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اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس لسيشيل*
 - 1نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس لسيشيل ( )CEDAW/C/SYC/6يف جلستيها 1726
و ( 1727انظر  CEDAW/C/SR.1726و  )CEDAW/C/SR.1727املعقودتني يف  25تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري األو
أكتوبر  .2019وترد قــاة ــة القوـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا واأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لــة اليت أاثرهــا اليريا العــامــل ملــا ق ــل الــدورة يف الوثيقــة
 ،CEDAW/C/SYC/Q/6وترد ردود يشيل عليها يف الوثيقة .CEDAW/C/SYC/Q/6/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة ع تقديرها لتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري السـ ـ ــادس لكنها أت ـ ـ ــري للت
ملــدة س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات يف تقــدمي التقرير .وتعرب ع تقــديرهــا أيو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لتقــدمي الــدولــة الطرف تقرير املتــابعــة
ملالحظات اللجنة اخلتامية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة ( )CEDAW/C/SYC/CO/1-5/Add.1وردودها اخلطية على قاة ة
القو ــا واأل ـ ـ لة اليت أث ت بش ـ ـ ت التقرير الدوري الس ــادس ،وكذلك العرض الش ــيوي الذي ق ادمو الو د
وجهتها اللجنة شيو أثناء احلوار.
واإليواحات اإلضا ية املقدمة ردا على األ لة اليت َّ
 - 3وتثين اللجنة على الدولة الطرف لو دها الر يع املستوى الذي ترأ تو وزيرة شؤوت األ رة ،ميتسي
الرو ،والذي ض ـ ــم ثلني ع وزارة الع ل وال عثة الداة ة لس ـ ــيش ـ ــيل لدى مكتح األمم املتحدة واملنظ ات
الدولية األ رى يف جنيري.

ابء  -اجلوانب اإلجيابية
 - 4ترحح اللجنة ابلتقدم الذي أحرزتو الدولة الطرف ،منذ النظر يف عام  2013يف تقريرها اجلامع
لتقاريرها الدورية م األو إىل اخلامس ( ،)CEDAW/C/SYC/1-5يف االضــطال إصــالحات تش ـريعية،
منها على وجو اخلصوص ما يلي:
اعت اد قانوت جلنة حقوق اإلنس ـ ـ ــات يف ـ ـ ــيش ـ ـ ــيل املنشـ ـ ـ ـ للجنة حقوق اإلنس ـ ـ ــات يف
(أ)
يشيل ،يف عام 2018؛
* اعت دت اللجنة هذه املالحظات يف دورهتا الرابعة والس عني ( 21تشري األو أكتوبر  8 -تشري الثاين نو رب .)2019
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(ب) اعت اد التعديالت على قانوت الع ل لز دة رتة إجازة األمومة إىل  16أ ـ ـ ـ وعا وإجازة
األبوة إىل  10أ م ،يف عام 2018؛
(ج) إلغاء اليقرتني (أ) و (ج) م املادة  151م قانوت العقوابت ،اللتني حتظرات االتصــا
اجلنسي املخالري ملا يعترب ط يعيا ،يف عام 2016؛
(د)

اعت اد قانوت حظر االجتار ابألشخاص ،يف عام .2014

 - 5وترحح اللجنة ابجلهود اليت ت ذهلا الدولة الطرف لتحسني إطار مؤ ساهتا و يا اهتا هبدف د ع
عجلة القواء على الت ييز ضد املرأة وتعزيز املساواة بني اجلنسني ،مثل اعت ادها ما يلي:
(أ)

طة الع ل الوطنية لل ساةل اجلنسانية لليرتة  ،2023-2019يف عام 2019؛

(ب)

يا ة الصحة اجلنسية واإلجنابية لل راهقني ،يف عام 2018؛

(ج) الدرا ـ ـ ـ ـ ـ ــة اال ـ ـ ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ـ ـ ــاةية للعالقات اليت تنطوي على عنري جنس ـ ـ ـ ـ ـ ــاين ،اليت أجرهتا
إدارة الش ـ ـ ــؤوت االجت اعية ابلتعاوت مع املكتح الوطين ل حص ـ ـ ــاء واملنظ ة غ احلكومية Gender Links
يف جنوب أ ريقيا ،يف عام 2016؛
(د) الس ـ ــيا ـ ــة الوطنية لل س ـ ــاةل اجلنس ـ ــانية اليت تعاجل عدم املس ـ ــاواة بني اجلنس ـ ــني يف يع
امليادي  ،يف عام 2016؛
(هـ)
يف عام 2015؛

آلية اإلحالة ملس ــاعدة ض ــحا االجتار ابألش ــخاص ،ودليل إجراءات التش ــغيل املوحدة،

ط ـ ــة الع ـ ــل واإلط ـ ــار اال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي الوطنيني بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت االجت ـ ــار ابألش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ــاص
(و)
لليرتة  ،2015-2014وإنشاء جلنة التنسيا الوطنية املعنية ابالجتار ابألشخاص ،يف عام 2014؛
(ز)
يف عام .2014

ـ ـ ـ ـ ـ ــيا ـ ـ ـ ـ ـ ــة الع الة الوطنية اليت هتدف إىل تعزيز املسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة بني اجلنسـ ـ ـ ـ ـ ــني يف الع الة،

 - 6وترحح اللجنة أيوـ ـ ـ ـ ــا ابنو ـ ـ ـ ـ ـ ام الدولة الطرف ،يف اليرتة اليت انقو ـ ـ ـ ـ ـ منذ النظر يف تقاريرها
السابقة ،إىل االتياقية الدولية حل اية يع األشخاص م اال تياء القسري ،يف عام .2017

