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المالحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لزمبابوي*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري السـدد

لمماداوي  )CEDAW/C/ZWE/6في جلسـتياد 1753

و  1754انظر  CEDAW/C/SR.1753و  ،)CEDAW/C/SR.1754المعقودتين في  13شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اــد

فاراير  . 2020وترد ق ــد م ــة القاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ــد واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ــة التي ثي ــدر ــد ال ري الع ــدم ـ لم ــد قا ـ ال ــدورة في الوييق ــة
 ،CEDAW/C/ZWE/Q/6وترد ردود الدولة ال رف علياد في الوييقة .CEDAW/C/ZWE/RQ/6

ألف  -مقدمة
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تعرب اللجنة عن تقدير د لقيدم الدولة ال رف اتقديم تقرير د الدوري الس ـ ـ ـ ـ ــدد  .وتعرب ثيا ـ ـ ـ ـ ــد عن

تقـ ـ ــدير ـ ـ ــد ل قيـ ـ ــدم الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال رف اتقـ ـ ــديم تقرير متـ ـ ــداعـ ـ ــة الم حظـ ـ ــدت ال تـ ـ ــدميـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقـ ـ ــة للجنـ ـ ــة
 )CEDAW/C/ZWE/CO/2-5/Add.1وتقديم ردود د ال

ية على قد مة القاـ ــديد واألسـ ـ لة التي ثيدر د

ال ري العدم لمد قا الدورة .وترحب اللجنة ادلعرض الش ـ ـ ـ ـ وي الاي قدم الوفد ،واداياـ ـ ـ ــدحدت اااـ ـ ـ ــدفية

المقدمة ردا على األس لة التي رحتاد اللجنة ثيندء الحوار.
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وتيني اللجنة على الدولة ال رف اي دد د وفدا رفيع المسـ ـ ـ ــتو ت ثرسـ ـ ـ ــت وميرة شـ ـ ـ ـ ون المرثة والتنمية

المجتمعية وتنمية الم سـســدت الةــايرة والمتوسـ ة ،ســيتيمايســو  . .نيوني ،واــم ا من السـ ير والممي

الدا م لمماداوي لد ماتب األمم المتحدة والمنظمدت الدولية األ ر في جنيف ،تدووناد موشـديدفدناو ،ور يسـة
اللجنة الارلمدنية المعنية اش ـ ون المرثة ،واألمينة الدا مة لش ـ ون المرثة ،وم وض لجنة ال دمة العدمة ،ومميلين

عن يمدني و امرات تن ياية.

باء  -الجوانب اإليجابية
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ترحــب اللجنــة امــد ثحرمتـ الــدولــة ال رف ،منــا النظر في عــدم  2012في تقرير ــد الجــدمع للتقــدرير

الدورية من اليدني إلى ال دم  ،من تقدم في إجراء ااة حدت التشريعية ،وال سيمد اعتمدد د لمد يلي:
ث)

دســتور جديد ،في عدم  ،2013يتاــمن ثحادمد اشــلن التوامن اين الجنســين ،ويحدد الســن

القدنونية الدنيد للموا عند  18سنة لا من المرثة والرج  ،وينص على تسدوي الحقو في إ در الموا ؛
* اعتمدتاد اللجنة في دورتاد ال دمسة والساعين  10شاد فاراير  28 -شاد فاراير .)2020
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ب)
)

قدنون مادفحة االتجدر ادألش دص ،في عدم 2014؛
قدنون اللجنة المماداوية لحقو اانس ـ ــدن ،في عدم  ،2012الاي يادف إلى ا ـ ــمدن س ـ ــير

عم لجنة حقو اانسدن.
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وترحب اللجنة ادلجاود التي تاالاد الدولة ال رف لتحسـين إ در د الم سـسـي والسـيدسـدتي اادف تسـريع

وتيرة القادء على التمييم اد المرثة وتعميم المسدواة اين الجنسين ،ومن الك اعتمدد د ثو إنشد د لمد يلي:

ة العم الو نية لمادفحة االتجدر ادلاشـ ـ ـ ــر التي تا ي ال ترة  ،2021-2019وتادف

ث)

إلى ت عي قدنون مادفحة االتجدر ادألش دص وتوجي تن يا األنش ة اات الةلة؛
ب)

الارندمج الو ني لمنع العنف الجنسدني والتةدي ل  ،الاي يا ي ال ترة 2020-2016؛

)

نقص المندعة الاشـ ـ ـ ـرية اايدم ،التي جر

ال

ة االسـ ـ ـ ــتراتيجية الو نية لمادفحة فيرو

تمديد د والتي تا ي ال ترة  ،2020-2015لا دلة تقديم دمدت فعدلة وفي الوقت المندسـ ـ ـ ــب لمعدلجة فيرو

نقص المندعة الاشرية اايدم؛
د)

2020-2016؛
ـ)
و)

في عدم 2016؛
م)

االسـ ــتراتيجية الو نية للةـ ــحة الجنسـ ــية واانجداية للم ار قين والشـ ــادب ،التي تا ي ال ترة
السيدسة الجنسدنية الو نية المنقحة ،التي تا ي ال ترة 2017-2013؛
اللجنة المماداوية للش ـ ون الجنس ــدنية ،التي ثبنش ـ ت اموجب قدنون لجنة الش ـ ون الجنس ــدنية
اللجن ــة المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترا ــة اين الو امرات المال ــة اقي ــددة الجاود الرامي ــة إلى ما ــدفح ــة االتج ــدر

ادألش دص ،في عدم .2016
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وترحـب ال لجنـة اقيـدم الـدولـة ال رف،

ال ترة التي انقاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت منـا النظر في تقرير ـد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ،

ادلتةدي على الةاين الدوليين التدليين ثو االنامدم إليامد:

مد في عدم 2013؛

ث)

ات دقية حقو األش دص اوي ااعدقة واروتواولاد اال تيدري ،ا

ب)

اروتواو منع وقمع ومعدقاة االتجدر ادألش ـ ـ ـ دص ،وا دةـ ـ ــة النسـ ـ ــدء واأل د  ،المام

الت دقية األمم المتحدة لمادفحة الجريمة المنظمة عار الو نية ،في عدم .2013

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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تعرب اللجنـة ع تقـديرهـا لالعتراف بـال ـدف  5م أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة المتعل بتحقي

المســــــــــاواة بي الجنســـــــــي وتمكي المرأة كـححـد المجـاذت ات اوولويـة طا خـار خخـة زمبـابوي للتحول

اذجتماعا  -اذقتصــــــادي المســــــتدام وترحب بالتحييد الدولا ال ي تحظى به أهداف التنمية المســــــتدامة
وتـــدعو لى عمـــال المســـــــــــاواة بي الجنســـــــــي بحكم القـــانو والمســـــــــــاواة القـــانونيـــة وبحكم الواقع

والمســـــــاواة الفعلية  ،وطقاً وحكام اذتفاقية ،طا جميع مراحل تنفي خخة التنمية المســـــــتدامة لعام 2030
وتذـ ركر اللجنـة بـحهميـة ال ـدف  ،5وأهميـة تعميم م ارعـاة مبـدأي المســـــــــاواة وعـدم التمييز طا جميع أهـداف
وتحث الدول َة الخرف على اذعتراف بالنســـاء بوصـــف
التنمية المســـتدامة الســـبعة عشـــر
ر
المستدامة للدولة الخرف ،وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة تحق ل

2/17

محر التنمية
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دال  -البرلما
-8

تشـــدد اللجنة على الدور الحاســـم ال ي تضـــخلع به الســـلخة التشـــريعية طا كفالة التنفي الكامل

لالتفاقية وانظر  ،A/65/38الجزء الثانا ،المرط السادس وتدعو البرلما َ لى القيام ،تمشيا مع وذيته،
باتخا الخخوات الضرورية طيما يتصل بتنفي ه ه المالحظات الختامية خالل الفترة الممتدة م اآل وحتى
حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب اذتفاقية

هاء  -دواعا القل الرئيسية والتوصيات
اإلخار الدستوري والتشريعا والسياساتا
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تحي اللجنة علمد ادلتقدم الاي جر إح ارمه من

ااةـ ـ ـ ـ ـ

الدسـ ـ ـ ـ ــتوري لعدم  ،2013امد في

الك اعتمدد شـ ـ ــرعة للحقو  .وتحي علمد ثياـ ـ ــد ادلمعلومدت التي قدماد الوفد ثيندء الحوار وم دد د ثن جدو

األعمد التشـ ـريعي للارلمدن في دورت التدس ــعة يتا ــمن مش ــدريع عديدة من مش ــدريع القوانين ال ممة للناوض

