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ال لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة علــى التقرمــر اقــامع للتقرمــرمر الــد م الرابــع
ااامس مليامنا *
 - 1نظــــرا اللجنــــة ر التقرمــــر اقــــامع للتقرمــــرمر الــــد مير الرابــــع ااــــامس مليامنــــا
( )CEDAW/C/MMR/4-5ر جلســتي ا  ،1408 1407املعقــتنيت ر  7متتز/متلي ـ 2016
(انظــر  .)1408 CEDAW/C/SR.1407تــرني قاةمــة القضــاما األلــألة الــل أعــد ا اللجنــة ر
التثيقة  ،CEDAW/C/MMR/Q/4-5ني ني ميامنا ر التثيقة .CEDAW/C/MMR/Q/4-5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2ترحــا اللجنــة بتقــدل الد لــة الرــرا تقرمرلــا اقــامع للتقرمــرمر الــد م الرابــع
ااامس .تعرب عر تقدمرلا أمضاً للرني ني املكتتبة الل قدمتـ ا الد لـة الرـرا ب ـائ قاةمـة
القضاما األلألة الل طرح ا الفرمق العامل ملا قبل الـد ة ،ترحـا بـالعرل ال ـفتذ الـ ذ
قدمـ الت ــد ،باإلمضــاحاا اإلضــا ية املقدمــة نيًا علــى األلــألة الــل ج ت ـ ا اللجنــة شــفتمًا
أثناء احلتا .
 - ٣تثين اللجنة على الد لة الررا ممثلة بت دلا ،ال ذ ترأَّل املمثل الـداةم مليامنـا لـد
مكتا األمم املتحدة املنظماا الد لية األخر ر جنيف ،مـا ن اذ ،املللـف مـر ممـثل
عــر لتلــف الــتزا اا التحلــايا احلكتميــة ،اــا ي ــا زا ة ااا جيــة ،زا ة الداخليــة،
زا ة الرعامة ايجتماعية اإلغاثة إعانية التتط  ،قنـة حقـتا املـرأة الرفـل يأـة أميتتـا
للتتا  ،ر منرقة مانغتئ.
* اعتمدت اللجنة ر ني
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باء  -اقتانا اإلجيابية
 - 4ترحا اللجنة بالتقدم احملرز من النظر ر عام  2008ر تقرمر الد لة الررا اقـامع
للتقرمرمر الد م الثـا الثالـ( ( )CEDAW/C/MMR/3ب ـائ إجـراء إحـالحاا ت ـرمعية،
ي ليما اعتماني الت رمعاا التالية:
(أ) قانتئ احلد األنيىن لألجت املل خ  22آذا /ما س  ،201٣ال ذ مـن
أن حيق للنساء الرجال معا احلصتل على احلد األنيىن القانت لألجر ني ئ متييز؛

علـى

(ب) قــانتئ العمالــة ترــتمر امل ــا اا املــل خ  ٣1آب/أغســرس  ،201٣ال ـ ذ
من على إجياني رص العمل على الصعيد الداخلي حتسـ م ـا اا العمـال ،ني ئ متييـز علـى
ألاس اقنس؛
(ج) قانتئ الضـمائ ايجتمـاعي املـل خ  ٣1آب/أغسـرس  ،2012الـ ذ مكفـل
مت تع الرجـال النسـاء ،علـى قـدم املسـا اة ،بفتاةـد بـرام ن التـام اقدمـدة ،اـا ر ذلـ تـت
تام األمتمة للمرأة.
 - ٥ترحا اللجنة جب تني الد لة الررا لتحس إطا ليالا ا العامة مر أجل التعجيـل
بالقضاء على التمييز ضد املرأة الن تل حبقتا املرأة ،مر قبيل اعتماني ما ملي:
(أ)

اارة ايلتراتيجية التطنية للن تل باملرأة ،الل تغري الفترة 2022-201٣؛

(ب) اارة ايلتراتيجية اامسية للصحة اإلجنابية ،الل تغري الفترة 2018-2014؛
(ج) خرــة الــثالث عامــاً الرتملــة األجــل للتنميــة الصــحية ،الــل تغرــي الفتــرة
.20٣0-2001
 - 6ترحــا اللجنــة بانضــمام الد لــة الرــرا إل الصــكتت الد ليــة التاليــة منـ النظــر ر
تقرمرلا الد ذ السابق:
(أ)

اتفاقية حقتا األشخاص ذ ذ اإلعاقة ،ر عام 2011؛

(ب) الرب تتحلــتل ايختيــا ذ يتفاقيــة حقــتا الرفــل املتعلــق ببيــع األطفــال بغــاء
األطفال التغالل األطفال ر املتاني اإلباحية ،ر عام .2012
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جيم ني اعي القلق الرةيسية التتحياا
الربملائ
 - 7ت دني اللجنة على الـد احلالـم الـ ذ تلنيمـ السـلرة الت ـرمعية ر حلفالـة تنفيـ
اعتماـد ر الـد ة
ايتفاقية ت نفي ًا تامًا (انظر بيائ اللجنـة ب ـائ عالقتـ ا بالربملـاني  ،الـ ذ يف
ااامسة األ بع عام  .) 2010تدعت اللجنة الربملائ إل القيام ،اتجـا يمتـ  ،باذـاذ
اارتاا الضر مة لتنفي ل ه املالحظاا ااتامية مر التقت احلاضر حىت متعـد تقـدل
التقرمر املقبل اتجا ايتفاقية.
التضع القانت لالتفاقية التعرمف هبا
 - 8تالحـــــــة اللجنـــــــة ،لـــــــي ت ـــــ ـ إل مالحظا ـــــــا ااتاميـــــــة الســـــــابقة (انظـــــــر
 ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقرة  ،)8أئ عدم التضتح ي مزال مكتنف تربيق ايتفاقية ر الد لـة
الرــرا .ي تــزال اللجنــة ت ــعر بــالقلق إزاء عــدم ن ـ الدلــتت علــى ضــمانة عالــة للمســا اة
احلقيقية .تعرب اللجنة عر قلق ا أمضاً ب ائ ما ملي:
بصرا النظر عر اق تني الل تب ا الد لـة الرـرا مـر أجـل زمـانية الـتعي،
(أ)
اا ر ذل مر خالل لاةط اإلعالم ،ي تزال أح كـام ايتفاقيـة غـ معر ـة علـى فـت حلـاا
ر الد لة الررا؛
(ب) مل تنفـــ الد لـــة الرـــرا التتحـــياا الســـابقة للجنـــة تنفيـــ اً تامـــاً (انظـــر
.)CEDAW/C/MMR/CO/3
-٩

تتحي اللجنة الد لة الررا اا ملي:
(أ)

إنيماج أحكام ايتفاقية ر القانتئ التطين إنيماجاً تامًا؛

(ب) تكثيــف الـــربام ن القاةمــة لزمـــانية الـــتعي بايتفاقيــة ،التتحـــياا العامـــة
للجنة ،حقتا اإلنسائ للمرأة ،يما ب أححاب املصلحة املعني  ،اـر ـي م املسـل لتئ
احلكتميـــتئ ،الربملـــانيتئ ،القـــانتنيتئ ،املتففـــتئ املكلفـــتئ ب نفـــاذ القـــانتئ ،قـــانية
اجملتمعاا احمللية؛
(ج) اعتمـــاني خرـــة عمـــل طنيـــة لتنفيـ ـ لـ ـ ه املالحظـــاا ااتاميـــة بالـــداا
ملشراا اضحة مر أجل حلفالة الرحد الفعال تقييم التقدم احملرز.
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تعرمف التمييز ضد املرأة
 - 10ي تزال اللجنة ت عر بالقلق إزاء عدم جتني تعرمف شـامل للتمييـز ضـد املـرأة ،حبيـ(
ال مر التمييز املباشر غ املباشر ر اجملال العام ااـاص ،اـا متتا ـق مـع املـانية 1
م مل حلُ ً
مر ايتفاقية .ت إل أئ عدم جتني مثل ل ا التعرمـف م ـكل عاةقـاً أمـام التربيـق الكامـل
لالتفاقية ر الد لة الررا.
 - 11تلحلد اللجنة مر جدمد تتحيت ا السـابقة (انظـر  ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقـرة )٩
بائ تعجِّ ل الد لة الررا باعتماني تعرمف شامل للتمييز ضد املرأة ر الت ـرمعاا التطنيـة ،مثـل
قانتهنا املتعلق اكا حة التمييز ،ذل متاشيًا مع املانية  1مر ايتفاقية ،بغيـة حلفالـة يامـة املـرأة
مر التمييز املباشر غ املباشر ر مجيع جمايا احلياة.
املرأة السالم األمر
 - 12تنته اللجنة جب تني الد لة الررا اقدمرة بالثناء ر السـعي إل إهنـاء النــزاعاا املسـلحة
ي ا ،بررا من ا على لبيل املثال التتقيـع علـى اتفـاا طـين لتقـف إطـالا النـا بـ احلكتمـة
مثا منظماا إثنية ر  1٥ت رمر األ ل/أحلتتبر  .201٥ت اللجنـة حلـ ل إل أئ الد لـة
الررا تب ل ج تنياً للدختل ر اتفـاا لتقـف إطـالا النـا مـع املنظمـاا املسـلحة املتبقيـة أئ
ملمتراً للسالم لييفعقد ر آب/أغسرس  .2016غ أئ اللجنة تالحة بقلق ما ملي:
(أ) عــدم جــتني خرــة عمــل طنيــة لتنفيـ قــرا جملــس األمــر )2000( 1٣2٥
القرا اا الالحقة ب ائ املرأة السالم األمر مر أجل تقـدل التتجي ـاا للعمليـاا املتصـلة
بالنـزاعاا ما بعد انت اء النـزاعاا ر الد لة الررا؛
(ب) نق

متثيل املرأة ر مفا ضاا السالم عملياا ما بعد انت اء النـزاعاا.

