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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لفيجي*
 - ١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري اخلامس لفيجي ( )CEDAW/C/FJI/5يف جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي ا ١578
و ( ١579انظر  CEDAW/C/SR.1578و  ،)CEDAW/C/SR.1579املعقودتْي يف  23ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا اير
 .20١8وترد قائمة املسائل واالستفسارات اليت أثارهتا اللجنة يف الوثيقة  ،CEDAW/C/FJI/Q/5بينما ترد
ردود يجي يف الوثيقة .CEDAW/C/FJI/Q/5/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنــة ت تقــديرتــا لتقــد الــدولــة ال رل تقر خليرتــا الــدوري اخلــامس .وتعرب أي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ت
تقديرتا لتقد الدولة ال رل تقرير املتابعة ( )CEDAW/C/FJI/CO/4/Add.1وردودتا اخل ية لى قائمة
املس ـ ـ ـ ــائل واألس ـ ـ ـ ــيلة اليت لرمل ا الفريد العامل ملا ق ل الدورة ،واللي العره الو ـ ـ ـ ــفوي اللي قدم الو د
وج ت ا اللجنة شفويا أثناء احلوار.
واإلي املات اإلضا ية املقدمة ردا لى األسيلة اليت َّ
 - 3وتثين اللجنة لى الدولة ال رل للو د الر يع املسـ ــتوي اللي أو دت برئاسـ ــة مييسـ ــييين ونيوااا،
وزيرة شــنوا املرأة وال فل ويفيا الفقر ،واللي ضــم ثلْي ت وزارة شــنوا املرأة وال فل ويفيا الفقر،
ووزارة التعليم والرتاث والفنوا ،ومكتب الوايل العام ،ووزارة الص ــحة واخلدمات الص ــحية ،ووزارة اخلارجية،
وال عثة الدائمة لفيجي لدي مكتب األمم املتحدة ،ولدي منظمات دولية أخري يف جنيا.

باء  -الجوانب اإليجابية
 - ٤تنوه اللجنــة بــالتقــدم اذرز منــل نظرتــا ،يف ــام  ،20١0يف تقرير الــدولــة ال رل اجلــامع للتقــارير
الدورية مت الثاين إىل الرابع ( )CEDAW/C/FJI/2-4يما يتصل بإجراء اإلصالملات التوريعية ،وال سيما
ا تماد التوريعات التالية:
(أ)

مرسوم (تعديل) قانوا األسرة ،يف ام 20١2؛

* ا تمدهتا اللجنة يف دورهتا التاسعة والستْي ( ١9ش ا
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(ب)
ام .20١0

توـ ـ ـ ـ ـ ـريع لنمي الص ـ ـ ـ ـ ــفة اجلرمية ت العالقات اجلنس ـ ـ ـ ـ ــية املثلية اليت تقام بالرتاض ـ ـ ـ ـ ــي ،يف

 - 5وترملب اللجنة باجل ود اليت بللت ا الدولة ال رل يف سـ يل نيســْي إلارتا املنسـســي والســياسـا
بغية التعجيل بالق اء لى التمييم ضد املرأة ،وتعميم املساواة بْي اجلنسْي ،مثل ا تماد ما يلي:
(أ)

السياسة الولنية للونوا اجلنسانية ،يف ش ا

(ب)

خ ة العمل النسائية للفرتة .20١9-20١0

اير 20١٤؛

 - ٦وترملب اللجنة بقيام الدولة ال رل ،خالل الفرتة اليت انق ـ ـ ـ ـ ـ منل النظر يف التقرير الس ـ ـ ـ ـ ــابد،
بالتصديد لى الصكوك الدولية التالية ،أو االن مام إلي ا:
(أ)

اتفاقية ملقوق األشخاص ذوي اإل اقة ،يف ام 20١7؛

(ب) اتفاقية منات ــة التعليب وميه مت ض ــروب املعاملة أو العقوبة القاس ــية أو الالإنس ــانية
أو امل ينة ،يف ام 20١٦؛
(ج) بروتواول منع وقمع ومعاق ة االجتار باألش ـ ــخاص ،ولاص ـ ــة النس ـ ــاء واأللفال ،املكمل
التفاقية األمم املتحدة ملكا حة اجلرمية املنظمة الولنية ،يف ام .20١7
أهداف التنمية المستدامة
 - 7تالملظ اللجنة بارتياح التمام الدولة ال رل بتنفيل أتدال التنمية املس ـ ـ ـ ـ ــتدامة .وتو ـ ـ ـ ـ ــي إىل أ ية
املنش ــر  ،١-١-5وتو ــيد باجل ود اليت ت للا الدولة ال رل مت أجل تنفيل س ــياس ــات التنمية املس ــتدامة،
وبالتمام ا بالدل  ١3املتعلد بالتدابي الرامية إىل مكا حة تغي املناخ.

جيم  -البرلمان
 - 8تؤكد اللجنة على دور الســل ة التشــريعية ال ايــم لي كفالة التنفيم الكاما لالتفاقية انظر
البيان الصادر عن اللجنة بشأن عالقتها مع البرلمانيين ،المي اعتُمد لي الدورة الخامسة واألربعين،
لي عام  .)2010وهي تدعو البرلمان إلى أن يتخم ،بما ينســ ــجم مع وايتط ،الخ وات الضـ ـ ــرورية
بشأن تنفيم همه المالحظات الختامية اعتبارا من اآلن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التالي.

دال  -الشواغا الرئيسية والتوصيات
التصديق على البروتوكول ااختياري
 - 9يس ـ ــاور اللجنة القلد مت أا الدولة ال رل مل تص ـ ــدق بعد لى ال وتواول االختياري لالتفاقية،
ِ
التوصيات املقدمة خالل ملييت االستعراه الدوري الوامل يف امي  20١0و  20١٤واليت
رمم ق ولا
تنص لى ضرورة قيام ا بللي.
 - ١0توص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنــة بــأن تص ـ ـ ـ ـ ـ ـ كدو الــدولــة ال رف على البروتوكول ااختيــاري لالتفــاقيــة على
يبيا األولوية.
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التعريف بااتفاقية
 - ١١تالملظ اللجنة مع التقدير أا اذكمة العليا قد ل ق االتفاقية يف أربعة أملكام (انظر الفقرة ٦
مت الوثيقة  .)CEDAW/C/FJI/Q/5/Add.1بيد أهنا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورتا القلد مت أا التعريا والتو ية باالتفاقية
وباملالملظات اخلتامية للجنة وتوص ـ ـ ـ ـ ـ ــياهتا العامة ،ال يماالا دوديت يف أوس ـ ـ ـ ـ ـ ــا امة اجلم ور واجل ات
القانونية املختصة.
 - ١2وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
التوعية بااتفاقية ،وذلك بالتعاون مع وي ـ ـ ـ ـ ــائا اإلعالم ومع التركيز بوجط خاص
(أ)
على مفهوم المساواة الفعلية؛
(ب) التأ ككد من أ كن ااتفاقية تش ـ ـ ـ ـ ككا جزءاب من تدريب أعضـ ـ ـ ــاء السـ ـ ـ ــل ة القضـ ـ ـ ــائية،
والم امين ،والجهات المكلفة بإنفاذ القانون ،والهيئة التدريس ـ ـ ـ ـ ــية ،واألخص ـ ـ ـ ـ ــائيين ااجتماعيين،
والعاملين والعامالت لي المجال ال بي ،وغير أولئك من الفئات المهنية ذات الصلة.
تعريف المساواة وعدم التمييز
 - ١3تالملظ اللجنة احلظر الواسـع الن اق للتمييم يف املادة  )3( 2٦مت الدسـتور ،اا يف ذلي التمييم
لى أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس اجلنس ،ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالل ت احلظر اوجب قانوا القات العمل .بيد أهنا تو ـ ـ ـ ـ ـ ــعر بالقلد مت أا
توـ ـريعات الدولة ال رل ال تت ــمت تعريفال للتمييم ض ــد املرأة ،اا يتماش ــى واملادتْي  ١و  2مت االتفاقية،
وال توريعا شامال بوأا املساواة بْي اجلنسْي.
 - ١٤وتو كجـط اللجنــة انتبــاه الــدولــة ال رف إلى ال ــايــة  1-5من أهــداف التنميــة المسـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة،
المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات لي كا مكان ،وتوصي بأن
يعرف
تعتمد الدولة ال رف تش ـ ـ ــريعاب ش ـ ـ ــامالب لمكال ة التمييز ولت قيق المس ـ ـ ــاواة بين الجنس ـ ـ ــين ،ك
التمييز ض ــد المرأة ،بما لي ذلك التمييز المباش ــر وغير المباش ــر لي المجالين العام والخاص ،ولقاب
ينص هما التش ــريع أيضـ ـاب على لر
للمادة  1من ااتفاقية ،وأش ــكال التمييز المتقاطعة .وينب ي أن ك
جزاءات وتعويض لي ال اات التي يُنتهك ليها حظر التمييز ،وأن يضـ ـ ـ ـ ــمن وجود أيـ ـ ـ ـ ــا قانوني
للتدابير الخاصة المؤقتة.
إمكانية اللجوء إلى القضاء
 - ١5تالملظ اللجنة بقلد أا إمكانية جلوء املرأة إىل الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء تواج  ،إىل ملد ا ي ويف جوانب معينة
من ا ،راقيل تتمثل يف:
اإلمكانية القانونية املنصــوص لي ا يف الدســتور لتقييد احلقوق امل ــمونة ،وتي إمكانية
(أ)
فاضة للغاية ،وتندي إىل احلرماا التعسفي مت احلقوق؛
(ب) منح احلصانة ،ضمت اإللار الدستوري ،إزاء انت ااات ملقوق اإلنساا املرتك ة يف ظل
النظام العس ـ ــكري املنق  ،األمر اللي وول دوا وص ـ ــول ال ـ ــحايا إىل العدالة واحلص ـ ــول لى التعوي ،
وقد يندي إىل تأخي املصاحلة احلقيقية داخل اجملتمع؛
(ج)
18-03906