جيم  -أهداف التنمية املستدامة
 - 7ترحــب اللجنــة ابلــدعم الــدو ألهــداف التنميــة املسـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامــة وتــدعو حتقيق املسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة
(القانونية) حبكم القانون و (الفعلية) حبكم الواقع بني اجلنس ـ ـ ـ ـ ــنيا واقاف ألحكا امجتفاقيةا مجيع
مراحل تنفيذ خطة التنمية املس ــتدامة لعا  .2030وتش ــر اللجنة أمهية اهلدف  5وتعميم مراعاة
مبدأي املساواة وعد التمييز مجيع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر .وحتث الدولة الطرف
على امجعرتاف ابملرأة ابعتبـارهـا القوة الـدااعـة لتحقيق التنميـة املسـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة الـدولـة الطرف وعلى
اعتماد السياسات وامجسرتاتيجيات ذات الصلة هذا الصدد.
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دال  -الربملان
 - 8تشدد اللجنة على الدور البالغ األمهية للسلطة التشريعية كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقية
(انظر A/65/38ا اجلزء الثاينا املراق سـ ــادسـ ــا) .وتدعو اجلمعية الوطنيةا متشـ ــيا مع ومجيتهاا اختاذ
اخلطوات الالزمــة ايمــا يتعلق بتنفيــذ هــذت املالحظــات اخلتــاميــة م ادن وحت موعــد تقــد التقرير
الدوري املقبل مبوجب امجتفاقية.

هاء  -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
تعريف التمييز ضد املرأة
 - 9تالحظ اللجنة إد ا تغي ات تتصـ ــل بتعريري الت ييز ضـ ــد املرأة على التش ـ ـريعات اات الصـ ــلة.
ومع الك ،ال يزا يســاورها القلا إزاء عدم وجود تعريري شــامل للت ييز ضــد املرأة شا يت شــى مع املادة 1
م االتياقية.
 - 10توصـ ـ ــي اللجنةا متشـ ـ ــياف مع املادتني  1و  2م امجتفاقية وتوصـ ـ ــيتها العامة رقم )2010( 28
بشأن امجلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة  2م امجتفاقيةا الدول الطرف ابلقيا مبا يلي:
أن تعتمدا دون أتخرا تعريفا ش ـ ـ ـ ـ ــامال للتمييز ض ـ ـ ـ ـ ــد املرأة دس ـ ـ ـ ـ ــتورهاا يغطي
(أ)
مجيع أسـ ــبات التمييز اةظورة دوليا ويشـ ــمل التمييز املباشـ ــر ورر املباشـ ــر ااالني العا واخلا ا
مبا ذلك أشكال التمييز املتداخلة اليت تواجهها املرأة؛
(ب)

أن تضم أن تنص التشريعات اليت حتظر التمييز على آليات نفاذ وجزاءات مناسبة.

اإلطار التشريعي واملؤسسي
 - 11تالحظ اللجنــة مع التقــدير اعت ــاد الــدولــة الطرف طــة ع ــل وطنيــة لل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاةــل اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة
لليرتة  ،2023-2019هتــدف إىل مراجعــة وتعــديــل يع القوانني الت ييزيــة لو عــام  2021وتنظيم
تدريح دوري جنســاين ملوظيي القوــاء واملدعني العامني وموظيي إنياا القانوت .ومع الك ،تشــعر اللجنة
ابلقلا ألت االتياقية مل تُدمج ابلكامل بعد يف القوانني الوطنية للدولة الطرف.
 - 12توصي اللجنة الدولة الطرف إبدماج أحكا امجتفاقية ابلكامل قوانينها الوطنية وابستشارة
النساء وااتمع املدين عملية املراجعة الرامية لغاء مجيع القوانني التمييزية.
التعريف ابمجتفاقية
 - 13ترحــح اللجنــة برت ــة االتيــاقيــة إىل الكريو  ،لكنهــا تالحظ بقلا وــدوديــة التعريري ابالتيــاقيــة
واملالحظات اخلتامية والتوص ــيات العامة للجنة واال تقار إىل الوعي هبا يف أو ــا عامة اجل هور والعاملني
يف امله القانونية يف الدولة الطرف ،وال ع عدم وجود أمثلة على االحتجاج ابالتياقية يف احملاكم.
 - 14توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
زايدة الوعي ابمجتفاقيةا ابلتعاون مع وس ـ ـ ـ ـ ــائط اإلعال وااتمع املدينا مع الرتكيز
(أ)
بوجه خا على مفهو املساواة الفعلية؛
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(ب) تع زيز برامج التدريب القانوين وبناء القدرات للقض ـ ـ ـ ـ ــاة واملدعني العامني واةامني
وررهم م العاملني امله القانونيةا وضـ ـ ــمان جعل امجتفاقية والربوتوكول امجختياري والتوصـ ـ ــيات
جزءا مج يتجزأ م تدريبهم املهينا
العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن البالرات وامجستفسارات الفردية ف
لتمكينهم م تطبيق أحكــا امجتفــاقيــة وحأو امجحتجــاج اــا وحأو الرجوا ليهــا مبــاش ـ ـ ـ ـ ــرة وتفس ـ ـ ـ ـ ــر
التشريعات الوطنية مبا يتماشى مع امجتفاقية.
مكانية اللجوء