احقو المرثة ،مناد مشـ ـ ـ ـ ــروع قدنون متعل امواءمة ثنواع الميجدت ،ومشـ ـ ـ ـ ــروع تعدي لقدنون الوةـ ـ ـ ـ ــدية على

القبة ـ ـ ـ ـ ـر ،ومشـ ـ ـ ـ ــروع تعدي لقدنون التعليم .ومع الك ،فةن القل يسـ ـ ـ ـ ــدور اللجنة إماء التل ر الشـ ـ ـ ـ ــديد لتعدي

التش ـ ـريعدت ال رعية ال داـ ــعة للدسـ ــتور اواماء األحادم التمييمية المتاقية في اا در التش ـ ـريعي للدولة ال رف،
امد في الك األحادم المتعلقة ادلموا وحقو الملاية؛ والسن الدنيد للموا .
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وتوصــا اللجنة ،طا ضــوء توصــيت ا العامة رقم  28و 2010بشــح اذلتزامات اوســاســية للدول

اوخراف بموجـب المـادة  2م اذتفـاقيـة ،بـح تقوم الـدولـة الخرف ،دونمـا بخـاء ،بتعـديـل أو ل ـاء جميع

ما تبقى م اوحكام التمييزية على أســاس الجنس ،بما طا ل اوحكام المتعلقة بالزواو وحقو الملكية،
واوحكام المتعلقة بالس الدنيا للزواو ،و ل ب ية مواءمت ا مع الدستور واذتفاقية
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وت حظ اللجنة ثن الدسـ ـ ـ ــتور يتاـ ـ ـ ــمن إشـ ـ ـ ــدرات إلى مادثي عدم التمييم والمسـ ـ ـ ــدواة اين الجنسـ ـ ـ ــين

ويتاـ ــمن شـ ــرعة شـ ــدملة للحقو تشـ ــم حقو المرثة .ومع الك ،ت حظ اللجنة اقل عدم وجود قدنون دص
ادلمسـ ـ ــدواة اين الجنسـ ـ ــين يار مادث المسـ ـ ــدواة اين المرثة والرج ويتاـ ـ ــمن تعري د وحظ ار للتمييم اـ ـ ــد المرثة

اجميع ثش ــادل  ،امد في الك التمييم المادش ــر ومير المادش ــر في المجدلين العدم وال دص ،فاـ ـ عن ثش ــاد

التمييم المتدا لة ،وفقد للمددة  1من االت دقية.
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وتوصـــــــــا اللجنـة بـح تعتمـد الـدولـة الخرف ،دونمـا بخـاء ،وطقـاً للمـادتي  1و  2م اذتفـاقيـة،

قانوناً بشــــح المســــاواة بي الجنســــي يتناول جميع أســــباب التمييز المحظورة ويشــــمل التمييز المباشــــر

وغير المباشر طا المجالي العام والخاص ،طضال ع أشكال التمييز المتداخلة ضد المرأة
المركز القانونا لالتفاقية
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رمم إد ار االت دقية في الدسـتور ،اواد ار اعض ثحادماد في التشـريعدت ،ال ي ام القل يسـدور اللجنة

ألن الـدولـة ال رف لم تـبدمج االت ـدقيـة اةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة اـدملـة في قـدنوناـد الو ني .وت حظ اللجنـة ثياـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ثن الـدولـة
ال رف لم تةد على الاروتواو اال تيدري الملح ادالت دقية.

 - 14وت ركر اللجنة بتوصـــيات ا الســـابقة و ،CEDAW/C/ZWE/CO/2-5الفقرة  12وتحث اللجنة
الدولة الخرف على أ تولا أولوية قصـــوع لعملية اإلدماو التام لالتفاقية طا جميع قوانين ا ات الصـــلة،
و ل م أجل عخاء اذتفاقية اوهمية المركزية التا تســـــتحق ا بوصـــــف ا اوســـــاس للقضـــــاء على جميع

أشكال التمييز ضد المرأة
20-03724
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مكانية اللجوء لى القضاء
- 15

ترحب اللجنة اعملية إاـ ـ دء ال داع ال مرامي على مديرية المعونة القاـ ــد ية ،التي ااـ ـ لعت ااد

الدولة ال رف في جميع المحدفظدت من ثج توفير المس ــدعدة القدنونية المجدنية لافراد .ومع الك ،فةن القل

يســدور د إماء ت ويض تقديم المعونة القاــد ية المجدنية إلى المنظمدت مير الحاومية ،وت حظ ثن على مراام

المعونة القاد ية التي ثنشلتاد المديرية حتى اآلن ثن تستوفي المعديير الدنيد لتقديم ال دمدت.
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ووطقا للتوصية العامة للجنة رقم  33و 2015بشح لجوء المرأة لى القضاء ،توصا اللجنة بح

تقوم الدولة الخرف بما يلا:

التعجيل بإنشـاء مراكز للمعونة القضـائية على مسـتوع المقاخعات ،وتعزيز معايير تقديم

ث)

الخدمات على جميع المســــتويات ،وضــــما تواطر المعونة القضــــائية عواتاحت ا لجميع النســــاء ،وذ ســــيما

للنس اء الفقيرات ،والريفيات ،و وات اإلعاقة ،بسبل من ا توطير تيسيرات جرائية وتيسيرات مراعية للس ؛
ب)

توطير تمويـل كـاف للمنظمـات غير الحكوميـة التا تقـدم المعونـة القضــــــــــائيـة المجـانيـة

)

كـاء

للنساء المعوزات وتسد ب ل ث رة طا نظام المعونة القضائية طا الدولة الخرف؛

كـاء وعا الج ـاز القضـــــــــائا وموظفا نفـا القـانو بـححكـام اذتفـاقيـة ،وكـ لـ

وعا عامة الجم ور ،وذ سيما طا أوساخ النساء ،بسبل ووسائل اذحتجاو ب ا
المرأة والسالم واوم
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ت حظ اللجنة اقل ثن اللجنة الو نية للس ـ ـ ـ ـ ـ م والمة ـ ـ ـ ـ ــدلحة ال تعم اادم

دقتاد وثن واليتاد لن

تبمدد .ويســدور د القل ثياــد إماء الحواجم التي تحو دون مشــدراة النســدء وال تيدت اةــورة نش ـ ة و ددفة في

جميع م ارحـ عمليـدت السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م والمةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدلحـة في الـدولـة ال رف ،وت حظ اقل عـدم إي ء اال تمـدم الواجـب

ألولويدتان وتجدراان.
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ووطقا للتوصـــــية العامة للجنة رقم  30و 2013المتعلقة بوضـــــع المرأة طا ســـــيا منع نشـــــوب

النزاعات وطا حاذت النزاع وما بعد انت اء النزاع ،توصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:
ث)

تمديد وذية اللجنة الوخنية للســـالم والمصـــالحة وتزويدها بموارد بشـــرية وتقنية ومالية

ب)

كفالة المشـاركة التامة للمرأة طا جميع مراحل عمليات السـالم والمصـالحة ،بما طا ل

كاطية لتمكين ا م تنفي تل الوذية بفعالية؛

طا عملية صــــنع القرار ،وطقا لقرار مجلس اوم  1325و 2000بشــــح المرأة والســــالم واوم  ،ومراعاة
خخة المجلس المتعلقة بالمرأة والسالم واوم بكامل جوانب ا ،على النحو الوارد طا ق ارراته  1820و2008

و  1888و 2009و  1889و 2009و  1960و 2010و  2106و 2013و  2122و2013

و  2242و 2015و  2467و 2019و  2493و2019
الج از الوخنا للن وض بالمرأة
- 19

ت حظ اللجنـة اـدرتيـد التمام الـدولـة ال رف اتن يـا ث ـداف التنميـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة .وتعرب عن تقـدير ـد

انش ـ ــدء م س ـ ـس ـ ــدت م تل ة لتعميم الجادم الو ني للناوض ادلمرثة ،وعلى وج ال ة ـ ــوص اللجنة المماداوية
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للشـ ـ ون الجنسـ ــدنية ،التي تتمي واليتاد في تلقي الشـ ــادو المتعلقة ادلتمييم الجنسـ ــدني والنظر فياد والتوةـ ــية
اس ـ ــا االنتة ـ ــدف المندس ـ ــاة؛ والتحقي في الحواجم النظمية التي تحو دون تحقي المس ـ ــدواة اين الجنس ـ ــين

اواا غ الارلمـدن ا ايعتاـد ون ـدقاـد وهيـدر ـد؛ وتحـديـد ثي تـدااير تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعيـة ثو إداريـة ثو ثي تـدااير عمليـة ث ر

