األمــم املتحـدة

اتفاقية القضاء على مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة

CEDAW/C/MNE/CO/2
Distr.: General
24 July 2017
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثاين للجبل األسود*
 - ١نظ ــال انة يف ــت ر انت ا ــا ان ــد ال ان ــبل نة و ـ األ ـ  )CEDAW/C/MNE/2ر جةس ــت ب
 ١٥١٣ ١٥١٢املع ـ يف ر  ١١مت ز /ن ـ  ٢٠١٧انظــا  .)1513 CEDAW/C/SR.1512ــا
قبئمت ان ضـب األ ـةةت انـاث هتاااـب انة يفـت ر ان ـت  ،CEDAW/C/MNE/Q/2ـا ا ابوـ األ ـ
عة ب ر ان ت .CEDAW/C/MNE/Q/2/Add.1

ألف  -مقدمة
 - ٢عــال انة يفــت ع ـ ــد اطب نةد نــت انيــاا نت ــدث ب ا اطــب انــد ال ان ــبل .عــال هت ضــب ع ـ
ــد اطب نةــا املات ــت انــاث قــدمت ب اند نــت انيــاا ئــال قبئمــت املســبئ األ ــةةت انــاث ا ــب ان ا ـ
انعبم ـ ملــب قو ـ انــد اة ،نةعــاو انئ ـ ل انــدل قدم ـ ان إلــد ،نق ضــب بل اى ــبإل ت امل دمــت ا ا عة ـ
األ ةةت اناث َّج ت ب انة يفت ش هت يفبء احل اا.
ين انة يفـت عةـ اند نـت انيـاا ى ب طـب إلـدا اإل ـى املسـت  ،اهت ـ مـد زناـت ،ز ـا ـ
-٣
اىنس ــبل ـ ـ األقة ــبل .ــم ان إل ــد هت ض ــب م ة ــيف عـ ـ زااة انلااع ــت انتيفم ــت انا ــت ،زااة انعمـ ـ
اناعب ــت ااجتمبع ــت ،زااة اندازة ــت ،زااة انا ــحت ،زااة انتعةـ ـ م ،اسام ــت انعة ــب نة وـ ـ األ ـ ـ ،
ماتب املدعي انعبم األعة ر ابو األ ـ  ،زااة ـ اىنسـبل ـ األقة ـبل ،انوع ـت اندائمـت
نة و األ ند ماتب األمم املتحدة ،ميفظمبل ن ت هتزا ر جيف ف.

ابء  -اجلوانب االجيابية
 - ٤ا ـ ــب انة يفـ ــت زنت ـ ــدم اسـ ــاز ،ميفـ ــد انيفظـ ــا ر عـ ــبم  ٢٠١١ر انت ا ـ ــا األ و نةد نـ ــت انيـ ــاا
 ،)CEDAW/C/MNE/1عة مست إجااء إصال بل ئا ع ت ،ا مب اعتمب مب ةي:
انتعـ ــد الل انـ ــاث هت زة ـ ـ عة ـ ـ قـ ــبن ل املسـ ــب اة ـ ــيف ابيفسـ ــيف ،مل اءمت ـ ـ مـ ــى معـ ــب
هت)
ااحتب األ ا يب )٢٠١٥؛
* اعتمداب انة يفت ر ااب انسب عت انستيف  ٢١-٣مت ز /ن .)٢٠١٧
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ل) انتعــد الل انــاث هت زة ـ عة ـ قــبن ل املســبعدة ان بن ن ــت ا بن ــت  ،)٢٠١٥مبــب ت ـ
نضحب انعيفف امليفليل احلا و عة املسبعدة ان بن ن ت ا بن ت؛
ج) انتع ــد الل ان ــاث هت زةـ ـ عةـ ـ ان ــبن ل اانت ــبيب  ،)٢٠١٤مب ــب ــس ل إ حتس ــيف
املئباكت انس ب ت نةماهتة.
ا ــب انة يفــت ـ اند نــت انيــاا اناام ــت إ حتســيف إ باطــب املس ســي انس ب ــبي مـ هتجـ
-٥
انتع ـ زن ضــبء عة ـ انتم ــل ــد امل ـاهتة عل ــل املســب اة ــيف ابيفســيف ،م ـ قو ـ اعتمــب زيــت انعم ـ
ان يف ـ ــت نةمس ـ ــب اة ـ ــيف ابيفس ـ ــيف نة ـ ـ ـ ة  ،٢٠٢١-٢٠١٧ا ـ ـ ـ ا ت احلمب ـ ــت مـ ـ ـ انعيف ـ ــف األ ـ ــال
نة ة .٢٠٢٠-٢٠١6
ا ــب انة يفــت ــبم اند نــت انيــاا ،ميفــد انيفظــا ر انت ا ــا انســب  ،زنتاــد عة ـ اناــا
-6
اند ن ت اىقة م ت انتبن ت هت اانضمبم إن ب:
ــ

اني ـ ـ املتعة ـ ـ إبج ـ ـااء ــدت انوال ــبل ،ر

هت)
عبم ٢٠١٣؛

انرب ك ـ ـ و اازت ــبال ا بق ــت

ل)
عبم .٢٠١٣

ا بق ــت سةــر هت ا ز نة قب ــت م ـ انعيفــف ــد انيفســبء انعيفــف امليفــليل مابإلحت مــب ،ر

جيم  -الربملان
 - ٧تؤكد اللجنة على الدور احلاسم للسلطة التشريعية يف كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقيـة اانظـر
البيان الصادر عن اللجنة بشـأن عالقتاـا مـع الربملـانيلذ الـذي اعتمـد يف الـدورة اخلامسـة واألربعـلذ
يف عام  .)2010وتدعو اللجنة الربملان إىل القيامذ مبـا يتماشـى مـع واليتـابذ اب ـاط اخلطـوات الال مـة
لتنفيذ هذه املالحظات اخلتامية من اآلن وحىت موعد تقدمي التقرير املقبل مبوجب االتفاقية.

