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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثامن للسنغال*
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نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن للسـ ـ ـ ــن ا ( )CEDAW/C/SEN/8في جلسـ ـ ـ ــت ا 1856

و ( 1857انظر  CEDAW/C/SR.1856و  ،)1857المعقودت ن عبر شبكة اإلنترنت في  10شباط/فبراير

 .2022وترد قـ ــا مـ ــة القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ـ ــا واألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ــة التي أثـ ــار ـ ــا الفريق العـ ــام ـ ـ لمـ ــا قب ـ ـ الـ ــدورة في الوثيقـ ــة

 ،CEDAW/C/SEN/Q/8أما ردود السن ا فترد في الوثيقة .CEDAW/C/SEN/RQ/8

ألف  -مقدمة
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تعرب اللجنـة عن تقـدير ـا لتقـد م الـدولـة الطرف تقرير ـا الـدوري الثـامن .وتعرب عن تقـدير ـا أ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

للردود الخطية التي قدمت ا الدولة الطرف على قا مة القض ـ ـ ـ ــا ا واألسـ ـ ـ ـ ـ لة التي طرح ا الفريق العام لما قب

الدورة ،وكذلك العرض الشـ ـ ـ ــفوي الذي قدمه الوفد ،واإل ضـ ـ ـ ــاحات اإلضـ ـ ـ ــا ية المقدمة ردا على األس ـ ـ ـ ـ لة التي
طرحت ا اللجنة شفويا أثناء الحوار.

وتشـ ـ د اللجنة بالدولة الطرف على وفد ا الر يع المس ــتو  ،الذي ش ــار عن ُبعد من داكار ،بر اس ــة
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وزيرة شـوو المرأة واألسـرة والشـوو الجنسـانية وحما ة األطفا ْ ،نديي سـالي ديوب دي نغ .وقد ضـم الوفد أ ضـا

حرفي واإلدماج؛
ممثل ن عن و ازرة الزراعة وتج ز المناطق الريفية؛ وو ازرة التشـ ـ والتدريب الم ني والتعلم ال َ
وو ازرة الب ة والتنمية المس ـ ـ ـ ـ ــتدامة؛ وو ازرة الخارجية؛ وو ازرة العد ؛ وو ازرة الص ـ ـ ـ ـ ــحة والعم االجتماعي؛ وو ازرة

الداخلية؛ وو ازرة العم والحوار االجتماعي والعالقات مع الموسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــات؛ وو ازرة التربية الوطنية؛ وو ازرة المرأة
واألس ـ ـرة والش ـ ــوو الجنس ـ ــانية وحما ة األطفا ؛ والبعثة الدا مة للس ـ ــن ا لد مكتب األمم المتحدة والمنظمات

الدولية األخر في جنيف.

باء  -الجوانب اإليجابية
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ترحـب اللجنـة بمـا أحرزتـه الـدولـة الطرف من تقـدم ،منـذ النظر في عـام في عـام  2015في تقرير ـا

الجــامع للتقــارير الــدوريــة من الثــالـ

إلى الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع ( ،)CEDAW/C/SEN/3-7في إجراء اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحــات

التشريعية ،وال سيما اعتماد ا ما يلي:

* اعتمدته اللجنة في دورت ا الحاد ة والثمان ن ( 25-7شباط/فبراير .)2022

)22-02983 (A

080322

**2202983

280322

CEDAW/C/SEN/CO/8

(أ)

عم المرأة الحام ؛
(ب)

االغتصاب والم

المرس ـ ـ ـ ـ ــوم رقم  1469-2021المورخ  3تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2021المتعلق بظروف
القانو رقم  05-2020المورخ  10كانو الثاني/يناير  2020الذي جرم جميع أشـ ـ ـ ـ ــكا

الجنسي إلى األطفا ؛

(ج)

التعميم رقم  89-09المورخ  5حزي ار /يونيه  ،2018الذي كرس حصـصـا لحصـو المرأة

(د)

القـانو رقم  32-2016المورخ  8تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثـاني/نوفمبر  2016المتعلق بقـانو التعـدين،

األرضي والطاقة والمياه والموارد الطبيعية األخر ؛
على ا

الذي تنص المادة  109منه على تكافو فرص العم واألجر المتساوي عن المو الت المتساوية للمرأة والرج .
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وترحب اللجنة بج ود الدولة الطرف لتحس ـ ـ ن إطار ا الموس ـ ـسـ ــي والسـ ــياسـ ــاتي ال ادف إلى التعج

بالقضاء على التم ز ضد المرأة وتعزيز المساواة ب ن الجنس ن ،مث اعتماد أو إنشاء ما يلي:
(أ)

خطـة العمـ الثـانيـة لتنف ـذ قرار مجلس األمن التـابع لألمم المتحـدة  ،)2000( 1325التي

(ب)

االستراتيجية الوطنية للتمك ن االقتصادي للمرأة والفتاة ،التي تشم الفترة 2025-2021؛

(ج)

خطة الس ــنوات األربع لمكافحة ف روس نقص المناعة البشـ ـرية/اإليدز والسـ ـ  ،التي تش ــم

(د)

االستراتيجية الوطنية لـ ”مدرسة األزواج“ ،في عام ،CEDAW/C/SEN/RQ/8( 2021

(ه)

خطة الفتاة ،التي تش ـ ــم الفترة  2024-2020وتتض ـ ــمن من ب ن أولويات ا القض ـ ــاء على

تشم الفترة 2026-2022؛

الفترة 2025-2021؛
الفقرة )179؛

زواج األطفا (المرجع نفسه ،الفقرة )178؛

المنعة االقتصـ ــاد ة واالجتماعية ،في عام  ،2020في سـ ــيا جا حة مرض
(و)
برنامج تعزيز َ
ف روس كورونا (كوف د)19-؛
(ز)

المنعة االقتصاد ة للمرأة ،في عام 2020؛
الخطة القطاعية لتعزيز َ

(ح)

الخطة الوطنية للصحة والتنمية االجتماعية ،التي تشم الفترة 2028-2019؛

(ط)

االستراتيجية وخطة العم الوطن تا للقضاء على ختا اإلناث ،وتشم الفترة 2023-2019؛

(ي)

برنامج ”المندوبية العامة لتيس ر مباشرة النساء والشباب األعما َ الحرة“ ،في عام 2019؛

( )

الخطة الوطنية االس ـ ــتراتيجية الرابعة لمكافحة ف روس نقص المناعة البش ـ ـرية/اإليدز ،التي

( )

االس ـ ـ ــتراتيجية الوطنية الثانية لإلنص ـ ـ ــاف والمس ـ ـ ــاواة ب ن الجنسـ ـ ـ ـ ن ،التي تش ـ ـ ــم الفترة

تشم الفترة 2022-2018؛
2026-2016؛
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(م)

اســتراتيجية التكنولوجيا الرقمية للســن ا  ،التي تشــم الفترة  ،2025-2016والتي تتضــمن

( )

اللجنة المكلفة بإعادة النظر في القوان ن واألنظمة التي تم ز ضد المرأة ،عام .2016

تداب ر مخصصة للنساء والفتيات؛
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وترحب اللجنة أ ضا بتصديق الدولة الطرف ،في الفترة التي انقضت منذ النظر في تقرير ا السابق،

على اتفاقية حما ة األمومة( 2000 ،رقم  )183لمنظمة العم الدولية ،في  18نيسا /أبري .2017

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالتـأديـد الـدول الـيي تحظى بـ أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة ،وتـدعو إلى إعمـال

المســـاواة بين الجنســـين بحكم القانون (المســـاواة القانونية) وبحكم الواقع (المســـاواة الفعلية) ،وفقا ألحكام
االتفـاقيـة ،ف جميع م ارحـ تنفيـي خطـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـام  .2030وتـي ِّر ر اللجنـة بـأهميـة الهـدف 5
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعدم التمييز ف جميع األهداف السـععة عشـر .وتحث الدولة الطرف

على االعتراف بـالمرأة بـاعتعـارهـا القوة الـدافعـة لعجلـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة ف الـدولـة الطرف ،وعلى اعتمـا
السياسات واالستراتيجيات ذات الصلة لهيا الغرض.

ال  -البرلمان
تشـــِّرـد اللجنة على الدور الحاســــم للســــلطة التشــــري ية ف
-8
للوثيقة  .)E/CN.6/2010/CRP.2وتدعو
بيان اللجنة بشـــــــأن عالقتها مع البرلمانيين ،المرفق الســـــــا
فالة تنفيي االتفاقية تنفييا امال (انظر

الجم يـة الوطنيـة إلى أن تتخـي ،بمـا دتوافق مع والدتهـا ،الخطوات الالزمـة ف مـا دتعلق بتنفيـي هـي المالحظـات
الختامية ،خالل الفترة الممتدة من اآلن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري التال بموجب االتفاقية.

