ا االلتحـــاقة مـــع ضـــما تعمـــيم شـ ـ ه
السيا ات على مستنيّ مجيع املن ـتت التعليميـة كـ لك بـر صـفنين اآلبـاء اجملتمعـات
احمللية؛
(ج) ت جيع النساء الفتيات على اةتياا ميا رل تـري تقليدرـة للتعلـيم العمـ
امل ين ةاصة املنياضيع التكننيلنيجية العلميةة مل ذلك مثالل الداا ات ال/ي ية اهلند ـية
اليت تتسم ب مهية ةاصة ر الد لة الطرن.
العمالة
ترح ـ اللجنــة ب ن ــاء احملكمــة العماليــة ر عــا  2008باعتمــا ت ــررعات شــاملة
ِّ - 34
ال عمءـا
تنصء على تقاضي األجر املتسا ر بر املرأة الرج عل العمـ املتسـا ر القيمـةة يضـ ل
حــل مــع القلــق ااتفــا النســ/ة امل نيرــة للنســاء
ص علــى ارــة األمنيمــة .علــى أ اللجنــة تال خ
رــن ء
العــامالت اســاب الـ ات أ املســتخدةمات ر القطــا تــري املــنظيم حيـ رفتقــر إا اامارــة
القاننينية الضما االجتماعية إضاية إا ااتفـا معـدءل ال/طالـة بـر صـفنين النسـاء جـني
ثىرة أجررـة بـر اانسـر ر القطـاعر العـا اخلـاص علـى السـنياء .كمـا تالحخـل اللجنـة مـع
القلق لر ن العم اال تىاللية للنساء امل اجرات املسـتخدةمات كعـامالت ر املنـازل .ييمـا
تالحخـل مـا ه مـل إجيــا يـرص اقتوـا رة للمـرأة ر قطــا السـياحةة إ ّال أ اللجنـة مـا برحــت
ت ــعر بــالقلق إزاء ةيــااات ااــراك احملــد ة يض ـالل عــل املقا مــة الثقاييــة مــل جان ـ ا ُأل ــر
ا تخدا املرأة ر قطا السياحة املتنامي.
اجملتمعات احمللية سا ونيل
 - 35تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
اختاذ التدابري الالزمة لتعزرز النيعي بر صـفنين النسـاء املنيلّفـاتة سـل ر
(أ)
أحكا قانني العم ة ةاصـة مـا رتوـ بـالتحر ش اانسـي
ذلك النساء امل اجراتة ب
ما رتع لّق ب جد اانوان املتاحة امارة ما هلل مل حقنيق؛
(ب) رح بيانات م/نيءبة علـى أ ـاس نـني ااـنس ب ـ ضـع املـرأة ر ـنيق
العم تضييق شنيءة األجر بـر اانسـرة سـا ر ذ لـك مـا رـتم مـل ةـالل التوـدءر للفوـ
امل ين على أ اس نني اانس مع تفعي م/دأ األجر املتسا ر عل العم املتسا ر القيمة؛
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(ج) توـــميم تنفيـ ـ يا ـــات عامـــة مـــل شـ ـ هنا تني ـــيع التىطيـــة باامارـــة
االجتماعية لواحل النساء العامالت ر االقتوا تري الر ي ك لك النسـاء املسـتخدةمات
اساب ال ات؛
( ) التوـدءر للعق/ــات الــيت بــنيل بــر املــرأة بــر ةــنيل ــنيق العم ـ ة مــل
ةالل إنفاذ التدابري الراميـة لتعزرـز التنيييـق بـر املسـ ليات األ ـررة مسـ ليات العمـ
للنساء الرجال؛
(شـ) تنظيم اصـد لـر ن العمـ للنسـاء امل ـاجرات امل سـتخدمات كعـامالت
باملنــازل مــل أج ـ ارت ـ ل مــل االــة العم ـ اال ــتىاليلة شــني مــا رــتم عــل ررــق زرــا ة
عمليات التفتيش ير ترامات على أاباب العم مل اا ي اال تىالل؛
()

تعزرز الف رص املتاحة للمرأة اليت تسعى إا اال تخدا ر قطا السياحة.

