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المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث ألفغانسـتا

ألفغانستان*

 )CEDAW/C/AFG/3في جلسـتهاا 1759

و  1760انظر  CEDAW/C/SR.1759و  ،)CEDAW/C/SR.1760المعقودتهن في  18شباط/فبراير

 . 2020وترد قـ ــاامـ ــة القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارـ ــا واأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ــة التي ـ ــار ـ ــا ال ري العـ ــام ـ ـ لمـ ــا قب ـ ـ الـ ــدورة في الو قـ ــة
 ،CEDAW/C/AFG/Q/3وترد ردود فغانستا في الو قة .CEDAW/C/AFG/RQ/3

ألف  -مقدمة
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تعرب اللجنـة نن تقـدير ـا لتقـدرم الـدولـة الررر تقرير ـا الـدوري الثـالـث .كمـا تقـدر ردود ـا الةر ـة

نلى قاامة القســارا واأل ـ لة التي ارااا ال ري العام لما قب الدورة .وتراب بالعرض الش ـ وي ال ي قدم
الوف ــد وي ــاترسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ــات ات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ــة المق ــدم ــة ردا نلى األ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ــة التي اراتا ــا اللجن ــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وي ــا ن ــا

الحوار.
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وتثني اللجنة نلى الدولة الررر تر اد ا وفدا ر ع المسـتو ،،تر ـت وريرة اتن و والثقافة بالن ابة،

اس ـ ـ ــهنة ض ـ ـ ــافي ،و ـ ـ ــم الممث الداام ألفغانس ـ ـ ــتا لد ،ملتب األمم المتحدة والمنظمات الدول ة األخر ،في

جن ف ،ناضـر امد ندرشـا ،فسـ نن ممثلهن نن و اررة شـاو المرة ،والمحلمة العل ا ،وو اررة الدولة لشـاو
الس و ،وو اررة الةارج ة ،ونسا من مجلس نواب الشعب.

باء  -الجوانب اإليجابية
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تراـب اللجنـة بـالتقـدو المحرر منـ النظر في نـاو  2013في تقرير الـدولـة الررر الجـامع للتقريريهن

الدوريهن األول والثاني في اال ر ع باتض اات التشريع ة ،وال

ما انتماد ما يلي:

قانو ملافحة جراام االتجار باألش ــةات وتاريب المااجرين ،ال ي َّرجربو بموجب االتجار
)
ألغراض اال تغ ل الجنسي واال تغ ل في العم  ،في ناو 2017؛

* انتمدتاا اللجنة في دورتاا الةامسة والسبعهن  28-10شباط/فبراير .)2020
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ب)

ـ ـ ـ ـ ــد اتنس ـ ـ ـ ـ ــان ة وجراام اتبادة

القانو الجنااي ،ال ي يتس ـ ـ ـ ـ ــمن الاما تتعل بالجراام

الجماع ة وجراام الحرب ،وال ي بموجب َّرجربو االغتصـاب ،واالتجار ألغراض اال ـتغ ل الجنسـي واال ـتغ ل
ويحظر
في العم  ،وممار ـ ـ ـ ــة باتشـ ـ ـ ــا باري اال ـ ـ ـ ــتغ ل واالنتااا الجنس ـ ـ ـ ـ ا لل ت ا ) ،والتحرَ بالنسـ ـ ـ ــا َّ ،

ويلغى إن ا مرتكبي جراام القت با ـ ـ ــم ما َّرسـ ـ ــمى ”الشـ ـ ــرر“ من المسـ ـ ــاول ة
ما َّرسـ ـ ــمى ”اختبارات الع رية“َّ ،
الجناا ة ،وال ي ضدر بموجب مر وو راا ي في ناو 2017؛
ج)

قانو االنتةابات ،ال ي َّخ ب
ص ـ ـص ـ ـ

د)

قانو اتج ار ات الجناا ة ،ال ي يتسـمن مباد توجها ة لتن ه قانو القسـا نلى العن

بموجب للنسـ ــا نسـ ــبة  30في المااة من المقاند في

مجلس نواب الشعب ،ونسبة  25في المااة من المقاند في مجالس الوالرات والمقااعات ،في ناو 2016؛

ـ ــد المرة الصـ ــادر بموجب مر ـ ــوو راا ـ ــي في ناو  ،)2009و الاما تتعل بحمارة الشـ ــاود والتحقه في

جراام االتجار باألشةات ومقا اة مرتكبهاا وتقدرمام إلى المحاكمة ،في ناو .2014
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وتراب اللجنة بالجاود التي تب لاا الدولة الررر لتحس ـ ــهن إاار ما ـ ـ ـس ـ ــاتاا و ـ ـ ـ ا ـ ــاتاا من ج

تسريع وتهرة القسا نلى التمههز

د المرة وتعزيز المساواة بهن الجنسهن ،ومن ذلك انتماد ا ما يلي:

)

الس ا ة المتعلقة بتعل م ال ت ات ،في ناو 2019؛

ب)

المرالــة الثــان ــة من خرــة العم ـ الوان ــة المتعلقــة بقرار مجلس األمن )2000 1325

لل ترة 2022-2019؛
ج)

ا ة اقوق المرة في المهراث والملك ة ،في ناو 2018؛

الةرة اال ـ ـ ــترات ج ة لو اررة شـ ـ ــاو المرة لل ترة  ،2022-2018التي َّا بددت فهاا ولويات
د)
الو اررة والموارد والمراف المرلوية؛
ـ)

للتصدي للتمههز

الةرة اال ـ ـ ـ ـ ــترات ج ة الوان ة الثالثة للتعل م لل ترة  ،2021-2017التي تتسـ ـ ـ ـ ـ من تدابهر

د ال ت ات في مجال التعل م؛

و)

ا ترات ج ة الصحة اتنجاب ة وضحة األو والولهد والر

ر)

اال ــترات ج ة وخرة العم الوان ة للقســا نلى العن

ح)

اال ترات ج ة الجنسان ة لما سات التعل م العالي ،في ناو 2016؛

ط)

اال ـ ـ ـ ـ ــترات ج ة الوان ة للص ـ ـ ـ ـ ــحة لل ترة  ،2020-2016التي تادر إلى تحس ـ ـ ـ ـ ــهن فرت

ي)

اال ترات ج ة الوان ة بشأ المزارنات لل ترة 2020-2015؛

التي تتسمن تدابهر للقسا نلى الممار ات السارة؛

لل ترة 2020-2017؛
ــد المرة لل ترة ،2020-2016

الحصول نلى خدمات الرنارة الصح ة العال ة الجودة؛

إن المـدار اممنـة ،الـ ي انتَّرر ـ بـأ المـدار والجـامعـات تتعرض للاجوو لمنع
ا)
المباد التوجها ة لحمارة المدار والجامعات من اال ـ ــتةداو العس ـ ــلري نا
تعل م ال ت ات ،وال ي بَّقربت

النزاع المسلح ،في ناو .2015
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وتراب اللجنة رسا بتصدي الدولة الررر ،في ال ترة التي انقس
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نلى الصلهن الدولههن التالههن و االنسماو إلهاما:

من النظر في تقرير ا الساب ،

)

البروتوكول االخت اري الت اق ة منا سـ ـ ــة التع يب وغهرر من

ب)

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشـ ـ ــةات ،ويةاضـ ـ ــة النسـ ـ ــا واألا ال ،الملم

القا ة و ال إنسان ة و الماهنة ،في ناو 2018؛

ـ ـ ــروب المعاملة و العقوية

الت اق ة األمم المتحدة لملافحة الجريمة المنظمة نبر الوان ة ،في ناو .2014

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
ترحـب اللجنـة بـالتـأايـد الـدول الـ ي تأظى بـا أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة وتـدعو لى عمـال
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المســـاواة بيل الجنســـيل بأكم القانون والمســـاواة القانونيةل وقأكم الواوع والمســـاواة الفعليةل وفقا ألحكا
االتفـاقيـة ف جميع م ارحـن تنفيـ الـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـا  .2030وتـ ِّر ر اللجنـة بـأهميـة ال ـدف 5
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعد التمييز ف جميع األهداف السـععة عشـر .وتأث الدول َة اللرف
على االعتراف بالمرأة بوصــــــــف ا مأرة التنمية المســــــــتدامة ألفغانســــــــتان وعلى اعتما الســــــــيا ــــــــات

واال تراتيجيات المنا عة تأقيقا ل ا الغرض.

ال  -البرلمان
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تشـــــــــد اللجنـة على ور الســـــــــللـة التشـــــــــريليـة الأـا ـــــــــم ف

فـالـة التنفيـ ال ـامـن ل التفـاقيـة

مجلس نواب الشــــــــعب لى أن
وانظر المرفق الســــــــا ز مل الجزء الثان مل الو يقة A/65/38ل .وتدعو
َ
اتخ وفقا لوالاتا الخلوات الالزمة بشــــــأن تنفي ه ح المالحظات الختامية اعتعا ار مل اىن وحتى تقديم
التقرير الدوري التال بموجب االتفاقية.