 - 1٣حت( اللجنة الد لة الررا على القيام اا ملي:
إمالء ايعتبا التاجا لتتحية اللجنـة العامـة قـم  )201٣ ( ٣0املتعلقـة
(أ)
بتضــع املــرأة ر لــياا منــع ن ــتب النـــزاعاا ر حــايا النـــزاعاا مــا بعــد انت ـ اء
النــزاعاا مـر خــالل ضـع خرــة عمـل طنيــة شـاملة مـر أجــل تنفيـ قــرا جملـس األمــر
 )2000 ( 1٣2٥ب ـائ املـرأة السـالم األمـر ،ذلـ مـر أجـل معاقـة مجيـع اجملــايا
املث ة للقلق حىت متسىن حلفالة لالم نياةم ر الد لة الررا؛
(ب) إشـــرات املـــرأة إشـــراحلاً تامــاً ر مجيـــع مراحـــل عمليـــة الـــتعم بعـــد انتــ اء
النـزاعاا ،اا ر ذل ر حيفنع القرا  ،قاً للقرا  ،)2000 ( 1٣2٥مراعاة جممل نراا
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خرة جملـس األمـر املتعلقـة بـاملرأة السـالم األمـر ،علـى النحـت الـتا ني ر قـرا اا اجمللـس
،)201٣ ( 2122 ،)200٩ ( 188٩ ،)200٩ ( 1888 ،)2008 ( 1820
 )201٥ ( 2242ضالً عر التتحية العامة قم  ٣0الصاني ة عر اللجنة.
(ج) أئ تـــد ج ر تقرمرلـــا الـــد ذ املقبـــل معلتمـــاا عـــر إطا لـــا القـــانت
ليالا ا براجم ا الرامية إل حلفالة حقتا اإلنسائ للمرأة ر لياا منع ن ـتب النــزاعاا
ر حايا النـزاعاا ما بعد النـزاعاا ،أئ تقدم معلتماا إضـا ية ب ـائ تنفيـ لا ارـة
جملس األمر املتعلقة باملرأة السالم األمر ،متاشياً مع التتحية العامة قم .٣0
الدلتت

القتان املكرلة للتمييز انعدام احلمامة القانتنية

 - 14تثين اللجنة علـى الد لـة الرـرا علـى إن ـاة ا قنـة برملانيـة لتقيـيم ال ـل ئ القانتنيـة
املساةل اااحة ،تعمل حالياً على الـتعرال أحلثـر مـر  140مـر القـتان التطنيـة مـر أجـل
حلفالة امتثا ا للمعالداا الد لية حلقتا اإلنسائ .تعرب اللجنة عر ألـف ا لعـدم ايلـتجابة
التامــــــة ملالحظا ــــــا ااتاميــــــة الســــــابقة ب ــــــائ األحكــــــام التمييزمــــــة القاةمــــــة (انظــــــر
 ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقـــرة  ،)10ذلــ علـــى الـــرغم مـــر اق ـــتني الراميـــة إل إلغـــاء
تعدمل مجيع القتان الل تنرتذ على التمييز ضد املرأة .مسا اللجنة القلق ب ـكل خـاص
بسبا ما ملي:
(أ) ي مــزال الدلــتت متضــمر إشــا اا إل املــرأة حل ـاُم ،ممــا قــد معــزز القتالــا
النمرية بائ الد الرةيسي للمرأة لت إجناب األطفال؛
(ب) علــى الــرغم مــر حظــر الدلــتت للتمييــز علــى ألــاس اقــنس ر التعــي ر
التفاةف احلكتمية ،ي تزال املانية  ٣٥2مر الفصل الثامر من ا تن على أنـ ”لـيس ر لـ ه
املانية ما مينع تعي النساء ر فاةف ي تنالا بربيعت ا إي الرجال“؛
(ج) ر أما /مامت آب/أغسرس  ،201٥اعتمدا الد لة الرـرا القـانتئ ااـاص
باملرأة البتذمـة ،قـانتئ تنظـيم النمـت السـكا الرعامـة الصـحية ،قـانتئ تغـي الـدمر ،قـانتئ
الز اج األحانيذ ،الل متيِّز ضد املرأة تلثر للباً على التمتع حبقتق ا اتجا ايتفاقية؛
(ني) ي مزال تنقيح لَ ر عـدني مـر القـتان الـل مـر شـاهنا أئ تعـزز املسـا اة بـ
اقنس معلقاً ،اا ر ذل م ر ع قانتئ ملكا حة التمييز ،م ر ع قانتئ ب ائ منع العنـف
ضد املرأة يامت ا ،قانتئ العقتباا ،قانتئ اينتخاباا ،قانتئ اقنسية لعام 1٩82؛
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(ل) ي جتني لقانتئ شامل مضمر احلمامة مر الت رمد القسـرذ أ لـربام ن ترحلـز
علــى النســاء املعرضــاا لعمليــاا اإلخــالء القســرذ ،ي لــيما الالةــي منــتم إل مجاعــاا
األقلياا اإلثنية ،مثل الر لينجيا.
 - 1٥تكر اللجنة تاحليد تتحيا ا السابقة (انظر  ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقـرة )11
بائ تقتم الد لة الررا اا ملي ني ئ تاخ :
(أ) تعدمل الدلتت مر أجل إزالة اإلشا اا النمريـة إل أني ا املـرأة الرجـل
ر األُلرة ر اجملتمع ،ضالً عر مجيع األحكـام التمييزمـة األخـر  ،اـا ر ذلـ مـا متعلـق
بالتعي ر اادمة املدنية؛
(ب) تعــدمل أ إلغــاء القـــانتئ ااــاص بــاملرأة البتذمـــة ،قــانتئ تنظــيم النمـــت
الســكا الرعامــة الصــحية ،قــانتئ تغــي الــدمر ،قــانتئ الــز اج األحــانيذ بغيــة حلفالــة
ايمتثال التام ألحكام ايتفاقية؛
(ج) َل ـ ر قــانتئ شــامل حيمــي املــرأة ،ي لــيما النســاء املنتميــاا إل لتلــف
مجاعاا األقلياا اإلثنية ،مثل الر لينجيا ،مر الت رمد القسرذ؛
(ني) التعجيل بتنقيح مجيع القتان
لتعزمز املسا اة ب اقنس .