القضاء

 - 15ترحح اللجنة جبهود الدولة الطرف لز دة إمكانية جلوء النساء واليتيات إىل القواء ،ب س ل منها
إنش ــاء وك ة ل ــرة وإص ــدار أوامر احل اية شوجح قانوت العنري األ ــري .ومع الك ،ال يزا يس ــاورها
القلا إزاء ودودية وعي النسـ ـ ـ ـ ــاء واليتيات قوقه  ،وإزاء احلواجز املادية واالقتصـ ـ ـ ـ ــادية اليت يواجهنها يف
الوصو إىل احملاكم ،وقلة اإلبالغ ع حاالت العنري اجلنساين ضد املرأة.
 - 16ذ تشر اللجنة توصيتها العامة رقم  )2015( 33بشأن جلوء املرأة
الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:

القضاءا توصي

تكثيف اجلهود الرامية زالة احلواجز املادية وامجقتص ـ ـ ـ ـ ــادية اليت تعرتض مكانية
(أ)
جلوء النساء والفتيات القضاءا ع طريق امجستثمار تكنولوجيا املعلومات وامجتصامجت احلديثة
و مكانية الوصول ليها م أجل تعزيز الوعي صفوف النساء والفتيات حبقوقه وسبل امجنتصاف
املتاحة هل ا ابستخدا وسائط اإلعال والرسائل النصية وررها م القنواتا وابلتعاون مع منظمات
ااتمع املدين والرابطات النسائية الناشطة ااتمعات اةلية؛
(ب) تعزيز النظا القضائيا ب سبل منها ختصيص املوارد البشرية والتقنية واملالية الكااية
وبناء قدرات القض ـ ــاة واملدعني العامني واةامني وض ـ ــباه الش ـ ــرطة وررهم م مو في نفاذ القانون
ابنتظا جمال حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني.
اجلهاز الوطين للنهوض ابملرأة
 - 17تثين اللجن ــة على ال ــدول ــة الطرف العت ــاده ــا ط ــة ع ــل وطني ــة لل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ــل اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاني ــة
لليرتة  ،2023-2019حتدد األهداف والغا ت لرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ود ع عجلة حتقيا املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة اليعلية بني املرأة
والرجل ،ولتعيينها اليريا الوطين إلدارة الشؤوت اجلنسانية كجهة تنسيا لالتياقية .ومع الك ،تالحظ بقلا
أت أمانة الشـ ـ ــؤوت اجلنسـ ـ ــانية ،اليت تشـ ـ ــجع تنييذ االتياقية وتدعم تع يم مراعاة املنظور اجلنسـ ـ ــاين يف يع
القطاعات ،تيتقر إىل املوارد ال شرية والتقنية واملالية الكا ية.
 - 18توص ـ ـ ــي اللجنة أبن ختص ـ ـ ــص الدولة الطرف املوارد البش ـ ـ ــرية والتقنية واملالية الكااية ألمانة
الش ـ ـ ــؤون اجلنس ـ ـ ــانية م أجل القيا بفعالية بتنفيذ امجتفاقية والس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة الوطنية وتعزيز التعاون مع
الشركاء م القطاعني العا واخلا وااتمع املدين.
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 - 19ترحح اللجنة إنش ــاء جلنة حقوق اإلنس ــات يف ــيش ــيل يف عام  2018وبطلح اعت ادها لدى
التحالري العاملي لل ؤ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الوطنية حلقوق اإلنس ـ ـ ــات .بيد أملا تش ـ ـ ــعر ابلقلا ألت اللجنة مل تثل بعد
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لل ادئ املتعلقة شركز املؤ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الوطنية لتعزيز وااية حقوق اإلنس ـ ـ ــات (م ادئ ابريس) وألت مس ـ ـ ــاةل
كني املرأة واملساواة بني اجلنسني مل تدرج بعد يف واليتها.
 - 20توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
ضــمان اســتقالل جلنة حقوق اإلنســان
(أ)
بومجية قوية لتعزيز ومحاية حقوق املرأة؛

ســيشــيل امتثامجف ملبادئ ابريسا وتزويدها

(ب) ختص ــيص املوارد البش ــرية والتقنية واملالية الكااية للجنة لتمكينها م رص ــد حقوق
املرأة وتعزيزها ومحايتها بفعالية.
التدابر اخلاصة املؤقتة
 - 21تالحظ اللجنة بقلا اليهم احملدود دا ل الدولة الطرف لطابع التداب اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املؤقتة وأمهيتها
يف التعجيل بتحقيا املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاواة اليعلية بني املرأة والرجل ،وعدم وجود ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية لوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع هذه التداب
واعت ادها وتنييذها.
 - 22متش ـ ــيا مع املادة  )1( 4م امجتفاقية وتوص ـ ــيتها العامة رقم  )2004( 25بش ـ ــأن التدابر
اخلاص ــة املؤقتةا تكرر اللجنة توص ــيتها الس ــابقة (CEDAW/C/SYC/CO/1-5ا الفقرة  )19وتوصــي
كذلك الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
اعتماد تدابر خاص ـ ـ ــة مؤقتةا مبا ذلك حص ـ ـ ــص قانونية لتمثيل املرأةا م أجل
(أ)
حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل على الصعيدي الوطين واةلي؛
(ب) تكثيف اجلهود الرامية زايدة الوعي صــفوف املســؤولني احلكوميني والربملانيني
وأصـ ـ ـ ــحات العمل وعامة اجلمهور ابلطابع رر التمييزي للتدابر اخلاصـ ـ ـ ــة املؤقتة وأبمهيتها حتقيق
املساواة الفعلية بني املرأة والرجل مجيع ااامجت اليت تكون ايها املرأة ممثلة متثيال انقصا أو حمرومة
م التمثيلا مبا ذلك الربملان و السلك الدبلوماسي؛
(ج)

األخذ حبصة مج تقل نسبتها ع 30

املائة لتمثيل املرأة

الربملان.