هاء -

واع القلق الرئيسية والتوصيات
التعريف باالتفاقية
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ت اظ اللجنــة الجاود التي تبـ لاــا الــدولــة الررر لترجمــة توضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات اللجنــة إلى اللغــات الوان ــة،

غهر

رلو نسـ ـ ـ ــا مجلس نواب الشـ ـ ـ ــعب

ا ع المنظمـات الوان ـة والـدول ـة نلهاـا ،وتوع ـة رنمـا المجتمعـات المحل ـة والزنمـا الـ دينههن بـاالت ـاق ـة.
وإ ْ
اللجنة ت اظ بقل

ر الجاود لم تكن كا ة لسـ ـ ـ ــما

و فراد السـ ــلرة القسـ ــاا ة والموم و العمومهو وموم و إن اذ القانو والمحامو نلى نلم كار بحقوق المرة
بموجــب االت ــاق ــة ،والم اظــات الةتــام ــة للجنــة ،واجتاــاداتاــا القس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا ــة بموجــب البروتوكول االخت ــاري،

وتوض اتاا العامة ،وم اوو المساواة ال عل ة بهن المرة والرج .
- 10

وموظف

وتوصــــ اللجن وة الدول َة اللرف بتزويد أعضـــــاء مجلس نواب الشـــــعب وأف ار الســـــللة القضـــــائية

نفاذ القانون بتدريب منتظم بشـــــــأن االتفاقية بما ف ذل المالحظات الختامية للجنة لتمكين م

مل تلبيق االتفاقية معاشرة وتفسير التشريعات الوطنية ف ضوئ ا.
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اإلطار الد توري والتشريع
- 11
نلى

ــا

ت اظ اللجنة بقل ندو جود إشـ ـ ــارة في الد ـ ـ ــتور إلى

ـ ـ ــباب محدبدة للتمههز ،بما في ذلك التمههز

نوع الجنس والجنس .ويســاور ا بالا القل أل قانو القســا نلى العن

ــد المرة لعاو 2009

بعد في مجلس نواب الش ــعب ،وألن نقب انتماد القانو الجنااي في ناو ،2017
والقانو الجنااي لم َّيناقش ــا َّ
ـ ـ ـ ــد المرة .وتشـ ـ ـ ــعر اللجنة بقل خات إ ار األالاو التمههزية الواردة في القانو
َّلغي البند المتعل بالعن

المدني لعاو  1977وقانو األاوال الشــةص ـ ة للش ـ عة لعاو  2009ما يتعل بزواج األا ال والر ق وتعدد

الزوجات والمهراث والوضـ ــارة نلى األا ال ،وإ ار تجريم ما َّرسـ ــمى ”الجراام األخ ق ة“ ،من قبه الاروب من
المنزل و الزنا ،بموجب القانو الجنااي.
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ش يا مع التوصـية العامة روم  28و2010ل بشـأن االلتزامات األ ـا ـية للدول األطراف بموجب
وتم ـ

الما ة  2مل اتفاقية القضـاء على جميع أشـكال التمييز ضـد المرأة تأث اللجن وة الدول َة اللرف على تعدان
ـــتورها ليشـــمن أ ـــعابا مأد ة للتمييز بما ف ذل التمييز على أ ـــاز الجنس ونول الجنس .وتوصــ

اللجن وة الدول َة اللرف بإلغاء األحكا التمييزية ضــــد النســــاء والفتيات مل القانون المدن والقانون الجنائ
ووانون األحوال الشخصية للشيعة.
تعريف التمييز ضد المرأة
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رساور اللجنة القل إ ار ندو وجود تعريف للتمههز

- 14

وتوص ـ اللجنة بأن تدرا الدولة اللرف ف

د المرة ،وفقا للمادة  1من االت اق ة ،في الد تور.
ــتورها وف تشــريعات ا تعريفا للتمييز ضــد المرأة

يشــمن التمييز المعاشــر واير المعاشــر ف المجاليل العا والخا

وفقا للما ة  1مل االتفاقية.

بما ف ذل أشــكال التمييز المتداالة

العدالة االنتقالية وإمكانية اللجوء لى القضاء
- 15

رس ـ ـ ــاور اللجنة قل بالا أل النس ـ ـ ــا رعانهن بش ـ ـ ــل غهر متنا ـ ـ ــب من انعداو العدالة نت جة للنزاع.

وتراب بإنش ـ ــا ملتب المدني العاو لمديرية التحقه في الجراام الدول ة لك الة مقا ـ ــاة مرتكبي الجراام

ـ ــد

اتنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـة وجراام اتبـادة الجمـاع ـة وجراام الحرب ،وتح ل نلمـا بـالتحـدرـات التي واجاتاـا الـدولـة الررر في
المنـاا  ،ممـا د ،إلى البـ

ممـار ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الرقـابـة ال عـالـة و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـا األمن في بع
الجنس ــاني ــد النس ــا من بقب دل ات العدالة غهر الر ــم ة مث مجالس الجهرغا ومجالس الش ــور .،وت اظ
اللجنة بقل بالا ا ـتمرار العن

الجنسـاني

ـد النسـا وال ت ات ،بما في ذلك العن

في جم ع مجــاالت الح ــاة في الــدولــة الررر .وفي الوق ـ

في اـاالت من العن

الجنسـي المتصـ بالنزاع،

ال ـ ي تح ل ـ اللجنــة نلمــا بمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قــانو

المص ـ ـ ـ ـ ــالحة في المنارنات المدن ة ،ال ي يادر إلى تنظ م اختص ـ ـ ـ ـ ــات مجالس الجهرغا ومجالس الش ـ ـ ـ ـ ــور،
ون قتاا بالمحاكم العادرة ،فإناا تشعر بالقل إ ار ما يلي:

والتمههز الجنسانههن

)

إاالة العديد من قسارا العن

ب)

التمههز الـ ي تنروي نل ـ في كثهر من األا ـا الق اررات التي تتةـ ـا دل ـات العـدالـة غهر

ومجالس الشور ،للحصول نلى المشورة و التوض إلى تسوية ،وال
الر م ة
4/21

ر

د النسا وال ت ات إلى مجالس الجهرغا

ما في المناا الريف ة والناا ة؛

د النسا وندو امتثالاا للد تور ول ت اق ة؛
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ج)

دو نقاب.
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ا ـ ــتمرار مرور الجراام

ـ ــد اتنسـ ــان ة ،بما فهاا العن

الجنسـ ــاني

ـ ــد النسـ ــا وال ت ات،

وتوصـ اللجنة تمشـيا مع توصـيت ا العامة روم  35و2017ل بشـأن العنف الجنسـان ضـد المرأة

الصـــا رة تأداثا للتوصـــية العامة روم  19ومع توصـــيت ا العامة روم  33و2015ل بشـــأن لجوء المرأة لى
القضاء بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
)

توفير التـدريـب اإللزام للقضـــــــــاة وجميع المـدعيل العـاميل المكلفيل بـالعمـن ف مـداريـة

ب)

تنقيح مشـرول وانون المصـالأة ف المنازعات المدنية لضـمان أن تبل المأاام العا ية

التأقيق ف الجرائم الدولية بشأن التلبيق الصار للقوانيل الت وت ِّر
جر العنف الجنس المتصن بالنزال؛

ف وضـــــايا العنف والتمييز الجنســـــانييل ضـــــد النســـــاء بدال مل رليات العدالة اير الر ـــــمية مثن مجالس

الجيراا ومجالس الشورى؛

رليات العدالة اير الر ـمية تأدادا واضـأا وضـمان تم اكل النسـاء مل

ج)

تأداد ااتصـا

د)

جمع وتألين ونشـــــر بيانات عل طبيعة وعد حاالت العنف والتمييز الجنســـــانييل ضــــد

اللعل أما المأاام العا ية ف أي ورار تتخ ح مجالس الجيراا أو مجالس الشورى؛

النسـاء الت تم حل ا عل طريق رليات العدالة الر ـمية واير الر ـمية بأيث ت ون مصـنفة حسـب الجنس
والعمر والمجموعة اإل نية واإلعاوة والعالوة بيل الضأية والجان ؛
ـ)

وامة شــ ـرااات مع المنظمات اير الأكومية ذات الصــــلة الت تقد المعونة القضــــائية

وتدريب المســـاعدال القانونييل على مســـاعدة النســـاء والفتيات وال ـــيما اللوات يعشـــل ف مناطق اير

ظم العدالة الموازية؛
رمنة ونائية وريفية على التعامن مع ون و
و)

مواصـــلة تو ية القضـــاة والمدعيل العاميل وأف ار الشـــرطة والمأاميل وعامة الجم ور

بمل في م زعمـاء المجتمعـات المأليـة والزعمـاء الـدانيون بـأهميـة التصـــــــــدي النت ـااـات حقو المرأة مل

االل نظا العدالة الر م وليس مل االل مجالس الجيراا ومجالس الشورى؛
ر)

اال تمرار ف زيا ة عد القاضيات وضابلات الشرطة؛

ح)

ضمان التأقيق ف العنف الجنس المتصن بالنزال ومقاضاة مرت بيا على وجا السرعة

ومســــــــاءلت م و عم حق المرأة ف االنتصــــــــاف بما ف ذل الأصــــــــول على تعويضــــــــات ا ية وفعالة

عل االنت ااات.