األحكام التمييزمـة اعتمـاني قـتان جدمـدة

املللسة التطن ية حلقتا اإلنسائ
 - 16إئ اللجنــة ،إذ تيفــ حلِّر االحظا ــا ااتاميــة الســابقة (انظــر ،CEDAW/C/MMR/CO/3
الفقــرة  ،)14ي تــزال ت ــعر بــالقلق إزاء عــدم امتثــال قنــة ميامنــا التطنيــة حلقــتا اإلنســائ
بالكامل ،ر شائ تعي أعضـاة ا ،للمبـانيا املتعلقـة ارحلـز املللسـاا التطنيـة لتعزمـز يامـة
حقتا اإلنسائ (مبانيا با مس) .مسا اللجنـة القلـق أمضـاً إزاء التقـا مر الـل تفيـد أئ قنـة
إزاء
ميامنا ي تتقيد بالسرمة ر معاقة ال ـكا ر إطـا آليتـ ا القانتنيـة لتقـدل ال ـكا
ا تقا لا إل التمتمل الكار ألن رت ا.
 - 17يفت ـ حلّر اللجنــة بتتحــيت ا الســابقة (انظــر  ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقــرة )1٥
اعاقة ال تاغل املتعلقة بتمتمـل تعـي أعضـاء قنـة ميامنـا التطنيـة حلقـتا اإلنسـائ مـر
أجل حلفالة امتثال اللجنة امتثايً تاماً ملبـانيا بـا مس .تـدعت اللجنـة الد لـة الرـرا أمضـًا
إل معاقة ال تاغل املتعلقة بانت احلاا السرمة ر معاقة املرالباا ،اـا ر ذلـ املرالبـاا
املقدمة مر نساء مدع انت ات حقتق ر.
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اللجتء إل القضاء
 - 18ت ـ اللجنــة بقلــق إل أئ إمكانيــة قــتء املــرأة إل القضــاء وــد نية ،إذ مقتصــر تــت
املساعدة القانتنية إل حد بعيد على املـدعى علـي م ر قضـاما جناةيـة ميفعاقـا علي ـا باإلعـدام.
مســا لا القلــق بتج ـ خــاص إزاء التقــا مر الــتا نية عــر الفســاني القضــاةي تــدخل الســلرة
التنفي مة ر القضاء ،األمـر الـ ذ أني إل تلحلـل ثقـة النسـاء ر إقامـة العـدل .مسـا اللجنـة
القلــق أمضـاً إزاء التحــم ايجتمــاعي الثقــار ،الـ ذ مــثين الضــحاما مــر النســاء الفتيــاا عــر
اإلبالغ عنـد تعرضـ ر للعنـف اقنسـي العنـف اقنسـا  .ت ـعر اللجنـة بـالقلق حلـ ل ألئ
النساء ،ي ليما الرمفياا من ر املنتمياا إل مجاعـاا األقليـاا العرقيـة ،مـتاج ر حـتاجز
إضا ية ر اللجتء إل القضاء ترتبط باللغة اقغرا يا ااتا مر اينتقام.
 - 1٩تتحي اللجنة ،إذ تيف حلِّ ر بتتحيت ا العامة قم  )201٥ ( ٣٣ب ائ قتء املـرأة إل
القضاء ،الد لة الررا اا ملي:
(أ) حلفالة تت التمتمل الكار للمساعدة القانتنية تقدمي ا ب ـكل جمـا مـع
إزالـة مجيـع احلــتاجز الـل تتاج ـا املــرأة ،ي لـيما النسـاء املنتميــاا إل أـاا األقليــاا
اإلثنية ،ر ايلتفانية مر إمكانية التحتل الفعال إل العدالة ر مجيع أفاء الد لة الرـرا،
اا ر ذل ر املناطق الرمفية؛
(ب) تعزمـــز معر ـــة النســـاء القانتنيــ ة زمـــانية الـــتعي لـــد النســـاء الرجـــال
حبقتق ر مر أجل القضاء على حم النساء الفتياا الالةي مرالنب حبقتق ر؛
(ج) بدء اإلحالحاا الالزمة لكفالة أئ مكتئ القضـاء مسـتقالً نزم ـًا م نيـاً
مراعياً للفتا ا ب اقنس باعتبا ذل ليلة حلمامة حقتا املرأة.
اق از التطين للن تل باملرأة
 - 20تثين اللجنة على الد لة الررا إلن اة ا قنة ميامنا التطنية ل ـل ئ املـرأة ،الـل تنسـق
عمل اق از التطين للن تل باملرأة .بيـد أئ اللجنـة ت ـعر بـالقلق إزاء ا تقـا اق ـاز إل املكانـة
املللسية إل متا ني امليزانية املـتا ني الب ـرمة مـر أجـل حلفالـة الرحـد التقيـيم الفعـال لتنفيـ
القــتان السيالــاا املتعلقــة حبقــتا املــرأة .ت ـ اللجنــة إل أئ اارــة ايلــتراتيجية التطنيــة
للن تل باملرأة ،الل تتتل اللجنة التطنية يمة حد تنفي لا ،تفتقـر إل خرـط التنفيـ حتتـاج
إل التنقيح مر أجل تكييف ا مـع الـتغ اا القانتنيـة السيالـية الـل حـدثت ر الد لـة الرـرا.
حلما مسا اللجنـة القلـق إزاء عـدم التضـتح يمـا متعلـق بالتعـا ئ بـ اللجنـة التطنيـة ،احتـاني
شل ئ املرأة ر ميامنا التحداا املعنية بال ل ئ اقنسانية ر لتلف اإلنيا اا احلكتمية.
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 - 21تتحي اللجنة الد لـة الرـرا بتز مـد ق نـة ميامنـا التطنيـة ل ـل ئ املـرأة بـاملتا ني
الكا ية املكانة املللسية الالزمة حلي تتمكر مر تنسيق األن رة باعتبا لـا اق ـاز الـتطين
املعين بالن تل باملرأة ر الد لة الررا .تتحي أمضاً بـائ تتاحـل الد لـة الرـرا تعزمـز
اللجنة التطنية مر خالل تتضيح ليف بل تعا هنا مع احتا ني شل ئ املرأة ر ميامنـا التحـداا
املعنية بال ل ئ اقنسانية ر لتلف اإلنيا اا احلكتمية مر أجل متك اللجنة التطنيـة مـر
ايضـرالع بان ــرت ا بفعاليــة ،اــا ر ذلـ تلـ املتعلقــة بتعمــيم مراعــاة املنظــت اقنســا
امليزنــة املراعيــة للمنظــت اقنســا  .تتحــي اللجنــة حل ـ ل بــائ تصــا نتــاة ن التقيــيم
املتتاحل ألثر اارة ايلـتراتيجية التطنيـة للنـ تل بـاملرأة ر تغـي اا السيالـاا العامـة
الل منبغي القيام هبا حلي تكفل قد ة اللجنة التطنية على تنسيق تنفيـ اارـة ايلـتراتيجية
ب كل عال.
التداب اااحة امللقتة
 - 22مسا اللجنة القلق إزاء عدم م الد لـة الرـرا للتـداب اااحـة امللقتـة الـل ـدا
إل التعجيل بتحقيق املسـا اة احلقيقيـة بـ املـرأة الرجـل .مسـا اللجنـة القلـق ،علـى جـ
ااصــتص ،إزاء غيــاب التــداب اااحــة امللقتــة ،اــا ر ذلـ نظــام احلصـ القانتنيــة ،ملعاقــة
نقـ متثيـل النســاء ،اــر ــي ر نســاء األقليــاا اإلثنيــة األقليــاا األخــر  ،ر مناحــا حــنع
القرا ر القراع العام اااص ر احلياة السيالية.
 - 2٣تــدعت اللجنــة الد لــة الرــرا إل النظــر ر الــتخدام تــداب خاحــة ملقتــة ،مثــل
احلص القانتنية ،قاً للفقـرة  1مـر املـانية  4مـر ايتفاقيـة تتحـية اللجنـة العامـة قـم
 )2004 ( 2٥ب ــائ التــداب اااحــة امللقتــة ،باعتبا لــا الــتراتيجية ضــر مة للتعجيــل
بتحقيق املسا اة احلقيقية ب املرأة الرجل ،خاحة لتعزمز حقتا نساء األقليـاا اإلثنيـة،
اا ي ا الر لينجيا ،النساء ذ اا اإلعاقة ر مجيع جمايا ايتفاقية ذاا الصلة.
القتالا النمرية املما لاا الضا ة
 - 24تظــل اللجنــة قلقــة ب ــائ الــتمرا املتاقــف األبتمــة القتالــا النمريــة التمييزمــة يمــا
متعلق باني ا مسل لياا املرأة الرجل ر األُلرة اجملتمع .ت عر اللجنة بـالقلق خاحـة إزاء
التمرا تكرمس ل ه القتالا النمرية ر الكتا املد لية ،مما قد مكتئ ل تـاث ر اايـا اا
التعليميــة تقالــم املســل لياا األُلــرمة املنـــزلية ب ـ املــرأة الرجــل؛ ت ــعر اللجنــة بــالقلق
حل ل إزاء ما ملي:
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اي تقا إل التراتيجية شاملة للقضاء على املتاقف األبتمة القتالـا النمريـة
(أ)
املكرِّلة للتمييز ،الل تزنياني جزةياً بسبا الدمر؛
(ب) اي تقــا إل بيانــاا عــر ز اج األطفــال غ ـ ه مــر املما لــاا الضــا ة ر
الد لة الررا؛
(ج) القتالــا النمريــة التمييزمــة الــل تتاج ــا نســاء األقليــاا اإلثنيــة ،ي لــيما
املسلماا ر يمة اخ .
 - 2٥تكـــــر اللجنـــــة تاحليـــــد تتحـــــيت ا الســـــابقة (انظـــ ـ ر ،CEDAW/C/MMR/CO/3
الفقرة  ) 21للد لة الررا بائ تقتم اا ملي:
اعتمـــاني الـــتراتيجية شـــاملة ـــدا إل القضـــاء علـــى القتالـــا النمريـــة
(أ)
التمييزمة يما متعلـق بـاني ا مسـل لياا املـرأة الرجـل ر األُلـرة اجملتمـع ،حلـ ا علـى
املما لاا الضا ة مثل ز اج األطفال؛
(ب) تكثيف ج تنيلا الرامية إل تغي القتاعد ايجتماعية الـل تكـرس األني ا
التقليدمـة للمــرأة الرجــل التــر م ن للتقاليــد الثقا يــة اإلجيابيــة الــل تعــزز حقــتا اإلنســائ
للنساء الفتياا؛
(ج) الـــتعرال الكتـــا املد لـــية املـــتاني التثقيفيـــة مـــر أجـــل القضـــاء علـــى
القتالا النمرية اقنسانية التمييزمة؛
(ني)