دال  -الشواغل الرئيسية والتوصيات
التعريف ابالتفاقية
 - ٨ال ــا انة يفــت مــى ان ةـ ــبل معة مــبل عـ هتل امــت هت إجـااءال إ اا ــت اـ ل قــد جــا
إل ب يو اا بق ت هت اا ت بج هبب ئا موبشا.
 - ٩وتوصـ اللجنـة الدولــة الطـرت زن تعـز بـرامل بنـاء القـدرات يمــا يتعلـا ابالتفاقيـة لفائــدة
القضاة واملدعل العامل وموظف إنفاط القانون واحملاملذ واملدا ع عـن حقـوا اسنسـان واحلـر ت يف
اجلبل األسودذ لتمكينام من تطبيـا أحكـام االتفاقيـة أو االحتجـا شـا بشـكل مباشـر يف اسجـراءات
القضائية أو اسدارية ولتفسري التشريعات احمللية و قا لذلك.
اسطار القانوين حلظر التمييز ضد املرأة
 - ١٠ا ــب انة يفــت زى ــبا انتئــا عي ان ـ ل انــدل متتةا ـ اند نــت انيــاا إل مــب ـ
انتم ــل ــد امل ـاهتة ،مبــب ر كن ـ قــبن ل مابإلحــت انتم ــل ،ان ــبن ل ا ــب زملــداإلى ع ـ
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احلا ل ر ابو األ  ،قبن ل املسب اة يف ابيفسيف .طي ا ب هت ضب مب تةف دا يفـبء ان ـداال
انت ع ت املت دة مليفى م اج ت انتم ل عة هت بس ن ع ابـيفر عل ـل املسـب اة ـيف ابيفسـيف ،طـي انتـدا
امل ج ــت إ م ةــي انســةيت ان ضــبئ ت انئــا ت ا تمــى املــدل ،م ـ لةــت ج ــبل هتزــا  .ــد هتل انة يفــت
ال ا ة مب ةي:
انتــا اســد نةتئــا عبل امل ـدك اة هتعــالا ،األمــا انــدل قــد ئ ـ إ ــبل يف ــدطب
هت)
ــبل اىاا ة انس ب ـ ت ىعيــبء األ ن ــت نةمســب اة ــيف ابيفســيف عــدم انتم ــل ،إلضــال ع ـ عــدم ك ب ــت
ج ـ ـ ـ يف ـ ــبء ان ـ ــداال املض ـ ــيةى هب ـ ــب ر س ـ ــبو املس ـ ــب اة ـ ــيف ابيفس ـ ــيف ر س ـ ــبو ظ ـ ــا انتم ـ ــل عةـ ـ ـ
هت بس ابيفر؛
ل) قةـت عــد انئــاب املتعة ــت زنتم ــل عةـ هت ـبس ابـيفر هت نـ ع ابـيفر انــاث ــدَّم إ
اىنسبل احلا ل ،عدم دت هتل شاب م طدا انيفـ ع إ اسامـت انعة ـب .ئـعا
املداإلى ع
انة يفت زن ة ألل كن قد عار بل ان ت زملست انابر ر مس سبل اند نت نـد انيفسـبء انـالي
ع حب نةتم ل.
 - ١١وتوص ـ اللجنــة الدولــة الطــرت بــز دة املــوارد البشــرية والتقنيــة واملاليــة امل صصــة لتنفيــذ
دة
التشــريعات املتعلقــة ابملســاواة بــل اجلنســل وحظــر التمييــز علــى أســا اجلــن أو نــو اجلــن
كبريةذ وإبجراء تقييم ألثر خمتلف جاود بناء القـدراتذ اسـتنادا إىل النتـائلذ واب ـاط التـدابري الال مـة
مــن أجــل دة كفاءوــا .وينبتـ أن تشــمل تلــك التــدابري نشــر املعلومــاتذ مبــا يف طلــك ابلتعــاون مــع
املــدا ع عــن حقــوا اسنســان واحلــر تذ علــى أن تكــون هــذه املعلومــات موجاــة إىل عامــة اجلماــور
بشأن رص اللجوء إىل القضاء وسبل االنتصات املتاحة بترض جرب الضرر والتعويض.
اجلاا الوطين للناوض ابملرأة
 - ١٢عــال انة يفــت عـ ــد اطب نة ـ انــاث وــديب اى ااة املعيف ــت زملســب اة ــيف ابيفســيف ازـ زااة
ـ اىنس ــبل ـ األقة ــبل ،ىنئ ــبء ا ة ــر ان ـ ين نةمس ــب اة ــيف ابيفس ــيف ،ر ع ــبم ،٢٠١6
انة يفــت انربملبن ــت نةمس ـب اة ــيف ابيفســيف ،اعتمــب زيــت انعم ـ ان يف ــت نةمســب اة ــيف ابيفســيف نة ـ ة
 . ٢٠٢١-٢٠١٧عـال انة يفـت عـ ـد اطب هت ضــب نتع ـيف امليفسـ يف املعيف ـيف زملســبئ ابيفسـبن ت ،إنئــبء
ا ــبنر املاب ــب املعيف ــت زملس ــب اة ــيف ابيفس ــيف ،إلض ــال ع ـ اعتم ــب زي ـ عم ـ ة ــت نةمس ــب اة ــيف
ا بيفسيف ر عد كو م انوةد ل ر اند نت انياا .د هتل انة يفت ال ا ة مب ةي:
عــدم ك ب ــت مت ـ اي ةــبل زيـ انعمـ انســبن ت انــدكا ،األمــا انــدل ــس ا ــةوب عةـ
هت)
إلعبن ت يف د زي انعم ان يف ت اسة ت ئال املسب اة يف ابيفسيف؛
ل) قةــت إلعبن ــت مــبل األ ـا عة ـ ابيفســيف انــاث اا ــب اي ةــبل امليفداجــت ر إ ــبا ا ن ــت
ان يف ــت إل مــب تعة ـ تيف ــد انتئــا عبل امل لان ــبل ،انــد ا انامــلل إ ــد ع ــد انــدل ضــيةى ـ طــدا
اي ةبل ،ط مب وت عف ماكل ا ةر ان ين نةمسـب اة ـيف ابيفسـيف ،انـدل لـا انتئـب ا معـ هت يفـبء
ــى زيــت انعم ـ ان يف ــت نةمســب اة ــيف ابيفســيف نة ـ ة  ،٢٠٢١-٢٠١٧انــد ا انســة انــدل ــد
انت با ا أبل انة يفت انربملبن ت املعيف ت زملسب اة يف ابيفسيف قد ا يةع ؛
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د ـ ـ ــت هت ـ ـ ــا زي ـ ـ ــت انعم ـ ـ ـ ـ ان يف ـ ـ ــت انس ـ ـ ــب ت نتح ـ ـ ـ ـ املس ـ ـ ــب اة ـ ـ ــيف ابيفس ـ ـ ــيف
ج)
نة ة .٢٠١٧-٢٠١٢
 - ١٣وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
تعزي ــز جاا ه ــا املع ــين ابلنا ــوض ابملـ ـرأة ع ــن طري ــا دة امل ــوارد البش ــرية والتقني ــة
هت)
واملالية امل صصة هلا على الصعيدين املركزي والبلدي دة كبرية؛
ل) تعزيــز يليــات املســاءلة عــن اقيــا املســاواة بــل اجلنســلذ وضــمان إجـراء تقييمــات
مناجيــة ل ثــر علــى اجلنســلذ ابلتشــاور مــع اهليوــات املــذكورة أعــالهذ وإش ـراكاا بفعاليــة يف صــياغة
وتنفيذ التشريعات والسياسات وخطط العمل الوطنية واحمللية؛
ج) وضــع أهــدات ــددة منيــا يف خطــط العمــل الوطنيــة واحملليــةذ وتقيــيم مــد كفــاءة
خطط العمل هذه استنادا إىل هذه األهدات.
املنظمات غري احلكومية
 - ١٤ال ــا انة يفــت انــد ا ايــبم انــدل س ـ امليفظمــبل ـ احلا م ــت ر يف ــد اا بق ــت .ـ هت ــب
ئــعا زن ةـ إزاء مــب ــدم مــسزاا مـ اعتمــب ئــا عبل د ــت ئــال مت ـ امليفظمــبل ـ احلا م ــت،
األما اندل ع إنئبء طدا ا ن بل مب م م هتنئيت.
 - ١٥وتوص اللجنة الدولة الطرت بتعـديل تشـريعاوا مـن أجـل تـو ري بيوـة كينيـة مواتيـة سنشـاء
املنظمــات غــري احلكوميــة وسش ـراكاا بفعاليــةذ وال ســيما املنظمــات الــا تــدعو إىل تنفيــذ االتفاقيــة يف
الدولة الطرت وتدعم طلك.
التدابري اخلاصة املؤقتة
 - ١6ســب ا انة يفــت ان ةـ إزاء ــبل هتل ــدا زبصــت مسقتــت إل مــب تعةـ ز ــبال انــاث اـ ل إل ــب
امل ـاهتة م ةــت مت ـ ال وقاــب هت ا مــت ،كم ــبو انعمبنــت ،كــدن إل مــب ـ األشــابو املتدازةــت نةتم ــل ر
انعم  .ال ا انة يفت هت ضب مى ان ة قةت إ اا م ـ م انتـدا ا بصـت املسقتـت ر اند نـت انيـاا،
مبب ر كن ر ص ا انلعمبء انس ب يف.
 - ١٧وتوصـ ـ اللجن ــة الدول ــة الط ــرت ابلتوعي ــة ابملس ــاواة ب ــل اجلنس ــل يف ص ــفوت السياس ــيلذ
ال سيما الربملانيل والصحفيل واملعلمـل وعامـة اجلماـورذ وةاصـة الرجـالذ وطلـك شـدت تعزيـز اـم
أمهيــة الطــابع غــري التمييــزي للتــدابري اخلاصــة املؤقتــة .كمــا توص ـ اللجنــة الدولــة الطــرت ابعتمــاد
التدابري اخلاصـة املؤقتـةذ و قـال للفقـرة  1مـن املـادة  4مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة للجنـة رقـم 2٥
ا ) 2004بشأن التدابري اخلاصة املؤقتةذ وطلك يف مجيـع ااـاالت الـا تكـون ياـا املـرأة ثثلـة ثـيال
ان قصا أو رومةذ بتية التعجيل بتحقيا املساواة الفعليـة بـل املـرأة والرجـل يف ااـاالت الـا تشـملاا
االتفاقيةذ وال سيما يما يتعلا ابلنساء الالئ يواجان أشكاال متداخلة من التمييز.
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القوالب النمطية واملمارسات التمييزية
 - ١٨ا ــب انة يفــت مب تةــف انتــدا ان ــت انــاث ااــداب اند نــت انيــاا ملابإلحــت ان انــب انيفمي ــت
ان بئمـت عةـ انتح ــل ابيفســبل ز ة ا ـت دام ن ــت ااعــي ان ــا ـيف ابيفســيف ر ــبئ اىعــالم ،إل ــب
ن بن ل املسب اة يف ابيفسيف .هت ب ئعا زن ة ألل امل اقف األ ت ان انب انيفمي ت املتعة ت زأل اا
املسـس ن بل هتاــبل انســة املت قعـت مـ املـاهتة اناجـ ر ا تمــى ر األ ــاة ا ـلاو م ـ ت ر ا تمــى،
مــب ـ و ان ــى ااجتمــبعي نةم ـاهتة ا ــت اليب انــداي إلــا انتعة ـ م املتب ــت يــب باــب امل يف ــت ،ط ـ
مــب ع ـ إ ــد كو ـ يف ــد اا بق ــت ئــا األ ــوبل ابدا ــت نةعيفــف ابيفســبل ــد امل ـاهتة .ر طــدا
اناد  ،ال ا انة يفت هت ضب مى ان ة مب ةي:
انتئــبا ض ـ األ يفــبء انــدك ا ر األ ــاة از ـ ا تمــى جع ـ امل ـاهتة ر ــى تســم
هت)
زنتوع ت نةاج  ،عة حن مب ظ اا ـس ل إ إ امتـ ااا ـبع انيفسـ نعـد ـبال اىج ـبو اانت ـبئي
ا تمى عة انيفسبء كي اإلض امل ام نابحل اندك ا م هتإلاا األ اة؛
قة
ل) إ ـيفب األ اا األ ــا ت انت ة د ــت ر ك ـ مـ األ ــبل إ انيفســبء يفـ
ر انعمبنت انامس ت ،اعتوبا األل عة هتن ال األ اة؛
ج)
انيفمي ت انتم ل ت.

عـ اا ـاال

قا ـ ا انتــدا املت ــدة م ـ جبنــب اند نــت انيــاا ع ـ معببــت انتئــبا طــدا ان انــب