الج از الوطن للن وض بالمرأة
- 17

ت اظ اللجنة ن تم إا ق مشـ ـ ــروع تجريبي بشـ ـ ــأ المهزنة المراع ة للمنظور الجنسـ ـ ــاني في ـ ـ ـ

و اررات .غهر

اللجنة ال تزال اللجنة تشـعر بالقل إ ار محدودرة الموارد البشـرية والتقن ة والمال ة المةصـصـة

للجاار الواني للناوض بالمرة.
- 18

واللجنة ذ ت رر تأايد توصـيات ا السـابقة و CEDAW/C/AFG/CO/1-2الفقرة 19ل فإن ا

تدعو لى أن تقو الدولة اللرف بما ال :
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)

عم وزارة شــــــــأون المرأة وتزويدها بالموار العشــــــــرية والتقنية والمالية ال ا ية للوفاء

بوالات ا المتعلقة بالمساواة بيل الجنسيل وحقو المرأة؛
ب)

للن وض بالمرأة؛
ج)

وضـــــــــع طـار زمن واضـــــــــح لتوطيـد وتعزيز القـدرات الوطنيـة والمأليـة للج ـاز الوطن
مواصـــــــ ـلـة توفير التـدريـب على الميزنـة الم ار يـة للمنظور الجنســـــــــان لجميع الو ازرات

وإ راجا ف جميع برامج التدريب ف مجال الخدمة المدنية.
المأ سة الوطنية لأقو اإلنسان
- 19

تراب اللجنة بإنادة انتماد اللجنة األفغان ة المســتقلة المعن ة بحقوق اتنســا بمنحاا المركز ” ل “

بعد اال ـ ـ ــتعراض ال ي جرار التحال
اللجنة تتر ــاا امرة ،ويأ

العالمي للما ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الوان ة لحقوق اتنس ـ ـ ــا في ناو  ،2019ويأ

ريعة من ضـ ـ الم و ــهن الثمان ة المتبقهن م من النس ــا  .بهد

اللجنة تش ــعر

بالقل أل الرا س رمار ض ا ات كاملة ما يتعل بتعههن نسا اللجنة ،بما في ذلك منصب الراا ة.
- 20

واللجنة ذ ت رر تأايد توصـ يت ا الســابقة و CEDAW/C/AFG/CO/1–2الفقرة 21ل فإن ا

توصـ بأن ت فن الدولة اللرف بأن ت ون عملية ااتيار أعضـاء اللجنة األفغانية المسـتقلة المعنية بأقو

اإلنســـان شـــفافة وتشـــار ية ووائمة على الجدارة تمشـــيا مع المعا ئ المتعلقة بمر ز المأ ـــســـات الوطنية

لتعزيز وحماية حقو اإلنسان ومعا ئ باريسل.
التدابير الخاصة المأوتة
- 21

تراب اللجنة بتةص ـ ح اصــة قدر ا  50في المااة لمشــاركة المرة في مجالس التنم ة المجتمع ة.

بهد ناا تشعر بالقل إ ار ندو وجود تدابهر خاضة ماقتة في مجاالت من قبه االاتما والقروض ،والصحة،
والتعل م ،والعمالة ،والسـ ـ ـ ـ ـ و واألمن ،بما في ذلك بالنس ـ ـ ـ ــبة للنس ـ ـ ـ ــا وال ت ات ال تي يواجان ش ـ ـ ـ ــلاال متعددة

ومتداخلة من التمههز.
- 22

وتوصـ ـ اللجنة بأن تعتمد الدولة اللرف تدابير ااصـــة مأوتة لضـــمان مشـــار ة المرأة مشـــار ة

ااملة ومجدية ف مجاالت مل وبين االئتمان والقروض والصـــــــأة والتعليم والعمالة والســـــــال واألمل

وقأن توجا ه ح التدابير لى النســــاء بمل في ل النســــاء الريفيات والمشــــر ات االيا والعائدات والنســــاء
ذوات اإلعاوة الالت اواج ل أشــــكاال متعد ة مل التمييز .وتوصـــ اللجنة

الة عمن لتصميم ه ح التدابير وتلبيق ا وتقييم ا.

ل بأن تضــــع الدولة اللرف

القوالب النملية والممار ات الضارة
- 23

ال تزال اللجنة تشعر بقل بالا إ ار ما يلي:
)

ا تمرار ارتكاب جراام القت با م ما َّرسمى ”الشرر“ ونقح اتب غ نناا؛

ب)

تجريم مــا َّرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمى ”الجراام األخ ق ــة“ ،من قبه ـ الزنــا و الاروب من المنزل ،بموجــب

القانو الجنااي؛
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ا ــتمرار ممار ــات رواج األا ال والزواج القســري ،وتقدرم المرة نلى ــبه الدرة تســوية

ج)

المن ــارن ــات نن اري ”منح ال ت ــات للررر امخر“) ،ورواج الب ــدل تب ــادل الزيج ــات) ،وتمتكع مرتكبي ـ ر
الجراام باتف ت من العقاب؛
و العن

إنادة إي ا النسـ ـ ـ ــا وال ت ات اللواتي رحاولن الارب من رواج األا ال و الزواج القسـ ـ ـ ــري

د)

العاالي ،واتااو النسـ ـ ـ ــا وال ت ات

إاار الزواج الزنا)؛

ـ ـ ـ ــحارا االغتصـ ـ ـ ــاب في كثهر من األا ا بإقامة ن قات خارج

ـ)

تحديد الس ــن القانوني لزواج المرة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  15ــنة ،مقاب  18ــنة للرج  ،بموجب القانو

و)

نــدو وجود معلومــات متــااــة للجماور نن خرــة العم ـ الوان ــة للقس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نلى الزواج

المدني وقانو األاوال الشةص ة للش عة؛

المبلر ورواج األا ال لل ترة 2021-2017؛

ا ـ ــتمرار الق او بما َّرسـ ــمى ”اختبارات الع رية“ ،وا ـ ــتةداو نتااجاا للتشـ ــل ك في مصـ ــداق ة
ر)
شاادة المرة في اتج ار ات الجناا ة.
- 24

واللجنة ذ ت رر تأايد توصــــــيتي ا الســــــابقتيل و CEDAW/C/AFG/CO/1-2الفقرة 25ل

فإن ا تأث الدولة اللرف على أن تقو بما ال :
)

تأسـيل جمع وتألين البيانات المصـنفة حسـب الجنس والعمر واإلعاوة واألصـن اإل ن

ب)

لغاء تجريم ما ويسمى ”الجرائم األاالقية“ مل وبين الزنا وال روب مل المنزل بموجب

يما اتعلق بجرائم القتن المرت عة با م ما ويسمى ”الشرف“؛
القانون الجنائ ؛
ج)

تو يــة الزعمــاء التقليــدايل والــدانييل والمجتمعــات المأليــة واىبــاء واألم ــات وعــامــة

الجم ور باللابع اإلجرام للممار ــــات الضــــارة وقل ارها الســــلبية على ودرة النســــاء والفتيات على التمتع

بالأقو الواجعة ل ل؛
د)

رفع الســل القانون للزواا لى  18ــنة للمرأة والرجن ون ا ــتثناء بموجب القانون

ـ)

معالجة األ ـعاب الج رية لزواا األطفال مثن الفقر وانعدا األمل و ـوء التعليم؛ وإجراء

المدن ووانون األحوال الشخصية للشيعة؛

حمالت تو يــة وــائمــة على الأقو لمنع زواا األطفــال؛ واتخــاذ جراءات م ار يــة للمنظور الجنســــــــــان
لتأسيل فر

و)

توليد الدان والعمن لألو َ ر المليشية وال يما األو َ ر الت تعول ا نساء؛
ضـــــمان رصـــــد اعتما

امن ف الميزانية لتوفير الموار لخلة العمن الوطنية للقضـــــاء

على الزواا المعكر وزواا األطفال للفترة  2021-2017وضــــــــمان اإلعالن عن ا وتنفي ها بفعالية وذل

بالتعاون مع المجتمع المدن ؛

انقلوا لى طوائف م صــــورة يجابية عل المرأة بوصــــف ا

ر)

العمن مع الزعماء الدانييل ل

ح)

حظر ما ويسمى ”ااتعارات الع رية“ وا تخدا نتائج ا أ لة ف اإلجراءات الجنائية.

ر
مشار ة نشلة ف المجتمع مما يس م ف تعزيز حقو المرأة والقضاء على العنف الجنسان ضدها؛
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العنف الجنسان ضد المرأة
تراب اللجنة بإنشــا محاكم جديدة معن ة بإناا العن

- 25

ال تزال تشـعر بقل بالا إ ار االرت اع الشـديد في مسـتويات العن
العن

ــد المرة ،ويتعههن قا ـ ات فهاا .بهد ناا

الجنسـاني

ـد النسـا وال ت ات ،بما في ذلك
ر األفعال من العقاب.

الجنســي المتص ـ بالنزاع ،وإ ار افتقار الســحارا إلى الحمارة ،وإف ت مرتكبي

وتشعر اللجنة بقل بالا إ ار ما يلي:
)

ندو وجود الاو في القانو الجنااي تَّ ب
جرو العن

ب)

الـاو قـانو اتج ار ات الجنـاا ـة لعـاو  2014التي تقع بموجباـا مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاول ـة الـب الحمـارة

ج)

الجنســاني ،بما في ذلك

الجنساني

د المرة؛

نلى نات السح ة؛
العن

بشأ

الوضــم االجتماني والتحهز القســااي

ــد النســا

ــحارا العن

الجنسـ ـ ـ ــي ،نلى النحو ال ي يتجلى في اال ـ ـ ـ ــتجواب غهر الم ام والتعل قات التي تَّبد ،نا المحاكمة
لوا السحارا الجنسي ومظار ن؛
د)

القسا نلى العن
ـ)

ندو وجود توجهاات للسـ ـ ــلرة القسـ ـ ــاا ة وموم ي إن اذ القانو بشـ ـ ــأ ك ف ة تربه قانو
د المرة ،وإن اذر المحدود ،وال

قلـة اتب غ نن العن

ما في المناا الريف ة والناا ة؛

الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب الـدور الثـانوي للمرة في المجتمع األفغـاني،

وخور السحارا من التعرض للوضم واالنتقاو من جانب َّ ر ن ومجتمعاتان المحل ة؛
و)

ندو ق او الشراة بتسجه الشلاو،؛

ر)

تقانس السلرات القساا ة نن إضدار تح يرات خر ة

ح)

تمتع الجناة باتف ت من العقاب ،وال ـ ـ ـ ـ ما الجناة من ذوي المراتب االجتماع ة الر عة،

د الجناة وإضدار وامر الحمارة منام؛

وق او الموم هن العمومههن بإخ ا األدلة و تدمهر ا وتلقهام الرشاو،؛
ط)

العدد الكبهر لحاالت العن

الجنسـاني

ـد النسـا وال ت ات التي تم

تسـويتاا نن اري

الو ـ ــااة ،وفي كثهر من األا ا دو موافقة السـ ــح ة ودو تقدرم ي مسـ ــاندة ذات مغز ،لاا ،واال ـ ــتةداو
الوا ـ ــع النراق ل ل ات التقلهدرة لتس ـ ــوية المنارنات ألغراض الو ـ ــااة ،بما في ذلك في ااالت قت اتناث،

