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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
املالحظــاا ااتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمث الــدثامث ال ــا ثال ال ـ
لإلماااا العربية املتحدة*
 - 1نظرا اللجنة يف التقرمر اقامع للتقرمـرمث الـدثاما ال ـا ثال الـ لإلمـاااا العربيـة
املتحــــدة  )CEDAW/C/ARE/2-3يف جلســــتي ا  1349ث  1350املعقــ ـ يفتا يف  5تاــــرمث
ال ــا ون ربم  2015انظــر  CEDAW/C/SR.1349ث  .)1350ثتــريف قاةمــة بالقضــاما ثاأل ـ لة
املطرثحة يف ال ثيقة  ،CEDAW/C/ARE/Q/2-3ثتريف ايفثيف اإلماااا العربية املتحـدة يف ال ثيقـة
.CEDAW/C/ARE/Q/2-3/Add.1

ألف  -مقدمة

 - 2تعرب اللجنة عث تقدمرها للدثلة الطرف لتقدمي ا التقرمـر اقـامع للتقرمـرمث الـدثاما
ال ا ثال ال يف ال قت املنا ب .ثتُعرب اللجنة أمضاً عث تقـدمرها للدثلـة الطـرف ملـا قدمتـ
مــث ايفثيف ّطةيــة علــى قاةمــة القضــاما ثاأل ـ لة الـ لرح ــا ربرمق ــا العام ـ ملــا ق ـ الــدثاة،
ثترحــب بــالعرش الاــف الـ قدمـ ال ربــد ،ثلـ لإل باإلمضــاحاا الـ ّقــدِّمت ايفًا علــى
ِّ
األ لة ال لرحت ا اللجنة شف ماً أثناء احل اا .غري أر اللجنـة تق ـف ألر بعـأل األ ـ لة الـ
ثايفا يف القاةمة مل تريف إجابة علي ا أث ثايفا إجابة علي ا بص اة جزةية ربقط.
 - 3ثت ين اللجنة علـى الدثلـة الطـرف إلمفايفهـا ثربـدًا برةا ـة ـعايفة السـيدة مامسـة ـامل
الامسي ،ثزمرة الدثلة ،ثضم ممـللا مـث ثزااة الاـ ثر ااااجيـة ،ثثزااة العمـ  ،ثإيفاااا
حك مية أّرى ،ثم ساا حك مية ،ثال ع ة الداةمة لإلماااا العربية املتحـدة لـدى مكتـب
األمم املتحدة يف جنيف.
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اعتمدهتا اللجنة يف يفثاهتا ال انية ثالستا  26تارمث األثلوألت بر  20 -تارمث ال ا ون ربم .)2015
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باء  -اق انب اإلجيابية
قنـ منـ أر نظـرا يف عـال  2010يف التقرمـر يل
األث
 - 4ترحِّـب اللجنـة بالتقـدال الـ
للدثلــة الطـــرف  ،)CEDAW/C/ARE/1ربيمـــا متعلةــ بــالجراء إرـــالحاا تاـــرمعية ،ثّارـــة
تعــدمالا عــامي  2012ث  2015للقــان ر اا ــايف اقــم  51لعــال  2006باــقر مكاربحــة
ااجتاا بال ار ،ثقراا جملس ال زااء اقم  319/15F/22لعال  2012باقر تعزمز ماـاالة املـرأة
يف جمالس إيفااة اهلي اا ،ثالارلاا ،ثامل ساا اا ايفمة.
ثترحــب اللجنــة ـ يف الدثلــة الطــرف لتحســا إلااهــا امل ســي ثالسيا ــي الـ
ِّ
-5
م دف إىل اإل راع بالقضاء على التمييز ضد املرأة ثتعزمز املساثاة با اقنسـا ،م ـ اعتمـايف
أث ثضع ما ملي:
أ) اا ـــتراتيجية ال لنيـــة لـــتمكا ثامـــايفة املـــرأة اإلماااتيـــة ،ثماـــم الفتـــرة
2021-2015؛
ب) جملس الت ازر بـا اقنسـا ،لتعزمـز يفثا املـرأة يف مجيـع قطاعـاا العمـ  ،يف
أمااومام .2015
 - 6ثترحِّب اللجنة بقن يف الفترة من نظرها يف التقرمـر السـاب  ،رـديلقت الدثلـة الطـرف
أث انضمت إىل الصك ك الدثلية التالية:
أ) اتفاقيــة مناهضــة التعـ مب ثغــريب مــث ضــرثب املعاملــة أث العق بــة القا ــية أث
الالإنسانية أث امل ينة ،يف عال 2012؛
ب) اتفاقية حق ق األشخاص ذث اإلعاقة ،يف عال .2010
 - 7ثترحِّب اللجنة أمضاً بالدعم املا ال تقدِّم الدثلة الطرف للحمـالا الدثليـة الـ
ا ــت لت ا األمــم املتحــدة ثالـ هتــدف إىل إاــاء العنــف اقنســي يف العاعــاا ،ثتاــجيع تعلــيم
الفتياا.

جيم  -الا اغ الرةيسية ثالت رياا
اجمللس ال لين اا ايف
 - 8تاــدِّيف اللجنــة علــى الــدثا احلا ــم للســلطة التاــرمعية يف ضــمار التنفي ـ الكام ـ
لالتفاقية انظر بيار اللجنـة عـث عالقتـ ا مـع ال ملـانيا ،الـ اعتُمـد يف الـدثاة ااامسـة
ثاألابعا ،يف عال  .) 2010ثتدع اجمللس ال لين اا ـايف  ،شاـياً مـع ثامتـ  ،إىل ا ـاذ
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ااط اا الضرثامة املتعلقة بتنفي ه ب املالحظاا ااتامية يف الفترة مـث انر ثحـف ربتـرة
اإلبالغ القايفمة مب جب ااتفاقية.
التحفُّظاا
يط اللجنة علمـًا باملعل مـاا الـ تفيـد بـقر الدثلـة الطـرف تـداة إمكانيـة ـحب
-9
فُّظاهتــا أث تضــيي نطاق ــا بالنس ـ ة للم ـ ايف  2ث) ،ث  ،9ث ،)2 15ث ،16ث )1 29مــث
ااتفاقية .غري أر اللجنة مساثاها القل ألن مل متم حف انر ـحب أ مـث هـ ب التحفُّظـاا
ال ـ تا ـ لك عق ــة أمــال تنفي ـ ااتفاقيــة لك ـ  ،ثألن ـ مل م ضــع إلــاا زمــين لســحب ه ـ ب
التحفُّظاا.
 - 10ثت للر اللجنة الدثلة الطرف بقر التحفُّظاا على املايفتا  2ث  16ا تت اربـ مـع
م ض ع ااتفاقية ثالغرش من ا انظر بيار اللجنة املتع ل بالتحفُّظاا ثالـ اايف يف تقرمرهـا
عــث يفثاهتــا التا ــعة عاــرة ،يف عــال  .)1998ثتكــرِّا اللجنــة ت رــيت ا للدثلــة الطــرف
بتضــيي نطــاق فُّظاهتــا علــى ااتفاقيــة بغيــة ــح ا شامـاً انظــر ،CEDAW/C/ARE/CO/1
الفقــرة  .) 17ثعنــد القيــال بـ لإل ،من غــي للدثلــة الطــرف أر تضــع يف اعت ااهــا مماا ــاا
ال لدار ذاا االفياا ال قاربية ثالنُظم القان نيـة املماثلـة ،ثالـ ثاءمـت بنجـاي تاـرمعاهتا
ال لنية مـع التزاماهتـا الدثليـة املتعلقـة قـ ق اإلنسـار ،ثّارـة تلـإل املنصـ ص علي ـا يف
ااتفاقيــة .ثمن غــي للدثلــة الطــرف ضــمار التاــاثا يف ه ـ ب العمليــة مــع اجملتمــع املــد ،
ثّارة املنظماا النساةية.
املرلز القان