اوا قرارات احلكومة العسكرية املنقتة ال ميكت ال عت ي ا أمام اذكمة.
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 - ١٦وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
(أ)

إل اء األحكام الواردة لي المادة  )5 6من الديتور لتقييدها ال قوو المضمونة؛

(ب) اامتثال للقانون الدولي ل قوو اإلنس ـ ـ ـ ــان المي يقض ـ ـ ـ ــي ب ظر من ال ص ـ ـ ـ ــانة
الجناة إلى العدالة ،وإل اء ال ظر
للمسـ ــؤولين عن اانتهاكات الجسـ ــيمة ل قوو اإلنسـ ــان ،وتقديم ُ
القانوني على ال عن لي قرارات ال كومة العسكرية المؤقتة؛
(ج) دعم إش ـ ـ ـ ـ ــاعة اقالة تش ـ ـ ـ ـ ــجيع ال وار مع منظمات المجتمع المدني ،مع إبداء
والتجمع.
ااحترام الكاما ل رية التعبير وتشكيا الجمعيات
ك
الجهاز الوطني للنهو

بالمرأة

اذرز يف إلار خ ة العمل النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية للفرتة 20١9-20١0
 - ١7تالملظ اللجنة مع التقدير التقدم خل
وا تماد س ـ ــياس ـ ــة ولنية للو ـ ــنوا اجلنس ـ ــانية يف ام  ،20١٤لتنفيل خ ة العمل ،إال أهنا يس ـ ــاورتا القلد
بوأا ما يلي:
التنســيد داخل اجل از الولين ومع اجل ات الوـريكة اخلارجية ،وال ســيما املنظمات مي
(أ)
احلكومية العاملة يف جمال ملقوق املرأة ،تو تنس ـ ــيد ض ـ ــعيا للغاية ومي عال إلالقا ،ا ي ـ ــعا ج ود
تعميم مرا اة املنظور اجلنساين مي الكا ية أصالل؛
(ب) املوارد اذدودة للغاية املخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة لالنياد النس ـ ـ ـ ــائي يف يجي ،وض ـ ـ ـ ــعا تنفيل خ ة
العمل ،و دم الوضـ ـ ــوح يما يتعلد بسـ ـ ــل ة اجل از ،ومياب اإللار الالزم لرصـ ـ ــد وتقييم تنفيل السـ ـ ــياس ـ ــة
الولنية للونوا اجلنسانية.
 - ١8وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
مكونات الجهاز الوطني وذلك بت ديد مهام
(أ)
تعزيز وتوض ـ ـ ـ ــي سلية التنس ـ ـ ـ ــيق بين ك
المكونات وأدوارها ليما يتعلق ب قوو المرأة ،ورص ـ ــد وتقييم التنس ـ ــيق بانتظام ،وزيادة الموارد
همه
ك
زيادة كبيرة؛
البشرية والتقنية والمالية المخصصة للجهاز الوطني ب
(ب) تعزيز سليات المسـ ــاءلة لت قيق المسـ ــاواة بين الجنسـ ــين وإجراء تقييمات منهجية
لألار الجنساني ،بالتشاور مع الجهاز الوطني؛
(ج) تخصـ ـ ـ ــيص الموارد البشـ ـ ـ ــرية والمالية الالزمة ،وتنفيم ايـ ـ ـ ــتراتيجية لتعميم مراعاة
المنظور الجنساني لي جميع الوكاات ال كومية.
المؤيسة الوطنية ل قوو اإلنسان
 - ١9تالملظ اللجنة مع التقدير العمل الام اللي اض ـ ـ ـ ـ ـ ـ لع ب جلنة ملقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــاا ومنات ـ ـ ـ ـ ـ ــة
التمييم .بيد أهنا توــعر بالقلد مت أا اللجنة ال ميكن ا تلقي الوــكاوي املتعلقة اوــرو ية القوانْي املعتمدة
يف الفرتة بْي امي  200٦و  .20١3ويسـ ــاورتا القلد أي ـ ـال إزاء تأثي إلغاء الدسـ ــتور السـ ــابد وانقالب
ام  200٦لى ملقوق املرأة .وتالملظ اللي مع القلد أا اللجنة تفتقر إىل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقاللية ،بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب
القوا د اليت نيكم تعيْي أ ائ ا وإقالت م.
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 - 20وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
مواءمة لجنة حقوو اإلنسـ ــان ومناهضـ ــة التمييز ب يت تمتثا امتثاا تاما للمباد
(أ)
المتعلقة بمركز المؤيـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات الوطنية لتعزيز حقوو اإلنس ـ ـ ـ ــان وحمايتها مباد باريس) ،وتعديا
القواعــد النــاعمــة لتعيين أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــائهــا وعزلهم ،بمــا يم ككن اللجنــة من ااضـ ـ ـ ـ ـ ـ الل بوايتهــا على
ن و مستقا؛
(ب) من اللجنة الص ــالحيات الالزمة لتلقي الش ــكاوّ المتعلكقة باانتهاكات المزعومة
ل قوو اإلنس ــان والت قيق ليها ،وا ي ــيما حقوو اإلنس ــان الخاص ــة بالمرأة ،بما لي ذلك ما يتعلكق
بالقوانين المعتمدة بين عامي  2006و .2013
المنظمات غير ال كومية ،ونص ـ ــيرات وأنص ـ ــار حقوو اإلنس ـ ــان الخاص ـ ــة بالمرأة ،والصـ ـ ـ اليون
والص اليات المدالعين والمدالعات عن حقوو اإلنسان الخاصة بالمرأة
 - 2١اللجنة تالملظ أا الدولة ال رل تتعاوا مع املنظمات مي احلكومية يف مياديت خمتلفة ،ولكن ا
ال تمال توعر بالقلد إزاء ما يلي:
اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتا قيام املنظمات مي احلكومية العاملة يف جمال ملقوق املرأة بالتس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل لدي
(أ)
االنياد النسائي يف يجي وتقد لل ات إىل االنياد للحصول لى تصاريح؛
(ب) املتمال أا يتم ،اوجب الدستور ،واوجب مرسوم (تعديل) النظام العام لعام ،20١2
ومرس ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ت وير ق اي اإل الم لعام  ،20١0تقييد ملرية التع ي والتجمع وتكويت اجلمعيات ،الوة لى
أن ميكت تو ــديد تله القيود اوجب مو ــروي قانوا الص ــالمليات واالمتيازات ال ملانية لعام  ،20١٦وال
ذلي ينثر سل ال لى مل املنظمات مي احلكومية ،و لى نوا نصيات وأنصار ملقوق اإلنساا اخلاصة
باملرأة ،والصــحا يْي والصــحا يات املدا عْي واملدا عات ت ملقوق اإلنســاا اخلاصــة باملرأة ،الليت يدا عوا
ت ملقوق اإلنساا اخلاصة باملرأة ،وقد يندي إىل إسكات ال أوليي.
 - 22تم ككر اللجنة الدولة ال رف بالدور الهام للمجتمع المدني ،بما لي ذلك منظمات حقوو
المرأة ،ونص ـ ـ ـيرات وأنصـ ـ ــار حقوو اإلنسـ ـ ــان الخاصـ ـ ــة بالمرأة ،وويـ ـ ــائا اإلعالم ،لي تعزيز تنفيم
ااتفاقية .وهي توصي الدولة ال رف بما يلي:
(أ)