الممة للتةــدي لااه الحواجم .وتحي اللجنة علمد ثياــد اتنقيا الســيدســة الجنســدنية الو نية التي اعتبمدت في
عدم  ،2017اادف إن دا ثحادم الدســتور واادف اســتحداا إ در للرةــد والتقييم يتندو على وج ال ةـوص
المس ـ ــدواة اين الجنس ـ ــين وتماين المرثة .وترحب االك اوا ـ ــع

ة عم و نية لتيس ـ ــير تن يا االت دقية .ومع

الك ،ت حظ اللجنة اقل عدم ا دية الموارد الاش ـ ـرية والتقنية والمدلية الم ة ـ ـةـ ــة لتن يا السـ ــيدسـ ــدت وال

المتعلقة ادلمس ــدواة اين الجنس ــين ،وعدم وجود ث داف ومعديير ق دعية وترتيادت للتنس ــي ال عد بيس ــترش ــد ااد
في التن يا ،وعدم توافر معلومدت عن نتد ج السيدسة الجنسدنية الو نية وثير د.
وتوصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:

- 20

ث)

وضع استراتيجية للمساواة لتنسي جميع الج ود الوخنية المب ولة م خالل السياسات

ب)

توطير موارد بشــــرية وتقنية ومالية كاطية للجنة الزمبابوية للشــ ـ و الجنســــانية ولو ازرة

العامة والبرامج اإلنمائية؛

شــــ و المرأة والتنمية المجتمعية وتنمية الم ســـــســـــات الصــــ يرة والمتوســـــخة لتمكين ما م اذضـــــخالع

بوذيات ما بفعالية ،عوادماو ه ه الوذيات طا اإلخار الوخنا لالقتصـاد الكلا وطا الخخخ القخاعية ،وضـما
أ تعمل جميع عناصــــر الج از الوخنا للن وض بالمرأة بخريقة منســــقة ومحددة ال دف ،وتعزيز التعاو
طيما بين ا ،بما طا ل تعزيز تعاون ا مع الم سسة الوخنية لحقو اإلنسا ؛

م

)

توطير معلومات ع أثر السـياسـة الجنسـانية الوخنية ،بما طا ل المعلومات المسـتمدة

خار الرصد والتقييم الخاص ب ا

الم سسة الوخنية لحقو اإلنسا
ت حظ اللجنة مع التقدير ثن التحدلف العدلمي للم سـ ـ ـس ـ ــدت الو نية لحقو اانس ـ ــدن قد منا اللجنة

- 21

المماداوية لحقو اانسـ ـ ـ ـ ــدن في عدم  2016تةـ ـ ـ ـ ــني د اـ ـ ـ ـ ــمن ”ال ة ثلف“ .ومع الك ،ت حظ اقل محدودية

استق

اللجنة.

- 22

وتوصــــــا اللجنة بح تكفل الدولة الخرف اســــــتقالل اللجنة الزمبابوية لحقو اإلنســــــا  ،امتثاذً

للمبادئ المتعلقة بمركز الم ســـســـات الوخنية لتعزيز وحماية حقو اإلنســـا ومبادئ باريس  ،وبح تقوم،

لتحقي ه ه ال اية ،بما يلا:
ث)

النص طا القانو المنشــــــ للجنة الزمبابوية لحقو اإلنســـــــا على عملية واضـــــــحة

ب)

تعديل القانو المنش ـ للجنة الزمبابوية لحقو اإلنســا للنص طيه ص ـراحة على تمتع

وشفاطة وتشاركية ذختيار وتعيي أعضاء لجنة حقو اإلنسا ؛

اللجنة بســــــلخة تقديم تقاريرها وتوصــــــيات ا مباشــــــرة لى الجمعية الوخنية بدذ م تقديم ا عبر الســــــلخة

التنفي ية؛
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)

تعديل المادة  17و 1وو م قانو اللجنة الزمبابوية لحقو اإلنســا للســماج للجنة

بتلقا تمويل م الج ات المانحة دو مواطقة مســــــــبقة م الحكومة ،وكفالة حصــــــــول اللجنة على موارد

بشرية وتقنية ومالية كاطية لكا تتم رك م اذضخالع بوذيت ا بفعالية
التدابير الخاصة الم قتة
- 23

ترحب اللجنة ادلجا ود التي تاالاد الدولة ال رف في سـ ـ ــيد تن يا تدااير دةـ ـ ــة م قتة تت ا شـ ـ ــا

فرض حةـ ـ ـ ـ ـ ــص لميددة تميي المرثة في الارلمدن .ومع الك ،ت حظ اقل ثن اه التدااير ال دةـ ـ ـ ـ ـ ــة الم قتة

ال تب ا  ،وفقد لل قرة  1من المددة  4من االت دقية ،اة ـ ـ ــورة مناجية اوة ـ ـ ـ اد اس ـ ـ ــتراتيجية ا ـ ـ ــرورية للتعجي
اتحقي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدواة ال عليـة اين المرثة والرجـ في المجـدالت األ ر التي تعـدني فياـد المرثة من نقص التمييـ
ثو ااجحدف ،مي العمدلة.
- 24

وتشـير اللجنة لى مالحظات ا الختامية السـابقة و ،CEDAW/C/ZWE/CO/2-5الفقرة ، 20

وتوصـــــــــا بح تقوم الدولة الخرف ،وطقا للفقرة  1م المادة  4م اذتفاقية ووطقا للتوصـــــــــية العامة رقم

 25و 2004بشح التدابير الخاصة الم قتة ،بما يلا:
ث)

اتخـا وتنفيـ تـدابير خـاصـــــــــة م قتـة ،بمـا طا لـ وضـــــــــع أهـداف محـددة زمنيـاً والعمل

بالحصــــص ،م أجل تحقي المســــاواة الفعلية أو بحكم اومر الواقع بي المرأة والرجل طا جميع المجاذت
التا تعانا طي ا المرأة م نقص التمثيل أو اإلجحاف؛
ب)

كاء الوعا طا صـفوف أعضـاء البرلما والمسـ ولي الحكوميي وأرباب العمل وعامة

الجم ور بالخابع غير التمييزي للحاجة لى اتخا تدابير خاصـة م قتة لتحقي المسـاواة الفعلية بي المرأة
والرجل ،وتضمي تقريرها الدوري المقبل معلومات شاملة ع استخدام ه ه التدابير وع أثرها
القوالب النمخية والممارسات الضارة
- 25

تحي اللجنـة علمـد ا

ـة العمـ الو نيـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراتيجيـة االتةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الو نيـة اناـدء موا األ ـد ،

وتجريم الممدرسـ ــدت الاـ ــدرة اموجب قدنون مادفحة العنف العد لي .ومع الك ،فةن القل يسـ ــدور د ألن القدنون

يتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن تعري ـد اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيقـد لمرتااي العنف العـد لي .واللجنـة ،إا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير إلى م حظـدتاـد ال تـدميـة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقـة

 ،CEDAW/C/ZWE/CO/2-5ال قرة  ،)21فةناد تعرب مجددا عن قلقاد إماء اس ـ ـ ـ ـ ــتمرار القوالب النم ية

الجنسـ ـ ـ ـ ــدنية التمييمية والممدرسـ ـ ـ ـ ــدت الاـ ـ ـ ـ ــدرة ،امد في الك موا األ د  ،وتعدد الموجدت ،وفحص العارية.

ويسـ ـ ــدور اللجنةق القل ب اوج دص إماء ت شـ ـ ــي ااف ت من العقدب على اه الممدرسـ ـ ــدت الاـ ـ ــدرة اواماء عدم
ةدور ثي ثحادم إدانة في قاديد موا األ د .
- 26

وباإلشـــــارة لى التوصـــــية العامة المشـــــتركة رقم  31للجنة المعنية بالقضـــــاء على التمييز ضـــــد

المرأة/التعلي العام رقم  18للجنة حقو الخفل و 2019بشـح الممارسـات الضـارة ،ووطقا لل اية  3-5م

أهداف التنمية المستدامة ،توصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:
ث)

توســـــيع نخا تعريف مرتكبا الجريمة طا قانو مكاطحة العنف العائلا بحيث يشـــــمل

اوشخاص ال ي قد ذ تربخ م صلة قرابة بمقدم الشكوع أو قد ذ يعيشو معه طا نفس اوسرة المعيشية؛
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ب)

التواصــــــــــل مع المجتمعـات المحليـة ،بم طا لـ القيـادات الـدينيـة والمجتمعيـة و بـاء

وأم ـات البنـات وأقـارب  ،للتوعيـة بـالخـابع الجنـائا لزواو اوخفـال وبمـا لـه م أثر ســـــــــلبا على تمتع

الفتاة بحقوق ا

العنف الجنسانا ضد المرأة
- 27
مجل

ترحب اللجنة ادلتدااير التي ات اتاد الدولة ال رف لمادفحة العنف الجنسدني اد المرثة ،مي إنشدء