لالتفاقية

 - 11يط اللجنة علمًا باملعل ماا ال قدمتـ ا الدثلـة الطـرف ربيمـا متعلةـ مبرلـز ااتفاقيـة
يف النظـال القـان الـ لين ،ثلكنـ ا تق ـف ألر ااتفاقيــة ليسـت هلـا األ ـ قية حـف انر علــى
القـ انا ال لنيـة .ثتق ـف اللجنـة أمضـًا ةدثيفمـة التـدابري املتخـ ة مـث جانـب الدثلـة الطــرف
إليفااج أحكال ااتفاقية يف التاـرمعاا ال لنيـة ،ثااربتقـاا إىل معل مـاا عـث قـراااا اةـالم
ال ثايفا ربي ا إشااة م اشرة إىل أحكال ااتفاقية.
 - 12ثتكـرِّا اللجنـة ت رـيت ا بـقر تكفـ الدثلـة الطـرف أ ـ قية أحكـال ااتفاقيـة علــى
الق انا ال لنية انظر  ،CEDAW/C/ARE/CO/1الفقرة  .)13لما تطالب اللجنـة الدثلـة
ال طرف باإل راع بعملية إيفمـاج ااتفاقيـة يف النظـال القـان الـ لين للدثلـة الطـرف حـف
متسىن تط ي أحكام ا بص اة م اشرة يف اةالم ال لنية.
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تعرمف املساثاة ثعدل التمييز
 - 13تاـــــعر اللجنـــــة بـــــالقل ألنـــ ـ علـــــى الـــــرغم مـــــث ت رـــــيت ا الســـــابقة انظـــــر
 ،CEDAW/C/ARE/CO/1الفقـــرة  ،)15مل مـــتم حـــف انر إيفااج م ـــدأ املســـاثاة بـــا املـــرأة
ثالرج  ،ثألن مل متم حف انر تعرمف التمييز ضد املرأة ثربقًا للمايفة  1مث ااتفاقية ،ثمل مـتم
حظرب مب جب القان ر .لما أر اللجنـة مسـاثاها القلـ باـقر اإلبقـاء علـى أحكـال شييزمـة يف
تارمعاا الدثلة الطرف ،م مف ل ثرامة ال لر ثإلزال املرأة بطاعة زثج ا املايفة  56مـث
قان ر األح ال الاخصية) ،ثال ا تت ارب مع التزاماا الدثلة الطرف مب جب ااتفاقية.
 - 14ث تطالب اللجنة الدثلة الطرف بقر تُداِج ،يفثر مزمـد مـث اإلبطـاء ،م ـدأ املسـاثاة
بــا املــرأة ثالرجـ يف يف ــت اها ،شاــياً مــع التزام ــا أثنــاء الــدثاة ال انيــة مــث اا ــتعراش
الدثا الاـام انظـر  ،A/HRC/23/13الفقـرة  ،)85-128ثحظـر مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة ثاملعا ق ة علي ا مبا مام التمييز امل اشر ثغري امل اشر على ح ٍد ـ اء يف اجملـااا
العامة ثااارة ،شاياً مع االتزاماا مب جب املايفتا  1ث  2مث ااتفاقيـة .ث ـ ة اللجنـة
الدثلة الطرف على إلغـاء مجيـع األحكـال القان نيـة الـ ت ارـ التمييـز ضـد املـرأة ،مبـا يف
ذلإل تلإل األحكال ال اايفة يف قان ر العق باا ثقان ر األح ال الاخصـية ،باعت ـاا ذلـإل
مث املساة ال ظى باألثل مة.
ااحتكال إىل العدالة
 - 15تاعر اللجنـة بـالقل ألر احتكـال النسـاء ثالفتيـاا إىل العدالـة ،مبـا يف ذلـإل احلصـ ل
علـى تع مضـاا قان نيـة ربعالـة ،تعرقلـ باـك ّطـري امل اقـف السـل ية للمسـ ثلا عـث إنفـاذ
القان ر جتاب املرأة ،ثإحجام م عـث تسـجي شـكاثاها الـ تـدمث أعمـال العنـف الـ تُرتكـب
ضــدها .لمــا تاــعر اللجنــة بــالقل باــقر املعاملــة التمييزمــة للمــرأة يف اةــالم ،ثّارــة املــرأة
األجن ية ،ثااربتقاا إىل ّدماا الترمجة الاف مة ثاملساعدة القان نية الـ تقـديلل هلـا ،ثاألحكـال
املاديليفة بص اة غري متنا ة ال تصدا على املرأة األجن ية يف الدعاثى أمال اةالم اقناةية.
 - 16ثل ق ـاً للت رــية العامــة اقــم  )2015 33الصــايفاة عــث اللجنــة ق ـ ء املــرأة إىل
القضــاء  ،ت رــي اللجنــة الدثلــة الطــرف بــقر شت ـ التزام ــا بضــمار احتكــال املــرأة إىل
العدالــة بص ـ اة لاملــة ،ثشتع ــا بقهليــة قان نيــة متســاثمة ،ثمعاملت ـ ا معاملــة متســاثمة يف
اةــالم انظــر  ،A/HRC/23/13الفقــرة  .)81 - 128ث قيق ـاً هل ـ ب الغامــة ،من غــي للدثلــة
الطرف إزالة أ ح اجز أمال احتكال املرأة إىل العدالة .لما ت ري الدثلة الطـرف ب ضـع
يا اا ثا تراتيجياا ثبرامج شاملة ثمراعية لالعت اااا اقنسانية ،ثهتـدف إىل تيسـري
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احتكـال املــرأة إىل العدالــة ،مبــا يف ذلــإل املـرأة األجن يــة ثّايفمــاا املنــازل امل ــاجراا ،مــع
لفالة ضماناا اةالمة العم ة .ثت ري اللجنة ا لدثلة الطرف لـ لإل بـقر تصـمِّم ثتقـيِّم
أثــر بــرامج بنــاء القــدااا عــث حق ـ ق املــرأة ثاملســاثاة بــا اقنســا بالنس ـ ة للمحــاما
ثالقضــاة ثاملــدعا العــاما ثضـ ا ،الاــرلة ،مــع إمــالء اهتمــال ّــاص احتكــال ّايفمــاا
املنازل امل اجراا إىل العدالة.
انلياا ال لنية للن ش باملرأة
 - 17بينما تُعرب اللجنة عث تقدمرها للدثا اإلجيايب ال مضطلع ب اا ايف النساةي العـال،