تخفيف شروط التسجيا للمنظمات غير ال كومية؛

(ب) مراجعة مري ـ ـ ـ ـ ــوم تعديا) النظام العام الص ـ ـ ـ ـ ــادر عام  2012وإل اء القيود غير
المبررة المفروض ـ ـ ــة على المجتمع المدني والصـ ـ ـ ـ الة ،وذلك حرص ـ ـ ــا على تمكين المنظمات غير
ك
ال كومية ،بما لي ذلك منظمات حقوو المرأة ،ونصيرات وأنصار حقوو اإلنسان الخاصة بالمرأة،
والص ـ اليون والص ـ اليات المدالعين والمدالعات عن حقوو اإلنســان الخاصــة بالمرأة ،من إنجاز
عملهم بفعالية.
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تدابير خاصة مؤقتة
 - 23توــي اللجنة إىل أا الوزارات احلكومية تدير برامل العمل اإل ات لتحقيد املســاواة الفعلية .وتي
مع ذلي تو ـ ـ ـ ــي أي ـ ـ ـ ــا إىل أا م الدولة ال رل ل يعة وأ ية التدابي اخلاص ـ ـ ـ ــة املنقتة للتعجيل بتحقيد
املساواة الفعلية بْي املرأة والرجل ،تو م دود.
 - 2٤وتوص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بتقييم أار براما اإلجراءات اإليجابية ،بما لي
صـ ـ ـ ـة مؤقتة ،تماش ـ ـ ــياب مع المادة  )1 4من
ذلك البراما المؤقكتة ،وبالنظر لي اي ـ ـ ــتخدام تدابير خا ك
ااتفاقية ،ومع توصـ ــيتها العامة رقم  )2004 25المتعلقة بالتدابير الخاصـ ــة المؤقتة .كما توصـ ــي
باعتماد وتنفيم همه التدابير ،بما لي ذلك ال ص ـ ـ ـ ـ ــص ،ض ـ ـ ـ ـ ــمن جميع المجاات التي تكون ليها
المرأة ُم َمثَّلة تمثيالب ناقصاب أو م رومة من التمثيا ،بما لي ذلك التمثيا لي يوو العما ولي ال ياة
السـ ـ ــيايـ ـ ــية .وتوصـ ـ ــي اللجنة أيض ـ ـ ـاب الدولة ال رف بإذكاء الوعي العام بشـ ـ ــأن ال ابع غير التمييزي
للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها لي ت قيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجا.
القوالب النم ية
 - 25يساور اللجنة القلد إزاء انتوار القوالب النم ية التمييمية املتجلرة يما يتعلد بأدوار ومسنوليات
ال مت املرأة والرجل يف األس ـ ــرة واجملتمع ،تلي القوالب اليت ال تقتص ـ ــر لى التأثي س ـ ــل ا يف املرأة ض ـ ــمت
مجيع مناملي احلياة و لى إدامة مرامتا املتدين يف األسـرة واجملتمع ،بل إهنا توـكل أي ـا تربة خصـ ة للعنا
اجلنساين ضد املرأة يف اجملالْي اخلاص والعام.
 - 2٦توص ــي اللجنة بأن تعتمد الدولة ال رف اي ــتراتيجية ش ــاملة للقض ــاء على القوالب النم ية
التمييزية ليما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كا من المرأة والرجا لي األيرة والمجتمع ،وذلك بالتعاون
مع منظمات المجتمع المدني ،وا ي ـ ـ ـ ـ ــيما الجماعات النس ـ ـ ـ ـ ــائية ،وقيادات المجتمعات الم لية،
والهيئة التعليمية ،وويـ ــائا اإلعالم ،من أجا تســـهيا وتسـ ــريع الت يير المجتمعي الالزم ،وخلق بيئة
مواتية داعمة للمساواة بين الجنسين.
العنف الجنساني ضد المرأة
 - 27ترملب اللجنة جب ود الدولة ال رل للق ــاء لى العنا اجلنســاين ضــد املرأة ،اا يف ذلي إنوــاء
خط تاتفي ولين جماين ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـايا العنا العـائلي .بيـد أهنا تالملظ مع القلد أا معـدل ملاالت العنا
اجلنساين يف الدولة ال رل ما زال أ لى املعدالت يف املن قة .وتي تالملظ أي ا بقلد ما يلي:
نقص اإلبالغ ت العنا اجلنساين ضد املرأة بس ب الوصم وال غو االجتما ية مت
(أ)
أجل اللجوء إىل إجراءات تقليدية لال تلار والصــلح ،مت ق يل ””( “bulubuluد ت“ املاضــي) ،واللي
بس ب انعدام الثقة يف نظام العدالة؛
(ب)
(ج)
اذلي اإلمجايل؛
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(د) استمرار التصور لدي اجل ات املكلفة بإنفاذ القوانْي بأا العنا العائلي إمنا تو مسألة
خاص ــة ،والدليل لى ذلي أا النس ــاء ض ــحايا العنا اجلنس ــاين اولت إىل كمة األس ــرة؛ واللي يويا
ال ــحايا مت قِ ل الوــرلة؛ و دم الرم ة يف التقيد بســياســة ” دم إســقا احلد“ ،اليت تتم اوج ا متابعة
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا املر و ة إىل اذكمة ملىت بعد العفو لى اجلاين ،أو يف إص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار أوامر زجرية ملكا حة العنا
العائلي؛ وتو ـ ـ ــجيع ال ـ ـ ــحايا ،رمم س ـ ـ ــياس ـ ـ ــة دم التس ـ ـ ــامح إلالقا ،لى اللجوء إىل إجراءات اال تلار
واملصاحلة التقليدية؛
(ه) اوا مرتكيب العنا اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املرأة اثيا ما يتمتعوا باإل الت مت العقاب،
أو أهنم تص ـ ـ ـ ــدر ق م أملكام خمففة بسـ ـ ـ ـ ـ ب القوالب النم ية اجلنس ـ ـ ـ ــانية الس ـ ـ ـ ــائدة يف أوس ـ ـ ـ ــا اجل از
الق ـ ـ ــائي ،ومن ا مف وم أا الرجل تو ”العائل الومليد“ ،و وامل مت ق يل احلاالت اليت يكوا ي ا اجلرم
تو أول جرم للجاين ،ا يندي إىل يفيا العقوبة؛
(و) املواقا التمييميـ ــة مت جـ ــانـ ــب العـ ــاملْي يف الق ـ ــاي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي ،والعجم املتكرر ت
االســتجابة لالملتياجات الصــحية ل ــحايا العنا اجلنســاين ،وال ســيما دودية رص ضــحايا االمتصــاب
يف احلصول لى الوسائل العاجلة ملنع احلمل ،و لى العالج الوقائي اخلاص باحلاالت ال ارئة بعد التعره
للفيوس؛
دودية توا ر خدمات الد م ،اا يف ذلي املأوي املناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ،للنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الال يقعت
(ز)
ضحايا للعنا اجلنساين؛
(ح)

زيادة ملاالت العنا اجلنساين أثناء الكوارث ويف ملاالت ما بعد الكوارث.

 - 28واللجنــة ،إذ تــأخــم لي ااعتبــار توص ـ ـ ـ ـ ــيتهــا العــامــة رقم  )2017 35المتعلقــة بــالعنف
الجنس ــاني ض ــد المرأة ،الص ــادرة ت ديثا للتوص ــية العامة رقم  ،1٩وإذ تش ــير إلى ال اية  2-5من
أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات
لي المجالين العام والخاص ،بما لي ذلك ااتجار بالبش ـ ـ ــر وااي ـ ـ ــت الل الجنس ـ ـ ــي وغير ذلك من
أنوال ااي ـ ـ ــت الل ،توص ـ ـ ــي بأن تعما الدولة ال رف على تعزيز جهودها الرامية إلى مكال ة العنف
الجنساني ضد المرأة ،واأليباب الكامنة وراءه ،وأن تقوم بما يلي:
تنفيم براما توعوية بالتعاون مع الهيئة التعليمية ومع وي ـ ـ ـ ـ ــائا اإلعالم ،بما ليها
(أ)
ويـ ـ ــائا التواصـ ـ ــا ااجتماعي ،من أجا تعزيز إدراا أ كن مسـ ـ ــألة العنف الجنسـ ـ ــاني تش ـ ـ ـ ككا انتهاكاب
ل قوو اإلنســان ،وتوعية النســاء والفتيات ب قوقهن ،وتشــجيع الضـ ايا والشــهود على اإلبال عن
ذلك النول من العنف؛
(ب) تش ــجيع وي ــائا اإلعالم على اعتماد مدونات ألخالقيات المهنة تتض ـ كـمن احترام
مبدأي عدم التمييز والمساواة بين الجنسين ،على الن و المنصوص عليط لي ااتفاقية؛
(ج)

