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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

مالحظات ختامية بشأن تقرير مجهوريـة أرريقيـا الوىـاى اعـامع للتقريـر
األويل والتقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس*
 - ١نظــرت اللجنــة ر تقريــر مجهوريــة أرريقيــا الوىــاى اعــامع للتقريــر األويل والتقــارير
الدوريــــة مــــن الثــــاين إىل اخلــــامس  )CEDAW/C/CAF/1-5ر جلســــتيها  ١311و ،١311
املعقـــو ت ر  ١١متوز/يوليـــ  31١1انظــــر  CEDAW/C/SR.1233و  .(1234وتـــر قا مــــة
القضايا واألىئلة اليت طرحتها اللجنـة ر الوييقـة  ،CEDAW/C/CAF/Q/1-5أمـا ر و مجهوريـة
أرريقيا الوىاى عليها رتر ر الوييقة .CEDAW/C/CAF/Q/1-5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 3تعرب اللجنة عـن تقـدير ا اللـالض رضـور ورـد الدولـة الاـرل رعـم الـرايف الـدا ر ر
الللد .وترحب مبا قدم الورد مـن عـرش شـفور ور و خايـة علـى قا مـة القضـايا واألىـئلة
اليت أيار ا الفري العام ملا قل الـدورة .و ـق تقـدر للدولـة الاـرل تقـدرها لتقرير ـا اعـامع
للتقرير األويل والتقارير الدورية من الثاين إىل اخلامس .عري أهنا تعـرب عـن أىـفها ألن الوييقـة
مل تقـــدل إليهـــا إ اذ ر ارار/مـــار  ،31١3رعـــم انضـــمال الدولـــة الاـــرل إىل اذتفاقيـــة ر
عال  ،١99١وألن املعلومات اليت حتتويها ذ تغاق إذا الفترة حىت عال .31١1
 - 1وتنوه اللجنة بورد الدولة الاـرل الـ ر رأىـ ليوبولـد امساعيـ ىـاملا ،املمثـ الـدا م
عمهورية أرريقيا الوىاى لدى مكتب األمـم املتحـدة ر جنيـف واملنظمـات الدوليـة األخـرى
الكا نة ناك .وقد ضم ال ورد أيضـا مستشـارا للشـ ون اذجتماعيـة واعنسـانية ،ومفتشـا معنيـا
* اعتمدهتا اللجنة ر ورهتا الثامنة واخلمس
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بالعم اذجتماعق ،ومستشارا قانونيـا ،واملـدير العـال للمديريـة العامـة للنـهوش بـاملرأة ،و ـثال
عن اللعثة الدا مة .وتُعرب اللجنة عن تقدير ا للحوار اللناء ال ر ار بينها وب الورد.

باء  -اعوانب اإلجيابية
-1

ترحب اللجنة باختار التدابري التشريعية التالية:

أ) القــــــانون رقــــــم  ،5-10املــــ ـ ر  31حزيران/يونيــــ ـ  ،3110املتعلــــ ـ
بالصحة اإلجنابية؛
ب) القــانون رقــم  ،13-10امل ـ ر  32كــانون األول /يســم  ،3110املتعل ـ
حبماية املرأة من العنف.
-5

وتالحظ اللجنة مع التقدير ما يلق:

اعتمـــا السياىـــة الوطنيـــة لتعزيـــز املســـاواة واإلنصـــال بـــ اعنســـ ر
أ)
عال  ،3115واعتما خاة العم املتصلة هبا ر عال 3112؛
ب) إنشاء عنة قااعية تعىن باملسا اعنسانية وارد من الفقر.
 - 0وترحب اللجنة بتصدي الدولة الارل على املعا دات الدوليـة التاليـة منـ انضـمامها
إىل اذتفاقية ر عال :١99١
أ)

اتفاقية حقوق الاف  ،ر عال ١993؛

ب) ال وتوكــول اذختيــارر امللح ـ باتفاقيــة حقــوق الاف ـ بشــأن بيــع األطفــال
واىتغالل األطفال ر اللغاء ور املوا اإلباحية ،ر عال .31١3

جيم  -العوام والصعوبات اليت حتول ون تنفي اذتفاقية تنفي ا رعاذ
 - 2تـرى اللجنــة أن عــدل أخـ اركومــات الســابقة بأىــلاب اركــم الرشــيد يشــك أحــد
األىلاب اع رية للـرايف املسـتمر ر الللـد .وقـد أ ى رلـا إىل انتشـار انعـدال األمـن ،ووقـويف
انتــهاكات جســيمة ومنهجيــة رقــوق اإلنســان علــى يــد ملتلــف اعماعــات املســلحة ،مبــا ريهــا
مجاعــة ىــيليكا ومجاعــة منا ضــة اللاذكــا ،ومشــاررة الدولــة علــى اذهنيــار ،مبــا ر رلــا نُظــم
القضاء والتعليم والصحة .ويارح ا عقلة ا لة أمال تنفي اذتفاقية.
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ال -

واعق القل الر يسية والتوصيات
ال ملان
 - 1تشــد اللجنــة علــى مــا ت يـ الســلاة التشــريع ية مــن ور حاىــم ر كفالــة تنفيـ
اذتفاقيــة تنفيـ ا كــامال انظــر بيــان اللجنــة بشــأن عالقتــها مــع ال ملــاني  ،الـ ر اعتمــد ر
الــدورة اخلامســة واألربعــ املعقــو ة ر عــال  .)31١1وتــدعو اللجنــة ال ملــان امل قــ
وال ملان املقل إىل اختار اخلاوات الالزمة ريما يتعلـ بتنفيـ ـ ه املالحظـات اخلتاميـة مـن
اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير املقل مبوجب اذتفاقية.
السياق العال
 - 9تشــعر اللجنــة بــاعزيف إزاء اآليــار الــيت علفهــا الــرايف املســتمر ر الدولــة الاــرل علــى
املدني  ،وذ ىيما النساء والفتيات ،بعد نزاعات أق حدة امـ لسـنوات .ويسـاور ا القلـ
مــن انعــدال األمــن ر الللــد ،وعيــاب قــوات األمــن والــدرايف الــوط خــار بــانغق ،وقلــة عــد
القوات الدولية .ويساور ا القل أيضا ألن التشريد وانعدال األمن رنعان املـزارع مـن مزاولـة
مهنتهم ،ا قد ي ر إىل انعدال األمن الغ ا ق واشتدا حدة الرايف ال ر تفـاقم بسـلب نقـ
املساعدات الدولية.
 - ١1وتالحـظ اللجنـة مـع القلـ إرـال الدولـة الاــرل الـ ر أ ى إىل حـدو يغــرات ر
متوي ـ ال ـ امد وعــدل رــع متــأخرات مرتلــات مــويفق اخلدمــة املدنيــة .وتالحــظ أن نقــ
اإليرا ات اخلاضعة للضريلة نتد عن حالة انعدال األمن السا دة اليت متنع مويفق اخلدمة املدنيـة
من أ اء مهامهم.
 - ١١وتشـــري اللجنـــة إىل أن مضـــق عقـــو مـــن ىـــوء اركـــم مـــن قلـ ـ األنظمـــة الســـابقة
واإلجحال اذجتمـاعق واذقتصـا ر وىـلب ىـلاات الدولـة واعماعـات املسـلحة للمـوار ،
كلها أمور مهدت أيضا رالة شل اذهنيـار الـيت تشـهد ا الدولـة حاليـا .ويسـاور اللجنـة القلـ
ألن الركو ال ر أصاب جهو القضاء على التمييز ضد املـرأة عمومـا ر رتـرة مـا قلـ الـرايف
أىهم ر تفاقم التمييز والعنف من قلـ مجيـع أطـرال الـرايف ضـد النسـاء والفتيـات ر الدولـة
الارل .ويساور ا القل أيضا إزاء ارالـة اإلنسـانية العاجلـة واذحتياجـات املاليـة وعـري املاليـة
الالزمة إلع ا ة بناء الدولة ،وإزاء قلة األمـوال واملـوار املقدمـة اىـتجابة للنـداء اإلنسـاين الـ ر
وجهت األمم املتحدة من أج مجهورية أرريقيا الوىاى.
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 - ١3وحتث اللجنة الدولة الارل على مواصلة التما زيا ات كـلرية ر الـدعم املقـدل
من اجملتمع الدويل لتمك مجهورية أرريقيا الوىاى ا يلق:
أ) تلليــة اذحتياجــات اإلنســانية العاجلــة للســكان ،ىــواء ر مجهوريــة أرريقيــا
الوىاى أو ر الللدان اجملاورة؛
ب)
الدولة الارل؛
)