ــدِّيف ثامــة هـ ا
إ ةا أاــا تُعــرب عــث قلق ــا لعــدل تـ اربر معل مــاا عــث اإللــاا القــان الـ
اا ايف ث لطت لآلية ثلنية للنـ ش بـاملرأة يف الدثلـة الطـرف ثمـنظةم عالقاتـ مـع الـ زاااا
ال عث م اايفب ال ارمة ثالتقنية ثاملالية مث امليزانيـة
ذاا الصلة ثخمتلف امل ساا النساةية ،ربض ً
ال لنية املخصصة ملزاثلة ناال  .ثتُعرب اللجنة عث قلق ا أمضاً باـقر ا ـتمراا عـدل ثضـ ي
مضم ر اا تراتيجية ال لنيـة لـتمكا ثامـايفة املـرأة اإلماااتيـة ،ثتنفيـ ها العملـي ،ثارـدها،
ال عـث املـ اايف املخصصـة هلـ ب اا ـتراتيجية .ثتُعـرب اللجنـة عـث قلق ـا
ثل راة تقييم ا ،ربضـ ً
ل ـ لإل ألن ـ علــى الــرغم مــث التزامــاا الدثلــة الطــرف أثنــاء الــدثاة األثىل مــث اا ــتعراش
الدثا الاـام يف عـال  ، 2008مل تناـ الدثلـة الطـرف حـف انر م سـة ثلنيـة حلقـ ق
اإلنسار شاشياً مع امل ايفئ املتعلقة مبرلز امل سـاا ال لنيـة لتعزمـز حقـ ق اإلنسـار ثاامتـ ا
م ــايفئ بــاامس) ،أث ليــة وــديليفة ثمســتقلة ّارــة باــكاثى املــرأة مــث أج ـ اإلبــالغ عــث
انت الاا حق ق اإلنسار ااارة هبا انظر  ،A/HRC/10/75الفقرة .))29 91
 - 18ثت ري اللجنة الدثلة الطرف مبا ملي:
أر تقدِّل يف تقرمرها الـدثا القـايفل معل مـاا مفصـلة عـث ثامـة ثمرلـز
أ)
ث ــلطة اا ــايف النســاةي العــال ،ثعــث عالقتــ مــع الــ زاااا ذاا الصــلة ثامل ســاا
النساةية ،ثعث مـ اايفب ال اـرمة ثالتقنيـة ثاملاليـة مـث امليزانيـة ال لنيـة املخصصـة لـ  ،لكـي
تتمكةث اللجنة مث تقييم ربعالية اا ايف لآلية ثلنية للن ش باملرأة؛
ب) أر تضمث اشـتمال اا ـتراتيجية ال لنيـة لـتمكا ثامـايفة املـرأة اإلماااتيـة
على تدابري وديليفة زمنياً ،ثم شراا ،ثغاماا ،ربضالً عث إلاا مالةم ثمنتظم للررد؛
ج) أر تناــ يفثر إبطــاء م ســة ثلنيــة مســتقلة حلقــ ق اإلنســار ،عمــ ً
ال
مب ايفئ باامس ،ثتضمث أر تك ر هل ب امل سـة ثامـة وـد يفة عـث حقـ ق املـرأة ثاملسـاثاة
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با اقنسا ،ربضالً عث لية ربعالة لتلقةي ث ـ شـكاثى النسـاء ثالفتيـاا بطرمقـة مراعيـة
لالعت اااا اقنسانية انظر  ،CEDAW/C/ARE/CO/1الفقرة .)21
املنظماا غري احلك مية ثاملداربع ر عث حق ق اإلنسار
 - 19ا تزال اللجنة تاعر بالقل باقر عدل ثجـ يف جمتمـع مـد قـ يف الدثلـة الطـرف،
لما متجلةـى مـث عـدل تـ اربر تقـاامر بدملـة تـريف إىل اللجنـة مـث منظمـاا ثلنيـة غـري حك ميـة
باقر تنفي ااتفاقية .ثتق ف اللجنة أمضاً لعدل ت اربر معل ماا عث الارث ،القان نيـة املقـراة
لتسـجي ثتاــغي املنظمـاا غــري احلك ميـة يف الدثلــة الطـرف .ثمســاثاها القلـ لـ لإل ألر
املـــداربعا عـــث حقـ ـ ق اإلنســـار للمـــرأة ثأقـــااهبم مُقـــال إاـــم متعرضـ ـ ر ألشـــكال خمتلفـــة
مث املضامقاا.
 - 20ثتكــرِّا اللجنــة ت رــيت ا بــقر تعتمــد الدثلــة الطــرف تــدابري ملم ــة ،مبــا يف ذلــإل
تعدمالا قان نية مث أج هتي ـة ثلفالـة بي ـة م اتيـة ميكـث ربي ـا تق ـيس مجاعـاا للمجتمـع
املــــــد ثحلقــــــ ق املــــــرأة ،ثميكنــــ ـ ا تنظــــــيم براجم ــــــا ثأناــــــطت ا رمــــــة انظــــــر
 ،CEDAW/C/ARE/CO/1الفقرة  .) 31ثت ري اللجنة الدثلة الطرف أمضاً بقر شتنـع عـث
أ عمـ انتقــامي ضــد املــداربعا عــث حق ـ ق املــرأة ثأقــااهبم ،ثتضــمث ــرعة إزالــة مجيــع
احل اجز اإليفاامة ثغريها أمام م ثأمال أ رهث.
التدابري ااارة امل قتة
 -21يط اللجنة علماً باإلاايفة السيا ية ال ت دم ا الدثلة الطـرف علـى أعلـى املسـت ماا
لزمـــايفة النســـ ة امل مـــة للمـــرأة يف مرالـــز رـــنع القـــراا ،ثترحـــب بقـــراا جملـــس الـــ زااء
اقم  319/15F/22باقر تعزمز مااالة املرأة يف جمالس إيفااة اهلي ـاا ثالاـرلاا ثامل سـاا
اا ايفمة .غري أر القل مساثا اللجنة إزاء عدل ثج يف ا تراتيجية ثاضحة تتـرجم هـ ب اإلاايفة
السيا ية إىل ثاقع ملم ة ،ثخبارة غيـاب التـدابري ااارـة امل قتـة لتعزمـز املسـاثاة امل ضـ عية
با املرأة ثالرج .
 -22ت رــي اللجنــة الدثلــة الطــرف باعتمــايف تــدابري ّارــة م قتــة ثتنفي ـ ها بفعاليــة ،ثربق ـًا
ملقتضــياا الفقــرة  1مــث املــايفة  4مــث ااتفاقيــة ثالت رــية العامــة اقــم  )2004 25باــقر
التـدابري ااارـة امل قتـة ،مبـا يف ذلـإل ثضــع أهـداف ثحصـن وـديفة زمنيـًا يف القطـاعا العــال