تت بياناا ميفصنفة عر حايا ز اج األطفال ر التقرمر الد ذ املقبل؛

(ل) العمل بانتظام ،مر خالل ليأة خرباء مستقلة ،على حد التـداب املتخـ ة
للقضــاء علــى القتالــا النمريــة التمييزمــة ضــد املــرأة التحامــل علي ــا ،يلــيما نســاء
األقلياا اإلثنية املسلماا ر يمة اخ  ،تقييم أثرلا.
العنف اقنسا ضد املرأة
 - 26حتيط اللجنة علماً بائ الد لة الررا تب ل ج تنياً مـر أجـل الـتعرال قتانينـ ا .بيـد
أئ اللجنـــة ت ـــعر بـــالقلق إزاء نقــ املعلتمـــاا عـــر اارـــتاا املتخــ ة يلـــتعرال قـــانتئ
العقتباا بغية معاقة لتلف املساةل ،اا ر ذل التعـا مف التقييدمـة قرميـة ايغتصـاب ،الـل
تستلزم أئ مكتئ لنـات إمـالج ،جرميـة ايغتصـاب الز جـي ،الـل ي تنربـق إي عنـدما تكـتئ
املرأة املتز جة ني ئ لر ااامسة ع رة .تعرب اللجنة عر قلق ا بصفة خاحة إزاء ما ملي:
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التمرا العنف اقنسي ال ذ مرتكب اقيش اقماعاا املسلحة ضد النسـاء
(أ)
الرمفيــاا نســاء األقليــاا اإلثنيــة ،ي لــيما ر يمــاا حلاشــ حلامــاه حلــام مــتئ
ال عــر
اخ ـ ؛ تف ــي اإل ــالا مــر العقــاب ال ـ ذ متمتــع ب ـ مرتكبــت ل ـ ا العنــف ض ـ ً
الت دمــداا تكــرا ايعتــداء علــى النســاء الالةــي حيــا لر اإلبــالغ عــر مثــل ل ـ ه القضــاما؛
اخنفــال معــدل املالحقــة القضــاةية ملــرتكن العنــف اقنســا ضــد املــرأة ،ي لــيما عنــدما
تيفرتكــا لـ ه اقــراةم مــر قاَبـل اقــيش اقماعــاا املســلحة؛ مــنح احلصــانة ملــرتكن جــراةم
العنف اقنسي؛
(ب) انت ـــا العنـــف املنــــزي اي تقـــا إل معلتمـــاا عـــر اإلجـــراءاا القانتنيـــة
إلحــدا أ امــر احلمامــة ،ضـالً عــر نقـ املالجــا للنســاء الفتيــاا ضــحاما العنــف ،اــا يـ
العنف املنـزي؛
(ج) إحجــام النســاء الفتيــاا ،ي لــيما نســاء املنــاطق الرمفيــة نســاء األقليــاا
اإلثنية ،ضحاما العنف ،اا ر ذل العنف املنـزي ،عر إبـالغ السـراا بقضـاما العنـف بسـبا
ااتا مر اينتقام؛
(ني) انعــدام املعلتمــاا عــر اإلطــا الــزمين يعتمــاني م ــر ع القــانتئ املتعلــق انــع
العنـف ضـد املـرأة يامتـ ا عـر الـتخدام آليـاا العدالـة التقليدمـة ،الـل غالبـاً مـا تــلنيذ إل
إنيامة العنف اقنسا ضد املرأة ،مر قبيل مرالبة ضحاما ايغتصاب بالز اج مر اقناة.
 - 27إئ اللجنة ،إذ تيف حلِّ ر بتتحيت ا العامة قم  )1٩٩2 ( 1٩ب ـائ العنـف ضـد املـرأة
بتتحيا ا السابقة (انظر  ،CEDAW/C/KHM/CO/3الفقرة  ،)2٥تتحـي الد لـة الرـرا
اا ملي:
ايلتفانية الكاملـة مـر ايتفاقيـة التتحـية العامـة ايجتـ انياا القضـاةية
(أ)
ذاا الصــلة عنــد إحــالح القــتان احملليــة ،اــا ي ــا قــانتئ العقتبــاا ،مــر أجــل حلفالــة أئ
تكتئ تعرمفاا ايغتصاب ايغتصاب الز جي متماشية ب كل تام مع ايتفاقية؛
(ب) إلغاء مجيع القتان الل تكـرس اإل ـالا مـر العقـاب علـى أعمـال العنـف
اقنسي املرتكبة خالل النـزاعاا ما بعدلا التعجيل بالتحقيق ر جـراةم العنـف اقنسـي
الل ا تكب ا اقيش اقماعاا املسلحة مقا ضاة اقناة؛
(ج) التحقيــق ر القضــاما الــل تكــتئ ي ــا النســاء ،الالةــي مت ـ مر أ ــرانيًا مــر
اقـــيش اقماعـــاا املســـلحة با تكـــاب العنـــف اقنســـي ،عيف رضـــة للت دمـــد /أ تكـــرا
ايعتداء ،معاقبة اقناة ،حلفالة تنفي برام ن شاملة عالة حلمامة الضحاما ال تني؛
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(ني) تقــدل معلتمــاا ر التقرمــر الــد ذ املقبــل ب ــائ اإلجــراءاا القانتنيــة
املتعلقة ب حدا أ امر احلمامة تت البيانـاا املتعلقـة بالـتخدام مثـل لـ ه األ امـر حبيـ(
تكتئ ميفصنفة حسا السر ،اإلثنية العالقة ب الضحية اقا ؛
(ل) ت ــجيع الضــحاما علــى اإلبــالغ عــر مجيــع أشــكال العنــف اقنســا ضــد
النساء الفتياا ،ي ليما نساء األقلياا اإلثنية ،حلفالة أئ تكتئ املالجا جم ـزة ه يـزاً
ا ياً متاحة للنساء ضحاما العنف؛
( ) حلفالــة تــد ما مــتففي إنفــاذ القــانتئ غ لــم مــر املــتفف املعنــي علــى
التربيـــق الصـــا م ألحكـــام القـــانتئ اقنـــاةي ذاا الصـــلة املعاقـــة املراعيـــة لالعتبـــا اا
اقنسانية لل كا املتعلقة بالعنف اقنسا ضد املرأة ،اا ر ذل العنف املنـزي؛
(ز) حلفالة تتاؤم م ر ع القانتئ املتعلـق انـع العنـف ضـد املـرأة يامتـ ا مـع
ايتفاقية اعتمانيه ني ئ مزمد مـر التـاخ  ،حلـبح الـتخدام آليـاا العدالـة التقليدمـة الـل
ي تت ر ليف بل اينتصاا الفعالة للنساء الفتياا ضحاما العنف.
ايها بالب ر التغالل البغاء
 - 28ت يد اللجنة بالد لة الررا يعتمانيلا خرة العمل التطنية اامسـية ملكا حـة ايهـا
باألشــخاص الــل تغرــي الفتــرة مــر  2012إل  ،2016إن ــاة ا شــعبة مكا حــة ايهــا
باألشــخاص ر عــام  .201٣حتــيط اللجنــة علم ـاً بــائ قــانتئ مكا حــة ايهــا باألشــخاص
( ،)200٥قانتئ مكا حة الدعا ة ( )1٩4٩متجـدائ قيـد ايلـتعرال حاليـاً .حلمـا ترحـا
اللجنة باق تني الل تب ا الد لة الرـرا ملكا حـة ايهـا بالب ـر مـر خـالل تتقيـع مـ حلراا
تفالم مع الص تاملند .بيد أئ اللجنة ت بقلق إل أئ الد لة الررا ي تزال بلـداً مَصـ َد ًا
لالهـــــا باألشـــــخاص ،ي لـــــيما النســـــاء الفتيـــــاا ،ألغـــــرال الـــــتغال ر ر اقـــــنس
العمل .مسا اللجنة القلق ب كل خاص ب ائ ما 
ملي:
(أ) التمرا ايها بالنساء الفتياا إل البلدائ اجملا ة بلدائ أخـر ألغـرال
التغال ر ر اقنس العمل؛
(ب) ود نيمة التقدم احملرز ر معاقة األلباب اق مة لالهـا  ،اـا ر ذلـ الفقـر
األمية العنف املنـزي؛
(ج)