 - ١٩وتوصـ اللجنـة الدولـة الطـرت بوضـع اسـةاتيجية شـاملة تتضـمن تـدابري اسـتباقية ومســتمرة
وبت صــيا املــوارد الكا يــة هلــاذ علــى أن تكــون االسـةاتيجية موجاــة إىل النســاء والرجــال والفتيــات
والفتيانذ مبـا يشـمل تنظـيم دورات إلزاميـة لفائـدة طـالع اجلامعـة يف القـانون والطـبذ والقضـاء علـى
املواقــف األبويــة والقوالــب النمطيــة املتحيــزة ضــد امل ـرأة .وينبت ـ أن تشــمل االس ـةاتيجية يليــة رصــد
لتقييم أثر التدابري املت ذة تقييما منتظما وا اط إجـراءات عالجيـة .ويف هـذا الصـددذ توصـ اللجنـة
الدولة الطرت مبا يل :
وضــع وتنفيــذ تــدابري لتوعيــة عامــة اجلماــور والفوــات املانيــة املعنيــةذ مثــل األطبــاء
هت)
واملمرضلذ مبا النتقاء جن املولود وإعطاء األ ضـلية للـذكور مـن يسر سـلبية علـى حقـوا اسنسـان
للمرأة ومبد تفش هذه الظاهرة؛
ل) التنفيــذ الص ــارم حلظ ــر اسجاــاض االنتق ــائ ذ وإنش ــاء خــدمات م ــن بينا ــا خط ــو
االتصال ملساعدة النساء الاليت يتعرضن للضتط بترض إجراء عمليات اسجااض االنتقائ ؛
ج) مواصــلة توعيــة وســائط اسعــالم بضــرورة القضــاء علــى القوالــب النمطيــة اجلنســانية
عـ ــن طريـ ــا الـ ــةويل لصـ ــور إجيابيـ ــة للنسـ ــاء ابعتبـ ــارهن مشـ ــاركات ـ ــاعالت يف احليـ ــاة االجتماعيـ ــة
واالقتصــادية والسياســيةذ وللرجــال ابعتبــارهم مشــاركل ــاعلل يف االضــطال ابملســؤوليات املتعلقــة
ابألسرة املعيشية وبتنشوة األطفال؛
الرصد املالئم ملـد اسـت دام لتـة تراعـ الفـروا بـل اجلنسـل يف وسـائط اسعـالم
)
وتوسيع نطاا است دام لتة تراع الفروا بل اجلنسل يف املواد التعليمية.
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وا األطفال و/أو الزوا القسري
 - ٢٠ســب ا انة يفــت ان ة ـ ألل انس ـ ان بن ن ــت انــدن ب نةــل اج طــي  ١6ـيفت إل ـ اا ــبع نســوت ز اج
األ بو /هت انل اج ان سـال ازـ ائـف انا مـب األشـابن ب ماـا ي انوة ـبل ،طـ مـب ـس ل ر ك ـ
م األ بل إ احلم املواا .ال ا انة يفت ة هتل عد ا كو ا م ان ت بل انالي ع ـح ت ز اج
األ ـ ــبو /هت انـ ــل اج ان سـ ــال هت اىك ـ ـااا عة ـ ـ معبشـ ــاة اجـ ــبو زن ـ ــيف مبـ ــب ضـ ــي إ ز اج األ ـ ــبو
/هت انل اج ان سال ط م حب اا ت الو ابيفسي .سب ا انة يفت ان ة ألل اند نـت انيـاا ـدن
ج ـ ا ــد ة ر ــو حتد ــد ط ــت األ ــبو م ـ ــحب طــدا اب ـاائم مل ب ــبة ابيفــبة معــبقوت م عة ـ
انيفح ان اجب.
 - ٢١وتوجــاب اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرت إىل التوصــية العامــة املشــةكة رقــم  31للجنــة املعنيــة
ابلقضــاء عل ـى التمييــز ضــد املرأة/التعليــا العــام رقــم  18للجنــة حقــوا الطفــل بشــأن املمارســات
الضارة ا)2014ذ وتوص زن تقوم الدولة الطرت مبا يل :
تكثي ــف اجلا ــود الرامي ــة إىل التوعي ــة ابألث ــر الض ــار ل ــزوا األطف ــال و/أو ال ــزوا
هت)
القسري على صحة الفتيات ومنوهن وتعليمان؛
ل) اديد هويـة ضـحا اسكـراه علـى املعاشـرة أو وا األطفـال و/أو الـزوا القسـري
والفتيات املعرضات لالستتالل اجلنس بعد الزوا ذ وإنقاطهن ومحايتان؛
ج) اسنف ـ ــاط الص ـ ــارم حلظ ـ ــر اسكـ ـ ـراه عل ـ ــى املعاش ـ ــرة أو وا األطف ـ ــال و/أو ال ـ ــزوا
القسريذ وال سـيما يف حـاالت مواصـلة االسـتتالل اجلنسـ للضـحيةذ وكـذلك مقاضـاة مـرتك هـذه
األعمال ومعاقبتام على النحو الواجب؛
)

ر ع احلد األدىن لسن الزوا إىل  18سنة.

العنف اجلنساين ضد املرأة
 - ٢٢حت ـ انة يف ــت عةم ــب م ــى انت ــد ا زنا ـ م ـ انت ــدا انتئ ــا ع ت انس ب ــب ت انت ــدا انت ع ــت
ان ــت ان ــاث اا ــداب اند ن ــت اني ــاا مليف ــى مابإلح ــت انعيف ــف ابيفس ــبل ــد امل ـاهتة ،م ـ انتع ــد الل ان ــاث
هت زةـ ر عــبم  ٢٠١٤عةـ قــبن ل احلمب ــت مـ انعيفــف امليفــليل ،ا ـ ا ت احلمب ــت مـ انعيفــف األ ــال
نة ـ ة  ،٢٠٢٠-٢٠١6إنئــبء ماب ــب املســبعدة ان بن ن ــت ا بن ــت املةح ــت م ــى اســبكم اا تدائ ــت ر
اند نت انياا .د هتل انة يفت ال ا ة مب ةي:
ا لاو انعيفف ابيفسبل د املاهتة ،مبب ر كن بال ان ت ان بئمت عة هت بس نـ ع
هت)
ابـ ـيفر ،مت ئـ ـ ب م وـ ـ ا اجتمبع ــب ر اند ن ــت اني ــاا ،مبص ــت ر هت ــبل ائ ــف انا م ــب األش ــابن ب
ماا ي انوة بل؛
ل) ا ـ ـلاو انض ــحب تعا ـ ـ مل اق ــف مت ل ــت /هت نع ــدم ااكـ ـ ام مـ ـ جبن ــب ان ض ــبة
املدعيف انعبميف وبل انئا ت طم م م ظ ي إن بك ان ـبن ل ،انـد ك ـ ا مـب ةووـ ل املاـبحلت عةـ
املال ت ان ضبئ ت م هتج احل بظ عة األ اة يفظا ل إ انعيفف امليفليل زعتوباا مسانت زبصت؛
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ج) عــدم يف ــد اى ــبا انتئــا عي مليفــى معبقوــت انعيفــف ابيفســبل ــد امل ـاهتة ســوب ــعف
انتع ــب ل ــيف ان يبع ــبل ،ع ــدم ك ب ــت املـ ـ اا انوئ ــا ت انت يف ــت املبن ــت ،ــدل مس ــت مااع ــبة اببن ــب
ابيفسبل نـد انعـبمةيف ر امل ـ ان بن ن ـت ،ـدنت عـد هت امـا احلمب ـت اناـب اة ـغ عـد اى ـال ئـا
متاـ ــاا ع ـ ـ ـ ــبال انعيفـ ــف لا ـ ــد انة ـ ـ ء إ ج ـ ـ اابم ـ ــبل مل جـ ــت نا ـ ــال انـ ــل جيف ر ـ ــبال
انعيفف امليفليل؛
) األ ابم امل ت اناب اة ر مـا ا انعيفـف ابيفسـبل ـد املـاهتة ،عةـ انـا م مـ
ان ااا اندل اادا ا ةر ان ضبئي ر ا نت األز ة ان ب ي تيف د ع زل هتشد صاامت؛
ط) امتيفــبع انضــحب ع ـ انتوة ــجل ع ـ انعيفــف ابيفســبل ــد امل ـاهتة ســوب ان صــم ان و ـ و
ااجتمبعي نةعيفف األ ـال ،سـوب قةـت اا ـت ا ـت احلاـ و عةـ احلمب ـت ا ـدمبل عيفـدمب اـ ل
متب ت ،قةت عد املالجئ؛
)
ز)

عدم اات اا تابل ر إ با انل اج ا اة د ة ر قبن ل انع زل؛
عدم ا تيفب عا ف اا تابل ر ان بن ل ابيفبئي نةد نت انياا إ عدم انا ب؛

ح)
ر ااحتب األ ا يب؛

عــدا انيوــب قــبن ل عـ ر ــحب جـاائم انعيفــف مــب اــو اند نــت انيــاا عض ـ ا

ل) ااإلت با إ بول ق ت ع انعيفف ابيفسـبل ـد املـاهتة ،ا ـ مب زنيفظـا إ هتل كـ
مس ست عة دة م مى ا ل انو بول إل ب مليف ت خمتة ت.
 - ٢٣و شيا مع التوصية العامة رقم  1٩ا )1٩٩2بشأن العنف ضد املرأة والتوصية العامة رقـم
 3٥ا ) 2017بشـأن العنــف اجلنســاين ضــد املـرأةذ وهـ اــديع للتوصــية العامــة رقــم 1٩ذ ومراعــاةل
للتاية  2-٥من بل أهـدات التنميـة املسـتدامة بشـأن القضـاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد مجيـع
النساء والفتيات يف ااالل العام واخلاصذ توص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
معاجلة األسباع اجلذرية للعنـف اجلنسـاين ضـد املـرأةذ ووضـع تـدابري ـددة لتوعيـة
هت)
النســاء والرجــالذ مبــا يف طلــك رجــال ونســاء طوائــف الرومــا واألشــكالييا ومصــري البلقــانذ ابلطبيعــة
اسجرامية للعنف اجلنساين ضد املرأة؛
صيا موارد بشرية وتقنية ومالية كا ية ملكا حة املواقـف النمطيـة والتسـامع مـع
ل)
العنف اجلنساين ضد املرأة داخل مؤسسات إنفاط القوانلذ وإنشاء يليات لإلبالغ عن هذه األ عـال
دون الكشف عن اهلوية ومعاقبة اجلناة؛
ج) ا ــاط مــا يلــزم مــن تــدابري التوعيــة مــن أجــل مكا حــة أي لــل يفضــل احلفــا علــى
األسرة ع لى حقوا املرأةذ وضمان عدم تتليب املصاحلة على مالحقة اجلناةذ وتو ري سبل االنتصات
واجلربذ مبا يف طلك التعويض وإعادة التأهيل لضحا مجيع أشكال العنف اجلنساين ضد املرأة؛
مواص ــلة جاوده ــا الرامي ــة إىل مواءم ــة تش ــريعاوا احمللي ــة م ــع اتفاقي ــة لـ ـ أورواب
)
للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكا حتاماذ وكفالة إنفاط أحكام القانون اجلنائ الـا
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تعاقــب علــى العنــف اجلنســاين ضــد املـرأة إنفــاطا صــارماذ بوســائل مناــا بنــاء قــدرات القضــاة واملــدعل
العامل وأ راد الشرطة وغريهم من موظف إنفاط القانون يف ال التطبيا الصارم لتلك األحكام؛
ط) تفعي ــل إمكاني ــة إص ــدار أوام ــر احلماي ــة ض ــد الش ــركاء املس ــيولذ وكفال ــة تطبيقا ــاذ
و رض جزاءات يف حال عدم االمتثال ألوامر احلماية؛
) كفال ــة مالحق ــة م ــرتك أعم ــال العن ــف اجلنسـ ـاين ض ــد املـ ـرأة ومع ــاقبتام زحك ــام
مناسبة تتماشى مع خطورة جرائمامذ وإلتاء إمكانية توجياب أي وم للضحية؛
ز) تش ــجيع اسب ــالغ ع ــن العن ــف املن ــزيل ض ــد النس ــاء والفتي ــاتذ بوس ــائل منا ــا ش ــن
محــالت تعزيــز الــوع عــن طريــا وســائط اسعــالم ومحــالت تثقيــف اجلماــورذ و دة عــدد القضــاة
وم ــوظف إنف ــاط الق ــوانل امل ــدربل ت ــدريبا جي ــدا واملـ ـراعل لالعتب ــارات اجلنس ــانيةذ وض ــمان التحقي ــا
بفعالية يف التقارير املر وعة وتزويد الضحا مبا يكف من سبل املساعدة واحلماية؛
ح) ضمان توا ر عدد كات من أماكن اسيواء املالئمـة يف مجيـع منـاطا الدولـة الطـرت
وحصــول ضــحا العنــف علــى خــدمات املشــورة وإعــادة التأهيــل والــدعم مــن أجــل إعــادة إدمــاجان
يف ااتمع؛
ل)
بصفة خاصة؛

تعــ ــديل القــ ــوانل طات الصــ ــلة مـ ـ ــن أجـ ـ ــل ـ ـ ــرمي االغتص ـ ــاع يف إطـ ـ ــار الـ ـ ــزوا

ل) التعجيل ابعتماد التعديالت املقةحة علـى املـادة  204ا )2مـن القـانون اجلنـائ ذ
شــدت كفالــة أن يتمثــل العنصــر الرئيس ـ مــن تعريــف االغتصــاع يف غيــاع موا قــة الضــحية بصــورة
طوعية اما؛
) التعجيــل ببــدء ســر ن قــانون تعــويض ضــحا ج ـرائم العنــف والــنا علــى إنشــاء
صندوا خاص لتعويض ضحا العنف اجلنساين ضد املرأة؛
و)

املواءمة بل مناجيات مجع البياانت و ايزها يما بل املؤسسات املعنية.

