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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لجنوب أفريقيا*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لجنوب أفريقيا ( )CEDAW/C/ZAF/5في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا

 1839و  CEDAW/C/SR.1839( 1840و  )CEDAW/C/SR.1840الـمـوـقـو يـ ـا جـوة الـجـمـو ـ ـ ــة

 5يشـ ـ ـ ـريا الفاني نوفم ر  .2021وير قائمة القض ـ ـ ــائا واألت ـ ـ ــالة التي ألارما الاريب الوامر لما ق ر الدورة في
الوليقة  ،CEDAW/C/ZAF/Q/5وير ر و جنوب أفريقيا في الوليقة .CEDAW/C/ZAF/RQ/5

ألف  -مقدمة
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يورب اللجنة عا يقدجرما لتقدئم الدولة الطرف يقريرما الدوري الخامس ،لكن ا يأتـ ـ ـ ـ ـ ــد للتأ ر لمدة

أربع تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ولمـانيـة أقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر في يقـدئم التقرير .ويرلـو اللجنـة مـالتقرير الـ ي قـدمتـ الـدولـة الطرف متـاموـة
للماللظات الختامية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامقة التي أ دي ا اللجنة ( )CEDAW/C/ZAF/CO/4/Add.1ور و ما الخطية

على قائمة القضــائا واألتــالة التي ألارما الاريب الوامر لما ق ر الدورة ،ويالل أت لتا الوليقت ا جرق يلق ما
تأ ر

ر .ويقدر اللجنة الورض الش ـ ـ ـ ـ ــاوي ال ي قدم الوفد ،واائض ـ ـ ـ ـ ــالات اا ـ ـ ـ ـ ــا ية المقدمة ر ا على
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ويفني اللجنة على الدولة الطرف لوفدما الر يع المس ـ ــتوق ال ي ق ـ ــارر في الحوار عا مود وي أرت ـ ــت

األتالة التي طرلت ا اللجنة قاويا ألناء الحوار.
وزيرة قـووت المرأة والشـباب واألقـخا

ووي ااعاقة ،ماج

نكوانا  -ماقـامات .و ـم الوفد أئضـا ممفل ا عا

و ازرة التنمية االجتماعية؛ وو ازرة الص ـ ـ ــحة؛ وج از الش ـ ـ ــرطة في جنوب أفريقيا؛ وم اة اال عاء الوطنية؛ وو ازرة

التوليم األتـاتـي؛ وو ازرة الود ؛ وو ازرة الخدمة الوامة واا ارة؛ وو ازرة قـووت الاامات ومصـائد األتـمار وال اة؛
وو ازرة الدا لية؛ وو ازرة الومر والومالة؛ وو ازرة ينمية األعما التجارية الصـ ـ ـ ـ ـ ــا رة؛ وو ازرة ال راعة واا ـ ـ ـ ـ ـ ــال

ال راعي والتنمية الريفية.

* اعتمدي اللجنة في وري ا الفمان ا ( 18يشريا األو أكتوبر إلى  12يشريا الفاني نوفم ر .)2021

)21-17234 (A

061221

**2117234

201221
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باء  -الجوانب اإليجابية
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يرلـو اللجنـة مـالتقـدة المحرز منـ النظر في عـاة  2011في التقرير الجـامع للتقـارير الـدوريـة الفـاني

والفالث والرامع للدولة الطرف على
(أ)

و د إجراء اا اللات التشريعية ،وال تيما اعتما ما جلي:

ق ــانوت االعتراف م ــال واف الورفي المو ــد رقم  ،1الـ ـ ي ع ــد ق ــانوت االعتراف م ــال واف

الورفي( ،القـانوت رقم  120لوـاة  ،)1998لتنظيم النتـائ المتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة مـالملكيـات المتريبـة على ال يجـات الور ية
الموقو ة ق ر

(ب)

في كانوت األو

و قانوت عاة  1998ل

النااو ،في ل يرات جوني 2021؛

قــانوت م اــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة القــانونيــة في جنوب أفريقيــا (القــانوت رقم  39لوــاة ،)2014

ئسم ر 2014؛

(ف)

قانوت المساواة في الومر (القانوت رقم  47لواة  ،)2013في انوت الفاني جناجر 2014؛

()

ق ــانوت التو ــدج ــر الف ــاني للمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ــر القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ــة (الق ــانوت رقم  43لو ــاة  ،)2013في

(ه)

قــانوت منع ومفــافحــة يو ـ جــو األقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــا

(القــانوت رقم  13لوــاة  ،)2013ال ـ ي ئجرة

(و)

قــانوت منع ومفــافحــة االيجــار مــاألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــا

كانوت الفاني جناجر  ،2014ال ي جد ر ل

النااو في انوت الفاني جناجر  2020ماتتفناء الما ة 4؛

التو جو ،في يموز جولي 2013؛
جولي .2013
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(القــانوت رقم  7لوــاة  ،)2013في يموز

ويالل اللجنة الج و التي لت ا الدولة الطرف لتحسـ ـ ا إطارما الموتـ ـس ــي والس ــيات ــايي ما أجر

التوج ر مالقضاء على التم
(أ)

د المرأة ويو ي المساواة ا الجنس ا ،مفر اعتما أو إنشاء ما جلي:

السـ ـ ـ ـ ــياتـ ـ ـ ـ ــة الوطنية لمنع الحمر ا طالبات المدارح وم اري  ،ما أجر الحد ما لاالت

الحمر المبفر ا الطالبات ما ال يوف ر مستوق ج د ما التفقيف الجنسي الشامر ،في عاة 2021؛
(ب)

الخطة االتـ ــتراييجية الوطنية مشـ ــأت الوند الجنسـ ــاني وقتر اانا

(ف)

إطار السـ ـ ـ ـ ــياتـ ـ ـ ـ ــات الوطنية مشـ ـ ـ ـ ــأت إ ارة جرائم االيجار ماألقـ ـ ـ ـ ــخا

والمجلس الوطني الموني مالوند الجنساني وقتر اانا  ،في عاة 2020؛
الخدمات لتل ية التياجات الضحائا ،في عاة 2019؛
()

طة الومر الوطنية لمفافحة الونصـ ـرية والتم

لك ما يوصو  ،2024-2019التي ينص على يوريف للتم
(ه)

للاترة ،2030-2020
 ،ال ي ئو ز يقدئم

الونصـ ــري و رانية األجانو وما جتصـ ــر
د المرأة ،في عاة 2019؛

الخطة االتــتراييجية الوطنية مشــأت ف روح نقص المناعة البش ـرية والودوق المنقولة جنســيا

والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر  ،2022-2017التي ي ـدف إلى موـالجـة الحواج االجتمـاعيـة وال ن ويـة التي ي يـد ما يورض المرأة

للودوق ،ومنع اا ـ ــامات الجدجدة ،ويو ي لمائة لقون اانسـ ــات ،ويحسـ ـ ا إمفانية اللجوء إلى القضـ ــاء ،في

عاة 2017؛
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ااطار واالتـ ـ ـ ـ ـ ــتراييجية المتصـ ـ ـ ـ ـ ــالت توميم مراعاة المنظور الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــاني في قطاع ال اة

(و)

 ،2021-2016الل ات ج دفات إلى االة أت يدم المبا رات منظو ار جنســانيا في إ ارة ورة المشــاريع مأكمل ا،
في عاة 2016؛
(ز)

االت ـ ــتراييجية الوطنية ل ارة المش ـ ــتر ة ا القطاعات للجرائم الجنس ـ ــية ،التي ي دف إلى

يو ي إمفانية لجوء المرأة إلى محاكم الجرائم الجنس ـ ـ ــية ما ال يوف ر إمفانية الحص ـ ـ ــو على دمات مفر
رام ااعدا للمحاكم أو الموا ااعالمية ،في عاة 2014؛
( )

االتـ ـ ــتراييجية الوطنية للتد ر في ما جتصـ ـ ــر مش ـ ـ ـريحة المفليات والمفل ا وم وجي الم ر

الجنسـي ومااجري ال وية الجنسـانية ولاملي
أف ار م ه الشريحة ومنو  ،في عاة 2014؛
(ط)

ـاات الجنسـ ا ،التي ي دف إلى التصـدي للوند الجنسـاني

رنـام الومـر المتكـامـر لجنوب أفريقيـا للتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي للوند

 ، 2018-2013ال ـ ي جنص على التحو ما االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجــامــة لىزمــات إلى التر
المبفر ،في عاة .2013
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ويرلو اللجنة تصــدجب الدولة الطرف ،في الاترة التي انقضـ

الصفور الدولية التالية أو انضمام ا إل ا:
(أ)

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واألطاـا

على الوقــائــة والتــد ــر

من النظر في التقرير الســا ب ،على

ال رويو و اال تياري اليااقية منامضـ ـ ــة التو جو ون ره ما

القاتية أو الالإنسانية أو الم نة ،في عاة 2019؛

ـد

ـ ـ ــروب المواملة أو الوقوبة

مالحقون االقتصا ئة واالجتماعية والفقا ية ،في عاة 2015؛

(ب)

الو د الدولي الخا

(ف)

اياــاقيــة منظمــة الومــر الــدوليــة مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت الومــا المن ل ا لوــاة ( 2011رقم  ،)189في

عاة .2013

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالـدعم الـدولا هـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـةا وتـدعو بلى بعمـال المســـــــــاواة بي

الجنســـي ب كم القانون مالمســـاواة القانونيةم ول كم الوامع مالمســـاواة الفعليةما وفقا حكام االتفاقيةا فا
جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ِّ .2030
وتذكر اللجنة بأهمية الهدف  5م أهداف التنمية
المسـتدامة وأهمية تعميم مراعاة مددأي المسـاواة وعدم التمييز فا جميع أهداف التنمية المسـتدامة السـ عة

عشـر .وت

الدولة الطرف على االعتراف بالم أرة بوصـفها م ر التنمية المسـتدامة للدولة الطرفا وعلى

اعتماد سياسات واستراتيجيات مناس ة ت قق ذلك.

