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ال لجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقـايير الدرييـة مـل الرابـع
السابع لترينيداد رتوباغو*
 - 1نظــرت اللجنــة ت التقريــر اجلــامع للتقــايير الدرييــة مــل الرابــع الســابع لترينيــداد
رتوبـــاغو  )CEDAW/C/TTO/4-7ت جلســـتي ا  1421ر  ،1422املعقـــودت ت  18متـــو
يوليـ ـ  2016انظـــر  CEDAW/C/SR.1421ر  .)1422رتـــرد قا مـــة القضـــايا راأل ـ ـ لة الـ ـ
أعــــد ا اللجنــــة ت الو يقــــة  ،CEDAW/C/TTO/Q/4-7ريدرد ترينيــــداد رتوبــــاغو ت الو يقــــة
.CEDAW/C/TTO/Q/4-7/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عل تقـديراا للدرلـة الفـرت لتقـدت ا تقريراـا اجلـامع للتقـايير الدرييـة
مل الرابع السابع .راي تقدي أيضا الردرد اخلفيـة الـ قدمتـ ا الدرلـة الفـرت علـى قا مـة
القضايا راأل لة ال طرح ا الفريق العامل ملا قبل الدرية .رترحب كذلك بـالعر الشـفوي
الذي قدم الوفد راإليضاحات األخرى املقدمة يداً على األ لة ال أ اي ا اللجنة شفوياً.
 - 3رتالحظ اللجنة أن  ،نظرًا للقيـود املاليـة ،ي يـتمكل رفـد الدرلـة الفـرت مـل السـفر
جنيف حلضوي النظر ت التقرير ،لذلك تعيّل جراء احلـواي عـل طريـق التـدارل بالفيـديو .رتشـيد
اللجنــة بالدرلــة الفــرت الختياياــا رفــدا يفيــع املســتوى ترأ ـت أيانــا ريبســتر  -يري ،ر يــرة
الدرلة ت مكتب ي يس الو ياء للشؤرن اجلنسانية رشـؤرن الففـل) ،رضـم نيـعل عـل مكتـب
ي يس الو ياء للشؤرن اجلنسانية رشؤرن الففـل) ،رر اية العـدل رالشـؤرن القانونيـة ،رر اية
الصــحة ،رر اية التعلــيم ،رر اية العمــل رتنميــة املؤ ســات الصــثةة ،رالبععــة الدا مــة لترينيــداد
* اعتمدت اللجنة ت دري ا الرابعة رالست
)310816 16-12878 X (A

**1612878

020916

 22-4متو يولي .)2016

CEDAW/C/TTO/CO/4-7

رتوباغو لدى مكتب األمم املتحدة راملنظمات الدرلية األخرى ت جنيف.

باء  -اجلوانب اإلجيابية
 - 4ترحب اللجنة بالتقدم الذي حتقق منذ نظراا ت عام  2002ت التقرير اجلـامع للتقـايير
الدريية مل األرَّيل العالث ) ،(CEDAW/C/TTO/1-3رخاصة اعتماد التشريعات التالية:
أ) أحكــام متنوعــة قــانون ألايــة األمومــة رأيبــاب العمــل راخلــدم) ،)2012
الذي يرفع جا ة األمومة مل  13أ بوعاً  14أ بوعاً؛
ب) قانون االجتاي باألشخاص  ،)2011الذي يُـدي جرتـة االجتـاي باألشـخاص
رفقًا لربرتوكول منـع االجتـاي باألشـخاص ،رةاصـة النسـاء راألطفـال ،رقمعـ راملعاقبـة عليـ ،
املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرتة املنظمة عرب الوطنية؛
) القانون املتعلـق بالسـالمة رالصـحة امل نيـت  ،)2004الـذي يفالـب أيبـاب
العمل بتوفة مرافق للموظفات رألاية صحة احلوامل ر”األطفال غة املولوديل“؛
د) قانون الدعارى ا ُأل رية  ،)2004الذي حيدد اإلجراءات القانونيـة للمسـا ل
ا ُأل رية ،مبا ت ذلك ا تخدام ضباط ملراقبة السلوك رالو اطة.
 - 5رترحب اللجنة جب ود الدرلة الفرت لتحس طاي عمل ا املؤ سي رالسيا ايت مل أجل
التعجيل بالقضاء على التمييز ضد املرأة رتعزيز املساراة ب اجلنس  ،معل اعتماد ررضع ما يلي:
السيا ة الوطنية للشباب ،ال تثفي الفترة 2017-2012؛

أ)

ب) برنامج التعليم اجملتمعي التدييب على امل ايات)؛
)

فرقة العمل الوطنية ملكافحة االجتاي باألشخاص ،ت عام .2011

 - 6رترحب اللجنة بأن  ،ت الفترة منذ النظـر ت التقريـر السـابق ،صـدَّقد الدرلـة الفـرت
على الصكوك الدرلية التالية:
أ)