هاء -

واع القلق الرئيسية والتوصيات
اإلطار التشريع والقوانين التمييزية
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تحيط اللجنة علما بالمادة  98من دس ـ ـ ـ ــتور الس ـ ـ ـ ــن ا  ،التي تنص على أس ـ ـ ـ ــب ية المعا دات الدولية

بعد االتفاقية بالكام
على التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات المحلية .غ ر أ اللجنة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر بالقلق أل الدولة الطرف لم تدمج ُ
في تش ـ ـريعات ا الوطنية ،وأل األحكام التم زية ض ـ ــد المرأة ال ت از موجودة في التش ـ ـريعات الوطنية ،ال س ـ ــيما
في ما يتعلق بحقو المرأة في الحياة الخاصـة .وتشـ ر إلى أ االتفاقية تشـم حقو المرأة في الحياة الخاصـة

والعامة وأ التم ز ضد المرأة ال مكن تبريره ألسباب دينية و/أو ثقا ية.
- 10

وتوص اللجنة الدولة الطرف بما دل :
(أ)

تماشــــــــيا مع الما ة  98من الدســــــــتور ،مج أحكام االتفاقية بالكام ف تشــــــــريعاتها

الوطنية ،بما ف ذلك عن طريق تعدد أو إلغاء جميع التشـــــريعات الت تتعارض مع مبدأ المســـــاواة وعدم
التمييز ،على النحو المنصـــو

علي ف االتفاقية ،األحكام التمييزية الوار ة ف قانون األســـرة ()2000

وقانون العقوبات ( )1965وقانون العم ()1997؛
(ب)

إجراء تحلي جنسان شام لجميع القوانين ف الدولة الطرف وتمييز تلك الت تتعارض

مع االتفـاقيـة ،وذلك بهـدف مواءمتهـا مع االتفـاقيـة ،على أســـــــــا
22-02983

العمـ اليي بدأت اللجنـة المكلفـة بإعا ة
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ِّر
تميز ضــــــــــد المرأة ،الت أُنشـــــــ ـ ـ ف عـام  2016بمشــــــــــار ـة ـاملـة
النظر ف القوانين واألنظمـة الت
من منظمات المجتمع المدن ؛
(ج)

إجراء مشــاورات شــاملة ،بما ف ذلك على أســا

هي المالحظات الختامية ،وال ســيما

مع الزعمـاء التقليـددين والـددنيين ومنظمـات المجتمع المـدن والشـــــــ ـعـا  ،بشــــــــــأن تنقيح وتنفيـي القوانين
ذات الصلة لمنع جميع أشكال التمييز الفعل ضد المرأة والفتاة والقضاء عليها.

تعريف التمييز ضد المرأة
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ترحب اللجنة بكو المادة  7من الدسـ ـ ــتور تكرس المسـ ـ ــاواة ب ن الجنس ـ ـ ـ ن .ومع ذلك ،فإن ا تشـ ـ ــعر

- 12

واللجنة ،إذ تيِّ ر بتوصــــيتها العامة رقم  )2010( 28بشــــأن االلتزامات األســــاســــية للدول األطراف

بالقلق إزاء عدم وجود تعريف شام للتم ز ضد المرأة يتوافق مع المادة  1من االتفاقية.

بموجـب المـا ة  2من االتفـاقيـة ،وتمشــــــــيـا مع الغـايـة  1-5من أهـداف التنميـة المســــــــتـدامـة ،الت ترم إلى

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات ف
(أ)

مكان ،توص الدولة الطرف بما دل :

تضــمين تشــريعاتها تعريفا شــامال للتمييز ضــد النســاء والفتيات دتوافق مع الما ة  1من

االتفاقية ويشـــم جميع أســـعا التمييز المحظورة ،بما ف ذلك التمييز المعاشـــر وغير المعاشـــر ف الحياة

العامة والخاصة ،وأشكال التمييز المتداخلة؛
(ب)

ضمان اإلعمال الفعل لحظر التمييز ضد المرأة من خالل آليات إنفاذ وعقوبات مناسعة.

لجوء المرأة إلى القضاء
- 13

تعرب اللجنة عن تقدير ا للزيادة في مخص ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات الم زانية لتقد م المس ـ ـ ـ ــاعدة القض ـ ـ ـ ــا ية والج ود

(”دور العـد “) .وترحـب بترجمـة
المبـذولـة لتقـد م ـذه المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة من خال مراكز الـدعم القـانوني الالمركزيـة ُ
االتفاقية إلى سـ ــت ل ات وطنية ونشـ ــر ا على المسـ ــتو المحلي .ومع ذلك ،تشـ ــعر اللجنة بالقلق أل النسـ ــاء

ما زلن يواج ن عراق
(أ)

متعددة في سب اللجوء إلى القضاء ،وذلك بسبب ما يلي:

قلة فرص الحصـ ــو على المسـ ــاعدة والدعم القانون ن للف ات المحرومة من النسـ ــاء ،بمن

ف ا النس ـ ـ ــاء الريفيات ،والنس ـ ـ ــاء الال ي عش ـ ـ ــن في فقر ،والنس ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة ،والمثليات ومزدوجات الم

الجنسي وم ايرات ال وية الجنسانية وحامالت صفات الجنس ن ،والنساء ضحا ا العنف الجنسي؛
(ب)

الحواجز االجتماعية-الثقا ية ،مث األمية القانونية ووصم الضحا ا ووصم المرأة المناضلة

(ج)

طبقت ف ا مباشرة؛
العدد المحدود لإلجراءات القضا ية التي احتُج ف ا بأحكام االتفاقية أو ُ

(د)

عدم قدرة منظمات المجتمع المدني على تقد م ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكاو نيابة عن ض ـ ـ ـ ـ ـ ــحا ا انت اكات

من أج حقوق ا ،التي قد تواج ا المرأة في اللجوء إلى القضاء؛

حقو اإلنسا .
- 14

وتمشـيا مع توصـيتها العامة رقم  )2015( 33بشـأن لجوء المرأة إلى القضـاء ،توصـ اللجنة بأن

تقوم الدولة الطرف بما دل :
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(أ)

ضـمان سـب الحصـول على خدمات المسـاعدة القانونية الفعالة لجميع النسـاء والفتيات

ف جميع أنحاء الدولة الطرف ،والتعجي باعتما قانون المســـــــاعدة القانونية لضـــــــمان جع المســـــــاعدة
القانونية متاحة وميســــورة التكلفة ويســــه الحصــــول عليها لجميع النســــاء ف جميع األوســــا  ،ال ســــيما
الف ات المهمشة من النساء؛
(ب)

تعزيز وع المرأة بحقوقهـا وبوســـــــــائـ إعمـالهـا من خالل جملـة أمور منهـا برامج محو

األميـة القـانونيـة وتوعيـة الزعمـاء التقليـددين والـددنيين وضـــــــ ـعـا الشـــــــــرطـة وعـامـة النـا
والمساواة بين الجنسين؛
(ج)

بحقوق المرأة

تســـــــــريع برامج بنـاء القـدرات لفـائـدة القضــــــــــاة والمـدعين العـامين والمحـامين وغيرهم

مت رهن القانون ،وتعيين النســاء ف ســلك القضــاء ،و فالة أن تكون االتفاقية والبروتو ول االختياري
من ُم َ

الملحق بها ،و يلك التوصـيات العامة للجنة وآراؤها بشـأن االتصـاالت واالسـتفسـارات الفر ية ،جزءا ال دتج أز

من تدريبهم المهن  ،وذلك بغية تمكينهم من تطبيق أحكام االتفاقية و/أو االحتجاج بها و/أو اإلشـارة إليها
معاشرة ،وتفسير التشريعات الوطنية على نحو دتماشى مع االتفاقية؛
(د)

منح منظمـات المجتمع المـدن الصـــــــ ـفـة القـانونيـة لتمكينهـا من تقـديم شـــــــ ـكـاو نيـابـة

عن ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.
الجهاز الوطن للنهوض بالمرأة
- 15

تثني اللجنة على الدولة الطرف إلنشـ ـ ــا ا مديرية اإلنصـ ـ ــاف والمسـ ـ ــاواة ب ن الجنس ـ ـ ـ ن و  21وحدة

للشوو الجنسانية داخ الو ازرات .غ ر أ اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تف د بما يلي:
(أ)

أ قدرة الج از الوطني للن وض بالمرأة محدودة بح

ال تمكنه من ضــما تنسـ ق تعميم

مراعاة المنظور الجنس ــاني على نحو مال م في جميع المجاالت التي تش ــمل ا االتفاقية ،وأ مديرية اإلنص ــاف
والمساواة ب ن الجنس ن والمرصد الوطني المعني بالتكافو لدي ما موارد بشرية ومالية محدودة؛
(ب)

تفتقر بعض وحدات الشـ ـ ـ ـ ـ ــوو الجنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية داخ الو ازرات إلى الوال ة والقدرة على التأث ر

(ج)

بعد الموشر الوطني للمساواة ب ن الجنس ن.
لم ُعتمد ُ

في عمليات تصميم السياسات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجا عم الو ازرة المعنية؛
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وتوص اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما دل :
(أ)

تعزيز اآلليات لضــــمان التعاون ف ما بين هي ات المســــاواة بين الجنســــين ومع جميع

الشـــر اء الحكوميين وغير الحكوميين والدوليين ،وتزويد هي ات المســـاواة بين الجنســـين بالموار العشـــرية
والمالية الكافية لتمكينها من االضطالع بوالياتها وتنفيي المرحلة الثانية من االستراتيجية الوطنية لإلنصاف
والمساواة بين الجنسين للفترة  2026-2016بفعالية؛
(ب)

التصــدي للتحديات الت تحول ون أ اء جهات التنســيق المعنية بالشــنون الجنســانية

(ج)

التعجي بوضـع المنشـر الوطن المقرر للمسـاواة بين الجنسـين ،واليي دنعغ أن يكون

عملها بفعالية ،والتأكد من منحها السلطة والقدرات والموار الالزمة أل اء ورها؛

بمثابة نظام للمنشــرات الجنســانية لتحســين جمع البيانات ،المصــنفة حســب نوع الجنس ،بهدف تقييم أثر
22-02983
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وفعالية الســـياســـات والبرامج الها فة إلى تعميم مراعاة منظور المســـاواة بين الجنســـين وتعزيز تمتع المرأة

بحقوق اإلنسان الخاصة بها.

المنسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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ترحب اللجنة بالج ود المبذولة ،بما في ذلك صياغة مشروع القانو الموجود حاليا ق د االستعراض،

لض ــما امتثا اللجنة الس ــن الية لحقو اإلنس ــا للمبادئ المتعلقة بمركز الموسـ ـس ــات الوطنية لتعزيز وحما ة

حقو اإلنسـ ـ ـ ــا (مبادئ باريس) ،وذلك السـ ـ ـ ــتعادة درجة اعتماد ا ضـ ـ ـ ــمن الف ة ”ألف“ لد التحالف العالمي
للموسـ ـ ـس ـ ــات الوطنية لحقو اإلنس ـ ــا  .غ ر أن ا ال ت از تش ـ ــعر بالقلق إزاء عدم اس ـ ــتقاللية اللجنة الس ـ ــن الية

لحقو اإلنسا  ،وعدم حياد ا في تع ن أعضا ا والموارد البشرية والمالية غ ر الكا ية المخصصة ل ا.
- 18

وتوصــــــــ اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اســـــــــتقاللية المنســـــــــســـــــــة الوطنية لحقوق اإلنســـــــــان

وزيا ة فعاليتها وحضــــــورها ،تمشــــــيا مع معا ئ باريس ،وتزويدها بما يكف من الموار العشــــــرية والمالية

والنظر ف إنشاء لجنة فرعية ُتعنى بحقوق المرأة.
التدابير الخاصة المنقتة
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تشـ ـ ر اللجنة إلى القانو رقم  11-2010المورخ  28أ ار/مايو  2010المتعلق بالمس ــاواة ب ن المرأة

والرج في ال ات المنتخبة كليا أو جز يا ،وإلى التداب ر الخاصة الموقتة األخر التي اتخذت ا الدولة الطرف
في مجا س ـ ــب الحص ـ ــو على األ ارض ـ ــي والتعليم والقروض ومباش ـ ـرة األعما الحرة ،بما في ذلك من خال

التعميم رقم  89-09المورخ  5حزي ار /يونيــه  .2018ومع ذلـك ،فـإن ــا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر إلى الحــاجـة إلى اتخــاذ مزيـد

من التداب ر الخاصة الموقتة للتعج
- 20

بالن وض بالنساء الممثالت تمث ال ناقصا أو المحرومات.

وعمال بـالفقرة  1من المـا ة  4من االتفـاقيـة والتوصـــــــ ـيـة العـامـة للجنـة رقم  )2004( 25بشـــــــــأن

التدابير الخاصة المنقتة ،توص اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما دل :
(أ)

اعتما تدابير تشـــري ية وأطر تنظيمية للتنفيي الفعال للتدابير الخاصـــة المنقتة الحالية،

مثـ تعـددـ القـانون رقم  06-96المنرخ  22آذار/مـار

 1996المتعلق بـالســـــــــلطـات المحليـة ومواءمتـ

مع القـانون رقم  12-2017المنرخ  18ـانون الثـان /دنـادر  2017المتعلق بقـانون االنتخـابـات ،وإنشـــــــــاء
آليات المساءلة لمراقعة االمتثال؛
(ب)

اتخــاذ المزيــد من التــدابير القــانونيــة ،بمــا ف ذلــك تطبيق نظــام الحصـــــــ ـ

وغير

من التدابير االســــتعاقية ،مع وضــــع أهداف مقترنة بزمن لإلنجاز ،وتوفير موار افية وســــن عقوبات على
عدم االمتثال ،وذلك من أج تســــريع إعمال حقوق جميع النســــاء بموجب االتفاقية ،ال ســــيما ف مجاالت

ســـب الحصـــول على األراضــ والقروض ومعاشـــرة األعمال الحرة والتوظيف ف القطاع الرســـم والوظائف
المهنية ف القضــــــاء وف العلوم والتكنولوجيا والهندســــــة والرياضــــــيات وتكنولوجيا المعلومات ،وبخاصـــــة

ف ما دتعلق بالوصــول إلى مناصــب صــنع القرار ف تلك المجاالت ،وإلى مناصــب صــنع القرار الت ُتشــغ
باالنتخا والتعيين على مستو المحافظات والمستو المحل .
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القوالب النمطية التمييزية والممارسات الضارة
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تعرب اللجنة عن تقدير ا للتداب ر التي اتخذت ا الدولة الطرف للقضـ ـ ـ ـ ـ ــاء على تشـ ـ ـ ـ ـ ــويه األعضـ ـ ـ ـ ـ ــاء

التناســلية لإلناث والممارســات الضــارة األخر  ،ال ســيما من خال ج ود التوعية التي تســت دف الشــباب .ومع

ذلك ،فإن ا تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ)

اس ــتمرار قواعد الس ــلطة األبوية التي تم ز ض ــد المرأة وتبيح الممارس ــات الض ــارة ،بما ف ا

(ب)

المادة  111من قانو األسرة التي تسمح بزواج الفتيات في سن السادسة عشرة؛

(ج)

قلة عدد التح يقات والمالحقات والعقوبات المتعلقة بتشويه األعضاء التناسلية لإلناث.

زواج األطفا  ،وتعدد الزوجات وزواج األخ بأرملة أخيه وزواج السلفة ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث؛

- 22

وعمال بالتوصــــــية العامة رقم  31للجنة المعنية بالقضــــــاء على التمييز ضــــــد المرأة/المشــــــتر ة

مع التعليق العام رقم  18للجنة حقوق الطف ( )2014بشــــأن الممارســــات الضــــارة ،والغاية  3-5ألهداف
التنمية المستدامة ،توص اللجنة الدولة الطرف بما دل :

حظر جميع الممارســــــات الضــــــارة ،بما فيها زواج األطفال ،وتعد الزوجات وزواج األخ
(أ)
ر
الســـ ـلفة ،وتشـــــوي األعضـــــاء التناســـــلية لإلناث ،وتعزيز التنســـــيق وتعا ل المعلومات
بأرملة أخي وزواج ِّ
واالســـــــتخدام الشـــــــفاف لموار الميزانية للقضـــــــاء على هي الممارســـــــات والقوالب النمطية التمييزية بين

الجنســين ،وتعزيز المشــاورات العامة والبرامج التثقيفية بشــأن التأثير الســلب لتلك الممارســات على تمتع

النســــاء والفتيات بحقوقهن ،مع التر يز على القا ة الددنيين ووســــائ اإلعالم والســــكان ف المناطق الت
تنتشر فيها الممارسات الضارة أكثر من غيرها؛
(ب)

تعـدد أو إلغـاء المـا ة  111من قانون األســـــــــرة ،والتعجيـ بـاعتمـا قانون حمـاية الطف

لرفع الحد األ نى لســـن زواج الفتيات إلى  18عاما ،ومواصـــلة التوعية باآلثار الضـــارة لزواج األطفال على

تمتع الفتيات بالحقوق المنصو
(ج)

عليها ف االتفاقية؛

إنفاذ التشـــــريعات الت تحظر تشـــــوي األعضـــــاء التناســـــلية لإلناث من خالل التحقيق

مع الجناة ومقاضـــــــــاتهم ومعاقبتهم بأحكام تتناســـــــــب مع خطورة الجرائم ،وتمددد فترة التقا م إلى أن تبُلغ
الضحية سن الرشد لتمكينها من تقديم شكواها ،على نحو ما أوصى ب القضاة (،CEDAW/C/SEN/8

الفقرة  ،)66وحمـايـة الضـــــــ ـحـايـا المحتملين من الجنـاة وزيـا ة التعـاون بين الجهـات الفـاعلـة الوطنيـة ومع

الدول المجاورة.