عــــم امللــــا رات الراميــــة إىل إحــــالل الســ ـ الل واألمــــن ر مجيــــع أ ــــاء
إعا ة بناء م ىسات الدولة ،مبا ريها قوات األمن الوط وىل ا القضاء؛

) اىتعا ة قدرة الدولة الارل علـى إ رار املـوار املاليـة اليـا وعلـى كفالـة
رــع املرتلــات وتــأم التمويـ الــالزل لتــورري اخلــدمات األىاىــية للســكان ،مــع القيــال ر
الوق رات بتقدمي طلب رورر ذلتما الدعم من الدول األعضاء ر األمم املتحـدة ومـن
املنظمات الدو لية واملا الثنا ي لدرع تلا املرتلات وتورري رلا التموي ؛
ـ) ضــمان أن تتــاح للجميــع ،وذ ىــيما النســاء والفتيــات ،إمكانيــة ارصــول
على األع ية واخلدمات األىاىية ،مث التعليم واخلدمات الصحية.
 - ١1وترى اللجنة أن تنفي اذتفاقيـة ـو أجنـع ضـمان لكفالـة اذحتـرال التـال رقـوق املـرأة
ومتتعها هبا ر مجيـع األوقـات ،وتشـد علـى أن املـرأة طـرل راعـ ر يسـق ر حتقيـ السـالل.
وت كر اللجنة الدولة الارل بأن التزاماهتا مبوجـب اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز
ضد املرأة ،مبا ريها العنف ضـد النسـاء والفتيـات ،ذ ركـن التنصـ منـها وأهنـا تظـ ىـارية ر
حاذت الرايف ،علـى النحـو املـل ر توصـيتها العامـة رقـم  31املتعلقـة باذلتزامـات األىاىـية
للدول األطرال مبوجب املا ة  3من اذتفاقية .وت كر ا أيضا بـأن أحكـال اذتفاقيـة ُتكلميفـ ر
ه اراذت مبا ينال من أحكال القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لالجـئ والقـانون
اعنا ق الدويل ،على النحـو املـل ر توصـيتها العامـة رقـم  11املتعلقـة بوضـع املـرأة ر ىـياق
منع نشوب الراعات ،ور حاذت الرايف وما بعد الرايف.
 - ١1وحتث اللجنة الدولة الارل على ما يلق:
التقيــد بالتزاماهتــا مبوجــب اذتفاقيــة والقــانون اإلنس ـاين الــدويل والقــانون
أ)
الدويل لالجئ والقانون الدويل اعنـا ق لضـمان يايـة النسـاء والفتيـات مـن مجيـع أشـكال
التمييز ،مبا ريها العنف؛
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ب) إعاــاء األولويــة لتوصــيات اللجنــة الــوار ة ر ـ ه املالحظــات اخلتاميــة
واملتعلقة بالعنف ضد املـرأة واإلرـالت مـن العقـاب ،واملشـر ات اخ ليـا ،واملـرأة والسـالل
واألمن ،والتعليم والصحة ،وتنفي تلا التوصيات ون تأخري مع إيـالء اذعتلـار الواجـب
للتوصية العامة رقم 11؛
) ضمان تنفي مجيع التوصيات األخرى الوار ة ر
خالل عملية بناء السالل.

