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ال لجنة املعنية ب القضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة علــى التقرمــر اقــامع للتقرمــرمث الــد م ال ــامث
التاسع املقدم مث أ غواي*
 - 1نظــرا اللجنــة ت التقرمــر اقــامع للتقرمــرمث الــد م ال ــامث التاســع املقــدم مــث
أ غــواي  )CEDAW/C/URY/8-9ت جلســتي ا  ،1418 1417املعقــونيت ت  14متــو
موليه  2016انظر  .)1418 CEDAW/C/SR.1417تـرني قاممـة القضـاما األسـيفلة ت الو يقـة
غــواي علي ــا ت الو يقــة CEDAW/C/URY/Q/
 ،CEDAW/C/URY/Q/8-9بينمــا تــرني ني ني أ
.8-9/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عث تقدمرها للد لة الطرف لتقدمي ا تقرمرهـا الـد ي اقـامع للتقرمـرمث
الد م ال امث التاسع .كما تعرب عث تقدمرها للد لـة الطـرف لتقـدمي ا ني نيا ةطيـة علـى
قاممة القضاما األسيفلة اليت أ ا ها الفرمـ العامـمل ملـا ق ـمل الـد ة ،ترحـب بـالعرل اليـفوي
الذي قدمه الوفد ،التفسرياا اإلضافية املقدمة نيًا علـى األسـيفلة الـيت ترحتـ ا اللجنـة شـفومًا
ةالل احلوا .
 - 3تيــيد اللجنــة بالد لــة الطــرف إلمفــاني فــدها ،الــذي أســه مكــا ني غونســالي
أ منــا  ،الســفري املم ــمل الــدامم أل غــواي لــد مكتــب األمــم املتحــدة املنظمــاا الد ليــة
األةر ت جنيف ،ضـم أمضـًا مـدمرة املع ـد الـوتر للمـرأة ،أعضـاء مـث السملـا السـلطة
القضــامية ،لـ ل عــث مكتــب املــدعو العــام ،ا ة ااا جيــة ،ا ة التنميــة ا جتماعيــة،
ا ة الداةلية.
* اعتمدته اللجنة ت ني هتا الرابعة الست
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باء  -اقوانب اإلجيابية
 - 4ترحب اللجنة بالتقدم احملر منذ نظرها ت التقرمر اقـامع للتقـا مر الد مـة مـث الرابـع
إىل السابع  ،)CEDAW/C/URY/4-7ةاصة اعتماني التيرمعاا التالية:
أ) القـــانو قـــم  19.353املـ ـ
أُنيئ مبوج ه النظام الوتر للرعامة املتكاملة؛

 27تيـــرمث ال ـــارب نوفمس  ،2015الـــذي

ب) القــانو قــم  18.868امل ـ  23كــانو األ ل نيمســمس  ،2011الــذي
حُظر مبوج ه اشـترا إجـراء اةت ـا إ ـاا عـدم جـوني ـمل لـد التو يـف أ ت أي قـ
آةر ةالل عالقة العممل؛
ج) القــانو قــم  19.161املـ
على منح إجا ة لألمومة األبوة الرضاعة؛

 1تيــرمث ال ــارب نوفمس  2013الــذي مــن

ني) قانو اهلجرة قم  18.250امل  6كانو ال ارب منامر  ،2008الـذي أقـر
التكاف ت احلقوق ب مواتر أ غواي األجانب؛
هـ) القــانو قــم  19.122امل ـ  21آب أغســط  ،2013املرســوم قــم
ي
 144 014امل ـ  22أما مــامو  ،2014اللــذا مقــرا بوجــوني متييــز ضــد املــواتن
األصمل األفرمقو ،منصا على اختا تدابري إجيابية قس األضرا ؛
من

) القــانو قــم  18.987املــ  22تيــرمث األ ل أكتــوبر  ،2012الــذي
على إتاحة إهناء احلممل ت فترة ا ىن عير أس وعاً األ ىل مث احلممل؛

) القانو قم  18.651امل
نظام شاممل حلمامة األشخاص ي اإلعاقة؛

 19ش ا فسامر  ،2010الذي أنيئ مبوج ـه

ح) القــانو قــم  18.620املــ  25تيــرمث األ ل أكتــوبر  2009املتعلــ
باحل ت اهلومة اقنسانية ،تغيري الفرني مسه نوع جنسه ت ام اهلومة؛
اقنسو؛

)

القــانو

قــم  18.561املـ

) القـانو قـم  18.590املـ
منح األ اج امل لي امل لياا إمكانية الت ر؛
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 11أملول سـ تمس  2009املتعلـ بــالتحر
 18أملول سـ تمس  2009الــذي مـن

علــى
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ك) القــانو قــم  18.426امل ـ  1كــانو األ ل نيمســمس  ،2008أنظمتــه
املعتمدة عام  2010بيأ احل ت الصحة اقنسية اإلاجابية؛
ل) املرســوم قــم  398 13امل ـ  13كــانو األ ل نيمســمس  2013املتعل ـ
مبنع ا ستغالل اقنسو التجا ي لل ناا األ ني املراهقاا ت األنيطة السياحية.
 - 5حتــيا اللجنــة علم ـاً باعتمــاني القــانو
الذي جييز الز اج ب امل لي امل لياا.

قــم  19.075امل ـ

 3أما مــامو ،2013

 - 6ترحب اللجنة باق وني اليت ت ذهلا الد لة الطرف حتسيناً إلتـا م سسـاهتا سياسـاهتا
الذي مست دف تيجيع املسا اة ب اقنسـ  ،امـة حقـوق اإلنسـا املتعلقـة بـاملرأة ،مبـا ت
لك اعتماني ما ملو:
أ) ةطــة العمــمل مــث أجــمل حيــاة ةاليــة مــث العنــف اقنســارب ،الــيت تغطــو الفتــرة
2019-2016؛
ب) املرسوم قم  ،321 015الذي مقضو بإنيـاء اللـ الـوتر املعـر بتنسـي
السياساا العامة بيأ التنوع اقنسو ،عام 2015؛
ج) املرسوم التنفيذي قـم  588لعـام  ،2014الـذي مقضـو بإنيـاء نظـام تقـد
احلمامة املساعدة إىل األشخاص الذمث متعرضو لالجتا هبم؛
ني)

ااطة الوتنية للوقامة مث سرتا عن الرحم ،عام 2012؛

هـ) املرسوم قم  382لعام  ،2012الـذي مقضـو بإنيـاء املكتـب الـوتر املعـر
بالعنف األُسري اقنسارب الذي متوىل اإلبالغ عث حا ا العنف إىل اليرتة الوتنية؛
)

