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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية املتعلقة بتقرير سـلفااييا اجلـامع للتقريـريا الـدني ي
اخلامس نيال سادس*
 - 1نظــرت اللجنــة ر تقريــر ســلفااييا اجلــامع للتقريــريا الــدني ي اخلــامس نيالســادس
( )CEDAW/C/SVK/5-6ر جلســــــتي ا  1359ني  1360املعقــــــفدت ر  12تشــــــريا
الثـــاي/نـــفامر ( 2015انظـــر  CEDAW/C/SR.1359ني  .)1360نيتـــرد قا مـــة القضـــايا
نياألسئلة اليت طرحت ا اللجنة ر الفثيقة  ، CEDAW/C/SVK/Q/5-6نيتـرد دنيد سـلفااييا
علي ا ر الفثيقة .CEDAW/C/SVK/Q/5-6/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عـا تقـدير ا للدنيلـة ال ـري لقيام ـا بتقـدر تقرير ـا اجلـامع للتقريـريا
الدني ي اخلامس نيالسادس  .نيتعـرب أيضـعا عـا تقـدير ا للـردنيد املكتفبـة الـيت قدمتـ ا الدنيلـة
ال ــري علــى قا مــة القضــايا نياألســئلة الــيت طرح ــا الفريــل العامـ ملــا ق ـ الــدني ة ،نيترحـ
بالعرض الشففي الذي قدمـ الفاـد ،نيبالتفضـيحات افضـااية الـيت قــُــدمت دعا علـى األسـئلة
اليت طرحت ا اللجنة شففياع خالل احلفا .
 - 3نيتثين اللجنة على نياـد الدنيلـة ال ـري الـذي ترأسـ ايـدني نيسفتشـا ،املمثـ الـدا م
لسلفااييا لدى مكتـ األمـم املتحـدة نياملنظمـات الدنيليـة األخـرى ر جنيـف  ،نيالـذي ضـم
ممثل عا نيزا ة العم نيالشؤنين االجتماعية نياألسرة ،نينيزا ة الشؤنين اخلا جية نياألني نيبيـة،
نينيزا ة التعلــيم نيالعلــفو نيال حــفل نيالرياضــة ،نينيزا ة مكتــ مفــفض حكفمــة اجلم ف يــة
* اعتمدهتا اللجنة ر دني هتا الثانية نيالست ( 26تشريا األنيل/أيتفبر 20 -تشريا الثاي/نفامر .)2015
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الســلفاايية املعــين ب فا ــف الرنيمــا ،نينيزا ة العــدل ،نيال عثــة الدا مــة لســلفااييا لــدى مكت ـ
األمم املتحدة نياملنظمات الدنيلية األخرى ر جنيف.

باء  -اجلفان

افجيابية

 - 4ترح اللجنة بالتقدو احملرز منذ أن نظرت ،ر عاو  ،2008ر تقرير الدنيلـة ال ـري
الرابع ( ،)CEDAW/C/SVK/4ر إجراء إصالحات تشريعية ،نيخباصة اعتماد تعدي قـانفن
منا ضة التمييز لعاو  ،2012الذي دخ حيز النفـا ر عـاو  2013نيأخـذ باسـتاداو العمـ
افجيايب على أساس اجلنس نياالعت ا ات اجلنسانية ر الكيانات اخلاصة نياهليئات العامة.
 - 5نيترح اللجنة جب فد الدنيلة ال ري الرامية إىل حتس إطا ا املؤسسـ نيالسياسـا
مـا أجـ التعجيـ بالقضــاء علـى التمييــز ضــد املــرأة نيتعزيــز املسـانياة بـ اجلنسـ  ،مــا ق يـ
اعتماد إستراتيجية نيطنية نيخ ة عم نيطنية للمسـانياة بـ اجلنسـ نيخ ـة عمـ نيطنيـة ملنـع
العنف ضد املرأة نيالقضاء علي  ،نيمجيع لك للفترة .2019-2014
 - 6نيترح اللجنة بكفن الدنيلة ال ري قد قامت ،ر الفترة اليت تلـت النظـر ر التقـا ير
السابقة ،ر عاو  ،2008بالتصديل على الصكفك التالية أني التفقيع علي ا:
(أ) الرنيتفيــفل االختيــا ي امللحــل بالع ــد الـدنييل اخلــاب بــاحلقفق االقتصــادية
نياالجتماعية نيالثقااية ،ر عاو 2012؛
(ب) اتفاقيـــة لـــس أني نيبـــا للفقايـــة مـــا العنـــف ضـــد النســـاء نيالعنـــف املـ ـ يل
نيمكااحت ما (اتفاقية اس ن فل) ،ر عاو 2011؛
2010؛

جيم -

(ج)

اتفاقيــة حقــفق األشــااب نيي افعاقــة نيبرنيتفيفهلــا االختيــا ي ،ر عــاو

االت القلل الر يسية نيالتفصيات
الرملان (اجملس الفطين)
 - 7تشدد اللجنة على الدني احلاسم الذي تقفو ب السـل ة التشـريعية ر يفالـة تنفيـذ
االتفاقية تنفيذاع تاماع (انظر بيان اللجنة بشأن عالقت ا بالرملـاني  ،الـذي اعتــُــمد ر الـدني ة
اخلامسة نياأل بع ر عاو  .)2010نيتدعف اللجنة الرملان ،ان القـاع مـا نياليتـ  ،إىل ا ـا
اخل ــفات الضــرني ية ايمــا يتعلــل بتنفيــذ ــذت املالحظــات اخلتاميــة مــا ا ن نيح ـ اتــرة
افبالغ التالية مبفج االتفاقية.
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تعريف التمييز اجلنساي نياملسانياة ب اجلنس
 - 8ترح اللجنة بتعـدي قـانفن منا ضـة التمييـز ييـم يتضـما تعريفـعا صـررعا للتحـر
اجلنس يشك ما أشكال التميز ،نييأخـذ بالعمـ افجيـايب علـى أسـاس اجلـنس نياالعت ـا ات
اجلنســانية .علــى أن اللجنــة ت قــى قلقــة إزاء عــدو إدخــال التعــدي أليــة ت ــي ات مفضــفعية ر
أحكاو القانفن األساسية .يما أن تعريف التمييز باعت ا ت ”أي عمـ  ،أني امتنـاع عـا العمـ ،
يعام اي الشاص بصف ة تق عا معاملة شاص آخر“ نيم ـدأ املسـانياة ر املعاملـة مبفجـ
القــانفن ال يتفقــان مــع م ــدأ املســانياة املفضــفعية علــى أســاس اجلــنس ،علــى النحــف املعــري ر
املادت  1ني 2ما االتفاقية.
 - 9تؤيـــد اللجنـــة ـــدداع علـــى التفصـــية الـــفا دة ر مالحظاهتـــا اخلتاميـــة الســـابقة
( ،CEDAW/C/SVK/CO/4الفقرة  ،)9نياليت أنيصت اي ا اللجنة الدنيلـة ال ـري بـأن
تستعرض قانفن منا ضة التمييز ب ية القضاء على أي شك ما أشكال التمييـز ضـد املـرأة
ر مجيع اجملاالت اليت ت ي ـا املـادة  2مـا االتفاقيـة ،مبـا يتماشـى مـع التفصـية العامـة قـم
 ) 2010 ( 28بشـــأن االلتزامـــات األساســـية للـــدنيل األطـــراي مبفجـ ـ املـــادة  2مـــا
االتفاقية.
الفصفل إىل العدالة نيس