ثااــاص مع ـاً ،هبــدف قي ـ املســاثاة الفعليــة أث امل ض ـ عية بــا املــرأة ثالرج ـ يف اجملــااا
الـ تكـ ر ربي ــا املــرأة مم لــة ش ــيال ناقصــا أث تكـ ر ورثمــة ،مبــا يف ذلــإل احليــاة السيا ــية
ثالعامة ثال ظيفية.
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الق الب النمطية ثاملماا اا الضااة
 -23يط اللجنة علمًا بتع د الدثلـة الطـرف بتغـيري األ ـا ،ال قاربيـة ااجتماعيـة ثامل اقـف
األب مة ال تنط على شييز ضد املـرأة يف اجملتمـع .غـري أر القلـ ا مـزال مسـاثا اللجنـة ألر
الدثلة الطرف ما زالت تفظ بق الب طيـة شييزمـة تتعلـ بـقيفثاا لـ مـث الرجـ ثاملـرأة يف
األ رة ثاجملتمع ،حي ترلز باك أ ا ي علـى يفثا املـرأة لـقل ثزثجـة ،ثا تعت هـا لرربـًا
متمتع بكام احلق ق .ثمساثا اللجنة القل أمضا إزاء األحكـال العدمـدة الـ اايفة يف تاـرمعاا
الدثلة الطرف ثال تاديف على ت عية املـرأة لزثج ـا ثأقااهبـا الـ ل ا انّـرمث ،ثتنـتقن مـث
حق ـ ق النســاء ثالفتيــاا يف تط ـ مر قــدااهتث الاخصــية ثاّتيــاا لرمقــة حيــاهتث ثالتخطــيط
هلا رمة.
 -24ت رــي اللجنــة الدثلــة الطــرف بــقر تعكــف هبمــة علــى ثضــع ا ـ تراتيجية شــاملة،
بالتعاثر مـع اجملتمـع املـد ثث ـاة اإلعـالل ،ا ت صـال الق الـب النمطيـة التمييزمـة ربيمـا
متعل بقيفثاا ثمس ثلياا ل مث املـرأة ثالرجـ يف األ ـرة ثاجملتمـع .ثمن غـي أر تتضـمث
ه ب اا تراتيجية االا ت عية ثت قيف عامة باقر ما هل ب الق الب النمطية التمييزمة مـث
ثــاا ــل ية علــى شتــع املــرأة ميــع حقـ ق اإلنســار جــراء األيفثاا التقليدمــة للجنســا يف
األ رة ثاجملتمع ،ثأر تست دف هب ب الت عية النساء ثالرجال ربضالً عث الفتياا ثالفتيـار.
ثت ري اللجنة الدثلة الطرف ل لإل بقر تستخدل نظال التعليم لغرة ر اة إجيابية ثغـري
طية عث ا ملرأة باعت ااها مااالاً ناطاً يف احلياة السيا ية ثااقتصايفمة ثااجتماعيـة ،ثأر
تضمث إيفماج حق ق املرأة على النح املنا ب يف املناهج املدا ية ثالكتـب الداا ـية مـث
أج هتي ة بي ة يفاعمة للمساثاة با الرج ثاملرأة.
 -25ثاغم التطميناا ال قدم ا ثربد الدثلة الطـرف بعـدل ثجـ يف ظـاهرة تـزثمج الفتيـاا
القارـراا ،ربــالر اللجنــة تالحــظ بقلـ التقــاامر الـ تفيــد با ــتمراا تــزثمج األلفــال ثالــزثاج
امل كر ثالقسـر  ،ثبتغاضـي القضـاة عـث احلـد القـان األيفا لسـث الـزثاج ،ثهـ  18عامـاً،
عندما تص الزثجة إىل مرحلة ال ل غ .ثمساثا اللجنة القلـ أمضـاً ألر قـان ر الدثلـة الطـرف
ا مــزال م ــيه ظــاهرة تعــديف الزثجــاا ،الـ تنــايف لرامــة النســاء ثالفتيــاا ثتنتـ إل حقـ ق ث
ثحرماهتث ،على النح ال اايف يف الت رية العامة اقم  31للجنة القضاء على التمييـز ضـد املـرأة
ثالتعلي العال اقم  18للجنة حق ق الطفـ  ،الصـايفامث بصـفة ماـترلة ،باـقر املماا ـاا
الضااة .)2014
 -26ـ اللجنــة الدثلــة الطــرف علــى أر تط ـ بصــرامة احلــد القــان األيفا لســث
الزثاج ،ثه  18عاماً  ،للفتياا ثالفتيـار علـى حـد ـ اء ،ثأر تضـمث ت قيـع العق بـاا
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املنا ة على املس ثلا عـث زثاج القّصـر .لمـا ت رـي الدثلـة الطـرف بـقاً تاـجع تعـديف
الزثجــاا ثأر ظــرب .ثت رــي اللجنــة الدثلــة الطــرف أمضــا بتنفيـ بــرامج ّارــة ب نــاء
قدااا السلطة القضاةية عـث انثـاا السـل ية لـزثاج األلفـال ربيمـا متعلـ قـ ق اإلنسـار
ااارة بالفتياا.
العنف ضد املرأة ،ثخبارة العنف اقنسي
 -27تعــرب اللجنــة عــث قلق ــا ألر التــدابري الـ ا ـ هتا الدثلــة الطــرف يف ـ ي التصــد
للعنف املع ا تزال غري ربعالة على ما م دث لاملا أر املـايفة  53مـث قـان ر العق بـاا ا تـزال
ت يه "تقيفمب الزثجاا ثاأللفال" .ثتالحظ اللجنة بقل شدمد أر اةكمة اا ايفمة العليـا قـد
أرــداا ،يف عــال  ،2010حكمــًا م مــد هــ ا احلــ ثأر الدثلــة الطــرف مل تق ــ  ،يف عــال
 ،2013الت رية الصايفاة باللغاء املايفة  53مث قـان ر العق بـاا ،يف ـياق الـدثاة ال انيـة مـث
اا تعراش الدثا الاام انظر  ،A/HRC/23/13الفقرة  .)92-128ثمساثا اللجنـة القلـ
ل ـ لإل إزاء بــطء التقــدل اةــرز يف ــث تاــرمعاا شــاملة تتنــاثل العنــف ضــد املــرأة ،ثإزاء
العق اا العدمدة ال م اج ا ضحاما العنف مث النسـاء ثالفتيـاا ،ا ـيما األجن يـاا منـ ث
ثّايفماا املنازل امل اجراا ،عند واثلة اإلبالغ عما متعرضث ل مث أعمال العنف.
 -28ث