معني امادفحة العنف المنملي ،اوانشـ ـ ـ ــدء ي ية من مراام ال دمدت المتعددة لاـ ـ ـ ــحديد العنف ،واعتمدد

الارندمج الو ني لمنع العنف الجنســدني والتةــدي ل لل ترة  ،2020-2016واعتمدد النظدم المراعي للاــحديد
و و نظدم يقدم استجداة منسقة فيمد يتعل ادالنتادك والعنف الجنسيين .ايد ثن القل يسدور د اشلن مد يلي:
ث)

اس ـ ــتمرار ارت دع مس ـ ــتويدت العنف الجنس ـ ــدني ا ـ ــد المرثة وال تدة المرتاب في جميع ثرجدء

ب)

نقص ااا غ عن حدالت العنف الجنس ـ ــدني ا ـ ــد المرثة ،وا دة ـ ــة العنف العد لي ،الاي

الدولة ال رف في ا من المجدلين العدم وال دص؛

يعم إلى يقدفة الة ــمت وااف ت من العقدب ،والك رمم تس ــجي ارت دع في اآلونة األ يرة في عدد الحدالت

التي ثبالات ااد الشر ة؛
)

عدم قيدم الدولة ال رف ادلتة ـ ـ ـ ـ ـ ــدي للعنف الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ــدني في األمدان العدمة ،امد في الك

العنف المرتاب على يد ثفراد الجيش ،والعنف الجنس ــدني المرتاب لدوافع س ــيدس ــية ا ــد المدافعدت عن حقو

اانسدن واد الندش دت؛
د)

عدم توافر ايدندت ،مةـن ة حسـب السـن والع قة اين الاـحية والجدني ،عن عدد التحقيقدت

في حدالت العنف الجنسدني اد المرثة ،والم حقدت القاد ية علياد ،واألحادم الةددرة اح الجندة.
- 28

واللجنة،

تشــــير لى توصــــيت ا العامة رقم  )2017 35بشــــح العنف الجنســــانا ضــــد المرأة،

الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم  ،19طإن ا توصا الدولة الخرف بح تقوم بما يلا:

تخصــيص موارد بشــرية وتقنية ومالية كاطية عوانشــاء ليات لرصــد وتقييم تنفي البرنامج

ث)

الوخنا لمنع العنف الجنســـانا والتصـــدي له مع مراعاة مبدأي شـ ـ ار جميع النســـاء طي ا عواتاحة مكانية
وصول

لي ا؛
ب)

التصـــدي لوصـــمة العار التا تثنا النســـاء والفتيات م ضـــحايا العنف الجنســـانا ع

اإلبالغ عنه ،م خالل خال حمالت للتوعية بالخابع الجنائا لجميع أشــــــكال ه ا العنف وبما له م أثر

خخير على تمتع المرأة بحقوق ا؛
)

منع وقوع العنف المرتكب لدواطع ســــــــياســــــــية ضــــــــد المداطعات ع حقو اإلنســــــــا

د)

القيام بشــــكل من جا بجمع بيانات مصــــنفة حســــب الســ ـ  ،ونوع العنف ،والعالقة بي

العنف أطراد
والناشـــــــــخات والتحقي طيه عوانزال العقاب المالئم على مرتكبيه ،بما طا ل عندما َيرتكب ه ا
َ
الشرخة وقوات اوم وعندما يذرتكب بتحريض م الموظفي العموميي ؛
الضـــــــحية والجانا ،ع عدد الشـــــــكاوع م العنف الجنســـــــانا ضـــــــد المرأة والتحقيقات طي ا والمالحقات

القضــــــائية واإلدانات واوحكام الصــــــادرة بح مرتكبا ه ا العنف ،وك ل ع ســــــبل اذنتصــــ ـ اف المتاحة

للضحايا ،بما طا ل التعويض المالا
20-03724
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اذتجار باوشخاص واست الل م طا الب اء
- 29

ترحب اللجنة ادلجاود التي تاالاد الدولة ال رف لمادفحة االتجدر ادألشـ ـ ـ ـ دص ،وال سـ ـ ـ ــيمد النسـ ـ ـ ــدء

وال تيدت ،اس ــا مناد تدريب المسـ ـ ولين عن إن دا القوانين في مجد االتجدر ادألشـ ـ دص والاجرة .ومع الك،

ث ارا ــياد اارض اس ــت دامان

ت حظ اقل ثن العديد من النس ــدء وال تيدت بيتجر اان من الدولة ال رف ودا
في االسترقد المنملي ،والس رة ،واالستا الجنسي .ويسدور د القل اوج دص إماء مد يلي:
ث)

عدم ا دية القدرات وميدب إجراءات فعدلة للتعرف الماار على ا ـ ـ ــحديد االتجدر اواحدلتان

ب)

عدم اتسد تعريف االتجدر الوارد في قدنون مادفحة االتجدر ادألش دص مع المعديير الدولية؛

)

عدم وجود م جئ حاومية للنسـ ــدء وال تيدت ال تي يقعن اـ ــحديد ل تجدر ،حيا ال توجد

إلى الدوا ر الم تةة لالك؛

في الالد سو ي ية م جئ حاومية توجد في محدفظدت راري ،واوالوايو ،ومدنيادالند.
- 30

وتوصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:

تكثيف الج ود المب ولة للتعرف المب ركر على الضـحايا التا ذيتججر ب
ث)
لى الدوائر المختصة ،و ل بالتعاو مع منظمات المجتمع المدنا ،وتكثيف
وداخل ا وحمايت  ،عواحالت
الج ود المب ولة للتحقي طا الجرائم المتصـــــــلة باذتجار باوشـــــــخاص ومقاضـــــــاة مرتكبي ا عوانزال العقوبة
م الدولة الخرف

المناسبة ب م؛
ب)

تعديل قانو مكاطحة اذتجار باوشـــخاص ب دف دراو تعريف طيه لالتجار باوشـــخاص

يتس ـ مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اذتجار باوشــخاص ،وبخاصــة النســاء واوخفال ،المكمل ذتفاقية
اومم المتحدة لمكاطحة الجريمة المنظمة عبر الوخنية؛
)

ضــما تواطر مالج حكومية لضــحايا اذتجار طا جميع محاطظات البلد العشــر ،وزيادة

الدعم المالا المقدم لى المنظمات غير الحكومية التا تدير مالج وتوطر للنســـــــاء والفتيات الالتا وقع
ضحايا لالتجار خدمات دعم تشمل المشورة القانونية وخدمات عادة التحهيل

- 31

وترحب اللجنة احام المحامة الدسـتورية الةـددر في عدم  2015الاي يحظر اعتقد النسـدء ال تي

ـتا ت في الاادء في
دع عدد النسـ ـ ـ ــدء المسـ ـ ـ ـ ق
ييات ثنان يتسـ ـ ـ ــاعن ألمراض الاادء .مير ثناد ت حظ اقل ارت ق
وعدم توافر ايدندت اشــلن النســدء وال تيدت العدم ت في الاادء ،وعدم ات دا تدااير
الدولة ال رف نتيجة لل قر،
ق
لمعدلجة األسادب الجارية للاادء ،وميدب ارامج لمسدعدة النسدء الرامادت في ترك الاادء على القيدم االك.

- 32

وتوصـا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بتحليل اوسـباب الج رية للب اء ومعالجت ا ،وتوطير برامج

مدرة للدخل للنسـاء والفتيات الراغبات طا تر الب اء ،وجمع بيانات مصـنفة ع مدع انتشـار
وطرص بديلة ر
الب اء طا الدولة الخرف
المشاركة على قدم المساواة طا الحياة السياسية والعامة

- 33

ترحب اللجنة ات ة ــيص حة ــص دنيد لتميي المرثة في الجمعية الو نية ومجل

الش ــيو ومجدل

المحدفظدت ،واالك اتعاد األحماب الس ــيدس ــية وعد الال يق تميي المرثة في قوا م مرش ــحياد ل نت دادت عن

اليلا ،و و مد ثد إلى تميي المرثة انس ـ ـ ـ ـ ــاة  32في المد ة في الجمعية الو نية وانسـ ـ ـ ـ ـ ـ اة  44في المد ة في
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مجل

الش ـ ـ ـ ــيو في عدم  .2018مير ثناد ت حظ اقل ثن التحة ـ ـ ـ ــيص الجنس ـ ـ ـ ــدني المنة ـ ـ ـ ــوص علي في

الدس ـ ــتور س ـ ــينتاي ثجل في عدم  ،2023وت حظ ثن ال تب قرض جماءات على األحماب الس ـ ــيدس ـ ــية التي ييات
عدم امتيد قوا م مرشــحياد لمجل الشــيو لا داف المحددة في مجد تادف الجنســين .وت حظ اللجنة االك
اقل ثن الس ـ ـ ــل ة التن ياية ال تن ا األحادم الدس ـ ـ ــتورية المتعلقة ادلمس ـ ـ ــدواة المددة  ،)17امد يتا ـ ـ ــا الك من

ان دض عدد الوميرات وان دض تميي النس ــدء في مجدل

إدارة الش ــرادت العدمة وال دة ــة .ويس ــدور د القل

ثيا ـ ـ ــد ألن المش ـ ـ ــتا ت ادلعم الس ـ ـ ــيدس ـ ـ ــي ال يس ـ ـ ــت دن من تموي الحم ت االنت داية اموجب قدنون تموي

األحماب الس ـ ــيدس ـ ــية ،وايي ار مد يتعرا ـ ــن لاجمدت متحيمة جنس ـ ــدنيد وللتحرش والقوالب النم ية الجنس ـ ــدنية في

وسد

- 34

ااع م.