العنف الجنسان ضد المرأة
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تشـ ـ ـ ـ د اللجنة بالتداب ر التي اتخذت ا الدولة الطرف للتوعية بالقانو رقم  05-2020المورخ  10كانو

الثاني/يناير  2020وبدء تنف ذ مش ـ ــروع تجريبي لإلبالغ عن حاالت العنف الجنس ـ ــاني ض ـ ــد المرأة دو الكش ـ ــف

المبلغ في تشرين الثاني/نوفمبر  .2021ومع ذلك ،ف ي كذلك تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
عن وية ُ
(أ)

ارتفاع معد انتشـار التحرش الجنسـي والعنف الجنسـاني ضـد النسـاء والفتيات ،مث العنف

العا لي والجنسي ،بما في ذلك في الحياة العامة؛

22-02983
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(ب)

العامة والخاصة؛
(ج)

عدم حظر جميع أشـ ــكا العنف الجنسـ ــاني ضـ ــد النسـ ــاء والفتيات حظ ار شـ ــامال في الحياة
عـدم كفـا ـة الحمـا ـة المقـدمـة الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـا ـا واالفتقـار إلى المالجئ أو خـدمـات الـدعم المال مـة

للنساء والفتيات ضحا ا العنف الجنساني ضد المرأة.
- 24

واللجنة ،إذ تشــــــــير اللجنة إلى توصــــــــيتها العامة رقم  )2017( 35بشــــــــأن العنف الجنســــــــان

ضــــــــد المرأة ،الصــــــــا رة تحددثا للتوصــــــــية العامة رقم  ،19وتمشــــــــيا مع الغاية  2-5من أهداف التنمية
المســــتدامة الرامية إلى القضــــاء على جميع أشــــكال العنف ضــــد جميع النســــاء والفتيات ف الحياة العامة
والخاصة ،توص بأن تقوم الدول ُة الطرف بما دل :
(أ)

اتخاذ خطوات تشـجع على اإلبالغ عن التحرش الجنسـ والعنف الجنسـان ضـد النسـاء

والفتيـات ،وضـــــــ ـمـان إجراء تحقيقـات فعـالـة ف اال عـاءات وتطبيق عقوبـات مالئمـة على الجنـاة تتنـاســـــــــب

مع خطورة الجرائم ،واتخاذ تدابير لتعزيز ســــــالمة النســــــاء والفتيات ف الفضــــ ـاءات العامة ،بســــــب منها
’برنامج تحددث المدن‘ (”)“promovilles؛
(ب)

ضــمان التطبيق الفعال للقوانين الحالية الت تحظر أشــكال العنف الجنســان ضــد المرأة

واعتما قانون شـام لمنع جميع أشـكال العنف ضـد المرأة ومكافحتها والمعاقعة عليها ،بما ف ذلك العنف

االقتصـا ي والنفسـ والجسـدي والعنف الجنسـ واالغتصـا الزوج والتحرش الجنسـ  ،ف الحياة العامة
والخاصة ،و يلك جميع أشكال العنف المعاصرة الت تحدث على اإلنترن وف األوسا الرقمية األخر ؛
(ج)

توفير أوامر الحماية وســـــب االنتصـــــاف للنســـــاء والفتيات ضـــــحايا العنف الجنســـــان

أو المعرضـــــات لخطر الوقوع ضـــــحية لهيا العنف ،وإنشـــــاء مالجئ ف جميع أنحاء الدولة الطرف يســــه
الوصــول إليها بشــك

ام  ،وضــمان حصــول هنالء الضــحايا على خدمات اإلرشــا وإعا ة التأهي والدعم

إلعا ة اندماجهن ف المجتمع.

االتجار بالعشر واستغاللهم ف العغاء
- 25

ترحب اللجنة بتنف ذ خطة عم وطنية لمكافحة االتجار بالبشـ ـ ــر ،وتنظيم أنشـ ـ ــطة التوعية ،والتداب ر

المتخذة للتعرف على ضـ ـ ــحا ا االتجار أثناء الفحوصـ ـ ــات الصـ ـ ــحية المنتظمة للنسـ ـ ــاء الال ي يتم اسـ ـ ــت الل ن
في الب اء .غ ر أن ا تشـ ـ ـ ــعر بالقلق أل الدولة الطرف ي بلد منشـ ـ ـ ــأ وعبور ومقصـ ـ ـ ــد لالتجار بالبشـ ـ ـ ــر وأ

االتجار الداخلي بالبشـر ألغراض االسـت ال الجنسـي منتشـر بنفس المسـتو  .و ي تشـعر بالقلق بشـك خاص
بسبب ما يلي:
(أ)

عـدم وجود بيـانـات عن عـدد الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـا ـا والتح يقـات والمالحقـات وأحكـام اإلدانـة المتعلقـة

باالتجار بالبش ـ ـ ــر ،وال س ـ ـ ــيما االتجار ألغراض االس ـ ـ ــت ال الجنس ـ ـ ــي والعم القس ـ ـ ــري واإلكراه على التس ـ ـ ــو

في الدولة الطرف وألغراض السخرة المنزلية في البلدا األجنبية؛
(ب)

انخفـاض معـد المالحقـات وأحكـام اإلدانـة واالفتقـار إلى اآلليـات المنـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة للتعرف على

ضـحا ا االتجار بالبشـر وإحالت م إلى دوا ر الخدمات المناسـبة ،ال سـيما ب ن النسـاء الال ي تعرضـن لالسـت ال
في الب اء وغ ر المسجالت؛
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(ج)
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التقارير التي تف د بتحرش أفراد الشرطة بالنساء الال ي يتم است الل ن في الب اء.

وباإلشــــارة إلى التوصــــية العامة رقم  )2020( 38الصــــا رة عن اللجنة بشــــأن االتجار بالنســــاء

والفتيات ف سياق الهجرة العالمية ،توص اللجنة الدولة الطرف بما دل :
(أ)

إنفـاذ القـانون رقم  06-2005المنرخ  10أيـار/مـادو  2005المتعلق بمكـافحـة االتجـار

بالعشــر والممارســات المماثلة ،والقيام بشــك منهج بجمع بيانات مصــنفة عن عد الضــحايا والتحقيقات
والمالحقات وأحكام اإل انة المتعلقة باالتجار بالعشــــــر وتعزيز قواعد بيانات وحدة مكافحة االتجار بالعشــــــر

التابعة لوزارة العدل؛
(ب)

التعرف على هوية النســــــاء والفتيات ضــــــحايا االتجار بالعشــــــر وفحصــــــهن وحمادتهم

ومسـاعدتهن ،والتحقيق مع مرتكب االتجار بالعشـر ومقاضـاتهم ومعاقبتهم بشـك مناسـب بموجب تشـريعات

مكافحة االتجار بالعشـر (وليس بسـبب تهم تتعلق بالعغاء) ،وتعزيز التعاون الثنائ واإلقليم والدول لمنع
االتجار بالعشر من خالل تعا ل المعلومات ومواءمة اإلجراءات القانونية لمالحقة المتاجرين؛
(ج)

توفير الحمـايـة الفعـالـة للنســـــــــاء الالئ دتم اســـــــــتغاللهن ف العغـاء ف جميع حـاالت

االعتداء والتحرش وانتهاك حقوقهن ،وال ســـيما النســـاء المعرضـــات لخطر االســـتغالل ف العغاء ،من خالل

التحقيق مع الجناة ومالحقتهم قضــائيا ومعاقبتهم بالشــك المناســب ف جميع الحاالت ،واتخاذ تدابير للحد

من الطلب على العغاء وتوفير برامج لإلقالع عن ممارسة الدعارة للنساء الراغعات ف ذلك والفر
إل رار الدخ لهن.

البددلة

المشار ة على قدم المساواة ف الحياة السياسية والعامة
- 27

تالحظ اللجن ــة مع التق ــدير األثر اإل ج ــابي للق ــانو رقم  11-2010المورخ  28أ ــار/م ــايو 2010

المتعلق بالمس ـ ـ ــاواة ب ن المرأة والرج في ال ات المنتخبة كليا أو جز يا ،ال س ـ ـ ــيما في ما يتعلق بتمث

المرأة

على المس ـ ـ ـ ـ ــتو الوطني ،والتداب ر المتخذة لزيادة قدرات البرلمانيات والمرش ـ ـ ـ ـ ــحات .ومع ذلك ،ال ت از اللجنة
تشــعر بالقلق من انخفاض تمث

المرأة في مناصــب صــنع القرار على مســتو المقاطعات والمســتو المحلي،

ونقص تمث ل ا في القطاع العام ،بما في ذلك في المناص ــب الر يعة المس ــتو على المس ــتو الدولي .وتش ــعر

اللجنة بالقلق أ ضــا إزاء التقارير التي تف د بعدم تنف ذ القانو رقم  11-2010ودعمه بالكام في جميع أنحاء
الدولة الطرف.