اال ار واستتالل البتاء
 - ٢٤حت ـ انة يفــت عةمــب مــى انت ــد ا زب ـ انــاث ــدنت ب اند نــت انيــاا نةتاــدل نالاــبا زنيفســبء،
مبــب ر كنـ ز ة انتم ـ امل اـ ملاتــب مابإلحــت اااــبا زألشـ ب  ،ان ــبم مــسزاا زعتمــب زيــت
عم ـ نتيف ــد ا ـ ا ت مابإلحــت اااــبا نة ـ ة  ،٢٠١٨-٢٠١٢ز ة انتعــب ل مــى انــد و األزــا ر
مابإلحت ااابا ،دت اندعم املـبيل ملاـبل مـ هتمـبك إ ـ اء ـحب اااـبا ـد اا ميفظمـت ـ ا م ـت.
د هتل انة يفت ال ا ة مب ةي:
بل مال بل قضبئ ت هت إ اول مب جب املب ة  ٤٤٤ااابا زنوئـا) مـ ان ـبن ل
هت)
ابيفـ ــبئي ر عـ ــبمي  ،٢٠١6 ٢٠١٥م ب ـ ــبة انعد ـ ــد م ـ ـ قضـ ــب اااـ ــبا استمةـ ــت زعتوباطـ ــب ج ـ ـاائم
ر سبو انو بء؛
ست جب ع زل هتزف ،م انع ت امليفا عة ب ر بو انت
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ل) هتل نس ــبء إلت ــبل ائ ــف انا م ــب األش ــابن ب ما ــا ي انوة ــبل ،إلض ــال عـ ـ انيفس ــبء
ان ت بل م يف انالجةيف بن انة ء املئا املئـا ازة ـب ،انيفسـبء ان ت ـبل ك ال اىعبقـت،
معا بل ئا زب نة ق ع حب نالابا زنوئا؛
ج)

انت با ا ان اا ة ع

ا س م ظ ي إن بك ان بن ل ر قضب ااابا زنوئا؛

) عــدم ك ب ــت ا ــدمبل انــاث إلاطــب اند نــت م ـ هتج ـ مســبعدة ــحب اااــبا ،عــدم
ا يب عة امل اا انابإل ت؛
ط) ااإلت با إ ان ح ئال مب إكا كبل إبماـبل األجيفو ـبل مـ ـحب اااـبا ،انـالي
ا ا نب ر انتعب ل مى ةيبل اا عبء هت ا ستيع ان بم دن  ،اا ت ب ة ئا كبم م ـدا
مسبعدة انضحب محب ت .
 - ٢٥وتوصـ اللجنـة الدولـة الطــرت بضـمان التحقيـا واملالحقـة القضــائية بصـورة عالـة يف مجيــع
قضــا اال ــار ابألشـ اصذ وةاصــة النســاء والفتيــاتذ وأن تكــون العقــوابت املفروضــة علــى مــرتك
اجلرائم املتصلة ابال ارذ مبن يام موظفو إنفاط القانون الفاسدونذ متناسبة مع خطورة تلك اجلرائم.
كمــا توص ـ اللجنــة الدولــة الط ــرت بتــو ري محايــة عالــة لنس ــاء و تيــات طائفــة الرومــا واألش ــكالييا
ومصري البلقانذ ضال عن النساء والفتيات من بل الالجول وطال اللجوء واملشردين واملشـردين
داخلي ــاذ ومعاجل ــة م ــواطن الض ــعف اخلاص ــة ش ــنذ ال ــا تع ــز إىل عوام ــل م ــن قبي ــل الفقـ ـر والوص ــم
والتاميش .وتوص اللجنة الدولة الطرت كذلك زن تكفل حصول مجيع ضحا اال ـار ـاانل و ـورال
علــى املــأو والرعايــة الطبيــة واملشــورة النفســية واالجتماعيــة واملســاعدة القانونيــة وخــدمات إعــادة
التأهيل وإعادة اسدما املت صصـةذ وكـذلك احلصـول علـى تـراخيا إقامـة مؤقتـةذ بتـض النظـر عـن
مد استعدادهن للتعاون مع سلطات االدعاء أو قدرون على القيام بذلك.
- ٢6

ال ا انة يفت هتل ان ا ة ظ اة ر اند نت انياا .د هتل انة يفت ال ا ة مب ةي:

هتل انيفسـ ــبء انـ ــالي ثبا ـ ـ انو ـ ــبء بنوـ ــب مـ ــب ـ ــاو عة ـ ـ
هت)
زنس  ،اة ر ك م األ بل ع هت يفبئ ؛

اامـ ــت هت ُياـ ــم عة ـ ـ

ل) هتل ان بنو ـ ــت انعظم ـ ـ م ـ ـ انيفسـ ــبء انـ ــالي ثبا ـ ـ انو ـ ــبء ـ ــا م عة ـ ـ كن ـ ـ
اناع زل ااقتاب ت هت إ مبل امل داال.

سـ ــوب

 - ٢٧وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
عدم رمي النساء الاليت ميارسن البتـاء ووقـف ثارسـة صـل األماـات عـن أطفـاهلن
هت)
استنادا إىل تور األم يف البتاء؛
ل)

معاجلة األسباع اجلذرية للبتاءذ مبا يف طلك الفقر والتمييز واالروان للم درات؛

ج) ا ـ ــاط تـ ــدابري للتثقيـ ــف والتوعيـ ــة تسـ ــتادت عامـ ــة اجلماـ ــورذ وال سـ ــيما الرجـ ــال
والفتيــانذ مــن أجــل احلــد مــن الطلــب علــى البتــاء .وينبت ـ أن تركــز هــذه التــدابري بوجــاب خــاص علــى
مكا حة مجيع مفاهيم تبعية املرأة ومجيع أشكال تشي ء املرأة؛
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صيا املوارد الكا ية لربامل ملساعدة الراغبات يف اسقال عـن البتـاءذ بوسـائل
)
مناا تو ري رص بديلة مدرة للدخل.
املشاركة يف احلياة السياسية واحلياة العامة
 - ٢٨حت انة يفت عةمب زنتدا اناث ااداب اند نت انياا مـ هتجـ ز ة املئـباكت انس ب ـ ت نةمـاهتة.
ــد هت ــب ال ــا مــى ان ة ـ هتل انيفســبء ،مب ـ إل ـ انيفســبء امليفتم ــبل إ هتقة ــبل ،ا ـلن م ـ الل مت ـ ال
وقاــب ر احل ــبة انعبمــت انس ب ـ ت .ر طــدا اناــد  ،اــاا انة يفــت اىع ـاال ع ـ قة ــب انــدل ــو هتل
هتعا ـ ـ عيف ـ ـ ر مال ظباـ ــب ا تبم ـ ــت انس ــب ت  ،CEDAW/C/MNE/CO/1ان ـ ــاة  )٢٢م ـ ـ هتل قـ ــبن ل
اـت  ٣٠ر املبئـت نةماشـحبل ر ان ـ ائم
انت بل هتعضبء ا بنر املم ةـيف ،انـدل ـيف عةـ ااـ
اانت ب ت نأل ـلال انس ب ـ ت ،ا ضـي أبل ثـيف امل عـد ان بنـني مـ ـيف كـ ال ـت م بعـد عةـ ان بئمـت
ى ــد املاش ــحبل .ع ــال ة عةـ ـ كنـ ـ  ،ال ــا انة يف ــت ةـ ـ هتل مئ ــباكت املـ ـاهتة ر احل ــبة انس ب ـ ـ ت
ع ب عااق إ بإل ت سوب امل اقف األ ت امليفتئاة عة نيب ا ى ،إلضال ع انيفيب اسد نسو ب
نةح اا انعبم انت ي ت اىعالم ت اناث حتظ هبب املئباكت انس ب ت نةماهتة.
 - ٢٩وتكـرر اللجنـة توصــيتاا السـابقة اCEDAW/C/MNE/CO/1ذ الفقـرة  23اأ)) الداعيــة إىل
اســتعراض احلصــة البالتــة  30يف املائــة الــواردة يف قــانون االنت ــاابتذ لكفالــة وجــود مرشــحة واحــدة
علـى األقــل يف كــل موعـة مكونــة مــن ثالثـة مرشــحل علــى القـوائم االنت ابيــة ل حـزاع السياســية.
وعالوة على طلكذ توص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
ويوــة بيوــة مواتيــة ملشــاركة املـرأة يف احليــاة السياســية والعامــةذ وال ســيما يمــا يتعلــا
هت)
ابلنساء املنتميات إىل مجاعات األقلياتذ مبا يف طلك عن طريا التوعية يف أوسا القـادة السياسـيل
وعامــة اجلماــور زن مشــاركة املـرأة مشــاركةل اتم ـةل وحــرلة ودميقراطي ـةل علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف
احلياة السياسية والعامة إمنا ه شر من شرو اسعمال الكامل حلقوا اسنسان للمرأة؛
ل) تعزيــز عمليــة بنــاء القــدرات لــد القيــادة السياســية وتنظــيم محــالت لفائــدة النســاء
الراغبات يف دخول احلياة السياسية أو تقلد املناصب العامةذ وتشجيع وسـائط اسعـالم علـى ضـمان
حصـول املرشــحل واملمثلــل املنت بـل مــن اسانث والــذكور علـى نفـ القــدر مـن الظاــور يف وســائط
اسعالمذ وةاصة خالل الفةات االنت ابية.
التعليم
 - ٣٠ال ا انة يفت مى انت د ا هتل انعد د م انعيفبصا املتعة ت زملسب اة ـيف ابيفسـيف قـد هت اجـ ر
امليفبطج انداا ت ر املا ةتيف اا تدائ ت ان بن ت م انتعة م .مى كن  ،إلإ ب ئعا زن ة إزاء مب ةي:
عدم ان ك ل مبب إل انا ب ت عة
هت)
انتدا و ت نةمدا يف هت ر امل ا انتعة م ت؛

ا

األ اا ابيفسبن ت انت ة د ت ،اء ر اند اال

ل) عــدم ــدا ر ان ــت ابيفسـ ت زن ــدا اناــبر عــدم ي ت ــب نةعالقــبل ااجتمبع ــت ــيف
ابيفسيف ،هت ا امل اقف األ ت ان انب انيفمي ت انتم ل ت عة انعالقبل ابيفس ت؛
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ج) ا ــبو معــدو اىملــبم زن ـااءة اناتب ــت ر ص ـ ا نســبء ائــف انا مــب األشــابن ب
ماــا ي انوة ــبل ،اا ــبع معــدال انت قــف عـ انداا ــت ر صـ ا إلت ــبل ةـ اني ائــف ،ا ـ مب ر
ما ةت انتعة م ان بن ل؛
قةــت إلــا احلاـ و عة ـ انتعةـ م املتب ــت نة ت ــبل م ـ ــيف مةتمســي انة ـ ء انالجةــيف
)
انيفبز يف املئا ازة ب؛
ط)
)

اكل ان ت بل ر ا بال انداا ت انت ة د ت؛
بل انداا بل ابيفسبن ت ر انتعة م اببمعي.