اعتماد خ ة عما وطنية لمنع العنف الجنساني؛

تعزيز بناء قدرات الجهات المكلفة بإنفاذ القوانين للتأكد من عدم إكراه الض ايا
(د)
أو تعريضــهم ،ت ي أي عرف من الظروف ،للض ـ وط من أجا القبول باأليــاليب التقليدية لتســوية
المنازعات بداب من إقامة دعاوّ جنائية ب ق الجناة؛
18-03906
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(ه) زيادة تعزيز تدريب الجهات المسـ ـ ـ ـ ــؤولة عن إنفاذ القانون على الت بيق الصـ ـ ـ ـ ــارم
ألحكام القانون الجنائي ليما يتعلق بالعنف الجنس ــاني ض ــد المرأة ،وض ــمان تنفيم ي ــياي ــات ”عدم
إيقاط ال ق“ ،وإصدار أوامر زجرية لمكال ة العنف العائلي ،وزيادة عدد الشرطيات ،وإنشاء سلية
رلع شكاوّ لي حاات المضايقة أو التهديد أو الض ا من
تتي للض ايا الالتي يبلك ن عن العنف َ
جانب الجهات المكلكفة بإنفاذ القوانين؛
(و) ض ـ ــمان أن ينال مرتكبو العنف الجنس ـ ــاني أحكاما تتنايـ ـ ـب مع طبيعة جرائمهم،
وأاك تشـ ـ ككا تص ـ كـورات أبوية متعلقة بأدوار كا من الرجا والمرأة ،أو أية معايير غير ذات ص ــلة ،من
قبيا ال اات التي يكون ليها الجرم هو أول جرم للجاني ،أيايا لتخفيف العقوبة؛
(ز) تلقي العاملين لي المجال الصـ ـ ي لتدريب مالئم بش ــأن ااتفاقية وبش ــأن حقوو
المرأة التي تقع ض ـ ية للعنف للجنســاني ،وتزويد ض ـ ايا ااغتصــاب ،على ن و منتظم ،بالويــائا
العاجلة لمنع ال ما وعلى العالج الوقائي الخاص بال اات ال ارئة بعد التعر للفيرو ؛
(ح) إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخدمات المالئمة ،بما لي ذلك المالجه المجهزة تجهيزا ي ـ ـ ـ ـ ــليما،
وخدمات المس ــاعدة ال بية وااي ــتش ــارة النفس ــية وإعادة التأهيا ،للنس ــاء والفتيات ضـ ـ ايا العنف
الجنساني ،وتقديم الدعم الكالي لمنظمات المجتمع المدني التي تولكر مثا همه الخدمات؛
( ) إنشاء صندوو لضمان حصول ض ايا العنف الجنساني ضد المرأة على التعويض
حتى لي ال اات التي يكون ليها الجاني معوزاب؛
(ي) مس ـ ـ ـ ــاعدة النس ـ ـ ـ ــاء اللواتي ا يس ـ ـ ـ ــت عن العودة بأمان إلى بيوتهن على بناء حياة
مستقلة ،من خالل الدعم النفسي وااجتماعي ،والتدريب المهني ،ولرص إدرار الدخا ،وال ماية،
بويائا منها ت يير هوياتهن عندما تقتضي الضرورة ذلك؛
(ك) وضـ ـ ــع يـ ـ ــيايـ ـ ــات مراعية لالعتبارات الجنسـ ـ ــانية ،وإشـ ـ ــراا المرأة لي التخ يا
للتأهب لمواجهة الكوارث واايتجابة لها ،ولي تنفيم تلك الخ ا.
 - 29وتعرب اللجنة ت بالغ القلد إزاء ارتفاي دد ملاالت اال تداء اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لى الفتيات ،وتي
ملاالت اثيا ما ترتا د باإل الت مت العقاب بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب مجلة أمور من ا التعريا القانوين للرتاض ـ ـ ـ ـ ــي ،اللي
ال ينص لى اإللغاء التام للوـ ــر املتعلد بإث ات املقاومة ،والد اي الغام يف ملاالت العالقات اجلنسـ ــية
مع قاصـ ـ ـ ـ ـرات ترتاوح أ مارتت بْي  ١3و  ١٦اما ،و حواه وجود ”سـ ـ ـ ـ ـ ب معقول لال تقاد“ بأا مر
ال ــحية  ١٦اما أو أاثر .ويســاور اللجنة أي ــا بالغ القلد إزاء احلاالت اليت تاكره ي ا الفتيات ضــحايا
االمتصاب لى المواج مت اجلناة ،وإزاء التصور الوائع للفتيات لى أهنت سلع.
 - 30وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
(أ)

تجريم اغتصاب األحداث ت ي أي عرف من الظروف؛

(ب) ضمان أن يكون تعريف ااعتداء الجنسي ،بما لي ذلك ااغتصاب ،مستندا إلى
عدم الموالقة ال رة ،مع مراعاة الظروف القسرية؛
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(ج) التــأ ككـد من أ كن عــبء اإلابــات ليمــا يتعلق بظروف ااي ـ ـ ـ ـ ــتبعــاد المتعلقــة بس ـ ـ ـ ـ ــن
الض ية ،لي حاات ااعتداء الجنسي على األطفال ،يقع على عاتق الجاني المزعوم؛
(د) إنفاذ حظر زواج األطفال ،وحظر جميع أشــكال الض ـ ا على ض ـ ايا ااغتصــاب
للزواج من الجناة ،وزيادة الجهود الرامية إلى مقاضـ ــاة ومعاقبة الجناة والمتواطئين معهم لي حاات
زواج األطفال؛
(ه) ترويا صــورة إيجابية للفتيات ولقدراتهن كمشــاركات نش ـ ات لي التنمية بدا من
تصويرهن على أنهن يلع.
ااتجار بالنساء وايت اللهن لي الب اء
 - 3١توـ ــي اللجنة مع التقدير إىل تصـ ــديد يجي ،يف ام  ،20١7لى بروتواول منع وقمع ومعاق ة
االجتار باألش ـ ـ ــخاص ،ولاص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــاء واأللفال ،املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكا حة اجلرمية املنظمة
العابرة للحدود الولنية ،واللي إىل تو يتا التأش ـ ـيات وتصـ ــاريح العمل املنقتة وإنوـ ــاء دار آمنة ل ـ ــحايا
االجتار أثناء رتات التحقيد .إال أهنا تالملظ مع القلد ما يلي:
دم عالية ملية نيديد تويات ال ـ ــحايا ،وال سـ ــيما يف ملالة النسـ ــاء اللوا ميارسـ ــت
(أ)
ال غاء ،والعاملْي والعامالت يف املنتجعات الصحية ،وأ راد ألقم السفت العابرة للدولة ال رل؛
(ب) اخنفاه معدالت املالملقة الق ــائية واإلدانة يف ق ــايا االجتار بال وــر ،لى الرمم مت
ارتفاي دد ال حايا امل لغ ن م.
 - 32وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
تعزيز وضع اآلليات الالزمة لت ديد وحماية ومساعدة ض ايا ااتجار واايت الل
(أ)
الجنسي ،ولتزويدهن بالدعم القانوني؛
(ب) إجراء درايــة لألطراف المســتفيدة من العمالة المتجر بها ،التي تســتخدم ما لدّ
تيسر ااتجار ،ولعدد الض ايا ،والعواما التي تجعلهن عرضة لالتجار
الدولة ال رف من هياكا قد ِّ
بهن ،وذلك بهدف معالجة تلك العواما والهياكا؛
(ج) تعزيز براما التدريب والتوعية لسل ات شرطة ال دود ،والهجرة ،ويل ات إنفاذ
القانون األخرّ ،بشأن دور كا منها لي منع ومكال ة ااتجار بالنساء والفتيات؛
(د)

تعزيز التدابير ال ويلة األجا إلعادة إدماج ض ايا ااتجار بالبشر.

 - 33وتالملظ اللجنة بقلد ما يلي:
ي ـ ر دد ا ي مت النســاء إىل اللجوء إىل ارســة ال غاء بسـ ب ال الة ،و جم ا باء
(أ)
ت د ع نفقة األلفال ،والفقر بْي النساء؛
(ب) النس ــاء اللوا ميارس ــت ال غاء يوص ــمت يف اجملتمع ومت قِ ل العاملْي يف اجملال الص ــحي،

ويتعرضت للعنا وسوء املعاملة لى يد الورلة؛
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تيات مت بيع ت للعمل يف ال غاء أو للعمل القسري يف أ قاب إ صار وينستوا يف ام
(ج)
 ،20١٦ووجود صنا ة ل غاء األلفال آخلة يف النمو.
 - 3٤وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
(أ)

ايتعرا

التشريعات واألنظمة ب ية إل اء تجريم النساء الالئي يمارين الب اء؛

(ب) إزالة جميع عواما الدلع والجمب الكامنة وراء الب اء ،بوي ـ ـ ـ ـ ــائا منها ض ـ ـ ـ ـ ــمان
ال صــ ــول على قدر كاف من ال ماية ااجتماعية للنسـ ـ ــاء المعوزات ،والتأكد من تنفيم االتزامات
المتعلقة بنفقة األطفال ،وإنش ــاء ص ــندوو لتزويد المرأة بنفقة األطفال لي ال اات التي يكون ليها
الوالد معوزا؛
(ج)

