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اللجنة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة
املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقريرين الدوريني األول والثاين لناورو*
 - ١نظرت اللجنة يف التقريـر ااـعمل للتقريـريل الـد ايو األ ل اللـعو لنـع ا
يف جلس ـ ــت ع ( ١351 ١351انظ ـ ــر  )CEDAW/C/SR.1539 CEDAW/C/SR.1538املعق ـ ــيف و يف
 72شـ ـ ــريل األ ل/أكتـ ـ ــيف ر  .71١2ـ ـ ــر ملعائـ ـ ــة ملس ـ ـ ــعاا األةـ ـ ــيلة ال ـ ـ ـ ر ت ـ ـ ــع اللجنـ ـ ــة يف اليف ق ـ ـ ــة
 ،CEDAW/C/NRU/Q/1-2ر ا ان ا يف اليف قة .CEDAW/C/NRU/Q/1-2/Add.1
)(CEDAW/C/NRU/1–2

ألف  -مقدمة
 - 7ع ــرل اللجن ــة ر ــل ق ــدير ع للد ل ــة ال ــر لتق ــد ع قرير ــع اا ــعمل للتقريـ ـريل ال ــد ايو األ ل
اللعو .عرل أيضعً رل قدير ع للد لة ال ـر للـر اي ـة الـ ملـدمت ع رلـة ملعائـة املسـعاا األةـيلة
الـ ر ــع ال ريــم الععمــا ملــع مل ــا الــد اة ،للعــرا الشـ يفذ الــهذ ملدمـ اليفضــد ،اضيضــع عت اض ــعض ة
املقدمة ا اً رلة األةيلة ال َّج ت ع اللجنة ش يفايً أ نعء احليفاا.
ش د اللجنة لد لة ال ر رلة ضد ع الرض ل املستيفى ،الـهذ رأةـت ريـرة الداةل ـة ال ـحة
-5
التعلـ م إ ااة األاا ـ  ،شــعامو ةــضيف  ،ــم ك لـة رااة الداةل ــة ،لللـ إ ااة شــر ة املـرأة ،شــع ة
ايدمعت األةرية اجملتئع ة ،شع ة ةدمعت محعية ال ا التع عة ليفرااة الداةل ة ،كهلك ال ريم اضملل ئ
املعين مبيفاا قيفق اضنسعة املن لم رل مجعرة احمل ط اهلع ئ.

ابء  -اجلوانب اإلجيابية
 - 4ر ـ اللجنـة لتقــدم احملـرر ،منــه ـدء ن ـعف اي عمل ــة يف الد لـة ال ــر رـعم  ،71١١يف إجـراء
إصال عت شريع ة ،ي ة ئع ارتئع مع يل :
(أ)

ملعنيفة العنف املنزيل محعية األةرة لععم 71١2؛

(ل) ملعنيفة ايدمـة الععمـة لعـعم  ،71١2الـهذ يض ـا األجـر املتسـع ذ رـل العئـا املتسـع ذ
الق ئة ،كهلك إجعرة األميفمة األ يفة؛
* ارتئدهتع اللجنة يف اهتع اللعمنة الستو ( 75شريل األ ل/أكتيف ر  ١2 -شريل اللعو/نيفضئرب .)71١2
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(ج) ملــعنيفة اا ـراام لعــعم  ،71١2الــهذ يل ـ القــعنيفة اانــعا لعــعم  ١111ييفةــل ن ــعق
عريــف ايصت ــعل ،اــرم ايصت ــعل الز ج ـ  ،يبسـ لـقط مت ل ــعت اض ــعت يف اا ـراام اانس ـ ة مق يفل ــة
السجا اانس ملقدم الشضيفى؛
( ) ملــعنيفة ـ لـين األ ــعل (املعــدل) لعــعم  ،71١3الــهذ يتـ ص ضرصــع أكلــر لل ت ــعت ال ت ــعة
رلة السيفاء لت ن م مل جعن األةر؛
( ـ) ملعنيفة التعل م لععم  ،71١١الهذ يض ا يفل النسعء ال ت عت رلـة ضـرم متسـع ية
يف التعل م ،يرضل ةـل التعلـ م اضلزامـ مـل  ١2رعمـع إ  ١1رعمـع ،دـد اضجـراءات التب ي ـة يف ةـ عق
التحرش اانس يف املدااس.
ر اللجنة ا يف ال هلت ع الد لة ال ر مل أجا حتسو إ عا ع املرةسـ الس عةـع
-3
ة التعج ا لقضعء رلة التئ ز د املرأة عزيز املسع اة و اانسو ،ملا ارتئع مع يل :
الس عةة اليف ن ة شبة اضرعملة ( ،)71١3ال عـع الشـيفاصا املشـعكا الـ ييفاج ـع
(أ)
األشخعم ف اضرعملة ،مبل ض م النسعء ال ت عت؛
(ل) الس عةة اليف ن ة للئرأة ( ،)7174-71١4ال يفضر التيفج ملئللـ احلضيفمـة اجملتئـل
املدو اجملتئععت احملل ة يف حتق م األ دا املت لة تعزيز املسع اة و اانسو؛
(ج)

ة ة رئا الشع ت ()71١3-7111؛

()

ة ة رئا املرأة ( ،)71١3-7113ال هتد إ حتسو نيفر ة عة املرأة؛

( ـ) ايةـتا ج ة اليف ن ــة للتنئ ــة املســتدامة ( ،)7173-7113الـ عــت حبقــيفق املـرأة،
شجل رلة ضعضر ال رم ،علل ايلتزام إب معج املنظيفا اانسعو يف مج ل الق عرعت؛
( ) اي ــة الق ري ــة اانس ــعن ة ،ال ـ ــيفضر ال ــدرم للنس ــعء ال ت ــعت املتض ــراات م ــل العن ــف
املنزيل ،الضحيفل ،محا املرا قعت.
ر ـ اللجنــة ت ــديم الد لــة ال ــر  ،منــه ــدء ن ــعف اي عمل ــة ض ــع ،رلــة ال ــضيف الد ل ــة
-2
التعل ة أ نضئعم ع إل ع:
وهاع  ةا ي 

اعقالةي 
وهاعيقاسة
 
ةعهما ياناة
نةبا
وغه ةن 
ية  
نااضةة اعذ

(أ)  اتفاقية
عام  71١7ر يفكيفهلع ايةت عاذ يف رعم .71١5
يف 
هيا
وها
(ل)