السنامج الياممل ملكافحة العنف اقنسارب ،عام .2011

 - 7ترحب اللجنة بقيام الد لة الطـرف ،ت الفتـرة الـيت تلـ النظـر ت تقرمرهـا السـاب ،
بالتصدم على الصكوك التالية أ ا نضمام إلي ا:
أ) اتفاقيــة العمــال املنـــزلي لعــام  2011قــم  ،)189الصــاني ة عــث منظمــة
العممل الد لية ،عام 2012؛
ب) ا تفاقية الد لية حلمامة مجيع األشخاص مث ا ةتفاء القسري ،عام 2009؛
ج) اتفاقيــــة حقــــوق األشــــخاص ي اإلعاقــــة ،عــــام  ،2009الس توكــــول
ا ةتيا ي امللح هبا ،عام .2011
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جيم  -ني اعو القل الرميسية التوصياا
السملا
 - 8تيدني اللجنة على الد احملو ي الذي تقوم به السلطة التيرمعية ت ضما تنفيـذ
ا تفاقية تنفيذاً تاماً انظر ال يا الصاني عث اللجنة بيـأ عالقتـ ا مـع السملـاني  ،املعتمـد
ت ني هتــا ااامســة األ بعــ  ،ت عــام  .)2010تــدعو اللجنــة السملــا إىل أ مقــوم،
مبــا متميــى مــع متــه ،باختــا ااطــواا الضــر مة فيمــا متعل ـ بتنفيــذ هــذ املالحظــاا
ااتامية  ،مث اآل حىت موعد تقد التقرمر القانيم مبوجب ا تفاقية.
النساء املنحد اا مث أصمل أفرمقو
 - 9تيــيد اللجنــة بالد لــة الطـــرف لقيام ــا باختــا اإلجـــراءاا امل مــة الكفيلــة بـــالتر مج
للمســا اة العرقيــة فيمــا منــت بأيــا التمييــز الــيت تعــرل هلــا عــس التــا م ســكا أ غــواي
املنحد مث أصمل أفرمقو ،ترحب باعتراف الد لـة الطـرف هبـذ اليـرلة السـكانية ت آةـر
تعداني للسكا  .بيد أ تلك اإلجـراءاا تقـع علـى امليـكلة مـزال التمييـز بـ الطوامـف
مستمراً حبكم األمر الواقع ضـد نسـاء أ غـواي املنحـد اا مـث أصـمل أفرمقـو ،مت ـد لـك
التمييز ت حرماهنث مث التعليم بيـكمل غـري متناسـب ،حـا ا احلمـمل امل كـر بينـ ث ،اخنفـال
مرت ــاهتث ،عــدم مالممــة الو ــامف الــالحي لص ـلث علي ــا بســوق العمــمل ،اخنفــال مســتوماا
ميا كت ث العامة السياسية.
 - 10توصو اللجنـة الد لـة الطـرف بـأ تتخـذ تـدابري مناهضـة للتمييـز لصـا النسـاء
املنحد اا مث أصمل أفرمقو ،حسب ما من عليه القـانو قـم  ،19.122املرسـوم قـم
 ،144 014مبا ميممل ما ملو:
أ) تعزمز الا التوعية املستمرة ب العنصرمة اليت تتعرل هلا نساء أ
املنحد اا مث أصمل أفرمقو؛

غـواي

ب) ضـــع تـــدابري ةاصـــة م قتـــة تســـت دف مـــانية إمكانيـــة إعمـــال احلقـــوق
ا قتصانيمة ا جتماعية ال قافية ،امليا كة السياسية؛
ج) بذل النيا الال م ل رصد قابة تنسي اإلجراءاا اليت تتخذها الد لـة
هبدف إ الة التمييز املن جو.
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اإلتا التيرمعو التعرمف با تفاقية
 - 11تالحــا اللجنــة أ ا تفاقيــة هلــا األس ـ قية علــى قــوان أ غــواي الداةليــة تيــكمل
جزءاً مث اإلتا التيرمعو الوتر الذي ميكث أ تسـتند إليـه احملـاكم تط قـه م اشـرة .تيـيد
اللجنة باق وني اليت ت ذهلا الد لة بيأ تـد مب السـلطاا العامـة علـى املعـامري الد ليـة الـوا نية
ت ا تفاقية .بيد أهنا تالحا مع القل ما ملو:
ضآلة املعرفة الوعو با تفاقية فيمـا بـ املسـ ل العمـومي  ،القضـاة مـث
أ)
املست و األنيىن ،حسب ما متضح مث نُد ة اإلشا ة إىل ا تفاقية ت القرا اا القانونية؛
ب) اخنفال التعرمف با تفاقية الس توكول ا ةتيا ي امللحـ هبـا ،لـا لـد مـث
عو النساء حبقوق م ت أ معيث بال متييز ،مد توافر اآللياا اليت تتيح هلث املطال ـة حبمامـة
حقوق ث مبوجب ا تفاقية؛
ج) ني ام جوني اإلتا القانورب الـذي متضـمث أحكامـًا متيـز ضـد النسـاء ،ةاصـة
القانو اقنامو قانو اإلجراءاا اقنامية؛
ني)

عدم التما مل ت تنفيذ التيرمع املناهع للتمييز اقنسارب ت أ جاء ال لد.

 - 12توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
أ) تعزمز التدابري الرامية إىل نير ا تفاقيـة ،الس توكـول ا ةتيـا ي امللحـ
هبا ،التوصياا العامة الصـاني ة عـث اللجنـة ،فيمـا بـ املسـ ل احلكـومي السملـاني ،
تك يف األنيطة اقا مة ل ناء قـد اا النظـام القضـامو ي امل ـث القانونيـة فيمـا متعلـ
بكيفية ا ستناني إىل ا تفاقية تط يق ا م اشرة ت إجراءاا احملاكم؛
ب) اعتماني استراتيجية ترمو إىل تعزمز عو النساء حبقوق ث الوسـاممل الكفيلـة
بإعمال تلك احلقوق مبوجب ا تفاقية ،إشراك مجيع اق اا املعنية صاح ة املصـلحة ،مبـا ت
لك منظماا التمع املدرب ،املنظماا النسامية ،النقاباا ،امل سساا األكانيميية؛
ج) تعدممل التيرمعاا هبدف القضاء على التمييز اقنسارب ،ةاصة ت القـانو
اقنــامو قــانو اإلجــراءاا اقناميــة ،اعتمــاني آليــاا تســت دف إجــراء اســتعرال ني ي
للتيرمعاا األحكام اليت متيز ضد املرأة ،تعدممل تلك التيرمعاا؛
ني) تط ي ـ م شــراا ت رمــو إىل صــد مــد تنفيــذ التيــرمعاا السياســاا
العامة الرامية إىل القضاء على التمييز اقنسارب ت شىت أ جاء ال لد.
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ا حتكام إىل القضاء

ساممل ا نتصاف

 - 13تالحــا اللجنــة أ الد لــة الطــرف أنيــأا ةــاكم متخصصــة ت شـ األُســرة لــدم ا
صــالحية النظــر ت قضــاما العنــف األُســري ،كــذلك أفرقــة استيــا مة متعــدنية ا ةتصاصــاا
مكاتب أمناء املظا  ،اليت تسدي امليو ة التوصياا عث املساممل املتصلة بالعنف األُسري .بيد
أ اللجنــة مــزال مســا ها القلـ إ اء ني ام احلــواجز اهليكليــة ت نظــام العــدل الــيت حتــول ني
احتكام النساء إىل القضاء احلصول على ساممل جس الضر  ،تتم مل تلك احلواجز فيما ملو:
أ) تـــول تعقاـــد اإلجـــراءاا القانونيـــة ت ةـــاكم األُســـرة ،ا ني اجيـــة ت
اإلجراءاا فيما ب الو ماا القضامية؛
ب) ضآلة توافر احملاكم املتخصصة ت ش
الرمفية منات احلد ني؛