تقديم الخدمات ااجتماعية والص ية للنساء العامالت لي الب اء؛

القيام ب مالت تثقيفية وتوعوية لعامة الجمهور ،وا ي ـ ـ ـ ـ ــيما الرجال والفتيان ،من
(د)
أجا ال د من ال لب على الب اء ،ومكال ة جميع أشكال تبعية المرأة وتشييئها؛
(ه) تخصــيص موارد كالية تتي الخروج للنســاء الراغبات لي ترا الب اء ،بويــائا منها
تزويـدهن بفرص بـديلـة ُمـد كرة للـدخـا ،والتـدريـب المهني ،والـدعم المـالي طوال مـدة التـدريـب وإلى
حين تولكيهن لمهنة من المهن؛
(و) اتخــاذ تــدابير لوريــة لت رير جميع الفتيــات الالتي يمــاري ـ ـ ـ ـ ــن الب ــاء أو العمــا
وتزويدهن بالتأهيا والتعويض ،وإجراء ت قيق لي عواما الدلع والجمب الكامنة وراء
القس ـ ـ ـ ـ ــري،
ك
ايت الل األطفال لي الب اء ،ومعالجة تلك العواما.
المشاركة لي ال ياة السيايية وال ياة العامة
 - 35ترملب اللجنة بميادة متثيل املرأة يف احلياة السياسية ،وبأا امرأة توغل منصب رئيس ال ملاا .بيد
أا اللجنة يس ــاورتا بالقلد مت أا مو ــاراة املرأة يف احلياة الس ــياس ــية ما زال مو ــاراة متواض ــعة ،ومت أا
دد النساء العامالت ملاليال يف السلي الدبلوماسي للدولة ال رل تو امرأتاا قط.
 - 3٦وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
إذكاء الوعي العام بض ـ ــرورة مش ـ ــاركة المرأة مش ـ ــاركةب تامة وحرة وديمقراطية ،على
(أ)
قدم المسـ ـ ــاواة مع الرجا ،لي ال ياة السـ ـ ــيايـ ـ ــية وال ياة العامة ،من أجا إعمال حقوو اإلنسـ ـ ــان
الخاصة بالمرأة على أكما وجط؛
(ب) تعزيز بناء القدرات لي مجال القيادة الس ـ ـ ـ ـ ــياي ـ ـ ـ ـ ــية وتنظيم ال مالت للنس ـ ـ ـ ـ ــاء
المرش ات لش ا مناصب عامة؛
(ج) اعتماد تدابير خاصــة مؤقتة ،بما لي ذلك تخصــيص حصــة دنيا ا تقا عن نســبة
 30لي المائة للنساء المرش ات لي القوائم اانتخابية لألحزاب السيايية ،وتعيين نساء مر كش ات
لمناصب عامة ،ودعمهن مالياب ،وتدريبهن ،وا ييما على مستوّ صنع القرار.
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التعليم
 - 37ترملب اللجنة بارتفاي معدل تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيل الفتيات يف املدارس يف الدولة ال رل ،ولكن ا تالملظ
بقلد ما يلي:
ــدوديــة رص ملصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الكثي مت الفتيــات الريفيــات لى التعليم الثــانوي ومــا بعــد
(أ)
الثانوي ،وتو ما يعمي إىل الفقر؛
(ب) ال يت ــمت املن ل املدرس ــي الثقا ة اجلنس ــية الو ـ ـاملة واملناس ـ ـ ة للفية العمرية أو التو ية
باملمارسات ال ارة والعنا القائم لى نوي اجلنس ضد النساء والفتيات ،وتو ما يميد مت ملدة املعدالت
املرتفعة للعنا اجلنسي واحلمل امل كر؛
(ج)

التسرب مت املدارس؛
اثيال ما يتم إج ار الفتيات احلوامل لى ُّ

(د) ترتام النساء والفتيات يف جماالت الدراسة اليت تسود ي ا اإلناث تقليديال ،وتت ثَّالت
متثيالل ناقصال يف العلوم والتكنولوجيا؛
(ه)
خيام منقتة؛

مل تتم إ ادة تأتيل دة مدارس منل مرور إ صــار وينســتوا وال يمال التدريس ري يف

(و) يتعره ال الب املثليوا واملثليات وممدوجو امليول اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية ومغايرو الوية اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية
لتسلُّط األقراا ،اا يف ذلي التسلُّط اإلنرتن .
 - 38واللجنة ،إذ تشــير إلى توصــيتها العامة رقم  )2017 36بشــأن حق الفتيات والنســاء لي
التعليم ،توصــي اللجنة الدولة ال رف باتخاذ اإلجراءات التشــريعية والســيايــاتية الالزمة وتخص ـيص
الموارد المنايبة من أجا:
ال ـ كد من التكــاليف غير المبــاش ـ ـ ـ ـ ــرة للتعليم وتزويــد األطفــال المعوزين بــاللوازم
(أ)
المدريـ ـ ـ ـ ــية الضـ ـ ـ ـ ــرورية والنسـ ـ ـ ـ ــاء الالتي يعشـ ـ ـ ـ ــن لي لقر بالمن الدرايـ ـ ـ ـ ــية للدخول إلى التعليم
ما بعد الثانوي؛
(ب) ال رص على تضــمين المناها المدريــية اقالةب إلزامية منايــبة للفئة العمرية بشــأن
الص ـ ة وال قوو الجنســية واإلنجابية والســلوا الجنســي المســؤول ،مع التركيز على تفادي ال ما
المبكر واألمرا المنقولة جنسياب؛
(ج) تزويد الفتيات ببيئة تعليمية سمنة خالية من التمييز والعنف الجنسـ ـ ــي وإدراج اقالة
الالعنف لي المناها الدرايية؛
(د) كفالة عدم الض ـ ـ ـ ـ ـ ا على الفتيات المراهقات ال واما لترا المدريـ ـ ـ ـ ــة أو ت يير
المسارات ووضع يياية إلعادة إدماج األمهات المراهقات؛
(ه) القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على القوالــب النم يــة وال واجز الهيكليــة التي قــد تثبا الفتيــات عن
االت او بمجاات الدرايـــة التي يســـود ليها المكور تقليدياب ،وتزويد الفتيات بالمش ــورة ليما يتعلق
ب ــالمس ـ ـ ـ ـ ــتقب ــا الوعيفي والمن ال ــدرايـ ـ ـ ـ ـ ـي ــة وغير ذل ــك من ال والز لتوجيههن إلى مواد العلوم
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والتكنولوجيا ،بما لي ذلك األرص ـ ـ ـ ـ ــاد الجوية وال د من مخاطر الكوارث وت يير المنا  ،وال رص
على أن يتناول منها تدريب المدريين القوالب النم ية؛
(و) كفالة تجديد أو إعادة بناء المدار التي دمرتها أو أض ـ ـ ـ ـ ـ كـرت بها الكوارث على
وجط الس ــرعة وبما يتوالق مع معايير الص ــمود أمام الكوارث ،وتولير مرالق الصـ ـ ة العامة والص ــرف
الص ي المالئمة؛
(ز) اعتماد يـ ـ ـ ــيايـ ـ ـ ــة مناهضـ ـ ـ ــة لتسـ ـ ـ ــلا األقران واتخاذ تدابير منايـ ـ ـ ــبة للتوعية لي
المؤيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية لمنع جميع أش ـ ـ ــكال التك كر والعنف ضـ ـ ـ ـ كد ال الب ،بمن ليهم ال الب
المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية وم ايرو الهوية الجنسية.
العمالة
 - 39تالملظ اللجنة مو ـ ــاراة املرأة املتمايدة يف القوي العاملة ،لكت القلد يس ـ ــاورتا ألا تله املو ـ ــاراة
ال تمال منخف ــة بوــكل مي متناســب ،خصــوصــا يف صــفول الفيجيات النديات .وتالملظ أي ـال بقلد
ما يلي:
(أ)

الفجوة يف األجور تي األوسع يف املن قة؛

تتعره النساء للتمييم الوظيفي وما يصح مت وارق يف األجور ،وتت يرتاما
(ب) اثيال ما َّ
يف الوظائا ضــعيفة األجر أو يف الق اي مي الر ي أو األ مال مي املد و ة األجر ،يما تســتمر الفوارق
يف األجور ملىت داخل الق اي الواملد؛
(ج) النسـ ــاء يوـ ــكلت نس ـ ـ ة  90يف املائة مت مال صـ ــنا ة املالبس ووصـ ــلت لى مرت ات
تقل ت احلد األدىن لألجر الولين ،وظرول مل ال ائعات يف األسواق بالغة الصعوبة؛
(د) تقدم الفتيات يف التعليم ال تاواا رص يف سوق العمل ألا الق اي اخلاص ياف ل إىل
ملد ا ي توظيا الرجال؛
(تـ)

النساء ال يستفدا مت رص الرتقية لى أساس مت املساواة مع الرجال؛

(و) بع الص ــنا ات معفاة مت تو ي إجازة األمومة املد و ة األجر ،ومثة تقارير ت صــل
النساء مت العمل يف الق اي اخلاص بس ب احلمل ،وال توجد إجازة أبوة يف الدولة ال رل.
 - ٤0وتوصـ ـ ــي اللجنة الدولة ال رف باعتماد وتنفيم يـ ـ ــيايـ ـ ــات ،مص ـ ـ ـ وبة ب ايات ومؤش ـ ـ ـرات
م دَّدة زمنياب ،لزيادة لرص عما النس ـ ـ ـ ــاء لي الق ال الري ـ ـ ـ ــمي ،والقض ـ ـ ـ ــاء على التمييز لي العما
وت قيق المساواة الفعلية لي يوو العما .وتوصي أيضاب بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:
اعتماد وإنفاذ مبدأ األجر المتس ـ ـ ـ ـ ــاوي لقاء العما المتس ـ ـ ـ ـ ــاوي القيمة لي قانون
(أ)
جديد للعما وايتعرا األجور بانتظام لي الق اعات التي يكثر ليها النساء؛
(ب)
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(ج) اعتماد تدابير خاص ــة مؤقتة لمعالجة التمييز الرأي ــي وكفالة تمتع النس ــاء والرجال
بنفس لرص الترقي لي العمــا ،بمــا لي ذلــك للنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الالتي يــأخــمن إجــازة األمومــة وإجــازات
لتربية األطفال؛
(د)
عما ألضا؛

وضــع يــيايــات وطنية لكفالة ترجمة التقدم لي تعليم النســاء واألطفال إلى لرص

(ه) مض ـ ــاعفة الجهود لتعزيز حظر لص ـ ــا النس ـ ــاء ال واما ،وكفالة تمتع النس ـ ــاء لي
جميع الق ــاعــات بــال ق لي إجــازة أمومــة مــدلوعــة األجر ،وتعــديــا التش ـ ـ ـ ـ ــريعــات لتنظيم تولير
اي ـ ـ ــت قاقات إجازة األمومة ،ي ـ ـ ــواء من خالل التأمين ااجتماعي اإللزامي أو من خالل ص ـ ـ ــندوو
لتجنب مسؤولية صاحب العما عن دلعها؛
(و)

تعديا التشريعات للسماح بمن إجازة األبوة.