الوحة
 - 36تالحخل اللجنة التقد املحرز ر اادء مل ييءات األم ـات األ فـالة تنـنيءه س ـر
قـــانني صـــحة األ الطفـ ـ املعـــر حاليـ ـلا علـــى الرملـــا  .كمـــا ترحءـ ـ باعتمـــا اخلطـــة
اال ــتراتيجية الني نيــة ب ـ يــري س نقــص املناعــة ال /ــررة متنياليــة نقــص املناعــة املكتس ـ
(اارـــدز) ( )2018-2014اال ـــتراتيجية الني نيـــة للوـــحة اا ابيـــة ()2018-2014ة
ب ن اء نظا ين للت مر الوـحي ر عـا 2011ة بـدء العمـ سنـ مـنقّح مـرا ع لل/عـد
اانســا رضــم عناصــر للوــحة ااقــنيق اانســية اا ابيــة .مــع ذلــك ياللجنــة ال تــزال
من ىلة إزاء ما رلي:
ااتاحة احملد ة خلدمات التنيليـد الوـحية سـا ر ذلـك ةـدمات مـا ق/ـ
(أ)
بعد النيال ة بالنس/ة للنساء املقيمات باملنا ق النااية؛

مـا

(ب) ااتاحــة املقيــدة علــى مســتنيّ املماا ــة خلــدمات الوــحة اانســية اا ابيــة
ص
بالنس/ة إا النساء الفتيات تري املتز جاتة برتم التنيجيد الـني ين لتنظـيم األ ـرة الـ ر رـن ء
على حق ااونيل على اخلدمات بورن النظر عل ااالة الز اجية؛
(ج) تياب اا ـة بيانـات تتعلّـق بانت ـاا حـاالت ااج ـا
القانني اتم ما رُفا عل تزارده.

تـري املـ مني

تـري

 - 37تنيصي اللجنة ب تقني الد لة الطرن سا رلي:
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(أ)
الطف ؛