16-12871

عدم جتني آلية طنية لإلحالة مر أجل التصدذ لالها باألشخاص؛

11/23

CEDAW/C/MMR/CO/4-5

(ني) عدم تت ر بياناا عر التغالل البغاء ،على الرغم مر جتني تقا مر تفيـد بـائ
النساء الالةي ميا لر البغاء متعرضر للعنف ايلتغالل ،اا ر ذل على مد ال رطة.
 - 2٩تتحي اللجنة الد لة الررا اا ملي:
التعجيل بالتعرال قانتئ مكا حة ايهـا باألشـخاص (  )200٥حلفالـة
(أ)
أئ تكتئ الت ـرمعاا اقدمـدة ملكا حـة ايهـا باألشـخاص شـاملة متماشـية مـع القتاعـد
املعام الد لية؛
(ب) تكثيـــف اق ـــتني الراميـــة إل معاقـــة األلـــباب اق مـــة لالهـــا بالنســـاء
الفتياا؛ حلفالة إعانية تاليل الضحاما إنيماج ر ر اجملتمـع ،بتلـاةل منـ ا متكينـ ر مـر
التحتل إل املالجا ،تقدل املساعدة القانتنية الربية النفسية ر؛
(ج) إن ــاء آليــة طنيــة لإلحالــة تكثيــف ج ــتني التتعيــة الراميــة إل تعزمــز
اإلبــالغ عــر جــراةم ايهــا  ،الك ــف املبكــر عــر النســاء الفتيــاا ضــحاما ايهــا ،
إحالت ر إل الد اةر املنالبة؛
(ني) تكثيف اق تني الرامية إل التعا ئ الثناةي اإلقليمـي الـد ي ملنـع ايهـا
باألشخاص ،اا ر ذل مر خالل تبـانيل املعلتمـاا مـع بلـدائ أخـر ر املنرقـة تنسـيق
اإلجراءاا القانتنية مر أجل مالحقة املتجرمر ،ي ليما مع البلدائ اجملـا ة غ لـا مـر
البلدائ املعنية األعضاء ر ابرة أمم جنتب شرا آليا؛
(لـ) تقـدل معلتمــاا ر التقرمـر الــد ذ املقبـل عــر الـتغالل البغــاء ،بــرام ن
مغاني ة النساء للبغاء ،التداب املتخ ة ملكا حة العنف ضدلر.
امل ا حلة ر احلياة السيالية احلياة العامة
 - ٣0حتيط اللجنة علماً باق تني الل ب لت ا الد لة الررا لتعزمز م ـا حلة النسـاء ر احليـاة
السيالية احلياة العامة عقا اينتخاباا العامة الـل أُجرمـت ر عـام  .201٥غـ أئ اللجنـة
ما زالت ت عر بالقلق إزاء ما ملي:
(أ) ت د متثيل النساء علـى املسـتت الت ـرمعي الـتزا ذ علـى مسـتت احلكـم
احمللــي (قنــة القرمــة) ،حل ـ ا ر اق ــاز القضــاةي القــتاا العســكرمة الســل الدبلتمالــي
املللساا األحلانيميية؛
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(ب) عــدم جــتني تــداب خاحــة ملقتــة ،اــا ي ــا احلص ـ القانتنيــة ،ــدا إل
ضمائ حتقيق املسا ا ة الفعليـة بـ املـرأة الرجـل ر احليـاة السيالـية احليـاة العامـة التعجيـل

هبا؛
(ج) اي تقا إل معلتماا عر متثيل النساء ذ اا اإلعاقة نساء األقلياا اإلثنيـة،
مر قبيل نساء الر لينجيا املسلماا ،ر مناحا حنع القرا .
 - ٣1تكر اللجنة تاحليد تتحيت ا السابقة (انظ ر  ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقـرة )2٩
بائ تقتم الد لة الررا اا ملي:
اعتماني تداب  ،اا ي ا تـداب خاحـة ملقتـة ،قـاً للفقـرة  1مـر املـانية 4
(أ)
مر ايتفاقية تتحيل اللجنة العامت قم  2٥قم  )1٩٩7 ( 2٣ب ائ م ـا حلة املـرأة
ر احلياة السيالية احلياة العامة ،مر أجل ضمائ م ا حلة املرأة م ا حلة حلاملـة متكا أـة
التعجيل هبا على مجيع املستتماا ،اا ر ذل على املستت الت رمعي التزا ذ احلكـم
احمللـــي (قنـــة القرمـــة) ،حلـــ ل ر اق ـــاز القضـــاةي القـــتاا العســـكرمة الســـل
الدبلتمالي املللساا األحلانيميية؛
(ب) تقــدل معلتمــاا ر التقرمــر الــد ذ املقبــل عــر التــداب احملــدنية املتخـ ة،
اا ي ا التداب اااحة امللقتة ،مر أجل تعزمز متثيل النساء ذ اا اإلعاقة نساء األقليـاا
اإلثنية ،مر قبيل املنتمياا للكاش الكامـائ الر لينجيـا غ لـا مـر األقليـاا اإلثنيـة،
ر مناحا حنع القرا .
اقنسية
 - ٣2حتيط اللجنة علماً بائ الد لة الرـرا أعـانيا ،ر حلـانتئ الثا /منـامر  ،201٥تفعيـل
عمليــة التحقــق مــر اقنســية ملعاقــة مســاةل اقنســية ر يمــة اخ ـ ال ــمالية .مــع ذل ـ ،
مسا اللجنة القلق لكتئ العملية ،الل تستتبع إحدا ثاةق ا تمة أل ـراني جممتعـة الر لينجيـا
اإلثنية املسلمة ،ي تـزال تسـتند إل قـانتئ اقنسـية لعـام  1٩82الـ ذ عفـا عليـ الـزمر ،لـت
قانتئ متييزذ ألن ملنيذ إل احلرمائ التعسفي مر اقنسية .ت حلِّر اللجنـة االحظا ـا ااتاميـة
الســابقة (انظــر ( ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقرتــائ  )٣2 ٣0ت ــ بقلــق إل أئ نســاء
تياا الر لينجيا ر يمة اخ ميفحـرمر مـر جنسـيت ر ،لـت مـا جيعلـ ر بالتـاي عـدمياا
اقنسية اتجا قانتئ اقنسية لعام  .1٩82تالحة اللجنة بقلق أمضاً أئ أ ـراني الر لينجيـا،
ار ي م النساء الفتياا ،ال مر ضتا تعرمف أنفسـ م بـاهنم ”بنغـاليتئ“ الـتيفبعَد ا بصـت ة
تعسفية مر عملية التحقق ،الل بدأ هرمب ا ر حزمرائ/متني .2014
16-12871
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 - ٣٣تكر اللجنة تاحليد مالحظا ـا ااتاميـة السـابقة (انظـر ،CEDAW/C/MMR/CO/3
الفقرتــائ  )٣٣ ٣1تتحــي الد لــة الرــرا بتعــدمل قــانتئ اقنســية لعــام  1٩82بغيــة
مــنح اقنســية للمقــيم ر الد لــة الرــرا ،ي لــيما النســاء الفتيــاا ر يمــة اخ ـ
ال ــمالية ،حــىت متســىن ــر التمتــع بكا ــة حقــتا اإلنســائ بكــل حرمــة .تتح ـي اللجنــة
حل ـ ل بالتســجيل اإللزامــي لألطفــال ال ـ مر متلــد ئ ر ليمــاا امل ــرنيمر نياخلي ـاً بغيــة
يامت م مر ضع انعدام اقنسية.

التعليم
 - ٣4ت ــيد اللجنــة بالد لــة الرــرا ملــا تب ل ـ مــر ج ــتني مــر أجــل حلفالــة إتاحــة إمكانيــة
متكا أة للنسـاء الفتيـاا للتحـتل إل مجيـع مسـتتماا التعلـيم ،زمـانية م ـا حلة الفتيـاا ر
التعليم ايبتداةي الثانتذ .بيد أئ اللجنة ت عر بالقلق إزاء ما ملي:
جتني معام قبتل متييزمة تيفلزم املـرأة ،ني ئ الرجـل ،باحلصـتل علـى ني جـاا
(أ)
ودنية لاللتحاا ببعض املسا اا الد الية الل م يمر علي ا ال حلت تقليدماً ر التعلـيم العـاي،
مثل ا ندلة؛
(ب) عدم جـتني ميزانيـة حلا يـة لقرـاع التعلـيم .مـلنيذ ذلـ  ،مقر نـًا بالقتالـا
النمرية التمييزمة املتعلقة بتعليم النساء الفتياا ،إل احلد مر إمكانيـة حصـت ر علـى التعلـيم،
ي ليما ر املناطق الرمفية؛
(ج) اخنفال مستتماا اإلملام بـالقراءة الكتابـة بـ النسـاء ر مجيـع أفـاء الد لـة
الررا ،ي ليما ر املناطق الرمفية ،حلـتئ النسـاء مترحلـزئ ر جمـايا التـد ما امل ـين الـل
تغلا ي ا اإلناث تقليدماً؛

اإلثنية؛

(ني)