الت ر الجنسي لي مكان العما
 - ٤١تو ـ ــعر اللجنة بالقلد إزاء التحرش اجلنس ـ ــي ومي ذلي مت أش ـ ــكال اال تداء اجلنس ـ ــي يف مكاا
العمل وإزاء النقص الفادح يف اإلبالغ ت تله احلوادث .وتي تالملظ أي ال بقلد ما يلي:
(أ)
بالتحرش اجلنسي؛
(ب)
اإلصالمليات.

دم امتثال دد ا ي نس ـ ـ ـ ـ ـ ـ يال مت أص ـ ـ ـ ـ ــحاب العمل لاللتمام بوجود س ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ــة تتعلد
ال يس ـ ـ ــري قانوا العمل لعام  2007لى أ راد القوات املس ـ ـ ــلحة أو الو ـ ـ ــرلة أو دائرة

اعتداء على كرامة
وتوجط اللجنة انتباه الدولة ال رف إلى كون الت ر الجنســي ا يُشـ ِّـكا
- ٤2
ِّ
ب
المرأة ل س ـ ـ ـ ـ ــب ،با لط أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاب تأاير تمييزي ،وهو كثيراب ما يؤار على الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ية من حيت األجور
أو الترقية أو الفص ـ ـ ـ ـ ــا عن العما ويوجد بيئة عما معادية ،وهو ما يُعرقا بدوره ت قيق الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ية
إلمكاناتها المهنية .وتوصي اللجنة الدولة ال رف بما يلي:
النظر لي الثقالة التنظيمية داخا أماكن العما من أجا التصدي للعواما التي قد
(أ)
يسر الت ر وااعتداء الجنسيين؛
تُ ِّ
(ب) النش ـ ـ ـ ـ ــر على ن ـاو واي ـ ـ ـ ـ ــع للمعلومـات عن إجراءات اإلبال المتـاحـة ،وكفـالة
الت قيق لي الشكاوّ وتقديم الجناة إلى العدالة؛
(ج) إجراء عمليــات التفتيش بصـ ـ ـ ـ ـ ـفــة منتظمــة لي أمــاكن العمــا للتــأكــد من ت بيق
السيايات المتعلقة بالت ر الجنسي؛
(د) تعديا قانون العما المؤر لعام  2007لكفالة ان باقط على جميع أصـ ـ ـ ـ ـ ـ اب
العما ،بما لي ذلك القوات المسل ة والشرطة ودائرة اإلصالحيات.
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الص ـة

 - ٤3تالملظ اللجنة بقلد أا املرا د الص ــحية يف الدولة ال رل مي جم مة بو ــكل أ
اال وأا اخلدمات
تتسم ب عا التنسيد .وتالملظ أي ال ما يلي:
اثيال ما ال انيرتم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرية معلومات املري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،واثيال ما ي لب العاملوا يف الق اي
(أ)
الص ـ ـ ــحي موا قة الموج ق ل تقد العالج إىل امرأة متموجة ،ويعتقد دد ا ي مت النس ـ ـ ــاء أهنت وتجت إىل
إذا الوريي ق ل للب احلصول لى اخلدمات الصحية؛
(ب) مول الكثي مت الفتيــات املراتقــات ت للــب احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لى خــدمــات الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة
اإلجنابية بس ـ ـ ـ ـ ب خو ت مت الوصـ ـ ـ ــم بالعار ،وضـ ـ ـ ــرورة احلصـ ـ ـ ــول لى موا قة الوالديت يف متكْي الفتيات
دوا ست  ١8امال مت وسائل منع احلمل ،وتو ما يس م ال يف ارتفاي معدالت احلمل امل كر واألمراه
املنقولة جنسيال.
 - ٤٤وتوصـ ــي اللجنة الدولة ال رف بتخصـ ــيص الموارد الالزمة لزيادة توالر الخدمات الص ـ ـ ية
جيدة النوعية والمستدامة ،وبكفالة ما يلي:
احترام يرية معلومات المرضى احتراماب كامالب ،وتوعية الجمهور ،بمساعدة ويائا
(أ)
اإلعالم ،ب ق النس ـ ـ ــاء لي ااي ـ ـ ــتقاللية الكاملة ليما يتعلق بال ص ـ ـ ــول على الخدمات الصـ ـ ـ ـ ية،
وتدريب العاملين لي الق ال الص ي تدريباب منايباب لي هما الصدد؛
(ب) ضمان السرية للمراهقين لي ال صول على ويائا منع ال ما وما يتصا بها من
معلومات ،والقضاء على القوالب النم ية السلبية والمواقف التمييزية إزاء حياتهم الجنسية.
اإلجها
 - ٤5تالملظ اللجنة بقلد أا األخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيوا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيوا املعنيوا بتقييم احلاالت ير ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أمليانا
اإلج اه رمم أا القانوا ي يح إذا اان ملياة املرأة أو ص ـ ــحت ا ال دنية أو النفس ـ ــية يف خ ر .ويس ـ ــاور
اللجنة القلد أي ال ألا احلصول لى اإلج اه يف ملالة االمتصاب يتوقا لى تقدير ال يب ،ا يد ع
النساء والفتيات إىل اللجوء إىل ارسات اإلج اه مي املأمونة.
 - ٤٦وتش ـ ــير اللجنة إلى بيانها بش ـ ــأن الصـ ـ ـ ة وال قوو الجنس ـ ــية واإلنجابية ،المي اعتُمد لي
دورتها السابعة والخمسين ،وتُ ِّ
يبب رئيسي للوليات
مكر الدولة ال رف بأ كن اإلجها غير المأمون ٌ
واألمرا النفاي ـ ـ ـ ـ ــية .وتوص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة ال رف أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاب بإباحة اإلجها قانوناب لي حاات
ااغتص ـ ــاب أو ي ـ ــفاح الم ارم أو تش ـ ــوهات الجنين الش ـ ــديدة ،وإل اء تجريم اإلجها لي جميع
ال اات األخرّ ،وكفالة ال صول على اإلجها اآلمن والرعاية عالية الجودة بعد اإلجها .
التمكين ااقتصادي والمنالع ااقتصادية وااجتماعية
 - ٤7تالملظ اللجنة بقلد أا النســاء اثيال ما ري اســت عادتت مت مليازة األصــول املالية أو احلســابات
املص ـ ــر ية ،وأا س ـ ــت التقا د امل كر قد يميد مت خ ر وقوي النس ـ ــاء يف براثت قر الو ـ ــيخوخة ،وذلي ألا
احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لى إجــازة مت العمــل لرتبيــة األلفــال قــد وول دوا مراامت ت ملــا يكفي مت اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحقــاقـات
معاش التقا د.
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 - ٤8وتوصي اللجنة الدولة ال رف بما يلي:
كفالة تعريف النسـ ـ ـ ــاء ب قوقهن المتسـ ـ ـ ــاوية لي ال صـ ـ ـ ــول على اائتمان المالي
(أ)
وحيازة األصول وال سابات المصرلية؛
(ب) إنش ـ ــاء ص ـ ــندوو عام لدلع مس ـ ــاهمات معا التقاعد للنس ـ ــاء أاناء وجودهن لي
إجازات لتربية أطفالهن؛
(ج)
معا التقاعد.

تنقي ي ـ ـ ـ ـ ــن التقــاعــد ال ــاليــة للنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء بمــا يتي تراكم اي ـ ـ ـ ـ ــت قــاقــاتهن من

المرأة الريفية والفقر
 - ٤9تالملظ اللجنة مع التقدير اخل وات املتخلة لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــْي ظرول املرأة الريفية ،اا يف ذلي م ادرة
بنــاء املوارد يف جمــاالت الــدميقراليــة واحلوامــة واالنتخــابــات ،وتو ي التــدريــب لى القيــادة لت وير امل ــارات
القيادية لدي املرأة الريفية .مي أا اللجنة تالملظ بقلد ما يلي:
تتعره النس ـ ــاء ،ال س ـ ــيما الال يعو ـ ــت يف املنالد الريفية ويف العو ـ ـوائيات يف املنالد
(أ)
َّ
احل ـ ـ ـرية ،ملسـ ـ ــتويات مرتفعة مت الفقر والعنا اجلنسـ ـ ــاين والتحرش ،وال يتمتعت سـ ـ ــوي بفرص دودة يف
احلصول لى الغلاء واملياه والصرل الصحي والك رباء؛
قدرا مي متناسـ ــب مت بء املسـ ــنوليات األس ـ ـرية ،وتفره لي ا
(ب) تتحمل املرأة الريفية ل
األ رال أداء مل مي مد وي األجر وتو ي الغلاء ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهتا ،وتو وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع زاده تفاقمال ازدياد الكوارث
ال يعية وملدة تغي املناخ لى حنو ي ر بالق اي المرا ي وباذاصيل؛
(ج)

نتيجة لأل رال ،وظى الرجال باألولوية مت مليث احلصول لى الغلاء؛

(د)