دال  -الدرلمان
-8

تشـــــــــدد اللجنة على الدور ال اســـــــــم للســـــــــلطة التشـــــــــري ية فا كفالة التنفيذ ال امل لالتفاقية

مانظر A/65/38ا الجزء الثاناا المرفق الســــــاددم .وتدعو الجم ية الولنية بلى أن تتخذا وفقا لوال تهاا
الخطوات الالزمة لتنفيذ هذه المالحظات الختامية خالل الفترة الممتدة م الومت ال الا وحتى حلول موعد

تقديم التقرير الدوري المقدل فا بلار االتفاقية.

21-17234
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هاء  -الشواغل الرئيسية والتوصيات
العنف الجنسانا ضد المرأة
-9

ــد النســاء والاتيات في الدولة الطرف،

يوترف اللجنة مالج و الم ولة للتصــدي الوند الجنســاني

مما في ولك اعتما الخطة االتتراييجية الوطنية مشأت الوند الجنساني وقتر اانا

في عاة  .2020ن ر أت

اللجنة يالل مقلب اتتمرار لاالت اا اان الواة في ينا التشريوات والسياتات الرامية إلى التصدي للوند

الجنس ــاني ،والمس ــتويات المرياوة للوند الجنس ــاني ،مما في ولك قتر اانا  ،في جميع أرجاء الدولة الطرف.

وعلى وج الخصو

 ،يالل اللجنة مقلب ما جلي:

واافالت ما الوقاب؛

(أ)

يااقم ولك الوند الجنساني مس و لقافة الصم

(ب)

يقاعس ج از الش ـ ــرطة في جنوب أفريقيا عا القياة مش ـ ــفر من جي مالتحق ب في الحاالت

التي ينطوي على إمما أف ار الشـرطة للقضـائا وتـوء موالجت ا ،ومحاكمة المسـوول ا عا ولك ومواق ت م على

نحو مالئم؛

(ف)

عدة وجو يدريو منتظم للقض ـ ـ ـ ـ ـ ــاة والمدع ا الوام ا وأف ار الش ـ ـ ـ ـ ـ ــرطة في مجا التط ب

()

مالنسبة للنساء والاتيات الاليي جواج ا أقفاال

الصارة أللفاة القانوت الجنائي المتولقة مالوند الجنساني

د المرأة؛

اريااع طر الوند الجنساني مشفر ا

متدا لة ما التم  ،مفر النســاء المفليات وم وجات الم ر الجنســي ومااجرات ال وية الجنســانية واألقــخا
لاملي
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اات الجنس ا ،والنساء الالجاات ،والنساء ووات ااعاقة ،والنساء والاتيات المصامات مالم ب.

وت
(أ)

اللجن ُة الدولة الطرف على أن تقوم بما لا:
زيادة الوعا ب قوق اإلنســــــــان الواج ة للمرأة بي الزعماء التقليد ي ومادة المجتمعات

الم لية وعامة النادا بمشــــاركة نشــــطة م المنظمات النســــائية والمدافعي ع حقوق اإلنســــان الواج ة
للمرأةا ولمخالر العنف الجنســـــــانا الم ددة على النســـــــاء والفتيات الالتا واجه أشـــــــكاال متداخلة م

التمييزا مثل النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسا ومغا رات الهوية الجنسانية؛ والمهاجرات والالجئات
ولال ات اللجوء؛ والنساء ذوات اإلعامة؛ والنساء والفتيات المصابات بالمهق؛
(ب)

كفالة التدريب المنهجا للقضـاة والمدعي العامي وأفراد الشـرلة وغيرهم م مويفا

بنفاذ القانون على التطديق الصـارم حكام القانون الجنائا بشـأن العنف الجنسـانا ضـد المرأة واجراءات
الت قيق واالســــتجواب المرالية لالعت ارات الجنســــانيةا وتهيئة بيئة تمك النســــاء والفتيات م اإلبال

ع العنف الجنســـــانا م خالل التصـــــدي لوصـــــم الضـــ ـ ايا والقوالب النمطية التا تنطوي على تمييز
والت يز القضائا الجنسانا؛
(ف)

تعزيز خدمات دعم الض اياا بما فا ذلك المالجئ والديوت اآلمنة الممولة تمويال كافياا

فا جميع أن اء الدولة الطرفا وال سيما فا المنالق الريفية والنائية.
- 11

ويالل اللجنة مقلب أت المجلس الوطني الموني مالوند الجنس ـ ــاني وقتر اانا

لم جنش ـ ــأ مود ،رنم

إعالت الرئيس عن في نيسـ ـ ـ ـ ـ ــات أ رير  .2020ويالل اللجنة أئضـ ـ ـ ـ ـ ــا مقلب عدة وجو مولومات عا الموار
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البشـ ـ ـ ـرية والتقنية والمالية لتنا الخطة االت ـ ـ ــتراييجية الوطنية للتص ـ ـ ــدي للوند الجنسـ ـ ـ ـاني وقتر اانا

.2030-2020
- 12

للاترة

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

التعجيـل بـشنشـــــــــاء المجلس الولنا المعنا بـالعنف الجنســـــــــانا ومتـل اإل نـا ا وتزويـده

(ب)

كفالة توفير الموارد ال شرية والتقنية والمالية ال افية لتنفيذ الخطة االستراتيجية الولنية

بالموارد ال شرية والتقنية والمالية ال افيةا وت ليفه بوالية مويةا وكفالة استقالليته؛

للتصدي للعنف الجنسانا ومتل اإلنا للفترة 2030-2020ا وانشاء آليات فعالة للتنسيق والرصد والتقييم

على أساد النتائج.
- 13

ويالل اللجنة أت قانوت الوند الوائلي (لواة  )1998ئورف الوند الوائلي وينص على إ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار

اللجنة

لك أت مش ـ ـ ــاريع قوان ا مختلاة ال ي ا ق د النظر ،ومي مش ـ ـ ــروع قانوت يودجر قانوت الوند الوائلي،

أوامر لمـائـة .ن ر أت اللجنـة يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مـالقلب إزاء عـدة وجو جريمـة جنـائيـة محـد ة للوند الوـائلي .ويالل

ومش ــروع قانوت المس ــائر الجنائية والمس ــائر وات الص ــلة ،ومش ــروع قانوت لتودجر قانوت يودجر القانوت الجنائي
(الجرائم الجنسية والمسائر وات الصلة) ،وعدة وجو يانات ماصلة عا لوا

- 14

الوند الوائلي.

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

تنفيذ توصــيات اللجنة الواردة فا التقرير ع الت قيق الذي أجرته بشــأن جنوب أفريقيا

بموجب المادة  8م الدروتوكول االختياري لالتفاقية مCEDAW/C/ZAF/IR/1ما ضــــــــم بلار زمنا
واضحا وفقا للتوصية العامة رمم  )2017( 35الصادرة ع اللجنة؛
(ب)

اعتماد تشـــريع يجرم ت د دا العنف العائلا ومتل اإلنا وكفالة بخضـــال كلتا الجريمتي

(ف)

التعجيل باعتماد مشـــرول مانون تعد ل مانون العنف العائلا؛ ومشـــرول مانون المســـائل

للمالحقة القضائية العامة؛

الجنائية والمســــائل ذات الصــــلةا ومشــــرول مانون لتعد ل مانون تعد ل القانون الجنائا مالجرائم الجنســــية
والمسائل ذات الصلةم؛
()

كفـــالـــة الت قيق فا جميع حـــاالت العنف العـــائلا ومتـــل اإلنـــا

وم ـــاكمـــة مرت ديهـــا

ومعامدتهم على الن و المناســـبا وامكانية تقديمهم بلى العدالة ب كم المنصـــبا وامكانية وصـــول الضــ ايا

فعليا بلى سدل االنتصافا بما فا ذلك بصدار أوامر ال مايةا والجدر ال امل؛
(ه)

القيام بشـكل منهجا بتقديم بيانات بحصـائية ع نطاق ومد العنف العائلا وغيره م

أشـكال العنف الجنسـانا ضـد المرأةا مصـنفة حسـب العمر والعرق واإلعامة والوضـع االجتماعا واالمتصـادي
والعالمة بي ض ايا العنف ومرت ديه.