اي تقــا إل بيانــاا ميفصــنفة عــر احلالــة التعليميــة لنســاء تيــاا األقليــاا

(ل) اي تقا إل معلتماا عر أثر التثقيف املالةم للسر ر جمال الصحة احلقـتا
اقنسية اإلجنابية.
 - ٣٥تتحي اللجنة بائ تقتم الد لة الررا اا ملي:
(أ) إلغــاء مجيــع معــام القبــتل التمييزمــة ر تســجيل املــرأة ر بعــض املســا اا
الد الية الل م م علي ا ال حلت عانية مثل ا ندلـة؛ تكثيـف أن ـرة اإل شـاني الـتفيفي
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لت جيع الفتياا علـى متابعـة ني الـت ر ر اجملـايا غـ التقليدمـة زمـانية عـي املد لـ
بامهية إحلمال الفتياا لتعليم ر العاي؛
(ب) زمانية لصصـاا امليزانيـة لقرـاع التعلـيم مـر أجـل حتسـ
الفتياا على التعليم؛

ـرص حصـتل

(ج) حلفالــة أئ تــن اارــة ايلــتراتيجية التطنيــة للتعلــيم للفتــرة - 2016
 ، 2021الــل جيــرذ ضــع حــيغت ا الن اةيــة حاليـاً ،علــى ضــع بــرام ن ــدا إل حتس ـ
اإلملام بالقراءة الكتابة ر أ لاط النساء ر مجيع أفاء الد لـة الرـرا ،بسيفـبل منـ ا تـت
تعليم الكبا ؛
(ني) تقدل بياناا ر التقرمر الد ذ املقبل عر احلالة التعليميـة لنسـاء تيـاا
األقلياا اإلثنية ،التعرال املنال ن الد الية للتد ما امل ين بغية تبدمد القتالـا النمريـة
اقنسانية حلفالة تنتمع جمايا الد الة للنساء الفتياا؛
(ل) زمــانية تــت التثقيــف املالةــم للســر ر جمــال الصــحة احلقــتا اقنســية
اإلجنابية ضمائ إني اج بصت ة من جية ر املنال ن الد الية.
رص العم ل
 - ٣6ترحا اللجنـة بـاق تني الـل تبـ ا الد لـة الرـرا منـ عـام  2008لزمـانية م ـا حلة
.بيد أهنا ت ـعر بـالقلق
املرأة ر لتا العمل تنفي ليالة احلد األنيىن لألجت ر عام  201٣
إزاء اتساع جتة األجت ب اقنسـ  ،ود نيمـة تنفيـ حـد مبـدأ املسـا اة ر األجـر عـر
العمــل املتســا ذ القيمــة ،تَ َرحل ـز النســاء ر قرــاع العمالــة غ ـ النظاميــة.حلمــا ت ــعر اللجنــة
بالقلق إزاء ود نيمة البياناا املُصنفة املتت رة عر قضاما التحرش اقنسي ر مكائ العمل عـر
التــداب املتخ ـ ة ملعاقــة تل ـ القضــاما .ت ـ اللجنــة بقلــق إل أئ احلــق ر إجــازة األُمتمــة
ي منربق على مجيع أنتاع العمالة ،حلما أئ لنات نقصاً ر املعلتماا عـر النسـاء العـامالا ر
املنازل .ت اللجنة بقلق أمضاً إل أئ الد لة الررا مل تصدِّا على اتفاقياا منظمـة العمـل
الد ليـــة التاليـــة :اتفاقيـــة املســـا اة ر األجـــت  ( 1٩٥1 ،قـــم  ،)100اتفاقيـــة التمييـــز (ر
ايلتخدام امل نة) ( 1٩٥8 ،قم  ،)111اتفاقية العمال املنـزلي  ( 2011 ،قم  18٩
).
 - ٣7حت( اللجنة الد لة الررا على القيام اا ملي:
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(أ) أئ تكثف اق تني املب لة لتحتمل القرـاع غـ النظـامي للعمالـة تقليصـ
تد جيياً ،تقضي على اقتانا ا يكلية لعدم املسا اة التمييـز امل ـين؛ تقلـ الفجـتة ر
األجت ب اقنس مر خالل إنفاذ مبدأ املسا اة ر األجر عر العمل املتسا ذ القيمة؛
(ب) أئ تفرل جزاءاا منالبة لرنيع التحرش اقنسي ر مكائ العمل؛ تكفـل
حتل املرأة إل العدالة ر قضاما التمييز ر العمالة ،اا ر ذل على ألاس احلمل؛
(ج)
(ني)

الررا؛
الد لة

أئ هرذ عملياا تفتيش منتظمة للعمل هبدا إنفاذ ايمتثال لقتان العمل؛
أئ تقدم بياناا ر التقرمر الد ذ املقبل عر حالة العامالا املنــزلياا ر

(ل) أئ تنظر ر التصدمق على اتفاقياا منظمـة العمـل الد ليـة التاليـة :اتفاقيـة
املســا اة ر األجــت  ( 1٩٥1 ،قــم  ،) 100اتفاقيــة التمييــز (ر ايلــتخدام امل نــة)،
 ( 1٩٥8قم  ،)111اتفاقية العمال املنـزلي  ( 2011 ،قم .)18٩
الصحة
 - ٣8تثين اللجنة على الد لة الررا علـى براجم ـا الناجحـة الراميـة إل منـع انتقـال ـ س
نقـ املناعــة الب ــرمة مــر األُم إل الرفــل .غـ أئ اللجنــة ي زال مســا لا القلــق إزاء تف ِّـي
ـ س نقـ املناعــة الب ــرمة اإلمــدز عمليــاا اإلج ــال غـ ايمــر ،ممــا ألـ م ر زمــانية
معدل الت ياا النفالية .مسا اللجنة القلق ب كل خاص مر أن غم السـماح باإلج ـال
عندما تكتئ حياة احلامـل ر خرـر ،نـ جيـرم ر قضـاما ايغتصـاب لـفاح احملـا م الت ـته
االقــي ال ــدمد لألجنــة .ت ــعر اللجنــة بــالقلق أمضــًا إزاء ا تفــاع معــدل يــاا الريفضــع،
حل ل إزاء التقـا مر املتعلقـة ا حد نيمـة ـرص حـتل املـرأة إل خـدماا منتجـاا الصـحة
اقنسية اإلجنابية ،ي ليما التحتل إل لاةل منع احلمل.
 - ٣٩تتحي اللجنة الد لة الررا بائ تقتم اا ملي:
(أ) تكثيف اق تني الرامية إل مكا حة س نق املناعـة الب ـرمة اإلمـدز،
خاحة ايلتراتيجياا التقاةي ة ،زمانية تـت العـالج املضـاني للف لـاا العكتلـة جمانـاً
قميع النساء املصاباا بف س نق املناعـة الب ـرمة أ اإلمـدز ،ي لـيما احلتامـل ،مـر
أجل منع انتقال العـد مـر األُم إل الرفـل ،ضـالً عـر الرجـال املصـاب بفـ س نقـ
املناعة الب رمة أ اإلمدز؛
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(ب) تعدمل ت رم عا ا مـر أجـل إباحـة اإلج ـال لـيس ر احلـايا الـل تكـتئ
ي ــا حيــاة احلامــل م ــدنية حســا ،بــل ر مجيــع حــايا ايغتصــاب لــفاح احملــا م
الت ته االقي ال دمد لألجن ة؛ إلغاء هرل اإلج ال ر مجيع احلايا األخر ؛
(ج) تعزمــز برنــام ن احلــد مــر الت يــاا النفالــية يــاا الريفضــع األطفــال
حلفالـــة التنفيــ الكامـــل لربنـــام ن الرعامـــة التتليدمـــة اجملانيـــة ،مـــع تتلـــيع نرـــاا تغريتــ
اقغرا ية ،مر خالل تت ما مكفي مر املتا ني املالية الب رمة؛
(ني) تعزمز تد ما القـابالا املمرضـاا مـر أجـل حتسـ ليفـبيفل حـتل املـرأة