االنتصاي

 -10تالحظ اللجنة اخل فات افجيابية اليت ا ذهتا الدنيلـة ال ـري لتيسـ نيصـفل املـرأة إىل
العدالة ،مبا ر لك إنشاء مريز للمعفنة القانفنية نيجلنة نيطنية حلقفق افنسان نيتعـدي قـانفن
منا ضة التمييز ،مما نق عـ ء افث ـات إىل املتـ م ،ني اـع العت ـة القصـفى الـيت تــُــمنو املعفنـة
القانفنية دنيهنا نيتقـدو ر دعـانيى الصـاا العـاو .علـى أن اللجنـة يسـاني ا القلـل إزاء ا فـاض
مستفى االمتثال للقانفن نيإنفا ت ،نيصف ة خاصة:
(أ) يفن التمييز املسـتند إىل اجلـنس نيإىل االعت ـا ات اجلنسـانية ال يعـا إال ايمـا
ند ر احملايم ،نييفن س االنتصاي ر قضايا التمييز ال تقدو بصف ة يااية للمرأة نيالفتـاة،
نيخاصة ر حالة نساء طفا ف الرنيما نيغ ا ما اجملمفعات النسا ية احملرنيمة ،نييـفن النسـاء
نيالفتيــات ال يــثقا بفعاليــة سـ االنتصــاي القانفنيــة نياشــفن مــا احتمــال الفصــم نيالفقــفع
ضحايا مرة أخرى؛
(ب) استمرا يفن املعفنـة القانفنيـة اجليـدة نيالـيت حتكـا حتمـ تكلفتـ ا ليسـت ر
متنانيل يث ما النساء .نيعلى الرغم ما تفسيع الت ية باملعفنة القانفنية اجملانيـة ،اـ ن الرسـفو
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القضــا ية ال تــزال مرتفعــة ،يمــا أن نق ـ ع ـ ء افث ــات ال ينفــذ ر احملــايم بصــف ة متســقة،
بافضااة إىل مي افجراءات القضا ية إىل التأخ .
 -11متاشــياع مــع التفصــية العامــة قــم  )2015 ( 33بشــأن نيصــفل املــرأة إىل العدالــة،
تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
(أ) تصـــميم سياســـة شـــاملة للقضـــاء علـــى احلـــفاجز املؤسســـية نياالجتماعيـــة
نياالقتصــادية نيالتكنفلفج يــة نيغ ــا مــا احلــفاجز الــيت تفاج ــا املــرأة ر الفصــفل إىل
العدالة ،نيالسيما بالنس ة لنساء طفا ف الرنيمـا نيغ ـا مـا اجملمفعـات النسـا ية احملرنيمـة
الال يتأثرن بصف ة غ متناس ة بأشكال التمييز املتقاطعة؛ ؛
(ب) تســريع افصــالق القــانفي ب يــة حتس ـ الكفــاءة نيالفعاليــة ر افجــراءات
القانفنيــة نيضــمان تــفا سـ االنتصــاي للنســاء ضــحايا التمييــز املســتند إىل اجلــنس نيإىل
االعت ا ات اجلنسانية نيانت اك حقفق افنسان اخلاصة هبا نياملنصفب علي ا ر االتفاقية.


املؤسسة الفطنية حلقفق

افنسان 

 - 12تالحظ اللجنة أن جتديد اعتماد املريز الـفطين حلقـفق افنسـان يمؤسسـة مصـنفة ر
املستفى ”باء“ ،ني لك ر آ ا /ما س  ،2014غ أهنا ال تزال تشعر بالقلل إزاء عـدو تـأم
التمفي للمريز نيعدو ضـمان تـفار مـا يكفـ مـا املـفا د ال شـرية نيالتقنيـة نياملاليـة لـ لكفالـة
افنفا الفعال لقانفن منا ضـة التمييـز ،مبـا ر لـك تـفا املعفنـة القانفنيـة نيالتمثيـ القـانفي،
يما أن ضمانات استقالل السياس غ متفارة بصف ة يااية.
 - 13تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
التســريع باعتمــاد التعــدي املا ــش ل ـ للتشــريع اخلــاب بــاملريز الــفطين
(أ)
حلقفق افنسان ب يـة زيـادة اعاليـ ة املريـز نيتعزيـز اسـتقالل السياسـ نياسـتقالل ميزانيتـ ،
نيحتس قد ت على تقدر املساعدة القانفنية أني التمثي القانفي بصـف ة اسـت اقية ر قضـايا
التمييز نيالعنف ضد املرأة ،مبا ر لك العنف اجلنس نيالتحر اجلنس ؛
(ب)

صيص املفا د ال شرية نيالتقنية نياملالية للمريز؛

(ج) متك ـ املريــز مــا صــد معاجلــة القضــايا املتعلقــة يقــفق املــرأة نيأشــكال
التمييز املتقاطعة.
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ا لية الفطنية للن فض باملرأة
 - 14تالحظ اللجنة تكليف نيزا ة العم نيالشؤنين االجتماعيـة نياألسـرة ،ر عـاو ،2012
بفظيفة اهليئة احلكفمية افدا ية املريزيـة ايمـا يتعلـل باملسـانياة بـ اجلنسـ  ،يمـا تالحـظ أن
إدا ة املسانياة ب اجلنس نياملسانياة ر الفرب أص حت مسؤنيلة عا تنسيل السياسـة الفطنيـة
للمسانياة ب اجلنس نيعدو التمييز .نيترح اللجنة بزيادة املفا د ال شـرية نياملاليـة املاصصـة
لإلدا ة نيبفضع خم ش للمنو ر عاو  2012لدعم أنش ة املنظمات غ احلكفميـة الـيت تعمـ
على تعزيز املسانياة ب اجلنس  .نيمع لك ،ا ن اللجنة تشعر بالقلل إزاء ما يل :
مستفى السل ة السياسية لدى افدا ة نيقد هتا علـى التنسـيل ،نيالسـيما ايمـا
(أ)
يتعلل ب دا ة افستراتيجية الفطنية للمسانياة ب اجلنس للفترة 2019-2014؛
(ب) ا تفاع مستفى اعتماد متفي افدا ة على الصـناديل اهليكليـة األني نيبيـة نيغـ
لك مـا الشـرياء الثنـا ي  ،األمـر الـذي حتكـا أال يضـما اسـتدامة تنفيـذ افسـتراتيجية علـى
األج ال فيـ ؛ نيتنـاقص التمفيـ املاصـص للمنظمـات غـ احلكفميـة؛ نياالاتقـا إىل معـاي
نياضحة للتأ ي .
 - 15تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
(أ) تعزيـز قـد ة إدا ة املســانياة بـ اجلنسـ نياملســانياة ر الفـرب علـى ا ــا
القرا نيتقفية سل ت ا ب ية تعزيز دني ا التنسيق نيقد هتا على تنفيذ افستراتيجية الفطنيـة
للمسانياة ب اجلنس للفترة 2019 - 2014؛
الفطنية؛