ه املالحظـات اخلتاميـة

العنف ضد املرأة ر حاذت الرايف وى ل اذحتكال إىل القضاء
 - ١5تعرب اللجنة عن قلقها ا يلق:
أ) كثــــرة جــــرا م القتــ ـ وحــــاذت اذختفــــاء القســــرر وحــــاذت التعــ ـ يب
واذعتصاب واذىترقاق اعنسـق وىـوء املعاملـة ،باإلضـارة إىل انتشـار أعمـال النـهب وتـدمري
املمتلكــات ،الــيت تاــال النســاء منـ نشــوب الــرايف ،وإعــالن املـدعق العــال للمحكمــة اعنا يــة
الدولية أن ناك ا عـاءات خاـرية بوقـويف جـرا م تنـدر ر ناـاق اختصـا ا كمـة مبـا ريـ
الكفاية لفتح حتقيقات أولية ريها؛
ب) كثرة وتزايـد أعمـال اذعتصـاب وعـريه مـن أشـكال العنـف اعنسـق املرتكلـة
ضد املرأة على يد املدني واملقاتل املسلح  ،ا تالب إجراء عمليـات جراحيـة للعديـد مـن
الضـحايا أو أ ى إىل يلـهن نتيجـة اذعتصـاب أو إصـابتهن بـأمراش منقولـة جنسـيا ،مبـا ريهـا
رــريو نق ـ املناعــة اللشــرية/اإليــدز ،نتيجــة ملــا تعرضــن ل ـ مــن عنــف جنســق وعــدل تــوارر
اخلدمات هلن؛
) تعــرش النســاء ضــحايا اذعتصــاب للوصــم ،ــا رنعنــهن مــن التمــا الرعايــة
الالية وتقدمي شكاوى ضد اعناة؛
) جتنيـــد اعماعـــات املســـلحة للنســـاء والفتيـــات قســـرا واىـــترقاقهن جنســـيا
وإكرا هن على الزوا ؛
ـ) اهنيــار نظــال القضــاء وانتشــار اإلرــالت مــن العقــاب ،واذرتقــار إىل ياكــ
أىاىية للمحاكم ومراكز اذحتجاز ،واهنيار نظال السجون باىـتثناء السـجن املركـزر الكـا ن
ر بانغق ،وانعدال األمن املالوب للقضاة والضحايا والشهو ر ا اكم؛
و) عدل التدقي ر خلفية أررا قـوات األمـن والـدرايف الـوط مـن أجـ اىـتلعا
املشتل ر ارتكاهبم انتهاكات خارية رقوق اإلنسان ،مبا ر رلا ضد النساء والفتيات؛
14-58191
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ز) اهنيــار النظــال الصــحق ،ــا اــرل النســاء ضــحايا العنــف اعنســق مــن العــال
الايب والدعم النفسق.
 - ١0وتوصق اللجنة الدولة الارل بأن تقول ،بدعم كام من اجملتمع الدويل ،مبا يلق:
اختار تدابري ملنع العنف اعنساين ،وذ ىيما العنف اعنسق ،مـن قلـ مجيـع
أ)
أطرال الرايف ،وضمان ياية املدني  ،وذ ىيما النساء؛
ب) وضــع اىــتراتيجية وطنيــة ملكارحــة اإلرــالت مــن العقــاب مبــا يكفـ تقــدمي
مرتكيب العنف اعنسق ر أينـاء الـرايف إىل العدالـة؛ والتحقيـ ر مجيـع قضـايا العنـف ضـد
املرأة ،وذ ىـيما العنـف املرتكـب مـن قلـ الزعمـاء اللـارزين مـن ر ور املناصـب القيا يـة،
وااكمــة مــرتكيب تلــا األعمــال ومعاقلتــهم؛ وإرىــاء نظــال العدالــة مــن جديــد وتعزيــزه،
وإعا ة بناء اهلياك األىاىية للمحـاكم والسـجون وضـمان أمنـها وأمـن العـامل ر تلـا
امل ىســات؛ وتزويــد وحــدات التحقيقــات اخلاصــة بــاملوار الكاريــة؛ والتعــاون مــع عنــة
التحقي الدولية؛
) اذىتمرار ،ر أعقاب التقييم األويل للوضع ال ر ىيجري رريـ التحقيـ
التــابع للمحكمــة اعنا يــة الدوليــة ،ر حــث ا كمــة علــى رــتح بــاب التحقي ـ ر اعــرا م
املرتكلة من جانب مجيع األطرال ضد النساء والفتيـات ،بـالنظر إىل عجـز ا ـاكم الوطنيـة
عن تنفي اإلجراء ات القضا ية الالزمة؛
) عدل ا خار جهـد ر تـورري ارمايـة مـن اذنتقـال للنسـاء والفتيـات ضـحايا
العنف اعنسق وعريه مـن أشـكال العنـف اللـواج يلجـأن إىل القضـاء ،ومنـع إقصـا هن عـن
أىر ن وجمتمعاهتن من خالل توعية السكان؛
ـ) القيــال ،حت ـ توجي ـ ويل ،بوضــع نظــال للتــدقي ر خلفيــة أرــرا قــوات
األمن والدرايف الـوط والتثلـ مـن بيانـاهتم مـن أجـ اىـتلعا مـرتكيب انتـهاكات حقـوق
اإلنسان ،مبا ريها حقوق املرأة ،من تلا القوات؛
و) مواصــلة اعهــو الراميــة إىل إ را املنظــور اعنســاين ر إصــالح قاــايف
األمن ور عمليات نزيف السالح والتسـريح وإعـا ة اإل مـا  ،والسـعق حثيثـا إىل مكارحـة
انتشـــــار األىـــــلحة الصـــــغرية واألىـــــلحة اخلفيفـــــة ر صـــــفول اعماعـــــات املســـــلحة
والسكان عموما؛
ز) كفالـة ىـل حصــول ضـحايا العنــف اعنسـق علـى العــال الاـيب والــدعم
النفسق واذجتماعق ،وتورري ىل اع الكارية هلن.
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املشر ات اخليا والالجئات
 - ١2تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضخامة عد املشر ين اخليا ،ال ر يقـدر مبـا يربـو علـى
 911 111شــخ  ،وعــدل كفايــة املــوار الدوليــة املقدمــة لــدعمهم ،واشــتدا خاــر وقــويف
املشر ات اخليا ضحية للعنف اعنسق .ويساور اللجنة القلـ أيضـا إزاء اهلجمـات الـيت تُشـن
على مليمـات املشـر ين اخل يـا .ويسـاور ا القلـ كـ لا إزاء عـدل تـورري األمـن للمـدني ر
أمـــاكن إقامتـــهم ،وإزاء عـــدل وجـــو ضـــمانات لعـــو هتم إليهـــا بصـــورة امنـــة بعـــد رـــرار م
أو إجال هم منها.
 - ١1وت كِّر اللجنة بأن اذتفاقية تنال ر مجيـع مراحـ ورة التشـريد ،حسـب املشـار
إلي ر توصيتها العامة رقم  . 11وحتـث اللجنـة الدولـة الاـرل علـى أن تقـول ،بـدعم مـن
اجملتمع الدويل ،مبا يلق:
أن تنظر على ىـلي األولويـة ر اختـار كارـة التـدابري الالزمـة لضـمان أمـن
أ)
املـــدني  ،وذ ىـــيما النســـاء والفتيـــات ،ر أمـــاكن إقامتـــهم ،وأذا تشـــريف ر إجال هـــم
إذ كخيار أخري وبالتشاور الكام مع األشخا املعني وورقا للمعايري الدولية؛
ب) أن تكف للمشر ين اخليا والالجئ من مجهورية أرريقيا الوىاى حقهـم
ر العـــو ة إىل أمـــاكن إقامتـــهم واذىـــتحقاقات األخـــرى الـــيت يتمتعـــون هبـــا كمـ ـواطن
عمهورية أرريقيا الوىاى؛
) أن تتخ ما يلزل من تدابري ،مبا ر رلا تأم املواطن األصـلية للمشـر ين
اخليا ،لكفالة العو ة اآلمنة؛
) أن تـــورر للمشـــر ات اخليـــا األمـــن وىـــل ارصـــول علـــى اخلـــدمات
واألع ية األىاىية؛ وأن تكف توارر خدمات املساءلة أمال ضـحايا العنـف اعنسـق وعـريه
من أشكال العنف.
املرأة والسالل واألمن
 - ١9ترحب اللجنة باعتما خاة عم وطنية لتنفي قـرار جملـس األمـن ،)3111 ١135
وبــالتخايإل إلنشــاء عنــة مصــارة وعنــة حــوار ا مــة ،وباملســادات املهمــة الــيت تقــدمها
اعماعات النسا ية اليت تتعاون معا لتحقي السالل .وتشري اللجنـة إىل أنـ مـا مل تشـارك املـرأة،
باعتلار ــا عنصــرا رــاعال ر يســيا ر حتقي ـ الســالل ،مشــاركة جــا ة وشــاملة ر مجيــع مراح ـ
عملييتّ السالل واملصارة ،وك لا ر اليات العدالة اذنتقاليـة ،رـ ن أولوياهتـا وجتارهبـا ر رتـرة
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الــرايف لــن ُتــدمد إ ماجــا كــامال ر ــات العمليــت  ،حســلما تقتضــق اذتفاقيــة وقــرار جملــس
األمن  ،)3111 ١135األمر ال ر ركن أن ي ر إىل انتكاىهما.
 - 31وت كِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم  ،11وحتث الدولة الارل على ما يلق:
ضمان مشاركة املـرأة ر مجيـع مراحـ عملـييت ا لسـالل واملصـارة الوطنيـة
أ)
ور مجيع ملا رات إعا ة اإلعمار ،وك لا ر عمليـات العدالـة اذنتقاليـة ،وذ ىـيما علـى
صعيد صنع القرار؛
ب) ضــمان مشــاركة املــرأة ر تنفي ـ خاــة العمـ الوطنيــة لتنفيـ قــرار جملــس
األمن )3111 ١135؛
) مواصلة جهو ا الراميـة إىل إنشـاء عنـة للمصـارة وعنـة ا مـة للحـوار،
وضمان إ را حقوق املـرأة ومكارحـة اإلرـالت مـن العقـاب ر قضـايا العنـف اعنسـق ر
وذييت ات اللجنت  ،ومتثي املرأة متثيال كاريا ريهما؛
)
حتقي السالل؛