اتفاقية حقوق األشخاص ذري اإلعاقة ،ت عام 2015؛

ب) اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرتـة املنظمـة عـرب الوطنيـة ،ربررتوكـول منـع
االجتاي باألشخاص ،رةاصة النسـاء راألطفـال ،رقمعـ راملعاقبـة عليـ  ،املكمِّـل التفاقيـة األمـم
املتحدة ملكافحة اجلرتة املنظمة عرب الوطنية ،ت عام .2007
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جيم  -دراعي القلق ا لر يسية رالتوصيات
الربملان
 - 7تؤكــد اللجنــة علــى الــدري احلا ــم للســلفة التشــريعية ت كفالــة التنفيــذ الكامــل
لالتفاقية ا نظـر البيـان الصـادي عـل اللجنـة بشـأن عالقتـ ا مـع الربملـاني  ،الـذي اعُتمـد ت
الــدرية اخلامســة راأليبع ـ  ،ت عــام  .)2010رتــدعو الربملــان القيــام ،رفق ـاً لواليت ـ ،
باختاذ اخلفوات الال مة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ اـذال املالحظـات اخلتاميـة مـل اآلن رحـ فتـرة
اإلبالغ املقبلة مبوجب االتفاقية.
املركز القانوين لالتفاقية ،رالتعريف باالتفاقية ،رالتوصيات العامة للجنة ،رتنفيذ االتفاقية
 - 8تالحــظ اللجنــة أن الدرلــة الفــرت تتمســك مببــدأ اال دراجيــة فيمــا يتعلــق بالقــانون
الـدريل ،الــذي يقضــي بــأن املعااــدات جيــب أن تـدي ت القــانون الــوط لكــي تكــون راجبــة
التفبيق .رتالحظ اللجنة أيضـًا ج ـود الدرلـة الفـرت لزيـادة الـوعي بأحكـام االتفاقيـة ،مبـا ت
ذلك عـل طريـق ر ـا ل اإلعـالم ،رلكنـ ا ال تـزال تشـعر بـالقلق ألن اـذال األحكـام ي تُـدمج
بالكامــل ت القــانون الــوط  .رتشــعر اللجنــة بــالقلق أيضـًا للمعلومــات الـ تفيــد بــأن أحكــام
االتفاقية ،رالربرتوكول االختيايي املكمِّل هلا ،رالتوصيات العامة للجنة ليسد معررفـة بالقـدي
الكات لدى الدرلة الفرت ،مبا ت ذلك مل جانب القضـاة ،را ـام  ،راملـدع العـامّ  ،رأن
ا ـــاكم الوطنيـــة ي تُشـــر أحكـــام االتفاقيـــة .كمـــا تالحـــظ اللجنـــة مـــع القلـــق أن معظـــم
التوصيات ال قدمت ا ت مالحظا ا اخلتامية السابقة ) (A/57/38ي ينفَّذ.
-9

رتوصي اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ)

اعتماد تدابة تشريعية إلديا أحكام االتفاقية بالكامل ت القانون الوط ؛

ب) تكعيــف اجل ــود لنشــر معلومــات عــل االتفاقيــة راإلجــراءات ال ـ تُتخــذ
مبوجــب الربرتوكــول االختيــايي رالتوصــيات العامــة الصــادية عــل اللجنــة ،راالضــفال
بربامج لبناء القدي ات توجَّ للقضاة راملدع العـام را ـام عـل مجيـع جوانـب االتفاقيـة
رالربتوكول االختيايي؛
) اعتماد خفة عمل رطنيـة بشـأن تنفيـذ اـذال املالحظـات اخلتاميـة ،علـى أن
تتضمل أادافاً رمؤشرات راضحة.
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تعريف اإلطاي التشريعي رالسيا ي رنشرال
 - 10تالحـظ اللجنــة أن العديــد مـل القــوان  ،معــل قـانون تكــافؤ الفــرص  ،)2000تــن
على املساراة ب الرجل راملرأة أمام القانون ،رحتظر التمييز على أ ـا نـو اجلـنس ،رلكنـ ا
تالحظ مع القلق ما يلي:
أ) عدم رجود تشريع ين على تعريف شامل للتمييز ضد املرأة ،ريشـمل التمييـز
املباشر رغة املباشر على حد واء ت اجملال العام راخلاص ،مبا يتوافق مع املادة  1مل االتفاقية؛
ب) األحكام التمييزية ت قـانون املعاشـات التقاعديـة لميامـل راأليتـام ،)1934
رقانون التأم الوط  ،)1971رقـانون العالقـات الصـناعية  ،)1972رعـدم تقـدا الدرلـة
الفرت إلطاي م لتعديل تلك القوان أر لثا ا؛
)

عدم رجود قا مة جبميع القوان ال متيِّز ضد املرأة؛

د) التأخة املفرط ت االعتمـاد الريـي ملشـرر السيا ـة الوطنيـة بشـأن املسـاراة
ب ـ اجلنس ـ رالتنميــة ،بســبب مجلــة أمــوي مــل بين ـ ا عمليــات التشــاري املمتــدة مــل جانــب
احلكومــــات املتعاقبــــة ،رعــــدم توافــــق اآلياء فيمــــا بــ ـ أصــــحاب املصــــلحة بشــــأن ف ــــم
مصفلح ”اجلنسانية“ ربشأن األحكام املتعلقة باحلقوق اجلنسية راإلجنابية.
 - 11رتكري اللجنة توصيت ا السابقة  ،)A/57/38اجلـزء األرل ،الفقرتـان  140ر )142
بأن يتعيَّل على الدرلة الفرت القيام مبا يلي:
اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد املرأة ت تشريع ا الوط متشياً مع املـادة
أ)
 1مل االتفاقية ،لضمان ألاية املرأة مل التمييز املباشر رغة املباشر ت مجيع نواحي احلياة؛
ب) القيام ،علـى ـبيل األرلويـة ،ب تعـديل أر لثـاء مجيـع األحكـام التمييزيـة ت
قــانون املعاشــات التقاعديــة لميامــل راأليتــام ،رقــانون التــأم الــوط  ،رقــانون العالقــات
الصناعية؛
)