ملالةمة؛
الفتاة إل الرعامة الصحية ا
(ل) حلفالة حصتل النساء الفتيـاا علـى املعلتمـاا املتعلقـة بالصـحة احلقـتا
اقنسية اإلجنابية ،ضالً عر التحتل إل اادماا ذاا الصلة ،اا ي ا لاةل منع احلمل؛
( ) اعتمــاني خرــة شــاملة ذاا ألــداا ملشــراا اضــحة ترمــي إل القضــاء
على ياا الريفض ع.
  ا يلتحقاقاا ايقتصانيمة ايجتماعية
 - 40حتيط اللجنة علماً اا تب ل الد لة الررا مـر ج ـتني لتضـع الـتراتيجياا للحـد مـر
الفقر مر خالل األن رة املدا ة للدخل تت رص احلصتل على ايةتمانـاا البالغـة الصـغر.
بيد أهنا ت عر بالقلق ألئ بعض العـانياا التقاليـد تـلثر علـى احليـاة ايجتماعيـة للمـرأة علـى
رص حت ا إل املتا ني ايقتصانيمة .مسـا اللجنـة القلـق أمضـًا إزاء عـدم جـتني معلتمـاا
عــر قابليــة تربيــق قــانتئ الضــمائ ايجتمــاعي ( )2012علــى املــرأة ر قرــاع العمالــة غ ـ
النظاميــة .مســا لا القلــق حل ـ ل إزاء اي تقــا إل معلتمــاا عــر م ــا حلة املــرأة ر ضــع
خرط التنمية ايقتصانيمة ود نيمة الفرص املتاحة ا للتحتل إل مرا ق ايةتمائ القر ل.
 - 41تتحي اللجنة الد لة الرـرا بتكثيـف ج تنيلـا الراميـة إل احلـد مـر الفقـر حتقيـق
التنمية املستدامة مر خالل تيس م ا حلة املرأة ر ضع خرـط التنميـة ايقتصـانيمة زمـا نية
ــرص حــت ا إل مرا ــق ايةتمــائ القــر ل .تتحــي اللجنــة الد لــة الرــرا أمض ـاً بــائ
تتاحل تكثيف ج تنيلا الرامية إل القضاء على مجيـع العـانياا التقاليـد الـل تـلثر لـلباً ر
حصتل املرأة على املتا ني ايقتصانيمة .ترلا اللجنة إل الد لة الررا أئ تقدم ر تقرمرلا
الد ذ املقبل معلتماا عر قابلية تربيق قانتئ الضمائ ايجتماعي (  )2012على املرأة ر
قراع العمالة غ النظامية عر ليف بل اينتصـاا القانتنيـة املنالـبة للمـرأة مـر أجـل املنا سـة
على منح ايمتيازاا /أ احلصتل على تعتم ض منالا عر قدائ األ اضي.
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املرأة الرمفية
 - 42حتيط اللجنة علماً جب تني الد لة الررا الرامية إل تعزمـز التنميـة الرمفيـة ،اـا ر ذلـ
مر خالل إحدا شـ انياا الـتخدام األ اضـي الز اعيـة لفاةـدة النسـاء .بيـد أئ اللجنـة ت ـعر
بــالقلق إزاء اخنفــال م ــا حلة املــرأة الرمفيــة ر حــنع القــرا  ،ي لــيما ر ضــع السيالــاا،
ود نيمة رص حت ا إل التعليم العمالـة الرعامـة الصـحية .ت ـعر اللجنـة بـالقلق بتجـ
خاص ألئ النساء الرمفيـاا مـتاج ر حـعتباا ر احلصـتل علـى ااـدماا األلالـية بسـبا
النـــزاعاا ر بعــض املنــاطق الرمفيــة .تالحــة بقلــق أمض ـاً التقــا مر الــتا نية ب ــائ عمليــاا
اإلخــالء القســرذ مــر األ اضــي ،ي لــيما مــر قاَب ـل اقــيش ،منح ــا بعــد ذل ـ ر شــكل
امتيازاا إل شرحلاا أجنبية.
 - 4٣تتحــي اللجنــة الد لــة الرــرا ب لغــاء مجيــع احلــتاجز الــل حتــد مــر م ــا حلة املــرأة
الرمفية ر ضع السيالاا؛ تتليع نراا الربام ن الراميـة إل تيسـ حصـت ا علـى التعلـيم
العمالــة الصــحة لتعزمــز متكين ـ ا اقتصــانيماً .تتحــي اللجنــة الد لــة الرــرا أمض ـاً بكفالــة
إجـراء م ـا اا عالـة مـع اجملتمعـاا احملليـة املتضـر ة قبـل مـنح ايمتيـازاا لل ـرحلاا أ
أطراا ثالثة مر أجل ايلتغالل ايقتصانيذ لأل اضي األ اضي ال ل ت غل ا أ تسـتخدم ا
النساء تقليدماً ؛ احلصتل على املتا قة احلرة املسبقة املستن ة للنساء املتضر اا .
املرأة ر يمة اخ ال مالية األقلياا اإلثنية األخر
 - 44ت ــ اللجنــة االحظا ــا ااتاميــة الســابقة (انظــر  ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقــرة
 ،)42تالحــة بقلــق أئ ضــع املــرأة ر يمــة اخـ ال ــمالية مل متحســر .مســا اللجنــة
القلق ب كل خاص ب ائ ما ملي:
(أ) أئ الت رني املرتل للنساء الفتياا ،ي ليما مر أحتل الر لينجيا الكامائ،
مد ع ر للعيش ر فر ا معي ية منت ر ي ا القمع مع ود نيمة رص حصت ر علـى ااـدماا
األلالية ،اا ي ا التعليم العمالة الرعامة الصحية ،مقيد قد ر على التنقل حبرمة؛
(ب) أئ ايشتراطاا احمللية الل تلزم النساء الفتياا باحلصتل علـى تصـا مح قبـل
الســفر تفــرل قيــتنياً ي مــرب ــا علــى تنقل ـ ر ،األمــر ال ـ ذ مقــيم حــتاجز حلــب ة أمــام ر ر
احلصــتل علــى التعلــيم الرعامــة الصــحية الرعامــة الربيــة ر حــايا الرــتا ا غ لــا مــر
اادماا األلالية؛
(ج) تعرل النساء الفتياا ألعمال العنف اقنسا ر لياا النــزاعاا املسـلحة
العنف الراةفي؛
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(ني) خضتع املرأة ،بسبا الت رمعاا بسبا األنظمة احمللية ،لقيتني علـى احلمـل
املباعدة ب التينياا ،حبي( ميفرلا من ا أي تنجا أحلثر مر طفل أئ تتقيد باملباعـدة بـ
التينياا بستة ثالث ش راً على األقل؛
(لـ) أئ ود نيمــة التحــتل إل تســجيل الــتينياا أ اا ا تمــة ،مــا مقتــرئ هبــا
جــراء تربيــق قــانتئ اقنســية لعــام  1٩82الـ ذ عفـى عليـ الــزمر ،هعــل العدمــد مــر النســاء
الفتياا حلاهنر عدمياا اقنسية؛
( ) تعرل النساء الفتياا ارر ايهـا هبـر رمبـ ر بسـبا انعـدام ااـدماا
األلالية رل قيتني غ مرب ة على تنقل ر؛
(ز) أن علـى الـرغم مـر اتفـاا قـف إطـالا النـا علـى الصـعيد الـتطين ،تسـتمر
ا جماا الل تـلثر لـلبًا علـى النسـاء الفتيـاا ،اـا ر ذلـ ايعتـداءاا األخـ ة علـى أحـد
املساجد ،مقـربة للمسـلم ممتلكـاا أخـر ر منرقـة بـاغت لـط ميامنـا  ،حلـ ل علـى
قاعة لصالة املسلم أمضاً ر يمة حلاش مشال ميامنا ؛
(ح) أن على الرغم مر عقـد مـلمتر بـانغلتن للسـالم للقـرئ احلـانيذ الع ـرمر ر
آب/أغسرس  2016إن اء قنـة طنيـة للسـالم املصـاحلة ترألـ ا مست ـا ة الد لـة ،لـيس
لنات ما مدل على أئ النساء مر مجاعاا األقلياا اإلثنية ممثالا ر اللجنة التطنية.
 - 4٥إئ اللجنة ،إذ تيف حلِّ ر بتتحيا ا السـابقة (انظـر  ،CEDAW/C/MMR/CO/3الفقـرة ،)4٣
تتحي الد لة الررا اا ملي:
إلغــاء مجيــع األنظمــة احملليــة الــل تقيــد ني ئ مــرب حرمــة تنقــل النســاء ر يمــة
(أ)
اخ ـ ال ــمالية حتــرم ر مــر التمتــع الكامــل حبقــتق ر ر التعلــيم العمالــة الرعامــة الصــحية
الرعامـــة الربيـــة ر حـــايا الرـــتا ا ر التقـــت املنالـــا ،ي لـــيما ر حـــايا الرـــتا ا
األ ضــاع الــل ــدني احليــاة ،إلغــاء األنظمــة احملليــة الــل تقيِّ ـ د الــتينية تفــرل املباعــدة ب ـ