حقوق المرأة والمساواة بي الجنسي فيما تعلق بجائ ة مرض فيرود كورونا وجهود التعافا منها
- 15

يالل اللجنة الج و التي ي ل ا الدولة الطرف لمفافحة جائحة مرض ف روح ورونا (كوف د)19-

ويخصـ ـ ـ ـ ـ ــيص الموار ل ا الارض .ومع ولك ،ئسـ ـ ـ ـ ـ ــاورما القلب إزاء عدة يوفر مولومات عا التدا ر المتخ ة

للتص ـ ــدي لتأل ر الجائحة على لقون المرأة والمس ـ ــاواة ا الجنس ـ ـ ا و االة مش ـ ــار ة المرأة في و ـ ــع واعتما
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وينا

رام واتــتراييجيات التوافي لما مود وف د .19-ويشــور اللجنة مالقلب أئضــا إزاء ما أ له عن ما عدة

رغبة النساء والرجا في الدولة الطرف في الحصو على لقالات وف د ،19-وال تيما في المناطب الريفية.
- 16

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

معالجة أوجه عدم المســاواة القائمة منذ أمد لويل بي المرأة والرجل واعطاء زخم جد د

لتنفيذ المســـــاواة بي الجنســـــي م خالل وضـــــع المرأة فا صـــــميم جهود التعافا م جائ ة كوفيد19-

باعت ار ذلك أولوية استراتيجية للتغيير المستداما تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة؛
(ب)

كفالة عدم بعادة النســــــاء والفتيات بلى ا دوار الجنســــــانية المنزلية وغيرها م ا دوار

(ف)

كفالة المشـــاركة المجدية للنســـاء والفتياتا بم فيه المنتميات بلى الفئات الم رومة

()

كفالة اســـــتفادة النســـــاء والفتيات على مدم المســـــاواة م حزم الت فيز االمتصـــــاديةا

الجنسانية النمطية فا سياق الجهود الرامية بلى التصدي ل وفيد 19-والتعافا منه؛

والمهمشة والنساء والفتيات الريفياتا فا بعداد وتنفيذ برامج واستراتيجيات التعافا م كوفيد19-؛

بما فا ذلك تقديم الدعم المالا دوار الرعاية غير المدفوعة ا جرا التا تهدف بلى التخفيف م ا ثر
االجتماعا واالمتصادي للجائ ة؛
(ه)

كفـالـة حصـــــــــول جميع النســـــــــاء والفتيـات مجـانـا على لقـاحـات كوفيـد19-ا بمـا فا ذلك

فا المنـالق الريفيـة والنـائيـةا والقيـام ب مالت توليـة وحمالت بعالميـة للتصـــــــــدي للمفـا يم الخـالئـة حول
مخـالر اللقـاحـات مقـارنـة بمخـالر كوفيـد 19-وآثـاره على المـد الطويـل وكـذلـك ا خ ـار الزائفـة التا رو
لها معارضو اللقاح.

التعريف باالتفاقية ولروتوكولها االختياري
- 17

يالل اللجنــة مقلب عــدة وعي المرأة محقوق ــا مموجــو االياــاقيــة وبــااجراءات المتولقــة مــالشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفــاوق

- 18

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:

والتحق ب مموجو ال رويو و اال تياري الملحب ا ،وال تيما في المناطب الريفية.

(أ)

زيادة وعا المرأة ب قومها بموجب االتفاقية وســـــدل االنتصـــــاف المتاحة لها للتظلم م

انتهـاكـات تلـك ال قوقا بمـا فا ذلـك بجراءات الدالغـات والت قيق بموجـب الدروتوكول االختيـاري لالتفـاقيـةا
ونشــر معلومات ع السـوابق القضــائية للجنة بموجب الدروتوكول االختياري وتوصــياتها العامة فا أشــكال

يســــهل الوصــــول بليها وت ون شــــاملة للجميعا بما فا ذلك فا المنالق الريفية وفيما بي فئات النســــاء

المهمشة والم رومة؛
(ب)

توفير برامج منهجيـة لدنـاء مـدرات القضـــــــــاة والمـدعي العـامي ومويفا بنفـاذ القـانون

والم امي لتمكينهم م تطديق أحكام االتفاقية واالحتجا بها واإلشــارة بليها م اشــرةا وتفســير التشــريعات

الولنية على ن و تماشى مع االتفاقية؛
(ف)

الواج ة للمرأة.
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اإللار الدستوري والتشريعا
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يرلو اللجنة ماعتما

طة الومر الوطنية لمفافحة الونصـ ـرية والتم

وما جتصــر لك ما يوصــو  ،2024-2019التي ينص على يوريف للتم

الونصـ ــري و رانية األجانو
ــد المرأة ،وال يات ال ي أ لى

م الوفد ال الحوار وال ي ئشـ ـ ـ ـ ر إلى الج و التي ي ل ا الدولة الطرف ما أجر إ ماف االيااقية ما ال

اعتما يشـ ـ ـريوات مختلاة .ويالل أت الاص ـ ــر الفاني ما ت ـ ــتور جنوب أفريقيا جتض ـ ــما ق ـ ــرعة لقون يويد
الحب في المسـاواة ويحظر التم

على أتـاح الجنس .ن ر أت اللجنة يشـور مالقلب ألت مشـروع قانوت يمف ا

المرأة والمس ــاواة ا الجنس ـ ا قد انقض ــى من فترة طويلة ولم يوتمد الدولة الطرف مود قانونا ئحظر على وج

التحدجد التم

ـ ــد المرأة ،يمشـ ــيا مع االيااقية .ويسـ ــاور اللجنة القلب

لك إزاء االفتقار إلى المولومات عا

الحاالت التي جرق ف ا يط ب االيااقية وال رويو و اال تياري أو االلتجاف ما في المحاكم.
- 20

وتــذكر اللجنــة بــالتزامــات الــدولــة الطرف بموجــب المــادتي  1و  2م االتفــاقيــة والغــايــة 1-5

م أهداف التنمية المستدامةا وتوصا بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

اعتماد مانون شـامل للمسـاواة بي الجنسـي ا وتعريف للتمييز ضـد المرأة يشـمل التمييز

الم اشـــر وغير الم اشـــر على السـ ـواء فا المجالي العام والخا

وفقا للمادتي  1و  2م االتفاقية؛

ا بما فا ذلك أشـــكال التمييز المتداخلةا

(ب)

بد ار مددأ المســـــــاواة الفعلية فا القانون الولنا وتعزيز التشـــــــريعات القائمة بشـــــــأن

(ف)

بد ار معلومـات فا تقريرهـا الـدوري المقدـل ع عـدد ونتـائج القضــــــــــايـا التا تم فيهـا

المساواة بي الجنسي وفقا لذلك؛

االحتجا بأحكام االتفاقية أو تطديقها أو اإلشارة بليها سنويا فا بجراءات الم اكم.
بمكانية لجوء المرأة بلى القضاء
- 21

يالل اللجنة أت م اة المساعدة القانونية في جنوب أفريقيا قد أعط

األولوية للنساء يما جتولب

توف ر المسـ ـ ــاعدة القانونية المجانية ،وال تـ ـ ــيما في عاوق الطالن والناقة والوند الوائلي .د أن ا يالل

مقلب أت م اة المسـاعدة القانونية في جنوب أفريقيا ياتقر إلى الموار البشـرية والتقنية والمالية الالزمة لتنا

والجت ا .ويالل اللجنة أئضــا مقلب الحواج التي يحو

وت إمفانية لجوء المرأة إلى القضــاء ،مما في ولك

دمات عم الضحائا في الدولة الطرف ،وال تيما في قضائا الوند الوائلي .ويالل

لك مقلب انخااض

مودالت الماللقة القض ــائية واا انة في قض ــائا الجرائم الجنس ــية .ما ئس ــاورما القلب إزاء ات ــتمرار القوالو

النمطية الجنس ـ ــانية التي ينطوي على يم

في نظاة الودالة وو ـ ــم النس ـ ــاء المدعيات ،وال ت ـ ــيما النس ـ ــاء

الاليي ئوشــا في ألياء عش ـوائية ،والوامالت الم اجرات ،ونســاء األرياف ،والنســاء ووات ااعاقة ،والنســاء

المصامات مالم ب.
- 22

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

كفـالـة أن يكون لـد هيئـة المســـــــــاعـدة القـانونيـة فا جنوب أفريقيـا الموارد ال شـــــــــريـة

والتقنيـة والمـاليـة ال ـافيـة للوفـاء بوال تهـا المتمثلـة فا توفير المســـــــــاعـدة القـانونيـة ال ـافيـة مجـانـا للنســـــــــاء

اللواتا ليس لد ه الموارد ال افية؛
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(ب)

كفالة الت قيق على الن و الواجب فا جميع حاالت العنف الجنســـــــانا ضـــــــد المرأةا

بما فا ذلك العنف الجنســـــاا وم اكمة مرت ديه ومعامدتهم على الن و المناســـــبا وحصـــــول الضــــ ايا

على تعويضات كافية؛
(ف)

توفير برامج بناء القدرات عضـــاء الجهاز القضـــائا والمدعي العامي وأفراد الشـــرلة

وغيرهم م مويفا بنفاذ القانون وكت ة الم اكم بشــــــــأن التطديق الصــــــــارم لقانون العنف العائلا ومانون
الجرائم الجنسـيةا وأسـاليب الت قيق واالسـتجواب المرالية لالعت ارات الجنسـانيةا واإلدارة السـليمة للقضـايا

وجمع ا دلة الجنائية واســـتخدامهاا ودورهم فا حماية الضــ ايا وتشـــجيعه ومســـاعدته فا اإلبال ع

حاالت العنف العائلا ضد المرأة؛
()

جمع الديانات بصـــــورة منهجية ع عدد وأنوال الخدمات التا تقدمها هيئة المســـــاعدة

القانونية فا جنوب أفريقيا للنســـــاء والفتيات اللواتا يســـــت قق اهتماما خاصـــــاا واســـــتعراض تمويل هذه

الخدمات وتصميمها وفقا لذلك.
- 23
ما مو

ويالل اللجنة أت محاكم المسـاواة ينظر في قضـائا التم

و طاب الكرانية والتحر  ،مما في ولك

ـد المرأة ،وأت اللجنة المونية مالمسـاواة ا الجنسـ ا مفلاة تقدئم المسـاعدة إلى المدعيات ما النسـاء

في رفع قضـ ـ ـ ـ ـ ــائاما أماة محاكم المسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة .ن ر أت اللجنة يالل أت محاكم المسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة يتر

في المناطب

الحضـ ـ ـرية ،مما ئجور ما الص ـ ــوو على نس ـ ــاء األرياف ،وال ت ـ ــيما ما ال يتوفر ل ا وت ـ ــائر ا ية للس ـ ــار،

اللجوء إلى القض ـ ــاء والحص ـ ــو على يوويض ـ ــات .ويالل اللجنة

لك أت ف ار ما النس ـ ــاء ال ئورفا محاكم

المساواة ،ماا افة إلى عدة وجو يانات عا عد القضائا المورو ة على محاكم المساواة ونتائج ا.
- 24

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

بذكاء الوعا لد النســــاءا بم فيه النســــاء المنتميات بلى ا مليات اإلثنية والنســــاء

ذوات اإلعامة والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسـا ومغا رات الهوية الجنسـانيةا بخصـو
االنتصاف القانونا المتاحة له فا حالة حدو تمييز؛
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(ب)

كفالة أن ت ون م اكم المساواة متاحة للمرأة فا المنالق الريفية؛

(ف)

كفالة جمع بيانات مصنفة ع عدد ونتائج حاالت التمييز ضد المرأة.