ا عمل ة قيفق األشخعم ف ذ اضرعملة ،يف رعم .71١7

جيم  -الربملان
 - 2تؤكــد اللجنــة الــدور الايــم الــه تضــةلع بــي ال ــلةة التشــريعية ا كفالــة تنفيــه ا تفاقيــة
تنفيهاً كامالً (انظر البيان الصـارر عـن اللجنـة بشـأن عالقتعـا مـع الربملـانينيا الـه اعتدمـد ا الـدورة
اخلام ة واألربعنيا املعقورة ا عـا  .)0202وتـدعو اللجنـةد الربملـان ىل أن يتذـها ـا ين ـجم مـع
و يتيا اخلةوات الضرورية بشأن تنفيه ههه املالحظات اخلتامية اعتبـارا مـن ا ن وحـو موعـد تقـد
التقرير التايل وجب ا تفاقية.
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رال  -رواعي القلق الرئي ية والتوصيات
التعريف اب تفاقية
 - 1شعر اللجنة لقلم إراء حمد ية م اي عمل ة يف املئعاةة العئل ة ردم إ رار ـع ـيفاة كعض ـة
رت عا ع أةعةع ملعنيفن ع للتدا ري الرام ة إ القضعء رلة مج ل أشضعل التئ ز د املرأة عزيز املسع اة و
اانسو يف الد لة ال ر .
 - 1وتوصــي اللجنــة تن تتذــه الدولــة الةــر مجيــع التــدابال الاللمــة لضــمان التعريــف الكــاا
تحكــا ا تفاقيــة والتوصــيات العامــة الصــاررة عــن اللجنــة وتةبيقعــا مــن جانــب كـ ــرو الكومــةا
ــا يشــم الربملــان واجلعــال القضــائيا ابعتبارهــا ىلاــارا جلميــع القــوانني وأحكــا ا ــاكم وال يايــات
املتعلقة ابمل اواة بني اجلن ني والنعوض ابملرأة.
تعريف التمييز
 - ١1ال ــا اللجنــة أة الدةــتيفا يــنح رلــة األ ق ــة يف التئتــل حلقــيفق احل ـرايت األةعة ـ ة ـ
النظــر رــل ااــن  .ــد أة اللجنــة شــعر لقلــم إراء رــدم جــيف عريــف شــعما للتئ ــز ــد امل ـرأة م ــدأ
املســع اة ــو امل ـرأة الرجــا ضقــع للئــع و ( 7 ١أ) مــل اي عمل ــة .يســع ا اللجنــة القلــم أيضــع مــل أة
الدةتيفا ي دظـر صـرا ةً األشـضعل املتداةلـة للتئ ـز الـ ضـر ملـرأة .ـر ذ ـهىل ال جـيفة إ نقـح يف
التشريععت التدا ري احملد ة الالرمة ضرئعل قيفق املرأة يف ان ا .
 - ١١وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر ا ضمن ىلاار لمين حمدر بوضوحا ا يلي:
ىلرراج تعري ــف ج ــامع ا الدي ــتور للتميي ــز ض ــد املـ ـرأةا ش ــيا م ــع امل ــارة  0م ــن
(أ)
ا تفاقيــةا يشــتم علــى التمييــز تشــكالي املباشــرة و ــال املباشــرة واملتداتلــةا ضــال عــن التمييــز ا
اجملالني العا واخلاص؛
(ل)

ىلرراج مبدأ امل اواة بني املرأة والرج ا الديتور؛

(ج) اي ــتعراض مجي ــع الق ــوانني القائم ــةا ــا ا ال ــع التش ــريعات الـ ـ ت ــنظم ال ــزواج
والعالقات األيريةا وحه مجيع األحكا التمييزية لكفالة توا ق القوانني مع مبارئ امل اواة وعد
التمييزا على النحو املنصوص عليي ا ا تفاقية.
ىلمكانية اللجوء ىل القضاء
 - ١7ال ا اللجنة مل التقدير أة املعيفنة القعنيفن ة َّ
قدَّم جمعان للنسعء مل ةالل مضت احملعم الععم،
أة إبمض ــعة النس ــعء اللـ ـيفا ي تـ ـيفاضر ل ــدي ل اليفة ــعاا املعل ــة الضعض ــة ق ــد لـ ـ تخ ـ ـ ض ــعل ف
الــدريفى .صــري أة اللجن ــة يســع ا ع القل ــم مــل ر ــدم ر ـ نســعء كل ـريات حبق ـيفمل ل ض ــة امل عل ــة ــع.
ال ا أيضع مل القلم أة كلريا مل الضـحعاي الـهيل ي ل ـيفة رـل العنـف اانسـعو إ الشـر ة تنعـيفة يف
كلري مل األ عة رل اضل رع ى أمعم احملعكم.
 - ١5توصي اللجنةا ا معرض التهكال بتوصيتعا العامـة رقـم  )0202( 33بشـأن ىلمكانيـة جلـوء
املرأة ىل القضاءا تن تقو الدولة الةر ا يلي:
17-20377
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تنفيه أنشةة التوعيـة ا ـدرة افـد لنشـر املعلومـات بفعاليـة عـن لليـات العدالـةا
(أ)
والربامج القانونيـة وكيـف نكـن للمـرأة اللجـوء ىلليعـاا وتعزيـز بياـة اجتماعيـة تكـون يعـا مةالبـة املـرأة
حبقوقعا أمرا مشروعا ومقبو على ال واء؛
(ل) كفالــة وصــول الن ــاء والفتيــات ىل تــدمات املعونــة القانونيــة ويــب ا نتصــا
الفعالة عند انتعاك حقوقعن؛
(ج) تــو ال التــدريب املالئ ــم للقضــاة وامل ــدعني العــامني وعناصــر الش ــراة و ــالهم م ــن
موظفي ىلنفاا القانون من أج تعزيز قدرهتم على التحقيق واملقاضاة والبت ا حا ت انتعاك حقوق
املرأة و قا للقوانني الوانية والصكوك الدولية اات الصلة.
اجلعال الواين للنعوض ابملرأة
 - ١4ر ـ اللجنــة إبنشــعء إ ااة شــر ة املـرأة ،شــع ة ايــدمعت األةـرية اجملتئع ــة ،شــع ة ةــدمعت
محعية ال ا يف رااة الداةل ة .د أة اللجنـة شـعر لقلـم مـل رـدم م ـ ح مـيفاا شـرية معل ـة كعض ـة
لــا ااة ،لــع نع ــع مــل امــعف إجـراءات اةــت عمل ة لتحق ــم املســع اة ــو اانســو ،يضــعف لتــعيل ةــل ت ع
ملداهتع رلة ئعة التنس م اةا احلضيفمة.
 - ١3وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر
(أ)

ا يلي:

ختصيص املوارر البشرية واملالية الكا ية إلرارة شؤون املرأة؛

(ل) مواصلة تعزيز يلةة ىلرارة شؤون املرأة رات الكومة وقدرهتا على كفالة التن يق
يما بني املؤي ات املعنية؛
(ج) وضــع اي ـجاتيجية لتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن ــاين تشــم ميزنــة مراعيــة للمنظــور
اجلن اين ونكن تةبيقعا ا مجيع ال يايـات والـربامج علـى مجيـع امل ـتو ت ملعاجلـة فتلـف جوانـب
حياة املرأة؛
تصميم برامج أيايية وتنفيههاا ا ا الع وضـع تةـة عمـ وانيـة لتنفيـه تةـة
()
التنمية امل تدامة لعا 0232ا بغية حتقيق امل اواة بني اجلن ني؛
( ـ) وضــع لليــة وانيــة للجمــع املنعجــي للبيــابت املصــنفة ح ــب نــو اجلــن وال ــن
واإلعاقة واألص العرقي والعوام األتـر اات الصـلةا لتقيـيم التقـد ا ـرل ا حتقيـق امل ـاواة بـني
اجلن ني و كني املرأة ا اجملالني العا واخلاص؛
( ) ايــتذدا النتــائج ال ـ توصــلت ىلليعــا ررايــة الصــحة األيــرية والــدعم األيــر ا
بورو ( )0202من أج توجيـي ال يايـات اات الصـلةا والعمـ ابلتعـاون مـع املنظمـات الن ـائيةا
والرجال كشركاءا وويائط اإلعال والقةا اخلاص.
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التدابال اخلاصة املؤقتة
 - ١2شعر اللجنة لقلم إراء رـدم جـيف أذ ـدا ري ةعصـة مرملتـة يف شـريععت الد لـة ال ـر أ يف
ة عةــعهتع ،إراء مععا ــة كــا مــل النســعء الرجــعل اةــتحدا ــدا ري ةعصــة مرملتــة ،لــع يشــري إ ة ــب يف
ض م اائ يفا لل را مل لك التدا ري ل ع ع ع صري التئ زذ.
 - ١2و شــيا م ــع امل ــارة  )0( 2مــن ا تفاقي ــةا توص ــي اللجن ــة مــع اإلش ــارة ىل توص ــيتعا العام ــة
رقــم  )0222( 02بشــأن التــدابال اخلاصــة املؤقتــةا تن تعتمــد الدولــة الةــر وتةبــق تــدابال تاصــة
مؤقتةا ا ا الع وضع أهدا ا وحتديد حصص قانونيةا وميزنـة مراعيـة للمنظـور اجلن ـاينا هتـد
ىل حتقيق امل اواة الفعلية بني الن اء والرجال ا مجيع اجملا ت ال تكون يعا املرأة حمرومة أو ممثلة
ثيال بقصاا و ييما ا الياة ال يايية والعامةا والتعليما والعمالةا والصحة.
التصورات النمةية واملماريات الضارة
 - ١1شعر اللجنة لقلم إراء انتشعا الت يفاات النئ ة ايجتئعر ة اللقعض ة يف الد لة ال ر  ،إراء
مع يعتربىل اجملتئل يف ان ا مل أة الد ا الرا س للئرأة يتئلا يف كيفهنع ر جة ا ة ت أة الرجعل يركد ة
حتضئ ــم ملـرأة ض ئــع يتعلــم مبال سـ ع ركت ــع ةــليفك ع .يــر ذ انتشــعا الت ــيفاات النئ ــة اانســعن ة إ
رة خ ع ة النسـعء ال ت ـعت ،ـها مـع يقـيفا ـع ل ايجتئـعر اةـتقالل ت ل يشـضا ةـ ع أةعةـ ع
للعنـ ــف اانسـ ــعو ـ ــد امل ـ ـرأة .شـ ــعر اللجنـ ــة لقلـ ــم أيضـ ــع ألة الد لـ ــة ال ـ ــر م عـ ــع ـ ــهىل املسـ ــبلة
شضا كع .
 - ١1وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر

ا يلي:

تعزي ــز اـ ــالت التثقي ــف والتوعيـــة الـ ـ ت ـ ــتعد الن ــاء والرجـ ــال عل ــى مجيـ ــع
(أ)
م ــتو ت اجملتمــعا ــن ــيعم الزعمــاء ال يايــيون وا ليــون والــدينيون واملعلمــونا بشــأن امل ــاواة
الفعلية بني الن اء والرجالا لتوعيتعم يما يتعلق بتحقيق امل اواة بني اجلن ني وتمهيـة الـدور الـه
تضةلع بي الن اء وم امهاهتن ا اجملالني العا واخلاص؛
(ل) تنقيح الربامج التعليمية واملناهج الدرايية والكتب املدريية من أج القضاء على
مظــاهر املواقــف األبويــة ال ــلةوية والتصــورات النمةيــة اجلن ــانيةا هبــد تغيــال األيــبال افيكليــة
والثقا ية للتمييز ضد املرأة؛
(ج) ىلش ـ ـراك ويـ ــائط اإلعـ ــال ا ـ ــا يعـ ــا ويـ ــائط التواص ـ ـ ا جتمـ ــاعيا ا مكا حـ ــة
التصورات النمةيـة التمييزيـة وىلبـرال الصـور اإلجيابيـة للمـرأةا وامل ـاواة بـني وضـع الن ـاء والرجـال ا
الياة العامة واخلاصة.
العنف اجلن اين ضد املرأة
 - 71ر ـ اللجنــة ا ــيف الـ ــههلع الد لــة ال ــر ملععاــة العنــف اانســعو ،مبــع يف فلــك ارتئــع
ملعنيفة ااراام ااديد إنشعء مراكز ةدمعت لدرم الضحعاي اانـعة رلـة ـد ةـيفاء .ـد أة اللجنـة شـعر
لقلم إراء مع يل :
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(أ)
العنف اانس ؛

اا ـ ــعل مع ـ ــدل انتش ـ ــعا العن ـ ــف اانس ـ ــعو ـ ــد النس ـ ــعء ،مب ـ ــع يف فل ـ ــك العن ـ ــف املن ـ ــزيل

(ل) نــداة إ ــالن النســعء رــل ــعيت العنــف اانســعو إ الشــر ة ألةـ عل تل ــة ،مبــع يف
فلك الت يفاات النئ ة التئ زية ،اليفصم املر ط لضحعاي ،انعدام اللقة يف الشر ة؛
(ج) القداة احملد ة للسل عت ،مبع يف فلك ملداات األ لة اانعا ـة لـدى الشـر ة ،التحق ـم
يف ا رعءات ا ضعل العنف اانسعو د املرأة ايةتجع ة هلع رلة النحيف املالام؛
ردم يفة املن ج ة يف مجل ال عانت املتعلقة لتحق م املقع عة إصداا األ ضـعم يف
()
أرئعل العنف اانسعو د املرأة؛
( ـ)

القداة احملد ة ملب ى ”ال ت اآلمل“ رلة ايةتجع ة ععل ة ي ت عجعت حعاي العنف.