التينياا؛
(ب) مباشرة التحقيقاا ت اً ر قضاما العنـف اقنسـا الـ ذ مسـت دا نسـاء
الر لينجيا غ لر مر نساء األقلياا اإلثنية مقاضاة مرتكبي ا ،حلفالـة إنـزال عقتبـاا
منالبة باملُدان ؛
(ج) حلفالـــة حصـــتل النســـاء الفتيـــاا امل ـــرنياا نياخليـ ـًا علـــى ااـــدماا
األلالية ،اا ر ذل التعليم الرعامة الصحية؛ تكثيف اق تني مر أجل إعـانية تتطينـ ر
ر لياا خرة إعانية التتط احلكتمية اااحة بتيمة اخ ؛
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(ني) حلفالــة تســجيل متاليــد مجاعــة الر لينجيــا غ لــا مــر اقماعــاا اإلثنيــة،
إزالة مجيع احلتاجز الل تتاج ا نساء تياا الر لينجيا يما متعلق باقنسية؛
(لـ) تكثيــف اق ــتني الراميــة إل معاقــة األلــباب اق مــة لالهــا بالب ــر مــر
خــالل مجلــة أمــت من ـ ا تــت ــرص حصــتل نســاء تيــاا الر لينجيــا علــى ااــدماا
األلالية ،اا ر ذل التعلي م العمالة الرعامة الصحية؛
( ) التعجيــل ب ن ــاء ليأــة مســتقلة للتحقيــق ر انيعــاءاا العنــف ضــد نســاء
تياا األقلياا اإلثنية ،اـا ر ذلـ العنـف اقنسـي العنـف اقنسـا ؛ مقاضـاة اقنـاة
املزعتم إنزال عقتباا منالبة هبم ،ر حال إنيانت م؛
(ز) اذــاذ تــداب وــدنية ــدا إل ضــمائ م ــا حلة ممــثالا جممتعــاا نســاء
األقليــاا اإلثنيــة ر عمليــاا الســالم ،اــا ر ذل ـ العمليــاا املتعلقــة ارحلــة النـــزاعاا
مرحلة ما بعد النـزاعاا.
الز اج العالقاا األُلرمة
 - 46ت اللجنة إل أئ قتان الد لة الررا املتعلقة بالز اج متنتعة تسـتند إل اينتمـاء
الدمين للرر املقبل على الز اج .بيد أهنا مسا لا القلـق إزاء اعتمـاني القـتان األ بعـة الـل
تسمى ”قتان يامة العرا الدمر“ ر عام  ،201٥لي قتان متيز ضد النساء الفتيـاا،
التنانياً إل أمت من ا إثنيت ر نيمن ر .مسا اللجنة القلق بتج خاص ب ائ ما ملي:
(أ) مفــرل القــانتئ ااــاص بــاملرأة البتذمــة قيــتنياً علــى النســاء البتذمــاا الالةــي
مرغنب ر الز اج مر جال على غ نيمن ر؛
(ب) مفرل قانتئ الز اج األحانيذ عقتباا علـى ال ـرحلاء غـ املتـز ج الـ مر
متساحلنتئ ،قد مكتئ لتنفي ه أثر غ متنالا على املرأة؛
(ج) إمكانية التخدام قانتئ تنظيم النمـت السـكا الرعامـة الصـحية ،الـ ذ مقيـد
حق املرأة ر حرمة اختيا عدني أطفا ا املباعـدة بينـ م ر الـتينية ،ر زمـانية تقييـد الـتينية ر
أ لاط نساء األقلياا اإلثنية ،ي ليما نساء الر لينجيا ر يمة اخ ال مالية؛
(ني)
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 - 47حت( اللجنة الد لة الررا على القيام اا ملي:
(أ)
النمت السكا
مر ايتفاقية؛

تعدمل أ إلغاء قانتئ املرأة البتذمة قانتئ الز اج األحانيذ قانتئ تنظيم
الرعامة الصحية مر أجل حلفالة امتثـال قـتان الـز اج للمـانيت 16 2

ع احلد األنيىن للسر القانتنية للز اج اتا قة التالدمر مر أجـل القضـاء
(ب)
علـى ز اج األطفــال حلفالــة تــت احلمامــة قميــع النســاء املقــبالا علــى الــز اج اتجــا
القتان العيف ر ية الدمنية.
الرب تتحلتل ايختيا ذ لالتفاقية
 - 48ت جع اللجنة الد لة الررا على التصدمق على الرب تتحلتل ايختيا ذ لالتفاقيـة
على القبتل ،ر أقرب قـت ممكـر ،بـن تعـدمل الفقـرة  1مـر املـانية  20مـر ايتفاقيـة
ب ائ متعد اجتماع اللجنة.
إعالئ من اج عمل بيج
 - 4٩تدعت اللجنة الد لة الررا إل ايلتعانة ب عالئ منـ اج عمـل بـيج ر اق ـتني
الل تب ا لتنفي أحكام ايتفاقية.
خرة التنمية املستدامة لعام 20٣0
 - ٥0تدعت اللجنة إل حتقيق املسا اة احلقيقية بـ اقنسـ  ،قـًا ألحكـام ايتفاقيـة ،ر
مجيع مراحل عملية تنفي خرة التنمية املستدامة لعام .20٣0
التعميم
 - ٥1ترلــا اللجنــة إل الد لــة الرــرا أئ تكفــل تعمــيم ل ـ ه املالحظــاا ااتاميــة ر
التقت املنالا ،باللغة الرمسية للد لة الررا ،على مجيع املللساا احلكتمية املعنية علـى
مجيع الصيف عد (على الصعيد التطين احمللـي ،علـى حـعيد املقاطعـاا) ،ي لـيما احلكتمـة
التزا اا الربملائ ج از القضاء ،مر أجل إتاحة تنفي لا تنفي ًا تاماً.
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التصدمق على معالداا أخر
 - ٥2تالحة اللجنـة أئ مـر شـائ انضـمام الد لـة الرـرا إل حـكتت حقـتا اإلنسـائ
الد ليــة الرةيســية التســعة(  )1أئ معــزز متتــع النســاء حبقــتا اإلنســائ احلرمــاا األلالــية
املكفتلة ر ر حلا ة مناحي احلياة .لـ ل ت ـجع اللجنـة الد لـة الرـرا علـى النظـر ر
التصـدمق علـى الع ـد الــد ي ااـاص بـاحلقتا املدنيـة السيالــية؛ الع ـد الـد ي ااــاص
باحلقتا ايقتصانيمة ايجتماعية الثقا ية؛ ايتفاقيـة الد ليـة للقضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييز العنصرذ؛ اتفاقية منالضة التع ما غ ه مر ضر ب املعاملة أ العقتبة القالـية
أ الالإنسانية أ امل ينة؛ ايتفاقية الد ليـة حلمامـة حقـتا مجيـع العمـال امل ـاجرمر أ ـراني
رلم؛ غ لا مر معالداا حقتا اإلنسائ األلالية الل مل تصدِّ ا علي ا بعد.
أُل 
املساعدة التقنية



 - ٥٣تتحي اللجنة بـائ تنظـر الد لـة الرـرا ر التمـاس املسـاعدة التعـا ئ الـد لي ،
ايلتفانية مر املساعدة التقنية ر ضع تنفي برنام ن شامل م دا إل تنفيـ التتحـياا
امل حلت ة أعاله ايتفاقية حلكل .يا اللجنة أمضاً بالد لـة الرـرا متاحـلة تعا هنـا مـع
التحلايا املتخصصة الربام ن التابعة ملنظتمة األمم املتحدة.
متابعة املالحظاا ااتامية
 - ٥4ترلــا اللجنــة مــر الد لــة الرــرا أئ تقــدم ،ر غضــتئ عــام  ،معلتمــاا خري ـة عــر
اارتاا املتخ ة تنفي اً للتتحياا التا نية ر الفقرت ( 1٥أ) (ني)( 4٥ ،ني) ( ) أعاله.
إعداني التقرمر املقبل

 - ٥٥تـــدعت اللجنـــة الد لـــة الرـــرا إل تقـــدل تقرم رلـــا الـــد ذ الســـانيس ر متـــتز/
متلي .2020

__________
( )1الع ــد الــد ي ااــاص بــاحلقتا ايقتصــانيمة ايجتماعيــة الثقا يــة؛ الع ــد الــد ي ااــاص بــاحلقتا املدنيــة
السيالية؛ ايتفاقية الد لية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـرذ؛ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة؛ اتفاقيــة منالضــة التع ـ ما غ ـ ه مــر ضــر ب املعاملــة أ العقتبــة القالــية أ الالإنســانية
أ امل ينة؛ اتفاقيـة حقـتا ا لرفـل؛ ايتفاقيـة الد ليـة حلمامـة حقـتا مجيـع العمـال امل ـاجرمر أ ـراني ألـرلم؛
ايتفاقية الد لية حلمامة مجيع األشخاص مر ايختفاء القسرذ؛ اتفاقية حقتا األشخاص ذ ذ اإلعاقة.
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 - ٥6ترلا اللجنة إل الد لة الررا اتباع املبانيا التتجي يـة املنسـقة لإلبـالغ اتجـا
املعالــداا الد ليــة حلقــتا اإلنســائ ،اــا ر ذل ـ املبــانيا التتجي يــة املتعلقــة بتقــدل ثيقــة
ألالية متح دة ثاةق خاحة اعالداا بعين ا (انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األ ل).
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