ووطقا للتوصـــــــية العامة للجنة رقم  )1997 23بشـــــــح المرأة طا الحياة الســـــــياســـــــية والعامة

وال اية  5-5م أهداف التنمية المستدامة ،توصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:
ث)

ضـما تخبي التحصـيص الجنسـانا طا مرحلة ما بعد انتخابات عام  2023عوالى حي

أ تتحق المســــاواة الفعلية بي المرأة والرجل ،وجعل التحصــــيص الجنســــانا لزاميا طا القوائم اذنتخابية

التا تقدم ا اوحزاب الســـــــياســـــــية ،عوالزام اللجنة اذنتخابية لزمبابوي بفرض جزاءات ،بما طا ل غرامات
مالية ،طا حاذت عدم اذمتثال؛
ب)

نفا مبدأ المســـاواة بي الجنســـي المنصـــوص عليه طا المادة  17م الدســـتور لدع

تعيي وزراء الحكومة عوانفا ه طا مجال عضوية مجالس دارة الشركات العامة والخاصة؛

المدرسـي وعامة الجم ور ،حتى
)
تنظيم حمالت لتوعية القيادات السـياسـية والصـحفيي و ر
يف موا جيداً أ مشـــــاركة المرأة مشـــــاركة كاملة وحرة وديمقراخية على قدم المســـــاواة مع الرجل طا الحياة
الســياســية والعامة شــرخ إلعمال حقو اإلنســا للمرأة عماذً تاما ولتحقي اذســتقرار الســياســا والتنمية

اذقتصادية طا الدولة الخرف؛
د)

تعديل قانو تمويل اوحزاب الســـــــياســـــــية بحيث ينص على وجه التحديد على رصـــــــد

مخصصات لتمويل الحمالت اذنتخابية للمرشحات لالنتخابات وعلى توطير التدريب ل ؛
يجرم التحر
ـ)
اعتماد تشـريع ر
هجمات متحيزة جنسانياً علي

ويجرم شـ
السـياسـا بالمرشـحات والناشـخات السـياسـيات ر

التعليم
- 35

تحي اللجنـة علمـد امـد ثعلنـ وفـد الـدولـة ال رف ثينـدء الحوار من ثنـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيجري رةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اعتمـددات

في الميمانيــة لمـ ء  3 000وظي ــة تـدري

في عـدم  2019و  5 000وظي ــة تـدري

في عـدم  ،2020وانــدء

 2 000مدرسة جديدة ،وترميم مادني المدار المتادلاة ،واندء مسدان لل دلادت في م سسدت التعليم العدلي،
امد في الك اليدت وجدمعدت ال نون الت ايقية .وترحب اللجنة ثيا ـ ــد ادعتمدد وتن يا ماددرة العلوم والتانولوجيد

والاندسة والريدايدت .ايد ثناد ت حظ اقل مد يلي:
ث)

ارت دع معد التسـ ـ ــرب المدرسـ ـ ــي في ةـ ـ ـ وف ال تيدت اسـ ـ ــاب موا األ د و ثو الحم

الماار ،ثو اساب ةعوادت مدلية؛
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ب)

عدم مراعدة الايدا األسـدسـية المدرسـية امد في الا دية الحتيدجدت ال تيدت ،ادااـدفة إلى

)

ورود تقدرير عن تعرض ال تيدت ل نتادك والتحرش الجنس ـ ـ ــيين في المدار وفي ريقان

د)

تدني معد التحد النسـ ــدء وال تيدت ادلد ارسـ ــدت في مجدالت العلوم والتانولوجيد والاندسـ ــة

عدم وجود مراف ةحية مندساة ومن ةلة لل تيدت وال تيدن؛
إلياد ثو مناد ،اواف ت مرتااي اه األفعد من العقدب؛
والريدايدت اةورة مير متندساة.
- 36

ووطقا لالتفاقية ،وللتوصــــــــية العامة للجنة رقم  )2017 36بشــــــــح ح الفتيات والنســــــــاء طا

التعليم ،وال اية  1-4م أهداف التنمية المستدامة ،توصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:
ث)

تكثيف الج ود الرامية لى تخفيض معدل التســــــــرب المدرســــــــا طا صــــــــفوف الفتيات

ب)

ضــــما أ تتوطر للفتيات طا كل مدرســــة مراط صــــحية مناســــبة ومنفصــــلة وميســ ـرة

ومواصلة تس يل عودة اوم ات الشابات لى المدارس؛

الوصـول لكيال يت يب ع الد ارسـة أو يتركن ا بسـبب الصـعوبات التا يواج ن ا طا مجال اذعتناء بالنظاطة

أثناء الخمث؛

)

وطا خريق

التحقي طا حاذت اذنت ا والتحر

الجنسـيي التا تتعرض ل ا الفتيات طا المدارس

لي ا أو من ا ،والمعاقبة علي ا على النحو الالئ  ،ومقاضـاة مرتكبي ا ،بم طي م المدرسـو

ومديرو المدارس ،وتوطير الرعاية الخبية والمشورة النفسية اذجتماعية للضحايا عواعادة تحهيل ؛
د)

تشـــجيع النســـاء والفتيات على اختيار مجاذت دراســـية ومســـارات وظيفية غير تقليدية،

بما طا ل ضم مجاذت العلوم والتكنولوجيا وال ندسة والرياضيات
العمالة

عرض على الجمعيـة
 - 37تحي اللجنـة علمـد امـد ثعلنـ وفـد الـدولـة ال رف ثينـدء الحوار ،وم ـدده ثنـ سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بـي ق
الو نية في عدم  2020مش ـ ــروع تعدي لقدنون العم  ،وثن يجري حدليد تعدي قدنون ال دمة العدمة لتا ـ ــمين
مدونة لقواعد السلوك تتندو التحرش الجنسي .مير ثناد ت حظ اقل مد يلي:
ث)

اسـ ـ ــتمرار ال ة ـ ـ ـ الماني األفقي وال ثرسـ ـ ــي ،فا ـ ـ ـ عن اسـ ـ ــتمرار ال جوة في األجور اين

ب)

ان دض مشـ ــدراة المرثة في الق دع ال دص ،وال سـ ــيمد في المندةـ ــب اادارية العليد وفي

)

تعريف ”العم المتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوي القيمة“ في المددة  2 5ث) من قدنون العم  ،التي تنص على

الجنسين ُّ
وترام النسدء في الوظد ف المن اة األجر ،وال سيمد في المراعة والعم المنملي؛
مجدل

إدارة الشرادت ال دةة؛

المس ــدواة في األجور اين الرجد والنس ــدء لقدء العم المتس ــدوي القيمة ،الن ”العم الاي ين وي على مادرات
وواجادت ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ وليدت وظروف ممديلة ثو متش ـ ـ ـ ـ ــدااة إلى حد ااير“ ،وقد ي دي اا التعريف دون مارر إلى

تايي ن د المقدرنة اين الوظد ف التي ي دياد الرجد والنسدء؛
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د)

ُّ
ترام عم المرثة في االقتة ـ ـ ــدد مير الرس ـ ـ ــمي الاي يس ـ ـ ــتمر في اس ـ ـ ــتاعدد د من الحمدية

ـ)

ورود تقدرير عن ارت دع معد حدوا التحرش الجنســي اــد النســدء العدم ت في االقتةــدد

االجتمدعية ،امد في الك إجدمة األمومة واستحقدقدت المعدشدت التقدعدية؛

مير الرســمي من قا الشــر ة الالدية والماندء ومقدمي ال دمدت ومم ان الااور ،فاـ عن عدم وجود تشـريع
يجرم على وج التحديد التحرش الجنسي في مادن العم .