القوالب النمطية اجلنسانية التمييزية واملمارسات الضارة
 - 23ترحح اللجنة ابعت اد طة ع ل وطنية لل س ـ ـ ـ ـ ــاةل اجلنس ـ ـ ـ ـ ــانية لليرتة  ،2023-2019تتناو
املس ــاواة بني اجلنس ــني يف يع امليادي  ،شا يف الك القوالح الن طية اجلنس ــانية الت ييزية يف التعليم وتع يم
مراعاة املنظور اجلنســاين يف و ــاةط اإلعالم والقوانني .غ أملا تشــعر ابلقلا إزاء ا ــت رار القوالح الن طية
اجلنس ـ ـ ــانية والس ـ ـ ــلوكيات األبوية الت ييزية ي ا يتعلا أبدوار ومس ـ ـ ــؤوليات النس ـ ـ ــاء والرجا يف األ ـ ـ ــرة ويف
اجملت ع ،ا قد يؤدي إىل تياقم العنري اجلنساين ضد املرأة ،ال ي ا العنري األ ري.
 - 24توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
تنفيــذ التــدابر املتخــذة مبوجــب خطــة العمــل الوطنيــة للمس ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل اجلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة
(أ)
للفرتة  2023-2019ورصدها واستعراضها ابنتظا ؛
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(ب) تشـ ـ ـ ــجيع احلوار بني عامة السـ ـ ـ ــكان لتعزيز اهم اد ر السـ ـ ـ ــلبية للقوالب النمطية
اجلنسانية التمييزية م أجل تيسر التعجيل ابلتغير ااتمعي الضروري و جياد البيئة املواتية اليت تدعم
املساواة بني اجلنسني.
العنف اجلنساين ضد املرأة
 - 25تثين اللجنة على الدولة الطرف لعرض ـ ـ ــها مش ـ ـ ــرو القانوت الوطين للعنري األ ـ ـ ــري على اجل عية
الوطنية حسـ ـ ا أعل أثناء احلوار ،ولتوـ ـ ينو جراة االغتص ــاب يف إطار الزواج ،وإلعالت بناء مركز جامع
للخدمات لياةدة النس ـ ـ ـ ــاء واليتيات ض ـ ـ ـ ــحا العنري اجلنس ـ ـ ـ ــاين .ك ا ترحح ابلدرا ـ ـ ـ ــة التجري ية بش ـ ـ ـ ـ ت
التكاليري االقتصــادية للعنري اجلنســاين والتعديالت املقرتد إد اهلا على قانوت األطيا  ،اليت تقوــي ظر
العقوبة ال دنية لليتيات واليتيات و ذف أي ص ـ ـ ــياغة لغوية تس ـ ـ ـ ر للوالدي ش ار ـ ـ ــة أش ـ ـ ــكا الت ديح
املعقو  .ومع الك ،تالحظ اللجنة مع القلا أت معد حدوث العنري اجلنساين يف الدولة الطرف ال يزا
م أعلى املعدالت يف املنطقة ،وأت التكاليري املقدرة للعنري اجلنســاين ضــد النســاء واليتيات ت ل  1.2يف
املاةة م الناتج احمللي اإل ايل للدولة الطرف .وتالحظ أيو ـ ـ ـ ـ ـ ــا مع القلا قلة اإلبالغ ع حاالت العنري
اجلنس ـ ـ ـ ــاين ض ـ ـ ـ ــد املرأة وودودية دمات الدعم املتاحة ،شا يف الك امل وي املنا ـ ـ ـ ـ ـ ة ،للنس ـ ـ ـ ــاء ض ـ ـ ـ ــحا
العنري اجلنساين.
 - 26ذ تشــر اللجنة توصــيتها العامة رقم  )2017( 35بشــأن العنف اجلنســاين ضــد املرأةا
حتديثا للتوصية العامة رقم 19ا توصي الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
اعتماد مش ـ ـ ـ ــروا القانون الوطين للعنف األس ـ ـ ـ ــري والقوانني اليت جتر األش ـ ـ ـ ــكال
(أ)
األخرى للعنف اجلنساينا مبا ذلك التحرش اجلنسيا وتوار التدريب املتخصص للقضاة واملدعني
العامني واةامني وض ـ ـ ــباه الش ـ ـ ــرطة وررهم م مو في نفاذ القانون والعاملني القطاا الص ـ ـ ــحي
واألخص ـ ـ ــائيني امججتماعيني واجلهات الفاعلة رر احلكومية بش ـ ـ ــأن الربوتوكومجت املراعية لالعتبارات
اجلنسانيةا على أساس مبدأ السريةا م أجل العمل مع النساء والفتيات ضحااي العنف اجلنساين؛
(ب) حتديث اسرتاتيجيتها بشأن العنف اجلنساين ملكااحة مجيع أشكال العنف اجلنساين
ضد املرأة واعتماد خطة عمل وطنية جديدة ممولة متويالف كااياف ملكااحة العنف اجلنساين؛
(ج) تقد الدعم لضحااي العنف اجلنساين والناجيات منها مبا ذلك العنف األسريا
وضـ ـ ــمان مكانية امجسـ ـ ــتفادة م امل وي وخدمات الدعم على النحو املناسـ ـ ــبا وحتقيقاف هلذت الغايةا
نشـ ـ ــاء م وي عامة مزودة ابملوارد الكااية وميك امجسـ ـ ــتفادة منها ودعم منظمات ااتمع املدين اليت
تدير امل وي وتقد الدعم للضحااي؛
(د)
النحو املناسب.