اختاذ اخلطنيات اليت مل ش هنا التعجي باعتما م ـر

قـانني صـحة األ

(ب) زرا ة إمكانية ااونيل على ةدمات التنيليد الوحية للنساءة سـا ر ذلـك
ةــدمات مــا ق /ـ مــا بعــد الــنيال ة ر مجيــع املنياقــع املرجانيــة ااــزا بالد لــة الطــرنة
بال ـ ات لوــاحل النســاء الررفيــاتة مــل ةــالل ضــما ااتاحــة الفعءالــة للت ـ مر الوــحي
ال ام زرا ة عد امل ااات العاملة ر جمال الرعارة الوحية؛
(ج) ضما التثقيف املالام عمررال ب ـ الوـحة ااقـنيق اانسـية اا ابيـةة
سا ر ذلك تنييري املعلنيمات املتولة بالطرااق املتاحة ملنع اامـ لتنظـيم األ ـرة مـل أجـ
تقلي عد حاالت اام تري املرتـنيب هبـا حـاالت اامـ امل/كّـرة ايـع القيـني املط/ءقـة
عن ـ د مســتنيّ املماا ــة مــل جان ـ العــاملر ر جمــال الرعارــة الوــحية علــى الفتيــات تــري
املتز ءجات؛
( ) مجــع ال/يانــات إجــراء ال/حــنيل ب ـ مــدّ انت ــاا حــاالت ااج ــا
تري امل مني تري القانني م/نيءبةل حس العمر املنيقع ااىرار؛
اال تحقاقات االقتوا رة االجتماعية
 - 38تنــنيِّه اللجنــة بالتحســل الـ ر ــرأ علــى إ ــاا اامارــة االجتماعيــة مــل ةــالل اعتمــا
قانني املعاشات التقاعدرة ر عا  2009قانني اامارة االجتماعية ر عا  .2011علـى أ
اللجنـة مـا زالــت ت ـعر باالن ـىال إزاء حقيقــة أ املـرأة ال رتــاح هلـا ـنيّ نطــاق ةـد مــل
النظم االجتماعية املعمـني ل هبـاة علـى حنـني مـا رـنعكس ر االةـتالن اااصـ بـر اانسـر ر
اشتراكات املعاشات التقاعدرة م اارع اا كا .
 - 39تدعني اللجنة الد لة الطرن إا اختاذ تدابري إجيابية مل ش هنا أ تضمل إيا ة املـرأة
بوــنياة متكاي ــة مــل مجيــع ال ـنُظم االجتماعيــة املعمــنيل هبــا ر الد لــة الطــرنة مــع العم ـ
بونياة ةاصة على زرا ة م ااكة النساءة سل ر ذلك املرأة املسـتخدمة اسـاب الـ اتة
ر نظا املعاش التقاعدر.
املرأة الررفية
حــل اللجنــة أ اللجــا اازارــة املعنيــة بالن ـ ني بــاملرأة ه
 - 40مــل الناحيــة ااجيابيــةة تال خ
منح ــا النيضــع القــانني ر قــانني الالمركزرــة لع ـا  .2010مــع ذلــك ياللجنــة ت ــف إزاء
ةد رة اال تقالل ال ر تتمتـع بـد شـ ه اللجـا ـنياء مـل حيـ النيالرـة املكلفـة هبـاة أ مـل
ال عـل قَوـر عضـنيرت ا علـى النسـاء يقـط.
حي قوـنيا إجـراءات التوـنيرت الـيت تت/ع ـاة يضـ ل
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مل شنا ي ه اللجا تُ ةعدء تري يعءالـة إا حـد كـ/ري علـى حنـني مـا اعتريـت بـد الد لـة الطـرنة
شني ما ررجع إا تياب اهلياك األ ا ـية املـنياا املاليـة .كمـا أ اللجنـة ت ـعر بـالقلق إزاء
امل ااكة احملد ة للمرأة الررفيـة ر ا ـتخدا إ ااة حنيكمـة املـنياا الط/يعيـة علـى مسـتنيّ
اجملتمع احمللية إضايةل إا قونيا التدابري املتخ ة لتعزرز التمكر االقتوا ر للمرأة.