ويس ـ ــاور اللجنة القلب ألت الما ة المونية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ” يار عدة المش ـ ــار ة“ قد يكوت ل ف

ُسـُدل

في الص ـ ــياة

األ رة لمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قــانوت المحــاكم التقل ــدئــة ،ممــا ئوني أت المرأة لا يتمفا ما الطوا في ق اررات المحــاكم

التقل دئة أماة المحاكم الوا ئة.
- 26

وتوصــا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بمراجعة مشــرول مانون الم اكم التقليدية لضــمان تمكي

المرأة م اختيـار عدم المشـــــــــاركة فا الدعاو المرفوعة أمام الم ـاكم التقليـدية واســـــــــتئنـاف م ارراتهـا أمام
الم اكم العادية.

الجهاز الولنا للنهوض بالمرأة
- 27

يرلو اللجنة مإنشــاء و ازرة قــووت المرأة والشــباب واألقــخا

ووي ااعاقة في عاة  2019مح ث

يتبع الرئاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .د أن ا يالل محدو ئة قدرات الو ازرة وموار ما البش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية والتقنية والمالية ،و لك الود
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ن ر الكافي ما ج ات التنس ب المونية مالمسائر الجنسانية على مختلد المستويات الحفومية والموتسية.

كما يش ـ ـ ـ ـ ــور اللجنة مالقلب إزاء انوداة التنس ـ ـ ـ ـ ـ ب والتواوت ا مختلد اليات الج از الوطني ،والمش ـ ـ ـ ـ ــار ة
المحدو ة للمجتمع المدني والمنظمات النس ــائية والش ــبا ية ش ــر اء على قدة المس ــاواة في عملية يو ي قدرة

الج از الوطني.
- 28
وا شخا

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

تخصــــــيا الموارد ال شــــــرية والتقنية والمالية ال افية لوزارة شــــ ـ ون المرأة والشــــ ـ اب

(ب)

زيادة عدد جهات التنســيق المعنية بالمســائل الجنســانية فا الو ازرات التنفيذية واإلدارات

(ف)

تعزيز التنسـيق والتعاون بي مختلف هيئات اآللية الولنية المعنية بالشـ ون الجنسـانية

()

كفالة المشـــــاركة المجدية للمجتمع المدنا والمنظمات النســـــائية والشـــ ـ ابية فا عملية

(ه)

بنشــــاء لجنة دائمة مشــــتركة بي الو ازرات لتنســــيق التزامات اإلبال المتصــــلة ب قوق

ذوي اإلعامة؛

الدلديةا وكفالة تمتعها بالسلطة ال افية للمشاركة فا ياكل صنع القرار؛
على الصعد الولنا واإلمليما والم لا وفا نظام العدالة؛
تعزيز مدرات الجهاز الولنا؛

المرأة ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة.
الم سسات الولنية ل قوق اإلنسان
- 29

يالل اللجنة أت الدتـ ــتور أنشـ ــأ تـ ـ

موتـ ـسـ ــات لفومية مسـ ــتقلة لتو ي الدئمقراطية ،مما في ولك

لجنة جنوب أفريقيا لحقون اانسـات و ـا ا الموتـسـة الوطنية لحقون اانسـات ،وم اة الحمائة الوامة ،واللجنة
المونية مالمس ـ ــاواة ا الجنس ـ ـ ا ،المفلاة تو ي التراة المس ـ ــاواة ا الجنس ـ ـ ا ولماجت ا ويطويرما ويحقيق ا.

وينص الدتـتور على أت يكوت اللجنة المونية مالمسـاواة ا الجنسـ ا مسـتقلة ومسـوولة أماة الجمعية الوطنية.
ويقوة اللجنة المونية مالمسـ ــاواة ا الجنس ـ ـ ا ر ـ ــد القضـ ــائا المتولقة مالمسـ ــاواة ا الجنس ـ ـ ا والتحق ب ف ا

ومجراء البحو عن ا والتوعية مخصــو ـ ا ويقدئم المشــورة إلى ال رلمات مشــأن ا ويقدئم التقارير عن ا ،ما أن ا

ير ـ ـ ـ ــد االمتفا لاليااقيات ااقليمية والدولية .ن ر أت اللجنة يالل مقلب محدو ئة الموار البش ـ ـ ـ ـرية والمالية
والتقنية المتالة للجنة المونية مالمساواة ا الجنس ا.

- 30

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

بي الجنسي ؛
(ب)

تخصـــــــــيا الموارد ال شـــــــــريـة والتقنيـة والمـاليـة ال ـافيـة للجنـة المعنيـة بـالمســــــــــاواة
تعزيز لجنة جنوب أفريقيا ل قوق اإلنسان ل ا تضطلع بوال تها بفعالية.

التدابير الخاصة الم متة
- 31

يالل اللجنة أت الدولة الطرف يوا ـ ـ ــر ينا تـ ـ ــياتـ ـ ــة يمف ر الجنس ـ ـ ـ ا في الخدمة الوامة نسـ ـ ــبة

 ،50 50وأت النســاء ئشــالا أكفر ما  40في المائة ما الوظائد على مســتوق اا ارة الوليا .د أن ا يالل
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مع القلب عـدة وجو يـدا ر ـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة موقتـة لتحق ب المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة الاوليـة ا المرأة والرجـر ،ممـا في ولـك نظم

الحصــص ،في مجاالت أ رق ما المجتمع يواني ف ا المرأة ما نقص التمف ر أو ال يتمتع ف ا و ــع ج د،
مما في ولك في القطاع الخا

.

 - 32وعمالً بـالمـادة  4م1م م االتفـاقيـة والتوصـــــــ ـيـة العـامـة رمم  )2004( 25الصـــــــــادرة ع اللجنـة
بشـــــــأن التدابير الخاصـــــــة الم متةا توصـــــــا اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير خاصـــــــة م متةا مثل

ال صــــا القانونية والتوييف الذي يعطا ا فضــــلية للمرأةا لزيادة مشــــاركة المرأة فا ال ياة الســــياســــية
والعامة والتعليم والعمل .وتوصــــــا اللجنة أيضــــــا بأن تضــــــع الدولة الطرف أهدافا ومعا ير مرج ية م ددة

زمنياا مع فرض جزاءات على عدم االمتثالا م أجل التعجيل بت قيق المســـــاواة الفعلية بي المرأة والرجل

فا جميع المجاالت التا ال تتمتع فيها المرأة بوضــــع جيد أو تعانا فيها م نقا التمثيلا وال ســــيما فا
المناصب اإلدارية.

القوالب النمطية والممارسات الضارة
- 33

على يم

يشـ ــور اللجنة مالقلب إزاء اتـ ــتمرار ااراء القائمة على السـ ــلطة األ وية والقوالو النمطية التي ينطوي
مش ـ ـ ــأت أ وار ومس ـ ـ ــووليات المرأة والرجر في األتـ ـ ـ ـرة والمجتمع في الدولة الطرف .ويالل اللجنة

مقلب أت قانوت الطار ال ئحظر فحص الو رية إال لىطاا

وت تا السا تة عشرة ،وأت الاتيات في المناطب

الريفية ف ار ما ئخض ـ ــوا لما ئس ـ ــمى ماحص الو رية ،ال ي جنت ك ص ـ ــو ـ ـ ـ ت ا ويولر ت ـ ــلبا على نموما،

مما في ولك التس ـ ــرب ما المدارح .ويش ـ ــور اللجنة مالقلب أئض ـ ــا إزاء ات ـ ــتمرار الممارت ـ ــات الض ـ ــارة ،وأ رزما

ممارت ــة أو ولواال (ا تطاف النس ــاء والاتيات) ما أجر زواف األطاا أو ال واف القس ــري ،ويش ــوي األعض ــاء
التنــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليــة األنفويــة في مو

المجتموــات المحليــة ،على الرنم ما لظرمــا مموجــو قــانوت الطاــر .ويالل

اللجنة

لك عدة وجو يانات مصناة عا الممارتات الضارة ،وال تيما ممارتة أو ولواال.