 - ٣١وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
االضــطال ب ـربامل لبنــاء القــدرات لفائــدة املدرســل يف مجيــع مراحــل التعلــيم مــن
هت)
أجل تتيري اآلراء واملواقف النمطية القائمة بشأن أدوار املرأة والرجل يف األسرة ويف ااتمع؛
در يف املناهل الدراسية تربية جنسية إلزامية ومالئمة لكل وـة عمريـةذ
ل) كفالة أن ت َ
مبــا يف طلــك التثقيــف يف ــال الصــحة واحلقــوا اجلنســية واسجنابيــةذ مــع إيــالء اهتمــام خــاص ملنــع
حــاالت احلمــل املبكــر واألم ـراض املنقولــة ابالتصــال اجلنس ـ علــى حــد ســواءذ ضــال عــن املواقــف
األبوية والعنف؛
ج) اعتماد وتنفيذ مزيـد مـن السياسـات والـربامل احملـددة األهـداتذ مـن أجـل التتلـب
علــى العوائــا التعليميــة الــا تواجااــا نســاء و تيــات طوائــف الرومــا واألشــكالييا ومصــري البلقــان
والنساء والفتيات من بل طال اللجوء والالجول واملشردين واملشردين داخلياذ وا اط تـدابري عالـة
سبقائان يف املدار و دة معدل حضورهن يف املرحلتل االبتدائية والثانوية؛
شــيا مــع التايــة  3-4مــن بــل أهــدات التنميــة املســتدامة بشــأن ضــمان تكــا ؤ
)
ـرص مجيـع النسـاء والرجـال يف احلصــول علـى التعلـيم التقـين واملاــين والتعلـيم العـايل اجليـد وامليســور
التكلف ــةذ مب ــا يف طل ــك التعل ــيم اجل ــامع ذ إي ــالء األولوي ــة للقض ــاء عل ــى القوال ــب النمطي ــة التقليدي ــة
واحلواجز اهليكلية الا قـد تثـين الفتيـات عـن االلتحـاا مبجـاالت الدراسـة الـا ياـيمن علياـا الـذكور
عادةذ مثل العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والر ضياتذ وتقدمي املشورة املانية للفتيات بشأن ـاالت
الدراسة واملسارات الوظيفية غري التقليدية؛
ط)

تيسري استحداث برامل مت صصة لنيل املاجستري والدكتوراه يف الدراسات اجلنسانية.

العمالة
 - ٣٢عال انة يفت عـ ـد اطب نةتـدا انـاث ااـداب اند نـت انيـاا نةتاـدل نةتم ـل األإل ـي اناهت ـي
ر قي ــبع انعمـ ـ انامس ــي ،مب ــب ر كنـ ـ مـ ـ ز ــالو ق ــبن ل انعمـ ـ  ،ان ــدل ل ــال بن ــب إ ز ــبو مل ــد مـ ـ
انتعد الل عة  .د هتل انة يفت ال ا ة مب ةي:
ــبء معــدو انويبنــت ــيف انيفســبء ما عــب عة ـ حن ـ ـ متيفب ــب ،ا ـ مب ر ص ـ ا
هت)
انيفسبء امليفتم بل إ لبعبل األقة بل ،م انا مب األشـابن ب ماـا ي انوة ـبل ،انيفسـبء ك ال اىعبقـت
م ب اال اي ت ابيفسبن ت؛
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ل)

ا بو مت

املاهتة ر امليفبصب اى اا ت يف هتصحبل األعمبو انت با ت؛

ج) ان ة اناو ة ر األج ا ـيف ابيفسـيف ،انـاث وةـجل نسـوت  ١6ر املبئـت ،عةـ انـا م مـ
اعتمــب ان ــبن ل املتعة ـ زملســب اة ر األجــا ع ـ األعمــبو املتســب ت ان مــت ،ط ـ مــب ــس ل إ ا ــبو
ا تح بقبل امل عبشبل انت بعد ت ز ة زيا ان ا زنيفسوت نةيفسبء م بانت زناجبو؛
) ا ــتمااا انتم ــل ــد املـ ـاهتة ر ـ ـ
ا بو معدال اى ال ع كن ؛

انعمـ ـ عة ـ ـ هت ــبس احلبن ــت انل ج ــت األم م ــت،

ط) قةــت مااإل ـ اعب ــت األ ــبو امل س ـ اة انتاة ــت انــاث ا ـ ل ـ ة ميفب ــوت ــبل إجــبزة
ا أل ة ان ب ةـت نةتح ـ  ،مـب لـرب انعد ـد مـ انيفسـبء عةـ م ـب اة صـ ا ان ـ انعبمةـت عـد انـ ا ة،
ا مب عيفدمب ا ل اناا ب متدن ب زمل بانت مى اة ت اعب ت األ بو؛
)

بل معة مبل ع احلبال اناث أيزد إل ب ا زء إجبزة األ ة.

 - ٣٣وتوصـ اللجنــة الدولـة الطــرت إباتحــة مزيـد مــن الفـرص للنســاء لالســتفادة مـن العمالــة الرمسيــةذ
بوســائل مناــا اعتمــاد وتنفيــذ سياســات طات أهــدات ومؤش ـرات ــددة منيــاذ ونقــض القوالــب النمطيــة
اجلنسـانية التمييزيــة بتيــة القضــاء علــى الفصــل املاــين واقيـا املســاواة الفعليــة بــل املـرأة والرجــل يف ســوا
العمــلذ مب ـا يف طلــك يف ااــاالت امل صصــة تقليــد ل للرجــالذ عــن طريــا تــو ري التــدريب التقــين واملاــين
املكثف للنساء يف تلك اااالت .وتوص اللجنة الدولة الطرت أيضال ابلقيام مبا يل :
ا اط تدابري من أجل التنفيذ الفعال ملبدأ املساواة يف األجر عن األعمال املتساوية
هت)
القيمــة وتضــييا وســد الفجــوة يف األجــور بــل اجلنســلذ بوســائل مناــا تطبيــا أســاليب اليليــة ايــدة
جنسانيا لتصنيف وتقييم الوظائفذ وإجراء دراسات استقصائية بصفة منتظمة ل جور؛
ل) وضــع نظــام ســري ويمــن لتقــدمي الشــكاو املتعلقــة ابلتمييــز علــى أســا اجلــن
أو نو اجلن يف ال العمالةذ وضمان استفادة الضحا عليا من وسـائل االنتصـات هـذهذ و ـرض
جـ ـزاءات مناس ــبة م ــن حي ــع التوقيـ ـ والش ــدة عل ــى أرابع العم ــل املت ــورطل يف ه ــذه املمارس ــات
التمييزية؛
ج) تعزيــز املســاواة يف تقاســم املســؤوليات املنزليــة واألس ـرية بــل الرجــال والنســاءذ و دة
عدد مرا ا رعاية األطفال املناسبة وامليسورة التكلفـةذ واألخـذ إبجـا ة األبـوة املد وعـة األجـر غـري القابلـة
للتحويلذ وتقدمي معلومات إحصائية يف تقريرها الدوري املقبل عن عدد اآلابء الذين أخذوا إجا ة األبوة.
الصحة
 - ٣٤ال ا انة يفت ة مب ةي:
ا دمبل امل دمت ر هتجيفحت ان ا ة كبإل ت إل مب تعة زنظا ا اناح ت ،إمابن ت
هت)
احلا و عة األ ت امل ت نأل  ،ا ام ا ا ص ت ،املئباكت انابإل ت ر اابك ان اااال؛
ائ ـ ط ــت ،معظم ـ م ـ نســبء إلت ــبل ائــف انا مــب
ل) انيفســبء انــالي ن ـ ر نــد
األشابن ب ماا ي انوة بل ،م نسـبء إلت ـبل انالجةـيف ـبن انة ـ ء ،ا ثاـيف اا ـت ب ة إا مـ
املسبعدة انيو ت انيبائت؛
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ــدل ا ــت دام األش ــابو احلد ــت مليف ــى احلمـ ـ انـ ـ عي زألمـ ـااو امليف ن ــت زا ا ــبو
ج)
ابيفســي م ـ إلـ س ن ـ امليفبعــت انوئــا ت إ ــد ع ــد ،مبــب ر كنـ ر صـ ا نســبء إلت ــبل ائــف
انا مب األشابن ب ماا ي انوة بل.
 - ٣٥وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
القيــام ابنتظــام برصــد الظــروت الصــحيةذ وإمكانيــة احلصــول علــى األدويــة امل ففــة
هت)
ل ـ وذ واح ـةام اخلصوصــية واسش ـراض الكــايف للمرضــى يف الق ـرارات الــا تت ــذ يف أجنحــة الــوالدةذ
والعمل على اسل طلك إىل حد كبري؛
ل)
لوسئا هوية؛