رضع قا مة جبميع القوان التمييزية ضد املرأة بثية تعديل ا أر لثا ا؛

د) التعجيــل باعتمــاد السيا ــة الوطنيــة للشــؤرن اجلنســانية رالتنميــة ،رضــمان
تعريف مصفلح ” الشؤرن اجلنسانية“ مبا يتماشى مع االتفاقية ،رال يما التوصية العامة يقـم
 ) 2010 28الصادية عـل اللجنـة بشـأن االلتزامـات األ ا ـية للـدرل األطـرات مبوجـب
املادة  2مل االتفاقية ،ركذلك ضمان معاجلة قضايا الصحة راحلقوق اجلنسية راإلجنابية.
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آليات الشكارى القانونية راملؤ سة الوطنية حلقوق اإلنسان
 - 12حتيط اللجنة علمًا بأن جلنة تكافؤ الفرص املنشأة مبوجب قانون تكافؤ الفـرص ،راي ـة
شــرطة ،رمكتــب أم ـ املظــاي ،تــوفر مجيع ــا ُ ـبُل انتصــات قانونيــة
تلقــي الشــكارى ضــد ال ُ
ِّ
لتمك النساء رالفتيات مل اإلبالغ عل انت اكات حقوق ل .غة أن اللجنة تالحظ مـع القلـق
ال فقط مـل النسـاء رالفتيـات قـد ا ـتفاد مـل مكانيـة تقـدا شـكارى اللجنـة،
أن عددًا قلي ً
رأن تعي أعضاء اي ة تلقِّي الشكاى ضد الشُرطة يفتقر اال ـتقالل .كمـا يسـارياا القلـق
ألنـ ـ ي تتقـــدم أي مؤ ســـة ت الدرلـــة الفـــرت بفلـــب اعتماداـــا لـــدى التحـــالف العـــاملي
للمؤ ســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،رال ـ كانــد تُع ـرست ت الســابق با ــم جلنــة التنســيق
الدرلية للمؤ سـات الوطنيـة لتعزيـز رألايـة حقـوق اإلنسـان ،رأن مكتـب أمـ املظـاي نفسـ
ال يتوافق بصوية كاملة مـع املبـادا املتعلقـة مبركـز املؤ سـات الوطنيـة لتعزيـز رألايـة حقـوق
اإلنسان مبادا باييس).
 - 13توصــي اللجنــة الدرلــة الفــرت بضــمان أن تُتــاا للمــرأة مكانيــة الوصــول ُ ـبُل
االنتصات القانونية الفعَّال ة ت مجيع أحناء الدرلة الفرت عل طريق الة احلواجز القا مـة ،رأن
تعمل جلنة تكافؤ الفرص ،راي ة تلقـي الشـكارى ضـد ال شُـرطة ،رمكتـب أمـ املظـاي بفريقـة
مســتقلة ريايــدة .رتوصــي اللجنــة أيض ـاً بــأن تنش ـ الدرلــة الفــرت مؤ ســة رطنيــة حلقــوق
اإلنسان ذات رالية را عة لتعزيز رألاية حقوق املرأة ،رمتتعل بالكامل ملبادا باييس.
اآللية الوطنية للن و

باملرأة

 - 14تالحظ اللجنة أن اهلي ة املسؤرلة عل تنسيق الن و باملرأة قد نُقلـد مـرة أخـرى مـل
ر اية التنمية االجتماعية راخلدمات ا ُأل رية مكتب ي يس الو ياء ،حيث أصـبحد ر يـرة
الدرلة اي املسؤرلة عل الشؤرن اجلنسـانية رشـؤرن الففـل .رتالحـظ اللجنـة أيضـًا أن الدرلـة
الفرت تنش جلنة مشتركة ب الو ايات معنية باملساراة ب اجلنس  ،رجلنة رطنية للمسـاراة
ب اجلنس رمتك املرأة ،رج ـات تنسـيق بـ اإلدايات اجلنسـانية .كمـا تالحـظ اللجنـة أن
امليزانية املخصصة لمنشفة املتعلقة بنو اجلـنس قـد تضـاعفد أيبـع مـرات منـذ أن نظـرت ت
التقرير السابق للدرلة الفرت ت عام  .2002بيد أن اللجنة يسارياا القلق اء ما يلي:
عدم الوضوا بشـأن ايكـل رأدراي رعناصـر اآلليـة الوطنيـة للنـ و
أ)
رما يتعلق بتنسيق ا مبجرد أن تدخل حيز التشثيل الفعلي؛
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ب) عدم رجود معلومات عل تـأ ة حتويـل اآلليـة الوطنيـة مـل ر اية قا مـة بـذا ا
للشــؤرن اجلنســانية شــعبة لشــؤرن الففــل ت مكتــب ي ــيس الــو ياء لرصــد أنشــفة تعمــيم
مراعاة املنظوي اجلنساين ،مبا ت ذلك امليزانية املراعية لالعتبايات اجلنسانية؛
)

عدم اتساق املعلومات عل امليزانية املخصصة لشعبة الشؤرن اجلنسانية.