- 34

واذ تشــــــــير اللجنة بلى التوصــــــــية العامة رمم  31للجنة المعنية بالقضــــــــاء على التمييز ضــــــــد

المرأة/التعليق العام رمم  18للجنة حقوق الطفل م2019ما الصـــادري بصـــفة مشـــتركةا بشـــأن الممارســات
الضارةا فشنها توصا بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

تعد ل مانون الطفل ل ظر ما يســـــــمى بف ا العذرية لجميع النســـــــاء والفتيات وكفالة

(ب)

تجريم ممارســـــــــة أوكوثواال الضـــــــــارة وكفالة الت قيق فا جميع ال االت التا تنطوي

بنفاذ القانونا بما فا ذلك فا المنالق الريفية؛

عل يها وحاالت تشــــــــويه ا عضــــــــاء التناســــــــلية ا نثويةا وم اكمة الجناة ومعامدتهم على ن و مالئما
وامكانية حصـــول النســـاء والفتيات فا مثل هذه ال االت على ال مايةا بما فا ذلك المالجئ المناســ ةا

وخدمات دعم الض ايا؛
(ف)

التعجيل باعتماد اســـــتراتيجية شـــــاملة للقضـــــاء على القوالب النمطية التا تنطوي على

تمييز وجميع الممارســات الضــارةا مثل ما يســمى بف ا العذريةا وممارســة أوكوثواالا وتشــويه ا عضــاء

التناســـلية ا نثويةا وزوا ا لفال والزوا القســـريا وكفالة بمكانية حصـــول الضــ ايا على خدمات الدعم
ولرامج بعادة التأهيل المالئمة؛
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()

رفع مستو الوعا فا صفوف الزعماء التقليد ي والد نيي واآلباء وا مهات والمعلمي

والنســـــاء وعامة الجمهور بشـــــأن الطابع اإلجراما للممارســـــات الضـــــارة وأثرها المدمر على حياة النســـــاء
والفتياتا وتنظيم تدريب منتظم للقضـــــاة والمدعي العامي وأفراد الشـــــرلة وغيرهم م المويفي المكلفي

بشنفاذ القانون على التطديق الصارم حكام القانون الجنائا التا ت ظر الممارسات الضارة.
االتجار بالنساء واستغالله فا ال غاء
- 35

يحيط اللجنة علما مال يات ال ي أ لى م الوفد ألناء الحوار وال ي ئش ـ ـ ر إلى أت قانوت منع ومفافحة

االيجار ماألقـ ـ ـ ــخا

(القانوت رقم  )7ئشـ ـ ـ ــمر جميع أقـ ـ ـ ــفا االيجار ،وأت ال يانات يشـ ـ ـ ـ ر إلى اريااع مود

اا انة في قضـ ــائا االيجار .ويحيط علما
إ ارة جرائم االيجار ماألقـ ــخا

لك دء الومر في عاة  2019مإطار السـ ــياتـ ــات الوطنية مشـ ــأت

 ،فضـ ــال عا اعتما ااجراء التشـ ــا لي المولد الجدجد لتحدجد موية الضـ ــحائا.

ن ر أت اللجنة ال ي ا قلقة ألت الدولة الطرف مي لد مص ـ ـ ــدر وع ور ومقص ـ ـ ــد لاليجار ماألق ـ ـ ــخا

 ،وألت

منار نقصـا في ال يانات واالصـاءات المتولقة نطان االيجار وأتـبام الج رية .ما يشـور اللجنة مالقلب إزاء

عدة وجو وعي جراعي االعتبارات الجنسـ ــانية لدق السـ ــلطات المونية التي يتوامر مع

ـ ــحائا االيجار ،وعدة

يقدئم المسـاعدة للضـحائا .ما يشـور اللجنة مالقلب إزاء المولومات الوار ة مشـأت اتـتاال مو

الصحيات األجن يات (الط بات والممر ات) في الومر.
- 36

األ صـائيات

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

التعجيل بتنفيذ مانون منع ومكاف ة االتجار با شــــــــخا

مالقانون رمم  7لعام 2013م

وجمع بيانات ع االتجارا مصــــــنفة حســــــب الجنس والعمر والجنســــــية وا صــــــل اإلثنا واإلعامة وال الة

االجتمالية واالمتصادية لمعالجة أثر القانون؛
(ب)

توفير برامج بناء القدرات عضـاء الجهاز القضـائاا ومويفا بنفاذ القانونا والعناصـر

المسـ ولي ع الهجرة وانفاذ القانونا وحرد ال دودا وا خصـائيي االجتماعيي بشـأن تطديق مانون منع
ومكاف ة االتجار با شــخا

واإلجراءات المرالية لالعت ارات الجنســانية م أجل الت د د الم كر للض ـ ايا

واحالته بلى الخدمات المناس ة؛
(ف)

كفالة تزويد النســــاء ضــ ـ ايا االتجار بأوجه ال ماية ال افيةا ومنها على ســــديل المثال

برامج حماية الشــــهود وتصــــاريح اإلمامة الم متةا بصــــرف النظر ع مدرته على التعاون مع الســــلطات

القضائية أو رغدته فا ذلك؛

وشركائهما وانزال العقاب المناسب بهم؛

()

كفالة المالحقة القضائية للمتجري با شخا

(ه)

الت قيق فا الشكاو وكفالة حماية حقوق ا خصائيات الص يات ا جنديات.
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ويالل اللجنة مقلب التقارير المتولقة مالوند الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــاني واتـ ـ ـ ـ ـ ــتاال النسـ ـ ـ ـ ـ ــاء
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:

في البااء.

(أ)

ـ ـ ـ ـ ـ ــحائا االيجار

معالجة ا ســـــ اب الجذرية لل غاء واعتماد ســــــياســــــات امتصــــــادية وعامة تدعم خيارات

مستدامة ل سب الرزق ومستويات الم يشة ا ساسية للنساء والفتيات الفقيرات؛
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(ب)

القضـاء على العنف والتمييز الجنسـانيي ضـد ضـ ايا االتجار وعلى االسـتغالل الجنسـا

له ا وكفالة بمكانية لجوئه بلى القضـــاءا بما فا ذلك ال صـــول على المســـاعدة القانونية والتعويضـــات

ال افية؛ وال مايةا بما فا ذلك المالجئ؛ والرعاية الص ية؛
وفر

(ف)

تزويد النســــــاء الالتا رغد فا تر ال غاء بدرامج تســــــاعد على تر هذه الممارســــــة

بد لة مدرة للدخلا فضال ع توفير برامج بعادة التأهيل واعادة اإلدما .

المشاركة فا ال ياة ال سياسية وال ياة العامة على مدم المساواة بي الجميع
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يرلو اللجنة يا ة عد النسـ ـ ــاء المنتخبات في الجمعية الوطنية نتيجة انتخامات أئار ماجو 2019

( 45في المـائـة) .ـد أن ـا يالل مقلب أت يمف ـر المرأة في الحفومـة المحليـة وفي الج ـاز القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ال ج ا

منخاضــا ،وأن لم يتخ أي يدا ر ملموتــة لتنا تــياتــة يمف ر الجنسـ ا نســبة  .50 50ويالل اللجنة مقلب

أئضا أت قانوت ال عامات التقل دئة وزعامات الكوي تات (القانوت رقم  3لواة  )2019ئشترط يخصيص لصة

قـدرمـا  30في المـائـة فقط لتمف ـر المرأة في المجلس الوطني لل عـامـات التقل ـدئـة .ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور اللجنـة مـالقلب ـ لك
إزاء النسبة المنخاضة جدا لمشار ة النساء ما الااات المحرومة والم مشة في الحياة السياتية والوامة.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

التعجيل باعتماد مشــرول مانون تمكي المرأة والمســاواة بي الجنســي وت ثيف جهودها

(ب)

اتخاذ تدابير خاصــــة م متةا مثل ال صــــا القانونية ونظام الت اف بي الجنســــي فا

لزيادة تمثيل المرأة على مستو صنع القرارا فا المناصب المنتخ ة والمعينة على السواء؛

الخدمة العامة والســــلك الدبلوماســــاا وفقا للمادة  4م1م م االتفاقية والتوصــــية العامة رمم )2004( 25
الصــادرة ع اللجنة بشــأن التدابير الخاصــة الم متةا لزيادة تمثيل المرأة فا المناصــب الوزارية والمجالس

الدلدية والسلطة القضائية والخدمة العامة والسلك الدبلوماسا؛
(ف)

توفير برامج لدنــاء مــدرات المرشـــــــ ـ ــات فيمــا تعلق بمهــارات القيــادة وتنظيم ال مالت

الســياســية وال صــول على تمويل ال مالتا بم فيه النســاء ذوات اإلعامة والنســاء المصــابات بالمهقا
وزيادة الوعا فا أوســـال القادة الســـياســـيي والجمهور بأن مشـــاركة المرأة بصـــورة كاملة ومتســـاوية وحرة

وديمقرالية على مدم المسـاواة مع الرجل فا ال ياة السـياسـية وال ياة العامة أمر ضـروري م أجل التنفيذ

ال امل لالتفاقية؛
()

كفـالـة احترام ال صـــــــــة المطلولـة لتمثيـل المرأة فا المجلس الولنا للزعـامـات التقليـديـة

وتعد ل مانون الزعامات التقليدية وزعامات ال وي سـان مالقانون رمم  3لعام 2019م لزيادة ال صـةا بهدف
ت قيق الت اف فا نظم ال كم التقليدية.