ض ــمان مقاض ــاة مرتكأ مجيع أش ــكال العنف اجلنس ــاين ض ــد املرأة ومعاقبتهم على

امججتار ابلنساء واستغالهل

البغاء

 - 27تالحظ اللجنة مع التقدير اعت اد قانوت حظر االجتار ابألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص ( )2014وإنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء جلنة
التنســيا الوطنية املعنية ابالجتار ابألشــخاص .ومع الك ،تالحظ بقلا ابل عدم عالية ع لية حتديد هوية
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الوـ ـ ـ ــحا  ،وال ـ ـ ـ ــي ا يف حاالت االجتار ابلنسـ ـ ـ ــاء واليتيات ألغراض اال ـ ـ ـ ــتغال اجلنسـ ـ ـ ــي و ي ا يتعلا
ابلعامالت املهاجرات ،ش يه العامالت املنزليات.
 - 28توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
نشـ ـ ـ ــاء نظا مناسـ ـ ـ ــب مزود ابملوارد الكااية يكون له أدوات وبروتوكومجت حمددة
(أ)
اجلهــات املختصـ ـ ـ ـ ـ ــة للحص ـ ـ ـ ـ ــول على
م أجــل حتــديــد هويــة ضـ ـ ـ ـ ـ ـحــااي امججتــار مبكرا و حــالته
اخلدمات املناسبة؛
(ب) توار برامج تدريب للقض ـ ـ ــاة واملدعني العامني وض ـ ـ ــباه الش ـ ـ ــرطة ومو في اهلجرة
وضــباه شــرطة احلدود واةامنيا وكذلك ملفتشــي العمل والصــحة واألخصــائيني امججتماعينيا بشــأن
دورهم منع ومكااحة امججتار ابلنساء والفتيات؛
(ج) تعزيز مهارات منظمات ااتمع املدين تقد الدعم لضحااي امججتارا وبناء قدرات
وسائط اإلعال ايما يتعلق ابإلبالغ ع امججتار ابألشخا على حنو يراعي امجعتبارات اجلنسانية؛
(د)
وأسبابه وعواقبه.

جراء دراســة أســاســية وطنية جلمع البياانت ع اجتاهات امججتار وأشــكاله ومظاهرت

 - 29وتالحظ اللجنة أت قانوت العقوابت جيرم طلح دمات ال غا واال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغال يف ال غاء ،وتعرب
ع قلقها ألت األحكام املتعلقة ابملش ــتغالت ابل غاء تس ــتخدم لغة مهينة .وتش ــعر ابلقلا أيو ــا إزاء نق
املعلومات املتعلقة ابلصــلة بني مدى االجتار ابلنســاء واليتيات وازد د الســياحة اجلنســية يف الدولة الطرف.
وتش ـ ـ ــعر ابلقلا كذلك إزاء عدم وجود برامج تس ـ ـ ــاعد على اإلقال ع ال غاء و رص بديلة لتوليد الد ل
للنساء الراغ ات يف ترك ال غاء.
 - 30توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
تعديل املادة  154م قانون العقوابت إلعفاء النساء والفتيات املشتغالت ابلبغاء
(أ)
م املس ـ ـ ـ ـ ــؤوليــة اجلنــائيــة ايمــا يتعلق أبعمــال البغــاء و لغــاء الفقرتني (أ) و (ت) م املــادة 138
والفقرة (ت) م املادة 139ا اليت تستخد ايها لغة مهينة؛
(ب)
الدولة الطرف؛

جراء دراسـة ع الصـلة بني امججتار ابلنسـاء والفتيات وازدايد السـياحة اجلنسـية

(ج) توار برامج تسـ ـ ـ ــاعد على اإلقالا ع البغاء وار بديلة مدرة للدخل للنسـ ـ ـ ــاء
الالئي يررنب ترك البغاءا اضـ ـ ـ ـالف ع توار ما يكفي م خدمات احلماية و عادة التأهيل للنسـ ـ ــاء
والفتيات ضحااي امجستغالل البغاء.
املشاركة

احلياة السياسية والعامة

 - 31ترحح اللجنة بز دة ثيل املرأة يف املناصـح القيادية يف الدولة الطرف ،وال ـي ا يف سلس الوزراء
الذي يوم  5وزيرات م أصل  10وزراء ،وأبت النساء يشغل مناصح الوزير املعني ورةيس القواة وحاكم
ال نك املركزي .ومع الك ،ال يزا يسـ ــاورها القلا ألت املرأة ال تزا ثلة ثيال انقصـ ــا على مسـ ــتوى صـ ــنع
القرار يف احلياة السيا ية ،شا يف الك يف الربملات والسلك الدبلوما ي ويف مناصح القيادة األكاداية.
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 - 32توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
اختـاذ تـدابر خـاصـ ـ ـ ـ ـ ــة مؤقتـةا مبـا ذلـك األخـذ حبـد أدىن للحص ـ ـ ـ ـ ــص واملقـاعد
(أ)
املخصصة للنساءا لضمان التكااؤ بني اجلنسني مناصب التعيني وامجنتخات؛
(ب) زايدة الوعي بني السياسيني وقادة ااتمعات اةلية ووسائط اإلعال وعامة اجلمهور
أبن املش ـ ــاركة الكاملة واحلرة والدميقراطية للمرأة على قد املس ـ ــاواة مع الرجل احلياة الس ـ ــياس ـ ــية
والعامة شره أساسي إلعمال حقوق اإلنسان للمرأة ابلكامل؛
(ج) بناء قدرات املرش ـ ـ ــحات على اكتس ـ ـ ــات مهارات القيادة والتفاوض وامجض ـ ـ ــطالا
ابحلمالت الســياســيةا مبا ذلك ع طريق التماس املســاعدة التقنية م اهليئات الدوليةا ومج ســيما
امجحتاد الربملاين الدو ا لتمكينه م املنااسـ ـ ـ ــة بفعالية جمال العمل السـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـيا وتوار احلوااز
لألحزات السياسية اليت تعزز ترشيح النساء امجنتخاابت.
التعليم
 - 33ترحح اللجنة ابجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني تثقيري النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء واليتيات يف سا
الص ـ ـ ــحة واحلقوق اجلنس ـ ـ ــية واإلجنابية يف إطار برانمج الرتبية املدنية واالجت اعية والش ـ ـ ــخص ـ ـ ــية يف املدارس
الثانوية واالبتداةية .ك ا ترحح شا مت إعالنو أثناء احلوار ع إنش ـ ــاء مدر ـ ــة نية جديدة يف عام .2021
لكنها تشعر ابلقلا إزاء ما يلي:
الناق