اللجنة الدثلة الطرف على القيال مبا ملي:

أ) أر تلغي على الف ا املايفة  53مـث قـان ر العق بـاا ،ثمجيـع التاـرمعاا
الـ قــد تُ ســتخدل لت مــر العنــف ضــد النســاء ثالفتيــاا ،مبــا يف ذلــإل العنــف اقنســي ،أث
ت يف إىل معاملة قا ية أث ا إنسانية أث م ينة؛
ب) أر تعكــف هبمــة علــى ثضــع ا ــتراتيجية شــاملة ملنــع مجيــع أشــكال العنــف
ضــد املــرأة ثالتصــد هلــا ،مبــا يف ذلــإل العنــف اقنســي ثاملــع  .ثمن غــي أر تتضــمث هـ ب
اا ــتراتيجية ااعتمــايف الفـ ا لتاــرمعاا ظــر مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة ،مبــا يف
ذلإل ااغتصاب الزثجي ،ثتنظـيم اـالا ل لت عيـة ،ثا ـاذ التـدابري ال قاةيـة الـ تتصـدى
لأل اب اق امة للعنف ،ا يما املرلز الدث للنساء ثالفتياا اإلماااتياا يف األ رة؛
ج) أر ت ضــمث ث رــ ل ضــحاما العنــف مــث النســاء إىل ليــاا إبــالغ ربعالــة
ثمراعيــة لالعت ــاااا اقنســانية ،ثإجــراء قيــ شــام يف حــااا العنــف ضــد املــرأة،
ثمالحقة اقناة ثت قيع العق باا املنا ة علي م يف حال إيفانت م ،ثحصـ ل الضـحاما علـى
الدعم املالةم لتعاربي ث ال د ثالنفسي ربضالً عث اق  ،مبا يف ذلإل التع مأل؛
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يف) أر تضــطلع بقناــطة مالةمــة ل نــاء قــدااا القضــاة ثاملــدعا العــاما ثض ـ ا،
الارلة ربيما متعل بال ثت ل اا ثاإلاشـايفاا ااارـة بالتعامـ مـع حـااا العنـف بطرمقـة
تراعي ااعت اااا اقنسانية.
 -29ثمساثا اللجنة القل إزاء العنف املمااة ضد املرأة ثالناجم عـث جتـر هتـإل العـرش
بالرضا با شخصا ااشدمث ّااج إلاا الزثاج ،مب جب املايفة  356مـث قـان ر العق بـاا،
ربض ـالً عــث ا ــتخدال املــايفة نفس ـ ا لتجــر العــامالا يف ال غــاء ثضــحاما ااجتــاا ثاا ــتغالل
ثااعتداء اقنسيا .ثتاعر اللجنة بالقل إزاء ما ت اج النساء ،يف مجيع هـ ب احلـااا ،مـث
عق باا قا ية ،لالسـجث ثاإلعـدال ثالتعـ مب ،أث العق بـة القا ـية أث الالإنسـانية أث امل ينـة،
لالرجم ثاقلد ،ثإزاء التقاامر ال تفيد بـقر م ـاا النسـ ة يف الدثلـة الطـرف مقضـا عق بـة
السجث إليفانت ث بالزنا.
 -30ثتطال ب اللجنة الدثلة الطرف باللغاء املـايفة  356مـث قـان ر العق بـاا ث اإلربـراج
رب ااً عـث النسـاء ثالفتيـاا املـداناا بت مـة الزناا ،ثخبارـة األجن يـاا مـث ضـحاما العنـف
ثااعتداء اقنسيا.
ااجتاا ثاا تغالل اقنسي
 -31ترحـــب اللجنـــة بتعـــدمالا عـــامي  2012ث 2015للقـــان ر اا ـــايف اقـــم 51
لعــال  2006باــقر مكاربحــة ااجتــاا بال اــر ،ثباا ــتراتيجية ال لنيــة ال ـ اعتمــدهتا اللجنــة
ال لنية ملكاربحة ااجتاا بال ار ،ثبالتاحة ّط ـاّث ثيفثا إلمـ اء ضـحاما ااجتـاا مـث النسـاء
ثالفتي ـاا .غــري أر القل ـ مســاثا اللجنــة ألر الدثلــة الطــرف ا تــزال تعــد مــث بلــدر املقصــد
ثالع ا للنساء مث ضحاما ااجتاا القايفماا أ ا ـًا مـث جنـ ب ثث ـط ثجنـ ب شـرق ـيا
ثشرق أثاثبا ألغراش السخرة ثاا تغالل اقنسي .لمـا مسـاثاها القلـ إزاء عـدل تنا ـب
العق باا ال منن علي ا القان ر اا ايف اقـم  51مـع ربداحـة اقرميـة ثعـدل لفامـة اق ـ يف
امل ثلة ملالحقة ثإيفانة املتجرمث ثاملت ال ا مع م .ثتاعر اللجنـة بـالقل لـ لإل إزاء حـااا
اإلبعايف القسر لضحاما ااجتاا بداً مث تقد الدعم الالزل هلث.
 -32ت رــي اللجنــة الدثلــة الطــرف بتعزمــز ج يفهــا الراميــة إىل القضــاء علــى ظــاهرة
ااجتاا بالنساء ثالفتياا ،ب اة تام على ثج ااصـ ص تط يـ العق بـاا املنصـ ص
علي ا يف القان ر اا ايف اقم  51تط يقاً لامالً ،ثتعزمـز قـداة مفتاـي العمـ ث ـلطاا
اهلجرة على ارد ه ب احلااا ثلاف ا .ثت ري اللجنة الدثلة الطرف أمضًا بقر تضـمث
مالحقــة املتجــرمث ثاملتـ ال ا مع ــم ثإنــزال العق بــاا املتنا ـ ة مــع ربداحــة جــراةم م ،يف
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حــال إيفانت ـ م .ثتطلــب اللجنــة إىل الدثلــة الطــرف أمض ـًا أر تكــف عــث ترحي ـ ضــحاما
ااجتـــاا ،ثخبارـــة مـــث تـــاج منـ ـ ث إىل اامـــة معـــززة ،ثأر تنظـــر يف مـــنح ث تصـــاامه
إقامــــة م قتــــة بصــــرف النظــــر عــــث قــــداهتث علــــى التعــــاثر مــــع الســــلطاا القان نيــــة
أث ا تعدايفهث ل لإل.
املااالة يف احلياة السيا ية ثالعامة
 -33ترحــب اللجنــة بــقر املــرأة تاــغ  30يف املاةــة مــث املنارــب القيايفمــة يف احلك مــة.
غري أاا تالحظ ،اغم ه ا التقدل ،أاـا ا تـزال مم لـة ش ـيالً ناقصـاً يف اجمللـس الـ لين اا ـايف
ثيف الســلطة القضــاةية ،ثأاـا بينمــا ش ـ  71.6يف املاةــة مــث لــالب اقامعــة ،إ ةا أاــا ا ش ـ
ى  15يف املاةة مث لاقم التدامس اقامعي.
 -34ت ري اللجنة بقر تعتمد الدثلة الطرف تدابري م ج ـة ،مبـا يف ذلـإل تـدابري ّارـة
م قتــة ،ثربق ـاً للفقــرة  1م ـث املــايفة  4مــث ا اتفاقيــة ثالت رــية العامــة اقــم ،)2004 25
لتحقي ـ املســاثاة امل ض ـ عية بــا املــرأة ثالرج ـ يف احليــاة السيا ــية ثالعامــة ثيف ال ســلطة