 - 38وتوصـــــــــا اللجنـة بـح تقوم الـدولـة الخرف ،خـ ةً طا اعتبـارهـا ال ـايـة  5-8م أهـداف التنميـة
المستدامة ،بما يلا:
وضــــــع خخخ لمكاطحة الفصــــــل الم نا اوطقا والرأســــــا طا القخاعي العام والخاص،

ث)

وتعزيز التدابير الرامية لى تشـجيع النسـاء والفتيات على اختيار مسـارات وظيفية غير تقليدية ،بسـبل من ا
وزيادة طرص حصــــــــول

توطير الحواطز ل

على التلم ة الصــــــــناعية والتدريب الم نا طا الميادي غير

التقليدية ،وحشــــد الج ود لتيســــير وصــــول المرأة على قدم المســــاواة مع الرجل لى التكنولوجيات الجديدة
والم ارات الرقمية ،بما طا ل طا القخاع غير الرسما؛

تعزيز مشــــــاركة المرأة طا عملية صــــــنع القرار طا الحياة اذقتصــــــادية ،وذ ســــــيما طا

ب)

مجالس اإلدارة واإلشـــــــ ـراف طا الشـــــــــركات الخاصـــــــــة ،بما طا ل ع خري التخبي الصـــــــــارم لواجب

اذمتثال للحصص؛
)

تعـديل قانو العمـل م أجل اإلدماو الكـامل طيـه لمبـدأ المســـــــــاواة طا اوجر لقـاء العمل

المتســــــاوي القيمة ،مع عدم قصــــــر مف وم المســــــاواة على مقارنة أنواع العمل التا تنخوي على م هالت

وم ارات وج د ومســـ وليات وظروف عمل مماثلة ،بل ينب ا أيضـــاً مقارنة أنواع العمل التا تختلف تماما

طا خبيعت ا لكن ا تتساوع طا القيمة؛
د)

ضــــــما مســــــاواة المرأة والرجل طا اســــــتحقاقات الحماية اذجتماعية ،وتوســــــيع نخا

الرعاية الصــحية ،واســتحقاقات المعاشــات التقاعدية ،وحماية اومومة لى اذقتصــاد غير الرســما ،عواجراء
عمليات تفتي

منتظمة لظروف العمل طا القخاع غير الرســما ،بما طا ل طا اوســر المعيشــية العادية

التا تعمل طي ا المرأة كعاملة منزلية؛
ـ)

كفالة أ يســــــعى اذســــــتعراض الحالا لقانو العمل لى توطير تعريف واضــــ ـ لجميع

أشـكال التحر الجنسـا طا مكا العمل وحظرها؛ عوانشـاء ليات طعالة للتحقي طا الشـكاوع؛ والنص على
نزال عقوبـات رادعـة بمـا طيـه الكفـايـة على مرتكبا التحر الجنســـــــــا وتقـديم تعويض كـاف لضـــــــ ـحـايـا

ه ا التحر
الصحة
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ترحب اللجنـة ادن ـدض نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاـة وفيـدت األمومة في الدولة ال رف من  651لاـ  100 000مولود

حي في عدم  2015إلى  462لا  100 000مولود حي في عدم  ،2019حسامد ثبعلن ثيندء الحوار .ايد ثن
اللجنة ت حظ اقل مد يلي:
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ارت دع تادليف الرعدية الةــحية إلى مســتويدت تتجدوم مد يقدر الموا نون على تحملاد وعدم

ث)

توافر الرعدية ال اية لـ  90في المد ة من السادن؛ ونقص األدوية في المستش يدت العدمة ونقص المستلممدت في
مس ـ ــتوة ـ ـ دت الوالدة والتعوي على ش ـ ـراء المرا ـ ــى للعقدقير والمس ـ ــتلممدت ال دة ـ ــة اام؛ ونقص األ ة ـ ــد يين

الةحيين المدراين في المستش يدت العدمة ونقص القدا ت؛ واستمرار ارت دع معد وفيدت األمومة؛

ارت دع معد انتش ـ ـ ـ ـ ــدر فيرو نقص المندعة الاشـ ـ ـ ـ ـ ـرية في الدولة ال رف الاي بي قعد يدلا
ب)
ثعلى معد في الجنوب األفريقي وتتارر من النسدء وال تيدت اشا مير متندسب؛
)

الجنسية واانجداية؛
د)

محدودية إمادنية حةـ ـ ـ ــو النسـ ـ ـ ــدء وال تيدت على المعلومدت المتعلقة ادلةـ ـ ـ ــحة والحقو
تجريم ااجادض اموجب قدنون إنادء الحم إال في حدالت االمتةــدب ثو سـ د المحدرم

ثو تعرض حيدة المرثة الحدم لل

ر ثو تعرض ةـ ـ ــحتاد الادنية العت

دا م ثو في حدالت إةـ ـ ــداة الجنين

اتشوه شديد ،ومحدودية إمادنية حةو المرثة على دمدت ااجادض الملمون.
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وتوصــــــــا اللجنة الدولة الخرف ،وطقا للتوصــــــــية العامة للجنة رقم  )1999 24بشــــــــح المرأة

والصـحة ،وال ايتي  1-3و  7-3م أهداف التنمية المسـتدامة المتعلقتي بخفض النسـبة العالمية لوطيات
اومومة وكفالة وصول الجميع لى خدمات الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية ،بح تقوم بما يلا:
تحســـي تواطر الت خية بالرعاية الصـــحية الميســـورة التكلفة وتحســـي

ث)

مكانية الحصـــول

علي ا طا جميع أنحاء قليم ا ع خري تخصـيص موارد كاطية طا الميزانية إلنشـاء المسـتشـفيات ،خاصـ ًة
طا المناخ الريفية والنائية ،وينب ا أ تكو ه ه المستشفيات مزودة بمراط كاطية ومتاحة الوصول وأ

يضم مالك ا الوظيفا أخصائيي صحيي م رة ،وذ سيما طيما يتعل بخدمات التوليد؛
ب)

تكثيف تنفي الخخة اذســـتراتيجية لمكاطحة طيروس نقص المناعة البشـــرية/اإليدز للفترة

 2020-2015واذسـتراتيجية الوخنية للصـحة الجنسـية واإلنجابية للمراهقي والشـباب للفترة 2020-2016

ب ية مكاطحة طيروس نقص المناعة البشــــرية/اإليدز وكفالة اســــتفادة النســــاء والفتيات المعرضــــات لخخر
اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية م برامج الوقاية والكشف المبكر؛
)

كفالة وصــول النســاء والفتيات بتكلفة ميســورة لى أشــكال منع الحمل الحديثة ،بما طا

ل طا المناخ الريفية ،وتكثيف الج ود المب ولة إل كاء الوعا باســـــــتخدام وســـــــائل منع الحمل ،عوادراو

التثقيف الجنســــــا اإللزاما والمالئم وعمار المتلقي طا المناهج الدراســــــية طا جميع مســــــتويات التعليم،

بما طا ل السلو الجنسا المس ول؛
د)

ســـقاخ الصـــفة الجرمية ع اإلج اض طا جميع الحاذت ،وضـــما

مكانية الحصـــول

على خدمات اإلج اض المحمو وخدمات الرعاية بعد اإلج اض طا جميع أنحاء الدولة الخرف ،طضـال ع
ضما توخا السرية لدع توطير ه ه الخدمات
اذستحقاقات اذقتصادية واذجتماعية
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ترحب اللجنة ادلسـ ـ ـ ــيدسـ ـ ـ ــة الجنسـ ـ ـ ــدنية الو نية المنقحة و

ة التماين االقتةـ ـ ـ ــددي ،التي تتاـ ـ ـ ــمن

اسـتراتيجيدت لتعميم حةـو المرثة على فرص اقتةـددية .مير ثن القل يسـدور د ألن مدلاية النسـدء العدم ت
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في ق دع التعدين الحرفي والتعدين على ن د اـي ال يمتلان الموارد ال ممة للحةـو على ةـاوك ملاية

المندجم ،حيا ال تملك النس ـ ـ ــدء س ـ ـ ــو  20في المد ة فق من مند

التعدين المتدحة ،ولي

امقدور ن تلاية

المعديير الاي ية ومعديير الس ـ ـ ـ ـ ـ مة والة ـ ـ ـ ـ ــحة المانيتين ال ممة .وت حظ االك ثن ملاية الرجد للش ـ ـ ـ ـ ــرادت

والتعدونيدت ي و ملاية النســدء لاد الراعة إلى مســة ثاــعدف ،وثن تجدر ســو الســلع المســتعملة ،ومعظمام