تركز النسـ ـ ـ ــاء واليتيات يف ساالت الدرا ـ ـ ـ ــة اليت هتي عليها النسـ ـ ـ ــاء تقليد و ثيله
(أ)
يف ميادي العلوم والتكنولوجيا واهلند ة والر ضيات على املستويني الثانوي واجلامعي؛

(ب) اال تقار إىل بياانت ،مصنية حسح الع ر والعوامل األ رى اات الصلة ،بش ت معد
التسرب يف صيوف اليتيات احلوامل ومعد عودهت إىل املدر ة بعد الوالدة.
 - 34متشياف مع توصيتها العامة رقم  )2017( 36بشأن حق الفتيات والنساء
اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:

التعليما توصي

التصـ ـ ــدي للقوالب النمطية اجلنسـ ـ ــانية واحلواجز اهليكلية اليت قد متنع الفتيات م
(أ)
امجلتحاق مبجامجت الدراسـ ـ ـ ــة اليت يسـ ـ ـ ــيطر عليها الذكور تقليداي واختاذ التدابر الالزمةا مبا ذلك
املنح الدراس ـ ـ ـ ـ ــية وررها م احلواازا لتش ـ ـ ـ ـ ــجيعه على اختيار جمامجت الدراس ـ ـ ـ ـ ــة رر التقليديةا
مبا ذلك العلو والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات.
(ب) ضـ ــمان اسـ ــتبقاء الفتيات احلوامل واألمهات الشـ ــاابت النظا املدرس ـ ـي و عادة
دماجه ايه بفعاليةا بسبل منها مراجعة سياسة محل املراهقات لتشمل توار الدعم التعليمي خارج
املدرسة لألمهات املراهقات؛
(ج) تضـ ـ ــمني تقريرها الدوري املقبل بياانتا مصـ ـ ــنفة حسـ ـ ــب العمر والعوامل األخرى
ذات الصـ ــلةا ع معدمجت التسـ ــرت م املدارس صـ ــفوف املراهقات والشـ ــاابت بسـ ــبب احلمل
املدرسة بعد الومجدة.
املبكر ومعدمجت عودهت
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العمالة
 - 35ترحـ ــح اللجنـ ــة ابلتعـ ــديالت اليت أُد ل ـ ـ على قـ ــانوت الع ـ ــل لز دة رتة إجـ ــازة األمومـ ــة إىل
وعا وإجازة األبوة إىل  10أ م ،وإعالت و د الدولة الطرف أثناء احلوار اعتزامو عرض مش ـ ـ ـ ـ ــرو
 16أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ب
قانوت جديد للع ل على اجل عية الوطنية يف عام  ،2020يتناو الت ييز والتحرش أثناء الع ل ويش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل
أحكاما بش ت املساواة يف األجر بني املرأة والرجل مقابل الع ل املتساوي القي ة .ومع الك ،ال تزا اللجنة
تش ــعر ابلقلا ألت النس ــاء كث اب ما يواجه اليص ــل املهين مع ما يص ــاحح الك م روق يف األجور ،وألت
اإلجنازات الك ة لليتيات يف التعليم ال ترتجم إىل رص يف ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الع ل ،وال ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا يف القطا اخلاص.
وتشعر ابلقلا ايوا إزاء عدم وجود تداب وددة لدعم مشاركة النساء اوات اإلعاقة يف القوى العاملة.
 - 36توصي اللجنة أبن تعتمد الدولة الطرف وتنفذ سياسات للقضاء على الفصل املهين وحتقيق
املسـ ـ ــاواة الفعلية بني املرأة والرجل سـ ـ ــوق العملا مثل احلوااز على التو يف أو عاانت األجورا
ادف تشـجيع النسـاء على اختيار مسـارات و يفية رر تقليدية والقضـاء على الفصـل املهين األاقي
والرأسي .وتوصي أيضا أبن تضع الدولة الطرف سياسات وطنية لضمان ترمجة التقد اةرز جمال
تعليم النســاء والفتيات حتســني ار العمل املتاحة هل  .وتوصــي كذلك ابختاذ تدابر حمددةا مثل
ختصيص حصص للنساء ذوات اإلعاقةا لتشجيع دماجه الو ائف العامة واخلاصة.
الفوائد امجقتصادية وامججتماعية
 - 37ترحح اللجنة بتقدمي مصرف التن ية يف يشيل قروضاب إىل املشاريع الصغ ة واملتو طة .غ أملا
تالحظ أت املرأة ال تزا تواجو عق ات علية يف إمكانية احلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو على القروض وغ ها م أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكا
االةت ات املايل وال تزا هتي على الصناعات املنزلية بشىت أشكاهلا.
 - 38توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:
وضــع اس ـرتاتيجية مدروســة لنقل النســاء م املشــاريع املتناهية الصــغر
(أ)
املتوسطة والكبرة؛