ممـا ر ـاقم من مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــللـة اتف ت من العقـاب ويادي إلى تكرار اـاالت العن

العدالة؛

ويقوض قـة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في نظـاو

تركز القا ـ ـ ات و ــابرات الش ــراة في كابول و رات ومزار شـ ـريف وج ل دباد بس ــبب
ي)
انعداو األمن في المناا األخر ،،وقلة ندد ابرات شراة مدريات ب
وملل ات بالعم في وادات اال تجابة

األَّ رية ،وتكل ان بمااو ملتب ة؛
ا)

ندو وجود قاندة ب انات موادة بشأ العن

ل)

االفتقار إلى التجانس في التنسـ ـ ـ ـ ــه والتموي لسـ ـ ـ ـ ــما تن ه اال ـ ـ ـ ـ ــترات ج ة وخرة العم

الوان ة للقسا نلى العن
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وتأث اللجن وة تمشيا مع توصيت ا العامة روم  35الدول َة اللرف على أن تقو بما ال :
)

تعدان القانون الجنائ ليشمن أحكاما وت ِّر
جر افة أشكال العنف الجنسان ضد المرأة؛

ب)

تعدان الموا مل  22لى  39مل وانون القضـــــاء على العنف ضـــــد المرأة ال ـــــتأدا

ج)

ضـمان التأقيق الفوري والفعال وقلريقة شـفافة ف جميع االنت ااات المزعومة للقانون

المقاضاة التلقائية لمرت ب جرائم العنف الجنسان ضد المرأة ولوضع أحكا إلصدار أوامر الأماية؛
الدول لأقو اإلنســان والقانون الدول اإلنســان

مساءلة الجناة؛
د)

بما ف ذل العنف الجنس ـ المتصــن بالنزال مل أجن

ضــــمان مقاضــــاة جميع مرت ب العنف الجنســــان ضــــد النســــاء بمل في م الجناة مل

ذوي المراتب االجتما ية الر يعة والموظفيل العمومييل وضـعا الشـرطة وأف ار القوات المسـلأة ومعاوبت م
على النأو المنا ب؛
ـ)

اعتما معا ئ توجي ية تراع االعتعارات الجنســـــانية للســـــللة القضـــــائية بشـــــأن نفاذ

وانون القضـــــــاء على العنف ضـــــــد المرأة وأ ـــــــاليب وتدابير التأقيق واال ـــــــتجواب الم ار ية لالعتعارات
الجنســــــــــانيـة لمنع افـاء األ لـة أو تالف ـا ومعـاقعـة ذلـ

الجنس

بمـا ف ذلـ األ لـة العـدليـة ف حـاالت العنف

والتأقيق ف وبول الموظفيل العمومييل للرشاوى ومعاقعة ذل على النأو المنا ب؛
و)

لغاء األحكا الوار ة ف وانون اإلجراءات الجنائية الت تضــــــــع على عاتق الضــــــــأية

ر)

ضـمان حصـول النسـاء والفتيات مل ضـأايا العنف الجنسـان بصـورة فورية على و ـوبن

ح)

التصــــدي لألعراف الثقا ية والقوالب النملية الت تنلوي على تمييز والت تتســــبب ف

مسأولية طلب الأماية؛

االنتصاف الفعال والمأوى والمساعدة القانونية والجبر بما ف ذل التعويض؛

الوصــــم االجتماع المرتعل بالعنف الجنســــان ضــــد النســــاء والفتيات مل االل حمالت التثقيف واإلعال

واالتصـــال وذل بالتعاون مع المجتمع المدن والمنظمات النســـائية والزعماء التقليدايل والدانييل والرجال

والفتيان؛

ط)

تـأميل التمويـن الأكوم ال ـاف ألمـاال اإلاواء ومرااز الأمـايـة المتـاحـة للنســــــــــاء ف

جميع أنأـاء البلـد و عم المنظمـات اير الأكوميـة الت تـدار أمـاال اإلاواء وتقـد اـدمـات الـدعم للنســـــــــاء

ضأايا العنف الجنسان ؛
ي)

النساء والفتيات؛

ضــــمان تشــــغين واعدة البيانات الوطنية الموحدة إل ارة القضــــايا المتعلقة بالعنف ضــــد

ا)

زيا ة عد القاضـــيات المكلفات بالعمن ف وحدات مقاضـــاة العنف ضـــد النســـاء وتعييل

ل)

تخصـــــيم التموين ال اف وتعزيز رليات التنســـــيق لضـــــمان تنفي اال ـــــتراتيجية والة

ضـــابلات شـــرطة ف وحدات اال ـــتجابة األو َ ــرية ف جميع أنأاء البلد وضـــمان حماات ل وال ـــيما ف
الواليات والمقاطعات الت تسوء في ا الأالة األمنية؛
العمن الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة للفترة .2020-2016
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االتجار بالنساء وا تغالل ل ف العغاء
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تثني اللجنة نلى الدولة الررر تنشـ ـ ـ ــاااا ،في ناو  ،2017اللجنة العل ا لملافحة جراام االخترار

واالتجار بالبشر و تاريبام وإنشا  33ملتبا في الوالرات .ومع ذلك ،فإناا ت اظ بقل ما يلي:
)

معاملة النسـ ـ ـ ـ ــا وال ت ات اللواتي رقعن

واتاامان بما َّرسمى ”الجراام األخ ق ة“؛
ب)

افتقار النسا

ـ ـ ـ ـ ــحارا ل تجار في كثهر من األا ا كمجرمات

حارا االتجار في كثهر من األا ا إلى إملان ة اللجو إلى العدالة الر م ة؛

قلة ندد التدابهر القاامة للتحديد المبلر لاوية الســحارا اللواتي َّي ْدلهن بشــااداتان وإاالتان
ج)
إلى الةدمات الم امة ،و لحمايتان؛
د)

نقح المعلومات المصـ ـ ـ ــن ة اسـ ـ ـ ــب الجنس والعمر والجنسـ ـ ـ ـ ة واألضـ ـ ـ ـ ات ني واتناقة

ما يتعل بمد ،انتشار االتجار بالنسا وا تغ لان في البغا في الدولة الررر؛
ـ)
و)
- 28

ا تمرار اتف ت من العقاب نلى جراام االتجار باألشةات؛
االفتقار إلى ماكن إيوا

حارا االتجار باألشةات.

واللجنة ذ ت رر تأايد توصـيات ا السـابقة و CEDAW/C/AFG/CO/1–2الفقرة 27ل فإن ا

تأث الدولة اللرف على أن تقو بما ال :
)

جمع وتألين البيانات المصـنفة حسـب الجنس والعمر والجنسـية واألصـن اإل ن واإلعاوة

ب)

وضــع جراءات تشــغين موحدة لضــمان التأداد المعكر ل وية ضــأايا االتجار وإحالت ل

ج)

نفاذ

يما اتعلق بمدى انتشار االتجار باألشخا

اان الدولة اللرف وانلالوا من ا؛

لى الخدمات المالئمة؛

توفير تدريب لزام للقضــاة والمدعيل العاميل وأف ار الشــرطة وايرهم مل موظف

القانون على الصـــعيد المأل وعلى صـــعيد الواليات بشـــأن التلبيق الصـــار لتشـــريعات مكافأة االتجار

ومعاملة الضــــأايا على نأو اراع االعتعارات الجنســــانية فضــــال عل ا ــــتراتيجيات تأداد ال وية وتوفير

الأماية وإنفاذ القانون؛
د)

ضـمان تخصـيم موار وأموال ا ية لرعاية ضـأايا االتجار وإعا ة تأهيل م على النأو

ـ)

وقخاصــــة النســــاء

المنا ب بما ف ذل مل االل توفير أماال اإلاواء الت يس ن الوصول لي ا؛

التصــــداق على بروتو ول منع وومع ومعاقعة االتجار باألشــــخا

واألطفـال المكمـن التفـاقيـة األمم المتأـدة لمكـافأـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنيـة واتفـاقيـة رابلـة جنوب

ر يا للتعاون اإلوليم المتعلقة بمنع ومكافأة االتجار بالنساء واألطفال ألاراض العغاء.
المشار ة ف الأياة السيا ية والعامة
- 29

تراب اللجنة بجاود الدولة الررر لزيادة مش ــاركة المرة في قراع الةدمة المدن ة ،لكناا ت اظ

معظم التعههنات للنســا كان
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المدن ة في المناضـ ـ ـ ـ ــب العل ا ال يزال منة سـ ـ ـ ـ ــا ،وأل اوالي  3في المااة فقل من الرلبات المقدبمة لشـ ـ ـ ـ ــغ

المناضب العل ا تأتي من النسا  .ويساور اللجنة القل
)

رسا إ ار ما يلي:

انة اض مس ـ ـ ـ ــتو ،تمثه المرة في مجلس نواب الش ـ ـ ـ ــعب نس ـ ـ ـ ــب ا ،إذ انة

 28في المااة في ناو  2017إلى  26,4في المااة في ناو 2018؛

من نس ـ ـ ـ ــبة

ة واادة فقل من ض تسعة قساة؛

ب)

نقح تمثه المرة في المحلمة العل ا ،اهث توجد قا

ج)

انة اض نس ـ ـ ـ ـ ــبة المش ـ ـ ـ ـ ــاركة بهن الناخبات في االنتةابات الراا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة  38في المااة في

د)

ندو وجود مرشحات خ ل االنتةابات الراا ة لعاو .2019

ناو  )2018واالنتةابات البرلمان ة  32في المااة في ناو )2016؛
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وتوصـــــــ ـ اللجنــة تمشـــــــــيــا مع المــا ة  4و1ل مل االتفــاقيــة والتوصـــــــــيتيل العــامتيل للجنــة