تتعره ال ائعات يف األسواق للعنا والتحرش والسرقة؛
َّ

(ه) جتعل التقاليد املرأة معتمدة لى الرجل مدي احلياة ،س ـ ـ ـ ـ ـواء أااا اال تماد لى األب
الرتمل ،لى أ راد أسرة األب مت اللاور؛
أو الموج أو ،يف ملالة ُّ

(و) تا ِّ
وكل املادة  28مت الدستور ،اليت ال تسمح للفيجيْي النود سوي بتأجي األراضي،
انت ااال ل ماا املعاملة املتساوية وي ع النساء الفيجيات النود يف وضع تش بصورة خاصة؛
(ز) ياسـ ـ ـ ـ ـ م اس ـ ـ ـ ــتيالء املس ـ ـ ـ ــتثمريت األجانب لى األراض ـ ـ ـ ــي يف زيادة الفقر لدي النس ـ ـ ـ ــاء
الريفيات ،الال اثيال ما يعجما ت املواراة يف مليات اياذ القرارات هبلا الوأا؛
(ح) تتأثر النساء الال يعوت يف العووائيات تأثرال شديدال بظرول السكت واملعيوة السيية،
ومياب الياال وامللكية القانونية ،وسوء الصرل الصحي اللي يف ي إىل املواال الصحية.
 - 50وت يا اللجنة إلى توصــيتها العامة رقم  )2016 34بشــأن حقوو المرأة الريفية وتوصــي
الدولة ال رف بالقيام بما يلي:
كفــالــة حص ـ ـ ـ ـ ــول المرأة الريفيــة المعوزة على كــامــا ااي ـ ـ ـ ـ ــت قــاقــات ااجتمــاعيـة
(أ)
وال ماية ااجتماعية غير القائمة على ااشتراكات التي تمكنها من أن تعيش حياة كريمة ،وت سين
18-03906

15/20

CEDAW/C/FJI/CO/5

لرص حصــولها على التمويا البالا الص ـ ر واائتمان البالا الص ـ ر بأيــعار لائدة منخفضــة من أجا
تمكينها من المشـ ــاركة لي األنش ـ ـ ة المدرة للدخا ومباشـ ــرة األعمال التجارية ،مع التركيز بشـ ــكا
خاص على تمكين المرأة الريفية ب يت ا تكون طوال حياتها عالة على ألراد األيرة المكور؛
(ب) رلع مس ـ ــتوّ الوعي بالقيمة المتدنية المنس ـ ــوبة إلى عما المرأة الريفية وبانعكا
ذلك على مكانتها المتدنية لي المجتمع ،وتعزيز المساواة لي تقايم المسؤوليات األيرية والمنـزلية
بين النسـ ـ ـ ـ ــاء والرجال لي المناطق الريفية ،وتشـ ـ ـ ـ ــجيع إنهاء إع اء األولوية للرجال لي ال صـ ـ ـ ـ ــول
على ال ماء؛
(ج) مراعاة واقع أ كن الريفيات أكثر ض ـ ـ ـ ـ ــعفا أمام همه العواما ،وذلك عند ص ـ ـ ـ ـ ــياغة
ييايات ال د من مخاطر الكوارث ومن ساار ت ير المنا ؛
تعديا التش ـ ـ ــريعات لض ـ ـ ــمان اي ـ ـ ــتفادة جميع الريفيات ،على قدم المس ـ ـ ــاواة مع
(د)
الرجال ،من حقوو ملكية األراضي؛
(تـ) حماية الريفيات من اايتيالء على أراضيهن ،وكفالة طلب موالقتهن المسبقة عن
علم ،واشتراط ترتيبات مالئمة لي تقايم المنالع ضمن جميع القرارات المتعلقة باتفاقات ايتئجار
أو بيع األراضي؛
(و) تلبية احتياجات النساء لي العشوائيات من خالل ت وير ما يلزم من البنية الت تية
والصرف الص ي ،وكفالة الملكية القانونية أو ااعتراف باإليجارات القانونية لمنازلهن.
المثليات ومزدوجات الميا الجنسي وم ايرات الهوية الجنسية
 - 5١تالملظ اللجنة أن قد مت إلغاء جتر العالقات اجلنس ـ ــية املثلية املقامة بالرتاض ـ ــي ،وأا التمييم لى
أس ـ ــاس امليل اجلنس ـ ــي أو الوية اجلنس ـ ــانية ظور اوجب املادة ( 3-2٦أ) مت الدس ـ ــتور .بيد أهنا توـ ـ ـعر
بالقلد إزاء العداء املسـ ـ ــتمر داخل اجملتمع جتاه النسـ ـ ــاء املثليات وممدوجات امليل اجلنسـ ـ ــي ومغايرات الوية
اجلنسـ ـ ـ ـ ــية ،اللي يتجلى مت خالل التمييم والعنا وجرائم الكراتية واخل اب اللي وره لى الكراتية،
واللي داخل األسـ ــرة مليث يتجلى بأشـ ــكال من ا احلرماا مت اإلرث .وتوـ ــعر اللجنة اللي بالقلد إزاء
استحالة تسجيل التغييات يف نوي اجلنس يف ش ادات امليالد.
- 52

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة ال رف بما يلي:

إجراء الت ييرات التش ــريعية الالزمة وتنفيم ي ــياي ــة ترمي إلى القض ــاء على التمييز
(أ)
وخ اب الكراهية والعنف ضـ ــد المثليات ومزدوجات الميا الجنسـ ــي وم ايرات الهوية الجنسـ ــانية،
بما يش ـ ـ ــما مالحقة الجناة ومعاقبتهم على الن و الواجب ،وإقامة أنشـ ـ ـ ـ ة توعية من أجا مكال ة
الوصم داخا المجتمع؛
(ب)

16/20

السماح بتسجيا الت ييرات لي الجنس على شهادات الميالد.

18-03906

CEDAW/C/FJI/CO/5

األبعاد الجنسانية لت ير المنا وال د من مخاطر الكوارث
 - 53تالملظ اللجنة مع التقدير الدور الرائد اللي اض ـ ـ لع ب الدولة ال رل يف املفاوض ــات الدولية
بو ــأا تغي املناخ وتولي ا ملاليال رئاس ــة منمتر األلرال يف اتفاقية األمم املتحدة اإللارية بو ــأا تغي املناخ.
ومع ذلي ،الملظ اللجنة أا املرأة تاسـ ـ ـ ـ ــت عد لى املسـ ـ ـ ـ ــتوي الولين ،إىل ملد ا ي ،مت ملية صـ ـ ـ ـ ــيامة
وتنفيل سـ ـ ــياسـ ـ ــات وخ ط العمل بوـ ـ ــأا تغي املناخ واحلد مت خمالر الكوارث ،وذلي لى الرمم مت أهنا
تتأثر بوكل مي متناسب بتغي املناخ ،مت ج ة ،ومتثل أ ل امل للتغيي يف جمتمعاهتا مت ج ة أخري.
ومت مثة ،توعر اللجنة بالقلد ا يلي:
زيادة موـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراة النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف أ مال مي مد و ة األجر ،مثل نيمل بء ر اية ثقيل
(أ)
بوكل خاص مت خالل تولي ت مسنولية إ اد املوارد الالزمة إل الة أسرتت؛
(ب)