 - 41تدعني اللجنة الد لة الطرن إا القيا سا رلي:
(أ) زرا ة لطة الرة قداة اا الن ني بـاملرأة علـى مسـتنيّ ااـزاة مـع
تز رــدشا بــاملنياا الكاييــةة ســا ر ذلــك إعــا ة العمـ ســنح عــال ات للعضــنيات ســا ركفـ
كفاءهتا قداهتا على االضطال الفعنيال بنيالرت ا مل حي إ داء امل نياة إا جمالس ااـزا
ييما رتع لّـق ب مـاج منظـنيا جنسـا ضـمل مجيـع اخلطـط السيا ـات ااااايـة املعمـنيل هبـا
على مستنيّ اازا مع إن اء آليات التنسيق بر اللجا بر جمالس اا زا؛
(ب) ضما م ـااكة املـرأة الررفيـة ر عمليـات صُـنع القـراا املـ ّث ر علـى إ ااة
املنياا الط/يعية علـى مسـتنيّ اجملتمـع احمللـية سـا ر ذلـك مـا رـتم مـل ةـالل اـا التنميـة
النسااية على صعيد اا زا؛
(ج) اعتما يا ات نيرلـة األجـ لزرـا ة مـا رتـاح للمـرأة الررفيـة مـل يـرص
تنميـة م ـااات
مداءة للدة ة سا ر ذلك ما رـتم مـل ةـالل تقـد االاتمانـات القـر
املرأة الررفية ر تنظيم امل اارع ةاصة ر جمال الزااعة ر صناعة صيد األ اك.
تىي ر املناخ الكنياال الط/يعية
 - 42ر ضنيء حالة تعر الد لة الطرن لىنياا تىير املناخ منياج تـ ا التحـدءرات املتمثلـة
ر ااد مل خما ر الكنياالة تُعرب اللجنة عـل قلق ـا إزاء امل ـااكة احملـد ة للمـرأة ر صُـنع
القــراا ا ــم السيا ــات ييمــا رتو ـ ب ـ ااة الكــنياال بــرام الــتعمري التعــار ييمــا بعــد
الكنياالة يضالل عل قونيا الت ا ا ر ش ا الود سـا رضـمل املراعـاة الكاييـة آلااء شـنيات
النساء ةاصة النساء الررفيات.
صــنع
 - 43هتيـ اللجنــة بالد لــة ا لطــرن أ تكفـ متثيـ م ــااكة املــرأة ر عمليــات ُ
القــراا ا ــم السيا ــات ييمــا رتو ـ بــاخلطط السيا ــات الراميــة إا إ ااة الكــنياال
اال تجابة لآلثاا النامجـة عـل تىيـر املنـاخ .كمـا تنيصـي اللجنـة الد لـة الطـرن بـ تعـ زءز
املسا اة بر اانسر لكي تو/ح عنورال بـال النيضـنيح ر تلـك اخلطـط السيا ـاتة مـع
ضما الت ا ا مع املرأة ر ضع تلك السيا ات اخلطط ةاصة املرأة الررفية.
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الز اج العالقات األ ررة
 - 44ترحِّ اللجنة سا يتم مل تعدرالت مل املنتةظَر إ ةاهلا على قانني األ ـرة سـا ركفـ
حــل مــع بــال القلــق أ
تنظــيم تنيزرــع األصــنيل الز اجيــة ر حالــة الطــالق .لكــل اللجنــة تال خ
العالقات اانسية اليت تتم بالتراضي ةااج اابطـة الـز اج مـا زالـت ةاضـعة للعقـاب ب حكـا
ااَلْد شني ما ر ثّر بونياة تري متنا /ة على النساء الفتيات وـنيل بينـ ل بـر اابـالغ عـل
ااراام اانسـية .كمـا ت ـعر اللجنـة باأل ـف إزاء جـني ا ـتثناءات قاننينيـة مـل ااـدء األ
ملسـج عقـني الـز اجة بااضـاية إا
لسلء الز اج شني  18نةة بنـاء علـى السـلطة التقدرررـة ِّ
ااتفــا عــد حــاالت الــز اج تــري املســجءلة ر املنــا ق الررفيــة الناايــة ســا ر ذلــك ز اج