روم  23و1997ل بشــــأن المرأة ف الأياة الســــيا ــــية والعامة وروم  25و2004ل بشــــأن التدابير الخاصــــة
المأوتة أن تقو الدولة اللرف بما ال :
)

زيا ة عد النســــــــاء المأهالت ف الخدمة المدنية بما اتجاوز ال دف المتمثن بنســــــــعة

 30ف المائة المأد لعا  2020بما ف ذل ف المناصب الأكومية الوطنية و ون الوطنية العليا وف
الميا ال الت يشغل ا عا ة الرجال؛
ب)

تنفيـ التـدابير الخـاصـــــــــة المأوتـة القـائمـة واعتمـا تـدابير اـاصـــــــــة مأوتـة جـداـدة مثـن

تخصـيم الأصـم القانونية واألا بالتوظيف التفضـيل للمرشـأات ف الخدمة العامة ف حالة التسـاوي

ف المأهالت وذل لضمان أن ت ون نسعة  30ف المائة على األون مل أعضاء مجلس نواب الشعب مل
النسـاء وتشـجيع مشـار ة المرشـأات ف االنتخابات الرئا ـية والتعجين بتعييل القاضـيات بما ف ذل ف

المأكمة العليا؛
ج)

جراء ار ــة للوووف على الأواجز المأد ة الت تأول ون مشــار ة النســاء مشــار ة

د)

تنظيم حمالت موج ة للزعماء الســــــــيا ــــــــييل والتقليدايل والدانييل وو ــــــــائن اإلعال

ااملة وعلى ود المساواة ف مجلس نواب الشعب؛

والعلماء وايرهم مل أصـــأاب التأ ير على الرأي العا

ضـــافة لى عامة الجم ور للتو ية بأن مشـــار ة

المرأة مشــــار مة امل مة وحرمة و يمقراطي مة على ود المســــاواة مع الرجن ف الأياة الســــيا ــــية والعامة شــــر
والتنمية االوتصا ية؛
لتمتع المرأة ال امن بأقو اإلنسان الواجعة ل ا ولتأقيق اال تقرار السيا
ـ)

عم النساء اللوات اترشأل لالنتخابات بما ف ذل عل طريق توفير التدريب للمرشأات؛

و)

جراء ا ـتعراض شـفاف ومرال لالعتعارات الجنسـانية للتأديات األمنية والتقنية واإل ارية

الت تواج ا النااعات والمرشأات االل االنتخابات البرلمانية والرئا ية.
المرأة والسال واألمل

 - 31تراب اللجنة بمش ـ ــاركة  11امرة في محاد ات الس ـ ـ و األفغان ة األول ة التي َّنقدت في ناو 2019
في الدواة .غهر اللجنة تشعر بالقل إ ار االفتقار إلى المهزنة والتموي والتعاو نلى نحو يراني المنظور
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الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني من جـ تن هـ خرــة العم ـ الوان ــة المتعلقــة بقرار مجلس األمن  ،)2000 1325وأل المرة

األفغان ة تَّســتبعد بصــورة مناج ة من م او ــات الس ـ و الر ــم ة ،مث نمل ة كاب لعاو  2018والم او ــات
ناا امرتهن فقل من
التي تل الماتمر المعقود في جن ف في ناو  .2018وت اظ اللجنة رسـ ـ ـ ـ ــا بقل
بهن الموم هن البالا ندد م  30موم ا في و اررة الدولة لشاو الس و المنشأة اديثا.
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وتوصـــــــ ـ اللجنـة بـأن تعمـن الـدولـة اللرف مع ممثل منظمـات المجتمع المـدن النســـــــــائيـة مل

مختلف الواليات على ما ال :
)

اـفـــــالـــــة أن اـ ارعـ

تـنـفـيــــ و اـلـــــة الـعـمـــــن الـوطـنـيـــــة الـمـتـعـلـقـــــة بـقـرار مـجـلـس األمل

 1325و2000ل؛ المجموع َة ال املة مل المسائن المتصلة بالمرأة والسال واألمل المدرجة ف جدول أعمال
المجلس على النأو الـ ـ ي ار ف الق اررات  1325و2000ل و  1820و2008ل و  1888و2009ل

و  1889و2009ل و  1960و2010ل و  2106و2013ل و  2122و2013ل و  2242و2015ل
و  2467و2019ل و  2493و2019ل؛
ب)

تعزيز التنســــــــيق بيل ال ياان واىليات الوطنية وتل الموجو ة ف الواليات المنشــــــــأة

ج)

جراء تأليـن جنســــــــــان للميزانيـة الســـــــــنويـة لجميع الو ازرات ا ـــــــــتنـا ا لى األهـداف

لتعزيز السال واألمل وضمان شمول ا للمرأة؛

اال ـــــــتراتيجية لخلة العمن الوطنية وتعزيز التعاون بيل الو ازرات مل أجن تنفي ها على الصـــــــعيد الوطن
وعلى صعيد الواليات وضمان توافر الموار العشرية والتقنية والمالية ال ا ية لتنفي ها؛
د)

وضــــع مأشـــرات للرصــــد والتقييم واإلبالى المرحل على نأو منتظم يما اتصــــن بتنفي

الة العمن الوطنية و فالة نشاء رليات للمساءلة؛
ـ)

السال مل النساء؛
و)

ضـــــــمان أن ت ون نســـــــعة  30ف المائة على األون مل موظف وزارة الدولة لشـــــــأون
افالة مشــــــار ة النســــــاء بمل في ل النســــــاء المنتميات لى األوليات اإل نية والدانية

مشـــار مة مجدي مة ف عمليات الســـال والعدالة االنتقالية والمصـــالأة مثن مأا ات الســـال الر ـــمية واير
الر مية وف تنفي الة العمن الوطنية ورصد التقد المأرز ف ه ا الصد .
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ويسـ ـ ــاور اللجنة القل إ ار األشـ ـ ــلال المتعددة للتمههز التي تواجااا النسـ ـ ــا وال ت ات ذوات اتناقة،

ال تي تتزايد نداد ن نت جة للنزاع ،وإ ار ندو امايتان نلى النحو المنا ب و مراناة اات اجاتان ما يتعل

بالعن
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الجنساني والحصول نلى الةدمات.

وتوصـــــــ ـ اللجنـ وة الـدولـ َة اللرف بـأن ت فـن م ارعـاة احتيـاجـات النســـــــــاء والفتيـات ذوات اإلعـاوـة

بمل في ل النســــــــاء والفتيات اللوات يصــــــــبل باإلعاوة نتيجة للنزال وحماات ل ومراعاة احتياجات ل على
النأو الواجب ف جميع الســــــيا ــــــات واال ــــــتراتيجيات المعنية بالنســــــاء يما اتعلق بالعنف الجنســــــان

والأصول على الخدمات.
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المدافعات عل حقو اإلنسان والصأفيات
- 35

رسـ ــاور اللجنة قل بالا ال ـ ــتادار المدافعات نن اقوق اتنسـ ــا والصـ ــحف ات بسـ ــبب نملان في

مجال اقوق المرة ،ولمواجاتان العن

والتاديدات والوض ـ ـ ــم نلى

ـ ـ ــا

جنس ـ ـ ــاني ،بما في ذلك من جانب

مجتمعاتان المحل ة ،والفتقار ن إلى الحمارة ،ولتعرض الص ـ ـ ـ ــحف ات ل غت ال المس ـ ـ ـ ــتادر .ويس ـ ـ ـ ــاور ا القل
رسـ ـ ـ ــا إ ار القهود الم رو ـ ـ ـ ــة نلى ارية تنق المدافعات نن اقوق اتنسـ ـ ـ ــا  ،وإ ار ام ار السـ ـ ـ ــلب ة للعن

والتةويف نلى نملان ونلى اقان في المشاركة بصورة مجدرة في العمل ات المتصلة بحقوق المرة.
- 36

وتأـث اللجنـ وة الـدولـ َة اللرف على حمـايـة حيـاة المـدافعـات عل حقو اإلنســـــــــان والصـــــــــأفيـات

وحريت ل الشــــــخصــــــية وأمن ل وضــــــمان حريت ل ف التنقن والتعبير ومقاضــــــاة أعمال القتن أو العنف

والتخويف على أ ـــاز جنســـان الت وترت ب ضـــدهل ومعاقعة مرت ب ه ح الجرائم على النأو المنا ـــب.
وتوصـــــ ـ اللجنة بأن تعمن الدولة اللرف مع منظمات المجتمع المدن على تو ية القا ة الســـــــيا ـــــــييل
والمجتمعات المألية وو ائن اإلعال بأهمية العمن ال ي تقو با المدافعات عل حقو اإلنسان.
الجنسية
- 37

ت اظ اللجنة ن رجري ض اغة قانو جديد للجنس ة وتثني نلى الدولة الررر لما تب ل من جاود

تذكا الوني بأ م ة الحصـ ـ ـ ــول نلى براقة الاوية الوان ة ”ت كرة“) .غهر

اللجنة ت اظ بقل

العديد

من النس ـ ــا ما رلن يواجان ض ـ ــعويات في الحص ـ ــول نلى براقات الاوية بس ـ ــبب انعداو األمن و القهود التي

ر ر ـ ـ ـ ـ ــاا فراد األَّ ـ ـ ـ ـ ـرة ال كور و محدودرة الحركة و االفتقار إلى الموارد المال ة ،و و و ـ ـ ـ ـ ــع رعه بدورر

إملان ة اصـ ـ ــولان نلى الةدمات والوماا

الحلوم ة .وت اظ بقل العراقه المحدبدة ،بما في ذلك الحواجز

اتدارية وال سـ ــاد ،التي تواجااا ريات األَّ ـ ـر واألرام والمرلقات والمشـ ــردات داخل ا والعاادات ،في الحصـ ــول