(ب) ضمان استدامة افست راتيجية عـا طريـل زيـادة متفيـ افدا ة مـا امليزانيـة

(ج) نيضــع معــاي نياضــحة نيشــفااة لت ليــة تســتند إىل املعــاي الدنيليــة حلقــفق
افنسان ،مبا ر لك االتفاقية ،ايمـا يتعلـل بتمفيـ املنظمـات غـ احلكفميـة ني صـد األثـر
على تعزيز املسانياة ب اجلنس نيمتتع املرأة يقفق ا.
التداب اخلاصة املؤقتة
 - 16تالحظ اللجنة أن تعدي قـانفن منا ضـة التمييـز ال حتكـا املؤسسـات العامـة نيحـد ا،
ب مجيع الكيانات القانفنية ،مبا ر لك الشـريات اخلاصـة ،مـا ا ـا تـداب إجيابيـة نيتفسـيع
ن اق العم افجيايب للتصدي ألشكال احلرمـان النـاتع عـا التمييـز اجلنسـاي .علـى أن اللجنـة
تشعر بالقلل ألن تداب العم افجيايب املتاذة مبفج القانفن تعكس ا ماع نيت يقـا دـدنيديا
ملف فو التداب اخلاصة املؤقتة ر الدنيلة ال ري.
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 - 17تفص اللجنة الدنيلة ال ري بأن تعتمد تداب خاصة مؤقتة ،مبا يتماشى مـع املـادة
 )1 ( 4ما االتفاقية نيالتفصـية العامـة قـم  )2004 ( 25بشـأن التـداب اخلاصـة املؤقتـة،
ر مجيع االت االتفاقية اليت تعتر اي ا املرأة ممثلة متثيالع ناقصعا أني درنيمة.
القفال النم ية
 - 18تالحظ اللجنة بقلل ما يل :
(أ) التجــذ العميــل للقفالــ النم يــة التمييزيــة املتعلقــة بــأدنيا املــرأة نيالرجــ
نيمســؤنيليت ما ر اجملتمــع نير األســرة ر الدنيلــة ال ــري ،نياســتمرا حتمـ املــرأة لنصــي غـ
متناس ما مسؤنيليات األسرة نيامل ل؛
(ب) نيجفد محالت نشـ ة تشـن ا ج ـات غـ حكفميـة تشـم املنظمـات الدينيـة
نياملدنية نينيسـا ش افعـالو نيالسياسـي نيتـدعف إىل القـيم األسـرية التقليديـة نيت ـالد ر التشـديد
علــى دني املــرأة يـــم نيمقدمــة للرعايــة نيتنتقــد املســانياة بـ اجلنسـ باعت ا ــا ”إيديفلفجيــة
جنسانية“.
 - 19حتم اللجنة الدنيلة ال ري على القياو مبا يل :
االض الع مب اد ات ر ـال التفعيـة نيالتثقيـف مفج ـة للنسـاء نيالرجـال
(أ)
معاع ايما يتعلل بتقاسم اجلنس للمسؤنيليات امل لية نياألسرية؛
(ب) تعزيــز ج فد ــا ال ــا تــداب اعالــة نياســت اقية ،مــا ق يـ محــالت التفعيــة
نيال يانــات العامــة الصــاد ة عــا الســل ات احلكفميــة الرايعــة املســتفى ،للتــرنييع لف ــم
املسانياة ب اجلنس نياقاع للمعاي الدنيلية حلقفق افنسان ،نيالتصدي للج فد الـيت ت ـذهلا
أيــة ج ــة للتقلي ـ مــا شــأن أني قيمــة العم ـ علــى املســانياة ب ـ اجلنس ـ ب ـ طالق صــفة
افيديفلفجية على ذت التداب .
العنف ضد املرأة
 -20ترح اللجنة ب طالق خش املساعدة الفطين العام  24ساعة يفمياع مـا أجـ النسـاء
ضحايا العنف ،نيب صدا سلسـلة مـا تعـديالت القـفان تعاقـ علـى امل ـا دة نيعلـى الـزنياج
القسري ،نيتفعـّــ اتفاقية لس أني نيبا بشأن محاية األطفال ما االست الل اجلنسـ نياالعتـداء
اجلنس ر التشريعات الفطنية .على أن اللجنة تالحظ مع القلل ما يل :
(أ) التأخ ات ال فيلة ر اعتماد تشريعات شاملة بشـأن العنـف ضـد املـرأة ،مبـا ر
لك العنف امل يل ،نير التصديل على اتفاقية اس ن فل؛
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(ب) قلة إبالغ ضحايا العنف ضـد املـرأة عـا العنـف املرتكـ ضـد ا ،نيا فـاض
عــدد املالحقــات نيافدانــات ر حــل مــرتكف ــذا العنــف ،نيددنيديــة ت يــل الشــرطة ألنيامــر
احلماية ،نيالسيما ر قضايا العنف اجلنس ؛
(ج) االاتقا إىل نظاو منسل لتداب الفقاية نيمساعدة الضـحايا ،مبـا ر لـك تـفا
املأنيى نياملساعدة القانفنية نيال ية نيالنفسية ،ر حاالت العنف اجلنساي ضد املرأة؛
(د) انتشا العنف اجلنساي نياملما سات الضا ة ضد املرأة ،مبا ر لـك بيـع النسـاء
أني الزنياج القسري ،نيالسيما ب نساء طفا ف الرنيمـا الـال يعشـا ر بيئـات منقسـمة حسـ
اجلنس.
 -21تذير اللجنة بتفصيت ا العامة قم  )1992 ( 19بشـأن العنـف ضـد املـرأة نيحتـم
الدنيلة ال ري على القياو مبا يل :
التسريع بسا قانفن منع العنف ضد املرأة نيالعنف املـ يل نيالقضـاء عليـ ،
(أ)
عم ـالع باتفاقيــة اس ـ ن فل ،نيالتصــديل تلــك االتفاقيــة ممــا يضــما األخــذ بن ـ ع إزاء ــذت
املســا يراعـ املنظــف اجلنســاي ،نيضــمان املشــا ية الفعا لــة اهلاداــة مــا جانـ منظمــات
حقفق املرأة ،نيخصفصاع املنظمات العاملة لصـاا اجملمفعـات النسـا ية احملرنيمـة نيامل مشـة،
ر تنفيذ القانفن ني صدت؛
(ب) ضمان مقاضاة مرتكف العنف نياملما سـات الضـا ة ضـد املـرأة نيمعاق تـ م
بعقفبات تتناس مع جسامة تلـك اجلـرا م ،نيافنفـا الفعـال لالمتثـال ألنيامـر احلمايـة مـا
مرتكف العنف امل يل ،ني صد لك االمتثال ،نيضمان يفن مدة ذت األنيامر ياايـة لتـفا
احلماية الفااية للنساء املعنيات؛
(ج) ضمان تفا إمكانية حصفل النساء الضـحايا بصـف ة ياايـة علـى احلمايـة
نياملساعدة ،مبا ر لك عا طريل ضمان نيجفد مالجـ ياايـة متفهلـا الدنيلـة ر مجيـع أ ـاء
إقليم الدنيلة ال ري ،نيالتفعية ب النساء نياجلم ف عامة بال يعـة افجراميـة للعنـف ضـد
املرأة ،مبا ر لك العنف امل يل نيالعنـف اجلنسـ  ،ب يـة تشـجيع النسـاء علـى افبـالغ عـا
حفادل العنف ضد ا؛
(د) اعتماد برنامع مفجـ للقضـاء علـى العنـف اجلنسـاي نياملما سـات الضـا ة