األ فالة شني ما ر ثّر ل/لا على الفرص التعليمية الت ىيلية املتاحة لل/نات .يضالل عـل ذلـك
ت ــعر اللجنــة بــالقلق إزاء إتاحــة تع ـ ءد الز جــاتة لــني مــع جــني ضــمانات ماليــة لوــاحل
الز جاتة سا رنت عند مل آثـاا ـل/ية علـى ااقـنيق االقتوـا رة للمـرأة ر حالـة الطـالق ر
ضنيء ااتفا معدءل الطالق ر الد لة الطرن.
 - 45تنيصي اللجنة الد لة الطرن ب تقني سا رلي:
العم ة على /ي اال تعجالة على عد جتر العالقات اانسـية الناشـ ة
(أ)
عل تراضي الطرير ةااج نطاق الز اج مع إلىاء حكم االد ر شـ ه ااالـة علـى حنـني مـا
أ صت بد اللجنة ر مالحظاهتا اخلتامية السابقة (CEDAW/C/MDV/CO/3ة الفقرة )34؛
الثامنـة ع ــرة بدرــد
(ب) ضـما أ رــتم ر ااـاالت اال ــتثنااية للــز اج
املستنيّ العمرر عند ل  16نةة أ رُط لَ ااذ مل احملكمـة ر مجيـع شـ ه ااـاالت
/ق ـال للتنيصــية العامــة امل ــتركةاالتعليق العــا اقــم  31للجنــة اقــم  18للجنــة حقــنيق
املماا ات الضااة؛
الطف (  )2014ب
(ج) اختاذ اخلطنيات الرامية إا تيسـري ااجـراء الـ ر رقضـي بتسـجي حـاالت
الز اج ر املنا ق الررفية الناايةة إنفاذ التسجي االزامي اميـع حـاالت الـز اج سـا ر
ذلك ير جزاءات ر ش ا اخلونيص؛
( ) اختاذ التدابري الكفيلة بعـد الت ـجيع علـى تعـد الز جـات هبـدن حظـره
/قال للت نيصية العامة امل ـتركةاالتعليق العـا اقـم  31للجنـة املعنيـة بالقضـاء علـى التمييـز
املماا ات الضااة ( )2014؛
ضد املرأة اقم  18للجنة حقنيق الطف ب
(ج) التعجيـ ـ باعتمـــا التعـــدرالت املقترحـــة علـــى قـــانني األ ـــرةة إ ااج
ضمانات تكف التنيزرع املتسا ر للممتلكـات الز اجيـة عنـ د قـني الطـالق سـا رتفـق مـع
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املــا ة  ) 1 ( 16مــل االتفاقيــة التنيصــية العامــة للجنــة اقــم  )2013 ( 29ب ـ النتــاا
االقتوا رة للز اج العالقات األ ررة يسخ ا.
مجع بلي ال/يانات
 - 46ت عر اللجنة باالن ىال إزاء نقـص ال/يانـات امل/نيءبـة علـى أ ـاس نـني ااـنس ر عـد
مل اجملاال ت اليت تىطي ا االتفاقيةة اتـم أ ذلـك أمـر ضـر ار بالنسـ/ة لأل ـلنيب املسـت دةن
اتء/اعـد ر صُـنع السيا ـات .كمــا أهنـا ت ـعر باالن ـىال إزاء تيــاب امل شـرات ا ُأل ـر الزمنيــة
النياضحة ر ةطط العم القاامةة يضالل عل ايتقااشا إا عملية الرصد.
 - 47هتي اللجنـة بالد لـة الطـرن أ تعطـي األ لنيرـة للجمـع املنـ جي ل/يانـات شـاملة
م/نيءبـة حسـ نــني ااــنسة لطـرح م شــرات قكــل قيا ـ ا مـل أجـ تقيــيم االجتاشــات
اااصــلة ر ضــع املــرأة ر التقــد املحــرز ر بقيــق املســا اة املنيضــنيعيةة كمــا تســترعي
انت/اش ا إا التنيصية العامة اقم  9الوا اة عل اللجنـة ب ـ ال /يانـات ااحوـااية املتعلقـة
بنيضع املرأة.
إعال