عـــم امللـــا رات الـــيت تتخـــ ا النســـاء الـــالج يعملـــن معـــا مـــن أجـــ

) اعتما اىتراتيجية للحيلولة ون حدو أر تراجع عـن حقـوق املـرأة ر
مفاوضات السالل.
اإلطار التشريعق
 - 3١مع أن اللجنة تالحظ أىلقية اذتفاقية على القانون الوط  ،ر هنـا تأىـف لعـدل صـدور
أر حكـم يتضــمن إشــارة لالتفاقيـة حــىت اآلن ،وذ ىــيما بـالنظر إىل أن الدولــة الاــرل لــديها
نظــال قــانوين أحــا ر جيــوز ريـ اذحتجــا بأحكــال اذتفاقيــة ،مــن ناحيــة امللــدأ ،أمــال ا ــاكم
الوطنية ملاشرة.
 - 33وتوصـــق اللجنـــة الدولـــة الاـــرل بـــأن تنفـ ـ اذتفاقيـــة ملاشـــرة وأن تـــدرجها ر
تدريب القضاة.
اعهاز الوط للنهوش باملرأة
 - 31تالحظ اللجنة أن وزارة الشـ ون اذجتماعيـة والتضـامن الـوط واألىـرة توجـد ريهـا
مديريــة عامــة للنــهوش بــاملرأة ،ومديريــة للمشــاريع والـ امد النســا ية ،ومديريــة لتوعيــة املــرأة
وتثقيفها ،وىلع مديريات إقليمية للشـ ون اذجتماعيـة تغاـق الللـد بأىـره .وتشـري اللجنـة إىل
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الــدور ا ــورر ال ـ ر ت ي ـ الــوزارة وإىل تعــي منســق للش ـ ون اعنســانية ر ك ـ وزارة.
وترحــب أيضــا بوجــو ىياىــة وطنيــة لتعزيــز املســاواة واإلنصــال بـ اعنسـ  ،اعتمــدت ر
عال  ،3115وخباة العم املتصلة هبا اليت اعتمدت ر عـال  ،3112باإلضـارة إىل إنشـاء عنـة
مشــتركة بـ الــوزارات ر عــال  3112لرصــد تنفيـ اذتفاقيــة .عــري أن اللجنــة تشــعر بــالقل
ا يلق:
وجو نق  ،حىت قل بدء الرايف ،ر املوار اللشرية واملالية الالزمـة لـتمك
أ)
اآللية الوطنية للنهوش باملرأة من العم ؛
ب) التــأخر ر وضــع الصــيغة النها يــة ملشــرويف قــانون التكــار بـ اعنسـ  ،وإن
كان اللجنة تـدرك أن اركومـة ،حسـب مـا ركـره الورـد ،عاكفـة علـى وضـع تلـا الصـيغة
وأهنا تعتزل ختصي حصة للمرأة قدر ا  15ر املا ة من التعيينات ر مناصب صـنع القـرار ر
القاايف العال؛
)
رقوق اإلنسان.

التــــأخر ر وضــــع الصــــيغة النها يــــة ملشــــرويف قــــانون إنشــــاء عنــــة وطنيــــة