ضمان أال يكون حصول املرأة على الرعاية الصحية األساسية متوقفا على حيا وـا

ج) جعل األشكال احلديثة ملنع احلمـل متاحـة جلميـع النسـاء والفتيـاتذ اباـان إطا لـزم
األمرذ وإطكاء الوع بشأن منع احلمل غري املرغوع ياب واألمـراض املنقولـة ابالتصـال اجلنسـ ذ مثـل
ــريو نقــا املناعــة البشــريةذ مبــا يف طلــك يف صــفوت نســاء و تيــات طوائــف الرومــا واألشــكالييا
ومصري البلقان.
االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية
 - ٣6سـ ــب ا انة يف ـ ــت ان ة ـ ـ إزاء انتـ ــداع بل ااقتا ـ ــب ت عة ـ ـ انيفس ـ ــبء انـ ــالي ق ـ ــاال اا ـ ــت ب ة م ـ ـ
اا ــتح بقبل املســتحد ت ر انتعــد الل انــاث هت زةـ عةـ قــبن ل احلمب ــت ااجتمبع ــت محب ــت اني ـ  ،ر
ـت ا ت ز ةـت ،طـي مئـاةت عـ ا هبـب هت ضـب اند نـت
عبم  ،٢٠١٥اناث هتعة َ ر ق ا هت ـب ـ
انيــاا .ال ــا انة يفــت مــى ان ة ـ هتل طــدا انتعــد الل اعتمــدل ل إج ـااء هتل عمة ــبل نت ـ م ا اا
ابيفســبن ت مســو ب عـ َّـلزل انــد ا انت ة ــدل نةمـاهتة صـ ب ا ــت ـ هتمــب مـ زــالو حت لطــب عةـ م ــب اة
انعم انامسي ،ني إل ان ـبن ل عـد األم ـبل انـالي نـد ال ـت هت ـبو هت هتك ـا زحلاـ و عةـ
ا ــتح بقبل م ــد احل ــبة .ئ ــعا انة يف ــت ةـ ـ ز ــب ألل انيفس ــبء ان ــالي ازـ ـ ل احلاـ ـ و عةـ ـ ط ــدا
اا تح بقبل ن تة يف ب ،م جااء إن بء كنـ ان ـبن ل ،إا ن ـ ة ـد ة نة ب ـت ،طـ ـدن معا ـبل
نةويبنت نتلا د زيا ان ا.
 - ٣٧وتوصـ اللجنــة الدولــة الطــرت إبنشــاء صــندوا لــدعم مجيــع النســاء الــاليت غــادرن عملاــن
الرمس ـ ألل ــن اخــةن احلص ــول علــى االس ــتحقاقات ال ــواردة يف التعــديالت امللت ــاة الــا كانـ ـ ق ــد
أدخل يف عام  201٥على قانون احلماية االجتماعية ومحاية الطفلذ والاليت يـواجان صـعوابت يف
العودة إىل القوة العاملة.
املرأة الريفية
 - ٣٨ال ا انة يفت ة هتل انيفسبء انا بل ،معظم نسبء مسيفبل ،تحمة عوةب ـ متيفب ـب
مـ انعمـ ـ املــدإل ع األجــا و
املاطـ جســد ر ظـ ظــا ا صــعوت ،م ـ د ــت إلــا احلاـ و عةـ
امل با اببا ت /هت انا ازء مااإل اعب ت األ بو ،هتل انيفسبء انا بل:
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تعا ـ ئــا زــب نةعيفــف ابيفســبل ا ت ـ إلا ي ـ ـ قــدا ــد م ـ إلــا
هت)
انة ء إ ان ضبء احلا و عة مسبعدة انضحب محب ت  ،اناعب ـت اناـح ت ،انضـمبل ااجتمـبعي،
ا دمبل األ ب ت األزا ؛
ل)
زنتيفم ت انا ت.

ك ـ ـ ا م ــب س ــتوعدل مـ ـ احل ــبة انس ب ـ ـ ت انعبم ــت ،ا ـ ـ مب اا ــبك ان ـ ـاااال املتعة ــت

 - ٣٩وتوجــاب اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرت إىل توصــيتاا العامــة رقــم  34ا )2016بشــأن حقــوا
املرأة الريفية .وه توص الدولة الطرت مبا يل :
كفالة استفادة املرأة الريفية الا تشارض يف العمل غري مد و األجـر أو يف القطـا
هت)
غري الرمس من برامل احلماية االجتماعية غري القائمة على د ع اشـةاكات شـيا مـع التوصـية العامـة
رقم  16ا )1٩٩1بشأن العامالت بال أجر يف املشاريع األسرية يف الريف واحلضر؛
ل) استحداث نظام للمحاكم املتنقلة شدت تيسري اللجوء إىل القضاء ابلنسبة للنساء
اللــوايت يعشــن يف املنــاطا الريفيــة والنائيــةذ وضــمان حصـوهلن علــى احلمايــة مــن العنــف اجلنســاينذ مبــا
يشمل تو ري عدد كات من دور اسيواءذ ضال عن مساعدة الضحا وإعادة أتهيلان وتعويضان؛
ج) اعتم ــاد ح ــدود دني ــا للحماي ــة االجتماعي ــة املراعي ــة لالعتب ــارات اجلنس ــانية لكفال ــة
حصول مجيع النساء الريفيات على الرعاية الصحية األساسية واستفادون مـن مرا ـا رعايـة األطفـال
وضمان احلصول على دخلذ ونشر وحدات صـحية متنقلـةذ وتعزيـز خـدمات النقـل العـام يف املنـاطا
الريفية النائية؛
) ضمان املشاركة احلرة والفعالة واملستنرية للمرأة الريفيـة يف احليـاة السياسـية والعامـة
ويف مجيع مستو ت صنع القرارذ مبا يف طلك ما يتعلا ابلتنمية الريفيةذ شيا مع توصيتاا العامة رقم
 23ا )1٩٩7بشأن دور املرأة يف احلياة السياسية والعامةذ وتوصيتاا العامة رقم .2٥
النساء طوات اسعاقة
 - ٤٠سب ا انة يفت ان ة م هتل انيفسبء ك ال اىعبقت تعا
انياا .طي ال ا ة زب مب ةي:

ملست ل عبن ـت مـ انتم ـل ر اند نـت

عــدم إ ــالء ااعتوــبا اناــبر نال ت بجــبل ا بصــت نةيفســبء ان ت ــبل ك ال اىعبقــت ر
هت)
ان انيف انس ب بل اناام ت إ عل ل املسب اة يف ابيفسـيف ،ر ان ـ انيف انس ب ـبل املتعة ـت زألشـ ب
ك ل اىعبقت ،م اا ا ت املتعة ت إب مبج األش ب ك ل اىعبقت نة ة ٢٠٢٠-٢٠١6؛
امبل انيفسبء ك ال اىعبقت ر ك م األ بل م اا ـت ب ة مـ ا ـدمبل املتعة ـت
ل)
زناحت احل ابيفس ت اىجنب ت م احل ر األم مت ،ا تمبو انتلاع األ بو م هت ضب ؛
ج) اا ــبع زيــا ان ــا ئــا ـ متيفب ــب ــيف انيفســبء ك ال اىعبقــت ســوب اا ــبو
انئد د ملعدو عمـبنت  ،ألل هت ـاط ك ـ ا مـب ت ب ـم مع ـ زة ـ /هت اا ـتح بقبل انـاث تة يف ـب،
ك ا مب ست دم إ اا اا زنابم .
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 - ٤١وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
كفال ــة مراع ــاة االحتياج ــات اخلاص ــة للنس ــاء والفتي ــات طوات اسعاق ــة عل ــى حن ــو
هت)
مناج ذ بوسائل مناا على سبيل املثال إجراء تقييمـات لـاثسر املةتبـة علـى طلـك عنـد وضـع وتنفيـذ
القوانل والسياسات الرامية إىل تعزيز املساواة بل اجلنسل واملساواة ل ش اص طوي اسعاقة؛
ل) شــيا مــع بــرانمل عمــل املــؤ ر الــدويل للســكان والتنميــة وإعــالن ومناــا عمــل
بيجل ووسئقاما اخلتاميةذ ضمان تع النساء طوات اسعاقة ابحلا يف اختيار عدد أطفـاهلن واملباعـدة
بيــنام يف الــوالداتذ ضــال عــن حقاــن يف الــتحكم يف املســائل املتعلقــة حبيــاون اجلنســية ويف ا ــاط
الق ـرارات بشــألا بكــل حريــة ومســؤوليةذ مبــا يف طلــك مســائل الصــحة اجلنســية واسجنابيــةذ مبنــأ عــن
اسكراه والتمييز والعنف؛
ج) كفالــة عــدم انت ـزا األطفــال مــن أحضــان أماــاوم بســبب اسعاقــةذ وكفالــة تــو ري
اخلدمات ااتمعيةذ عند االقتضاءذ ملساعدة األم يف تربية األطفال؛
) إطكـ ــاء الـ ــوع زمهيـ ــة االسـ ــتقالل االقتصـ ــادي للنسـ ــاء طوات اسعاقـ ــةذ ووضـ ــع
اسجراءات املالئمة لتمكـل النسـاء طوات اسعاقـة مـن املطالبـة بـدخلان و/أو اسـتحقاقاون يف حـال
حرمالن مناا على يد أ راد األسرةذ وضمان اويل االسـتحقاقات مباشـرة إىل النسـاء طوات اسعاقـة
بدال من أ راد أسرهن.
نساء طائفة الروما واألشكالييا ومصري البلقان
 - ٤٢حت ـ انة يفــت عةمــب زنتــدا انــاث ااــداب اند نــت انيــاا نتحســيف هت ــبع نســبء إلت ــبل بئ ــت
انا مب األشابن ب ماا ي انوة بل ،انالي ك ا مـب تعا ـ ألشـابو متدازةـت مـ انتم ـل نظـبطاة ان ـا
املت ئ ـ ت .ر طــدا اناــد  ،ال ــا انة يفــت هت ضــب مــى ان ة ـ احلبنــت امل ــت ئ ـا زــب نيفســبء إلت ــبل
ا تسـب ،انـالي
بئ ت انا مب األشابن ب ماا ي انوة بل امل مبل ر خم مـبل انالجةـيف ر ك ن ـ ،
عبنيف م ااإلت ـبا إ ا ـدمبل األ ب ـ ت انوـت انتحت ـت .ال ـا انة يفـت ةـ هتل انتـدا انـاث ااـداب
اند نت انياا ا لاو كبإل ت ،هتل طـدا انتـدا ا ـدعم ب اىاا ة انس ب ـ ت انابإل ـت نةتاـدل عبن ـت
نةتم ل د نسبء بئ ت انا مب األشابن ب ماا ي انوة بل ام ئ .
 - ٤٣وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
اعتمــاد تــدابري ــددة األهــداتذ مبــا يف طلــك التــدابري اخلاصــة املؤقتــةذ مــن أجــل
هت)
مكا حة األشكال املتداخلة للتمييز ضـد نسـاء و تيـات طائفـة الرومـا واألشـكالييا ومصـري البلقـانذ
يف االت مناا التعليم والعمالة والرعاية الصحية؛
ل) وضع برامل ددة لت فيف وطأة الفقر واسدما االجتمـاع لنسـاء طائفـة الرومـا
واألشكالييا ومصري البلقان؛
ج) مواصـ ــلة تعزيـ ــز جاودهـ ــا الراميـ ــة إىل اسـ ــل األوضـ ــا يف خميمـ ــات الالجوـ ــل يف
كونيكذ وا اط تدابري من أجل إدما األش اص املقيمل يف هذه امل يمات يف ااتمع احملل .
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احملتجزات
النساء َ