املشــاريع

(ب) تعزيز مكــانيــة وص ـ ـ ـ ـ ــول املرأة القروض وررهــا م أشـ ـ ـ ـ ـ ـكــال امجئتمــان املــا ا
مبا ذلك األموال األوليةا وخمططات الض ـ ـ ـ ــمانا وتوار خدمات اإلملا ابألمور املاليةا وتش ـ ـ ـ ــجيع
نشاء املشاريع الصغرة وتوسيع نطاقها؛
(ج) وضــع ســياســة وطنية تتعلق ابإلعالن املشــرتك بشــأن التجارة والتمكني امجقتصــادي
للمرأة سياق امجتفاق املؤسس ملنطقة التجارة احلرة القارية األاريقية.
الصحة
 - 39حتيط اللجنة عل اب بقانوت إملاء احل ل ( ،)1994الذي يس ـ ـ ـ ر إملاء احل ل بس ـ ـ ـ ح لة أمور
منها االغتص ـ ـ ــاب أو ـ ـ ــياد احملارم أو اغتص ـ ـ ــاب القص ـ ـ ــر أو االض ـ ـ ــطراب العقلي أو تعرض حياة احلامل
أو ص ــحتها للخطر أو إص ــابة اجلنني بعاهات ط ة .وتالحظ أت سلس الوزراء وا ا على ــيا ــة تتعلا
ابلصــحة اجلنســية واإلجنابية لل راهقني ،وأت الدولة الطرف تراجع ــيا ــتها الوطنية للصــحة اإلجنابية بدعم
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م منظ ة الع ل الدولية وأت و ــاةل منع احل ل احلديثة متاحة ساان يف يع املراكز الصــحية .ومع الك،
تالحظ بقلا ما يلي:
(أ)

مل تعت د الدولة الطرف أي يا ة وطنية بش ت الصحة اجلنسية واإلجنابية؛

(ب) حتت ــاج اليتي ــات الالةي ترتاود أع ــاره بني  16و  18ع ــام ــا إىل موا ق ــة الوال ــدي
للحصو على و اةل منع احل ل واخلوو ليح الكشري ع وس نق املناعة ال شرية ،وهو وضع
يسهم يف احل ل امل كر؛
(ج) ر ض سلس وزارة الص ـ ــحة  33,8يف املاةة و  34,1يف املاةة م طل ات النس ـ ــاء إلملاء
احل ل يف عامي  2016و  ،2017على التوايل؛
ُ ـ ـجل ارتيا يف معد انتشـ ــار االضـ ــطراابت اليت ادثها اإلدمات للجنني يف صـ ــيوف
(د)
األطيا الذي تلدهم أمهات مدمنات اهل وي ؛
(هـ)

ال يزا معد االنتحار مرتيعاب بني النساء.

 - 40متش ــياف مع توص ــيتها العامة رقم  )1999( 24بش ــأن املرأة والص ــحةا توص ــي اللجنة الدولة
الطرف ابلقيا مبا يلي:
التعجيل ابعتماد السـ ــياسـ ــة الوطنية للصـ ــحة اجلنسـ ــية واإل ابيةا اضـ ــال ع خطة
(أ)
العمل املتعلقة ابلصحة اإل ابيةا و نشاء هيئة دائمة لتنسيق ورصد تنفيذمها؛
(ب) ضــمان وصــول املراهقات على حنو يتســم ابلســرية األشــكال احلديثة م وســائل
منع احلمل واملعلومات املتعلقة ابلصحة واحلقوق اجلنسية واإل ابيةا والقضاء على املواقف والقوالب
النمطية اجلنسانية ايما يتعلق ابلنشاه اجلنسي للنساء والفتيات؛
(ج) لغــاء املواد  149 147م قــانون العقوابت إللغــاء جتر اإلجهــاض
احلامجتا وضمان مكانية احلصول على خدمات اإلجهاض املأمونة والرعاية بعد اإلجهاض؛

مجيع

(د) توار املوارد البشرية والبىن التحتية وخدمات التدريب املناسبة لتحسني دارة تعا
األمهات مدمنات اهلروي م دمان املخدرات؛
(هـ)

جراء دراسة ع األسبات اجلذرية ملعدمجت امجنتحار العالية

صفوف النساء.