نلى براقات الاوية.
- 38

وتوصـ اللجنة تمشــيا مع توصــيت ا العامة روم  32و2014ل بشــأن األبعا الجنســانية المرتعلة

بالمرأة يما اتعلق بمر ز الالجئ واللجوء والجنسية وانعدا الجنسية بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
)

ضــمان منح المرأة والرجن بموجب وانون الجنســية الجداد حقووا متســاوية يما اتعلق

ب)

العمــن مع الزعمــاء التقليــدايل والـدانييل وو ــــــــــائـن اإلعال لتو يــة الجم ور بـأهميـة

بالجنسية بما ف ذل الأق ف نقل ا لى أطفال ما؛

التســـجين المدن للميال وو ائق ال وية الشـــخصـــية مل أجن ممار ـــة النســـاء وأطفال ل لأقو اإلنســـان

الواجعة ل م؛

ج)

تعدان وانون التســــــجين المدن إلزالة الأواجز الت تواج ا النســــــاء بمل في ل رقات

د)

عديم الجنســية

األو َ ر واألرامن والمللقات والمشر ات االيا والعائدات ف الأصول على و ائق ال وية؛
النظر ف التصــداق على اتفاقية عا  1954بشــأن وضــع األشــخا

واتفاقية عا  1961المتعلقة بخفض حاالت انعدا الجنسية.
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التعليم
- 39

تثني اللجنة نلى الدولة الررر تدراجاا التثق ف بش ـ ـ ــأ اقوق المرة والمس ـ ـ ــاواة بهن الجنس ـ ـ ــهن في

المنا ج الد ار ـ ـ ـ ة للمراا من األولى إلى الس ـ ــاد ـ ــة ،ولجاود ا الرام ة إلى تحس ـ ــهن معدالت اتلماو بالق ار ة
والكتـابـة لـد ،النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ت ـات ،بمـا في ذلـك من خ ل برنـامج تعزيز محو األم ـة القـاام نلى الماـارات في
فغــانسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــا  -المرالــة الثــالثــة لل ترة  .2018-2014وتراــب كـ لــك بــالتــدابهر الاــادفــة إلى تعههن 30 000

معلمة ،بما في ذلك في المناا الناا ة .غهر

اللجنة ال تزال تشـ ــعر بقل بالا بسـ ــبب ا ـ ــتمرار ا ـ ــتادار

ال ت ات ومدار ال ت ات في ـ ـ ـ ـ اق النزاع المس ـ ـ ــلح .وت اظ بقل ارت اع معدالت األم ة بهن ال ت ات بش ـ ـ ــل

غهر متنا ـ ـ ـ ــب ،وال ـ ـ ـ ـ ما في المناا الريف ة ،والحواجز االجتماع ة  -االقتصـ ـ ـ ــادرة والثقا ة التي تواجااا
ال ت ــات في الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول نلى التعل م المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر ،والعن

والتحرَ الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــههن اللـ ين تواجاامــا التلمهـ ات

والمعلمات ،والمسـ ـ ــافات الرويلة التي ينبغي قرعاا للوضـ ـ ــول إلى المدار في المناا الناا ة ،واالفتقار إلى
الا اك األ ـ ـ ـ ــا ـ ـ ـ ـ ة المدر ـ ـ ـ ـ ة الم امة التي تلبي اات اجات ال ت ات في مجال النظافة الصـ ـ ـ ــح ة ،من قبه

المراف الصـ ــح ة المن صـ ــلة ،وال ـ ـ ما في المناا الريف ة والمناا المتأ رة بالنزاع ،واالفتقار إلى المعلمات.

كما تشعر اللجنة بالقل الفتقار ال ت ات إلى فرت الحصول نلى التعل م الثانوي والعالي وإلى فرت االلتحاق
بالد ار ة في المجاالت غهر التقلهدرة ،بما في ذلك العلوو والتكنولوج ا والاند ة والريا

- 40

ات.

واللجنة ذ ت رر تأايد توصـيات ا السـابقة و CEDAW/C/AFG/CO/1–2الفقرة 33ل فإن ا

توص الدولة اللرف بأن تقو بما ال :

مواصــلة ب ل الج و الرامية لى توظيف المعلمات ف مدارز الفتيات ب وسـوبن من ا تأســيل
)
مرتعات ل وأمن ل الوظيف مع ضمان المت ل الشخصية وحماات ل مل العنف والتأرش الجنسييل؛
ب)

تو ــــيع نلا برنامج مأو األمية القائم على الم ارات التابع لوزارة التعليم بالتنســــيق

ج)

تعزيز فر

حصول الفتيات على التعليم بما ف ذل ف المناطق المتأ رة بالنزال مل

د)

تنفي عالن المدارز اىمنة لعا 2015؛

مع الو ازرات المعنية؛

االل اتخاذ تدابير مل وبين نموذا التعليم المجتمع ؛

ـ)

تو يـة اىبـاء واألم ـات والمعلميل والمعلمـات والزعمـاء التقليـدايل والـدانييل والفتيـات والفتيـان

و)

وضع وإنفاذ جراءات التصدي للعنف ضد النساء والفتيات ف المأ سات التعليمية وحول ا؛

ر)

ضــمان أن يكون الوصــول لى المدارز ممكنا فعليا وأن ت ون المدارز واوعة على وبعد

ح)

القضــاء على جميع أشــكال التمييز ضــد الفتيات والنســاء ذوات اإلعاوة مل االل تأداد

بأهمية حصول الفتيات على التعليم مل أجن تمكين ل اوتصا يا ونمائ ل الشخص وا تقالل ل ال ات ؛

مسافات مأمونة مل منازل التالمي والتلمي ات وال يما ف المناطق الريفية والنائية؛

وإزالة العراوين القانونية والما ية واالجتما ية والمالية والمتعلقة بالمواقف والتواصــن واللغة ف المأ ــســات

التعليمية والمجتمع المأل ؛
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ط)

توفير المســــــاال وادمات النقن الميســــــورة الت لفة للفتيات حيثما تعيق المســــــافة بيل

ي)

تأسيل مرافق النظافة الصأية وضمان مكانية الوصول لي ا ونصب مراحيض و ورات

المنزل والمدر ة مكانية حصول ل على التعليم وحماات ل مل االنت اة الجنس و ائر أشكال االنت اة؛
مياح منفصلة ل ن مل الجنسيل ف جميع المدارز و فالة و وبن الأصول على مياح الشرب المأمونة؛

وضـــع تدابير لزيا ة مشـــار ة النســـاء والفتيات ف برامج العلو والت نولوجيا وال ند ـــة
ا)
والرياضـيات على جميع مسـتويات التعليم عل طريق توفير حوافز مل وبين ر
المَنح الد ار ـية واعتما التدابير

الخاصة المأوتة؛
ل)

الرجال والفتيان.

ضــــمان حصــــول النســــاء والفتيات على التعليم الثانوي والعال على ود المســــاواة مع

العمالة
- 41

ت اظ اللجنة بقل ندو وجود قوانهن تحمي اقوق المرة في العم  ،و مس ــتو ،مش ــاركة المرة في

القوة العاملة ال يزال منة سا ،و نم المرة يتركز في االقتصاد غهر الر مي ،وال

ما في الزرانة والعم

المنزلي ونمال الرنارة غهر المدفونة األجر ،ول س لدياا إملان ة الحصول نلى الحمارة االجتماع ة.
- 42

وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
)

وضـع رليات فعالة لتنفي األحكا القانونية المتعلقة بأقو المرأة ف العمالة وال ـيما

األحكا الوار ة ف الد ـــــــــتور والما ة  8والفقرة  4مل الما ة 50ل ووانون العمن والفقرة  1مل الما ة 9

والما ة  54والموا مل  123لى 125ل؛
ب)

جراء تألين للعراوين الت تعترض عمالة النســاء وال ــيما ف االوتصــا الر ــم

ج)

ضــمان شــمول النســاء العامالت ف االوتصــا اير الر ــم بتشــريعات العمن والأماية

أجن راء اال تراتيجيات والسيا ات الرامية لى تشجيع مشار ت ل ف العمالة الر مية؛

االجتما ية ورصــــــــد ظروف عمن النســــــــاء ف الزراعة والعمن المنزل مل االل عمليات تفتي

ألماال العمن.
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مل

منتظمة

وتراب اللجنة بالموافقة التي منحاا ورير الداخل ة في ناو  2019تنشـ ـ ـ ـ ـ ــا دل ة داخل ة للشـ ـ ـ ـ ـ ــلاو،

المتعلقة بالتحرَ بالشــرا ات في الو اررة ،ويأن رجري ضـ اغة قانو بشــأ ملافحة التحرَ بالمرة .غهر ناا
تشعر بالقل أل التحرَ الجنسي ال يزال اادا في الدولة الررر ،في القرانهن العاو والةات.
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وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
)

نشـــاء رليات تتســـم بالفعالية والســـرية لتقديم الشـــكاوى لضـــأايا التأرش الجنسـ ـ ف

مكان العمن ولأماية النساء مل االنتقا عند تقديم ل الشكاوى؛

اتخاذ تدابير مل وبين زيا ة عد عمليات التفتي المنتظمة ألماال العمن وبغية ضمان
ب)
حصول ضأايا التأرش الجنس على تعويض اف وإنزال عقوقات منا عة بالجناة؛
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ج)

القيا بصــورة منتظمة بجمع وتألين البيانات المصــنفة عل التأرش الجنسـ ف مكان

العمـن بمـا ف ذلـ البيـانـات المتعلقـة بعـد الشـــــــ ـكـاوى الوار ة والت تم التأقيق بشـــــــــأن ـا وعـد العقوقـات
المفروضة على الجناة وطبيعة تل العقوقات؛
د)

التصــــداق على اتفاقية منظمة العمن الدولية بشــــأن القضــــاء على العنف والتأرش ف