 - 31وتوصق اللجنة الدولة الارل مبا يلق:
أ) تعزيـــز قـــدرة وزارة الشـ ـ ون اذجتماعيـــة والتضـــامن الـــوط واألىـــرة،
وتزويد ا مبا يكفق من املوار اللشرية والتقنيـة واملاليـة لكـق تقـو جهـو النـهوش بـاملرأة
خالل عملييت بناء السالل وإعا ة اإلعمار ،وكفالة اىتشارهت ا رعليا عند صـو السياىـات
العامـــة وتصـــميمها وتنفيـ ـ ا ،وتعزيـــز ور ـــا ر جمـــايل الرصـــد والتنســـي علـــى مجيـــع
مستويات اركومة؛
ب) ضمان التنفي الفعال للسياىة الوطنية املتعلقة بتعزيـز املسـاواة واإلنصـال
ب اعنس وخاة العم املتصلة هبا؛
) التعجيـ باعتمــا مشــرويف قــانو ن التكــار ب ـ اعنس ـ وتضــمين ارصــة
املخصصـــة للمـــرأة وقـــدر ا  15يف املا ـــة مـــن التعيينـــا ت ر مناصـــب صـــنع القـــرار ر
القاايف العال؛
) اذنتــهاء ،ون تـــأخري ،مـــن مشــرويف قـــانون إنشـــاء عنــة وطنيـــة رقـــوق
اإلنســان ،امتثــاذ للملــا ل املتعلقــة مبركــز امل ىســات الوطنيــة لتعزيــز حقــوق اإلنســان
ويايتها ملا ل باريس) ،وكفالـة أن تشـم وذيتـها املسـاواة بـ اعنسـ وعـدل التمييـز
اعنسق واعنساين وعري رلا من العوام املتشابكة.
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األ ركار النماية واملمارىات الضارة
 - 35ترحــب اللجنــة بالتــدابري الــيت اتُخ ـ ت ر رتــرة مــا قلــ الــرايف مــن أجــ مكارحــة
املمارىات الضارة ،ومنها إنشاء عنة وطنية ،مبوجب املرىـول رقـم  ،١1ملكارحـة املمارىـات
التقليديــة الضــارة بصــحة النســاء والفتيــات ومكارحــة العنــف ضــد ن ،وباعتمــا خاــة عم ـ
وطنية للتصدر للممارىات التقليدية الضارة بصحة املرأة وللعنـف اعنسـاين .وترحـب اللجنـة
أيضــا مبــا شــهدت الســنوات األخــرية مــن اكفــاش كــلري ر انتشــار تشــوي األعضــاء التناىــلية
لإلنا  .عري أهنا تشعر بالقل إزاء اىتمرار األركار النماية واملمارىات الضارة الـيت متيـز ضـد
املــرأة ،مبــا ريهــا تشــوي األعضــاء التناىــلية لإلنــا وطقــو الترم ـ وتــزويد األرملــة لشــقي
زوجها املتـو وزوا الرجـ بأخـ زوجتـ املتورـاة ،ورلـا علـى الـرعم مـن وجـو أحكـال
قانونية متنع ه املمارىات الفقـرات مـن  ١١3إىل  ١١0مـن قـانون العقوبـات ،واملـا ة ١1
من القانون رقم  ،13-10املـ ر  32كـانون األول /يسـم  ،3110واملتعلـ حبمايـة املـرأة
من العنف) .وتشعر اللجنة بـالقل كـ لا إزاء جتـرمي ارىـة السـحر ،األمـر الـ ر يـ ير علـى
النساء أكثر مـن عري ـن ،وإزاء اىـتمرار العنـف ،مبـا ر رلـا مـا يسـمى ”بالعدالـة الشـعلية“،
ووأ النساء اللواج يُعتقد أهنن ىاحرات.
 - 30وتوصق اللجنة الدولة الارل مبا يلق:
ضـــمان التنفيــ الفعــ ال لألحكـــال القانونيـــة الـــيت جتـــرل تشـــوي األعضـــاء
أ)
التناىـلية لإلنـا وطقـو الترمـ وتــزويد األرملـة لشـقي زوجهـا املتـو وزوا الرجـ
بأخ زوجت املتوراة الفقرات من  ١١3إىل  ١١0من قانون العقوبات ،واملـا ة  ١1مـن
القانون رقم  ،13 - 10املـ ر  32كـانون األول /يسـم  ،3110امل تعلـ حبمايـة املـرأة
من العنف)؛
ب) ضمان التنفي الفعال خلاة العم الوطنية للتصدر للممارىـات التقليديـة
الضارة بصحة املرأة وللعنف اعنساين؛
) تعزيــز األنشــاة الــيت تنفـ ا ،بالتعــاون مــع اجملتمــع املــدين ،لتوعيــة النســاء
والفتيات والرجال والفتيان بعواقب املمارىات ال ضارة وباآليار السيئة النامجة عنها؛
) منع العنـف ضـد النسـاء اللـواج يُعتقـد أهنـن ىـاحرات ،واعتقـال مرتكليـ
وااكمتهم ومعاقلتهم وإلغاء أر أحكال متييزية جترل ارىة السحر.
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العنف ضد املرأة
 - 32ترحــــب اللجنــــة باعتمــــا القــــانون رقــــم  ،13-10املــ ـ ر  32كــــانون األول/
يسـ ـم  ،3110املتعلـ ـ حبمايـــة املـــرأة مـــن العنـــف ،وباعتمـــا قـــانون العقوبـــات املـــنقح
لعال  .)31١1بيد أهنا تشعر بالقل إزاء انتشار اذعتصاب وعريه من أشكال العنـف اعنسـق
والتحــرا اعنســق والعنــف العــا لق ر رتــرة مــا قلـ الــرايف ،وإزاء عــدل تــورري املــأوى للنســاء
ضحايا العنف وعدل تورري خدمات املشورة وإعـا ة التأ يـ هلـن .وتشـعر اللجنـة بـالقل أيضـا
لعدل وجو أحكال قانونية جترِّل اذعتصاب ر إطار الزوا .
 - 31وتوصق اللجنة الدولة الارل باختار اإلجراءات التالية مبجر إعا ة إرىـاء األمـن
وىلاة القضاء:
ا اكمة على مجيع أعمال العنف اليت ترتكب ضد املـرأة ،ىـواء بنـاء علـى
أ)
شــكوى مــن اجملـ علــيهن أو مــن اعهــة املختصــة حبكــم منصــلها ،وإنــزال العقوبــة املناىــلة
مبرتكليها؛
ب) تــورري ىــل اع ـ واملســاعدة وخــدمات إعــا ة التأ ي ـ لضــحايا العنــف،
مبا يشم اختار تدابري لتزويد ن جمانا باملسـاعدة القانونيـة والعـال الاـ يب والـدعم النفسـق
واملأوى وخدمات املشورة وإعا ة التأ ي ؛
) القيـال ،مبجـر أن تســمح ارالـة السياىـية بـ لا وبالتعـاون مـع منظمــات
اجملتمـع املـدين ،باىــتئنال أنشـاة التوعيـة والتثقيــف الـ يت تسـتهدل النســاء والرجـال علــى
حد ىواء هبدل القضاء على العنف ضد املرأة؛
)

اعتما أحكال قانونية تُجرِّل اذعتصاب ر إطار الزوا .

اذجتار بالنساء واىتغالهلن ر اللغاء
 - 39ر ح ـ تالحــظ اللجنــة أن قــانون العقوبــات املــنقح جيــرِّل اذجتــار باألشــخا  ،ر هنــا
تشــعر بــالقل إزاء عــدل وجــو راىــة لناــاق اذجتــار بالنســاء والفتيــات ر الدولــة الاــرل
وألىـــلا ب  .وتشـــعر بـــالقل أيضـــا إزاء عـــدل تـــوارر بيانـــات عـــن مـــدى انتشـــار اللغـــاء ر
الدولة الارل.
 - 11وتوصق اللجنة الدولة الارل مبا يلق:
إجراء راىة عن مدى انتشار اذجتار بالنساء والفتيات واللغـاء ر الدولـة
أ)
الارل لالىترشا هبا ر وضع اىتراتيجية ملكارحة اذجتـار واإلكـراه علـى اللغـاء ومعاعـة
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أىلاهبما اع رية ،مبا ريها الفقر ،ملنع تعرش النساء والفتيـات لالىـتغالل اعنسـق واذجتـار
هبن وضمان إعا ة تأ ي الضحايا وإعا ة إ ماجهن ر اجملتمع؛
ب) التما تعـاون ول املناقـة ملنـع اذجتـار بالنسـاء والفتيـات واىـتغالهلن ر
اللغاء ومكارحتهما؛
) النظــر ر التوقيــع والتصــدي علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكارحــة اعررــة
املنظمــة عـ الوطنيــة وعلــى ال وتوكــول املكملـ هلــا ،وذ ىــيما بروتوكــول منــع وقمــع
ومعاقلة اذجتار باألشخا  ،وخباصة النساء واألطفال.
املشاركة ر ارياة العامة وارياة السياىية
 - 1١تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير أن النســاء يشــكلن  15ر املا ــة مــن أعضــاء اركومــة
اذنتقاليــة ،وأن امــرأة قــد انتخل ـ ر يســة للدولــة .وترحــب باعتمــا املــا ت  11و  9١مــن
امليثــاق اذنتقــايل اللــت تنصــان علــى أن ختص ـ للمــرأة ياليــة مــن مناصــب أعضــاء ا كمــة
الدىتورية التسعة وأربعة من املناصب التسعة اخلاصة بأعضاء اجمللس األعلى لالتصـاذت .عـري
أهنا تالحظ مع القل  ،تأخر اعتما التشريع املن ِف للما ة  0١من ىتور عـال  3111القاضـية
بوضع نظال لتخصي حصـ للمـرأة ر مناصـب صـنع القـرار .وتشـعر اللجنـة بـالقل أيضـا
إزاء املشــاركة املنخفضــة للمــرأة ر ال ملــان واكفــاش مشــاركتها عمومــا ر اريــاة السياىــية
واريــاة العامــة ،ذ ىــيما ر مناصــب صــنع القــرار علــى مجيــع املســتويات ،نظــرا إىل اىــتمرار
املواقــــف التقليديــــة واألبويــــة املتعلقــــة بــــدور املــــرأة ر األىــــرة واجملتمــــع الــــيت حتــــد مــــن
مشاركتها ريهما.
 - 13وتوصق اللجنة الدولة الارل مبا يلق:
أ)
نظال لتخصي