- 28

وتمشـــيا مع التوصـــية العامة للجنة رقم  )1997( 23بشـــأن المرأة ف الحياة الســـياســـية والعامة

والغاية  5-5من أهداف التنمية المستدامة ،توص اللجنة الدول َة الطرف بما دل :
(أ)

إنشاء آلية لرصد تنفيي القانون رقم  ،11-2010ال سيما على المستو المحل ؛

المجدية للمرأة ف صــــنع
(ب)
مواصــــلة تنفيي برامج بناء القدرات والتوعية لزيا ة المشــــار ة ُ
القرار على جميع مســـتويات الحياة الســـياســـية والعامة ،بما ف ذلك ف المناصـــب المنتخعة على مســـتو
المقاطعات والمستو المحل  ،والقضاء ،واإل ارة اإلقليمية والمحلية ،والسلك الدبلوماس ؛
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ســـــــ ِّـن تدابير لمكافحة المواقف الضــــــــارة والقوالب النمطية المرتعطة بمشــــــــار ة المرأة
(ج)
ف الحياة السـياسـية والعامة ،بما ف ذلك توفير التدريب الشـام والتوعية والحمالت التربوية الموجهة إلى
الف ات الرئيسية المعرضة للخطر.
التعليم
- 29

تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ د اللجنة بالبرامج التي وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعت ا الدولة الطرف للن وض بتعليم الفتيات ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتبقاء الفتيات

في المدرسـة وزيادة تمث ل ن في مجاالت الد ارسـة غ ر التقل د ة ،بما في ذلك من خال حمالت التوعية وتقد م

منح للفتيات من األسر ذات الدخ المنخفض .غ ر أن ا تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ)

المسـ ـ ــتويات المرتفعة بشـ ـ ــك غ ر متناسـ ـ ــب لألمية ب ن النسـ ـ ــاء ،وال سـ ـ ــيما ب ن النسـ ـ ــاء

(ب)

حوادث العنف ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد األطفــا  ،بمن ف م الفتيــات ،المرتبكــة في المــدارس ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيمــا

المسنات والريفيات؛
العنف الجنسي؛
(ج)

ارتفاع معدالت توقف الفتيات عن الد ارس ــة في المس ــتويات العليا من التعليم وفي المناطق

الريفية ،ويرجع ذلك جز يا إلى رس ـ ـ ـ ـ ــوم المدارس اإلعداد ة والثانوية ،واس ـ ـ ـ ـ ــتمرار المواقف القا مة على ال يمنة

الذكورية والقوالب النمطية الجنس ـ ـ ـ ــانية التم زية في ما يتعلق بأدوار ن ومس ـ ـ ـ ــووليات ن في األسـ ـ ـ ـ ـرة والمجتمع؛
وعمالة األطفا وزواج األطفا والحم المبكر؛

الناقص للفتيات والنسـ ــاء في تخص ـ ـصـ ــات التعليم التي ي يمن عل ا الذكور عادة،

(د)

التمث

(ه)

نقص المعلم ن المو ل ن والمرافق الص ـ ـ ـ ــحية المال مة واس ـ ـ ـ ــتمرار انخفاض عدد المعلمات

بما ف ا التعليم التقني والم ني؛

والنساء في مناصب صنع القرار في نظام التعليم.
- 30

وتوصـــ ـ اللجنة ،تمشـــــيا مع توصـــــيتها العامة رقم  )2017( 36بشـــــأن حق الفتيات والنســـــاء

ف التعليم والغـايـة  1-4من أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة ،بـأن تقوم الـدولـة الطرف بـالترويج ألهميـة تعليم
البنات ف جميع المستويات باعتعار أساسا لتمكينهن ،وبما دل :
(أ)

تعزيز برامج محو األمية الشـاملة الموجهة للكعار من النسـاء ،وضـمان اسـتفا ة النسـاء

(ب)

تنفيي ســـياســـة عدم التســـامح مطلقا مع العنف ،بما في العنف الجنسـ ـ ف المدار ،

المسنات والريفيات خاصة من هي البرامج؛

وضـمان معاقعة الجناة على النحو المناسـب ،وجمع بيانات إحصـائية عن هي الحوا ث ،مصـنفة حسـب نوع

الجنس والعوام األخر ذات الصلة؛
(ج)

زيـا ة جهو هـا لضـــــــ ـمـان التحـاق الفتيـات بـالمـدار

واســـــــــتعقـائهن فيهـا ،وال ســـــــــيمـا

ف المرحلتين الثانوية والجام ية وف المناطق الريفية ،من خالل إلغاء رسوم المدار

اإلعدا ية والثانوية

والحواجز الخاصــــة الت تواج الفتيات ،بمن فيهن الفتيات الحوام واألمهات الشــــابات ،وذلك على ســــبي

المثال من خالل تزويدهن بالدعم المال والرعاية بأسعار معقولة من أج أطفالهن؛
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مواصلة البرامج الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار مجاالت غير تقليدية للتعليم

(د)

والمهن ،بمـا فيهـا المجـاالت الت دهيمن عليهـا الي ور عا ة ،مثـ العلوم والتكنولوجيـا والهنـدســــــــة والرياضــــــــيـات
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والحر
(ه)

على حصولهن على التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين؛

زيا ة الميزانية المخصــــصــــة لقطاع التعليم ،وتجهيز جميع المدار

المالئمة ،ومواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بزيا ة عد المعلمات.

بالمرافق الصــــحية

العمالة
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ترحب اللجنة بالتداب ر التي اتخذت ا الدولة الطرف لتش ـ ـ ـ ــجيع النس ـ ـ ـ ــاء والفتيات على متابعة التدريب

الم ني وزيادة قدرات ن التقنية واإلدارية ،بما في ذلك في المجاالت غ ر التقل د ة .غ ر أن ا تشـ ــعر بالقلق إزاء

ما يلي:

(أ)

أ المـادة  L.146من قـانو العمـ  ،التي قـد تحـد من فرص وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو المرأة إلى الم ن،

(ب)

اسـ ــتمرار الفص ـ ـ الم ني األفقي وال أرسـ ــي ،وحضـ ــور المرأة بشـ ــك مركز في سـ ــو العم

تُعتبر ”غ ر مناسبة“؛

غ ر الرس ـ ـ ــمي والوظا ف المتدنية األجر ،واس ـ ـ ــتمرار الفجوة في األجور ب ن الجنسـ ـ ـ ـ ن ،وارتفاع معد البطالة
ب ن النساء؛

(ج)
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عدم وجود تداب ر للتصدي للتحرش الجنسي في أماكن العم .

وتوص اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما دل :
(أ)

أي مهنة تختارها؛
(ب)

المنصـــــــــو

إلغــاء أو تعــدد ـ المــا ة  L.146من قــانون العم ـ وتســـــــــهي ـ وصـــــــــول المرأة إلى
ضــمان احترام مبدأ األجر المتســاوي لقاء العم المتســاوي القيمة ف جميع القطاعات،

عليـ ف المـا ة  L.105من قـانون العمـ  ،والقضـــــــــاء على الفصـــــــ ـ المهن  ،األفق منـ

والعمو ي ،تمشـــــيا مع الما ة  25من الدســـــتور ،بطرق منها اســـــتحداث ترتيعات عم مرنة واالســـــتثمار

ف خدمات رعاية األطفال ونظام النق العام ،والنظر ف التصـــــددق على اتفاقية العمال ذوي المســـــنوليات
العائلية( 1981 ،رقم  )156واتفاقية العمال المنزليين( 2011 ،رقم  )189لمنظمة العم الدولية؛
(ج)

إنفاذ الما ة  319مكر ار من قانون العم  ،وتعزيز آليات الشـــــكاو وتســـــوية المنازعات

المتعلقة بالعم للتصـدي للتمييز على أسـا

نوع الجنس ،بما ف ذلك التحرش الجنسـ  ،ف مكان العم ،

وفرض العقوبات المناســــــعة على الجناة ،والنظر ف التصــــــددق على اتفاقية منظمة العم الدولية بشــــــأن

العنف والتحرش( 2019 ،رقم .)190
الصحة
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تثني اللجنة على الدولة الطرف لج ود ا الرامية إلى توس ــيع نطا الحص ــو على الرعا ة الص ــحية

الشـ ــاملة وخدمات الصـ ــحة العامة ،بما ف ا خدمات الصـ ــحة اإلنجابية وتنظيم األس ـ ـرة ،ال سـ ــيما في المناطق

الريفية ،مثال من خال المراكز الصـحية المتنقلة .وقد الحظت أ ضـا التداب ر المتخذة للحد من حاالت الحم
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المثا من خال مش ـ ـ ـ ــروع ”ال للحم المبكر“ ،ولمنع اإلص ـ ـ ـ ــابة بف روس نقص المناعة

المبكر ،على س ـ ـ ـ ــب

البشرية/اإليدز ومعالجة أي من ذه اإلصابات .غ ر أن ا تشعر بالقلق إزاء ما يلي:
(أ)

تجريم اإلج اض وعدم وجود استثناءات إال في حاالت تعرض حياة المرأة الحام للخطر؛
عز إلى جملة أمور

(ب)

المعد المرتفع بش ـ ـ ــك مس ـ ـ ــتمر للو يات النفاس ـ ـ ــية ،الذي مكن أ

(ج)

انتشـ ـ ـ ـ ــار حاالت الحم المبكر وتدني مسـ ـ ـ ـ ــتويي الوعي واسـ ـ ـ ـ ــتخدام وسـ ـ ـ ـ ــا

من ا الحم المبكر واإلج اض غ ر المأمو  ،وكذلك ارتفاع معد سوء الت ذ ة ب ن النساء والفتيات؛
ب ن الم ار قات؛
(د)

منع الحم

نقص إمكانيات الحص ـ ـ ـ ـ ــو على الرعا ة الص ـ ـ ـ ـ ــحية والتعليم والخدمات في مجا الص ـ ـ ـ ـ ــحة