القضاةية  .ثت ري اللجنة الدثلة الطـرف ،يف ـ ي ذلـإل ،بـقر تضـع أهـدارباً وـديفة زمنيـاً
لتنفي ا تراتيجياا م احلصن القان نية ،ث الدعم املا  ،ثبرامج بنـاء القـدااا يف جمـال
امل اااا القيايفمة ،ثتنظـيم احلمـالا السيا ـية لـدعم املرشـحاا يف اانتخابـاا .ثتطلـب
اللجنـــة إىل الدثلـــة الطـــرف أر تضـــمث تقرمرهـــا الـــدثا القـــايفل معل مـــاا شـــاملة عـــث
ا تخدال م ه ب التدابري ااارة امل قتة ثتقثريها.
اقنسية
 -35ــيط اللجنــة علمـًا مبر ـ ل عــال  2011الـ مقضــي مبــنه اقنســية لأللفــال مــث أل
إماااتية ثأب أجنيب ،عند بل غ م ث الرشد .غري أاا تظ قلقـة إزاء حرمـار املـرأة اإلماااتيـة
مث حق ا يف نق اقنسية أللفاهلا على قدل املساثاة مع الرجـ  ،ثهـ شييـز قـد معـرش هـ اء
األلفال انع دال اقنسية .ثمسـاثا اللجنـة القلـ أمضـًا إزاء عـدل إحـراز تقـدل يف تسـ مة حالـة
اناف مث النساء بدثر جنسية ،ثاةرثماا مث حق ـث األ ا ـي يف اقنسـية اإلماااتيـة ثمـا
متص ب مث حق ق.
 -36تكــرا اللجنــة ت رــيت ا الســابقة إىل الدثلــة الطــرف بــقر شــنه اإلماااتيــاا حق قـاً
متساثمة مع نظراة ث اإلماااتيا ربيمـا متعلـ باحلصـ ل علـى اقنسـية ثتغيريهـا ثااحتفـا
هبــا ثنقل ـ ا إىل ألفــاهلث ثأزثاج ــث األجانــب .ثيف ه ـ ا الصــديف ،ت رــي اللجنــة الدثلــة
الطــرف بــقر تــنقه قــان ر اقنســية ،ثأر تســحب فظ ــا علــى املــايفة  9مــث ااتفاقيــة،
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ثتصــدق علــى اتفاقيــة عــال  1951املتعلق ـ ة ب ضــع الالج ـ ا ثبرثت ل هلــا لعــال ،1967
ثاتفاقيــة عــال  1954املتعلقــة ب ضــع األشــخاص عــدميي اقنســية ،ثاتفاقيــة عــال 1961
باقر ّفأل حـااا انعـدال اقنسـية انظـر  ،CEDAW/C/ARE/CO/1الفقـرة  .)33لمـا
ت ري اللجنة الدثلـة الطـرف بـقر تسـ ثضـع األ ـر عدميـة اقنسـية ،ثتكفـ حق ـا يف
اقنسية يفثر شييز.
التعليم
 -37ترحب اللجنة باإلجنازاا ال حققت ا الدثلة الطرف يف ميدار التعلـيم ثتنـ ب باملعـدل
املرتفع للنساء ثالفتياا امللتحقاا باقامعاا العامة ثااارـة ،بينمـا تالحـظ يف ال قـت نفسـ
أر ال ياناا ال لل ت ا ا شكن ا مث تقييم عـديف الفتيـاا غـري امللتحقـاا باملدا ـة علـى ثجـ
الدقة .ثتايد اللجنة بالدثلـة الطـرف لفرضـ ا التعلـيم اإللزامـي حـف ـث  18عامـًا بـد ًا مـث
 15عاماً من عـال  ، 2012غـري أاـا تق ـف ألاـا مل تـتمكث مـث التحقـ مـث التـدابري املط قـة
لزمايفة القداة على ا ـتيعاب الطل ـة الـ مث مل منط ـ علـي م هـ ا النظـال ربيمـا مضـى .ثمسـاثا
اللجنة القل ل لإل بس ب ااربتقاا إىل تدابري لتاـجيع النسـاء ثالفتيـاا علـى اّتيـاا جمـااا
يفاا ة غري أن مة الطابع يف املرحلة اقامعية.
 -38ت رــي اللجنــة الدثلــة الطــرف بزمــايفة القــداة علــى ا ــتيعاب العــديف األل ـ مــث
الطــالب املســجلا جــراء شدمــد ربتــرة التعلــيم اإللزامــي حــف  18عام ـاً ،لــتمكا الفتيــاا
ّارةً مث م ارلة يفاا ت ث حف املست ى ال ان  .ثمن غي أر تتخ الدثلة الطـرف أمضـاً
ّط اا ربعالة لتاـجيع الطال ـاا علـى اّتيـاا جمـااا يفاا ـية غـري تقليدمـة ،م ـ العلـ ل
ثالتكن ل جيا يف حالة املرأة.
العمالة
 -39ترحب اللجنة بالتدابري املتخ ة لتاجيع مااالة املرأة يف الق ة العاملـة ،ثهـ مـا أيفى
إىل إجنازاا هامة ،ا يما إنااء جملـس التـ ازر بـا اقنسـا لتعزمـز يفثا املـرأة اإلماااتيـة يف
مجيع ميايفمث العم  .ثتن ب اللجنة أمضاً بالتصرمه اإلجيـايب ل ربـد الدثلـة الطـرف بـقر أرـحاب
العم مل مع يفثا ماترل ر إذر الزثج لت ظيف املرأة .غري أر القل مسـاثا اللجنـة ألر الـزثج
ا مزال ب ع منع زثجت مث العم  ،ثتقييد حرمتـ ا يف التنقـ ثربقـًا للمـايفتا  71ث 72مـث
قان ر األح ال الاخصية ،ثمل تُقدل أ معل ماا عث ثج يف ّطط إللغاء تلإل األحكال.
اللجنة الدثلة الطرف على د الفج ة با أحكال قان ر األح ال الاخصية
-40
ثثاقـع عمـ املـرأة ثحياهتــا ،حسـب ثرــف ثربـد الدثلــة الطـرف باــك عـال ،شاشــياً مــع
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التزام ــــا يف إلــــاا اا ــــتعراش الــــدثا الاــــام انظــــر  ،A/HRC/23/13الفقــــراا
 78 - 128ث  96ث  )100ربيمــا متعل ـ بفــرص العم ـ ثالتعلــيم املتاحــة للمــرأة ،ثعلــى
إلغاء املـايفتا  71ث  72مـث قـان ر األحـ ال الاخصـية يفثر إبطـاء ،ثإعـايفة النظـر يف أ
أحكال أّرى تعرق اّتياا املرأة لعمل ا ثثظيفت ا رمة .ثمن غي أر تكف الدثلـة الطـرف
أمضـًا مــنه جملـس التـ ازر بـا اقنســا مـا ملــزل مـث ثامــة ث ـلطة ثمـ اايف لررـد قيـ
األهداف امل ض ع ة باك منتظم.
الصحة
 -41ترحب اللجنة باإلجنازاا ال حققتـ ا الدثلـة الطـرف يف احلـد مـث ثربيـاا األم ـاا
ثالرضع ،ث يط علماً باملعل ماا ال قدم ا ثربد الدثلـة الطـرف بـقر التـقما الصـحي ماـم
مجيع العامالا امل اجراا .غري أر اللجنة تالحظ بقل ما ملي:
أ) املعل ماا اةدثيفة عث الت عيـة بـاحلق ق املتعلقـة بالصـحة اقنسـية ثاإلجنابيـة
يف الدثلة الطرف؛
ب) جتـــر اإلج ـــاش إا يف حـــااا وـــدثيفة جـــدًا ا تاـــم
ثااغتصاب ثتعرش رحة املرأة احلام للخطر؛
اقناةية؛