اعتما التشريع املنفِ للما ة  0١من ىتور عال  3111القاضية ب نشـاء
حص للمرأة ر مناصب صنع القرار؛

ب) إنشــاء نظــال حص ـ يكف ـ ختصــي نســلة  11ر املا ــة علــى األق ـ مــن
مقاعد ال ملان للمرأة وافز األحزاب السياىية على ترشيح النساء؛
) تنفي ـ أنشــاة للتوعيــة بأديــة مشــاركة املــرأة ر اختــار القــرار بالنســلة إىل
اجملتمع كك  ،ذ ىيما كمرشحة وكناخلة ،هبدل القضـاء علـى املواقـف األبويـة الـ يت تـث
املرأة عن ه املشاركة؛
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) تقدمي الدعم لتدريب املنظمـات النسـا ية عـري اركوميـة ريمـا يتعلـ بأديـة
مشاركة املر أة ر ارياة السياىية والعامة.
اعنسية
 - 11تشعر اللجنـة بـالقل إزاء عـدل تسـجي املواليـد ر مجيـع أ ـاء الدولـة الاـرل بسـلب
الرايف .وتشعر بالقل أيضا إزاء وضع الالجئات وأطفـاهلن ر الللـدان اجملـاورة .وتشـعر بـالقل
ك لا ألن املرأة ر مجهورية أرريقيا الوىـاى ذ ركنـها ،ورقـا لقـانون اعنسـية لعـال ،١90١
أن تقول ،على قدل املساواة مع الرج املتزو من أجنلية ،بنقـ جنسـيتها إىل زوجهـا األجـنيب
عن طري الزوا .
 - 11وت كِّر اللجنة بتوصـيتها العامـة رقـم  3١املتعلقـة باملسـاواة ر الـزوا والعالقـات
األىرية وبتوصيتها العامة رقم  ،11وت وصق الدولة الارل مبا يلق:
أن تكف ـ تســجي مجيــع املولــو ين ر أراضــيها ،مبــن رــيهم الفتيــات ،عنــد
أ)
وذ هتم ،مع إيالء ا تمال خا لتسجي املشر ين اخليا من الفتيات والفتيان؛
ب) أن تكف ـ  ،مــن خــالل قنصــلياهتا وبالتعــاون مــع مفوضــية األمــم املتحــدة
لش ون الالجئ  ،تسجي األطفال الالجئ مـن مجهوريـة أرريقيـا الوىـاى الـ ين يولـدون
ر بلدان أجنلية ،عند وذ هتم ،وتزويد ال نساء وأطفاهلن بويا ىفر صارة؛
) أن تعــدل قــانون اعنســية مبــا يكف ـ للمــرأة ر مجهوريــة أرريقيــا الوىــاى
إمكانية نق جنسيتها إىل زوجها األجـنيب كمـا ـو ارـال بالنسـلة إىل الرجـ مـن مجهوريـة
أرريقيا الوىاى املتزو من أجنلية ،ورلا متشيا مع املا ة  9من اذتفاقية.
التعليم
 - 15تالحــظ اللجنــة مـــع التقــدير اعتمـــا خاــة العمــ الوطنيــة لتـــورري التعلــيم للجميـــع
 .) 31١5-3111بيد أهنا تشعر بـالقل إزاء ركـو طاقـات النظـال التعليمـق ،منـ أكثـر مـن
 ١1ىنوات قل نشوب الرايف .وتشعر بالقل أيضا ألن معظم املدار أعلق أبواهبـا بسـلب
الــرايف ألهنــا كان ـ تتعــرش بانتظــال للنــهب والتــدمري أو لالحــتالل .ومــع أن اللجنــة تالحــظ
التقدل ا رز م خرا ر إعا ة رتح املدار ر بعض املناط واعهو اليت تلـ هلا الدولـة الاـرل
لتشجيع املعلم على العو ة إىل املدار  ،ر هنا تعرب عـن قلقهـا ألن نقـ املرتلـات وانتشـار
انعــدال األمــن رنعــان الكــثري مــن املعلمـ والتالميـ  ،وذ ىــيما النســاء والفتيــات ،مــن العــو ة
إىل املدرىة.
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 - 10وتوصق اللجنة الدولة الارل بأن تقول ،بدعم من اجملتمع الدويل ،مبا يلق:
مواصــلة تنســي مجيــع األنشــاة املضــالع هبــا مــع أصــحاب املصــلحة مــن
أ)
األوىاط اإلنسانية واإلمنا يـة الدوليـة هبـدل تـأم التمويـ ألعمـال إعـا ة تـرميم املـدار
اليت احتُل وأصـيل بأضـرار ر أينـاء الـرايف ،وكفالـة اتلـايف هنـد شـام إل مـا املنظـور
اعنساين ر تورري املوا التعليمية واملرار  ،من قلي املرار الصحية؛
ب) كفالة عو ة املعلم والتالمي  ،مبن رـيهم النسـاء والفتيـات ،بصـورة امنـة
إىل مدارىهم؛
) وضع خاإل لتورري ىل ارصول على التعليم من جديد وتعزيز ـا ،مبـا ر
رلــا لألطفــال املشــر ين اخليــا ،مــع إيــالء ا تمــال خــا ذحتياجــات الفتيــات ،ر مجيــع
أ اء الدولة الارل.
تورري رر