الجنسية
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يحيط اللجنــة علمــا مـال يــات الـ ي أ لى مـ الوفـد ألنــاء الحوار والـ ي ئشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر إلى أت الـدولـة الطرف

قد دأت في مش ـ ـ ــروع لتس ـ ـ ــج ر الموال د لكاالة يس ـ ـ ــج ر جميع الوال ات التي يتم في مرافب الرعائة الص ـ ـ ــحية،

مما جتيح يسـ ــج ر الموال د في جميع مرافب الرعائة الصـ ــحية التي يضـ ــم عنا ر أمومة ،وعد ما  1 445مرفقا.
ن ر أن ا يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مالقلب ألت النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والاتيات الاليي ئوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا في المناطب الريفية وفي ألياء عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوائية
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في المناطب الحضـرية جواج ا يحدئات في الحصـو على ولائب يسـج ر الموال د وولائب ال وية ،مما ئحرم ا
ما الحصــو على الخدمات األتــاتــية ولقالات وف د .19-ويالل اللجنة أئضــا مقلب عدة وجو

في قانوت يسـج ر الموال د والو يات (القانوت رقم  51لواة  )1992يحو
ال ئحملا الولائب الالزمة عدئمي الجنسية.
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ــمانات

وت أت ئصـبح أطاا النسـاء اللوايي

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

تسـهيل حصـول النسـاء والفتيات الالتا يعشـ فا المنالق الريفية وفا أحياء عشـوائية

فا المنالق ال ضــــــرية على وثائق تســــــجيل المواليد ووثائق الهوية م خالل بجراءات ميســــــورة الت لفة
وســـهلةا بوســـائل منها التســـجيل عدر اإلنترنت وم خالل وحدات التســـجيل المدنا المتنقلةا بهدف كفالة

حصوله على الخدمات ا ساسية ولقاحات كوفيد19-؛
(ب)

تعد ل مانون تســجيل المواليد والوفيات مالقانون رمم  51لعام 1992م ل فالة أال يصــ ح

ألفال النساء اللواتا ال ي مل الوثائق الالزمة عديما الجنسية.
التعليم
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يالل اللجن ــة مقلب المو ــد المف ر للج ع للحم ــر ا طــالب ــات الم ــدارح في الــدولــة الطرف ،ومو

عامر ماة ئس ـ م في اريااع مود التســرب ا طالبات المدارح .وفي م ا الصــد  ،يالل اللجنة أت مشــروع
تـ ـ ـ ـ ــياتـ ـ ـ ـ ــة منع الحمر ا طالبات المدارح وم اري  ،ال ي ئسـ ـ ـ ـ ــوى إلى االة أت يتمفا الاتيات الحوامر ما

االلتحان مالمدارح إلى أت جلدت ويوا ق ول ا مود الوال ة ،لم ئص ـ ــدر مود عا مجلس الوزراء .ويالل اللجنة

أئضـ ــا مقلب اريااع مودالت التسـ ــرب ا الاتيات ال جائحة وف د 19-وعدة وجو يانات مصـ ــناة لسـ ــو
األ ر االني والومر وااعاقة والمناطب الحضرية أو الريفية والخلفية االجتماعية واالقتصا ئة مشأت التسرب

ما المدارح ا الاتيات.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

التعجيل باعتماد وتنفيذ مشــــرول الســــياســــة الولنية لمنع ال مل بي لال ات المدارد

وادارتــه وكفــالــة أن تتمك جميع الفتيــات ال وامــل م االلت ــاق بــالمــدارد بلى أن لــدنا وأن يعــاد مدول

ا مهات الشابات حالما يص
(ب)

جاهزات لمتابعة تعليمه ؛

اعتمـاد تـدابير م ـددة ا هـداف لمكـاف ـة التســـــــــرب م المـداردا مع التركيز على

التـدابير الراميـة بلى اإلبقـاء على الفتيـات الريفيـات فا المـدارد وزيـادة نســـــــ ـ ـة الت ـامه بـالمرحلتي

االبتدائية والثانوية؛
(ف)

جمع الديانات بصــورة منهجية ع معدالت التســرب م المدارد بي الفتياتا مصــنفة

حســــب ا صــــل اإلثنا والعمر واإلعامة والمنطقة ال ضــــرية أو الريفية والخلفية االجتمالية واالمتصــــاديةا

وتوفير برامج التعليم المستمر للنساء والفتيات اللواتا لم تمك م بكمال دراسته .
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ويالل اللجنة مقلب أت الاتيا ت ،وال تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما الاتيات ووات ااعاقة ،ما زلا جواج ا الوند والتم

الجنسـ ـ ـ ــان ا في اة المدرتـ ـ ـ ــة والنقر ن ر المأموت ما المدارح ومل ا .ويسـ ـ ـ ــاورما القلب أئضـ ـ ـ ــا إزاء اريااع

المخاطر المتص ـ ــلة مالتحر الجنس ـ ــي واالنت ار واالت ـ ــتاال الجنسـ ـ ـ ا في ال اات التوليمية على الرنم ما
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اعتما رويو و إ ارة لاالت االنت ار والتحر الجنسـ ـ ـ ـ ا في المدارح واا الف عن ا في عاة  .2018ما

يشـ ـ ـ ــور اللجنة مالقلب إزاء عدة ينظيم لمالت يوعية في المدارح للقضـ ـ ـ ــاء على القوالو النمطية التي ينطوي

على يم
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والوند الجنساني.

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

كفالة بيئات تعليمية آمنة خالية م العنف والتمييز الجنســانيي ا وكفالة النقل المأمون

(ب)

معالجة حاالت الت رش الجنســــــا واالنتها واالســــــتغالل الجنســــــيي التا تتعرض لها

م المدارد واليها لجميع الفتيات؛

الفتيات والنســــاء فا الم ســــســــات التعليمية م خالل ات ال آليات ببال ســــرية ومســــتقلة وفرض جزاءات

كافية وتوفير خدمات الدعم المناس ة للض ايا؛
(ف)

تضـــــمي المناهج الدراســـــية تثقيفا حول حقوق المرأة والمســـــاواة بي الجنســـــي ودور

الرجال والفتيان فا منع العنف الجنســـــا والجنســـــانا والممارســـــات الضـــــارةا وكفالة بناء مدرات المعلمي

فا هذه الجوانب.
العمل
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يالل اللجنــة مع التقــدجر التوــدجــر الـ ي أ ــر على قــانوت المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة في الومــر (القــانوت رقم 47

لواة  )2013مح ث جنص

ـ ـ ـرالة على م دأ األجر المتس ـ ــاوي لقاء الومر المتس ـ ــاوي القيمة .د أن ا يالل

أت الدولة الطرف و ــو

في عاة  2013تــياتــة ومجراءات مشــأت إ ارة لاالت التحر الجنســي في الخدمة

مقلب محدو ئة إنااو م ا الم دأ واتـ ـ ــتمرار الاجوة في األجور ا الجنس ـ ـ ـ ا في الدولة الطرف .ويالل اللجنة

الوامة ما أجر يو ي

لو مفات الومر ما التحر الجنس ـ ـ ـ ـ ــي .ن ر أن ا يرق أت ما الموت ـ ـ ـ ـ ــد عدة وجو

مولومات عا عد ونتائ الش ـ ــفاوق المتولقة مالتحر الجنس ـ ــي في مفات الومر في القطاع ا الواة والخا
على السواء.
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وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

اختتام االســـــتعراض الجاري لدجور دون ببطاءا واإلنفاذ الفعال لمددأ ا جر المتســـــاوي

لقاء العمل المتســـاوي القيمة م أجل تضـــييق الفجوة فا ا جور بي الجنســـي وســـدهاا وذلك م خالل
بجراء عمليات تفتيش منتظمة للعملا وتطديق أســــــــاليب ت ليلية م ا دة جنســــــــانيا فا تصــــــــنيف وتقييم

الويائفا واجراء دراسات استقصائية منتظمة لدجور؛
(ب)
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جمع الديانات ع عدد ونتائج الشكاو المتعلقة بالت رش الجنسا فا مكان العمل.

ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور اللجنـة القلب ألت الوـامالت في مجـا الرعـائـة والوـامالت المن ليـات ،مما ف ا الوـامالت

الم اجرات ،ال ئس ـ ــتادت ما المس ـ ــتوق واي ما الحمائة واالت ـ ــتحقاقات التي يتوفر للوما اا ريا ،وال ت ـ ــيما
يما جتولب مالحد األ نى لىجور ،وااجازات المدفوعة األجر ،والحد األقصـ ـ ـ ــى لسـ ـ ـ ــاعات الومر األتـ ـ ـ ـ وعية،

وأئاة الرالة الوا ئة ،ووجو الية لر ـ ـ ــد ظروف الومر .ويالل اللجنة مقلب أئضـ ـ ــا أت ”قانوت قـ ـ ــروط الومر
األتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة :يحــدجــد القطــاع رقم  :7قطــاع الومــا المن ل ا“ ال ئحمي لقون الوــامالت المن ليــات في

الخصــو ــية ،أو لرية التنقر ،أو الســفا الالئب ،أو يوف ر الطواة للوامالت المن ليات اللوايي ئوشــا ويوملا
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في ال

ناسـ  ،أو لم قـمر األتـرة ،أو لق ا في يكويا نقامات عمالية أو االنضـماة إل ا .ويالل

لك أت

مش ـ ـ ـ ــروع قانوت يودجر التوويض ـ ـ ـ ــات عا اا ـ ـ ـ ــامات واألمراض الم نية ( ،)2020ال ي ت ـ ـ ـ ــيمفا الوامالت
المن ليات ما المطالبة تووي
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عا اا امات واألمراض الم نية ما

ندون التوويضات ،لم ئوتمد مود.