عالم العمن  2019وروم 190ل.
الصأة
- 45

تثني اللجنـة نلى الـدولـة الررر لمـا تبـ لـ من جاود للحـد من و ـات األماـات وتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهن إملـان ـة

الحصــول نلى خدمات تنظ م األ ـرة .وتراب اللجنة رســا بق او الدولة الررر بتدريب الموم ات الصــح ات
والقاب ت ونشـ ـ ــر ن في المناا الناا ة .غهر

اللجنة تشـ ـ ــعر بقل بالا إ ار محدودرة فرت اصـ ـ ــول المرة

نلى الرنارة الصــح ة ،وال ـ ما خدمات ومعلومات رنارة الصــحة الجنس ـ ة واتنجاب ة ،وال ـ ما في المناا

الريف ة والناا ة ،وا ــتمرار ارت اع معدل و ات األماات واأل ر غهر المتنا ــب للنزاع نلى ض ــحة المرة .و ي

ت اظ رسا بقل ما يلي:
)

محدودرة فرت اصول النسا ذوات اتناقة نلى الرنارة الصح ة؛

ب)

ارت اع ندد النسا ال تي رعانهن من نا ور الوالدة بسبب الوالدة المتعسرة؛

ج)

االفتقار إلى التثق ف الجنسـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ــام ومحدودرة فرت الحصـ ـ ـ ــول نلى خدمات تنظ م

د)

االفتقـار إلى خـدمـات ومراف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العقل ـة المراع ـة ل نتبـارات الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـة لتقـدرم

األ رة واألشلال الحديثة لمنع الحم ؛

المس ــاندة العال ة الجودة في المجالهن الن س ــي والن س ــي-االجتماني للنس ــا ال تي يواجان تحدرات في مجال

الصحة العقل ة.
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وتوصــ اللجنة تمشـــيا مع توصـــيت ا العامة روم  24و1999ل بشـــأن المرأة والصـــأة بأن تقو

الدولة اللرف بما ال :
)

مواصــلة افض معدل و يات األم ات وضــمان حصــول النســاء على المســاعدة الماهرة

ب)

تنظيم حمالت تو ية إلزالة الأواجز الثقا ية الت تأول ون حصــــــــول النســــــــاء على

ج)

اتخاذ التدابير المالئمة ل فالة تاحة ادمات الرعاية الصـــــــأية للنســـــــاء ذوات اإلعاوة

د)

زيا ة توافر ادمات الصأة العقلية وادمات عا ة تأهين النساء المدمنات؛

ف مجال الوال ة والرعاية العالية الجو ة ف مجال التوليد وال يما ف المناطق الريفية والنائية؛
ادمات ومعلومات رعاية الصأة الجنسية واإلنجابية وال يما ف المناطق الريفية والنائية؛
ومراعاة ه ح الخدمات الحتياجات ل واحترام ا لأقوو ل اإلنسانية و رامت ل؛

ـ)

مل نا ور الوال ة؛
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و)

تثقيف النســـــاء والفتيات و ل الرجال والفتيان بشـــــأن الصـــــأة والأقو الجنســـــية

واإلنجابية بما ف ذل تنظيم األو ــــرة والســــلوة الجنســـ المســــأول وضــــمان تاحة و ــــائن منع الأمن

الميسورة الت لفة والأداثة ف جميع أنأاء البلد؛
ر)

تنســــيق جميع األنشــــلة مع الج ات الفاعلة اإلنســــانية واإلنمائية باتعال ن ج شــــامن

ون از واجية ف الج و ف مجال الرعاية الصــــأية وضــــمان حصــــول الســــكان المأروميل بمل في م

المقيمون ف المناطق النائية والريفية على الرعاية الصأية.
اإلج اض

اتجااض أل ـباب غهر ن ج ة ال يزال َّرجربو في الدولة الررر .كما تشـعر
 - 47ت اظ اللجنة بقل
بقل الرت اع ندد ااالت اتجااض غهر المأمو التي تَّجر ،في الدولة الررر ،و و ما رشل اد األ باب
الرا س ة الرت اع معدل و ات األماات.

- 48

وتوصـــ ـ اللجن وة الدول َة اللرف بإباحة اإلج اض وانونا ف حاالت االاتصـــــاب و ـــــفا المأار

ووجو الر على حياة الأامن أو صــأت ا أو التشــوح الشــداد للجنيل وقإلغاء التدابير العقابية المفروضــة

على النســــــاء الالت يخضــــــعل ليج اض وقتعزيز التدابير الرامية لى منع الأمن اير المراوب يا مل

االل تنظيم األ ـــرة والتثقيف الجنسـ ـ  .وتوصـ ـ أيضـــا بأن ت فن الدولة اللرف حصـــول النســـاء والفتيات
بت لفة ميســـورة وقصـــورة ـــرية على ادمات اإلج اض وما بعد اإلج اض المأمونة ون ذن مل الوالدال

أو الخوف مل الوصم.
المرأة الريفية
- 49

رســاور اللجنة القل أل النســا وال ت ات الريف ات يتأ ر بشــل غهر متنا ــب بال قر ،ولديان فرت

محدودة للحصـ ـ ــول نلى التعل م والرنارة الصـ ـ ــح ة والم ار والنظافة الصـ ـ ــح ة .وت اظ اللجنة بقل ندو وجود

مبادرات لتو ـ ـ ع نراق واجم ريادة المرة الريف ة لانمال الحرة ،التي ينص ــب تركهز ا

ــا ــا نلى األنش ــرة

التقلهدرة نلى المس ــتو ،الجزاي واألنش ــرة المنزل ة .ويس ــاور اللجنة القل ك لك لمحدودرة فرت وض ــول المرة
الريف ة إلى األ ار ـ ـ ـ ــي ،و الموارد اتنتاج ة ،و المعدات الزراع ة ،و األ ـ ـ ـ ـواق ،و التموي  ،و التكنولوج ا،

وك ذلك رحد من قدرتاا نلى اال تثمار وتجم ع األضول .وتشعر اللجنة بالقل

رسا أل المرة الريف ة غهر

قادرة نلى المشـاركة بصـورة كاملة ومجدرة في ضـنع القرار بشـأ جم ع المسـاا التي تا ر نلى ا اتاا ،نلى

الرغم من تةص ـ ـ ـ ح الحصـ ـ ــة البالغة  50في المااة لمشـ ـ ــاركة المرة في مجالس التنم ة المجتمع ة .وت اظ
اللجنة بقل انتش ـ ــار العن

الجنس ـ ــاني نلى نراق وا ـ ــع

المحدودة إلى دل ات العدالة الر م ة.
- 50

ـ ــد النس ـ ــا وال ت ات الريف ات وإملان ة وض ـ ــولان

وتوصــ اللجنة تمشـــيا مع توصـــيت ا العامة روم  34و2016ل بشـــأن حقو المرأة الريفية بأن

تقو الدولة اللرف بما ال :
الزراع
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)

تعزيز انخ ار المرأة الريفية ف عملية صــــنع القرار بشــــأن توزيع األراضــ ـ واإلصــــال

ب)

جراء ار ة عل الأواجز الت تأول ون المشار ة ال املة للمرأة ف تل المجالس؛

بما ف ذل عل طريق زيا ة مشار ت ا ف مجالس التنمية المجتملية؛
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ج)

ت ثيف التدابير الرامية لى ضـــــــمان حصـــــــول النســـــــاء والفتيات الريفيات على التعليم

د)

تيسـير وصـول النسـاء والفتيات الريفيات لى رليات العدالة الر ـمية والمعونة القضـائية

والرعاية الصأية والمياح النظيفة وادمات النظافة الصأية وايرها مل الخدمات األ ا ية؛

وتعزيز ا ـــــتجابة الشـــــرطة بما ف ذل مل االل التدريب لأاالت العنف الجنســـــان ضـــــد النســـــاء ف

المناطق الريفية.

الفئات المأرومة مل النساء
- 51

رساور اللجنة بالا القل إ ار شلال التمههز والعن

- 52

وتأث اللجن وة الدول َة اللرف على أن تقو بما ال :
)

المتداخلة التي تواجااا المشردات داخل ا والعاادات.

حماية النســــــاء والفتيات المشــــــر ات االيا والعائدات مل العنف الجنســــــان

الزواا القسري وزواا األطفال واالتجار باألشخا

بما يا

والتأقيق ف جميع حاالت التمييز والعنف الجنسانييل

وزواا األطفال واالتجار الت تأد ف جميع مراحن ورة التشـــــــريد المتصـــــــن بالنزال ومقاضـــــــاة مرت ب

تل الأاالت؛

ب)

تزويد النســـاء والفتيات المشـــر ات االيا والعائدات مل ضـــأايا العنف الجنســـان

بما

يا زواا األطفال واالتجار بالعشـــــــر بإمكانية الأصـــــــول مجانا وفو ار على الخدمات اللبية والمســـــــاعدة

القـانونيـة والبيئـة اىمنـة وقـإمكـانيـة الوصـــــــــول لى الج ـات المقـدمـة لخـدمـات الرعـايـة الصـــــــــأيـة لينـا
والأصول على ه ح الخدمات مثن الرعاية والمشورة ف مجال الصأية اإلنجابية.
التمكيل االوتصا ي للمرأة
- 53

تثني اللجنـة نلى الدولة الررر تا قاـا برنامج التملهن االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي والتنم ـة الريف ـة للمرة لل ترة

 2023-2018والشـ ـ ــروع ،في ناو  ،2018في ـ ـ ـ ا ـ ـ ــة اقوق المرة في المهراث والملك ة التي قرتاا اللجنة
التش ـريع ة في ناو  .2019والادر من

و تو ـ ع نراق اصــول المرة الريف ة ال قهرة نلى األ ار ــي وتعزيز

تملهناا نلى الصعهدين االجتماني واالقتصادي .بهد

األجر نلى التملهن االقتصادي للمرة.
- 54

اللجنة ت اظ بقل

ر نمال الرنارة غهر المدفونة

وتوص اللجنة بأن تقو الدولة اللرف بما ال :
)

وضع الة عمن لتنفي

يا ة حقو المرأة ف المي ار والمل ية لعا 2018؛

تو ــــيع فر األعمال التجارية ونلا اإلنتاا واأل ـــوا بالنســــعة للنســــاء عل طريق
ب)
تجميع ل ف ولاعات صغيرة الأجم وتوفير مرافق مشتر ة للنساء ر
المنتجات؛
ج)

جراء ار ـات ا ـتقصـائية عل ا ـتخدا الوول ف

طار الد ار ـة اال ـتقصـائية الوطنية

عل األو َ ــر المليشـــية لجمع حصـــاءات مصـــنفة حســـب نول الجنس بشـــأن الوول المســـتنفد ف األنشـــلة
المضـلَلع ب ا ف المنزل وف العمن وبغية قياز األنشـلة المنزلية الت تقو ب ا المرأة ون أجر وتأداد
قيمة تل األنشلة وا تخدا ه ح المعلومات أ از لسيا ات ضا ية بشأن الن وض بالمرأة؛
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د)

القوم اإلجمال .