العم والفر

اذقتصا ية للنساء املتضررات من الرايف

 - 12يساور القل اللجنة ألن اىـتمرار تـد ور ارالـة اذقتصـا ية بسـلب الـرايف يـ ير ىـللا
على رر العم املتاحة للمرأة ،ومن مث على متتعها حبقوقها اذقتصا ية واذجتماعية.
 - 11وتوصــق اللجنــة بــأن تقــول الدولــة الاــرل ،متشــيا مــع التوصــية العامــة رقــم 11
الصا رة عن اللجنة ،بوضع اىتراتيجيات إلنعاا اذقتصا وتـورري رـر العمـ مبـا يعـزز
املســـاواة بـــ اعنســـ باعتلار ـــا شـــرطا مســـلقا إلجيـــا اقتصـــا مســـتدال ر مرحلـــة
ما بعد الرايف.
الصحة
 - 19يساور القل اللجنة إزاء شح التمويـ الـ ر كـان متاحـا لقاـايف الصـحة خـالل رتـرة
ما قل الرايف .وتالحـظ مـع القلـ أن تـدمري املراكـز الصـحية وهنـب املعـدات الاليـة واأل ويـة
خالل الرايف أرقا مزيدا من الضـرر بالنظـال الصـحق الضـعيف أصـال .ويسـاور ا القلـ أيضـا
ألن اعماعات املسل حة ذ تـزال هتـاجم املـويف الالـي العـامل ر العديـد مـن املستشـفيات
واملراكز الصحية اليت رُمِم جز يا .ويساور ا القل ألن ا الوضع ي ير بصـورة بالغـة علـى
إمكانية تزويد املرأة خبدمات الرعاية الصحية وتـنجم عنـ عواقـب وخيمـة علـى النسـاء اللـواج
يفتقــرن إىل ىــل ارصــول علــى خــدمات الصــحة اعنســية واإلجنابيــة ،ــا ي ـ ر إىل ارتفــايف
شديد ر معدل الوريات النفاىية .وتشعر اللجنـة بـالقل أيضـا إزاء الـنق ارـايل ر خـدمات
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الرعايــة الصــحية والنفســية ،مبــا ر رلــا الوىــا العاجلــة ملنــع ارم ـ  ،وخــدمات اإلجهــاش
املأمون للنساء والفتيات ضحايا اذعتصاب.
 - 11وتوصق اللجنة الدولة الارل بأن تقول ،بدعم من اجملتمع الدويل ،مبا يلق:
ضمان حصول النساء علـى خـدمات الرعايـة الصـحية مـن خـالل إصـالح
أ)
النظال الصحق وضمان تـورري مـا يكفـق مـن املراكـز الصـحية واملستشـفيات ،باإلضـارة إىل
أمن مجيع العامل ر جمايل الرعاية الالية والصحية؛
ب) إعااء األولويـة ،خـالل عمليـة اإلصـالح ـ ه ،لتـورري اخلـدمات الصـحية
اعنسية واإلجنابية ر مجيع أ اء الدولة الارل ،مع إيالء اذعتلار الواجب للتوصـية العامـة
رقم  31الصا رة عن ا للجنة واملتعلقة باملرأة والصحة؛
) كفالة ىل حصول النساء الالج يقعن ضحايا ألعمـال اذعتصـاب ،مبـا ر
رلا األعمال اليت ترتكب خالل الرايف ،على الرعاية الصحية وخـدمات الرعايـة النفسـية
اذجتماعية ،مبا يشم الوىا العاجلة ملن ع ارم وخدمات اإلجهاش املأمون؛
) تنســي مجيــع األنشــاة املضــالع هبــا مــع أصــحاب املصــلحة مــن األوىــاط
اإلنسانية و اإلمنا ية الدولية لتأم املوار املالية الالزمة إلصالح املرار ا لصحية وجتهيز ـا،
وضمان اتلايف هند شام إل ما املنظور اعنساين ر وضع تلا األنشاة وتنفي ا.
املرأة الريفية
 - 1١ترحب اللجنة ب نشاء عنة قااعية ،ر عال  3111قل نشوب الـرايف ،تعـىن باملسـا
اعنسانية وارد من الفقر .بيد أهنا تشعر بالقل ا يلق:
أ)

ارتفايف الفقر ر صفول النساء الريفيات بسلب الرايف؛

ب) ارتقـــار املـــرأة الريفيـــة إىل ىـــل ارصـــول علـــى اللـ ـ ور واأل وات الزراعيـــة
واخلــدمات األىاىــية ،مبــا ريهــا التعلــيم والصــحة وامليــاه النقيــة وخــدمات الصــرل الصــحق،
والفر اذقتصا ية؛
) عــدل إيــالء اعتلــار كــال للمــرأة الريفيــة عنــد وضــع السياىــات والــ امد
وتنفي ا ر املناط الريفية.
 - 13وحتث اللجنة الدولة الارل على ما يلق:
أ)
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ب) كفالة توارر السل أمال املرأة الريفية ،على قـدل املسـاواة مـع الرجـ ومـع
نظرياهتــا ر ارضــر ،للحصــول علــى اللــ ور واأل وات الزراعيــة واخلــدمات األىاىــية،
مبا ريها التعليم والصحة واملياه النقية وخدما ت الصرل الصحق والفر اذقتصا ية؛
)

إعااء األولوية للمشاريع اإلمنا ية اليت تفيد املرأة الريفية؛

) ضم ان مشاركة املـرأة الريفيـة ر وضـع السياىـات والـ امد وتنفيـ ا ر
ال امد الريفية ،مبا ر رلا على صعيد صنع القرار.
الفئات ا رومة واملهمشة من النساء
 - 11تشعر اللجنة بالقل إزاء اىتمرار ارىة اىتعلا الشـعوب األصـلية ،مبـن رـيهم النسـاء
والفتيـــات ،والتــــأخر ر اعتمـــا مشــــرويف قـــانون النــــهوش بالشـــعوب األصــــلية ويايتــــها
ملكارحة الرق.
 - 11وتوصــق اللجنــة الدولــة الاــرل بــأن تعتمــد ون تــأخري مشــرويف قــانون النــهوش
بالشعوب األصلية ويايتها ملكارحة الرق ،وضمان تنفي ه رعليا.
الزوا والعالقات األىرية
 - 15مع أن اللجنة تالحظ اخلاـوات الـ يت اختـ هتا الدولـة الاـرل ،مبـا ريهـا حلقـات العمـ
اليت تنظمهـا وزارة الشـ ون اذجتماعيـة والتضـامن الـوط واألىـرة ،ر ىـلي إلغـاء األحكـال
التمييزية الوار ة ر قانون األىرة لعال  ،١992ر هنا تشعر بالقل ا يلق:
أ)
ب)
قانون األىرة؛

تأخر اذنتهاء من اعتما قانون األىرة اعديد؛
تصريح الورد بأن األحكال القانونيـة الـيت جتيـز تعـد الزوجـات لـن تُلغـى مـن

) انتشار زوا األطفال والزوا بـاإلكراه علـى ناـاق واىـع؛ ووجـو أحكـال
قانونية ر قانون األىرة لعـال  ١992تُجيـز زوا األطفـال عنـدما يـأرن بـ املـدعق العـال ون
حتديـد شــروط لـ لا ،وأحكــال قانونيـة تُجيــز زوا األطفــال عنــدما رـنح مــن رــار الســلاة
األبوية إرنا ب لا ،األمر ال ر يفسح اجملال أمال تزويد األطفال قسرا؛
)
و رب األىرة.
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 - 10وتوصــق اللجنــة ،ورقــا لتوصــيتها العامــة رقــم  3١املتعلقــة باملســاواة ر الــزوا
والعالقــات األىــرية وتوصــيتها العامــة رقــم  39املتعلقــة باآليــار اذقتصــا ية املترتلــة علــى
الزوا والعالقات األىرية وعلى رسخ الزوا وإهنـاء العالقـات األىـرية ،الدولـة الاـرل
مبا يلق:
أ) كفالــة إلغــاء مجيــع األحكــال التمييزيــة املنص ـ و
لعال  ، ١992واذنتهاء من اعتما قانون األىرة اعديد؛

عليهــا ر قــانون األىــرة

ب) كفالة حظر تعد الزوجات ر قانون األىرة اعديد؛
) إلغاء األحكـال القانونيـة املنصـو عليهـا ر قـانون األىـرة لعـال ،١992
اليت جتيز زوا األطفال عندما يأرن ب مـن رـار السـلاة األبويـة ،وتعـدي القـانون علـى
و يكف أذ جيوز للمدعق العال اإلرن بزوا األطفال إذ ر الظرول اذىتثنا ية؛
الرج

) إلغاء األحكال القانونية املنصو
و رب األىرة.