األُسـرة ا حتكـام إلي ـا ت املنـات

ج) غياب اآللياا اااصة اليت تتـيح تقـد اليـكا
أشكال التمييز اقنسارب؛

ت احلـا ا املتصـلة ميـع

ني) ضآلة إمكانية حصول النساء على املساعدة املعلومـاا القانونيـة فيمـا متعلـ
بوساممل ا نتصاف املتاحة أمام ث؛
هـ) ني ام جوانب التحيز ت فـرل األحكـام القضـامية لـا منيـأ عنـه انعـدام امـة
النساء الالحي مـرفعث قضـاماهث أمـام احملـاكم ،كـذلك ضـآلة ااـسة فيمـا بـ املـدع العـام
ض ا اليرتة فيما متعل حبقوق املرأة؛
) انعــدام املــوا ني ال يــرمة املاليــة الال مــة للم سســة الوتنيــة حلقــوق اإلنســا
مكتب أم املظا .
 - 14تطلــب ال لجنــة مــث الد لــة الطــرف ،مبــا متميــى مــع توصــيت ا العامــة قــم 33
 ) 2015بيأ احتكام املرأة إىل القضاء ،أ تقوم مبا ملو:
األُسـرة بيـأ
استعرال ت سيا إجراءاا احملـاكم املتخصصـة ت شـ
أ)
سعو النساء إىل احلصول على احلمامة القضامية أساسـاً ت قضـاما العنـف اقنسـارب ،تـوفري
احل ـ امل اشــر ت الرجــوع إىل احملــاكم اقناميــة للنســاء ضــحاما العنــف ،اإلســراع بــوترية
ا تصال ب الر علي ث اهلييفاا القضامية؛
ب) توســيع نطــاق جــوني احملــاكم املتخصصــة ت ش ـ األُســرة عــس أ اضــو
الد لة الطرف ،مبا ت لك املنات الرمفية منات احلـد ني ،ضـما اسـتمرا بـرامج بنـاء
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القــد اا الال مــة ملس ـ ذ إنفــا القــانو  ،مبــث فــي م القضــاة املــدعو العــامو  ،بيــأ
حقوق اإلنسا املتعلقة باملرأة املسا اة ب اقنس ؛
ضع ساممل انتصاف فعالة لصـا النسـاء الـالحي تعرضـث للتمييـز بسـ ب
ج)
اقن أ اقانب اقنسارب ،مبا ت لك متكي ن ث مث تقد شكا إىل السـلطاا اإلنيا مـة
احلصول على ساممل انتصاف ش ه قضامية؛
ني) ضما تقد مساعدة قانونية تراعو ا عت ا اا اقنسانية إىل مجيع النسـاء
الساعياا إىل ا نتصاف مث انت اكاا حقوق اإلنسا الواج ة هلث؛
هـ) إنيـــاء آليـــة تتـــوىل مجـــع املعلومـــاا عـــث الســـواب القضـــامية علـــى مجيـــع
مستوماا النظام القضامو ،هبدف صد مد فعالية إنفـا القـانو فيمـا متعلـ باليـكا
املرفوعة مث النساء ،ةاصة ما متعل بالعنف غري مث أشكال التمييز؛
) ضــما تز مــد امل سســة الوتنيــة حلقــوق اإلنســا مكتــب أمــ املظــا
باملوا ني ال يرمة املالية ا لكافية بغية متكين ما مث الوفاء بو متي ما بفعالية.
اق ا الوتر للن ول باملرأة
 - 15ترحب اللجنـة بالـد الـذي مضـطلع بـه املع ـد الـوتر ليـ املـرأة مـا اختـذ مـث
م ــاني اا عدمــدة ،مبــا ت لــك إني اج اصصــاا ت امليزانيــة لصــا املســا اة ب ـ اقنس ـ .
تالحا أمضـاً جـوني هييفـاا تسـ م ت تنفيـذ ةطـة املسـا اة بـ اقنسـ  ،مـث ق يـمل اللـ
الوتر للي اقنسانية قا الي اقنسانية نياةـمل احلكومـة ،قـا اقـونية شـ كاا
الي اقنسانية .بيد أ اللجنة مسا ها القل إ اء ما ملو:
أ) عدم اعت ا املع د الوتر لي املرأة م سسة مسـتقلة ،حسـب مـا أشـا ا
إليــه اللجنــة ت مالحظاهتــا ااتاميــة الســابقة  ،CEDAW/C/URY/CO/7الفقــرة  ،)15نظــرا إىل
استمرا كمدمرمة نياةمل ا ة التنمية ا جتماعية؛
ب) التداةمل فيما ب الال قا الي اقنسـانية ت الـو ا اا ،الكيانـاا
العامة الالمركزمـة الـيت تعـوق إني مـاج املنظـو اقنسـارب بيـكمل متسـ ت السياسـاا امليزانيـة
على كمل مث الصعيد الوتر ني الوتر احمللو؛
ج) عدم التما مل ت إشراك املنظماا النسامية ت م ـاني اا املكاتـب العامـة املعنيـة
بالن ول باملرأة ،ةصوصاً على الصعيد احمللو.
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 - 16توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
النظر ت فع مستو املع ـد الـوتر ليـ املـرأة إىل املسـتو الـو ا ي
أ)
حبيــخي منــو ل ســـلطة القيــام م اشـــرة بتنســي مجيــع السياســـاا ا ســتراتيجياا املتعلقـــة
باملســا اة بـ اقنسـ  ،مــع ضــما تــوفري املــوا ني املاليــة املالممــة لــه ،منحــه مــة تنفيــذ
السامج الال مة للن ول باملرأة ،مبا ت لك جـوني ميزانيـة تراعـو ا عت ـا اا اقنسـانية،
حداا جنسانية تعممل على الصعيد ني الوتر؛
املـرأة ،بوصـفه الكيـا الرامـد،
ب) تعزمز التنسـي بـ املع ـد الـوتر ليـ
قــا الي ـ اقنســانية ،تعزمــز صــد آليــاا تنفيــذ التيــرمعاا السياســاا العامــة
الال مة للن ول باملرأة ،ةصوصاً على كمل مث الصعيد الوتر ني الوتر احمللو؛
ج) ضــما ميــا كة فعالــة مــث املنظمــاا النســامية منظمــاا التمــع املــدرب،
مبــا ت لــك امل سســاا األكانيمييــة ،م سســاا ال حــوا ،النقابــاا ،منظمــاا نســاء
أ غواي املنحد اا مث أصمل أفرمقو ،منظماا النساء املعوقـاا ،ت تنفيـذ السياسـاا
العامة الال مة للن ول باملرأة.
القوالب النمطية املما ساا التمييزمة
 - 17ترحــب اللجنــة بالتــدابري الــيت اختــذهتا الد لــة الطــرف للقضــاء علــى القوالــب النمطيــة
اقنســانية التمييزمــة ،مبــا ت لــك تيــرمع مكافحــة التمييــز ضــد امل ليــاا ،مغــامري اهلومــة
اقنســانية ،املتحــول جنســياً ،حــاملو صــفاا اقنس ـ  ،كراهيــة امل ليــة اقنســية .بيــد أ
اللجنة مزال مسا ها القل إ اء ما ملو:
أ) ني ام املواقـــف األبومـــة القوالـــب النمطيـــة التمييزمـــة إ اء ني مسـ ـ لياا
النســاء الرجــال نياةــمل األُســرة التمــع ،لـا مفضــو إىل تأبيــد العنــف التمييــز ضــد املــرأة ت