املرتك ــة ضــد نســاء نياتيــات الرنيمــا ،نيمجــع ال يانــات افحصــا ية عــا مجيــع أشــكال العنــف
اجلنسـاي ،مبـا ر لــك العنـف املـ يل ،مصـنفة حسـ اجلـنس ،نيالســا ،نياالثنيـة أني احلالــة
يقاصر ،نيالعالقة ب الضحية نياجلاي ،نياالض الع باالستقصاءات نيال حفل حفل مـدى
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انتشــا العنــف ضــد املــرأة ر الدنيلــة ال ــري نيأس ـ اب اجلذ يــة ،نيالتنفيــذ الفعــال لــذلك
الرنامع.
االجتا بالنساء نياست الهلا ر ال اء
 -22تالحظ اللجنة نيضع برنامع لدعم ضحايا االجتا نيمحايت ا ،نيإنشاء مريـز معلفمـات
عا اجل فد املفج ة ملكااحة االجتا باألشااب نيمنع اجلرحتة ر عاو  ،2008غـ أهنـا تعـرب
عا قلق ا إزاء ما يل :
عدو اعالية حتديـد ضـحايا االجتـا باألشـااب نياألحكـاو املتسـا لة الصـاد ة
(أ)
ضد اجلناة ،مبا ر لك األحكاو الصاد ة مع نيقف التنفيذ؛
(ب) االاتقا إىل بيانات شاملة مصنفة عا االست الل اجلنسـ  ،مبـا ر لـك ال ـاء
القسري؛
(ج) تعرض نساء نياتيات الرنيما إىل ضعف أير أماو االجتا  ،مبـا ر لـك االجتـا
داخلياع ،ألغراض االست الل اجلنس .
 -23تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
(أ) تعزيـــز اجل ـــفد الراميـــة إىل التحديـــد امل كـــر لضـــحايا االجتـــا نيإىل تقـــدر
املساعدة للضحايا؛
(ب) ضم ان مقاضاة مرتكف اجلـرا م املتعلقـة باالجتـا نيمعاق تـ م بصـف ة ياايـة
تتفل نيجسامة اجلرا م املرتك ة؛
(ج) إجراء الد اسات نياالستقصاءات عا مـدى انتشـا االسـت الل ر ال ـاء،
نيإد اج معلفمات نيبيانات مستكملة عا لك ر تقرير الدنيلة ال ري القادو؛
(د) تعزيـــز اجل ـــفد الراميـــة إىل معاجلـــة األسـ ـ اب اجلذ يـــة لالجتـــا نيلل ـــاء
القســري ،نيالســيما لنســاء نياتيــات الرنيمــا ،مــا خــالل زيــادة الفــرب التعليميــة نيالفــرب
املد ة دخ بدي  ،نيبذلك احلد ما ضعف ا.
املشا ية ر احلياة السياسية نياحلياة العامة
 -24تالحــظ اللجنــة ا تفــاع مســتفى متثيــ املــرأة ر القضــاء ،مبــا ر لــك علــى أعلــى
مستفى ،غ أهنـا تشـعر بـالقلل إزاء ا فـاض مسـتفى متثيلـ ا ر الرملـان نير احلكفمـة ،سـفاء
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على املستفى الفطين أني املسـتفيات احملليـة ،نينقـص متثيـ املـرأة ر املرايـز الرايعـة املسـتفى ر
السلك الدبلفماس .
 -25تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
ا ــا تــداب متفاصــلة ،لــدي ا أ ــداي نيجــدانيل زمنيــة دــددة ،للتســريع
(أ)
بزيــادة عــدد النســاء املشــا يات ر احليــاة السياســية نيالعامــة ،نيالســيما ر مناص ـ ا ــا
القا  ،ني صد حتقيل ذت األ داي نياجلدانيل الزمنية؛
(ب) اعتماد تداب  ،تشم التـداب اخلاصـة املؤقتـة ،مـا ق يـ احلصـص املقـر ة
يكم القانفن ،للترنييع لتمثي النساء نيالرجـال علـى قـدو املسـانياة ر الرملـان نياألحـزاب
السياســـية ،نير املناصـــ الرايعـــة املســـتفى ر افدا ة العامـــة علـــى املســـتفى الـــفطين
نياملستفيات احمللية نيالسلك الدبلفماس  ،مع اال تماو بصف ة خا صة بالنساء الـال ينـتم
إىل مفعات األقليات االثنية.
التعليم
 - 26تالحظ اللجنة ا ا تداب تشريعية حلظر التمييز ر التعليم ،نيأن خ ـة العمـ الفطنيـة
للمسانياة ب اجلنس للفترة  2019-2014ترم إىل تعزيز التحاق النساء بالد اسة العلميـة
نيالتكنفلفجية .على أن اللجنة تشعر بالقلل إزاء استمرا الفص ب اجلنس ر ـال التعلـيم،
نيا فــاض مســتفى مشــا ية املــرأة نيالفتــاة ر د اســات الرياضــيات نيالعلــفو نيالتكنفلفجيــا،
نيا فـاض مســتفى متثيـ املــرأة ر نيظــا ف التعلــيم العـايل .يمــا تشــعر اللجنــة بــالقلل إزاء قلــة
التعليم املال م للسا ر ال الصحة نياحلقـفق اجلنسـية نيافبابيـة ر املنـا ع املد سـية .إضـااة
لــذلك ،يســاني اللجنــة قلــل عميــل إزاء عــزل أطفــال الرنيمــا ر مــدا س خاصــة هبــم ني/أني ر
صــففي خاصــة هبــم ر املــدا س العامــة ،نييــذلك عــزل األطفــال نيي افعاقــة ،مبــا اــي م
الفتيات ،ر مدا س ني/أني صففي خاصة هبم.
 - 27ت فص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
اعتماد التداب  ،مبـا ر لـك التـداب اخلاصـة املؤقتـة ،للتـرنييع للايـا ات
(أ)
التعليميـــة غـ ـ التقليديـــة للنســـا ء نيالفتيـــات ر ميـــاديا مـــا ق يـ ـ الرياضـــيات نيالعلـــفو
نيالتكنفلفجيا ،نيالتسريع بتعي النساء ر أعلى الفظا ف ر املؤسسات األيادحتية؛
(ب) تفا التعليم اخلاب بالصحة نياحلقفق اجلنسية نيافبابية ،بصـف ة مال مـة
للعمــر نيتســتند إىل األدلــة العلميــة نيإىل املعــاي الدنيليــة حلقــفق افنســان ،لل نــات نيال ــن ،
يجـزء مــا املنـا ع املد ســية املنتظمــة ،نيإد اج املعلفمـات عــا السـلفك اجلنسـ املســؤنيل
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نيمنع احلم امل ك ر نياألمراض املنتقلة جنسياع ر ـذت املنـا ع ،نيبنـاء قـد ة مـفظف التعلـيم
على تقدر ذا التعليم؛؛
(ج) الــتالص مــا عــزل اتيــات الرنيمــا ر نظــاو التعلــيم ،نيتزنييــد ا ب مكانيــة
التحصي التعليم على قدو املسانياة ر مجيـع املراحـ  ،نيا ـا التـداب الفعالـة الراميـة إىل