 - 7١ىلن اللجنــةا ىلا تشــال ىل توصــيتعا العامــة رقــم  )0202( 32بشــأن العنــف اجلن ــاين ضــد
املرأةا الصاررة حتديثا لتوصيتعا العامة رقم 01ا توصي تن تقو الدولة الةر ا يلي:
وضــع وتنفيــه تشــريعات وييايــات شــاملةا ــا ا الــع تةــط عم ـ وانيــةا ملنــع
(أ)
العنف اجلن اين ضد املرأةا ا ا الع العنف املنزيلا وا يتجابة لي على حنو مالئم؛
(ل) وضع لليات عالة ملعاجلة العنف اجلن اينا ـا ا الـع لليـةد ىلحال نـة وانيـة متعـدرة

القةاعـات تشـم القضـاة وأ ـرار الشـراة ا ليـةا واألتصـائيني ا جتمــاعيني والصـحيني و ـالهم مــن
األ رار او الصلة؛
(ج) تدريب موظفي ىلنفاا القـانونا ـن ـيعم أ ـرار الشـراة وال ـلةة القضـائيةا ومقـدمي
اخلدمات الصحية واألتصائيني ا جتماعينيا لكفالة قدرهتم على ا يـتجابة بصـورة كا يـة حتياجـات
ضحا العنف اجلن ـاينا ـا ا الـع العنـف املنـزيل والعنـف اجلن ـيا مـع ىليـالء اهتمـا تـاص للفاـات
ا رومةا من قبي الن اء اوات اإلعاقة والن اء الالجاات وملتم ات اللجوء؛
( ) تعزيز وتوييع تـدمات مـأو ”البيـت ا مـن“ واملـوو األتـر بغيـة كـني الن ـاء
والفتيات ضـحا العنـف اجلن ـاين مـن الصـول علـى املشـورة واخلـدمات القانونيـةا والتـدريب املعـين
والوصول ىل رص عم مدرة للدت ؛
( ـ) وضع وتنفيه االت توعية ت تعد الن اء والرجال والبنات واألو را بغية تغيال
املعايال ا جتماعية والثقا ية ال تد عد امل اواة بني اجلن ني والعنف اجلن اين ضد املرأةا ووضع
حد للوصم املتص ابلضحا ؛
( ) كفالـة تــوا ر مـا يكفــي مــن املـوارر املاليــة و الهـا مــن أجـ التنفيـه الفعــال للقــوانني
وال يايات والربامج القائمة هبد منع العنف ضد املرأة ومعاجلتي؛
(ر) مجع البيـابت اإلحصـائيةا مصـنفة ح ـب نـو اجلـن وال ـن والعالقـة بـني اجلـاين
والضحيةا والبيابت عن عدر املالحقات القضائية واإلرابت والعقوابت يما يتعلق ابجلناة.
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ا جتار ابلن اء وايتغالفن ا البغاء
 - 77شــعر اللجنــة لقلــم إراء حمد يــة اا ــيف الرام ــة إ الت ــدذ لالالــعا ل شــر ايةــت الل يف
ال عء يف الد لة ال ر  ،ايضتقعا الععم إ اليفر هىل املسبلة .شعر اللجنة أيضـع لقلـم إراء حمد يـة
ملداة أضرا إن عف القعنيفة رلة كشف حعاي ايالعا ردم يفضري التداي املتخ ح هلم شبة ايالعا.
 - 75وتوصــي اللجنــة تن تــو ر الدولــة الةــر التــدريب للمــوظفنيا ــن ــيعم الن ــاءا ا ىلرارة
ىلنفــاا القــانون واإلرارات املعنيــة اب جتــار ابألشــذاص وا يــتغالل ا البغــاء بغيــة ل رة قــدرهتم علــى
حتديد الضحا ا تملني لالجتار ابلبشر وتقد امل اعدة فم .وتوصي اللجنـة أيضـا تن تضـع الدولـة
الةــر لليــة ملعاجلــة ا جتــار ابألشــذاص وا يــتغالل ا البغــاء و قـا للصــكوك الدوليــة اات الصــلةا
ومنععما ب ب منعا تنظيم االت للتوعية العامة بشأن فاار ا جتار واابعي اجلرمي.
املشاركة ا الياة ال يايية والياة العامة
 - 74ال ا اللجنة ردم جيف أ ضعم ملعنيفن ة يف الد لة ال ر متنل مشعاكة املرأة رلـة ملـدم املسـع اة
مــل الرجــا يف احل ــعة الس عة ـ ة الععم ــة ،ر ـ مل ــع اات ال ـ ام ــههتع الد لــة ال ــر لتعزيــز املش ــعاكة
الس عة ـ ة للئ ـرأة ،س ـ ا من ــع ـرامة التيفر ــة .ــد أة اللجنــة شــعر لقلــم إراء متل ــا امل ـرأة متل ـ ال انمل ــع
داجــة ك ــرية يف الربمل ــعة احلضيفمــة ،ي ة ـ ئع رل ــة مس ــتيفايت صــنل الق ـراا ،إراء أة الت ــيفاات النئ ــة
التئ زية احملع ة احملسيف ة شـضا ـيفاجز حتـيفل ة مشـعاكة املـرأة مشـعاكة كعملـة رلـة ملـدم املسـع اة يف
احل عة الس عة ة احل عة الععمة.
 - 73وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر

ا يلي:

وضــع اي ـجاتيجية عامليــة لكفالــة تعيــني الن ــاء ا مناصــب صــنع الق ـرار علــى قــد
(أ)
امل ــاواة مــع نظـرائعن الــهكورا ب ــب منعــا التــدريب والتوظيــف املراعــي لالعتبــارات اجلن ــانية و ــال
الع من التدابال؛
(ل) اعتمــار تــدابال تاصــة مؤقتــةا مــن قبي ـ حتديــد حصــص قانونيــةا لتمثي ـ امل ـرأة ا
الربملـان وا الكومـةا و يــيما ا مناصـب صــنع القـرارا بغيـة التعجيـ ابلتقـد حنــو حتقيـق امل ــاواة
الفعلية بني املرأة والرج ا الياة ال يايية والياة العامة؛
(ج) تــو ال التــدريب للم ـرأة علــى املعــارات القياريــةا و يــيما املرشــحات ا ــتمالتا
وىلعدارهن للوظائف ال تدشغ اب نتذال وللمناصب العامة و كينعن من الع؛
ا ضةال تنشةة توعية بشأن أمهية املشاركة الكاملة للمرأة وعلى قـد امل ـاواة
()
ا الياة ال يايية والياة العامة؛
( ـ) ىلش ـراك امل ـرأة بشــك كام ـ ا ريــم ال يايــات وال ـربامج وتةــط العم ـ املتعلقــة
ابلتنمية وتغال املناخا واملالاث من األراضي وايتذدامعا.
اجلن ية
 - 72ر اللجنة لتعديا الهذ أب ةا مرةرا رلة التشريل املتعلم مليفا َنة القع تيفضري املسع اة
يف قيفق امليفا نة و امليفليف يل يف ان ا مل الرجعل النسعء .د أة املـع ة  24مـل الدةـتيفا تـ ص للـهكر
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النع اذ نقا جنس ت إ ر جت األجن ة ،لضل ي دم فلك لألنلة النع ايـة املتز جـة مـل أجنـي .يسـع ا
اللجنة القلم مل أة الدةتيفا ين يفذ رلة التئ ز د املرأة النع اية يف ها ال د .
 - 72وتوصــي اللجنــة الدولــة الةــر بتعــدي املــارة  22مــن ريــتورها هبــد كفالــة امل ــاواة ا
القوق بني الن اء والرجال على ال ـواء يمـا يتعلـق ابكت ـال اجلن ـية أو تغيالهـا أو ا حتفـاهب هبـا
أو نقلعاا و قا للمارة  1من ا تفاقية.
التعليم
 - 71لــين اللجنــة رلــة الد لــة ال ــر شــبة التــدا ري املتخــهة لتحســو معــديت ايلتحــعق ملــدااس
إكئــعل الدااةــة ،ي ة ـ ئع مــل ةــالل اضــل ةــل التعل ـ م اضلزام ـ مــل  ١2رعمــع إ  ١1رعمــع ،ــيفضري
احليفاضز لأل عل الهيل يضئليفة ااةت م ،اةتحدا رانمة ضرع ة إ معج املتسر و مل النظم التعل ئ ة.
نــيفىل أيضــع ا ــيف ال ـ ــهلت ع الد لــة ال ــر ضرــدا املنــع ة الدااة ـ ة ـرامة التيفر ــة اجملتئع ــة شــبة
ال حة اانس ة اضجنع ة ،يشتا مل شركعء التنئ ة .د أة اللجنة ال ا قلم مع يل :
التقــعاير ال ـ ــد تاجــل معــديت ايلتحــعق ملــدااس ،اخن ــعا معــديت إكئــعل
(أ)
الدااةة اللعنيفية ،اخن عا مستيفايت التح ا لدى ال ت ـعت ،حمد يـة ال ـرم املتع ـة للنسـعء ال ت ـعت
لاللتحعق اعمعة؛
(ل)