جما ا مث ق يمل التعليم العممل الصحة؛
ب) تفيــو اســتعمال القوالــب النمطيــة اقنســانية ت ســاما اإلعــالم ،غــم جــوني
مد نة األةالقياا اليت اعتمدهتا ةطة التلفزمو الوتنية هبدف صد املما ساا التمييزمة؛
ج) التحيــز العنصـري ا ســت عاني ا جتمــاعو اللــذا تعــارب منـ ما نســاء أ غــواي
املنحد اا مث أصمل أفرمقو غم جوني القوان العامة اليت تست دف مكافحة التمييز العنصري.
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 - 18توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
ضع استراتيجية شاملة مصممة ةصيصاً للنساء الرجال ال ناا األ ني
أ)
بغية التغلب على املواقف األبومة امل واقف النمطية اقنسـانية عـث أني ا مسـ لياا النسـاء
الرجال نياةمل األُسرة ،ت ال نظام التعليمو ،أماكث العممل ،التمع قات ة؛
ب) بناء قد اا العامل ت ساما اإلعالم العامة اااصة بيأ املسا اة ب
اقنس بغية منع القوالب النمطية اقنسانية التمييزمة ت ساما اإلعالم؛
ج) تصــميم سياســاا تنيــة تســت دف التوعيــة بــالتمييز املوجــه ضــد نســاء
أ غواي املنحد اا مث أصـمل أفرمقـو ،هتييفـة إجـراءاا ةـدنية نياةـمل ةطـة املسـا اة بـ
اقنسـ  ،تســت دف حتدمــد الوصـم الــذي تتعــرل لـه املــرأة اســتنانياً إىل أشـكال التمييــز بـ
الطوامف.
العنف اقنسارب ضد املرأة
 - 19حتيا اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الد لة الطـرف مبوجـب ةطـة العمـمل مـث أجـمل
حياة ةالية مث العنف اقنسارب ،اليت تغطو الفترة  ،2019-2016كذلك السنامج اليـاممل
ملكافحـــة العنـــف اقنســـارب .ترحـــب أمضــاً بإنيـــاء مكتـــب تـــر معـــر بـــالعنف األُســـري
اقنســارب نياةــمل ا ة الداةليــة ،إنيــاء  47حــدة متخصصــة ت مكافحــة لــك العنــف.
تييد بالد لة الطرف نظراً إىل تط ي استعمال سوا الكاحـمل اإللكتـر رب كتـدبري مـث تـدابري
امة املرأة .بيد أ اللجنة مزال مسا ها القل إ اء ما ملو:
ا تفاع مستو انتيا العنف األُسري ضد املرأة ،مبا ت لك العنف النفسـو
أ)
ال درب اقنسو ،ا تفاع مستو قتمل اإلناا ،انعدام ا عتراف ت القـانو بـ عع أشـكال
العنف ضد املرأة  ،مبا ت لك قتمل اإلناا اغتصاب الز ج لز جته؛
ب) األحكــــام التمييزمــــة ت القــــانو اقنــــامو ،مبــــا ت لــــك املفــــاهيم األبومــــة
عث ’’السـلوك القـو ‘‘ ’’الفضـيلة‘‘ ’’الفضـيحة العلنيـة‘‘ الـيت حتـول ني مقاضـاة مـرتك
بعع أشكال العنف اقنسو ضد املرأة؛
ج) اخنفال عدني احملاكمـاا اإلنيانـاا ت قضـاما العنـف ضـد املـرأة ،مبـا ت لـك
قضاما قتمل اإلناا قتمل مغامراا اهلومة اقنسانية ،تأةري ةاكمة مرتك العنف اقنسارب؛
ني) انعــدام املعلومــاا املصــنفة عــث عــدني حــا ا العنــف ضــد املــرأة امل لـ عنـ ا،
باست ناء العنف األُسري؛
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هـ) إحالة حا ا العنف إىل إجـراءاا الوسـاتة مبـا متنـات مـع احلظـر العـام علـى
الوساتة ت حا ا العنف األُسري الذي صدق عليه احملكمة العليا؛
) ضآلة املعلومـاا عـث إمكانيـة حصـول النسـاء ضـحاما العنـف علـى ةـدماا
الدعم ،مث ق يمل العالج الط  ،امليو ة النفسية ،املساعدة القانونية ،الدعم املـاذ ،املـأ
ت شىت أ اضو الد لة الطرف ،مراعاة حالة النسـاء الـالحي ت حالـة حرمـا  ،ةصوصـاً نسـاء
أ غواي املنحد اا مث أصمل أفرمقو النساء اا اإلعاقة.
 - 20تطلب اللجنة مث الد لة الطرف أ تقوم مبا ملو:
أ) تنفيذ ا ستراتيجياا السامج الرامية إىل منـع مكافحـة العنـف األُسـري
ضد املرأة ،توفري التموممل الكات هلا ت أ جاء ال لد ،مبا ت لـك أنيـطة التوعيـة بالط يعـة
اإلجرامية اليت متسم هبا العنـف ضـد املـرأة ،التعجيـمل بإصـالح القـانو اقنـامو ،اعتمـاني
قــانو شــاممل جيــرم مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة ،ضــما أ متضــمث لــك اإلصــالح
ا عتراف بأ قتمل النساء اغتصاب الز ج لز جته ميكال جرمية؛
ب) إلغــاء األحكــام الــوا نية ت القــانو اقنــامو الــيت تتضــمث مفــاهيم أبومــة
عث ’’ السـلوك القـو ‘‘ ’’ الفضـيلة ‘‘ ’’ الفضـيحة العلنيـة ‘‘ باعت ا هـا عناصـر اقـرامم
اليت ت ر ت النساء؛
ج) تصــميم اســتراتيجية علــى ســ يمل األ لومــة تســت دف ت ســيا اإلجــراءاا
اقنامية الال مة ملقاضاة مرتك العنف اقنسارب ،حتدمـد أُتـر منيـة معقولـة تـوفر األ نيلـة ت
قضاما العنف اقنسارب حملاس ة مرتك لـك العنـف ،تـوفري م ـانيج توجي يـة ترشـد املـدع
العــام ض ـ ا اليــرتة بيــأ أســاليب التحقيقــاا الــيت تراعــو ا عت ــا اا اقنســانية،
ا ســتعانة علــى النحــو املالمــم بي ـ انية النســاء ت القضــاما الــيت تيــممل عنف ـاً ضــد النســاء
الفتياا؛
ني) تنفيذ نظام على نطاق ال لد متيح مجـع معلومـاا شـاملة عـث مجيـع أشـكال
العنف ضد املرأة؛
هـ) ضـــما إمـــالء أ لومـــة اضـــحة ليجـــراءاا املدنيـــة اقناميـــة بـــد ً مـــث
الوساتة ،أ أي إجراءاا بدملة أةر تست دف حمل النـزاع ت قضاما العنف ضـد املـرأة،
مبا ت لك العنف األُسري؛
) إنياء آلياا صد ترمـو إىل تقيـيم مـد إمكانيـة حصـول ضـحاما العنـف
اقنسارب على ةدماا احلمامـة املسـاعدة ،ةصوصـًا الفيفـاا النسـامية احملر مـة ،مـث ق يـمل
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النســاء املنحــد اا مــث أصــمل أفرمقــو ،النســاء
اللجوء ،امل اجراا.