إبقــا ا ر املد ســة نيزيــادة معــدل حضــف ا ر املــرحلت االبتدا يــة نيالثانفيــة مــا خــالل
التداب اخلاصة املؤقتة نيتفا الدعم هلا؛
(د) إع ــاء األنيلفيــة لتحقيــل التعلــيم الشــام لتطفــا ل نيي افعاقــة ،مبــا ر
لــك األطفــال مــا نيي افعاقــة العقليــة نيالنفســية ،عــا طريــل اســتعراض التشــريعات
نيالسياســات ات الصــلة ب يــة االعتــراي صــراحة بــالتعليم الشــام يحــل مــا حقــفق
األطفال نيي افعاقة ،ني صيص ما يلزو ما مفا د تقنية نيبشـرية نيماليـة ييـم يـتم تـفا
التس يالت املادي ة بصف ة معقفلـة لتمكينـ م مـا الد اسـة ر الصـففي العامـة ر املـدا س
العامة.
العمالة
 -28تالحظ اللجنـة تعـدي قـانفن العمـ ر عـاو  2011للـنص علـى املسـانياة بـ النسـاء
نيالرجال ر املعاملة ر العمالة نيزيادة متثي املرأة ر الس افدا ة ،غ أهنـا تشـعر بـالقلل إزاء
ما يل :
نيجفد اص يـ أاقـ ني أسـ بـ اجلنسـ ر سـفق العمـ  ،مبـا ر لـك
(أ)
استمرا ا فاض متثيـ املـرأة باملقا نـة بالرجـ ر مناصـ ا ـا القـرا ر اجملـال االقتصـادي،
ما ق ي ر الس افشراي على الشـريات نير املناصـ التنفيذيـة ،نياسـتمرا نيجـفد اـا ق
ي ر األجف  ،على الرغم ما ا تفاع مستفيات املؤ الت التعليمية لدى النساء؛
(ب) االاتقــا إىل تــداب اعالــة للتــرنييع للتفايــل ب ـ العم ـ نياحليــاة األســرية ،ممــا
يشــك حــاجزعا أمــاو حصــفل النســاء علــى العم ـ  ،نيالســيما األم ــات الــال لــدي ا أطفــال
صا؛
(ج) معدل العمالة لـد ى نسـاء الرنيمـا مـنافص بصـف ة اسـتثنا  ،نيالسـيما نسـاء
الرنيما الال يعشا ر بيئات منفصلة نيمنعزلة؛
(د) يثرة اجل ات الفعلـة العامـة نياخلاصـة الـيت ت تعتمـد أيـة تـداب خاصـة مؤقتـة
لتيس مشا ية املرأة ر سفق العم ؛
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(ت) اسـتمرا عــدو يفايــة محايـة املــرأة مــا التحـر اجلنسـ نيالتمييــز اجلنسـ ر
مكان العم  ،نيالسيما بس ااتقا يئة التفتيش املعنيـة بالعمـ إىل أدنيات للتعامـ مـع تلـك
احلاالت.
 -29تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
التالص ما الفص األاق نيالراس ب النساء نيالرجال ر سـفق العمـ
(أ)
نيإغــالق الفجــفة اجلنســانية ر األجــف  ،مبــا ر لــك باعتمــاد تــداب خاصــة مؤقتــة نيتعزيــز
اجل ــفد لتشــجيع النســاء نيالفتيــات علــى األخــذ خبيــا ات غ ـ تقليديــة ر التعلــيم نيامل نــة
نياملستق الفظيف  ،نيخصفصاع ر االت العلم نيالتكنفلفجيا؛
(ب) تعزيز التداب الرامية إىل حتقيل مشا ية املرأة على قدو املسـانياة نيبصـف ة
ياملــة ر ا ــا القــرا ر اجملــال االقتصــادي ،نيخصفصـاع ر ــالس افدا ة نيافشــراي ر
الشريات العامة نياخلاصة؛
(ج) استعراض تشريعات العم نيالتأمينـات االجتماعيـة هبـدي تشـجيع تقاسـم
مسؤنيليات تربية األطفال على قدو املسانياة ب النساء نيالرجال؛
(د) تقفية نشاط يئة التفت يش املعنية بالعم نيمراق ة املما سات التمييزيـة الـيت
يفرضـ ا أ بــاب العمـ ر حــاالت احلمـ نير أعقــاب إجــازة األمفمــة نياألبــفة ،نيتشــجيع
الرجــال علــى اختيــا إجــازة األبــفة نيترتي ــات العمـ املرنــة ،نيالتفعيــة بـ أ بــاب العمـ ،
نيالسيما ر الق اع اخلاب ،بففا د الترنييع للمسانياة ب اجلنسـ ر قـفة العمـ  ،نيتـفا
مراال جيدة نيحتكا حتم تكلفت ا لرعاية األطفال ر خمتلف أ اء الدنيلة ال ري؛
(ت) التشجيع على ا ا تداب خاصة مؤقتة ما جان ييانات الق اع العـاو
ال باملــادة 4
نياخلـاب ،لتعزيـز نيصــفل املـرأة إىل سـفق العمـ  ،نيالسـيما نسـاء الرنيمــا ،عمـ ع
(  ) 1ما االتفاقية نيبالتفصية العامة قم  25الصاد ة عا اللجنة؛
(ني) ضــمان التنفيــذ الفعــال لتــداب الفقايــة مــا التحــر نيالتمييــز اجلنســي
ني صد ا نيتفا س االنتصاي الكااية ر ذا اجملال ر مكـان العمـ ني لـك بتقفيـة دني
يئة التفتيش املعنية بالعم .
الصحة
 -30تشعر اللجنة بالقلل إزاء ما يل :
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اعتماد برنامع شام للصحة نياحلقفق اجلنسية نيافبابيـة ال يـزال معلقـعا منـذ
(أ)
زما طفي  ،على الرغم ما ا تفاع معـدالت محـ املرا قـات نينيايـات الرضـع نيتزايـد انتشـا
افصابات اليت تنتق باالتصال اجلنس  ،مبا ر لك ا نيس نقص املناعة ال شرية؛
(ب) عــدو ت يــة التــأم الصــح العــاو لتكــاليف أشــكال منــع احلمــ احلديثــة
ألغراض منع احلم غ املقصفد ،نيلتكاليف افج اض عند ال ل ؛
(ج) إدخال تعدي على قانفن الرعاية الصحية ر عـاو  2009يفـرض ر حـاالت
افج اض اترة انتظا إج ا يـة مـدهتا  48سـاعة ،نياحلصـفل افلزامـ علـى املشـف ة ،نيمفااقـة
األبــفيا بالنسـ ة للفتيــات دنين ســا الـــ  ،18يمــا يفــرض علــى األط ــاء نياجـ إبــالغ مريــز
معلفمــات الصــحة الفطنيــة عــا ي ـ امــرأة ت ل ـ افج ــاض ،مــع تزنييــد املريــز باملعلفمــات
الشاصية؛
(د) عدو تفار افج اض القـانفي ر أيثـر مـا ثلـم احملااظـات ،نيعـدو تـفارت ر
أ بع دااظات نتيجة لالستنكاي الضم ي لدى مؤسسات الرعاية الصحية؛
(ت) االاتقا إىل إجراءات نيآليات الرقابـة املتعلقـة بضـمان املعـاي الكاايـة للرعايـة
نيالحتــراو حقــفق املــرأة نييرامتـ ا نياســتقالليت ا أثنــاء الــفالدة ،نيقلــة خيــا ات الــفالدة خــا ج
املستشفيات؛
(ني)