تقــدار حجم األنشـــــــــلــة المنزليــة الت تقو ب ــا المرأة ون أجر وإ راج ــا ف النــاتج

الزواا والعالوات األو َ رية
- 55

ال تزال اللجنة تشـ ـ ـ ـ ـ ــعر بالقل أل العديد من ااالت الزواج والر ق ل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الررر ،وت اظ بقل

مس ـ ـ ـ ـ ـ ـجبلة في الدولة

القانو المدني ال ينح نلى ندو ض ـ ـ ـ ـ ــحة الزيجات غهر المس ـ ـ ـ ـ ـجبلة .ون وة نلى

ذلك ،تشــعر اللجنة بالقل لتعرض النســا وال ت ات للتمههز في األالاو القانون ة ما يتعل بالزواج والع قات
ما ما يلي:

األَّ رية ،وال

)

المادة  86من القانو المدني والمادة  91من قانو األاوال الشـ ـ ــةص ـ ـ ـ ة للش ـ ـ ـ عة ،اللتا

ب)

المادة  )1 71من القانو المدني والمادة  )2 99و  )3من قانو األاوال الش ـ ــةص ـ ـ ة

ج)

المواد  ،)1 71و  ،252و  ،256و  ،268من القــانو المــدني ،والمــادة  45من قــانو

رجور بموجباما للرجال السنة والش عة الزواج من ريع روجات في د وااد؛
للش عة ،اللتا رجور بموجباما رواج ال ت ات دو

ن الةامسة نشرة؛

األاوال الشةص ة للش عة ،التي تَّعرى بموجباا األولوية لاب ما يتعل بالوضارة نلى األا ال؛

المواد من  135إلى  145من الق ــانو الم ــدني ،والمواد من  158إلى  161من ق ــانو
د)
األاوال الشــةص ـ ة للش ـ عة ،التي رجور بموجباا للزوج ررلب روجت  ،من جانب وااد ودو تقدرم ــباب،
في اهن رجب نلى الزوجة

فهاا نب ات بات؛
ـ)

تلجأ إلى الر ق القس ـ ـ ـ ــااي ال ي ال َّرمنح إال أل ـ ـ ـ ــباب معهنة تتحم الزوجة

المـادتـا  2007و  2019من القـانو المـدني ،والمـادتـا  219و  222من قـانو األاوال

الشةص ة للش عة ،التي ال تتمتع المرة بموجباا بحقوق متساوية مع الرج
- 56

ما يتعل بالمهراث.

وتأث اللجنة تمشــــــيا مع توصــــــيتي ا العامتيل روم  21و1994ل بشــــــأن المســــــاواة ف الزواا

والعالوات األو َ ـــرية وروم  29و2013ل بشــــأن اى ار االوتصــــا ية المترتعة على الزواا والعالوات األو َ ـــرية
وعلى فســـــــ الزواا وإن اء العالوات األو َ ـــــــرية و ل مع الما ة  16مل االتفاقية على أن تقو الدولة

اللرف بما ال :
)

لغاء جميع األحكا التمييزية ضد المرأة وال يما الما تان  71و1ل و  86والموا مل

 135لى  145و  218و  252و  256و  268و  2007و  2019مل القــانون المــدن

والموا

 91و  99و2ل و و3ل و  132والموا مل  158لى  161و  219و  222مل وـــانون األحوال
الشخصية للشيعة؛
ب)

ضــمان أن مشــرول وانون األو ــرة ومشــرول وانون تســجين الزواا واللال انصــان على

ج)

زيا ة وع المرأة بمساوات ا ف الأقو مع الرجن ف الزواا والعالوات األو َ رية؛

المسـاواة ف الأقو بيل النسـاء والرجال ف جميع المسـائن المتصـلة بالزواا والعالوات األو َ ـرية وقخاصة
يما اتعلق بمسأوليات م اان األ رة والممتل ات والمي ار واللال والوصاية على األطفال؛
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د)

الزواا واللال

ضـــــمان التســـــجين اإللزام لجميع الزيجات وتيســـــير اتعال جراءات موحدة لتســـــجين

وضـــمان أن تبل المأاام المدنية أو مأاام األو ـــرة بدال مل رليات العدالة التقليدية ف

جميع القضايا المتعلقة بقانون األو رة.
البروتو ول االاتياري لالتفاقية
- 57

تشجع اللجن وة الدول َة اللرف على التصداق على البروتو ول االاتياري لالتفاقية.

عالن ومن اا عمن بيجيل
- 58

تدعو اللجن وة الدول َة اللرف لى اال ـــــتعانة بإعالن ومن اا عمن بيجيل ومواصـــــلة تقييم عمال

الأقو المكر ـة ف االتفاقية ف

ـيا ا ـتعراض تنفي اإلعالن ومن اا العمن بعد مرور  25ـنة على

اعتما ح مل أجن تأقيق المساواة الفعلية بيل المرأة والرجن.
تعميم المالحظات الختامية

- 59

تللـب اللجنـة لى الـدولـة اللرف أن ت فـن تعميم هـ ح المالحظـات الختـاميـة ف الووـل المنـا ـــــــــب

باللغات الر ــــــمية للدولة اللرف على المأ ــــــســــــات الأكومية المعنية على جميع المســــــتويات والوطن

واإلوليم والمأل ل وال ـيما على الأكومة والو ازرات ومجلس نواب الشـعب والسـللة القضـائية وذل مل

أجن تيسير تنفي ها بال امن.
المساعدة التقنية
- 60

توصــ اللجن وة الدول َة اللرف بأن ترقل تنفي االتفاقية بما تب لا مل ج و نمائية وقأن تســـتفيد

مل المساعدة التقنية اإلوليمية أو الدولية ف ه ا الصد .

التصداق على المعاهدات األارى
- 61

تشــــير اللجنة لى أن مل شــــأن انضــــما الدولة اللرف لى الصــــكوة الدولية الرئيســــية التســــعة

المعنية بأقو اإلنسـان

)1

أن يعزز تمتع المرأة بأقو اإلنسـان والأريات األ ـا ـية الواجعة ل ا ف جميع

جوانب الأياة .ل ا تشـــجع اللجن وة الدول َة اللرف على التصـــداق على االتفاقية الدولية لأماية حقو جميع

العمال الم اجريل وأف ار أو َ ـرهم و2003ل واالتفاقية الدولية لأماية جميع األشـخا
بعد.
و2010ل اللتيل لم تصعح طرفا في ما و

مل االاتفاء القسـري

__________

 )1العاد الدولي الةات بالحقوق االقتصـادرة واالجتماع ة والثقا ة؛ والعاد الدولي الةات بالحقوق المدن ة والسـ ا ـ ة؛ واالت اق ة الدول ة
للقسـا نلى جم ع شـلال التمههز العنصـري؛ وات اق ة القسـا نلى جم ع شـلال التمههز

من

ـد المرة؛ وات اق ة منا سـة التع يب وغهرر

ـ ـ ـ ـ ــروب المعاملة و العقوية القا ـ ـ ـ ـ ـ ة و ال إنسـ ـ ـ ـ ــان ة و الماهنة؛ وات اق ة اقوق الر ؛ واالت اق ة الدول ة لحمارة اقوق جم ع

العمال المااجرين و فراد َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـر م؛ واالت اق ة الدول ة لحمارة جم ع األشـ ـ ـ ـ ـ ــةات من االخت ا القسـ ـ ـ ـ ـ ــري؛ وات اق ة اقوق األشـ ـ ـ ـ ـ ــةات

ذوي اتناقة.
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تللـب اللجنـة لى الـدولـة اللرف أن تقـد ف اضـــــــــون عـاميل معلومـات اليـة عل الخلوات

المتخ ة لتنفي التوصيات الوار ة ف الفقرتيل  18وأل و  32وال أعالح.
عدا التقرير المقبن

- 63

تــدعو اللجن ـ وة الــدول ـ َة اللرف لى تقــديم تقريرهــا الــدوري الرابع ال ـ ي يأــن موعــد تقــديمــا ف

- 64

وتللـب اللجنـة مل الـدولـة اللرف اتعـال المعـا ئ التوجي يـة المنســـــــ ـقـة لت ـق ديم التقـارير بموجـب

شعا /فبراار  .2024وينعغ أن ويقد التقرير ف الوول المأد وأن يغل الفترة ال املة حتى وول تقديما.
المعاهدات الدولية لأقو اإلنســـان بما ف ذل المعا ئ التوجي ية لتقديم و يقة أ ـــا ـــية موحدة وو ائق

ااصة بمعاهدات بعين ا و HRI/GEN/2/Rev.6الفصن األولل.
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