اا اإلعاقــة ،الالجيفــاا ،ملتمســاا

العنف اقنسارب ضد املرأة ةالل نظام احلكم باألمر الواقع
 - 21تالحا اللجنة مع القل غياب آلياا ةدنية نياةمل نظام العـدل تسـت دف تقـد شـىت
أشكال التعومضاا إىل النساء الـالحي تعرضـث للعنـف اقنسـو غـري مـث ا نتـ اكاا حلقـوق
اإلنسا اااصة هبث ةالل نظام احلكـم بـاألمر الواقـع ت الد لـة الطـرف ت الفتـرة بـ عـامو
 .1985 1973تالحا أمضاً غياب العملياا الرامية إىل إ اا حقام انت اكاا حقـوق
اإلنسا املتعلقة باملرأة ةالل تلك الفترة.
 - 22تيــري اللجنــة إىل توصــيت ا العامــة قــم  )2013 30بيــأ النســاء ت حــا ا منــع
نيــوب النــــزاع ،ةـــالل النــــزاع ،مـــا بعـــد النـــزاع ،توصـــو بـــأ تعتمـــد الد لـــة الطـــرف
استراتيجية تست دف ةاكمة مرتك انت اكاا حقوق اإلنسا ضد النساء ةـالل فتـرة احلكـم
باألمر الواقع فرل العقوباا املالممة علي م .توصو أمضـاً بـأ تتخـذ الد لـة الطـرف تـدابري
ترمو إىل جس األضـرا فـو اً ،مبـا ت لـك التعـومع املـانيي التعـومع الرمـزي للنسـاء ضـحاما
تلك ا نت اكاا.
ا جتا

ا ستغالل ت ال غاء

 - 23تالحا اللجنة إنياء قا امل سساا ت ا ة الداةلية املع د الوتر لي املـرأة
هبدف التصدي لالجتا باألشخاص ضع ةطة عممل تنية ت هذا الصدني ،كـذلك امل ـانيج
التوجي يــة الكفيلــة حبمامــة ضــحاما ا جتــا مســاعدهتث .بيــد أ اللجنــة مســا ها القل ـ إ اء
ما ملو:
أ) أ الد لــة الطــرف بلــد مــث بلــدا الع ــو
ةصوصاً النساء الفتياا؛

ج ــة هناميــة ت ا جتــا بال يــر،

ب) عــدم ج ـوني معلومــاا عــث التــدابري املتخــذة للتع ـرتف علــى حــا ا ا جتــا
ألغرال العممل ا ستغالل ،منع تلـك احلـا ا مقاضـاة مرتك ي ـا ،عـث عـدني احملاكمـاا
اإلنياناا ت حا ا ا جتا .
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 - 24توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
اعتمـاني إتـا عمـمل تـر مكــو أك ـر ـو ً مسـت دف مكافحـة ا جتــا
أ)
بالنساء الفتياا؛
ب) إنيــاء نظــام قمــع بيانــاا عــث ا جتــا بالنســاء الفتيــاا ،تكــو مصــنفة
حسب العمر ،االفيـة العرقيـة ،احلالـة ا جتماعيـة  -ا قتصـانيمة ،تتـيح التعـرف علـى
ال غراا ت اإلتا الوتر الرامـو إىل مكافحـة ا جتـا ؛ مواصـلة اق ـو ني الراميـة إىل منـع
ا جتا مقاضاة مرتك يه ،تعزمز التعا على كمل مث الصعيد ال نامو اإلقليمـو الـد ذ
هبدف منع ا جتا  ،مبا ت لك ت انيل املعلوماا مع ال لـدا األةـر ت املنطقـة ،املواءمـة
ب اإلجراءاا القانونية الال مة ملقاضاة مرتك ا جتا .
 - 25تالحا اللجنة أ الد لة الطرف تقر با شتغال بـاقن القـانو  17.515املـ
 4متو موليه  ،)2002أهنا أنيأا سجالً تنياً عث امليـتغالا بـاقن تتـوىل إنيا تـه ا ة
الداةلية .مع لك مسا اللجنة القلـ إ اء عـدم جـوني بـرامج تسـاند النسـاء الـالحي مـرغ
ت التخلو عث ا شتغال باقن .
 - 26توصــو اللجنــة بــأ تضــع الد لــة الطــرف بــرامج التخلــو عــث م نــة ا شــتغال
باقن لصا النساء الالحي مرغ ت لك ،مبا ت لك توفري فـرص إني ا الـدةمل ال دملـة
هلث.
امليا كة ت احلياة السياسية العامة
 - 27تــزال اللجنــة مســا ها القل ـ إ اء عــدم ميــا كة املــرأة بالقــد الكــات ت احليــاة
السياســية العامــة ،مبــا ت لــك ت السملــا مناصــب اختــا القــرا اا الرفيعــة املســتو ت
احلكومة ،كذلك غياب التدابري الرامية إىل تيـجيع نيعـم املرشـحاا ت انتخابـاا اهلييفـاا.
تيري ال ياناا إىل اخنفال مستو أ غـواي عـث املسـتو اإلقليمـو فيمـا منـت مبيـا كة
املرأة ت السملـا  .تعـرب اللجنـة عـث األسـف أل القـانو قـم  18.476املـ  3نيسـا
أبرممل  ،2009الذي من على تكاف النساء الرجال ت امليا كة السياسية ةالل انتخابـاا
اهلييفاا ،مُط سو مـرة احـدة هـو انتخابـاا عـام  .2014مسـا اللجنـة أمضـاً القلـ
إ اء اخنفال مت يمل املرأة ت احملكمة العليا ت اادمة ااا جية.
 - 28توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
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اعتماني تدابري ،مبا ت لـك تـدابري ةاصـة م قتـة ،فقـًا للمـانية  )1 4مـث
أ)
ا تفاقية ،التوصية العامـة قـم  )2004 25الصـاني ة عـث اللجنـة ت هـذا الصـدني ،مـث
ق يمل حتدمد احلص القانونية لتعييناا النساء أ ترشيح ث ت ا نتخاباا ،صد التقـدم
احملر ؛
ب) النظـر ت اعتمـاني نظـام للمسـا اة بـ اقنسـ متـيح مت يـمل املـرأة ت احليـاة
السياسية العامة ،مبا ت لك مث ةالل تعدممل قانو ا نتخاباا؛
ج) إعــداني ني اا تد م يــة ب ـ رامج توجي يــة ةــدنية األهــداف تــز ني النســاء
املرشحاا مب ا اا القيانية التفا ل.
اقنسية النساء عدمياا اقنسية
 - 29تييد اللجنـة بالد لـة الطـرف لقيام ـا بسـث تيـرمع لمـو النسـاء مـث التمييـز بسـ ب
اقنســية .بيــد أنــه مســا ها القل ـ إ اء عــدم جــوني تيــرمع لــدني ضــع األشــخاص عــدميو
اقنسية موفر احلمامة هلـم ،مضـمث تكـاف النسـاء عـدمياا اقنسـية ،مـث غـري الالجيفـاا ،ت
احلصول على الو ام اادماا األساسية.
 - 30توصـو اللجنـة بـأ تعتمـد الد لـة الطـرف تيـرمعًا بيـأ حتدمـد النسـاء عــدمياا
اقنسية مث غـري الالجيفـاا ،أ حتمـو حقـوق اإلنسـا هلـث ،أ ختفـع ةطـر تعرضـ ث
للتمييز ،مبا متميى مع التزاماهتا مبوجب ا تفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميو اقنسـية
لعــام  ، 1954كــذلك ا تفاقيــة املتعلقــة الفــع حــا ا انعــدام اقنســية لعــام .1961
توصــو أمضـاً بــأ تعتمــد الد لــة الطــرف تــدابري متكــث أ ليفــك النســاء مــث احلصــول علــى
الو ام الال مة ،أ توفر هلـث إمكانيـة احلصـول علـى ااـدماا األساسـية ،فـرص إعـانية
التوت  ،أ تعتمد كذلك نظاماً متيح مجع ال ياناا عث النساء عدمياا اقنسية.
التعليم
 - 31ترحب اللجنة باإلاجا اا احملققة فيما منت بالتحاق املـرأة بكافـة مسـتوماا التعلـيم،
تالحا أ عـدني النسـاء الالمـو مكملـث مرحلـة التعلـيم ال ـانوي العـاذ مزمـد عـانية علـى عـدني
الرجال بنس ة  30.7ت املامة .حظـ اللجنـة أمضـاً أ النسـاء ميـكلث نسـ ة  60ت املامـة
مث جمموع عدني الطل ة املقيدمث باقامعاا .مع لك مسا اللجنة القل إ اء ما ملو:
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أ) ا تفــاع معــدل تــرك الد اســة فيمــا ب ـ الفتيــاا ت التعلــيم الرمســو ،أساس ـًا
بس ب احلممل امل كـر ،ةصوصـًا ت املنـات الرمفيـة املنـات احلضـرمة احملر مـة مـث ااـدماا.
تتضــر بيــكمل غــري متناســب ت هــذا الصــدني مراهقــاا أ غــواي املنحــد اا مــث أصــمل
أفرمقو ،توجد معلوماا عث التدابري املتخذة ملواج ة هذ احلالة؛
ب) استمرا تركز النسـاء ت ميـانيمث الد اسـة الـيت تسـيطر علي ـا اإلنـاا بيـكمل
تقليدي مث ق يمل التد م ؛
ج)