عزل نساء الرنيما عا بقية املرضى ر مستشفيات التفليد.

 -31تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
اعتماد برنامع شام للصـحة نياحلقـفق اجلنسـية نيافبابيـة ،نيتنفيـذت دنين
(أ)
مزيــد مــا التــأخ  ،األمــر الــذي يتماشــى مــع االتفاقيــة نيمــع التفصــية العامــة قــم 24
(  )1999الصــاد ة عــا اللجنــة بشــأن املــرأة ني الصــحة نيحقــفق افنســان الدنيليــة نيمعــاي
منظمــة الصــحة العامليــة؛ ني صــيص املــفا د ال شــرية نيالتقنيــة نياملاليــة الكاايــة لتنفيــذ ــذا
الرنــامع؛ نيإجــراء ال حــفل لتحديــد األسـ اب اجلذ يــة ال تفــاع معــدالت نيايــات الرضــع
نيمح املرا قات نيزيادة معدل افصابة باألمراض اليت تنتق عـا طريـل االتصـال اجلنسـ ؛
نيضمان مشا ية املنظمات النسا ية يريـة نينشـاط نيبصـف ة هلـا معـس ،نيالسـيما املنظمـات
العاملــة ر ــال الصــحة نياحلقــفق اجلنســية نيافبابيــة للنســاء ،ر نيضــع ــذا الرنــامع
نيتنفيذت ني صدت؛
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(ب) تنقـــيو التشـــريعات ات الصـــلة نيضـــمان ت يـــة التـــأم الصـــح العـــاو
للجميع اي مـا يتعلـل بكااـة التكـاليف املتصـلة بافج ـاض القـانفي ،مبـا ر لـك افج ـاض
عند ال ل  ،نينيسا منع احلم احلديثة ملنع احلم غ املقصفد؛
(ج) تنقيو قانفن الرعايـة الصـحية ،املعـدل ر عـاو  ،2009لضـمان احلصـفل
علـى افج ــاض ا مــا ،نيإل ــاء الشــرط اخلـاب باحلصــفل افلزامـ علــى املشــف ة ،نيإل ــاء
ال بتفصــيات
اتــرات االنتظــا غ ـ الضــرني ية ط ي ـاع نياف ن مــا أطــراي ثالثــة ،ني لــك عم ـ ع
منظمة الصحة العاملية؛
(د) ضمان حصـفل مجيـع النسـاء ر الدنيلـة ال ـري علـى خـدمات افج ـاض
نيمــا بعــد افج ــاض بــدنين عــا ل نيبصــف ة اعالــة ،مبــا يشــم ضــمان افحالــة افلزاميــة ر
حــاالت اســتنكاي املؤسســات الضــم ي إىل مؤسســات أخــرى ،مــع احتــراو اســتنكاي
األاراد الضم ي؛
( ـ) ضمان أن تكفن املعلفمات اليت يقدم ا م نيف الرعايـة الصـحية إىل النسـاء
الــال ي لــج افج ــاض مســتندة إىل العلــم نياألدلــة نيت ـ خمــاطر افج ــاض أني عدم ـ ،
ني لك لضمان أن تكـفن النسـاء علـى م عراـة تامـة نيأن يـتمك نا مـا ا ـا قـرا اهتا بصـف ة
مستقلة؛
(ني) ضـــمان ســـرية املعلفمـــات الشاصـــية للنســـاء نيالفتيـــات الـــال ي لـــج
افج اض ،حتا ر لك ما خالل إل اء شرط إبـالغ مريـز معلفمـات الصـحة الفطنيـة عـا
املعلفمات الشاصية هلؤالء النساء نيالفتيات؛
(ز) إنشاء ضـمانات ياايـة ل لتكفـ يصـفل النسـاء علـى افجـراءات املال مـة
ا منة اخلاصة بالفالدة نياليت تتماشى مع املعاي الكااية للرعاية نيالحتـراو اسـتقاللية املـرأة
نيالشرط املتعلل باملفااقة احلرة نياملس قة نياملستن ة؛
(ق) صد نيمراق ة اص نسـاء الرنيمـا ر املستشـفيات نيالعيـادات ،نيخصفصـاع
ر مست شفيات التفليد.
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 -32نيترح ـ اللجنــة باعتمــاد نيزا ة الصــحة ،مبرســفم ا قــم  56املــؤ يف ر  23تشــريا
األنيل/أيتفبر  ،2013ألنظمة إلزامية تتضما بصف ة تفصـيلية افجـراءات الـيت يـتع ا ا ـا
لضمان املفااقة احلرة نياملس قة نياملستن ة للنساء املعنيـات ق ـ إجـراء التعقـيم ،نيتشـترط تفزيـع
منا ج استما ات املفااقة املستن ة بالل ة الفطنية نيبل ات األقليـات القفميـة .علـى أن اللجنـة ال
تزال تشعر بالقلل إزاء ما يل :
(أ) عــدو نيجــفد صــد منـ ج لتنفيــذ املرســفو قــم  56نيغـ ت مــا التشــريعات
لت الصلة يظر التعقيم القسري؛
(ب) عــدو معراــة نســاء الرنيمــا يقــفق ا نيب ــرق التمــاس االنتصــاي ر حــاالت
التعقيم بدنين مفااقة مستن ة ،مبا ر لك حاالت التعقيم اليت جرت ر املاض ؛
(ج) يفن بعص قضايا التعقيم القسري ال تزال معلقـة ر احملـايم الفطنيـة لفتـرات
طفيلة ،األمر الذي يش إىل عدو قد ة نظـاو العدالـة علـى أن يـفار ر الفقـت املناسـ سـ
انتصاي مال مة نياعالة نيمراعية للمنظف اجلنساي.
 -33تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
القياو برصد مرايـز الصـحة العامـة نياخلاصـة بصـف ة من جيـة ،مبـا يشـم
(أ)
املستشــفيات نيالعيــادات الــيت متــا س إجــراءات التعقــيم ،عم ـالع علــى ضــمان امتثاهلــا التــاو
للتشريعات نياألنظمة الفطنية املتعلقة يظر التعقيم القسري ،نياـرض العقفبـات املال مـة ر
حال خرق ا؛
(ب) تفا التد ي املن ج نياملنتظم جلميـع العـامل ر مرايـز الصـحة العامـة
نياخلاصة حفل ييفية ضمان املفااقة احلـرة نياملسـ قة نياملسـتن ة علـى التـدخالت ال يـة ر
ميــدان الصــحة افبابيــة للمــرأة ،مبــا ر لــك التعقــيم ،مبــا يتفـ ل مــع االتفاقيــة نيالتفصــيت
العامت قم  19ني  24الصاد ت عا اللجنة؛
(ج) ا ــا التــداب للتفعيــة ر أنيســاط نســاء الرنيمــا حــفل حقــفق ا اجلنســية
نيافبابية نيحفل س االنتصاي ر قضايا االنت اك ،مبا ر لـك القضـايا الـيت حصـلت ر
املاض ؛؛
(د) متاشـياع مـع التفصـية العامـة قـم  33الصـاد ة عـا اللجنـة ،ضـمان إجـراء
التحقيل حسـ األصـفل ر الشـكانيي الـيت تقـدم ا نسـاء الرنيمـا ضـد التعقـيم القسـري،
نيتفا س نيصفل ضـحايا ـذت املما سـات إىل سـ االنتصـاي نياجلـر الكاايـة نيالفعالـة
نياملتفارة بسرعة نييفهنا يلية متكاملة نيمتال مة مع جسامة الضر الذي تعرضا ل .
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اقتصادياع

متك املرأة
 -34تالحظ اللجنة ب ،الدنيلة ال ـري أحـدثت اسـتحقاقات تقاعديـة دنيـا نيمـددت اتـرة
إجازة األمفمة لتم ات غ املتزنيجات .على أهنا تشعر بالقلل لكفن األسر اليت ترأسـ ا نسـاء
غ ـ متزنيجــات نينســاء متقــدمات ر العمــر نينســاء الرنيمــا ،نيخصفص ـاع تلــك الــيت تعــيش ر
مستفطنات منفصلة ،معرضة ملااطر الفقر الك ة ،نيألن االستحقاقات نيال دالت االجتماعيـة
نياملعاشات التقاعدية ال تفار احلماية الكااية ما الفقر.
 -35تفصــ ـ اللجنــــة الدنيلــــة ال ــــري باســــتعراض خم ــــات املعاشــــات التقاعديــــة
نياالســتحقاقات االجتماعيــة ،ييـــم تضــما يفايــة املعاشـــات التقاعديــة نياالســـتحقاقات
األخــرى لتــفا احلمايــة الفعالــة مــا الفقــر ،نياعتمــاد إســتراتيجية دــددة لتحسـ الفضــع
االقتصــادي للســر الــيت ترأس ـ ا نســاء غ ـ متزنيجــات نينســاء متقــدمات ر العمــر نينســاء
الرنيما.
مشة