اا عل معدل سرل ال ت عت مل املدااس ألة عل من ع احلئا امل ضر؛

(ج) نق ــح مس ــتيفى متل ــا النس ــعء ال ت ــعت يف اجمل ــعيت الدااةـ ـ ة املس ــعاات امل ن ــة ص ــري
التقل دية ،مل مل ا التضنيفليفج ع الراي عت العليفم؛
ايضتقعا إ التلق ف املالام للسل يف املدااس شبة ال حة احلقيفق اانس ة اضجنع ـة ،مبـع
()
يف فلك السليف اانس املسر ل ،ردم داي املعلئو يف جمعل ردم التئ ز املسع اة و اانسو؛
( ـ) التقــعاير ال ـ ــد تعــرا ال ت ــعت الالجيــعت ملتئســعت اللجــيفء للئضــعيقة ســلط
األملراة العنف ،لع يدضع ل إ ر الدااةة.
 - 71وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر

ا يلي:

ب ــهل اجلع ــور هب ــد ل رة مع ــد ت التح ــاق الن ــاء والفتي ــات مي ــع م ــتو ت
(أ)
التعلـيم وبقــائعن ا التعلــيم وىلكمالــيا ب ــب منعــا تــو ال مزيــد مــن املــنح الدرايــية للفتيــاتا والــوا ز
واإلعابت أليرهن؛
(ل) كفالة قدرة الفتيات اللوايت ي تأنفن الدراية بعد تركعا ب بب الم أو ال الع
من م ؤوليات تقد الرعاية على ىلكمافا من تالل حتلي ومعاجلة العقبات ال يواجعنعا؛
(ج) تشــجيع الن ــاء والفتيــات وتــدريبعن علــى متابعــة اجملــا ت وامل ــارات املعنيــة ــال
التقليديةا ومنعا على يبي املثال جما ت العلو وافندية واإلرارةا من تالل تـو ال التوعيـة واملـنح
الدرايية والتعريف ابألشذاص القدوة ا هها الشأن؛
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ىلرراج التثقيف الشام املالئم لل ن بشأن القوق والصحة اجلن ية واإلجنابيةا ا
()
ا الـع ال ـلوك اجلن ــي امل ـؤولا مــع الجكيـز علــى الوقايـة مــن اـ املراهقــات واألمـراض املنقولــة
اب تصال اجلن يا وتدريب املعلمني على معاجلة ههه املواضيع بةريقة تراعي املنظور اجلن اين.
( ـ) كفال ــة أن تراع ــي تش ــريعات التعل ــيم ويياي ــاتي الف ــروق ب ــني اجلن ــنيا وأن ت ــدمج
امل اواة بني اجلن ني ا التعليم على مجيع امل تو ت.
العمالة
 - 51ر اللجنة قعنيفة ايدمـة الععمـة لعـعم  ،71١2الـهذ يـنح رلـة م ـدأ األجـر املتسـع ذ لقـعء
العئــا املتســع ذ الق ئــة ،رلــة احلــم يف إجــعرة األميفمــة للئـرأة الـ ضئــا ةــتة أشـ ر مــل العئــا .ــد أة
اللجنــة شــعر لقلــم ألة امل ـرأة الععملــة يف الق ــعل ايــعم ي تئت ـل ــهىل ايةــتحقعملعت .شــعر اللجنــة
لقلم أيضع إراء ردم جيف شـريل دظـر التئ ـز رلـة أةـعس ااـن يععاـ يف مضـعة العئـا ،ايضتقـعا
إ مراضقة ارعية املسنو األ عل ،اا عل معدل ال علة و النسعء حمد ية ضرم العئا املتع ة هلل.
 - 5١وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر

ا يلي:

اعتمار تشريعات جتر التحـر اجلن ـي ا مكـان العمـ ابلقةـاعني العـا واخلـاص
(أ)
على ال واءا وىلنشاء للية رمسية للتظلم لتمكني الضحا من التماس يب ا نتصا ؛
(ل) كفالة الق ا ىلجالة األمومة وىلجالة األبوة وايجاحات الرضاعة الةبيعية املد وعة
األجر واإلجالات املرضية الكا ية ا القةاعني العا واخلاص على ال ـواءا والظـر الصـريح للفصـ
من العم ب بب الم ا وللتمييز على أياس الوضع العائلي؛
(ج) ل رة رص وصول الن اء ىل العم على أياس التفرغ ا القةـا الرمسـيا ب ـب
منع ــا ت ــو ال مرا ــق الرعاي ــة العام ــة املي ــورة التكلف ــة للم ــنني واألاف ــال لتمك ــني مق ــدمي الرعاي ــة
والوالدين على ال واء من التو يق بني العم والياة األيرية؛
( ) تعزيـ ـ ـ ــز ب ـ ـ ـ ـرامج التوعيـ ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة ابلجكيـ ـ ـ ــزا تصوص ـ ـ ـ ـاًا علـ ـ ـ ــى أمهيـ ـ ـ ــة تقايـ ـ ـ ــم
امل ؤوليات األيرية؛
( ـ) تعزيــز مباشــرة األعمــال الــرة وتنميــة املشــاريع بــز رة ىلمكانيــة ايــتفارة امل ـرأة مــن
برامج ا ئتمابت البالغة الصغرا واملعلوماتا والتدريب على املعاراتا والتكنولوجيا اجلديدة.
الصحة
 - 57لين اللجنة رلة الد لة ال ر يةتلئعا ع يف جمعل ال حة ،مبع يف فلـك ـيفضري ايـدمعت ال ـة
اجملعن ــة ،كــهلك حتــديس املستشـ ة مــرةرا ،الريـ الع ــع ات اجملتئع ــة يف من قــة ا ــدة .ــد أة اللجنــة
ي زال شعر لقلم إراء احلعلة ال ح ة الععمة للنسعء ،ي ة ئع ض ئع يتعلم مبع يل :
ايضتقــعا إ ةــدمعت ال ــحة اانسـ ة اضجنع ــة ،مبــع يف فلــك حمد يــة ضــرم
(أ)
النسعء ال ت عت رلة ةعاا منل احلئا احلديلة؛
(ل)
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(ج) الـر اضج ــعا إي يف ــعيت ايصت ــعل أ ةـ عو احملــعام أ اي ــر رلــة ــعة األم
صحت ع ،أ رند قد ش ع ة ة ل ت إصع ة اانو تشيف عت شديدة ،حمد ية ضـرم اليفصـيفل إ
مراضم اضج عا املبميفة القعنيفو؛
( ) اشـ ـ ـتاف ميفاضق ـ ــة ال ـ ــز ج ل ـ ــدى ام ـ ــعف القـ ـ ـرااات ال ـ ــح ة املتعلق ـ ــة حلق ـ ــيفق اضجنع ـ ــة،
مبــع يف فلــك ا ــط ملنــعة ضــعليفل ،ــيف مــع يتعــعاا مــل املــع ة  25مــل ملــعنيفة اا ـراام مــل التيفص ـ ة الععمــة
املم  )١111( 74شبة املرأة ال حة؛
( ـ) ردم جيف عانت صح ة شـضا رـعم ،رـدم جـيف ـعانت رـل انتشـعا ةـر عة رنـم
الر م ةر عة اللدذ رل العالج املتعو للنسعء ال ت عت ،شضا ةعم؛
علـ ــة ال ـ ــحة العقل ـ ــة للنسـ ــعء ،ي ة ـ ـ ئع يف ص ـ ـ يف النسـ ــعء ال ت ـ ــعت الالجيـ ــعت
()
ملتئســعت اللجــيفء ،رــدم ك عيــة التــدا ري املتخــهة ملععاــة ال ــدمعت ااســدية الن س ـ ة لضــحعاي العنــف
مل النسعء.
 - 55وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر

ا يلي:

التعجي ابعتمار قانون للصحة العامة وايجاتيجية وانيـة شـاملة لتعزيـز حـق املـرأة
(أ)
ا الصحةا ب ب منعا ا تتاح عيارات جمتمعية مزورة ا يكفي من املوارر واملوظفني ا بقية املنااق؛
(ل) تعزيــز ىلمكانيــة حصــول الن ــاء والفتيــات علــى تــدمات الرعايــة الصــحية اجلن ــية
واإلجنابيةا ا ا الع الصول علـى املشـورة ال ـريةا وتـدمات تنظـيم األيـرةا وويـائ منـع المـ
الديثة املي ورة التكلفةا واملعلومات الدقيقة املتعلقة ابل لوك اجلن ي امل ؤولا والوقاية من الم
املبكر واألمراض املنقولة جن يا؛
(ج) اعتمــار بــربمج واــين شــام ا يتضــمن أهــدا ا ومؤش ـرات واضــحةا يرمــي ىل منــع
حا ت الم املبكرا وينبغي أن يشم رراية عن التدين (الايل) ا حا ت ايـتذدا ويـائ منـع
الم ـ ا يــيما لــد الشــبالا وكفالــة حصــول مجيــع الن ــاء والفتيــات علــى ويــائ منــع الم ـ
الديثة جمابً؛
( ) ىللغ ــاء جت ــر اإلجع ــاض ا مجي ــع ال ــا ت وض ــمان حص ــول املـ ـرأة عل ــى ت ــدمات
اإلجعــاض املــأمونا ب ــب منعــا تــدريب املــوظفني الةبيــنيا للــتمكن مــن تــو ال اإلجعــاض املــأمون ا
الوقت املنايب ا الدولة الةر وتارجعا؛
( ـ) تعدي تشريعاهتا من أجـ ىللغـاء شـرو موا قـة الـزوج لـد اختـاا القـرارات الصـحية
املتعلقة ابلقوق اإلجنابيةا ا ا الع ربط قناة الولا وكفالة معر ة األتصائيني الصحيني ابلتوصية
العامة رقم  02الصاررة عن اللجنة؛
( ) مجع بيـابت مصـنفة تتنـاول انتشـار يـراان عنـق الـرحم ويـراان الثـد ا وتـدريب
األتصائيني الةبيني والصحيني على اكتشا األورا ا وقت مبكر وختصيص املوارر الاللمة إلنشاء
جناح لألورا هبد الكشف املنتظم وا ين عن ال راان لد الن اء؛
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(ر) ىلاتحة ىلمكانية الصول على تدمات الصحة العقلية للن اءا و يـيما الالجاـات
وملتم ات اللجوءا ونشر املعلومات املتاحة عن تلع اخلدمات.
البياة وتعدين الفويفات
 - 54ال ــا اللجنــة التحــدايت ال ي ــة ايعصــة ال ـ يفاج ــع الد لــة ال ــر  ،ي ة ـ ئع ض ئــع يتعلــم
آلضــعق املســتق ل ة لانتــعج ال ــهاا حمل ـعً ،األمــر الــهذ يــر ر رلــة صــحة اضــعىل النســعء ال ت ــعت يف ان ا .
يسع ا اللجنة القلم مل أن م ـتم ـا اآلة مععاـة اآلاا السـل ة لتعـديل ال يفةـ عت يف األجـا ال يفيـا
رلة صحة املرأة.
 - 53توصي اللجنة تن تتذه الدولة الةر هنجا يراعي ا عتبـارات اجلن ـانية ا ختةـيط وتنفيـه
ال يايــات وال ـربامج املتعلقــة ألصــالح األراضــي وتنميتعــا .وتوصــي اللجنــة أيضــا تن تكف ـ الدولــة
الةــر أن تراعــي هــهه ال يايــات وال ـربامج مراعــاة كاملــة احتياجــات امل ـرأة وشــوا لعاا واملشــاركة
الكاملــة للمـرأة ا مجيــع عمليــات صــنع القـرار اات الصــلة .وتوصــي اللجنــة أيضـا تن تتذــه الدولــة
الةر تدابال تاصة ملعاجلة شوا املرأة الصحية الناجتة عن تعدين الفويفات.
أثر تغال املناخ على املرأة
 - 52شري اللجنة إ أت ـر الد لـة ال ـر ت ـري املنـع  ،عـرل رـل شـيفاصل ع ألة أ ـر ـري املنـع يـر ر
شــضا م ــرف رلــة النســعء ال ت ــعت ،أة النسـعء ي يتــعو هلــل مــع يض ـ مــل ال ــرم للئشــعاكة اجملديــة يف
رئل عت صنل القراا اةم الس عةعت املتعلقة ت ري املنع احلد مل ع ر الضيفاا .
 - 52توصي اللجنة تن تكف الدولة الةر قدرة املرأة على املشاركة الكاملة واجملدية ا ختةيط
وتنفيه ال يايات والـربامج اات الصـلةا ـا ا الـع ا هياـات صـنع القـرار .وتوصـي اللجنـة أيضـا
ألرراج منظــور جن ــاين ا ال يايــات وال ـربامج الوانيــة لكفالــة املراعــاة الكاملــة حتياجــات امل ـرأة
وشوا لعا وتضمينعا يعاا وتقييم أثر تلع ال يايات والربامج على املرأة.
حيالة املرأة لألرض
 - 51اصم أة اللجنة شري إ الد لة ال ر رت عا ع جمتئعع أميفم ع مل النع ة التعاخي ة ،ضإهنـع شـعر
لقلم ألة النظعم احلعيل يمتال األاا ي يضئل للئرأة قيفملع متسع ية يف امتال األاا يف املريا
مل األاا  ،مل أة األةر املع ش ة ال رأة ع نسعء متلا أكلر مل لس مج ل األةر املع ش ة .يسع ا ع
القلــم أيضــع إراء رــدم مرارــعة سااء النســعء متعمــع يف رئل ــعت صــنل الق ـرااات املتعلقــة مل ـريا مــل األاا ـ
أ أتجري ع أ اةتخدام ع.
 - 51وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر

ا يلي:

كفالــة امل ــاواة ا القــوق للم ـرأة ا ايــتمالك األراضــي وتوارثعــا والقضــاء علــى
(أ)
املماري ــات التمييزي ــة الـ ـ ت ــؤثر ا تعع ــا الكامـ ـ هب ــهه الق ــوقا ب ــب منع ــا كفال ــة ت ــدريب ق ــارة
اجملتمعــات ا ليــةا وقضــاة ا ــاكم الكــرب وقضــاة الــدوائر ا بتدائيــة علــى اح ـجا حقــوق امل ـرأة ا
ايتمالك األراضي؛
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(ل) كفالة املشاركة الكاملة واجملدية للن اء ا التفاوض علـى اتفاقـات ريجـال األراضـي
وايتذدامعا وكفالة عد ريثر يب عيشعن يلبا هبهه ا تفاقات.
الن اء اوات اإلعاقة
 - 41ر ـ ـ اللجن ــة ا ــيف الـ ـ ــههلع الد ل ــة ال ــر لتل ــة ا ت عج ــعت النس ــعء ال ت ــعت ف ات
اضرعمل ــة ،مب ــع يف فل ــك ــيفضري املن ــعضل ايجتئعر ــة حت ــديس اهل عك ــا األةعة ـ ة املداة ـ ة م ــل أج ــا إ ت ــع
للتالم ــه ف ذ اضرعملــة .مــل ان ــة أةــرى ،يســع ا اللجنــة القلــم مــل أة معظــم األشــخعم ف ذ اضرعملــة
يع شيفة يف املنزل ،لع يلق رـ ء الررعيـة شـضا م ـرف رلـة النسـعء ،مـل أة ال نـعت ف ات اضرعملـة صـري
مشئيفيت نظعم التعل م العع ذ.
 - 4١توصي اللجنة تن تقيم الدولـة الةـر مرا ـق عامـة لرعايـة األشـذاص او اإلعاقـة وأن تـو ر
الجتيبــات التي ـالية املعقولــة للفتيــات اوات اإلعاقــة للدرايــة ا نظــا التعلــيم العــار  .وتوصــي اللجنــة
الدولة الةر أيضا تن تتذه تـدابال عالـة لمايـة حقـوق الن ـاء والفتيـات اوات اإلعاقـةا وأن تكفـ
حصوفن على الرعاية الصحية ومشاركتعن ا الياة ا جتماعية وايتفارهتن من الفرص ا قتصارية.
الالجاات وملتم ات اللجوء
 - 47نيفىل اللجنة ا يف ال هلت ع الد لة ال ر لتحسو ل الالجيعت ملتئسـعت اللجـيفء مـل
النس ــعء ال ت ــعت اللـ ـيفا ــر هتل أةـ ـتال ع يقئ ــل عل ــع يف املرك ــز اضملل ئـ ـ ملععا ــة ل ــعت اللج ــيفء يف
ـيفهلل احملـد
معسضرات ايرتقعل .لضن ع شعر لقلم إراء عر ل ألشضعل متقع عـة مـل التئ ـز،
رلة ايـدمعت األةعةـ ة ،مبـع يف فلـك ال ـرم يف جمـعيت ال ـحة التعلـ م العئـا ،ضضـال رـل ةـالمت ل
أمن ل شضا رعم .يسع ا اللجنة القلم أيضع إراء اا عل معديت العنف اانسعو ،مبع يف فلك العنف
اانس  ،د النسعء الالجيعت ملتئسعت اللجيفء ،إراء الضرا الن س النعجم رل اي تجعر امل يفل.
 - 45توصي اللجنة تن تتيح الدولـة الةـر لالجاـات وملتم ـات اللجـوء مـن الن ـاء والفتيـات
ىلمكانيــة الصــول علــى اخلــدمات الصــحية املالئمــةا ــا ا الــع تــدمات الصــحة العقليــة واملشــورةا
و ــرص التعلــيم والعمـ وكفالــة يــالمتعن وأمــنعن بوجــي عــا  .وتوصــي اللجنــة أيضــا تن تقــد الدولــة
الةر ما يكفي من الماية واجلرب لالجاات وملتم ات اللجوء من الن اء والفتيات ضحا العنف
اجلن اينا ا يكفـ حصـوفن علـى امل ـاعدة القانونيـة اجملانيـةا وتقـد اجلنـاة ىل العدالـة رون تـركعم
بال عقال.
الزواج والعالقات األيرية
 - 44نيفىل اللجنة إبنشعء حمضئة أةرية مستقلة .د أهنع شـعر لقلـم ألة التشـريل احلـعيل الـهذ يـنظم
الز اج العالملـعت األةـرية ملـد ر ـع رل ـ الـزمل ،ألنـ يتضـئل أ ضعمـع مت زيـة تعـعاا مـل اي عمل ـة تعلـم
لعالملــعت القعائ ــة حبض ــم اليفامل ــل ،إة ـ عم اآل ء يف ض ــل ض ــعل ف احلئ ــا ال ــيفي ة يف عل ــة األر اج ص ــري
املتز جو ،أ امر الن قة ،يفريل امللض ة ،احلضعنة ،الت ين ،اليفصيفل إ األ عل.
 - 43وتوصي اللجنة تن تقو الدولة الةر
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ىلجـراء ايـتعراضا بعــد املشـاورات الاللمــة مـع اجلعــات املعنيـةا ــا يعـا اجلماعــات
(أ)
الن ائيةا جلم يع التشريعات الالية ال تنظم العالقات الزوجية واأليـريةا ـا ا الـع قـانون النفقـة
لعا 0121ا وقانون القضا الزوجية لعـا 0123ا وقـانون الوصـاية علـى األافـال لعـا 0122ا
واعتمــار قــانون األافــال (املعــدل) لعــا 0202ا والــع لكفالــة توا قعــا مــع مبــدأ امل ــاواة وعــد
التمييز وجعلعا تث اما فهه ا تفاقية و تفاقية حقوق الةف ؛
(ل) تع ــدي أو ىللغـ ــاء مجيـ ــع األحكـ ــا التمييزي ــة املتعلق ــة ابألهلي ــة القانوني ــةا والـ ــزواج
والةالقا والعالقات حبكم الواقعا واملالاث من األراضيا وحضانة األافال وتبنيعم؛
(ج) تعزيــز فتلــف أحكــا قــانون األيــرة وتوحيــدها ا قــانون أيــرة موحــد وشــام بغيــة