عدم شغمل النساء بالقد الكات للو امف األكانيميية الرفيعة املستو ؛

جوني غراا فيما متصمل بتوفري التعلـيم املالمـم للعمـر بيـأ الصـحة اقنسـية
ني)
اإلاجابية ما متصمل بذلك مث حقوق؛
هـ)
أفرمقو بالتعليم.

عدم جوني تدابري تست دف مانية فرص التحاق النساء املنحد اا مـث أصـمل

 - 32توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
أ) تنفيــذ اســتراتيجياا فعالــة ترمــو إىل معاقــة ا تفــاع معــدل احلمــمل امل كــر
تــرك الد اســة ،مــث ةــالل ت ـ دابري تضــمث اســت قاء األم ــاا اليــاباا بالد اســة تيســري
عونيهتث إىل املدا  ،مبا ت لك تقد املنح الد اسـية ،ةصوصـاً لصـا النسـاء الفتيـاا
املنحد اا مث أصمل أفرمقو الرمفياا ،النساء الالحي معيث ت املنات احلضرمة احملر مـة
مث اادماا ،مع توفري الرصد الفعال حىت مرحلة التعليم العاذ مبا ميممل تلك املرحلة؛
ب) تك يف أنيطة التوجيه بيأ املستق مل الو يفو بغيـة تيـجيع النسـاء علـى
ةــول مســا اا يفيــة غــري تقليدمــة ،التوعيــة باملســا اة ب ـ اقنس ـ لــد العــامل
بالتد م ت مجيع مراحمل النظام التعليمو؛
ج) تيجيع اختا تدابري ةدنية ،مبا ت لك التدابري اااصة امل قتة ،بغية حتس مت يـمل
املــرأة ت ــامف اختــا القــرا اا بامل سســاا األكانيمييــة ،مــانية عــدني اإلنــاا بــ أســاتذة
اقامعاا؛
ني) إجراء تقييمـاا ني مـة للتعلـيم اقنسـو ت نظـام التعلـيم الـوتر تسـت دف
ضما توفري تعليم مالمم للعمر عث الصحة اق نسية اإلاجابية ما متصمل بذلك مث حقوق؛
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هـ) إمالء أ لومة للتدابري الرامية إىل تيسري إمكانيـة التحـاق النسـاء املنحـد اا
مــث أصــمل أفرمقــو بــالتعليم ،مبــا ت لــك ختصــي حصـ باملســتو اقــامعو ،مــع إجــراء
صد ني ي للتقدم احملر .
العمالة
 - 33ترحب اللجنة بزمانية إنيماج النسـاء ت سـوق العمـمل الرمسـو .تالحـا أمضـًا أ عـدني
النســاء العــامالا ت جمــال العلــوم م لـ ضــعف عــدني الرجــال .تيــيد اللجنــة بالد لــة الطــرف
لقيام ا باعتماني النظام الوتر للرعامة املتكاملـة ،الـذي مـث شـأنه املسـاعدة علـى معاقـة حتمـمل
املرأة تقليدماً بيكمل غري متناسب لعـبء العمـمل بـال أجـر .بيـد أ اللجنـة مسـا ها القلـ إ اء
ما ملو:
ا تفاع معد ا ال طالة العممل احلر ب النساء تقمل معـد ا عمـمل اإلنـاا
أ)
عــث معــد ا الرجــال بنس ـ ة  20ت املامــة تقرم ـاً) ،ت ـ ر ال طالــة بوجــه ةــاص ت النســاء
املنحد اا مث أصمل أفرمقو؛
ب) جـــوني غـــرة ت األجـــو بـ ـ اقنسـ ـ تـ ـ ر ت النســـاء احلاصـــالا علـــى
مستوماا عالية مث التعليم ،ةصوصاً ت القطاع اااص؛
ج) ا تفــاع نس ـ ة نســاء أ غــواي املنحــد اا مــث أصــمل أفرمقــو العــامالا ت
العممل املنـزذ احدة مـث بـ أ بـع عـامالا) ،عـدم جـوني امـة فعالـة للنسـاء امل ـاجراا
العامالا ت هذا الال؛
ني) اخنفــال م ـــال مســـتو اشـــتراكاا الضــما ا جتمـــاعو املتعلقـــة بالنســـاء
العامالا ت قطاع العممل املنـزذ الرعامة؛
هـ) اخنفال نسـ ة الرجـال الـذمث ميا سـو حق ـم ت احلصـول علـى إجـا ة أبـوة
غم جوني تيرمع من على لك احل ميع قطاعاا العممل.
 - 34توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
أ) تصميم استراتيجياا أهداف ةدنية املدة تنفيـذها بفعاليـة بغيـة تيـجيع
إمكانية حصول النساء على شىت أنواع العممل الرمسو ةصوصاً لصـا النسـاء املنحـد اا
مث أصمل أفرمقو؛
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ب) تط يـ م ــدأ تســا ي األجــر مقابــمل العمــمل املتســا ي القيمــة ،إنيــاء نظــام
ليفانية باملما ساا اقيدة الرامية إىل القضـاء علـى ال غـرة القاممـة ت األجـو بـ اقنسـ ،
تيجيع إمكانية شغمل املرأة ملناصب اختا القرا اا ،مبا ت لك مـث ةـالل تفضـيمل النسـاء
ت الترقياا ،توفري تد مب النساء على م ا اا القيانية ت مجيع جما ا ا قتصاني؛
ج) تعزمز الوعو العام حبقوق العامالا بالعمـمل املنــزذ ،ضـما نيـر آليـاا
اليكا ت شىت أ جاء ال لد ،إتاحة املعلوماا عث أماكن ا؛
ني) تنظيم لة تنية تست دف تيجيع قيد أ باب عممل قطـاع العمـمل املنــزذ
الرعا مة ت نظام الضما ا جتمـاعو ،قيـام م بـدفع اشـتراكاا ني مـة ت لـك النظـام،
توعية النساء بالضما ا جتماعو؛
هـ) تنفيــذ ــالا مجاهريمــة فيمــا بـ أ بــاب العمــمل بالقطــاع العــام ااــاص
لتوعية الرجال بأمهية احلصول على إجا ة أبوة تقاسم مس لياا الرعامة.
الصحة
 - 35تييد اللجنة بالد لة الطرف لتمكّنـ ا مـث إجـراء ةفـع عميـ ت فيـاا األم ـاا،
توســيع نطــاق إمكانيــة حصــول النســاء علــى ةــدماا الصــحة اقنســية اإلاجابيــة .بيــد أنــه
مسا ها القل إ اء استمرا ضـآلة إمكانيـة احلصـول علـى تلـك ااـدماا ت املنـات الرمفيـة.
تالحا اللجنة أمضاً مع القل تفيو استعمال ح استنكاف الضمري فيما ب لا سـو امل ـث
الط ية ،لا مقيد إمكانية حصول النساء على ةدماا اإلج ال املأمو اليت مضـمن ا القـانو .
تعرب اللجنة أمضًا عث قلق ا إ اء ا تفـاع معـدل حـا ا احلمـمل امل كـر ،ةصوصـًا فيمـا بـ
نساء أ غواي املنحد اا مث أصمل أفرمقو الالحي معيث ت املنات الرمفية املنات احلضـرمة
احملر مة مث اادماا.
 - 36توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
أ) تقييم مد توافر ةدماا الصحة اقنسية اإلاجابيـة ت شـىت أ جـاء ال لـد
بغية حتدمد املقاتعاا ال لدماا اليت حتصمل على ما مكفو مث ةـدماا ،ضـما تـوفري
التموممل املالمم؛
ب) اختا التدابري اليت تضمث إمكانية حصول النساء علـى ةـدماا اإلج ـال
القانورب ةدماا ما بعد اإلج ال ،تط يـ اشـتراتاا أك ـر صـرامة علـى مـس اا حـ
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ا متناع عث أنياء اإلج ال بس ب اسـتنكاف الضـمري ،كـو حتـول ني
امل ث الط ية هلذا احل بيكمل مطل ؛