الفئات اةرومة م النساء
 - 41تالحظ اللجنة بقلا عدم كياية املعلومات ع حالة النساء الالةي يواجه أشكاال متدا لة م
الت ييز ،ش يه رابت األ ر املعيشية والنساء اوات اإلعاقة واملسنات.
 - 42توصي اللجنة أبن تضم الدولة الطرف تقريرها الدوري املقبل معلومات ع النساء الالئي
يواجه أشـ ـ ـ ــكامج متداخلة م التمييزا مب ايه النسـ ـ ـ ــاء والفتيات ذوات اإلعاقةا ورابت األسـ ـ ـ ــر
املعيشية واملسناتا وع التدابر املتخذة للتصدي للعقبات اليت يواجهنها.
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املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية
 - 43تالحظ اللجنة إلغاء جترمي العالقات اجلنس ـ ــية املثلية ابلرتاض ـ ــي .غ أملا تش ـ ــعر ابلقلا إزاء أع ا
العنري اجلنساين والت ييز اجملت عي املست ر ضد املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايرات اهلوية اجلنسانية.
 - 44توصــي اللجنة أبن جتري الدولة الطرف التغيرات التشــريعية الالزمة وأبن تنفذ ســياســة عامة
للقض ـ ـ ــاء على التمييز اجلنس ـ ـ ــاين والعنف ض ـ ـ ــد املثليات ومزدوجات امليل اجلنس ـ ـ ــي ومغايرات اهلوية
اجلنسـ ــانيةا وذلك م خالل مقاضـ ــاة اجلناة ومعاقبتهم على النحو املناسـ ــبا والقيا أبنشـ ــطة توعية
للقضاء على وصمه داخل ااتمع.
احلد م خماطر الكوارث وتغر املناخ
 - 45تالحظ اللجنــة اجلهود اليت بــذلتهــا الــدولــة الطرف ،مثــل اعت ــاد قــانوت إدارة ــاطر الكوارث يف
عام  2014وإنش ـ ــاء اللجنة الوطنية لتقييم القابلية للتو ـ ــرر ،م أجل التص ـ ــدي لضاثر الو ـ ــارة لتغ املنا
والكوارث على تع املرأة قوقها يف الدولة الطرف .ومع الك ،تشعر اللجنة ابلقلا إزاء عدم وجود منظور
جنساين يف السيا ات والربامج املتعلقة بتغ املنا واال تجابة للكوارث واحلد م اطر الكوارث.
 - 46متشـ ـ ــيا مع توصـ ـ ــيتها العامة رقم  )2018( 37بشـ ـ ــأن األبعاد اجلنسـ ـ ــانية للحد م خماطر
الكوارث سياق تغر املناخا توصي اللجنة أبن تدمج الدولة الطرف منظورا جنسانيا السياسات
والربامج الوطنيــة املتعلقــة بتغر املنــاخ وامجس ـ ـ ـ ـ ــتجــابــة للكوارث واحلــد م خمــاطر الكوارث يعكس
احتياجات املرأة وش ـ ــوارلهاا لض ـ ــمان مش ـ ــاركة املرأة وض ـ ــع وتنفيذ هذت الس ـ ــياس ـ ــات والربامج.
كما توصي أبن جتري الدولة الطرف تقييما ملدى أتثرها على حقوق املرأة ورااهها عموما.
الزواج والعالقات األسرية
 - 47ترحح اللجنة ابملعلومات املقدمة أثناء احلوار وميادها أت مشــرو القانوت املدين لســيشــيل ،الذي
خيوـ ــع لل راجعة منذ وق طويل والذي ين  ،يف لة أمور ،على ر ع احلد األدىن لس ـ ـ الزواج القانونية
إىل  18ـ ـ ــنة لليتيات واليتيات على حد ـ ـ ـواء ،معروض حاليا على اجل عية الوطنية .ومع الك ،تشـ ـ ــعر
ابلقلا ألت مشرو القانوت ال ين على ااية حقوق امل اث للنساء غ املتزوجات وأطياهل .
- 48

سياق املراجعة اجلارية للقانون املدينا توصي اللجنة الدولة الطرف ابلقيا مبا يلي:

العمل على أن ينص مش ـ ــروا القانون املدين لس ـ ــيش ـ ــيل على محاية حقوق املراث
(أ)
للنساء رر املتزوجات وأطفاهل عند وااة الشريك واألتا على التوا ؛
(ب)
وجه السرعة.

ضـ ــمان اعتماد مشـ ــروا القانون املدين لسـ ــيشـ ــيلا بصـ ــيغته املنقحةا وتنفيذت على

تعديل املادة  )1( 20م امجتفاقية
 - 49تش ـ ـ ـ ــجع اللجنة الدولة الطرف على أن تقبلا
م امجتفاقية بشأن مدة اجتماا اللجنة.
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عالن ومنهاج عمل بيجني
 - 50تدعو اللجنة الدولة الطرف استخدا عالن ومنهاج عمل بيجني ومواصلة تقييم عمال
احلقوق املكرسة امجتفاقية سياق استعراض تنفيذ عالن ومنهاج عمل بيجني بعد مرور  25عاما
على اعتمادت م أجل حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجل.
تعميم املالحظات اخلتامية
 - 51تطلــب اللجنــة الــدولــة الطرف أن تض ـ ـ ـ ـ ــم تعميم هــذت املالحظــات اخلتــاميــة الوقــت
املناسبا ابللغات الرمسية للدولة الطرفا على مؤسسات الدولة املعنية على مجيع املستوايت (الوطين
واإلقليمي واةلي)ا ومج سيما على احلكومة والوزارات والربملان والقضاءا ليتسىن تنفيذها ابلكامل.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 52تطلب اللجنة الدولة الطرف أن تقد ا رضــون عامنيا معلومات خطية ع اخلطوات
املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة الفقرات  18و ( 28أ) و ( 40أ) أعالت.
عداد التقرير املقبل
 - 53تطلب اللجنة الدولة الطرف أن تقد تقريرها الدوري السـ ـ ـ ــابعا الذي حيل موعد تقدميه
تش ـ ـ ـ ـ ــري الثاينحنوامرب  .2023وينبغي أن ي قد التقرير الوقت اةدد وأن يغطي كامل الفرتة
حت وقت تقدميه.
 - 54وتطلب اللجنة الدولة الطرف اتباا املبادئ التوجيهية املنس ـ ـ ـ ـ ــقة لتقد التقارير مبوجب
املعاهدات الدولية حلقوق اإلنســانا مبا ذلك مبادئ توجيهية لتقد وثيقة أســاســية موحدة وو ئق
خاصة مبعاهدات بعينها (HRI/GEN/2/Rev.6ا الفصل األول).
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