الفئات النسا ية احملرنيمة نيامل
 -36تالحــظ اللجنــة بقلــل أثــر أشــكال التمييــز املتقاطعــة علــى الفئــات النســا ية احملرنيمــة
نيامل مشة ر الدنيلة ال ري .نييساني اللجنة القلل بصف ة خاصة إزاء ما يل :
(أ) اســتمرا عــزل طفا ــف الرنيمــا ر مســتفطنات منفصــلة ،مبــا ر لــك بنــاء
اجلد ان نيغ لك ما س الفص املادي ،نيددنيدية حيازة نساء الرنيما لت اض  ،نيالتقـا ير
اليت تفيد بفقفع غا ات عنيفة متفاترة تشن ا الشرطة على مستفطنات الرنيما نيالـيت تـؤدي إىل
حدنيل إصابات نيتشريد ب السكان ،مبا اـي م النسـاء نياألطفـال ،نيعـدو القيـاو بـالتحقيل ر
استاداو الشرطة املفرط للقفة نييذلك إساءة السلفك ما جان الشرطة؛
(ب) ا تفاع ما تفاج النساء امل مشات ما خمـاطر العنـف نياالسـت الل ر العمـ
نياألاعال الصاد ة بدنيااع عرقية؛
(ج) التقــا ير الــيت تفيــد بــأن النســاء م ــايرات اهلفيــة اجلنســية نيمزدنيجــات اجلــنس
يفرض علي ا ،عند طل ا ت ـي جنسـ ا املعتـري بـ قانفنـاع ،اخلضـفع لعـالج طـف ال رتـرو
حرية املرء ر التحكم جبسم .
(د) االاتقــا إىل ال يانــات الشــاملة عــا النســاء الــال يــفاج ا أشــكال التمييــز
املتعددة نياملتقاطعة ،األمر الذي حتنع الدنيلة ال ري ما احلصفل على أساس تقـيم عليـ سياسـة
مستن ة مفج ة ف معاجلة أنيضاع ا ايما يتعلل جبميع اجملاالت اليت ت ي ا االتفاقية.
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 -37تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
اسـتعراض قفانينـ ا نيسياســاهتا املتعلقــة باأل اضـ نيافســكان ،مبــا ر لــك
(أ)
قانفن ال ناء ،ني لك مبشا ية نساء الرنيما ،هبدي ضمان متكن ا ما التمتع التـاو يقـفق ا
ر احلصفل على مـا يكفـ مـا السـكا نيالتعلـيم نياحليـاة األسـرية نياخلاصـة دنين أي متييـز
نيخفي ما الفصـ نيافخـالء القسـري نيالتشـرد ،نينيضـع مدنينـة سـلفك صـا مة للشـرطة
تضــما احتــراو حقــفق افنســان اخلاصــة بــاملرأة ر مجيــع عمليــات الشــرطة ،نيتنفيــذ ــذت
املدنينة؛
(ب) إحـــدال تـــداب حلمايـــة مجيـــع النســـاء امل ـــاجرات ،مبـــا ر لـــك النســـاء
امل اجرات الال ال تتفار لدي ا نيثا ل مسية ،نياملعرضـات بشـك خـاب ملاـاطر العنـف،
نيتقفية التفتيش اخلـاب بالعمـ ر أمـايا العمـ  ،مبـا ر لـك العمـ ر ال يـفت اخلاصـة،
نيا ا تداب دددة حلماية مجيع النساء امل اجرات ما األاعال املرتك ة بدنيااع عرقية؛
(ج) اسـتعراض القـفان احلاليـة نيا ـا التــداب لضـمان احتـراو نيمحايـة حقــفق
النساء نيالفتيات م ايرات اهلفية اجلنسية نيمزدنيجات اجلنس ،نيعـدو تعرضـ ا ألي عـالج
طـف بـدنين مفااقـة ،مبـا ر لـك إل ـاء شـرط التعقـيم القسـري نياجلراحـة القسـرية للنسـاء
م ايرات اهلفية اجلنسية الال يرغج ر احلصفل على اعتراي قانفي جبنس ا.
 - 38نيتفص ـ اللجنــة الدنيلــة ال ــري بتعزيــز مجــع ال يانــات نيتصــنيف ا حس ـ اجلــنس
نيالعمر نياالثنية نياملفقع اجل رار نياخللفية االجتماعيـة نياالقتصـادية ،ر مجيـع اجملـاالت الـيت
ت ي ا االتفاقيـة ،نيخصفصـعا ايمـا يتعلـل بالنسـاء الـال يـفاج ا أشـكال التمييـز املتعـددة
نياملتقاطعــة /مبــا ر لــك النســاء الــال ينــتم إىل الرنيمــا نيغ ــا مــا األقليــات االثنيــة،
نيالنساء امل اجرات نيالالجئات نيطال ات اللجفء نيالنسـاء مـا نيي افعاقـة ني السـحاقيات
نيمزدنيجــا ت امليــفل اجلنســية نيم ــاير ات اهلفيــة اجلنســية نيمزدنيجــات اجلــنس .نير ــذا
السياق ،تشجع اللجنة الدنيلة ال ري على القياو مبا يل :
(أ) مجـع ال يانــات عــا االثنيـة اســتناداع إىل م ــدأ التحديـد الــذا لل فيــة نيعــدو
الكشف عا اهلفية؛
(ب) إشـــراك اجملمفعـــات الســـكانية الـــيت جيـــري االستقصــاء بشـــأهنا ر حتديـــد
ال يانات امل لفبة نير عمليات مجع ال يانات؛
(ج) ضمان أقصى ما حتكا ما الصرامة ر محاية املعلفمـات الشاصـية ر مجيـع
مراح عملية مجع ال يانات ،مبا ر لك جتميع ال يانات نيمعاجلت ا نينشر ا.
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 - 39يمــا تشــعر اللجنــة بــالقلل إزاء مــا جــرى مــؤخرعا مــا تصــاعد للا ــاب الســلف مــا
جان ـ الزعمــاء السياســي نياملنظمــات اخلاصــة نياجملمفعــات الدينيــة ،نيالعنــف املرتك ـ ضــد
نساء الرنيما نيالنساء الال ينتم إىل مفعات األقليات االثنيـة األخـرى نيالنسـاء امل ـاجرات
نيالالجئــات نيطال ــات اللجــفء نيالســحاقيات نيمزدنيجــات امليــفل اجلنســية نيم ــايرات اهلفيــة
اجلنسية نيمزدنيجات اجلنس.
 - 40نيحتم اللجنة الدنيلة ال ري على القياو مبا يل :
(أ) تعدي تشريعاهتا ييم حتظر صراحة ،نييجرحتة منفصلة ،خ اب الكرا يـة
املفج ضد السحاقيات نيمزدنيجات امليفل اجلنسية نيم اير ات اهلفية اجلنسـية نيمزدنيجـات
اجلنس؛
(ب) ضـمان افنفـا الصـا و للحظـر علـى جـرا م الكرا يـة نيخ ـاب الكرا يــة
مبفج قانفن منا ضة التمييز نيقانفن العقفبات ،نيتفا التد ي الكار للقضـاة نياملـدع
العــام نيأاــراد الشــرطة نيغ ــم مــا املســؤنيل عــا إنفــا القــانفن للتعــري علــى تلــك
احلاالت نيالتعام مع ا بفعالية؛
(ج) افدانة العلنية للا اب ني العنف املرتك بدنيااع عرقية نياملتصـف ب ُر ـاب
املثلــي  ،مبــا ر لــك مظــا ر التمييــز العرق ـ ني ــاب املثلــي ر نيســا ش افعــالو نيعلــى
االنترنت ،نيتعزيز اجل فد اليت ترنيج للتسامو نيالحتراو التنفع؛
(د) األخــذ بن ـ ع شــام للجميــع نيغ ـ انتقــا ر إعــالء م ــدأ عــدو افعــادة
القســرية ني بن ـ ع يراع ـ االعت ــا ات اجلنســانية إزاء اســتمرا تــداقات الالجــئ نيطل ــات
اللجفء ،مبا يشم املسـا افجرا يـة ،متاشـيعا مـع احلقـفق الـيت ت ي ـا االتفاقيـة نيالتفصـية
العامــة قــم  )2014 ( 32الصــاد ة عــا اللجنــة خبصــفب األبعــاد اجلنســانية ملريــز املــرأة
الالجئة نيجلف ا نيجنسيت ا ني انعداو اجلنسية لدي ا.
الزنياج نيالعالقات األسرية
 - 41ر سياق تزايد عدد حاالت ال الق نياألسر اليت يرأس ا شـاص نياحـد غـ متـزنيج،
نيمعظم ا بر اسة امرأة ،نيحاالت القران يكم الفاقع ،تالحظ اللجنة بقلل ما يل :
(أ) عــدو نيجــفد حكــم قــانفي يــنظم االقتــران يكــم الفاقــع (نيالــذي يشــا إلي ـ
باعت ــا ت ”معاشــرة حــرة بــ شــريك “) ،األمــر الــذي حتكــا أن رــرو املــرأة مــا احلمايــة
نياالنتصاي ر حال االاتراق عا الشريك؛
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(ب) االاتقا إىل ال حفل حفل ا ثا ال فيلة األج على منـف األطفـال اخلاضـع
لترتي ــات احلضــانة املشــترية أني ال ديلــة ،مبــا ر لــك ر قــانفن األســرة لعــاو  ،2010نيانعــداو
ـذت الترتي ـات ،ممـا يعـرض
الضمانات اليت حتم ما تناقص مدافعات نفقـة األطفـال بسـ