اسـتعمال لا سـو

ج) تط ي تعليم مالمم للعمر عث الصـحة اقنسـية اإلاجابيـة ضـما إمكانيـة
حصــول املــراهق املراهقــاا بتكلفــة معقولــة علــى امليــو ة املعلومــاا بيــأ احلقــوق
اقنســية اإلاجابيــة ،شــث ــالا توعيــة بوســاممل منــع احلمــمل احلدم ــة ،مــانية إمكانيــة
احلصول على موانع احلممل املأمونة الزهيدة التكلفة.
نساء املنات الرمفية
 - 37تييد اللجنة بالد لة الطرف لقيام ـا عـام  2011بـإجراء أ ل تعـداني اعـو متضـمث
منظو ًا جنسانياً .ترحب اللجنة بـسامج بنـاء قـد اا نسـاء املنـات الرمفيـة علـى ا خنـرا ت
قطــاع األعمــال ،بــرامج ضــما إمكانيــة حصــول املــرأة الرمفيــة علــى ةــدماا الطاقــة العاليــة
اقونية التد مب علـى اسـتحداا تكنولوجيـاا تتسـم بال سـاتة .بيـد أ اللجنـة تالحـا مـع
القل ما ملو:
اخنفال معدل العمالة فيما ب نساء املنـات الرمفيـة
أ)
 37ت املامة مث القو العاملة الرمفية)؛

ميـكمل سـو نسـ ة

ب) ضآلة إمكانية حصول املرأة الرمفيـة علـى ملكيـة األ اضـو سـنداا ملكيتـ ا
تيــكمل النســاء ســو نس ـ ة  11.6ت املامــة مــث مــالك األ اضــو) ،عــدم ميــا كت ا ت
استعمال األ اضو ساممل اإلنتاج ت عملياا اختا القرا اا ت هذا الصدني؛
ج) ال غراا ت احلمامة ا جتماعيـة الال مـة للمـرأة الرمفيـة ،ةصوصـًا ت جمـا ا
التعليم ،الرعامة الصحية ،الظر ف املعييية ،الضما ا جتماعو.
 - 38توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
أ) مواصــلة ج ونيهــا الراميــة إىل تيــجيع حصــول املــرأة الرمفيــة علــى فــرص
إني ا الدةمل ،تيجيع اشتغاهلا باألعمال احلرة؛
ب) ضما إمكانية حصول املرأة الرمفية على األ اضو ،على قدم املسا اة مـع
الرجمل ،لك مث ةالل التوعية بأمهية حصول النساء علـى األ اضـو باعت ـا عـامالً مـث
عواممل التنمية؛
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ج) ضـما متتــع املــرأة الرمفيــة بالتكــاف ت احلصــول علــى ااــدماا األساســية
احلمامة ا جتماعية.
الفيفاا احملر مة مث النساء
الالجئات وعدميات اجلنسية
 - 39تالحا اللجنة أ الد لة الطرف قـد اعتمـدا بـرامج تكفـمل اإلنيمـاج ا جتمـاعو أ
إعانية التوت لصا الالجيف األشخاص عـدميو اقنسـية ي األصـمل الكولـوم السـو ي.
بيد أنه مسا ها القل إ اء حالة امل اجراا الالجيفاا املعرضاا اطر العنف ا جتا .
 - 40توصو اللجنة ،مبا متميـى مـع توصـيت ا العامـة قـم  )2014 32بيـأ األبعـاني
اقنسانية املرت طة باملرأة فيما متعل مبركـز الالجـئ ،اللجـوء ،اقنسـية ،انعـدام اقنسـية،
بــأ تــوفر الد لــة الطــرف احلمامــة لالجيفــا ا عــدمياا اقنســية مــث أعمــال العنــف اقنســو
ا جتا  ،مع معاق ة مـرتك تلـك األعمـال بالقـد الكـات .توصـو اللجنـة أمضـًا بـأ تقـوم
الد لة الطرف باعتماني الس توكو ا اليت ضعت ا مفوضية األمم املتحدة لي الالجـيف
الــيت تقضــو بــإجراء عمليــة ال ــ ت مركــز الالجــئ مــع مراعــاة ا عت ــا اا اقنســانية،
ا حترام التام للحقـوق اإلجراميـة الواج ـة للنسـاء الـالحي ت حاجـة إىل امـة ني ليـة ،مبـا ت
لك ضما أ تتوىل إجراء املقابالا إناا مد باا مع جوني مترمج شفوم .
النساء