الجنسـية واإلنجابية ،وال سـيما بسـبب وصـمة العار التي تتعرض ل ا النسـاء والم ار قات وضـحا ا تشـويه األعضـاء

التناسلية لإلناث والعنف الجنسي ،والنساء والفتيات المصابات بف روس نقص المناعة البشرية/اإليدز؛
(ه)

أوجه التفاوت في الحص ـ ـ ـ ـ ــو على الخدمات الص ـ ـ ـ ـ ــحية في المناطق الحضـ ـ ـ ـ ـ ـرية والريفية

والصعوبات التي تواج ا النساء المصابات بناسور الوالدة في الحصو على الخدمات المتخصصة ،ال سيما

في المناطق التي ينتشر ف ا المرض بكثرة.
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وتوص اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ،تمشيا مع التوصية العامة رقم  )1999( 24بشأن المرأة

والصحة ومع الغادتين  1-3و  7-3من أهداف التنمية المستدامة ،بما دل :
(أ)

تـعـــــددــــ الـمـــــا ة  305مـن قـــــانـون الـعـقـوبـــــات والـقـــــانـون رقـم  18-2005الـمـنرخ

 5آ /أغســـــــــطس  2005إللغــاء تجريم اإلجهــاض ف جميع الحــاالت وإبــاحت ـ  ،حــد أ نى ،ف حــاالت
االغتصــا أو ســفا المحارم أو إصــابة الجنين بتشــوهات بالغة وتعرض حياة الحام أو صــحتها للخطر،

مع االعتراف بأن تجريم اإلجهاض شـك من أشـكال العنف الجنسـان ضـد المرأة ،بما دتماشـى مع التوصـية
العامة رقم  )2017( 35بشأن العنف الجنسان ضد المرأة؛
زيا ة فر

(ب)

مضـــــاعفة الجهو للحد من الوفيات النفاســـــية وســـــوء التغيية ،بما ف ذلك عن طريق

الحصـــول على الرعاية األســـاســـية قب الوال ة وبعدها وخدمات التوليد ف حاالت الطوارئ الت

تقدمها قابالت ماهرات ف جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف؛
(ج)

ضــمان حصــول جميع النســاء والفتيات ،خاصــة قاطنات المناطق الريفية ،على أشــكال

ميســـــــورة ومتطورة من وســـــــائ منع الحم  ،ومضـــــــاعفة الجهو لزيا ة التوعية بموانع الحم والصـــــــحة
للعمر؛
والحقوق الجنسية واإلنجابية ،بطرق منها توفير تعليم مناسب ُ
(د)

تسـريع حمالت التوعية باآلثار الصـحية للممارسـات الضـارة ،مث الحم المعكر وتشـوي

األعضــــاء التناســــلية لإلناث ،والحر

على إمكانية لجوء ضــــحايا هي الممارســــات والعنف الجنســـ إلى

مدربين ،ومواصــــلة الجهو للوقاية من عدو فيرو
أخصــــائيين صــــحيين َّ
وانتقال عدو الفيرو
(ه)

من األم إلى الطف ؛

نق

المناعة العشــــرية/اإلددز

مضــاعفة الجهو الرامية إلى تعزيز ســب حصــول النســاء على خدمات الرعاية الصــحية

مدربون ،ال سـيما ف المناطق الريفية،
الشـاملة والمسـاعدة الطبية الميسـورة التكلفة الت يقدمها موظفون َّ
12/18
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والنســـاء المصـــابات بناســـور الوال ة ،مع مراعاة المخاوف الصـــحية الخاصـــة الت تفاقم بســـبب جائحة

كوفيد ،19-مث انخفاض ما هو متوافر من األغيية الجيدة النوعية والمخاوف المتعلقة بالصـــــــحة العقلية
وزيا ة العنف العائل .

التمكين االقتصا ي للمرأة
- 35

تالحظ اللجنة بقلق الص ـ ـ ـ ـ ـ ــعوبات التي تواج ا المرأة في مجا التمك ن االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،وال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما

- 36

وتوص اللجنة الدول َة الطرف أن تقوم بما دل :

حصول ا على القروض ،والعدد الكب ر من النساء العامالت في القطاع غ ر الرسمي.

(أ)

توســــــيع فر

حصــــــول المرأة على القروض بأســــــعار فائدة منخفضــــــة ،بما ف ذلك

األعمال الحرة“،
من خالل البرامج القائمة ،مث برنامج ”المندوبية العامة لتيسـير معاشـرة النسـاء والشـعا
َ
وصــــندوق االئتمان الوطن للمرأة ،والصــــندوق الوطن لتشــــجيع معاشــــرة المرأة لألعمال الحرة ،والبرنامج
الوطن لتعزيز التمويـ األصـــــــــغر اإلســـــــــالم ؛ وتعزيز برامج بنـاء القـدرات المتـاحـة للمرأة وتمكين المرأة

بما دتماشــى مع أهداف التنمية المســتدامة ،ال ســيما ف مجال تغير المناخ؛ وتمكين النســاء من ممارســة
أنشــطة مدرة للدخ وإنشــاء منســســاتهن التجارية الخاصــة ،على ســبي المثال من خالل مشــروع الحد من

الفجوة الرقمية بين الجنسين وبرنامج مساندة الفتيات ف مجال المبتكرات التكنولوجية ف قطاع الزراعة؛
(ب)

إجراء راســــة لتقييم مشــــار ة المرأة ف القطاع غير الرســــم لالقتصــــا  ،بما ف ذلك

ما دتعلق بالحصــــول على تغطية الضــــمان االجتماع وخطط التقاعد ،واســــتنا ا إلى نتائج تلك الدراســــة،

االسـتمرار ف اسـتعراض تشـريعات وسـياسـات العم الحالية انطالقا من منظور جنسـان  ،وذلك حرصـا على

توفير الحماية االجتماعية لجميع النسـاء ،بمن فيهن العامالت ف القطاع غير الرسـم لالقتصـا والنسـاء
ذوات الدخ المنخفض و/أو النساء العامالت لحسابهن الخا

.

المرأة الريفية
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تالحظ اللجنة مع التقدير المادة  15من الدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتور والمادة  54من القانو رقم  16-2004المورخ

 4حزي ار /يونيه  2004المتعلق بسـ ـ ــياسـ ـ ــة الزراعة وال ابات وتربية الح وانات ،التي تكرس الحقو المتسـ ـ ــاوية
للمرأة والرج في حيازة األرض وملك ت ا ،وال س ـ ـ ـ ــيما ألغراض الزراعة .كما ترحب بالحص ـ ـ ـ ــص الموض ـ ـ ـ ــوعة

لحص ــو المرأة على األ ارض ــي والطاقة والمياه والموارد الطبيعية األخر  ،ووجود برامج لتيسـ ـ ر حص ــو المرأة

على اال تمانات ومش ــاركة المرأة في ص ــنع الق اررات المتعلقة بتنمية ال ابات .غ ر أ اللجنة تش ــعر بالقلق إزاء
اسـ ـ ـ ـ ــتمرار عدم تكافو فرص حصـ ـ ـ ـ ــو المرأة الريفية على األ ارضـ ـ ـ ـ ــي وموارد اإلنتاج واال تمانات ،في سـ ـ ـ ـ ــيا

الممارسات العر ية المستمرة والحواجز االجتماعية-الثقا ية ،ونقص تمث ل ا في مناصب صنع القرار.

 - 38واللجنة ،إذ ُتي ِّر ر بتوصــــيتها العامة رقم  )2016( 34بشــــأن حقوق المرأة الريفية ،فإنها توصـــ
الدول َة الطرف بما دل :
(أ)

ضــــمان ومراقعة تطبيق الحصــ ـ

المنصــــو

عليها ف التعميم رقم  89-09المنرخ

 5حزيران/دوني  2018واتخاذ أي تدابير أخر تكون ضـــرورية لتســـريع حصـــول المرأة على قدم المســـاواة

22-02983

13/18
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على األراضـ ـ وموار اإلنتاج و أر

المال والتكنولوجيات ،بما ف ذلك ألغراض إنشـــاء منســـســـات تجارية

تغير المناخ؛
صغيرة وممارسة زراعة قا رة على الصمو ف وج ِّ
(ب)

مواصـــــــلة اتخاذ التدابير الرامية إلى تمكين المرأة الريفية ،بما ف ذلك عن طريق زيا ة

سـب حصـولها على األ ارضـ  ،واألنشـطة المدرة للدخ  ،واالئتمانات ،والخدمات األسـاسـية ،والرعاية الصـحية
والتغـييـة ،بســـــــ ـبـ منهـا برنـامج التنميـة المجتم يـة ف حـاالت الطوارئ الـيي أُطلق ف عـام  2015وبرنـامج

الطوارئ لتحددث المناطق الحدو ية؛
(ج)

ضـمان المشـار ة المتسـاوية للنسـاء والفتيات الريفيات ف عمليات صـنع السـياسـات ،بما

ف ذلك توزيع األراض وإ ارة االستثمارات العامة ف المناطق الريفية.
النساء اللوات دواجهن أشكاال متداخلة من التمييز
- 39