ـ ا ــد نةيفســبء ر اند نــت انيــاا ،ــني
 - ٤٤ال ــا انة يفــت مــى ان ة ـ هتن ـ ا جــد ـ
ا ا ـ انيفســبء اط ـ احلــور اا ت ــب ي ع ـ انيفســبء املــداول ،مب ـ إل ـ انيفســبء اسا ـ م عة ـ مبــد
ةت اا ابهب جاائم زي ة .سب ا انة يفـت ان ةـ ألل احلبجـت إ انسـ ا ملسـبإلبل ةـت إ انسـ
ُيام انعد د م انس يفبل م اا ابو امليفتظم مى هت بي هت هتإلاا آزا م هت اط إكا كبن ا ع ئـ ل
ر ميفب هتزا م اند نت انياا .عال ة عة كن  ،ال ا انة يفت ة مب ةي:
ا ــبا ا ــد عــاو انس ـ يفبل نةعيفــف ابيفســبل ،مبــب ر كن ـ انتحــا ابيفســي
هت)
/هت ااعتداء ،عة د م ظ ي انس ل م اندك ا؛
ل) قةــت إلــا ا ــت ب ة انس ـ يفبل م ـ ـاامج ـ األم ــت ان ـربامج انتعة م ــت م ـ ـاامج
عالج إ مبل امل داال اامج إعب ة اى مبج.
 - ٤٥وتوص اللجنة الدولة الطرت بت صيا املوارد الال مة لتنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملة
السجينات والتدابري غري االحتجا ية للمجرمات اقواعد ابنكوض)ذ واب اط التدابري التالية:
ضــمان تلق ـ مجيــع املــوظفلذ مبــن ــيام املوظفــون الــذكور يف مرا ــا االحتجــا ذ
هت)
تــدريبا إلزاميــا بشــأن حقــوا امل ـرأة والســلوض املراع ـ لالعتبــارات اجلنســانيةذ و دة عــدد املوظفــات
دة كبريةذ وتوا ر رص جلوء احملتجزات بصورة سرية و عالة إىل هيوات قضائية مستقلة وغريها من
اهليو ــات املعني ــة ابلش ــكاو خ ــار نظ ــام السـ ــجنذ و ــرص وصـ ـوهلن إىل ص ــناديا ش ــكاو متلق ــة
يف السجون؛
ل) ــتع املزيــد مــن مرا ــا االحتجــا امل صصــة للنســاء قــط يف مجيــع أرجــاء الدولــة
الطرتذ وكفالة إيدا النساء الاليت لديان أطفـال يف مرا ـا تقـع علـى مسـا ة معقولـة مـن ـل إقامـة
أطفاهلن؛
ج) تــو ري القــدر الكــايف مــن ب ـرامل ــو األميــة وال ـربامل التعليميــة ومــن ب ـرامل عــال
إدمان امل درات وتو ري العمل املأجور وبرامل إعادة اسدما للنساء احملتجزات.
املثليات ومزدوجات املي ل اجلنس ومتايرات اهلوية اجلنسانية
 - ٤6حت ـ ـ انة يف ـ ــت عةم ـ ــب زنت ـ ــدا ان ـ ــاث اا ـ ــداب اند ن ـ ــت اني ـ ــاا نةتا ـ ــدل نةتم ـ ــل ـ ــد امل ة ـ ــبل
مل جــبل امل ـ ابيفســي م ــب اال اي ــت ابيفســبن ت ،مبــب ر كن ـ اا ـ ا ت املتعة ــت تحســيف ن ع ــت
ـبة امل ة ـبل امل ة ــيف مل جـي امل ـ ابيفسـي م ــب ال اي ـت ابيفســبن ت نة ـ ة  ،٢٠١٧-٢٠١٣ظــا
انتم ـل عةـ هت ــبس امل ـ ابيفســي اي ــت ابيفســبن ت ر قـبن ل ظــا انتم ــل قـبن ل املســب اة ــيف ابيفســيف.
ـ هت ــب ئ ــعا زن ةـ ـ إزاء انتم ــل انئ ــد د انعيف ــف ابيفس ــبل ــد امل ة ــبل مل ج ــبل امل ـ ابيفس ــي
م ــب اال اي ــت ابيفســبن ت ،انــالي يفظــا إن ـ ا تم ـى عة ـ نيــب ا ــى عة ـ هت ـ ماــبزل مب ــاو.
سب ا انة يفت ان ة هت ضب ألل ان بن ل ئ ل عة م ب ال اي ـت ابيفسـبن ت ا ضـ ع نعمة ـت جاا ـت مـ
هتج احلا و عة اع اا قبن ل ع م.
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 - ٤٧وتوص ـ اللجنــة الدولــة الطــرت إبطكــاء الــوع مبكا حــة التمييــزذ مبــا يف طلــك االعتقــادات
اخلاطوة الشائعة بشأن املثليات ومزدوجات امليل اجلنس ومتايرات اهلوية اجلنسانية .وتوصـ اللجنـة
كذلك الدولة الطرت مبا يل :
تطبيا سياسة عدم التسامع إطالقال إ اء التمييز والعنف ضد املثليـات ومزدوجـات
هت)
امليل اجلنس ومتايرات اهلوية اجلنسانيةذ مبا يشمل مالحقة اجلناة ومعاقبتام على النحو الواجب؛
ل) تيســري إج ـراءات االع ـةات القــانوين بتتيــري اجلــن ذ مبــا يف طلــك مــن خــالل إلتــاء
شر اخلضو لعملية تعقيم.
الزوا والعالقات األسرية
 - ٤٨ال ا انة يفت مى ان ة هتل ان ضبة و اا مب أيزد ل انعيفف ابيفسبل اندل ثـباس ـد األم ر
امليفــلو عــيف ااعتوــبا عيفــد انوـ ر قضــب ضــبنت األ ــبو ،عةـ انــا م مـ انتعــد انــدل هت زـ مــسزاا
عة املب ة  ٣6٣م قبن ل األ اة اندل ـيف عةـ هتل ـ ااعتوـبا ان اجـب نسـالمت اني ـ انضـح ت
ر م طدا احلبال .ال ا انة يفت ة هت ضب مب ةي:
ااإلت ــبا إ وــب و املعة مــبل ــيف امــت اب ـيف ان ضــبة املاة ــيف زنيفظــا ر قضــب
هت)
قبن ل األ اة ر اسبكم اا تدائ ت ،األما اندل س ل إ عدم إ اا ان ضبة ن ج دا احلمب ت؛
ل) ا ــبا ا ــد أبل ان ضــبة هتعا ـ ا ر انعد ــد م ـ احلــبال ع ـ قة ــم م ـ ا تمــبو
ـ انـل اة،
ق بم املاهتة تة ا عبءال انعيفف امليفليل هبدا انتا ر ان اااال املتعة ت حبضـبنت اني ـ
ز ة ــبال انتئ ـ ر ا تمــى انــاث ــس ل إ ـ ر ماــداق ت انيفســبء انــالي ع ـ ــحب نةعيفــف
ابيفسبل م زالو إظ باط مبظ ا املتالعب امل ب ع.
 - ٤٩وتوص اللجنة الدولة الطرت مبا يل :
كفالــة تلق ـ القضــاة مــا يكف ـ مــن التــدريب اسلزام ـ بشــأن شــر مراعــاة العنــف
هت)
اجلنســاين يف قضــا حضــانة األطفــالذ وتتليــب مقاضــاة اجلـرائم علــى مصــاحلة األســرةذ شــدت معاقبــة
مرتك العنف اجلنساين ضد املرأة على النحو الواجب ومنع عودوم إىل طلك؛
ل) ضمان االستما بصورة مناجية إىل اخلرباء يف ال العنف اجلنسـاين ضـد املـرأة يف
الدعاو املتعلقة حبضانة األطفال؛
ج) ا ــاط التــدابري الال مــة لضــمان تبــادل املعلومــات بشــكل منــتظم بــل ــاكم اجلــنع
امل تصة و اكم األسرة بشأن تدابري احلماية القائمة أو السابقة يف القضا املتعلقة بقانون األسرة؛
) إطكــاء الــوع مــن أجــل تفكيــك القوالــب النمطيــة املتحيــزة ضــد امل ـرأة يف أوســا
اجلاــا القضــائ ذ وضــمان خضــو القضــاة الــذين يبــدون يراء مــن هــذا القبيــل للج ـزاءات التأديبيــة
املناسبة؛
ط) مكا حــة التشــاري وبــع خطــاع الكراهيــة يف حــا امل ـرأةذ مبــا يف طلــك عــن طريــا
تطبيا التشريعات املتعلقة ابلتشاريذ حسب االقتضاء.
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اآلسر االقتصادية املةتبة على الطالا واالنفصال
 - ٥٠سـ ــب ا انة يفـ ــت ان ة ـ ـ إزاء األ ـ ــبع ااقتاـ ــب ت اناـ ــعوت ج ـ ـ زـ ــب انـ ــاث اج ـ ـ األم ـ ــبل
انعبززل ،انالي ك ا مب ا ُياة عة انيف ت م هتل اني  ،إزاء عدم ك ب ت انـدعم امل ـدم إنـ مـ
اند نت انياا ا اند نت ر ك م األ بل ر إن بك إلى موـبنجل انيف ـت .ر كنـ اناـد  ،ال ـا
انة يفـت ةـ هت ضـب هتل األم انــاث ا تة ـ مــدإل عبل انيف ــت مـ هتل اني ـ ةلم ـب هتل ب ــي األل امس ــب
ناي ا ل مسطةت نةحا و عة اا تح بقبل ااجتمبع ت دا م كن .
 - ٥١وتوص اللجنة الدولة الطرت زن صا ما يكف من املوارد البشرية والتقنيـة واملاليـة مـن
أجل تقدمي الدعم إىل األماات العا ابت ومن أجل وضع وإنفاط يلية عالة لتأمل ورصد د ـع النفقـة
بصورة منتظمة ويف حينااذ وتيسري إجراء حصـول األماـات علـى االسـتحقاقات االجتماعيـة يف حـال
عدم امتثال والد الطفل لواجب د ع النفقة.
- ٥٢