 - 15توصي اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ) توضيح التعارن ب اللجنة املشتركة بـ الـو ايات راملعنيـة باملسـاراة بـ
اجلنس راللجنة الوطنية املعنية باملساراة ب اجلنس رمتك املـرأة ،رج ـات التنسـيق بـ
اإلدايات اجلنسانية ،رشعبة الشؤرن اجلنسانية رشؤرن الففل مبجرد نشاء اـذال اجل ـات،
رراليات كل من ا لضمان التنسيق الفعَّال؛
ب) مواصـلة تــوفة مــوايد كافيــة لمنشــفة املتصــلة بنــو اجلــنس ،رضــمان أن
تكون لشعبة الشؤرن اجلنسانية التابعة لشعبة املساراة ب اجلنسـ رشـؤرن الففـل مـواي د
بشــرية رماليــة كافيــة لكــي تضــفلع بأنشــفت ا علــى حنــو فعــال ،مبــا ت ذلــك تعمــيم مراعــاة
املنظوي اجلنساين رامليزنة املراعية لالعتبايات اجلنسانية؛
) تقييم أ ـر نقـل اآلليـة الوطنيـة للنـ و بـاملرأة مكتـب ي ـيس الـو ياء،
هبدت أن تتمكل مل الن و بواليت ا على حنو فعال ،رأ ن تقدم ت التقرير الدريي القـادم
معلومات دقيقة عل خمصصات امليزانيـة لشـعبة املسـاراة بـ اجلنسـ  ،متضـمنة خمصصـات
للنفقات املتكرية رالربامج اإلمنا ية على حد واء.
التدابة اخلاصة املؤقتة
 - 16تالحظ اللجنة عدم رجـود طـاي يا ـايت أر تشـريعي قـا م مـل أجـل دخـال تـدابة
خاصة مؤقتة ت الدرلة الفرت .رتبدي اللجنة قلق ا لعدم ف م الدرلة الفرت للتـدابة اخلاصـة
املؤقتة ال دت التعجيل باملسـاراة املوضـوعية بـ املـرأة رالرجـل .رتشـعر اللجنـة بـالقلق
على رج خاص لعدم رجود معل اذال التدابة ،مبـا ت ذلـك احلصـ القانونيـة ،ملعاجلـة نقـ
متعيل املرأة ت مناصب صنع القراي ت القفاع العام راخلـاص ،رمواصـلة تعزيـز مشـايكت ا ت
احلياة السيا ية ،بصرت النظر عل جنا ات الدرلة الفرت ت اذا اجملال.
 - 17توصـي اللجنـة الدرلـة الفـرت باعتمـاد أحكـام تشـريعية ،ر نفاذاـا بصـوية كاملــة
فيمــا يتعلــق بالتــدابة اخلاصــة املؤقتــة لزيــادة مشــايكة املــرأة ت احليــاة العامــة ،رالتعلــيم،
رالعمالة ،رفقاً للمادة  ) 1 4مل االتفاقية ،رالتوصية العامة يقـم  )2004 25الصـادية
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عل اللجنة بشأن التدابة اخلاصة املؤقتة ،باعتباياا ا ـتراتيجية ضـرريية لر ـرا بتحقيـق
املساراة املوضوعية ب النساء رالرجال ت مجيع جماالت االتفاقية ال تعترب في ا املرأة نيعلـة
متعيالً ناقصاً أر يررمة.
القوالب النمفية راملماي ات الضاية
 - 18يســاري اللجنــة القلــق اء ا ــتمراي املماي ــات الضــاية ،مــل قبيــل را األطفــال،
رالقوالب النمفية التمييزية ،راملواقف األبوية العميقة اجلـذري فيمـا يتعلـق بـأدراي رمسـؤرليات
املرأة رالرجل ت األُ رة رت اجملتمع .ريساري اللجنة القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:
أ) ألن الدرلــة الفــرت ليســد لــدي ا ا ــتراتيجية شــاملة للقضــاء علــى املواقــف
األبوية رالقوالب النمفية التمييزية؛
ب) ألن قانون الـزرا  )1923رقـانون الـزرا رالفـالق اإل ـالمي ،)1961
رقانون الزرا اهلندر ي  ،)1945رقانون را أرييسا اهلندر ـي  )1999تسـمح للفتـاة
بـالزرا ت نــل  12ر  14ر  16عامـاً ،نيــا يـؤدي انقفــاع ل عــل الديا ــة ،رتعريضـ ل
ملخاطر صحية ،مبا ت ذلك الوفيات النفا ية بسبب احلمل املبكر؛
) ألن قانون الففل  ،)2012بينما يرفع احلد األدىن لسل الرضا اجلنسـي 18
نة رجترا املخالفات ،أدخل أيضـًا ا ـتعناءات ت طـاي قـانون الـزرا  ،رقـانون الـزرا رالفـالق
اإل المي ،رقانون را أرييسا اهلندر ي ،ربذلك يضفي شرعية على را األطفال؛
د) ألن ـ ي يســتكمل تقيــيم أ ــر ب ـرامج مــل قبيــل ”تعريــف امتيــا الــذكوية“،
رالسلسلة التلفزيونية بعنوان ”جدرل أعمالك اجلنسـانية :لقـد ُي قـد مبولـود ذكـر“ ،للقضـاء
على القوالب النمفية رتثية املواقف جتاال أدراي املرأة رالرجل ت اجملتمع.
 - 19توصي اللجنة بان تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ) تو يع نفاق برامج تعقيف اجلم ـوي عـل اآل ـاي السـلبية للقوالـب النمفيـة
التمييزية على متتع املرأة حبقوق ا ،رخاصة ت املناطق الريفية؛
ب) التعارن مع ر ـا ل اإلعـالم لتعقيـف اجلم ـوي ر ذكـاء رعيـ عـل القوالـب
النمفية القا مة عل اجلنس ،راملستمرة على مجيع مستويات اجملتمع ،بثية القضاء علي ا؛
) رعلــى ــبيل األرلويــة ،تعــديل قــانون الــزرا  ،رقــانون الــزرا رالفــالق
اإل ــالمي ،رقــانون را أرييســا اهلندر ــي ،رقــانون الففــل الـ تــدا املماي ــة الضــاية
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 18عامـاً ،لكـي تتـواءم مـع
لزرا األطفال ،عل طريق يفع احلـد األدىن لسـل الـزرا
نل الرضـا اجلنسـي ،مت شـياً مـع التوصـية العامـة املشـتركة يقـم  31للجنـة املعنيـة بالقضـاء
علــى التمييــز ضــد املرأة التعليــق العــام يقــم  18للجنــة حقــوق الففــل بشــأن املماي ــات
الضاية )2014؛
د) الرصد رالتقييم بصوية منتظمة أل ر التدابة املتخذة للقضاء على القوالب
النمفيــة اجلنســانية راملماي ــات ا لضــاية ،مــل قبيــل برنــامج ”تعريــف امتيــا الــذكوية“،
رالسلسلة التلفزيونية عل ”جدرل أعمالك اجلنسانية :لقد يُ قد مبولود ذك ر“.
العنف اجلنساين ضد املرأة
 - 20حتــيط اللجنــة علم ـًا بسنشــاء ــجل مركــزي عــل العنــف املنـــزيل ،رالــذي ا ـتُ ل ت
نيسان أبريل  ،2016غة أهنا تعرب عل قلق ا اء ما يلي:
يادة تفشي العنف القا م علـى نـو اجلـنس ضـد النسـاء رالفتيـات معـل قتـل
أ)
النساء مل جانب العشة احلميم ،رغة ذلك مل أشكال العنف املنـزيل؛
ب)