من النسـ ـ ــدء ،يدفعون الا ـ ـ ـ ار ب مرتين  -ثوال اتجدر عار الحدود ،ويدنيد اتجدر ةـ ـ ــادر يسـ ـ ــتلجرون عقدرات
ألمراض ثعمدلام التجدرية .وت حظ اللجنة االك اقل مسـ ـ ــتويدت ال قر مير المتندسـ ـ ــاة في ةـ ـ ـ وف النسـ ـ ــدء

وعدم توافر نظم شـدملة للاـمدن والحمدية االجتمدعيين في الدولة ال رف .ويسـدور د القل ثياـد ألن ال تتوفر

للمرثة س ــو فرص محدودة للحة ــو على القروض ومير د من ثش ــاد اال تمدن المدلي ،و ي ال تتندس ــب مع
احتيدجدتاد ال دةة.
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وتوصــا اللجنة بح تواصــل الدولة الخرف تعزيز الســياســات والبرامج القائمة الرامية لى التمكي

اذقتصادي للمرأة وتكفل تنفي ها الفعال وبح تقوم ،لتحقي ه ه ال اية ،بما يلا:
ث)

زيادة الفرص المتاحة للمرأة طا ســــو العمل ،وذ ســــيما طا قخاع التعدي  ،للحصــــول

ب)

تنقي النظام الضريبا المخب على القخاع غير الرسما وضما كونه منصفا؛

على صكو الملكية وذمتال الشركات والتعاونيات؛

)

ش ئة ع المشـتريات العامة ،بما طا ل م
زيادة مكانية اسـتفادة المرأة م الفرص النا ـ

خالل طرض التزامات على السلخات العامة بتعزيز المساواة بي الجنسي لدع رساء العخاءات العامة؛
د)

تخصــــــيص موارد بشــــــرية وتقنية ومالية كاطية لخخخ الحماية اذجتماعية غير القائمة

على اذشـــــتراكات لكا تســـــتفيد من ا النســـــاء العامالت طا اذقتصـــــاد غير الرســـــما والنســـــاء العاخالت

ع العمل؛

وهـ

تقـديم الـدعم الكـاطا لريـادة المرأة للعمـال بتيســـــــــير حصـــــــــول ـا على اذئتمـا المـالا،

بما طا ل توطير قروض منخفضة الفائدة ،وغير ل م الفرص المدرة للدخل
المرأة الريفية
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ترحب اللجنة ادلجاود التي تاالاد الدولة ال رف لتيسـ ـ ــير سـ ـ ــا حةـ ـ ــو المرثة على األ اراـ ـ ــي من

الةك القدنوني رقم  53لعدم  2014اشلن تسوية األرااي المراعية ،الاي ينص على سحب التةدريا

القديمة وتس ـ ـ ــجي الملاية المش ـ ـ ــتراة لا ارا ـ ـ ــي من جدنب ا الموجين ،وترحب اللجنة ثيا ـ ـ ــد اةنش ـ ـ ــدء لجنة

األ ارا ـ ــي .ومع الك ،يس ـ ــدور د القل ألن الممدرس ـ ــدت الا ـ ــدرة تعو حة ـ ــو المرثة الري ية على األ ارا ـ ــي،
وال س ــيمد إمادنية ورايتاد لا ارا ــي .ويس ــدور د القل ثيا ــد إماء عدم وجود هلية لرة ــد وتقييم االمتيد للقدنون

ثو ثي هلية إن دا ،اواماء افتقدر لجنة األ ارا ـ ـ ـ ــي إلى التموي الادفي ال مم لاي تعم ا عدلية .ويس ـ ـ ـ ــدور اللجنةق
القل االك إماء محدودية فرص حةـ ـ ـ ـ ـ ــو المرثة الري ية على اال تمدن الرسـ ـ ـ ـ ـ ــمي والقروض ،اواماء عدم ا دية
القروض التي يقدماد مة ـ ـ ــرف المرثة للتموي الادل .الة ـ ـ ــار .ويس ـ ـ ــدور د القل االك إماء ت ش ـ ـ ــي مس ـ ـ ــتويدت

مير متندس ـ ـ ـ ــاة لل قر في ة ـ ـ ـ ـ وف النس ـ ـ ـ ــدء الري يدت ،ال تي يش ـ ـ ـ ــالن ثملاية ااندا في الدولة ال رف ،اواماء
محدودية فرص وةــولان إلى التعليم والةــحة والعدالة والســان والميده والةــرف الةــحي والاارادء والايدا

األسدسية األ ر .
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ووطقــا لالتفــاقيــة ،والتوصـــــــــيــة العــامــة للجنــة رقم  34و 2016بشــــــــــح حقو المرأة الريفيــة،

وال اية -5أ م أهداف التنمية المستدامة ،توصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:

التعجيل بإنجاز مراجعة شــــــــاملة ومســــــــتقلة للراضــــــــا ب ية التحق م أنماخ ملكية

ث)

اوراضـــا ،وطضـ ـ أوجه عدم المســـاواة طا عادة توزيع اوراضـــا ،واإلطراو ع اوراضـــا إلعادة توزيع ا

على المرأة؛ وك ل تحســــي تخصــــيص الموارد للجنة اوراضــــا لتمكين ا م تنفي وذيت ا على نحو كامل

وسريع؛

تيسـير حصـول المرأة على أ ارضـي ا الموروثة والمعاقبة على أي عمل يعوق ا أو يمنع ا

ب)

م التمتع بحق ا طا اورض ،وتيســــير حصــــول ا على القروض واذئتمانات المالية المالئمة ،بما طا ل

ع خري تقديم المســاعدة التقنية ،عواســداء المشــورة ،والتدريب على أســاســيات اومور المالية ،وتشــجيع
نشاء الم سسات الص يرة وتوسيع نخاق ا؛

تعزيز الج ود الرامية لى تشـــجيع التمكي اذقتصـــادي للمرأة الريفية ،وضـــما

)

مكانية

وصـــــول ا لى العدالة والتعليم والعمالة والصـــــحة واإلســـــكا والمياه المحمونة والمراط الصـــــحية والك رباء

وغيرها م ال ياكل اوساسية

الفئات المحرومة م النساء
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ت حظ اللجنة اقل الوة ــم الاي تتعرض ل النس ــدء وال تيدت اوات ااعدقة وميددة تعرا ــان ل

العنف واالســتا

ر

واالنتادك .امد ت حظ اقل التقدرير الواردة عن وقوع حوادا في مجدالت التعليم والةــحة

والعمدلة والعدالة تتعل ا

دب الا ار ية والوة ــم والتمييم ا ــد الميليدت وممدوجدت المي الجنس ــي وماديرات

الاوية الجنسـ ــدنية وحدم ت ة ـ ـ دت الجنسـ ــين .ويسـ ــدور د القل االك إماء التقدرير الواردة عن احتجدم نسـ ــدء

لديان ث د ةادر وعن التحرش واالنتادك الجنسيين اد النسدء المحتجمات.
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وتوصا اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:
ث)

القضــاء على أشــكال التمييز المتداخلة ضــد النســاء والفتيات وات اإلعاقة ،وك ل ضـد

ب)

التشــجيع على اســتخدام بدائل اذحتجاز ،وذ ســيما بالنســبة للنســاء الحوامل ،واوم ات

المثليات ومزدوجات الميل الجنســا وم ايرات ال وية الجنســانية وحامالت صــفات الجنســي  ،عوا كاء الوعا
بحقو اإلنسا الواجبة ل ومالحقة مرتكبا العنف ضده قضائيا عوانزال العقوبة المناسبة ب م؛
الالتا لدي

أخفال صـ ار ،والنسـاء المعيالت وسـر معيشـية ،وتحسـي اووضـاع طا مراط احتجاز اإلناث

وطقاً لقواعد اومم المتحدة لمعاملة الســجينات والتدابير غير اذحتجازية للمجرمات وقواعد بانكو  ،وتعزيز

التدابير الرامية لى حماية النســاء المحتجزات م العنف الجنســانا ،بما طا ل م خالل الرصــد المنتظم

عوايجاد ليات مستقلة وسرية لتلقا الشكاوع
المسائل الجنسانية وت ير المناخ

 - 47ت حظ اللجنة ثن الس ــيدس ــة الو نية المتعلقة ادلمند التي اعتبمدت في عدم  2016تتا ــمن عنةـ ـ ار
يتةـ ادلمسـد الجنسـدنية ،لان ال ي ام يسـدور د القل إماء اآليدر الاـدرة التي ت ل اد األعدةـير وال ياـدندت
اشا مير متندسب على النسدء وال تيدت ،ميلمد حدا ثيندء إعةدر إيداي في هاار مدر  ،2019ويميد اا
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ر تعراـ ـ ــان للعنف الجنسـ ـ ــدني وانعدام األمن الااا ي .ويسـ ـ ــدور د القل ثياـ ـ ــد إماء عدم توافر