ال ا انة يفت ة مب ةي:

وــد هتل عا ــف متةاــبل انل ج ــت امليفا ـ عة ـ ر املــب ة  ٢٨٨م ـ قــبن ل األ ــاة
هت)
ـ انت بعــد املســتح ت طــب م ـ اا ــتح بقبل
عا ــف ـ ســت ين األص ـ و ـ املةم ــت م ـ
املا وي ــت زنعم ـ  ،زى ــبإلت إ ان ــداة عة ـ اناس ــب ر املس ــت و  ،ا ع ــب زن ــدا انا ــبر انت ــب ل
ااقتاب ت ابيفسبن ت يف انل جيف انيفبلت ع األعمبو انت ة د ت هتابل احل بة األ ـا ت انـاث بنوـب مـب ـس ل
إ ا ت ب ة اناجبو م إلا عل ل اهتمسـبيم انوئـال ز ة إمابن ـبل اناسـب ،ر ـيف هتل انيفسـبء ك ـ ا
مب اج انعار؛
ل) ـيف ان ــبن ل عة ـ نظــبم مةا ــت انــل جيف املئ ـ كت انــدل ســم املمتةاــبل انــاث لــال
اقتيفبؤطب هت يفبء انل اج زنتسب ل عيفد انيال  ،إا هتل املاهتة ميبنوت إب وبل مسبمهت ب انيف د ت ان عة ت ر اقتيفبء
املمتةابل؛
ج) ا ــل امل ــب ة  ٢٩٤مـ ـ ق ــبن ل األ ــاة انت س ـ م ـ ـ املتا ــبإلئ نةممتةا ــبل املئـ ـ كت ر
احلبال اناث تما إل ب هت د انل جيف م هتل و هتن كبل سبطم يفسوت هتكرب .ئا كن  ،إل ب ملـب
زةا إن حب م هتجا مسزاا ،ا وب ضا زملاهتة.
 - ٥٣وتوجــاب اللجنــة انتبــاه الدولــة الطــرت إىل التوصــية العامــة رقــم  2٩ا )2013بشــأن اآلسر
االقتصاديــة املةتبــة علــى ال ــزوا والعالقـات األســرية وعلـى سـ الـزوا وإلــاء العالقــات األســريةذ
وتوص الدولة الطرت مبا يل :
تنق ــيع تعري ــف ثتلك ــات الزوجي ــة حبي ــع تش ــمل حق ــوا الزوجي ــة حق ــوا التقاع ــد
هت)
وغري طلك من االستحقاقات املتعلقة ابلعملذ ضالل عن اسيـرادات الـا تتحقـا بعـد الـزوا ذ وا ـاط
غري طلـك مـن التـدابري القانونيـة الال مـة لتسـوية التفـاواتت االقتصـادية بـل الرجـل واملـرأة عنـد سـ
الزوا ذ ومناا على اخلصـوص االعـةات جبميـع األصـول الوظيفيـةذ مـن قبيـل ـرص الكسـب احملتملـة
والعشــرة الطيبــة وتنــام رأ املــال البشــريذ ابعتبــار طلــك جــزءال مــن أصــول الــزوجل الــا يتقامسالــا
عند الطالا أو الا ستؤخذ يف االعتبار عند احلكم بد ع نفقة الطالا؛
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ل) أن تضـمن اسنفـاط الـدقيا مـن الناحيـة القانونيـة لنظـام امللكيـة املشـةكة عنـد سـ
الزوا ذ وطلك إبلتاء أي شر يقتض مـن املـرأة إثبـات حصـتاا ومسـامهتاا يف املمتلكـات املشـةكةذ
وأن تلتـ إمكانيــة تقاســم املمتلكــات املشــةكة علــى حنــو غــري متكــا ذ وأن تعتمــد التــدابري القانونيـة
الال مــة لكفالــة حصــول النســاء املرتبطــات بعشــري حبكــم الواقــع علــى محايــة اقتصــاديةذ مــن خــالل
االعةات حبقان يف املمتلكات املةاكمة طوال ارتباطان بعشريهن.
مجع البياانت واليلاا
 - ٥٤حتـ انة يفــت عةمــب مــى انت ــد ا عمة ــت لــى اـيف ف انو ــبول املا ـيف ت ســب ن ـ ع اب ـيفر ر
ـ ـ ب امليفئ ـ ـ ا املعيف ـ ـ ل ”انيفس ــبء اناج ــبو ر ابو ـ ـ األ ـ ـ ر ع ــبم Women and men in “٢٠١6
 .) Montenegro in 2016د هت ب ئعا زن ة م هتل امليف بل املسـت دمت ر لـى انو ـبول ا تـ اءم
ئا كبم عة نيب خمتةف ان يبعبل املس سبل ،م ااإلت با إ نظـم لـى انو ـبول اىنا ن ـت
امليفب وت ر خمتةف ان يبعبل.
 - ٥٥وتوص ـ اللجنــة الدولــة الطــرت بتعزيــز عمليــة مجــع واليــل ونشــر بيــاانت إحصــائية مصــنفة
حســب نــو اجلــن ذ مــع الةكيــز بشــكل خــاص علــى إمكانيــة اســتفادة امل ـرأة مــن خــدمات التعلــيم
والعمالة والصحةذ وعلى احلالة االقتصادية للمرأة والعنف اجلنساين ضـد املـرأةذ وال سـيما عـن طريـا
اــديع ومواءمــة املناجيــات الــا تســت دماا يف مجــع البيــاانت وعــن طريــا تبــادل البيــاانت بصــورة
منتظمــة يمــا بــل القطاعــات واملؤسســاتذ بتيــة إج ـراء اليــل شــامل للبيــاانت لك ـ يسةشــد شــا يف
وضع السياسات.
تعديل املادة  20ا )1من االتفاقية
 - ٥6تشـجع اللجنـة الدولـة الطــرت علـى أن تقبـلذ يف أقـرع وقـ ثكـنذ التعـديل الـذي أدخــل
على املادة  20ا )1من االتفاقية بشأن موعد اجتما اللجنة.
إعالن ومناا عمل بيجل
 - ٥٧تدعو اللجنة الدولـة الطـرت إىل االسـتعانة إبعـالن ومناـا عمـل بيجـل يف جاودهـا الراميـة
إىل تنفيذ أحكام االتفاقية.
خطة التنمية املستدامة لعام 2030
 - ٥٨تــدعو اللجنــة إىل اقيــا املســاواة الفعليــة بــل اجلنســلذ و ق ـال ألحكــام االتفاقيــةذ يف مجيــع
مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام .2030
تعميم املالحظات اخلتامية
 - ٥٩تطل ــب اللجن ــة إىل الدول ــة الط ــرت أن تكف ــل تعم ــيم ه ــذه املالحظ ــات اخلتامي ــة يف الوقـ ـ
املناســبذ ابللتــة الرمسيــة للدولــة الطــرتذ علــى املؤسســات املعنيــة يف الدولــة علــى األصــعدة كا ــة
اوطنيا وإقليميا و ليا)ذ وال سيما علـى احلكومـة والـو ارات والربملـان والسـلطة القضـائيةذ وطلـك مـن
أجل تيسري تنفيذها ابلكامل.
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التصديا على املعاهدات األخر
 - 6٠تالح ـ اللجنــة أن انضــمام الدولــة الطــرت إىل الصــكوض الدوليــة الرئيســية التســعة املعنيــة
حبقوا اسنسان  )١من شأناب أن يعز تع املرأة حبقوا اسنسـان واحلـر ت األساسـية يف مجيـع جوانـب
حياوــا .ولــذلك تشــجع اللجنــة الدولــة الطــرت علــى التصــديا علــى االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوا
مجيع العمال املااجرين وأ راد أسرهمذ الا و تصبع طر ا ياا بعد.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 6١تطلـ ــب اللجنـ ــة إىل الدولـ ــة الطـ ــرت أن تقـ ــدمذ يف غضـ ــون سـ ــنتلذ معلومـ ــات خطيـ ــة عـ ــن
اخلطـ ـ ــوات الـ ـ ــا ا ـ ـ ــذوا لتنفيـ ـ ــذ التوصـ ـ ــيات الـ ـ ــواردة يف الفق ـ ـ ـرات  21ا ) و  37و  43ا )
و  ٥3اع) أعاله.
إعداد التقرير املقبل
 - 6٢تطل ــب اللجن ــة إىل الدول ــة الط ــرت أن تق ــدم تقريره ــا ال ــدوري الثال ــعذ كم ــا ه ــو مق ــرر يف
و /يوليــاب  .2021وينبت ـ أن يقــدم التقريــر يف الوق ـ احملــددذ ويف حالــة حــدوث أتخــريذ ينبت ـ أن
يتط التقرير الفةة الكاملة حىت وق تقدمياب.
 - 6٣وتطلب اللجنـة إىل الدولـة الطـرت اتبـا املبـاد التوجيايـة املنسـقة لتقـدمي التقـارير مبوجـب
املعاهــدات الدوليــة حلقــوا اسنســانذ مبــا يف طلــك املبــاد التوجيايــة لتقــدمي وثيقــة أساســية موحــدة
ووسئا خاصة مبعاهدات بعيناا اانظر HRI/GEN/2/Rev.6ذ الفصل األول).

__________
 )١انع ــد ان ــد يل ا ــب زحل ـ ـ ااقتا ــب ت ااجتمبع ــت ان بإل ــت؛ انع ــد ان ــد يل ا ــب زحل ـ ـ املدن ــت انس ب ـ ـ ت؛
اا بق ــت اند ن ــت نة ضــبء عة ـ انتم ــل انعيفاــال ابإلــت هتشــابن ؛ ا بق ــت ان ضــبء عة ـ ل ــى هتشــابو انتم ــل ــد امل ـاهتة؛
ا بق ـت ميفبطضــت انتعــد ب ـ ا مـ ــا ل املعبمةــت هت انع ــت ان ب ـ ت هت انالإنســبن ت هت امل يفــت؛ ا بق ــت ـ اني ـ ؛
اا بق ــت اند ن ــت حلمب ــت ـ ل ــى انعمــبو امل ــبجا هتإل ـاا هت ــاطم؛ اا بق ــت اند ن ــت حلمب ــت ل ــى األش ـ ب م ـ
األش ب ك ل اىعبقت.
اازت بء ان سال؛ ا بق ت
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