عدم كفاية عدد املالج  ،على الرغم مل اجل ود املستمرة لفتح مالج ضافية؛

) تأخر اعتماد ال حة قانون اجلرا م اجلنسـية  ،)1986بثيـة ا ـتحداس ـجل
مرتكيب اجلرا م اجلنسية ،رالذي يساعد على التعامل مع اجملرم املعارديل؛
د)

معلومات عل اخنفا

عدد حاالت االعتقال بسبب انت اكات أرامر احلماية؛

اـ) معلومــات تفيــد بــأن تــدييب مــوظفي نفــاذ القــوان يايــد جنســانياً ،رأن
موظفي نفاذ القوان غالباً ما يعاملون العنف املنـزيل على أن مسـألة خاصـة ،علـى الـرغم مـل
أن جملس الو ياء اعتمد دليالً جرا ياً لضباط الشُرطة.
- 21تشــة اللجنــة توصــيت ا العامــة يقــم  )1992 19بشــأن العنــف ضــد املــرأة،
رتوصي بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
ضمان أن يكون التحقيق شامالً رفعاالً ت مجيع حاالت العنف القا م علـى
أ)
نو اجلنس ضد النساء رالفتيات ،رال يما قتل اإلناس رالعنف املنــزيل ،رمقاضـاة اجلنـاة
ر نـزال العقوبـات املنا ـبة هبـم ،رأن يتضـمل السـجل املركـزي عـل العنـف املنــزيل بيانـات
حصا ية مستكملة عل القضـايا ،مـع التركيـز علـى مجيـع أشـكال العنـف القـا م علـى نـو
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اجلنس ضد املرأة ،مبا ت ذلك العنف املنـزيل ،رال ينبثـي أن تكـون مصـنَّفة حسـب السـل
رنو اجلرم ،رالعالقة ب الضحية راجلاين؛
ب) جــراء تقــدير لالحتياجــات بثيــة حتديــد الفلــب علــى املالج ـ مــل جانــب
النساء ضحايا العنف ،رضمان تاحة مالج ت مجيـع أحنـاء الدرلـة الفـرت رتـوفة املـوايد
الكافية هلا؛
) القيـــام ،علـــى ـــبيل األرليـــة ،باعتمـــاد ال حـــة قـــانون اجلـــرا م اجلنســـية
ال تحداس جل ملرتكيب اجلرا م اجلنسية ،بثية مكافحـة العنـف القـا م علـى نـو اجلـنس
ضد املرأة ،عل طريق تعقب اجملرم املعارديل؛
د) ضــمان اإلنفــاذ الفعلــي ألرامــر احلمايــة راإل ــرا بــالتحقيق ت انتـ اكات
تلك األرامر رمعاقبة املنت ِك ؛
اـ) ضــمان أن ينصــب ت ركيــز التــدييب املقــدم ملــوظفي نفــاذ القــوان علــى
مراعــاة االعتبــايات اجلنســانية عنــد التحقيــق ت قضــايا العنــف اجلنســاين ضــد املــرأة ،مبــا ت
ذلك العنف املنـزيل ،راعتماد برامج ،مبا ت ذلـك دريات لزاميـة ،ـدت القضـاء علـى
املواقف التقليدية املتعلقة مبعاملة العنف املنـزيل على أن مسألة خاصة.
االجتاي راال تثالل ت البثاء
 - 22ترحب اللجنة باعتماد قـانون االجتـاي باألشـخاص  ،)2011ر نشـاء رحـدة ملكافحـة
االجتاي ،غة أهنا تشـعر بـالقلق ألن الدرلـة الفـرت ال تـزال تُعتـرب بلـد املنشـأ رالعبـوي راملقصـد
لالجتاي بالبشر .ريساري اللجنة القلق بشكل خاص بسبب ما يلي:
أ)