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:
(أ)

قلة س ــب حص ــو النس ــاء المحرومات من حريت ن على الرعا ة الص ــحية والت ذ ة والتعليم

والتـدريـب الم ني المراعي الحتيـاجـات ن الخـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وقلـة المعلومـات المتوافرة عن اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام التـداب ر البـديلـة

لالحتجاز ،وال س ـ ــيما بالنس ـ ــبة للنس ـ ــاء الحوام والنس ـ ــاء اللواتي لدي ن أطفا والنس ـ ــاء المت مات بج ار م تتعلق
بالحقو الجنسية واإلنجابية؛
(ب)

التقارير المتعلقة بأعما العنف ،بما في ذلك العنف الجنس ـ ـ ـ ـ ــي ،المرتكبة ض ـ ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ـ ــاء

والفتيات ذوات اإلعاقة والنسـ ــاء والفتيات ذوات الم ق ،كما و الحا في سـ ــيا المعتقدات التقل د ة الخاط ة،

والع بات التي يواج ن ا في الحص ـ ـ ـ ـ ــو على الخدمات الص ـ ـ ـ ـ ــحية ،بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالص ـ ـ ـ ـ ــحة

الجنسية واإلنجابية وف روس نقص المناعة البشرية/اإليدز والتعليم والعمالة والخدمات االجتماعية؛
(ج)

انتشــار خطاب الكراهية والخطاب الذي حرض على العنف ضــد المثليات ومزدوجات الم

الجنســي وم ايرات ال وية الجنســانية وحامالت صــفات الجنسـ ن ،وكذلك التقارير المتعلقة بأعما العنف واإليذاء
واالحتجاز التعسفي وانت ا الحق في الخصوصية ،وال سيما على أيدي الموظف ن المكلف ن بإنفاذ القانو ؛
(د)

االفتقار إلى بيانات إحص ـ ــا ية عن حالة الف ات المحرومة من النس ـ ــاء ،بمن ف ن النس ـ ــاء

والفتيات ذوات اإلعاقة والمثليات ومزدوجات الم

الجنس ن والمسنات.
- 40

الجنسـ ـ ـ ــي وم ايرات ال وية الجنسـ ـ ـ ــانية وحامالت صـ ـ ـ ــفات

وتوص اللجنة الدول َة الطرف بما دل :
(أ)

ضمان أن ُتتا للنساء المحرومات من حريتهن سب اللجوء إلى القضاء ،والحصول على

الرعاية الصـــــــحية ،والتغيية ،والتعليم ،والتدريب المهن  ،والتشـــــــجيع على اســـــــتخدام تدابير بددلة لالحتجاز،
وال ســـيما بالنســـعة للنســـاء الحوام  ،والنســـاء الالئ لددهن أطفال ،والنســـاء المتهمات بارتكا جرائم تتعلق

بالحقوق الجنسية واإلنجابية ،وزيا ة موار واستقاللية المرصد الوطن ألماكن الحرمان من الحرية؛
(ب)

حمـايـة النســـــــــاء والفتيـات ذوات اإلعـاقـة والنســـــــــاء والفتيـات ذوات المهق حمـايـة فعـالـة

من أي شـــــك من أشـــــكال العنف ،مع ضـــــمان فرض عقوبات صـــــارمة على مرتكب االنتهاكات ضـــــدهن؛

ومواصـــلة حمالت التوعية؛ وضـــمان ســـب الحصـــول على الخدمات الصـــحية ،بما فيها الخدمات المتعلقة

14/18
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بالصــــحة الجنســــية واإلنجابية وفيرو

نق

الجنس واإلعاقة والعوام األخر ذات الصلة؛
(ج)

المناعة العشــــرية/اإلددز؛ وجمع البيانات المصــــنفة حســــب

اعتما التدابير التشــري ية والســياســاتية الالزمة لمكافحة خطا الكراهية ضــد المثليات

ومز وجات المي الجنس ومغادرات الهوية الجنسانية وحامالت صفات الجنسين ،وزيا ة مستو حمادتهن،

وتمكينهن من الوصــــــــول إلى المالجئ ،وإجراء تحقيق ام ف جميع حاالت انتهاك حقوقهن ومقاضــــــــاة

من دنتهكها ،عند االقتضاء؛

المحدثة ،المصـــنفة حســـب العوام ذات الصـــلة،
تحســـين جمع ونشـــر وتحلي البيانات
ِّ

(د)

المتعلقـة بتمتع الف ـات المحرومـة من النســــــــــاء ،بمن فيهن النســــــــــاء والفتيـات ذوات اإلعـاقـة والمثليـات
ومز وجات المي الجنســـ ومغادرات الهوية الجنســــانية وحامالت صــــفات الجنســــين والمســــنات بحقوقهن،

والمتعلقة بالتدابير المتخية لمعالجة أشكال التمييز والعنف المتداخلة الت دواجهها هنالء األشخا

.

الزواج والعالقات األسرية
- 41
مســا

ترحب اللجنة بوضـ ـ ــع قانو لحما ة الطف  ،وتجربة ”مدارس األزواج“ ،والمشـ ـ ــاورات الوطنية بشـ ـ ــأ

الزواج والعالقات األس ـرية التي أجريت في عامي  2018و  ،2019وتداب ر التوعية المتخذة للتشــجيع
الزيجات .غ ر أن ا تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

على تسج

(أ)

اس ـ ــتمرار زواج األطفا وتعدد الزوجات وزواج األخ بأرملة أخيه وزواج السـ ـ ـلفة في الدولة

(ب)

وجود العديد من األحكام التي تم ز ض ــد المرأة في قانو األسـ ـرة ،وعدم وجود إطار زمني

الطرف ،و ي ممارسات تُبرر على أساس الدين والمعاي ر الثقا ية؛

العتماد المقترحات التي قدمت ا اللجنة التقنية المنش ـ ـ ـ ــأة في عام  2016إلعادة النظر في األحكام التش ـ ـ ـ ـريعية
والتنظيمية التي تم ز ضد المرأة؛
(ج)

تعـدد الزوجات أمر مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــموح به بموجب المـادة  133من قانو األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إليه

في المادة  ،116وكو الدولة الطرف تعتبر أ ”التش ـ ـ ـ ـريع المتعلق بتعدد الزوجات ليس تم از ضـ ـ ـ ــد النسـ ـ ـ ــاء

أو انـتـ ـ ـ ــاك ـ ـ ــا لـحـقــوقـ ـن كــزوجـ ـ ـ ـات ،ألنـ ـن يـوافـقـن بـحــري ـ ـ ــة عـلــى ـ ـ ــذا الـخـي ـ ـ ــار عـنـ ـ ـ ـد عـق ـ ـ ــد قـ ارنـ ـن“

( ،CEDAW/C/SEN/RQ/8الفقرة )174؛
(د)

زواج األخ بأرملة أخيه وزواج السلفة زواجا قانونيا ؛

(ه)

ال توجد تداب ر تشـ ـريعية لحما ة الحقو االقتص ــاد ة وغ ر ا من حقو للمرأة في الزيجات

(و)

نا نقص في البيانات الش ــاملة ،المص ــنفة حس ــب نوع الجنس والس ــن واإلعاقة واألصـ ـ

غ ر المسجلة وفي حاالت تعدد الزوجات؛

اإلثني والموقع والحالة االجتماعية-االقتصـ ـ ــاد ة ،بشـ ـ ــأ عدد حاالت زواج األطفا والزيجات غ ر المسـ ـ ــجلة
وتعدد الزوجات وزواج األخ بأرملة أخيه وزواج السلفة.

 - 42واللجنة ،إذ تي ِّر ر بتوصـــــيتيها العامتين رقم  )1994( 21بشـــــأن المســـــاواة ف الزواج والعالقات
األسـرية ،ورقم  )2013( 29بشـأن اآلثار االقتصـا ية المترتعة على الزواج والعالقات األُسـرية ،وعلى فسـ
الزواج وإنهاء العالقات األُسرية ،تحث الدول َة الطرف على ما دل :
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(أ)

تشــــــجيع المناقشــــــات العامة المفتوحة والشــــــاملة وإجراء مشــــــاورات مكثفة ،ال ســــــيما

مع الزعماء التقليددين والددنيين والشــعا  ،بشــأن تنوع التفســيرات ف ما دتعلق بقوانين وممارســات األس ـرة
المسـلمة ،من أج مكافحة تبرير التمييز ضـد المرأة باسـم الددن و/أو الثقافة والتوصـ إلى توافق ف اآلراء

بشـــأن الطبيعة الضــــارة لممارســــات من قبي زواج األطفال وتعد الزوجات وزواج األخ بأرملة أخي وزواج
ر
السلفة ،وإجراء تقييم ألفض الممارسات ف البلدان ذات الخلفيات الثقافية المماثلة ونشر ؛
ِّ
(ب)

إلغـاء جميع األحكـام التمييزيـة الوار ة ف قـانون األســـــــــرة ،بمـا فيهـا تلـك الت اقترحـ