ج)

اهتــال املــرأة باإلج ــاش غــري القــان

ـــفاي اةـــاال

عنــد ربا ـ ال ـ ا ثتعرض ـ ا للمالحقــة

يف) ابــط ّايفمــاا املنــازل امل ــاجراا بق ــرة املستاــفى عنــد التمــاة الرعامــة
الصحية بعد تعرض ث لالعتداء مث أاباب عمل ثّ ،اية ربرااهث مث نظال ”الكفالة“.
 -42ت لةر اللجنة الدثلة الطرف بقر اإلج اش غري املـقم ر ـ ب اةيسـي مـث أ ـ اب
ال ربياا ثاألمراش النفا ية .ث اللجنة الدثلة الطرف على ما ملي:
أ) أر تُ ار ع اإلج اش ،علـى األقـ يف حـااا ااغتصـاب ث ـفاي اةـاال،
أث تعرش حياة احلام أث رحت ا للخطر ،ثأر شكة ث املرأة مث احلص ل على اعامة رـحية
جيدة بعـد اإلج ـاش ،ثخبارـة يف حالـة التعقيـداا ال نامجـة عـث اإلج ـاش غـري املـقم ر أث
ربا احلم  ،ثأر ت لغي التدابري العقابية املفرثضة على املرأة اجمل ضة أث ال تعا مث ثـاا
ربا احلم ؛
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ب) أر تضــمث بص ـ اة رباعلــة تزثمــد املــراهقا ب قاربــة تنا ــب أعمــااهم عــث
احلق ق املتعلقة بالصحة اقنسية ثاإلجنابية ،مبا يف ذلإل السل ك اقنسي الرشـيد ،ثال قامـة
مث احلم امل كر ،ثاألمراش املنق لة جنسياً؛
ج) أر تكف ـ اايفمــاا املن ـازل امل ـاجراا معاملــة لرميــة مــث جانــب أّصــاةيا
رحيا ،ثمبا فظ ّص ريت ث ،ثتقد تدامب ّاص للمعنيا يف ه ا الصديف.
ّايفماا املنازل امل اجراا
 -43تالحــظ اللجنــة بااتيــاي التعــدمالا ال ـ أّيفّلــت عــال  2014علــى العقــد النم ـ ذجي
ال منظم عالقاا العم بـا ّايفمـاا املنـازل امل ـاجراا ثأابـاب عملـ ث ،ثالضـماناا الـ
قدم ا ثربد الدثلة الطرف بقن ميكث اايفماا املنازل امل اجراا تغـيري اب العمـ  ،ثبـقر الدثلـة
الطرف تق ل حالياً بصياغة قان ر اايفماا املنازل .غري أر اللجنـة تق ـف ألر العقـد النمـ ذجي
اقدمد ا مزال مسمه مبطال ـة ّايفمـاا املنـازل بالعمـ  16ـاعة م ميـاً ،ثا مضـمث هلـث احلـد
األيفا مـث األجــر ،ثا مـزال مســت عدهث مــث نطـاق قــان ر العمـ  ،ثمـث م ااحتكــال إىل وــالم
العم  ،ثا مسمه هلث بتغيري اب العم يفثر املخالرة مب اج ـة هتمـة "الفـراا" .ثمسـاثا اللجنـة
قل ـ شــدمد أمض ـاً إزاء ظــرثف العم ـ اا ــتغاللية ال ـ معم ـ ربي ــا الك ـ ري مــث ه ـ اء ااــدل،
ثاحلااا العدمـدة للعنـف ،مبـا يف ذلـإل العنـف اقنسـي ،الـ متعرضـث هلـا ،ثاحتجـاز ّايفمـاا
املنـازل امل ــاجراا الــالل ملــث نتيجــة تعرضـ ث لالغتصــاب مــث أابــاب العمـ الـ مث مفلتـ ر
عم ماً مث العقاب علـى هـ ب اقـراةم .ثمسـاثا اللجنـة القلـ لـ لإل ألنـ اغـم حظـر مصـايفاة
ج ازاا العمال امل اجرمث ،ربالر ه ب املماا ة ا تـزال منتاـرة علـى نطلـ ثا ـع ،ث ـ ل يفثر
ربراا ه اء النس ة مث األثضاع التعسفية.
-44

اللجنة الدثلة الطرف على ما ملي:

أ) ثضــع اامــة لنظــال الكفالــة ،ثاإل ــراع باعتمــايف ماــرثع قــان ر ّايفمــاا
املنازل ثضمار ت يع اامة قان ر العم لتام ّايفماا املنازل امل اجراا؛
ب) التصدم على اتفاقية العمال املعليا 2011 ،اقم  )189ملنظمة العم
الدثليــة ،ثعلــى ااتفاقيــة الدثليــة حلمامــة حقـ ق مجيــع العمــال امل ــاجرمث ثأربــرايف أ ــرهم،
ثضمار تطاب أحكال مارثع القـان ر اقدمـد مـع أحكـال هـ ب ااتفاقيـةّ ،ص رـًا ربيمـا
متعل بالعطاء ّايفماا املنازل امل اجراا ح تغيري اب العم رمة؛
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ج) تنظيم االا ت عية تست دف ّايفماا املنازل امل اجراا ثأاباب عملـ ث
لضــمار إملــام ث ق ـ ق ث مب جــب القــان ر اقدمــد ،ثبس ـ اانتصــاف القان نيــة ،ثيفثا
اإلم اء املتاحة حلمامت ث مث ظرثف العم التعسفية؛
يف) مالحقة أاباب العم املعتدمث ثمعاق تـ م ثضـمار عـدل مالحقـة ّايفمـاا
املنازل مث ضحاما العنف اقنسي بت مة الزنا؛
هـ) اإلنفاذ الصاال حلظر مصايفاة اق ازاا ،ثضمار إجـراء عمليـاا تفتـي
منتظمة مث لطاا العم للمنازل ااارة ال ت ظف ّايفماا املنازل امل اجراا؛
ث)

ت ليد التعاثر الدث ثت ايفل املعل ماا مع بلدار املناق.