انتشاي االجتاي بالنساء رالفتيات ألغرا

العمل راال تثالل اجلنسي؛

ب) املعلومــات ال ـ تفيــد بتواطــؤ مــوظف عمــومي  ،مبــل فــي م موظفــو نفــاذ
القوان  ،ت جرا م االجتاي ،رعدم رجود بيانات عل مدى انتشاي اذال الظاارة؛
) املعلومات ال تفيد بعدم رجود مالجـ مصـممة خصيصـاً للنسـاء رالفتيـات
ضحايا االجتاي ،رالاليت تتم حالت ل بد ًال مل ذلك مالج أُنش د للنسـاء ضـحايا العنـف،
مبا ت ذلك العنف املنـزيل؛
د) املعلومات ال تفيد بتواطؤ موظفي نفاذ القوان ت ا تثالل املـرأة ألغـرا
البثاء ،مبا ت ذلك داية بيوت للدعاية ،على الرغم مل أن بيع رشراء للخـدمات اجلنسـية غـة
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مشرر مبوجب قانون اجلرا م اجلنسـية ،رلعـدم رجـود معلومـات عـل بـرامج ملسـاعدة النسـاء
الاليت يرغنب ت ترك البثاء.
 - 23توصي اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ) تكعيـــف اجل ـــود الراميـــة معاجلـــة األ ـــباب اجلذييـــة لالجتـــاي بالنســـاء
رالفتيات ،ركفالة عادة التأايـل راإلدمـا االجتمـاعي للضـحايا ،بو ـا ل منـ ا تزريـدال
باملســاعدة القانونيــة رالفبيــة رالنفســية ،ر يــادة بــرامج ذكــاء الــوعي الراميــة تشــجيع
اإلبالغ عل جرا م االجتاي ،رالتعرت ت مرحلة مبكـرة عـل النسـاء رالفتيـات الال ـي يقعـل
ضحايا لالجتاي ،ر حالت ل اخلدمات املنا بة؛
ب) نشاء رحدات متخصصة داخل املآرى القا مة تركز على تقـدا املسـاعدة
حتديدا للنساء رالفتيات ضحايا االجتاي ،رتزريد تلك الوحدات باملوايد الكافية؛
) نفاذ تشريعات مكافحة االجتاي عـل طريـق جـراء حتقيـق شـامل ،رياكمـة
رمعاقبة اجلناة ،مبل في م املس ولون احلكوميـون املتواط ـون ت معـل اـذال اجلـرا م ،رأرل ـك
الذيل يسـاعدرن رحيرضـون علـى ا ـتثالل النسـاء رالفتيـات ت البثـاء ،رتقـدا بيانـات ت
التقرير الدريي القادم عل مدى انتشاي اذال الظاارة؛
د) توفة فرص دخل بديلـة للنسـاء رالفتيـات ،ر دخـال بـرامج إلعـادة تأايـل
ر عادة اندما النساء رالفتيـات الـاليت تعرضـل لال ـتثالل ت البثـاء ،جنبـاً جنـب مـع
برامج للخرر مل أجل الراغبات ت ترك البثاء؛
اـ) تكعيــف اجل ــود الراميــة حتقيــق التعــارن العنــا ي راإلقليمــي رالــدريل ملنــع
االجتــاي بالبشــر ،بو ــا ل منــ ا تبــادل املعلومــات ،رمواءمــة اإلجــراءات القانونيــة ملقاضــاة
املتاجريل بالبشر ،رخاصة مع الدرل اجملارية  ،ردرل أخرى ذات صلة ت اجلماعة الكاييبية.
املشايكة ت احلياة السيا ية راحلياة العامة
 - 24تع اللجنة على الدرلة الفرت ملا حققت مل جنا ات متعلد ت يادة متعيل املرأة ت الربملـان
بنسبة جتار ت  30ت املا ة خـالل االنتخابـات الر ا ـية رالربملانيـة الـ جـرت ت عـام  .2015غـة
أن اللجنة يسـارياا القلـق ألن تلـك اإلجنـا ات ا ـتندت التزامـات طوعيـة مـل جانـب األحـزاب
السيا ــية لزيــادة مشــايكة املــرأة ت الشــؤرن السيا ــية ،رلعــدم رجــود مقترحــات الختــاذ مزيــد مــل
التدابة التوجي ية ال تعجّل مبشايكة املرأة ت احلياة السيا ية .رتشعر اللجنة بقلـق خـاص اء عـدم
رجــود معلومــات بشــأن متعيــل املــرأة ت الســلفة القضــا ية ،راملناصــب العليــا ت اخلدمــة الدبلوما ــية،
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راملؤ سات األكادتية ،راخلدمة املدنية .كما يسارياا القلق ألن النساء الشـابات الـاليت يـتفلعل
مناصب يا ية يشعرن باإلحباط لعدم رجود جا ة أمومة للربملانيات.
 - 25ر توصي اللجنة بـأن تأخـذ الدرلـة الفـرت بتـدابة مـل بينـ ا تـدابة خاصـة مؤقتـة،
رفق ـاً للمــادة  )1 4مــل االتفاقيــة ،رالتوصــيت العــامت يقــم  )2004 25ريقــم 23
 ) 1997الصاديت عل اللجنة بشأن املرأة ت احليـاة السيا ـية راحليـاة العامـة ،مـل قبيـل
احلص القانونية ،مل أجل التعجيل مبشـايكة املـرأة بصـوية كليـة رعلـى قـدم املسـاراة ت
اهلي ــات املنتخبــة راملعيَّنــة ،مبــا ت ذلــك الســلفة القضــا ية ،راملناصــب العليــا ت اخلــدمات
الدبلوما ية ،راملؤ سات األكادتية .رعالرة على ذلـك ،ينبثـي للدرلـة الفـرت أن تتخـذ
التــدابة اإللزاميــة لل حفــاع علــى التقــدم ا ــر ت متعيــل املــرأة ت الربملــان ،ر دخــال جــا ة
األمومة للربملانيات.
اجلنسية
 - 26تالحــظ اللجنــة أن قــانون املواطنــة املعــدل) ت مج وييــة ترينيــداد رتوبــاغو )2000