اللجنة التقنية إ خال تعددالت عليها ،وال ســـــيما ســـــن الزواج (الما ة  ،)111ور األســـــرة (الما ة ،)152
وأســـعا الطالق (الما ة  ،)166ومســـكن األســـرة (الما ة  ،)153والمســـنولية عن األســـرة (الما ة ،)375

وحظر إجراء تحريات عن األبوة (الما ة  ،)196وســــائر األحكام التمييزية ،مث تلك المتعلقة بإعطاء اســــم

األ للطفـ (المــا ة  ،)3وتعــد الزوجــات (المــا تــان  116و  ،)133والســـــــــلطــة األبويــة (المــا ة ،)277
وإ ارة ممتلكات الزوجين من رقب الزوج (الما ة  ،)385والتمييز ضـــــد المرأة المســـــلمة ف ما دتعلق بحقها

ف الميراث (الما ة )637؛
(ج)

إلغاء أو تعدد الما تين  116و  133من قانون األســـــرة ،وإجراء راســـــة عن انتشـــــار

تعد الزوجات ف الدولة الطرف ،وذلك بهدف معالجة أســـــعاب الجيرية ومنع جميع أشـــــكال تعد الزوجات

بشك فعال؛

(د)

ر
الســــلفة ،وإذ اء الوع بأنهما
فرض حظر صـــــريح على زواج األخ بأرملة أخي وزواج ِّ

(ه)

اتخاذ التدابير ،بوسـائ منها التشـريعات ،لتيسـير تسـجي الزيجات وضـمان تمتع النسـاء

(و)

المحدثة ،المصــــنفة بحســــب نوع الجنس والســــن
ضــــمان جمع ونشــــر وتحلي البيانات
ِّ

شــكالن من أشــكال الزواج باإلك ار  ،وســن عقوبات مناســعة ،وضــمان الحماية للنســاء ف حاالت زواج األخ
ر
الســــ ـلفة وتقديم الدعم لهن وإتاحة ســــــب اللجوء إلى القضــــــاء لهن ،وحماية الحقوق
بأرملة أخي وزواج ِّ
االقتصا ية للنساء والفتيات ف مث هي الزيجات وعند فسخها؛
المسجلة وتعد الزوجات وعند فسخها؛
بالحماية القانونية الكافية أثناء الزيجات غير
َّ

واإلعاقة واألصــــــ ـ اإلثن والموقع والوضــــــــع االجتماع -االقتصــــــــا ي ،بشــــــــأن زواج األطفال والزيجات
ر
السلفة.
غير المسجلة وتعد الزوجات وزواج األخ بأرملة أخي وزواج ِّ
جمع البيانات وتحليلها
- 43

تش ـ ـ د اللجنة بالج ود التي تبذل ا الدولة الطرف لوضـ ــع موشـ ــر وطني للمسـ ــاواة ب ن الجنس ـ ـ ن وبناء

القدرات في وحدات الشـوو الجنسـانية لجمع ونشـر البيانات المصـنفة بحسـب الجنس .غ ر أن ا سـاور ا القلق

أل البيانات المصـ ـ ـ ـ ـ ــنفة متاحة في بعض المجاالت ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ــلة بإعما حقو المرأة ،ولكن ليس جميع ا،
وال سـ ـ ــيما في ما يتعلق بالممارسـ ـ ــات الضـ ـ ــارة ،والقوالب النمطية الجنسـ ـ ــانية ،وزواج األطفا  ،وتعدد الزوجات

وزواج األخ بأرملة أخيه وزواج الس ـ ـ ـ ـلفة ،والعنف ض ـ ـ ـ ــد المرأة ،واالتجار بالبش ـ ـ ـ ــر ،والتعليم ،والعم  ،والتمك ن

االقتصادي ،والصحة.
- 44

وتوصــــــ ـ اللجنة الدول َة الطرف بتعزيز جهو ها لتعزيز األعمال المنهجية لجمع ونشــــــــر وتحلي

البيانات المتعلقة بحقوق المرأة ،المصــــــنفة بحســــــب نوع الجنس والســــــن واألصـــــ اإلثن والددن والموقع
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الجغراف واإلعاقة والســـياق االجتماع -االقتصـــا ي ،ف جميع الميا دن ،واســـتخدام تلك البيانات أســـا

المحرز نحو هيا الهدف .وتدعو الدولة الطرف أيضـــا إلى
لرســـم الســـياســـات لتنفيي االتفاقية وتقييم التقدم ُ
التعجي بوضــع منش ـرات قابلة للقيا بشــأن المســائ الجنســانية ومواصــلة تدابير بناء القدرات لتحســين

جمع البيانات.

تعدد الفقرة ( )1من الما ة  20من االتفاقية
- 45

تشـجع اللجنة الدول َة الطرف على أن تقب  ،ف أقر وق ممكن ،البروتو ول االختياري لالتفاقية

وتعدد الفقرة ( )1من الما ة  20من االتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة.
إعالن ومنهاج عم بيجين

- 46

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تســــتخدم إعالن ومنهاج عم بيجين وأن تواصـــ تقييم تنفيي

االتفاقية ف سياق استعراض تنفيي إعالن ومنهاج عم بيجين بعد مرور  25سنة على اعتما  ،من أج

تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرج .
التعميم
- 47

تطلـب اللجنـة إلى الـدولـة الطرف أن تكفـ تعميم هـي المالحظـات الختـاميـة ف الوقـ المنـاســـــــــب،

باللغات الرســــــمية للدولة الطرف ،على المنســــــســــــات الحكومية المعنية على جميع المســــــتويات (الوطن

واإلقليم والمحل ) ،وبصفة خاصة على الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية ،ليتسنى تنفييها بالكام .

التصددق على المعاهدات األخر
- 48

تالحظ اللجنة أن انضـمام الدولة الطرف إلى الصـكوك الدولية الرئيسـية التسـعة لحقوق اإلنسـان

()1

من شــأن أن يعزز تمتع المرأة بحقوق اإلنســان والحريات األســاســية الواجعة لها ف جميع مناح الحياة.
وليلك ،تشـــــــــجع اللجن ُة الدول َة الطرف على التصـــــــــددق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشـــــــــخا

من االختفـاء القســـــــــري ،والبروتو ول االختيـاري الثـان الملحق بـالعهـد الـدول الخـا

بـالحقوق المـدنيـة

والســـــــ ـيـاســـــــ ـيـة ،الهـا ف إلى إلغـاء عقوبـة اإلعـدام ،والبروتو ول االختيـاري الملحق بـالعهـد الـدول الخـا

بالحقوق االقتصــا ية واالجتماعية والثقافية ،والبروتو ول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطف المتعلق
بـإجراء تقـديم البالغـات ،والبروتو ول االختيـاري الملحق بـاتفـاقيـة حقوق األشـــــــ ـخـا
بعد.
ليس طرفا فيها ُ

ذوي اإلعـاقـة ،الت

متابعة المالحظات الختامية
- 49

تأسف اللجنة ألن الدولة الطرف لم ِّر
تقدم معلومات عن التدابير المتخية لتنفيي التوصيات المحد ة

المبينة ف مالحظاتها الختامية الســــــــابقة باعتعارها توصــــــــيات التخاذ إجراءات فورية ،وتطلب إلى الدولة

_________________

( )1الع د الدولي الخاص بالحقو االقتصـ ـ ـ ــاد ة واالجتماعية والثقا ية؛ والع د الدولي الخاص بالحقو المدنية والسـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــية؛ واالتفاقية الدولية
للقضـ ــاء على جميع أشـ ــكا التم ز العنصـ ــري؛ واتفاقية القضـ ــاء على جميع أشـ ــكا التم ز ضـ ــد المرأة؛ واتفاقية منا ضـ ــة التعذيب وغ ره

من ضـ ـ ــروب المعاملة أو العقوبة القاسـ ـ ــية أو الالإنسـ ـ ــانية أو الم نة؛ واتفاقية حقو الطف ؛ واالتفاقية الدولية لحما ة حقو جميع العما
الم اجرين وأفراد أسر م؛ واالتفاقية الدولية لحما ة جميع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقو األشخاص ذوي اإلعاقة.
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الطرف أن ِّر
تقدم ،ف غضــــــون ســــــنتين ،معلومات خطية عن الخطوات المتخية لتنفيي التوصــــــيات الوار ة

ف الفقرات ( 14أ) و ( ) و  ) ( 22و ( 34أ) أعال .
إعدا التقرير المقب
- 50

تدعو اللجنة إلى الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر ،المقرر تقديم ف شعا /فبرادر

- 51

المنســـــــ ـقـة لتقـديم التقـارير بموجـب
وتطلـب اللجنـة إلى الـدولـة الطرف اتعـاع المعـا ئ التوجيهيـة
َّ

 .2026وينعغ أن ُي َّ
قدم التقرير ف الوق المحد وأن يغط الفترة الكاملة حتى وق تقديم .

موحدة ووثائق
المعاهدات الدولية لحقوق اإلنســــــان ،بما فيها المعا ئ التوجيهية لتقديم وثيقة أســــــاســــــية َّ

خاصة بمعاهدات بعينها (انظر  ،HRI/GEN/2/Rev.6الفص األول).
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