اات األطفال للا ر؛
(ج) يفن قانفن الدنيلة ال ري احلايل املتعلل بتفزيع امللكية عنـد ال ـالق ال يعـا
بشك ياي التفانيت االقتصادي ب الزنيج نتيجة ألمناط العم نياحلياة األسـرية التقليديـة.
نيتؤدي نييـؤدي ـذا التفـانيت ر يـث مـا األحيـان إىل حصـفل الرجـ علـى أمسـال بشـري
معــزز نيإمكانيــة مضــاعفة للحصــفل علــى الــدخ  ،ر حـ أن املــرأة تفاجـ عكــس لــك ،ممــا
جيع الزنيج ال يتقامسـ ان بصـف ة منصـفة النتـا ع االقتصـادية للـزنياج نياسـا الـزنياج .نيعلـى
الشــايلة نفسـ ا ،ال تعــا التشــريعات احلاليــة نيال الســفابل القضــا ية مســألة تفزيــع إمكانــات
احلصفل علـى دخـ ر املسـتق ييـم يـتم تصـحيو أنيجـ التفـانيت االقتصـادي احملتمـ بـ
الزنيج نياملستند إىل االعت ا ات اجلنسانية.
 - 42تفص اللجنة الدنيلة ال ري مبا يل :
إجراء إصـالحات تشـريعية ترمـ إىل محايـة احلقـفق االقتصـادية للمـرأة ر
(أ)
حاالت االقتران يكم الفاقع ،متاشياع مع التفصية العامة قـم  )2013 ( 29الصـاد ة عـا
اللجنــة بشــأن املــادة  16مــا االتفاقيــة (النتــا ع االقتصــادية للــزنياج نيالعالقــات األســرية
نياسا الزنياج)؛
(ب) القياو بال حفل حفل آثا ترتي ات احلضانة املشترية أني ال ديلـة علـى منـف
األطفال ،مع الترييز علـى اـات األطفـال النفسـ نياالقتصـادي ،نيت ـفير التـد ي الـالزو
للعامل ر القضاء نيالراات ايما يتعلل بتعقد ذت الترتي ـات ،مـع مراعـاة التـأث املتزايـد لــ
”منظمات حقـفق الرجـال“ علـى العـامل ر ميـدان الراـات ،نيضـمان تنفيـذ نيإنفـا تعـدي
قانفن األسرة لعاو  2015الذي يقض بـالنظر ر االتـدخ ر السـالمة العقليـة نيالنفسـية
نيالعاطفيـــة للشـــاص القريـــ مـــا ال فـــ ا ر ســـياق ا ـــا القـــرا ر مجيـــع املســـا
املتعلقة بال ف ؛
(ج) إجراء ال حفل حفل ا ثـا االقتصـادية لل ـالق علـى يـ مـا الـزنيج ،
نياعتماد ما يلزو ما تـداب لتصـحيو التفـانيت االقتصـادي بـ الرجـ نياملـرأة عنـد اسـا
الــزنياج ،مبــا ر لــك نيعلــى نيج ـ اخلصــفب االعتــراي ب مكانــات احلصــفل علــى دخ ـ
يجزء ما امللكية الزنيجية اخلاضعة للتقسيم عند ال الق أني احلكم مبدافعات دني ية تقـدو
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يتعــفيص عــا اقــد إمكانــات حتصــي الــدخ أثنــاء الــزنياج ،متاشــياع مــع التفصــية العامــة
قم .29
تعدي املادة  )1 ( 20ما االتفاقية
 - 43تشجع اللجنة الدنيلـة ال ـري علـى أن تق ـ  ،ر أقـرب ا جـال املمكنـة ،التعـدي
الذي أدخ على املادة  ) 1 ( 20ما االتفاقية بشأن مفعد اجتماع اللجنة.
إعالن نيمن اج عم بيج
 - 44تــدعف اللجنــة الدنيلــة ال ــري إىل أن تســتع بــ عالن نيمنــ اج عمــ بــيج ر
ج فد ا الرامية إىل تنفيذ أحكاو االتفاقية.
خ ة التنمية املستدامة لعاو 2030
 - 45تدعف اللجنة إىل حتقيل املسانياة املف ضـفعية بـ اجلنسـ  ،نياقـعا ألحكـاو االتفاقيـة،
ر يام عملية تنفيذ خ ة التنمية املستدامة لعاو .2030
التعميم
 - 46تــذي ر اللجنــة بــالتزاو الدنيلــة ال ــري بتنفيــذ أحكــاو االتفاقيــة بصــف ة من جيــة
نيباسـتمرا  .نيحتــم الدنيلـة ال ــري علـى إيــالء اال تمــاو علـى سـ ي األنيلفيـة لتنفيــذ ــذت
املالحظات اخلتامية نيالتفصيات بدءاع ما ا ن نيح تقدر التقرير الدني ي املق ـ  .نيلـذلك
ت ل اللجنة تعميم ذت املالحظات اخلتاميـة ،ر الفقـت املناسـ نيبالل ـة الرمسيـة للدنيلـة
ال ري ،على مؤسسات الدنيلة املعنية على مجيع املسـتفيات (الـفطين نيافقليمـ نياحمللـ )،
نيخباصــة عل ـى احلكفمــة نيالــفزا ات نيالرملــان نياجل ــاز القضــا  ،فتاحــة تنفيــذ ا تنفيــذا
يامالع .نيتشجع اللجنة الدنيلة ال ري على التعـانين مـع مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـي ،
نيمن م اب ات أ باب العمـ  ،نينقابـات العمـال ،نيمنظمـات حقـفق افنسـان ،نياملنظمـات
النسا ية ،نياجلامعات ،نياملؤسسات ال ح ثية ،نينيسا افعالو .نيتفص اللجنة بتعمـيم ـذت
املالحظـــات اخلتاميـــة بالشـــك املناسـ ـ علـــى مســـتفى اجملتمـــع احمللـ ـ فتاحـــة تنفيـــذ ا.
نيبافضـــااة إىل لـــك ت لـ ـ اللجنـــة إىل الدنيلـــة ال ـــري أن تفاصـ ـ تعمـــيم االتفاقيـــة
نيبرنيتفيفهلا االختيا ي نياالجت ادات القانفنية املستندة إلي ـا ،نييـذل ك التفصـيات العامـة
الصاد ة عا اللجنة ،على مجيع أصحاب املصلحة.
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املساعدة التقنية
 - 47تفص اللجنة الدنيلة ال ـري بـأن تـربش تنفيـذ االتفاقيـة جب فد ـا افمنا يـة نيبـأن
تتيو لنفس ا االستفادة ما املساعدة التقنية افقليمية أني الدنيلية ر ذا الصدد.
التصديل على املعا دات األخرى
 - 48تالحظ اللجنة أن انضـماو الدنيلـة ال ـري إىل الصـكفك الدنيليـة الر يسـية التسـعة
حلقــفق افنســان(  )1مــا شــأن أن يعــزز متتــع املــرأة مبــا هلــا مــا حقــفق افنســان نياحلريــات
األساسـية ر مجيــع جفانـ حياهتــا .نيلــذلك تشـجع اللجنــة الدنيلــة ال ــري علــى النظــر ر
التصــديل علــى االتفاقيــة الدنيليــة حلمايــة حقــفق مجيــع العمــال امل ــاجريا نيأاــراد أســر م،
نياليت ت تص و طرااع اي ا بعد.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 49ت ل اللجنة إىل الدنيلة ال ري أن تقدو ،ر غضـفن عـام  ،معلفمـات يتابيـة عـا
اخل فات املتاذة لتنفيذ التفصيات الفا دة ر الفقرت  9ني ( 19أ) أعالت.
إعداد التقرير التايل
 - 50تـــدعف اللجنـــة الدنيلـــة ال ـــري إىل تقـــدر تقرير ـــا الـــدني ي الســـابع ر تشـــريا
الثاي/نفامر .2019
 - 51ت ل اللجنة إىل الدنيلة ال ري أن تت ـع امل ـادا التفجي يـة املنسـقة لتقـدر التقـا ير
مبفج ـ املعا ــدات الدنيليــة حلقــفق افنســان ،مبــا ر لــك امل ــادا التفجي يــة لتقــدر نيثيقــة
أساسية مفحدة نينيثا ل خاصة مبعا دات بعين ا ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص األنيل).

_________________

( )1الع ــد الــدنييل اخلــاب بــاحلقفق االقتصــادية نياالجتماعيــة نيالثقاايــة؛ الع ــد الــدنييل اخلــاب بــاحلقفق املدنيــة
نيالسياسية؛ االتفاقية الدنيلية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنصـري؛ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة؛ اتفاقيــة منا ضــة التعــذي نيغـ ت مــا ضــرنيب املعاملــة أني العقفبــة القاســية أني الالإنســانية
أني امل ينـة؛ اتفاقيـة حقــفق ال فـ ؛ االتفاقيــة الدنيليـة حلمايــة حقـفق مجيــع العمـال امل ــاجريا نيأاـراد أســر م؛
االتفاقية الدنيلية حلماية مجيع األشااب ما االختفاء القسري؛ اتفاقية حقفق األشااب نيي افعاقة.
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