يــن علــى املســاراة ت احلقــوق بــ النســاء رالرجــال ت اكتســاب اجلنســية أر تثيةاــا أر
ا الحتفاع هبا .كما تالحظ اجل ود ال تبـذهلا الدرلـة الفـرت لضـمان تسـجيل املواليـد ،مبـا ت
ذلــك لثــاء ي ــوم احلصــول علــى شــ ادات املــيالد ،ربــدء العمــل ت عــام  2000بربنــامج
التســجيل املتــأخر للمواليــد .غــة أن اللجنــة تشــعر بــالقلق اء نقـ املعلومــات عــل العقبــات
القا مــة أمــام تســجي ل املواليــد ،رالــذي قــد يــؤدي جعــل النســاء رالفتيــات بــال جنســية
رتعريض ل لالجتاي .ريسارياا القلق أيضـًا ألنـ ال يـزال انـاك عـدد كـبة مـل األطفـال الـذيل
ي تسجل رالد م.
 - 27ر توصي اللجنة بأن تكفل الدرلة الفرت تسجيل املواليد اإللزامي ملنع خفر أن تصـبح النسـاء
رالفتيات  ،رال يما الفتيات ت املناطق النا ية ،بدرن جنسية رتعريض ل لالجتاي.
التعليم
 - 28تع اللجنة على الدرلة الفـرت لزيـادة الف ـة العمريـة للتعلـيم اإللزامـي باعتمـاد قـانون
الففــل الــذي عــدَّل قــانون التعلــيم  .)1966كمــا تــع علــى الدرلــة الفــرت لمخــذ بربنــامج
األُم ــات املرااقــات ت عــام  ،1996رالــذي ي ــدت مجلــة أمــوي مــل بين ـ ا تقــدا الــدعم
لمُم ـات املرااقـات ،رمسـاعد ل للعـودة املدي ــة بعـد الـوالدة .غـة أن اللجنـة يســارياا
القلق اء ما يلي:
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ايتفا معدالت احلمل لدى املرااقـات ،نيـا يـؤدي انقفـا الفتيـات عـل
أ)
الديا ة ،ريدردية تقييم برنامج األُم ات املرااقات ،راو ما يع عدم رجـود بيانـات متعيليـة
لتحديد فعاليت ت منع احلمل العاين لدى املرااقات؛
ب) عدم رجود بيانات مصنَّفة حسـب السـل راملنفقـة عـل صـات معـدل التحـاق
الفتيات ت املستوى العانوي؛
) عــدم رجــود معلومــات يــددة عــل التــدابة املتخــذة ملعاجلــة التكــاليف غــة
املباشرة للتعلـيم ،رالـ تفسـر جز يـًا ايتفـا معـدل انقفـا الفتيـات عـل الديا ـة ،رال ـيما
فتيات ا ُأل ر املعيشية ال تعوهلا ناس؛
د) املعلومات ال تفيد بأن  ،علـى الـرغم مـل اإلجنـا ات الـ حتققـد ت القضـاء
علــى الفصــل بـ اجلنسـ ت اجملــاالت الديا ــية لتيســة اختيــاي النســاء ملســايات رظيفيــة غــة
تقليدية رمرتفعة األجر ،ال تزال الفتيات متخلفات عل البن ت جمال اهلند ة؛
اـ) املعلومات ال تفيد بأن منااج تعليم الصحة راحليـاة ا ُأل ـرية ال تـدي غالبـًا
ت املستوى االبتدا ي بسبب املقارمة مل جانب اآلباء.
 - 29توصي اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
تكعيف اجل ود الراميـة تـوفة ـبل الوصـول الفعَّالـة للنسـاء رالفتيـات
أ)
املعلومات الشـاملة بشـأن الصـحة راحلقـوق اجلنسـية راإلجنابيـة ،مبـا ت ذلـك ا ـتخدام
األشــكال احلديعــة ملنــع احلمــل ،مــل أجــل خفـ املعــد ل املرتفــع للحمــل لــدى املرااقــات،
ر جراء تقييم شامل لربنامج األُم ات املرااقات مل أجل تقييم فعاليت ؛
ب) توفة بيانات مصنَّفة حسب السل راملنفقة ت التقريـر الـدريي املقبـل عـل
صات معدل التحاق الفتيات ت املستوى العانوي ،رمعلومات عـل التـدابة ا ـددة املتخـذة
ملعا جلة التكاليف غة املباشرة للتعليم ،رال يما فيما يتعلق بالفتيات؛
) تكعيف اجل ود الرامية ختفي معدل انقفا الفتيات عل الديا ـة مـل
خالل تيسة عودة األُم ات الشابات املدي ة بعد الوالدة؛
د) مواصلة اجل ود الراميـة تشـجيع الفتيـات رالنسـاء الشـابات ،ركـذلك
الفتيــان رالشــباب الختيــاي جمــاالت ديا ــة رمســايات رظيفيــة غــة تقليديــة ،رال ــيما
ــداء املشــوية للفتيــات بشــأن اجملموعــة الكاملــة مــل
اهلند ــة ،رتنفيــذ بــرامج ــدت
اخليايات التعليمية؛
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اـ) التركيز على توفة من ج تعليم الصحة راحلياة األ ـرية ،رضـمان أن يظـل
التعقيف املال م للسل عل الصحة راحلقوق اجلنسية راإلجنابية ،مبا ت ذلـك العقافـة اجلنسـية
الشاملة للمرااقات راملـرااق  ،رالـ تشـمل السـلوك اجلنسـي املسـؤرل ،مـديجًا بشـكل
من جي ت املنااج املدي ية على مجيع املستويات.
العمالة
 - 30تع اللجنة على الدرلة الفرت لكوهنـا مـل أرا ـل البلـدان الـ تسـل تشـريعات بشـأن
حصــر األعمــال بــدرن أجــر  ،)1996رجل وداــا الراميــة حتسـ مشــايكة املــرأة ت جمــال
العمل .غة أن اللجنة يسارياا القلق اء ما يلي:
أ)
ت جمال التعليم؛