عليها ر قانون األىرة اليت تشـري إىل أن

ال وتوكول اذختيارر وتعدي الفقرة  ١من املا ة  31من اذتفاقية
 - 12تشــجع اللجنــة الدولــة الاــرل علـــى أن تصــدق علــى ال وتوكــول اذختيـــارر
لالتفاقيــة ،وأن تقل ـ  ،ر أقــرب وق ـ كــن ،التعــدي ا ل ـ ر أ خ ـ علــى الفقــرة  ١مــن
املا ة  31من اذتفاقية املتعلقة مبدة اجتمايف اللجنة.
إعالن ومنها عم بيج
 - 11تدعو اللجنة الدولـة ا لاـرل إىل اذىـتفا ة مـن إعـالن ومنـها عمـ بـيج ريمـا
تل ل من جهو لتنفي أحكال اذتفاقية.
األ دال اإلمنا ية لأللفية وإطار التنمية ملا بعد عال 31١5
 - 19تدعو اللجنة إىل إ را املنظور اعنساين ،ورقا ألحكـال اذتفاقيـة ،ر مجيـع اعهـو
الرامية لتحقي األ دال اإلمنا ية لأللفية ور إطار التنمية ملا بعد عال .31١5
النش ر
 - 51تشري اللجنة إىل اذلتزال الواقع على الدولة الارل بتنفي أحكال اذتفاقية بصـورة
منهجية ومستمرة .وحتث الدولة الاـرل علـى إيـالء اذ تمـال علـى ىـلي األولويـة لتنفيـ
14-58191
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ه املالحظات اخلتاميـة والتوصـيات بـدءا مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـدورر املقلـ .
ول لا ،ر ن اللجنة تالـب تعمـيم ـ ه املالحظـات اخلتاميـة ر الوقـ املناىـب ،باللغـات
الرمسيــة للدولــة الاــرل ،علــى م ىســات الدولــة املعنيــة علــى مجيــع األصــعدة الوطنيــة
واإلقليمية وا لية) وبصفة خاصـة علـى اركومـة والـوزارات وا ل ملـان واعهـاز القضـا ق،
حـىت يتسـىن تنفيـ ا تنفيـ ا تامـا .وتشــجع اللجنـة الدولــة الاـرل علـى التعــاون مـع مجيــع
أصحاب املصلحة املعني  ،كراباات أرباب العم  ،والنقابات العمالية ،ومنظمات حقـوق
اإلنسان واملنظمات النسا ية واعامعـات وم ىسـات اللحـو ووىـا اإلعـالل .وتوصـق
ال لجنة بنشر مالحظاهتا اخلتامية ر شك مال م على مستوى اجملتمعات ا لية ،حـىت يتسـىن
تنفي ا .وباإلضارة إىل رلا ،تالب اللجنة إىل الدولة الارل أن تواصـ تعمـيم اذتفاقيـة
وال وتوكـــول اذختيـــارر امللحـ ـ هبـــا والســـواب القضـــا ية رات الصـــلة ،باإلضـــارة إىل
التوصيات العامة للجنة ،على مجيع أصحاب املصلحة.
املساعدة التقنية
 - 5١توصق اللجنة الدولة الارل بأن تربإل تنفي اذتفاقية باعهو اإلمنا يـة الـيت تلـ هلا
وأن تستفيد باملساعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية ر ا الصد .
التصدي على املعا دات األخرى
 - 53تالحظ اللجنة أن من شأن انضمال الدولة الاـرل إىل الصـكوك الدوليـة الر يسـية
التسعة رقوق اإلنسان  )١أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان وارريـات األىاىـية ر مجيـع
جوانب ارياة .ول ا ،رهق تُشجع الدولة الاـرل علـى النظـر ر التصـدي علـى الصـكوك
التالية اليت ق ليس طررا ريها بعد ،و ق :اتف اقية منا ضـة التعـ يب وعـريه مـن ضـروب
املعاملة أو العقوبة القاىية أو الالإنسانية أو املهينة ،واذتفاقية الدوليـة رمايـة حقـوق مجيـع
العمــال املهــاجرين وأرــرا أىــر م ،واتفاقيــة حقــوق األشــخا رور اإلعاقــة ،واذتفاقيــة
الدولية رماية مج يع األشخا من اذختفاء القسرر.
__________
 )١العهــد الــدويل اخلــا بــارقوق اذقتصــا ية واذجتماعيــة والثقاريــة؛ والعهــد الــدويل اخلــا بــارقوق املدنيــة
والسياىــية؛ واذتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــرر؛ واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ واتفاقيــة منا ضــة التعــ يب وعــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاىــية
أو الالإنسانية أو املهينـة؛ واتفاقيـة حقـوق الافـ ؛ واذتفاقيـة الدوليـة رمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين
وأررا أىر م؛ واذتفاقية الدولية رماية مجيع األشخا من اذختفاء القسـرر؛ واتفاقيـة حقـوق األشـخا
رور اإلعاقة.
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متا بعة املالحظات اخلتامية
 - 51تالب اللجنة إىل الدولة الارل أن تقدل ر عضون ىـنة واحـدة معلومـات خايـة
بشــــأن اخلاــــوات الــــيت اختــــ هتا تنفيــــ ا للتوصــــيات الــــوار ة ر الفقــــرت  ١0ب)
و  31أ) أعاله.
إعدا التقرير املقل
 - 51تـــدعو اللجنـــة الدولـــة الاـــرل إىل تقـــدمي تقرير ـــا الـــدورر الســـا
يولي .31١1

ر متـــوز/

 - 55وتالــب اللجنــة إىل الدولــة الاــرل أن تتلــع امللــا ل التوجيهيــة املنســقة لتقــدمي
التقارير مبوجب املعا دات الدولية رقوق اإلنسان ،مبا ر رلا امللـا ل التوجيهيـة املتعلقـة
بتقـــــــــدمي وييقـــــــــة أىاىـــــــــية موحـــــــــدة وويـــــــــا خاصـــــــــة مبعا ـــــــــدات بعينـــــــــها
 HRI/MC/2006/3و .)Corr.1
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