كفالة امل اواة بني املرأة والرج ا م ائ الزواج والةالق واملالاث وحضانة األافال؛
كفالة حالة الماية القانونية للحقوق ا قتصارية للمرأة ا حـا ت ا قـجان حبكـم
()
الواقعا ولألافال الهين يولدون منعاا و قا للتوصية العامة رقم  )0203( 01الصاررة عن اللجنة
بشأن ا اثر ا قتصارية املجتبة على الزواج والعالقات األدديريةا وعلى خ الزواج وىلهناء العالقات
األدديرية؛
( ـ) ختصــيص مــا يكفــي مــن املــوارر البشــرية والتقنيــة واملاليــة كمــة األيــرةا ــا يشــم
املـوظفني املتذصصـني ا قـانون األيـرة واألابـاء النف ـيني وامل تشـارينا وكفالـة أن يتلقـى املوظفـون
القضائيون التدريب الكاا بصفة عامة ومن أج تنمية املعارات للم اعدة ا عملية املصالة.
الربوتوكول ا تتيار لالتفاقية
 - 42تشجع اللجنة الدولة الةر على التصديق على الربوتوكول ا تتيار امللحق اب تفاقية.
ىلعالن ومنعاج عم بيجني
 - 42تةلب اللجنة ىل الدولة الةر أن ت تعني ألعالن ومنعاج عم بيجني ا جعورها الرامية
ىل تنفيه أحكا ا تفاقية.
تةة التنمية امل تدامة لعا 0232
 - 41تــدعو اللجنــة ىل حتقيــق امل ــاواة الفعليــة بــني اجلن ــنيا و ق ـاً ألحكــا ا تفاقيــةا ا مجيــع
مراح عملية تنفيه تةة التنمية امل تدامة لعا .0232
تعميم املالحظات اخلتامية
 - 41تةل ــب اللجن ــة ىل الدول ــة الة ــر أن تكفـ ـ تعم ــيم ه ــهه املالحظ ــات اخلتامي ــة ا حينع ــاا
ابللغ ــات الرمسي ــة للدول ــة الة ــر ا عل ــى املؤي ــات الكومي ــة املعني ــة بكا ــة م ــتو هتا (الواني ــة
واإلقليمية وا لية)ا وتصوصا الكومةا والولاراتا والربملانا واجلعال القضائيا ليت ىن تنفيـه تلـع
املالحظات بشك ات .
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امل اعدة التقنية
 - 31توصــي اللجنــة تن ت ـربط الدولــة الةــر تنفيــه ا تفاقيــة ــا تبهلــي مــن جعــور ىل ائيــةا وتن
ت تفيد من امل اعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية ا هها الصدر.
التصديق على املعاهدات األتر
 - 3١تشــال اللجنــة ىل أن انضــما الدولــة الة ــر ىل الصــكوك الدوليــة الرئي ــية الت ــعة املعنيــة
حبقــوق اإلن ــان نكــن أن يع ــزل تــع امل ـرأة حبقــوق اإلن ــان والــر ت األيايــية ا مجيــع جوان ــب
حياهتا( .)١ولهلع ِّ
تشجع اللجنةد الدولة الةر على التصديق على الصكوك ال مل تصبح بع دد ار ا
يعا وهي :الععد الدويل اخلاص ابلقـوق ا قتصـارية وا جتماعيـة والثقا يـةا والععـد الـدويل اخلـاص
ابلق ــوق املدني ــة وال ياي ــيةا وا تفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــى التميي ــز العنص ــر بكا ــة أش ــكاليا
وا تفاقيــة الدوليــة لمايــة حقــوق مجيــع العمــال املعــاجرين وأ ـرار أيــرهما وا تفاقيــة الدوليــة لمايــة
مجيع األشذاص من ا تتفاء الق ر .
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 37تةلب اللجنة ىل الدولة الةر أن تقد ا ا ضون عامنيا معلومات كتابية عن اخلةوات
املتذهة لتنفيه التوصيات الواررة ا الفقرات ( 01ل) و ( 33ل) و ( 33و) و ( 31أ) الـواررة
أعاله.
ىلعدار التقرير املقب
 - 35تــدعو اللجن ـةد الدول ــة الةــر ىل تق ــد تقريرهــا الــدور الثالـ ـ ا تشــرين الث ــاين نو مرب
 .0200وينبغي تقد التقرير ا املوعد ا در؛ وا حالة التأتالا ينبغي أن يغةي كام الفـجة حـو
وقت تقدني.
 - 34وتةلــب اللجنــة ىل الدولــة الةــر اتبــا املبــارئ التوجيعيــة املن ــقة املتعلقــة بتقــد التقــارير
وجب املعاهدات الدولية لقوق اإلن انا ا ا الع املبارئ التوجيعية املتعلقة بتقد وثيقـة أيايـية
موحدة وواثئق تاصة عاهدات بعينعا (انظر HRI/GEN/2/Rev.6ا الفص األول).

__________
( )١لع د الد يل ايعم حلقيفق ايملت ع ية ايجتئعر ة اللقعض ة؛ الع د الد يل ايعم حلقيفق املدن ة الس عة ة؛ اي عمل ة
الد ل ــة للقضــعء رلــة التئ ــز العن ــرذ ضعضــة أشــضعل ؛ ا عمل ــة القضــعء رلــة مج ــل أشــضعل التئ ــز ــد امل ـرأة؛ ا عمل ــة
منع ضة التعهي صريىل مل ر ل املععملة أ العقيف ة القعةـ ة أ الالإنسـعن ة أ امل نـة؛ ا عمل ـة قـيفق ال ـا؛ اي عمل ـة
الد ل ــة حلئعيــة ق ــيفق مج ــل العئ ــعل امل ــعجريل أض ـرا أةــر م؛ اي عمل ــة الد ل ــة حلئعي ــة مج ــل األش ــخعم مــل ايةت ــعء
القسرذ؛ ا عمل ة قيفق األشخعم ف ذ اضرعملة.
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