خ ر تعره النساء للعنا اجلنساين بدرجة أا مت املعتاد أثناء الكوارث ويف أ قاهبا؛

(ج) تدابي اإلماثة املتخلة يف ملاالت الكوارث ،اليت ال ترا ي اا ي الكفاية املتياجات
املرأة ،وتو ما يندي إىل قلة ضـ ـ ـ ـ ــمانات الايت ا مت االرتفاي احلاد املسـ ـ ـ ـ ــجل يف ملاالت العنا اجلنسـ ـ ـ ـ ــي
أثناء النموح؛
(د) مسا ة اجل ات الفا لة يف الق اي اخلاص ،وال سيما شراات الوقود األملفوري العاملة
يف ال لد ،يف ان عاثات ماز االملت اس احلراري.
 - 5٤وتوص ــي اللجنة بأن تكفا الدولة ال رف مش ــاركة المرأة لي ص ــياغة خ ا واي ــتراتيجيات
التأهب للكوارث وأن:
تنشه صناديق عامة لدعم األير لي أعقاب وقول الكوارث ،وإنشاء نظام للتزويد
(أ)
الفوري ،لي حاات ال وار  ،بال اجات األيــايــية ،بما لي ذلك المياه والمرالق الص ـ ية وال ماء
واألدوية الالزمة بشكا عاجا؛
(ب) التأكد من أن خ ا التأهب لمواجهة الكوارث تتض ـ ـ ـ ـ ــمن تولير مالجه خاص ـ ـ ـ ـ ــة
للنسـ ــاء ،حيت يسـ ــت عن اإلبال عن حاات العنف الجنسـ ــاني واايـ ــتفادة من يـ ــبا اانتصـ ــاف
وإعادة التأهيا؛
(ج) اتخاذ التدابير الالزمة لك فالة قيام الجهات الفاعلة لي الق ال الخاص بمعالجة
ساار عملياتها على المجموعات المتضررة ،وا ييما النساء؛
تعزيز الت ليا الجنساني وتعميم شواغا النساء وحقوقهن من خالل إشراكهن لي
(د)
النقاشات والقرارات المتعلقة بالتدابير الشاملة للتكيكف مع ت ير المنا وال د من مخاطر الكوارث
لي مجتمعاتهن.
النساء المنتميات إلى جماعات األقليات اإلانية والدينية ونساء الشعوب األصلية
 - 55تالملظ اللجنة بقلد تعره النس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اللوا ينتمْي إىل أقليات إثنية ودينية ونس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الو ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب
األصلية يف الدولة ال رل ملعدالت مرتفعة مت التمييم املتعدد اجلوانب.
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 - 5٦وتوصـ ــي اللجنة الدولة ال رف بتكثيف جهودها واعتماد تشـ ــريعات وتدابير خاصـ ــة مؤقتة،
إلى جانب تدابير التوعية الالزمة لمكال ة التمييز المتعدد الجوانب ضد المرأة.
النساء ذوات اإلعاقة
 - 57تعرب اللجنة ت قلق ا إزاء ارتفاي معدالت التمييم ضد النساء ذوات اإل اقة يف الدولة ال رل.
تروج الدولة ال رف لصـ ــورة إيجابية للنسـ ــاء والفتيات المعاقات ،وأن
 - 58وتوصـ ــي اللجنة بأن ك
تضمن لهن اللجوء إلى القضاء على ن و لعال ،والمشاركة السيايية ،والتعليم ،والش ا ،والرعاية
الص ية ،بما لي ذلك خدمات الص ة الجنسية واإلنجابية.
الزواج والعالقات األيرية
 - 59يس ـ ـ ــاور اللجنة قلد إزاء دم إجراء أي تقييم ر ي ألثر قانوا العائلة منل ص ـ ـ ــدوره ،وإزاء مياب
املعلومــات ت التــدابي املتخــلة لتعريا اجلم ور بــالتعــديالت اليت أادخل ـ يف ــام  2009لى قــانوا
المواج ،واليت ار ع اوج ا الس ــت القانوين للمواج إىل س ــت  ١8س ــنة للنس ــاء والرجال لى ملد سـ ـواء .وتي
توعر أي ا بقلد إزاء اض رار النساء يف الكثي مت األوقات ،نظرا ألوج القصور يف مل اام األسرة،
اا يف ذلي التأخي يف األمر بالنفقة ويف تس ــوية املناز ات املتعلقة بامللكية ،إىل التص ــار مع ش ــراائ ت وتو
ما ورم ت ،بالتايل ،مت إمكانية الوص ـ ـ ـ ـ ــول إىل العدالة بالو ـ ـ ـ ـ ــكل املناس ـ ـ ـ ـ ــب .اما تس ـ ـ ـ ـ ــجل اللجنة بقلد
املعلومات اليت تفيد بأا شروة ا ية مت النساء اللوا يعانْي مت مواال تتعلد بقانوا األسرة والعالقات
ال تستفيد مت خدمات تله اذاام.
 - ٦0وتوص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنــة الـدولـة ال رف بـإجراء تقييم كـامـا لتنفيــم قـانون العــائلــة وقـانون الزواج،
ودرايــة األيــباب الجمرية لســوء أداء م اكم األيــرة ولعدم اللجوء إليها ،بهدف ت ســين هيكلتها
وتدريب الهيئات القض ـ ــائية ورلع مس ـ ــتوّ الوعي بمهامها .واي ـ ــتناداب إلى النتائا ،يتعين على الدولة
ال رف أن تضـ ــع ايـ ــتراتيجية من أجا زيادة كفاءة م اكم األيـ ــرة ومعدل اللجوء إليها وتخصـ ــيص
الموارد الكالية لها.
جمع البيانات وت ليلها
 - ٦١يس ـ ـ ــاور اللجنة القلد إزاء أوج القص ـ ـ ــور يف مجع ال يانات اإلملص ـ ـ ــائية املوثوقة ت ملالة املرأة يف
مجيع اجملاالت اليت تومل ا االتفاقية ،ونيليل ا وجت يمتا.
 - ٦2وتوصي اللجنة الدولة ال رف بوضع نظام مركزي لجمع البيانات الشاملة المصنكفة حسب
نول الجنس والس ــن واإلعاقة واانتماء العرقي والموقع والوض ــع ااجتماعي وااقتص ــادي ،ولت ليا
تلك البيانات ونشــرها ،وايــتخدام مؤش ـرات قابلة للقيا لت ديد ااتجاهات المتعلقة ب الة المرأة
والتقدم الم رز صوب ت قيق المساواة الفعلية لي جميع المجاات التي تشملها ااتفاقية.
تعديا المادة  )1 20من ااتفاقية
ـجع اللجنة الدولة ال رف على أن تقبا ،لي أقرب وقي ممكن ،التعديا المي أُدخا
 - ٦3تش ـ ـ ـ ك
على المادة  )1 20من ااتفاقية بشأن موعد اجتمال اللجنة.
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إعالن ومنهاج عما بيجين
 - ٦٤ت لـب اللجنـة إلى الـدولـة ال رف أن تس ـ ـ ـ ـ ــتعين بـإعالن ومنهـاج عمـا بيجين لي جهودها
الرامية إلى تنفيم أحكام ااتفاقية.
خ ة التنمية المستدامة لعام 2030
 - ٦5تدعو اللجنة إلى ت قيق المساواة الفعلية بين الجنسين ،ولقاب ألحكام ااتفاقية ،لي جميع
مراحا عملية تنفيم خ ة التنمية المستدامة لعام .2030
تعميم المالحظات الختامية
 - ٦٦ت ل ــب اللجن ــة إلى ال ــدول ــة ال رف أن تعم ــا على تعميم ه ــمه المالحظ ــات الخت ــامي ــة
دون إب اء ،بالل ات الري ـ ـ ــمية للدولة ال رف ،على مؤيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الدولة المعنية بكالة مس ـ ـ ــتوياتها
الوطنية واإلقليمية والم لية) ،وخص ـ ـ ــوص ـ ـ ــا ال كومة ،والوزارات ،والبرلمان ،والجهاز القض ـ ـ ــائي،
ليتسنى تنفيمها بالكاما.
المساعدة التقنية
 - ٦7توص ـ ـ ـ ـ ــي اللجنة الدولة ال رف بأن تربا تنفيم ااتفاقية بما تبملط من جهود إنمائية ،وبأن
تستفيد من المساعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية لي هما الصدد.
التصديق على المعاهدات األخرّ
 - ٦8توي اللجنة إىل أا ان مام الدول ــة ال ـ ـ ــرل إىل الصكوك الدولية الرئيسية التسعة املتعلقة قوق
( )١
ـجع
اإلنســاا ســيعمز متتع املرأة قوق اإلنســاا واحلريات األســاســية يف مجيع جوانب احلياة .ولللي توـ ِّ
بعد لر ا ي ا وتي :الع د الدويل
اللجنةا الدولةخل ال رل لى التصـ ـ ـ ـ ــديد لى الصـ ـ ـ ـ ــكوك اليت مل تص ـ ـ ـ ـ ـ ح ا
اخلاص باحلقوق االقتص ـ ـ ـ ــادية واالجتما ية والثقا ية ،والع د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية،
واالتفاقية الدولية حلماية ملقوق مجيع العمال امل اجريت وأ راد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتم ،واالتفاقية الدولية حلماية مجيع
األشخاص مت االختفاء القسري.
متابعة المالحظات الختامية
 - ٦9ت لــب اللجنــة من الــدولــة ال رف أن تُقـ كدم ،لي غض ـ ـ ـ ـ ــون ي ـ ـ ـ ـ ــنتين ،معلومــات خ يــة عن
الخ وات المتخمة لتنفيم التوصيات الواردة لي الفقرتين  16أ) و  28ج) و د) أعاله.

__________
( )١الع د الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقا ية؛ والع د الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية؛ واالتفاقية
الدولية للق اء لى مجيع أشكال التمييم العنصري؛ واتفاقية الق اء لى مجيع أشكال التمييم ضد املرأة؛ واتفاقية منات ة
التعليب وميه مت ض ـ ــروب املعاملة أو العقوبة القاس ـ ــية أو الالإنس ـ ــانية أو امل ينة؛ واتفاقية ملقوق ال فل؛ واالتفاقية الدولية
حلماية ملقوق مجيع العمال امل اجريت وأ راد أسـ ـ ـ ـ ــرتم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األش ـ ـ ــخاص مت االختفاء القس ـ ـ ــري؛
واتفاقية ملقوق األشخاص ذوي اال اقة.
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إعداد التقرير المقبا
 - 70ت لــب اللجنــة إلى الــدولــة ال رف أن تقــدم تقريرهــا الــدوري الس ـ ـ ـ ـ ـ ــاد لي سذار مــار
 . 2022وينب ي تقديم التقرير لي الوقي الم دد ،ولي حالة التأخير ،ينب ي أن ي ي التقرير الفترة
الكاملة حتى وقي تقديمط.
 - 7١وت لــب اللجنــة إلى الــدولــة ال رف اتبــال المبــاد التوجيهيــة المنسـ ـ ـ ـ ـ ـقــة المتعلقــة بتقــديم
التقارير بموجب المعاهدات الدولية ل قوو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ،بما لي ذلك المباد التوجيهية المتعلقة
موحدة وواائق خاص ـ ـ ـ ـ ــة بمعاهدات بعينها انظر ،HRI/GEN/2/Rev.6
بتقديم وايقة أي ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ــية ك
الفصا األول).
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