التمييز ضد املرأة يف الزثاج ثالعالقاا األ رمة
 -45تالحــظ اللجنــة بقلـ األحكــال العدمــدة يف قــان ر األحـ ال الاخصــية الـ شيــز ضــد
النساء ثالفتياا ،ثاربأل الدثلة الطرف الت رياا ال قّدمت يف ـياق اا ـتعراش الـدثا
الاــام لعــال  ،2013ربيمــا ــن ضــمار املســاثاة بــا الرج ـ ثاملــرأة يف العالقــاا األ ــرمة
 ،A/HRC/23/13الفقــراا  ،87-128ث 95ث .)101ثمســاثا اللجنــة القل ـ باــك ّــاص
إزاء اإلبقــاء علــى ثرــامة الرج ـ علــى املــرأة ثالفتــاة ،كــم القــان ر ،ثا ــتحالة ت قيــع املــرأة
اإلماااتية عقد زثاج ا ،ثا تمراا عايفة "امل ر" ،ثثاجـب لاعـة الـزثج املفـرثش علـى املـرأة،
مبا يف ذلإل لاعت جنسياً ،ثاإلبقاء علـى مماا ـة تعـديف الزثجـاا ،ثودثيفمـة األ ـ اب املتاحـة
للمرأة لكـي صـ علـى الطـالق ،يف حـا ميكـث للرجـ أر مطلـ زثجتـ مـث لـرف ثاحـد
ثأل ـ ب .ثمسـاثا اللجنـة قلـ بـال أمضـا ألر املــرأة املطلقـة ـرل مــث حضـانة بناهتـا عنــد
بل غ ث  13عاماً ثأثايفها عند بل غ ث 11عاماً ،أث ق ذلإل إذا تزثجت مث جدمد.
 -46تكــرا اللجنــة ت رــيت ا للدثلــة الطــرف بــقر تســحب فظ ــا علــى املــايفة  16مــث
ااتفاقيــة ،ثأر جتــر ا تعراض ـاً تاــرمعيًا شــامالً لقــان ر األح ـ ال الاخصــية ّ ،ـ ة يف
ااعت اا جتااب ال لـدار األّـرى الـ تتاـاب مع ـا يف االفيـة ال قاربيـة ثاملعـامري القان نيـة،
لضمار حقـ ق متسـ اثمة للمـرأة يف مسـاة الـزثاج ثالطـالق ثامللكيـة ثحضـانة األلفـال.
ثتطلـــب اللجنـــة إىل الدثلـــة الطـــرف أر تضـــع حـــدا ملماا ـــاا مـــث ق يــ امل ـــر ثتعـــديف
الزثجاا ،ثربقاً للت رية العامة اقم  21لعال  1994الصايفاة عث اللجنة باقر املسـاثاة
يف الزثاج ثالعالقاا األ رمة ،ثالت رية العامة اقم  29باقر انثـاا ااقتصايفمــة املترت ـة
علـى الــزثاج ثالعالقـاا ا سأل ـرمة ،ثعلـى ربسـا الـزثاج ثإاـاء العالقـاا األ ـرمة انظـر
 ،CEDAW/C/ARE/CO/1الفقرة .)48
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مجع ال ياناا ث ليل ا
 - 47يط اللجنة علماً باملعل ماا ال قدمت ا الدثلة الطرف باقر اق ـ يف احلاليـة إلناـاء
قاعـدة بيانـاا عـث املـرأة ،ثلـ لإل ال يانـاا الـ قّـدِّمت بصـ اة ّطةيـة بعـد احلـ اا ،ثلكنـ ا
تق ـف ألر ال يانــاا املصـنيلفة حســب نـ ع اقــنس ا تــزال غـري لاربيــة إلجـراء ارــد رــحيه
قميع اجملااا ال تغطةي ا ااتفاقية.
 - 48ثتاجِّع اللجنة الدثلة الطرف على م ارلة ج يفها إلناـاء نظـال ّـاص بـاقمع
املنتظم لل ياناا اإلحصاةية املصنيلفة حسب نـ ع اقـنس ،ثعـث مجيـع اجملـااا الـ تغطي ـا
ااتفاقية.
ال ثت ل ل ااّتياا ثتعدم الفقرة  )1مث املايفة  20مث ااتفاقية
 - 49تاــجِّع اللجن ـ ة الدثلــة الطــرف علــى تصــدم ال ثت ل ـ ل ااّتيــاا لالتفاقيــة،
ثامل ايفاة بق ل تعدم الفقرة  )1مث املايفة  20مث ااتفاقية باقر مدة انعقايف اجتماعـاا
اللجنة.
إعالر ثمن اج عم بيجا
 - 50تطلــب اللجنــة مــث الدثلــة الطــرف أر تســتعا بــالعالر ثمن ـ اج عم ـ بــيجا يف
ج يفها لتنفي أحكال ااتفاقية.
ّطة التنمية املستدامة لعال 2030
 - 51تطلب اللجنة قي املساثاة امل ض عية با اقنسا ثربقاً ألحكـال ااتفاقيـة ،أثنـاء
عملية تنفي ّطة التنمية املستدامة لعال .2030
التعميم
 - 52تاــري اللجنــة إىل التــزال الدثلــة الطــرف بتنفي ـ أحكــال ااتفاقيــة بص ـ اة من جيــة
ثمســتمرة .ث ـ ة الدثلــة الطــرف علــى إمــالء أثل مــة ااهتمــال لتنفي ـ ه ـ ب املالحظــاا
ااتامية ثالت رياا يف الفترة مث انر ثحف تقد التقرمـر الـدثا القـايفل .ثهلـ ا تطلـب
اللجنة تعميم ه ب املالحظاا ااتامية على ثج السـرعة ،باللغـة الرةيـة للدثلـة الطـرف،
على ا مل ساا احلك مية ذاا الصلة على مجيع املست ماا ال لنيـة ثاإلقليميـة ثاةليـة)،
ثّارة على احلك مة ،ثال زاااا ،ثاجمللـس الـ لين اا ـايف  ،ثالسـلطة القضـاةية ،حـف
متسنى تنفي ها بالكام  .ثتاجِّع الدثلة الطرف على التعاثر مع مجيـع أرـحاب املصـلحة
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املعنـــيا ،م ـ ـ اابطـــاا أرـ ـ حاب األعمـــال ،ثالنقابـــاا ،ثمنظمـــاا حقـ ـ ق اإلنســـار،
ثاملنظماا النساةية ،ثاقامعاا ،ثم ساا ال ح ث ،ثث اة اإلعالل .ثت رـي بتعمـيم
ه ـ ب املالحظــاا ااتاميــة باــك مالةــم علــى مســت ى اجملتمــع اةلــي حــف مــتمكةث مــث
تنفي ها .ثعالثة على ذلإل ،تطلب اللجنة مث الدثلة الطرف أر ت ار تعمـيم ااتفاقيـة،
ثال ثت لـــ ل ااّتيـــاا امللحـــ هبـــا ،ثقـــراااا اةـــالم ذاا الصـــلة ،باإلضـــاربة إىل
الت رياا العامة الصايفاة عث اللجنة ،على مجيع أرحاب املصلحة.
التصدم على معاهداا أّرى
حــظ اللجنــة أر انضــمال الدثلــة الطــرف إىل رــك ك حق ـ ق اإلنســار الدثليــة
 - 53تال ِ
الرةيسية التسعة  )1معزِّز مث شتاع املرأة ق ق اإلنسـار ثاحلرمـاا األ ا ـية ال اج ـة هلـا يف
لاربة مناحي احلياة .ثلـ لإل تاـجِّع اللجنـة الدثلـة الطـرف علـى النظـر يف التصـدم علـى
ااتفاقياا الدثلية ال مل تص ه بعد لررباً ربي ا ،ثهي الع د الدث اااص باحلق ق املدنيـة
ثالسيا ية ،ثالع د الدث اااص بـاحلق ق ااقتصـايفمة ثااجتماعيـة ثال قاربيـة ،ثااتفاقيـة
الدثلية حلمامـة حقـ ق مجيـع العمـال امل ـاجرمث ثأربـرايف أ ـرهم ،ثااتفاقيـة الدثليـة حلمامـة
مجيع األشخاص مث ااّتفاء القسر .
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 54تطلــب اللجنــة إىل الدثلــة الطــرف أر تقــدِّ ل ،يف غض ـ ر عــاما ،معل مــاا ّطةيــة
عـــث ااطــ اا املتخــ ة لتنفيــ الت رـــياا الــ اايفة يف الفقـــرتا  36ث  44أ) ،ث يف)،
ث هـ) ،أعالب.
إعدايف التقرمر القايفل
 - 55تدع اللجنة الدثلـة الطـرف إىل تقـد تقرمرهـا الـدثا الرابـع يف تاـرمث ال ـا و
ن ربم .2019

_________________

 )1الع ــد الــدث ااــاص بــاحلق ق ااقتصــايفمة ثااجتماعيــة ثال قاربيــة ،ثالع ــد الــدث ااــاص بــاحلق ق املدنيــة
ثالسيا ية ،ثااتفاقية الدثلية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر  ،ثاتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة ،ثاتفاقيــة مناهضــة التع ـ مب ثغــريب مــث ضــرثب املعاملــة أث العق بــة القا ــية أث الالإنســانية
أث امل ينة ،ثاتفاقية حقـ ق الطفـ  ،ث ااتفاقيـة الدثليـة حلمامـة حقـ ق مجيـع العمـال امل ـاجرمث ثأربـرايف أ ـرهم،
ثااتفاقية الدثلية حلمامة مجيع األشخاص مث ااّتفاء القسر  ،ثاتفاقية حق ق األشخاص ذث اإلعاقة.
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 - 56ثتدع اللجنة الدثلة الطـرف إىل ات ـاع امل ـايفئ الت جي يـة املنسيلـقة املتعلقـة بتقـد
التقاامر مب جب املعاهداا الدثلية حلق ق اإلنسار ،مبا يف ذلإل امل ـايفئ الت جي يـة املتعلقـة
بالعدايف ثثيقة أ ا ية م حدة ثثثاة ّارة مبعاهداا بعين ا .)HRI/GEN/2/Rev.6
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