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

كفـالـة تمتع العـامالت فا مجـال الرعـايـة والعـامالت المنزليـات ب مـايـة العمـل ذاتهـا التا

تمتع بهـا العـاملون فا القطـاعات ا خر فيمـا تعلق با جور ويروف العمـلا وأن تم بنفـاذ ذلك م خالل

عمليات تفتيش منتظمة وغير معلنة للعمل؛
(ب)

تعزيز خـدمـات تفتيش العمـل لرصـــــــــد يروف العمـل المنزلا بفعـاليـة وتلقا الشـــــــ ـكـاو

(ف)

تسريع اعتماد مشرول مانون تعد ل التعويضات ع اإلصابات وا مراض المهنية.

المتعلقة باالستغالل واإل ذاء فا مكان العمل والت قيق فيها ومعالجتها؛

التمكي االمتصادي للمرأة
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يرلـو اللجنـة مـال يـانـات التي أ لى ـا الوفـد ألنـاء الحوار والتي يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر إلى يخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيص الو ازرات

 40في المائة ما إنااق ا على المشـ ــتريات الوامة للنسـ ــاء رائدات األعما  ،ومنشـ ــاء مراك لضـ ــانة لمسـ ــاعدة
النس ــاء في القطاعات ن ر الرت ــمية على يحس ـ ا قدري ا على ممارت ــة األعما التجارية مات ــتخداة منص ــات
رقمية .د أن ا يالل عدة يوفر مولومات عا لصـ ـ ـ ـ ـ ــو المرأة على القروض ون رما ما أقـ ـ ـ ـ ـ ــفا االئتمات

المالي ،وعا يوف ر يدريو محد للمرأة في مجا مباقرة األعما الحرة ،و لك عدة وجو رام لدعم مباقرة

األعما الحرة ويو ي التمف ا االقتصا ي للمرأة.
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وتوصــا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بوضــع وتنفيذ ســياســات ولرامج لتمكي المرأة امتصــادياا

ولأن تقوما لت قيق هذه الغايةا بما لا:
(أ)

اعتماد برنامج ولنا بشـــــأن التمكي االمتصـــــادي للمرأة بغية بيجاد بيئة تســـــاعد على

تمكي النساءا ولخاصة العالالت أو العامالت فا القطال غير الرسماا م أجل تمكينه م أن يص

مستقالت امتصاديا؛
(ب)

تصــــميم تدخالت م ددة لتعزيز فر

(ف)

تقـديم الدعم ال ـافا لريادة المرأة لدعمـال بتيســـــــــير حصـــــــــولهـا على الخـدمات المـاليةا

الراغ ات فا بدارة أعماله التجارية الخاصة؛

التمكي االمتصــــادي للمرأةا وال ســــيما الشــــابات

بما فا ذلك االئتمان المنخفض الفائدةا وغير ذلك م الفر

االمتصادية.

الص ة
- 53

يحيط اللجنة علما مال يات ال ي أ لى م الوفد ألناء الحوار وال ي ئشـ ر إلى أت قرار يول ب الخدمات

الصحية ”ن ر األتاتية“ ال جائحة وف د ،19-وبشفر رئيسي دمات الصحة الجنسية واانجا ية وعالف

ف روح نقص المناعة البشـرية ااجدز ،قد رفع فورا .ما يالل ال يات ال ي أ لى م الوفد وال ي ئشـ ر إلى أت
الولدات الص ــحية المتنقلة يكار لص ــو المرأة في المناطب الريفية على الرعائة الص ــحية .ومع ولك ،ال ي ا
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لصـ ــو المرأة على الرعائة الصـ ــحية ،مما في ولك دمات الصـ ــحة

اللجنة يشـ ــور مالقلب إزاء محدو ئة فر

الجنس ــية واانجا ية ،وعلى وج التحدجد في المناطب الريفية ،وال ت ــيما ألناء جائحة وف د .19-ويالل مقلب

ارياـاع عـد لـاالت الحمـر المبفر ،ومحـدو ئـة إمفـانيـة لصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والاتيـات على المولومـات المتولقـة

مالحقون الجنس ـ ـ ــية واانجا ية ،واألت ـ ـ ــال و الحدجفة لمنع الحمر ،و دمات ااج اض المأموت .ويالل اللجنة
مقلب التقارير التي يا د مالتوقيم القسـ ــري للنسـ ــاء المصـ ــامات ما روح نقص المناعة البش ـ ـرية ااجدز في مرافب
د النساء ووات ااعاقة ،والنساء المصامات مالم ب ،والنساء الاليي ئمارتا البااء،

الصحة الوامة والتم

والنسـ ـ ـ ـ ــاء الم اجرات وطالبات اللجوء والالجاات ،الراغبات في الحصـ ـ ـ ـ ــو على دمات الصـ ـ ـ ـ ــحة الجنسـ ـ ـ ـ ــية

واانجا ية ،وال تيما ااج اض المأموت.
- 54

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

كفالة حصـــول المرأة على الرعاية الصـ ـ ية على ن و كافا وال ســـيما خدمات الصـ ـ ة

(ب)

كفالة حصـــــول المراهقات والشـــــابات على القدر ال افا م المعلومات ع الصـــ ـ ة

الجنسية واإلنجابية مثل اإلجهاض المأمون وخدمات ما بعد اإلجهاضا بما فا ذلك فا المنالق الريفية؛
وال قوق الجنســـــــــيــة واإلنجــابيــةا بمــا فا ذلــك المعلومــات ع الومــايــة م ال مــل الم كر والعــدو

المنقولة جنسيا؛
(ف)

وقف ممارسـة التعقيم القسـري للنسـاء المصـابات بفيرود نقا المناعة ال شـرية/اإل دز

فو ار وتعـد ـل مـانون التعقيم مالقـانون رمم  44لعـام 1998م م أجـل اشـــــــــترال موافقـة المرأة المعنيـة ال رة
والمس قة والمستنيرة على أي تدخل؛
()

كفالة حصــول النســاء ذوات اإلعامةا والنســاء المصــابات بالمهقا والنســاء المســتغالت

فا ال غاءا والنسـاء المهاجرات ولال ات اللجوء والالجئات على خدمات الصـ ة الجنسـية واإلنجابية بت لفة

ميســـــــــورةا بمـا فا ذلـك خـدمـات اإلجهـاض المـأمون ومـا بعـد اإلجهـاضا دون التعرض للعنف أو التمييز

أو الت رش الجنسانا.
المرأة الريفية
- 55

يحيط اللجنــة علمــا مـال يــات الـ ي أ لى مـ الوفـد ألنــاء الحوار والـ ي ئشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر إلى أت الـدولـة الطرف

ايخ ت يدا ر لتسـ ـ ـ ـ ـ ـريع ليازة المرأة لىرض في إطار رنامج ا اعا ة يوزيع األ ار ـ ـ ـ ـ ـ ــي .ومع ولك ،ال ي ا

اللجنة يشــور مالقلب ألت المرأة الريفية يتألر مالاقر مصــورة ن ر متناتــبة .ويالل اللجنة أئضــا مقلب اتــتمرار

الممارتات الور ية القائمة على التم

التي ال ي ا يق د لصو المرأة الريفية على ملكية األ ار ي والوقارات

والم ار  ،على الرنم ما التو ــدج ــر الـ ـ ي أ ــر على ق ــانوت االعتراف م ــال واف الورفي (الق ــانوت رقم 120

لواة  )1998ال ي جنظم نتائ ال واف الورفي المتصلة مالملكية.
- 56

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

كفالة أن تعترف التشـريعات والسـياسـات المتعلقة باإلصـالح الزراعا واسـتخدام ا ارضـا

اعترافا تاما ب ق المرأة الريفية فا امتال ا راضا واستخدامها وأن ت ما ذلك ال ق؛
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(ب)

كفالة حصـــــول المرأة الريفية على الخدمات ا ســـــاســـــيةا بما فا ذلك الســـــك والمياه

(ف)

جمع الديـانـات ع حيـازة المرأة الريفيـة لدرض وحصـــــــــولهـا على المي ار ا ووضـــــــــع

االمتصادية والتقدم الت نولوجا؛

النظيفة والصرف الص ا وال هرلاءا باإلضافة بلى الفر
سياسات ولرامج ل فالة تمكينها امتصاديا.
تغير المناخ وال د م مخالر ال وار
- 57

يفني اللجنة على الدولة الطرف لو ـ ـ ـ ــو ا

ـ ـ ـ ــندوقا أ ضـ ـ ـ ــر وتـ ـ ـ ــياتـ ـ ـ ــة ضـ ـ ـ ـراء لتو ي التمف ا

االقتصـا ي للمرأة في االقتصـا األ ضـر .ويالل اللجنة أت الكتاب األ ي
ئوترف مأت المرأة مور ـ ـ ـ ـ ـ ــة مش ـ ـ ـ ـ ـ ــفر ا

لالتـتجامة الوطنية لتا ر المنا

ل لار الس ـ ـ ـ ـ ـ ــل ية لتا ر المنا  ،وأن جتض ـ ـ ـ ـ ـ ــما في مبا ئ يل ية

االلتياجات والظروف الخا ـ ـ ـ ـ ــة .ويحيط اللجنة علما مال يات ال ي أ لى م الوفد ألناء الحوار وال ي ئشـ ـ ـ ـ ـ ـ ر

إلى أت منار نظاما مخص ـ ـ ـص ـ ـ ــا للر ـ ـ ــد والتق يم جتحقب ما يفية انتقا ال لد إلى مجتمع قا ر على التكيف

مع يا ر المنا  .ن ر أن ا يشـ ـ ــور مالقلب إزاء المشـ ـ ــار ة المحدو ة للمرأة في عمليات
تا ر المنا والحد ما مخاطر الكوار في الدولة الطرف.