اا اإلعاقة

 - 41تعرب اللجنة عث قلق ا إ اء عدم جوني معلوماا مصنفة عـث حالـة النسـاء الفتيـاا
اا اإلعاقــة ت مجيــع الــا ا الــيت تيــمل ا ا تفاقيــة ،ةصوص ـاً ،ا حتكــام إىل القضــاء،
العنـــف ضـــد املـــرأة ،احليـــاة السياســـية ا جتماعيـــة ،التعلـــيم ،فـــرص العمـــمل ،الرعامـــة
الصحية ،التمك ا قتصانيي.
 - 42توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تضع نظاماً متيح مجع ال ياناا إجراء تقييماا
حلالة النساء اا اإلعاقة ت مجيع الا ا اليت تيمل ا ا تفاقيـة ،ةصوصـاً فيمـا متعلـ
بالعنف ضد املرأة ،التعليم ،فرص العممل ،الرعامة الصحية .توصـو اللجنـة أمضـًا بـأ
تعممل الد لة الطرف على إشراك منظماا النساء اا اإلعاقة ت أعمـال املع ـد الـوتر
املرأة.
لي
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النساء احملتجزاا
 - 43تعرب اللجنة عث قلق ا إ اء عدم مالءمة الظر ف الـيت تعـيف في ـا النسـاء احملتجـزاا
مــع أتفــاهلث ،عمليــة نقــمل األم ــاا احملتجــزاا إىل ’’الوحــدة  ‘‘5ت املع ــد الــوتر إلعــانية
التأهيــمل مبدمنــة مونتفيــدمو ،ل ـا مســفر عــث عــيف تلــك الفيفــة مــث النســاء ت ــر ف تعرض ـ ث
للمخاتر .مسا ها القل أمضًا إ اء التقـا مر الـيت تيـري إىل سـجث النسـاء ت مرافـ اصصـة
للرجال ،مكو في ا أمضاً غال ية املس ل عث اإلصالحية مث الرجال.
 - 44تيـــري اللجنـــة إىل قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الســـجيناا التـــدابري غـــري
ا حتجا مـة للمجرمـاا قواعـد بـانكوك) ،توصـو بـأ جتـري الد لـة الطـرف الترتي ــاا
املالممــة ألتفــال احملتجــزاا ،مبــا ت لــك تط ي ـ بــداممل ا حتجــا  ،مــع مراعــاة املصــلحة
القصــو للطفــمل .توصــو اللجنــة أمض ـًا الد لــة الطــرف بــأ تعــز صــد حالــة النســاء
احملتجزاا بغية م نع انت اكاا حقوق اإلنسا املتعلقة هبـث ضـما أ مُتـاح هلـث احلصـول
على امليو ة القانونية ساممل جس الضر الفعالة.
الز اج العالقاا األُسرمة
 - 45تعــرب اللجنــة عــث قلق ــا أل الــز اج ت ســث  16عام ـًا لــه صــفة قانونيــة ت الد لــة
الطرف .تالحا اللجنة أمضًا انعدام الوعو بصدني احلقوق ت حا ا فس الـز اج ،سـيما
الصــوص ا عتــراف بالعمــمل املنـــزذ الــذي ُمــدفع عنــه أجــر ،لــك لــد تو مــع لتلكــاا
الــز ج  ،الت ــامث ت اآل ــا ا قتصــانيمة ب ـ الــز اج ا قتــرا حبكــم الواقــع ب ـ االيــمل
االيلة).
 - 46توصو اللجنة الد لة الطرف بأ تقوم مبا ملو:
أ) تعــدممل تيــرمعاهتا بغيــة فــرل حظــر صــا م علــى حــا ا الــز اج امل كــر،
ضما عدم اج الفتيـاا الفتيـا ني سـث  18عامـاً إ ت ـر ف ةـدنية بدقـة تـتم
بإ مث احملكمة مبوافقة كال املقدميْث على الز اج؛
ب) ضما ا سترشاني ،ت أي تقييم ملسـ لياا الوالدمـة الـيت سـيتحمل ا كـمل
مــث الفتيــاا الفتيــا  ،مب ــدأ حتقي ـ املصــلحة القصــو هلمــا ،حق مــا ت املراعــاة التامــة
لوج اا نظرمها؛
ج) ضما التكاف ت تو مع امللكية امليـتركة بـ كـال اليـرمك لـد فسـ
الز اج أ ا قترا حبكم الواقع ب االيمل االيلة) ،اختاني مجيع التدابري الضر مة اليت
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تكفمل توعية النساء املقدماا على الز اج أ ا قترا حبكم الواقع بـ االيـمل االيلـة)
باآل ــا ا قتصــانيمة الــيت ســتترتب علــى لــك ،مبــا متميــى مــع التوصــية العامــة قــم 29
 )2013الصاني ة عث اللجنة ،املانية  16مـث ا تفاقيـة اآل ـا ا قتصـانيمة املترت ـة علـى
حــا ا الــز اج ،العالقــاا الز جيــة ،فســخ ا) ،تضــمث أ مُ ةــذ ت ا عت ــا بالقــد
الكات العممل املنـزذ الذي مُدفع عنه أجر ،لك لد تو مع املمتلكاا امليتركة.
إعال

من اج عممل بيج

 - 47تطلـب اللجنــة مـث الد لــة الطـرف أ تســتع بـإعال
ت ذله مث ج وني صوب تنفيذ أحكام ا تفاقية.

منـ اج عمـمل بــيج فيمــا

ةطة التنمية املستدامة لعام 2030
 - 48تدعو اللجنة إىل حتقي املسا اة الفعلية ب اقنس  ،فقاً ألحكـام ا تفاقيـة ،علـى
مدا عملية تنفيذ ةطة التنمية املستدامة لعام .2030
التعميم
 - 49تطلب اللجنة مث الد لة الطـرف أ تضـمث القيـام ت الوقـ املالمـم بتعمـيم هـذ
املالحظاا ااتامية  ،باللغة الرمسية للد لة الطرف ،على امل سسـاا املعنيـة التابعـة الد لـة
على مجيع املستوماا الوتر ،اإلقليمو ،احمللو) ،ةصوصاً على احلكومـة ،الـو ا اا،
السملا  ،السلطة القضامية ،ليتسىن تنفيذها بالكاممل.
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 50تطلب اللجنة مث الد لة الطرف أ تقدم ،ت غضو عام  ،معلوماا ةطيـة عـث
) 32 ،أ)
ااطـــواا املتخـــذة تنفيـــذاً للتوصـــياا الـــوا نية ت الفقـــراا  20أ)
ج) أعال .
إعداني التقرمر القانيم
 - 51ت دعو اللجنـة الد لـة الطـرف إىل أ تقـدم تقرمرهـا الـد ي العاشـر ت متو موليـه
.2020
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 - 52تطلــب اللجنــة مــث الد لــة الطــرف ات ــاع امل ــانيج التوجي يــة املنســقة املتعلقــة بتقــد
التقا مر مبوجب املعاهداا الد لية حلقوق اإلنسا  ،مبا ت لك امل انيج التوجي ية املتعلقة بتقد
ي قة أساسية موحدة ام ةاصة مبعاهداا بعين ا  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصمل األ ل).
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