األمر من

معلومدت عن االس ـ ـ ــتراتيجية الو نية للتة ـ ـ ــدي لتاير المند المعتمدة في عدم  ،2014امد في الك معلومدت

عمد إاا ادنت قد جر إدمد منظور جنسدني فياد وامدن مشدراة المرثة في جميع مراح واعاد وتن يا د.
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ووطقا للتوصــية العامة للجنة رقم  37و 2018بشــح اوبعاد الجنســانية للحد م مخاخر الكوارث

طا ســــيا ت ير المناخ ،توصــــا اللجنة بح تجري الدولة الخرف تقييماً وثر عصــــار يداي على النســــاء
والفتيات طا الدولة الخرف وتقوم بمعالجته ،وتضــم

دماو منظور جنســانا لدع وضــع وتنفي الســياسـات

والبرامج المتعلقة بالحد م مخاخر الكوارث وت ير المناخ
الزواو والعالقات اوسرية
- 49

ت حظ اللجنــة اقل ثنـ على الرمم من الجاود التي تاــالاــد الــدولــة ال رف لرفع الوعي ،فــةن معظم

الميجدت ال ت ام تتم اموجب القدنون العرفي وال تبســج  ،وت حظ ثن موا األ د ممدرســة اــدرة مت شــية في
الدولة ال رف ،حيا يتم تمويج يلا ال تيدت فياد قا ثن يالان س ـ ـ ــن  18عدمد .ويس ـ ـ ــدور د القل ثيا ـ ـ ــد ألن

القوانين والممدرس ـ ــدت العرفية التمييمية ال ت ام تنظم الموا والع قدت األس ـ ـرية في الدولة ال رف ،ممد ي س ـ ــا

المجد ثمدم الممدرسدت الادرة مي موا األ د وتعدد الموجدت.
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وباإلشـــــارة لى التوصـــــية العامة للجنة رقم  21و 1994بشـــــح المســـــاواة طا الزواو والعالقات

اوســــرية ،تحث اللجنة الدولة الخرف على أ تولا اوولوية ذعتماد مشــــروع قانو متعل بمواءمة أنواع
الزيجات يكفل حقوقا متســـــاوية للمرأة والرجل طا العالقات اوســـــرية وطا أثناء الزواو وعند طســـــخه ،وطقا

للمادة  16م اذتفاقية والتوصــــية العامة للجنة رقم  29و 2013بشــــح اآلثار اذقتصــــادية المترتبة على

الزواو والعالقات اوذســـرية وعلى طســـا الزواو عوان اء العالقات اوذســـرية وعلى وجه الخصـــوص ،توصـــا
اللجنة بح تقوم الدولة الخرف بما يلا:
ث)

اعتماد مشروع القانو ال ي يجرم زواو اوخفال ،ومقاضاة الجناة عوانزال العقوبة المناسبة ب م؛

ب)

اعتماد تشريع ينص على التسجيل اإللزاما لجميع الزيجات وضما حظر تعدد الزوجات؛

)

ضــما اتســا القواني والممارســات العرطية مع الدســتور واذتفاقية لكا يتســنى حظر

الممارسات الضارة عوال اء أي أحكام تمييزية ضد المرأة طا العالقات اوسرية
جمع البيانات وتحليل ا
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توصـــا اللجنة بح تعزز الدولة الخرف جمع وتحليل ونشـــر بيانات شـــاملة ،مصـــنفة بحســـب نوع

الجنس ،والسـ ـ  ،واإلعاقة ،واوصـــل العرقا ،والمكا  ،والحالة اذجتماعية  -اذقتصـــادية وتوصـــا اللجنة

أيضــا بح ترصــد الدولة الخرف ،باســتخدام م ش ـرات قابلة للقياس ،أثر القواني والســياســات وخخخ العمل،
وأ تقيِّم اذتجـاهـات طا حـالـة المرأة ،والتقـدم المحرز نحو عمـال المســـــــــاواة الفعليـة بي المرأة والرجـل طا

جميع المجاذت المشمولة باذتفاقية
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البروتوكول اذختياري وتعديل الفقرة  1م المادة  20م اذتفاقية
 - 52تشـــــــــجع اللجنـة الـدولـة الخرف على أ تقبـ َل ،طا أقرب وقـت ممك  ،التعـديـل الـ ي أذدخـل على
الفقرة  1م المـادة  20م اذتفـاقيـة بشـــــــــح وقـت اجتمـاع اللجنـة وتصــــــــ رـد َ على البروتوكول اذختيـاري
الملح باذتفاقية

عال ومن او عمل بيجي
- 53

تدعو اللجنة الدولة الخرف لى أ تستخدم عال ومن او عمل بيجي  ،وأ تواصل تقييم عمال

الحقو المنصـــــــوص علي ا طا اذتفاقية طا ســـــــيا اســـــــتعراض تنفي اإلعال ومن او العمل بعد مرور

 25عاما على اعتماده م أجل تحقي المساواة الفعلية بي المرأة والرجل
تعميم المالحظات الختامية
- 54

تخلـب اللجنـة لى الـدولـة الخرف أ تتـحكـد م أ هـ ه المالحظـات الختـاميـة تذنشـــــــــر طا الوقـت

المناســــــب ،بالل ات الرســــــمية للدولة الخرف ،داخل م ســــــســــــات الدولة المعنية وعلى جميع المســــــتويات

والوخنيـة واإلقليميـة والمحليـة  ،وذ ســـــــــيمـا داخـل الحكومـة والو ازرات والبرلمـا والقضـــــــــاء حتى يتســـــــــنى
تنفي ها بالكامل

المساعدة التقنية
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توصـــا اللجنة الدولة الخرف بح تربخ تنفي اذتفاقية بما تب له م ج ود نمائية ،وبح تســـتفيد

م المساعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية طا ه ا الصدد
التصدي على المعاهدات اوخرع

- 56

اإلنســــا

تشـير اللجنة لى أ انضـمام الدولة الخرف لى الصـكو الدولية الرئيسـية التسـعة المعنية بحقو
)1

م شــــحنه أ يعزز تمتع المرأة بحقو اإلنســــا والحريات اوســــاســــية الواجبة ل ا طا جميع

ـجع اللجنة الدولة الخرف على التصـــدي على اتفاقية مناهضـــة التع يب وغيره
جوانب حيات ا ول ل  ،تشــ ر
م ضــــــروب المعاملة أو العقوبة القاســــــية أو الال نســــــانية أو الم ينة ،واذتفاقية الدولية لحماية جميع
اوشـخاص م اذختفاء القسـري ،واذتفاقية الدولية لحماية حقو جميع العمال الم اجري وأطراد أسـرهم،

التا ليست خرطاً طي ا بعد

_________________
)1

العاد الدولي ال دص ادلحقو االقتةــددية واالجتمدعية واليقدفية؛ والعاد الدولي ال دص ادلحقو المدنية والســيدســية؛ واالت دقية الدولية

للقاـدء على جميع ثشـاد التمييم العنةـري؛ وات دقية القاـدء على جميع ثشـاد التمييم اـد المرثة؛ وات دقية مند اـة التعايب وميره

من ا ـ ــروب المعدملة ثو العقواة القدس ـ ــية ثو ال إنس ـ ــدنية ثو الماينة؛ وات دقية حقو ال

؛ واالت دقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدولية لحمدية حقو جميع

العمد المادجرين وثفراد ثسـ ـ ـ ـ ـ ــر م؛ واالت دقية الدولية لحمدية جميع األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ دص من اال ت دء القسـ ـ ـ ـ ـ ــري؛ وات دقية حقو األش ـ ـ ـ ـ ـ ـ دص

اوي ااعدقة.
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متابعة المالحظات الختامية
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تخلب اللجنة لى الدولة الخرف أ تقدم ،طا غضــــــــو ســــــــنتي  ،معلومات خخية ع الخخوات

المتخ ة لتنفي التوصيات الواردة طا الفقرات  18وب و  28وب و  28ود و  30وب أعاله
عداد التقرير المقبل

- 58

تــدعو اللجنــة الــدولــة الخرف لى تقــديم تقريرهــا الــدوري الســـــــــــابع ،الــ ي يحي موعــده طا
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وتخلـب اللجنـة لى الـدولـة الخرف اتبـاع المبـادئ التوجي يـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

شباخ/طبراير  2024وينب ا أ يقدجم التقرير طا الوقت المحدد وأ ي خا كامل الفترة حتى وقت تقديمه

المعاهدات الدولية لحقو اإلنســـا  ،بما طا ل المبادئ التوجي ية لتقديم وثيقة أســـاســـية موحدة ووثائ

خاصة بمعاهدات بعين ا و ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل اوول
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