- 58

ـ ـ ــنع القرار المتصـ ـ ــلة

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
(أ)

كفالة مشاركة المرأة وتوليها دو ار قياديا فا اتخاذ الق اررات المتعلقة بالت ول م مصادر

الطامة القائمة على الف م بلى مصــــــادر الطامة المنخفضــــــة ال رلون ومصــــــادر الطامة الدد لة الميســــــورة

الت لفة والمستدامة؛
(ب)

تعزيز توييف المرأة فا مختلف مطاعات االمتصــــــــاد ا خضــــــــر وتزويدها بما لزم م

(ف)

كفالة مشــاركة المرأة مشــاركة مجدية فا وضــع واعتماد وتنفيذ التشــريعات والســياســات

المهارات والتدريب والتعليم لالستفادة ال املة م الفر

االمتصادية فا هذا القطال؛

والدرامج المتع لقـة بتغير المنـاخ واالســـــــــتجـابـة لل وار وال ـد م مخـالرهـاا بمـا فا ذلـك :ال وار الولنا
للتولية بأهمية تعميم مراعاة المنظور الجنســـانا وتغير المناخ؛ وخطة العمل التا وضـــعتها الدولة الطرف

بشــــأن المســــائل الجنســــانية وتغير المناخ؛ ونظام الميزنة والتت ع المتعلق بالمســــائل الجنســ ـانية والمناخ؛

والتثقيف والتولية العامة فا مجال تغير المناخ.
فئات النساء الم رومة
- 59

يالل اللجنة مقلب المولومات الوار ة عا لالة النس ـ ـ ـ ـ ــاء والاتيات الاليي جواج ا أق ـ ـ ـ ـ ــفاال متدا لة

لاملو

ــاات الجنس ـ ا ،والم اجرات والالجاات وطالبات اللجوء ،والنس ــاء المص ــامات ما روح نقص المناعة

ما التم  ،مما في ولك النس ــاء المفليات وم وجات الم ر الجنس ــي ومااجرات ال وية الجنس ــانية واألق ــخا

البشـ ـ ـ ـ ـ ـرية ااجدز ،والنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء ووات ااعاقة ،والنسـ ـ ـ ـ ـ ــاء المصـ ـ ـ ـ ـ ــامات مالم ب ،وعدة وجو يانات عا التدا ر

التي يتخ ما الدولة الطرف لالمتفا اللت ام ا
ولماجت ا من .

- 60
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الونائة الواجبة لمنع يورض موالء النسـاء للوند الجنسـاني

وتوصا اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما لا:
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كفالة الت قيق الفوري فا ادعاءات العنف الجنســـــانا ضـــــد المرأة التا تواجه أشـــــكاال

(أ)

متداخلة م التمييزا وم اكمة الجناة ومعامدتهم على الن و المناســــــبا وحصــــــول الناجيات على خدمات

دعم الض ايا والتعويضات ال افية؛
(ب)

تقديم معلومات فا تقريرها الدوري المقدل ع حالة النســـــــــاء الالتا واجه أشـــــــــكاال

متداخلة م التمييزا بما فا ذلك النســـاء المثليات ومزدوجات الميل الجنســـا ومغا رات الهوية الجنســـانية

وا شــخا

حاملو صــفات الجنســي ا والمهاجرات والالجئات ولال ات اللجوءا والنســاء المصــابات بفيرود

نقا المناعة ال شــرية/اإل دزا والنســاء ذوات اإلعامةا والنســاء المصــابات بالمهقا وع التدابير المتخذة

للتصدي لهذا التمييز.

الزوا والعالمات ا ُسرية
- 61

يحيط اللجن ــة علم ــا م ــالوملي ــة الج ــاري ــة لم واءم ــة التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريو ــات المنظم ــة لل واف في ال ــدول ــة الطرف

في مشروع قانوت مولد لل واف .د أن ا يالل أت منار يأ رات في اعتما مشروع القانوت ،وأت ال واف ا
المس ـ ــلم ا وال ندوح ال ئوترف م في الدولة الطرف إال في ت ـ ــيان ال واف الدجني .ويالل اللجنة مقلب

أت قانوت االعتراف مال واف الورفي ئسمح واف األطاا مموافقة الوالدجا.
- 62

لك

وتوصـا اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه السـرعة مشـرول مانون موحد للزوا لمواءمة

القواني والممـارســـــــــات العرفيـة فا مجـال الزوا ا وفقـا لالتفـاقيـةا بمـا فا ذلـك مـا تعلق بـالو ارثـة والمي ار

وحضــ ـانة ا لفالا وأن ت فل بمكانية بنفاذ أحكامه فا بلار اختصــــا

الم اكم المدنية .وتوصــــا اللجنة

بأن تعتمد الدولة الطرف تشــريعات لالعتراف بالزوا بي المســلمي والهندود .وتوصــا اللجنة أيضــا بأن

تعـدل الدولة الطرفا دون تأخيرا مانون االعتراف بالزوا العرفا م أجل رفع ال ـد ا دنى لســـــــ ـ الزوا

بلى  18ســـــــنة ل ل م الفتيات والفتيان دون اســـــــتثناءا وأن ألتنفذ حظر زوا ا لفال والزوا القســـــــريا
وال سيما فا المنالق الريفية وضم المجتمعات التقليدية.
تعد ل المادة  20م1م م االتفاقية
- 63

تشـــــــــجع اللجنـة الـدولـة الطرف على أن تقدـلا فا أمرب ومـت ممك ا تعـد ـل المـادة  20م1م م

االتفاقية بشأن ومت اجتمال اللجنة.
بعالن ومنها عمل بيجي

- 64

تدعو اللجن ُة الدولة الطرف بلى االســـــتعانة بشعالن ومنها عمل بيجي ا ومواصـــــلة تقييم بعمال

ال قوق المكرسـة فا االتفاقية فا سـياق اسـتعراض تنفيذ اإلعالن ومنها العمل بعد مرور  25سـنة على
اعتماده م أجل ت قيق المساواة الفعلية بي المرأة والرجل.
تعميم المالحظات الختامية

- 65

تطلـب اللجنـة بلى الـدولـة الطرف أن ت فـل تعميم هـذه المالحظـات الختـاميـة فا الومـت المنـاســـــــــبا

باللغات الرســــــمية للدولة الطرفا على الم ســــــســــــات ال كومية المعنية على جميع المســــــتويات مالولنا

واإلمليما والم لاما وال سيما على ال كومة والدرلمان والسلطة القضائيةا إلتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.
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التصد ق على المعاهدات ا خر
- 66

تالحظ اللجنة أن انضـمام الدولة الطرف بلى الصـكو الدولية الرئيسـية التسـعة ل قوق اإلنسـان

()1

م شـأنه أن يعزز تمتع المرأة ب قوق اإلنســان وال ريات ا ســاســية الواج ة لها فا جميع جوانب حياتها.
ولذلكا تشــــــــجع اللجن ُة الدولة الطرف على التصــــــــد ق على االتفاقية الدولية ل ماية حقوق جميع العمال
المهاجري وأفراد أسـرهم واالتفاقية الدولية ل ماية جميع ا شـخا

بعد.
لرفا فيهما ُ

م االختفاء القسـريا اللتي لم تصـ ح

متابعة المالحظات الختامية
- 67

تطلب اللجنة بلى الدولة الطرف أن تقدما فا غضــــــــون ســــــــنتي ا معلومات خطية ع الخطوات

المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة فا الفقرات  10مبم و م م و  28مهم و  34مبم أعاله.
بعداد التقرير المقدل
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تـدعو اللجنـة الـدولـة الطرف بلى تقـديم تقريرهـا الـدوري الســــــــــاددا الـذي ي ي موعـد تقـديمـه
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وتطلـب اللجنـة م الـدولـة الطرف ات ـال الم ـادج التوجيهيـة المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب

فا تشـــــــــري الثــانا/نوفمدر  .2025وين غا أن ُيقــدم التقرير فا الومــت الم ــدد وأن يغطا كــامــل الفترة
حتى ومت تقديمه.
المعاهدات الدولية ل قوق اإلنســـانا بما فا ذلك الم ادج التوجيهية لتقديم وثيقة أســـاســـية موحدة ووثائق
خاصة بمعاهدات بعينها مHRI/GEN/2/Rev.6ا الفصل ا ولم.

__________
( )1الو د الدولي الخا

مالحقون االقتص ـ ـ ــا ئة واالجتماعية والفقا ية؛ والو د الدولي الخا

الدولية للقض ــاء على جميع أقـ ـفا التم
التو جو ون ره ما

مالحقون المدنية والس ـ ـ ــيات ـ ـ ــية؛ وااليااقية

الونص ــري؛ وايااقية القض ــاء على جميع أق ــفا التم

ـ ـ ـ ـ ـ ــروب المواملة أو الوقوبة القات ـ ـ ـ ـ ـ ــية أو الالإنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانية أو الم نة؛ وايااقية لقون الطار؛ وااليااقية الدولية

لحمائة لقون جميع الوما الم اجريا وأف ار أت ـ ـ ــرمم؛ وااليااقية الدولية لحمائة جميع األق ـ ـ ــخا

لقون األقخا
21-17234

ــد المرأة؛ وايااقية منامضـ ــة

ووي ااعاقة.

ما اال تااء القس ـ ـ ــري؛ وايااقية
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