من اج عم بيجر

 - 48تــدعني اللجنــة الد لــة الطــرن إا اايــا ة مــل إعــال
ج ني شا امل /لة لتنفي أحكا االتفاقية.

منــ اج عمــ بــيجر ر

األشدان اااااية لأللفية إ اا التنمية ملا بعد عا 2015
 - 49تدعني اللجنة إا إ ااج منظنيا جنسـا ة /قـال ألحكـا االتفاقيـةة ر مجيـع اا ـني
الراميــة إا بقيــق األشــدان ااااايــة لأللفيــة ك ـ لك ر إ ــاا ةطــة التنميــة ملــا بعــد عــا
.2015
الن ر
 - 50ت ــري اللجنــة إا التــزا الد لــة الطــرن بالعم ـ بوــنياة من جيــة متنياصــلة علــى
تنفي أحكا االتفاقية .ب ّ الد ل ة الطـرن علـى إرـالء االشتمـا لتنفيـ شـ ه املالحظـات
اخلتامية التنيصيات املطر حةة مل اآل حىت تقـد التقررـر الـد ار التـايل .علـى ذلـك
تطل ـ اللجنــة أ رــتم الن ــر ر املنيعــد املنا ـ للمالحظــات اخلتاميــة باللىــة (اللىــات)
الر ية للد لة الطرن ييما بر مجيع م سات الد لة ذ ات الولة على مجيـع املسـتنيرات
(الــني ين ااقليمــي احمللــي) خباصــة ااكنيمـــة الــنيزااات جملــس ال ــع الســـلك
القضااي سا رتيح تنفي شا كامالل .ت جِّع الد لة الطرن على التعـا مـع مجيـع األ ـران
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ال اابطات أاباب األعمالة النقابات العماليـةة منظمـات
صاح/ة املولحةة مل ذلك مث ل
حقنيق اانسا ة املنظمات النسـاايةة ااامعـات م سـات ال/حـنيل ـاا ااعـال
ما إا ذلك بس/ي  .كما تنيصي ب رـتم تعمـيم مالحظاهتـا اخلتاميـة ر شـك مالاـم علـى
مســتنيّ اجملتمــع احمللــي ســا رتــيح تنفيـ شا .بااضــاية إا ذلــكة تطلـ اللجنــة إا الد لــة
الطــرن منياصــلة تعمــيم االتفاقيــة بر تنيكنيهلــا االةتيــاار يكرشــا القــانني ة إضــاية إا
التنيصيات العامة الوا اة عل اللجنة على مستنيّ مجيع األ ران صاح/ة املولحة.
املساعدة التقنية
 - 51تنيصــي اللجنــة ب ـ تعم ـ الد لــة الطــرن علــى الــربط بــر تنفي ـ االتفاقيــة بــر
ج ني شا ااااايةة أ تفيد ر ش ا الود مل املساعدة التقنية ااقليمية أ الد لية.
تودرق املعاشدات األةرّ
 - 52تالحخل اللجنة أ انضـما الد لـة الطـرن إا الوـكنيك الد ليـة الرايسـية التسـعة
اقنيق اانسا (  )1مل شـ ند أ رعـزِّز متتـع املـرأة سـا هلـا مـل حقـنيق اانسـا مـل حررـات
أ ا ية ر مجيع مناحي اا يـاة .علـى ذلـك ت ـجِّع اللجنـة الد لـة الطـرن علـى التعجيـ
ارة حقنيق مجيـع العمـال امل ـاجررل أيـرا أ ـرشمة أ
بتودرق االتفاقية الد لية ب
تودِّق على االتفاقية الد لية امارة مجيـع األشـخاص مـل االةتفـاء القسـررة الـيت قّعتـ ا
أ تُودِّق علي ا حىت اآل .
متابعة امل الحظات اخلتامية
 - 53تطل اللجنة إا الد لة الطرن أ تقدِّ ة ر تضني عامرة معلنيمات ةطّيـة عـل
اخلطــنيات املتخ ـ ة لتنفي ـ التنيصــيات الــنياا ة ر الفقــرات ( 13 9أ) (ب) (ج)
( 45أ) أعاله.
إعدا التقررر التايل
 - 54تدعني اللجنة الد لـة الطـرن إا تقـد تقرررشـا الـد ار السـا س ر آذااامـااس
2019.
__________
( )1الع ــد الــد يل اخلــاص بــااقنيق االقتوــا رة االجتماعيــة الثقاييــة؛ الع ــد الــد يل اخلــاص بــااقنيق املدنيــة
السيا ية؛ اتفاقية القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنوـرر؛ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة؛ اتفاقية مناشضة التع ر تـريه مـل ضـر ب املعاملـة القا ـية أ تـري اانسـانية أ امل ينـة املعاق/ـة
ارة حقنيق العمال امل اجررل أيـرا أ ـرشم؛ االتفاقيـة
علي ا؛ اتفاقية حقنيق الطف ؛ االتفاقية الد لية ب
ارــة مجيــع األشــخاص مــل حــاالت االةتفــاء القســرر اتفاقيــة حقــنيق األشــخاص ذ ر
الد ليــة ب ـ
ااعاقة.
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 - 55تطل اللجنة إا الد لة الطرن أ تت/ع ” امل/ا ئ التنيجي ية املتنا ـقة ب ـ تقـد
التقاارر املقدنيمة سنيج املعاشدات الد لية اقـنيق اانسـا سـا ر ذلـك امل/ـا ئ التنيجي يـة
املتوـــــــلة بنيثيقـــــــة أ ا ـــــــية م ـــــــتركة بالنيثـــــــااق املتوـــــــلة سعاشـــــــدات ةـــــ ـدء ة“
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