يدردية مشايكة املرأة ت العمل ،على الـرغم مـل ايتفـا معـدالت حتصـيل ا

ب) اتسا فجوة األجوي ب اجلنس  ،را ـتمراي العـزل امل ـ ت ـوق العمـل،
حيث غالبًا ما تقوم املرأة بأعمال مؤقتـة ،رعـدم رجـود حكـم صـريح يكفـل مبـدأ املسـاراة ت
األجر عل العمل املتساري القيمة؛
)
تعريف العامل؛

التقدم ا درد ت تعديل قانون العالقات الصناعية إلديا العمال املنــزلي ت

د) ي تصدق الدرلة الفرت بعد على اتفاقية العمال املنـزلي لعام )189 2011
م ر املعيشية؛
ملنظمة العمل الدرلية ،على الرغم مل أن النساء يتركزن ت األعمال املنـزلية ل ُ
اـ) املعلومات ال تفيد بأن  ،على الرغم مل نشاء جلنة توجي ية للعمل مل أجـل
مكافحــة التمييــز رالتحــري اجلنســي ت مكــان العمــل ،ي يــتم جــراء ديا ــة رطنيــة عــل اــذال
املسألة ،ربالتايل ،فقد أُحر تقدم يدرد جـدًا ت اعتمـاد تشـريعات تـن علـى ـبل انتصـات
مل التحري اجلنسي ت مكان العمل.
 - 31ر توصي اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ) تكعيف ا جل ود الرامية جراء حتويل تديجيي رخف العمالة ت القفا
غة الريي عل طريق مجلة أموي مل بين ا توفة التدييب امل رالتق للقضاء علـى أرجـ
عدم املساراة اهليكلية رالعزل امل  ،رتقلي فجوة األجوي ب اجلنس عل طريق ضـمان
ر نفاذ مبدأ املساراة ت األجر عل العمل املتساري القيمة ت مجيع القفاعات؛

16-12878

13

CEDAW/C/TTO/CO/4-7

ب) رعلــى ــبيل األرلويــة ،تعــديل قــانون العالقــات الصــناعية إلديا العمــال
املنـزلي ت تعريف العامل؛
) النظــر ت التصــديق علــى اتفاقيــة العمــال املنـــزلي لعــام )189 2011
ملنظمة العمل الدرلية؛
د) اعتمــاد تشــريع يــن علــى ــب ل انتصــات فعالــة مــل التحــري اجلنســي ت
مكان العمل ،رمجع بيانـات حصـا ية عـل مـدى انتشـاي مشـكلة التمييـز اجلنسـي ت مكـان
العمـل ،مبـا ت ذلـك حـاالت التحـري اجلنسـي ،ر جـراء عمليـات تفتـييف منتظمـة ت جمــال
العمل هبدت نفاذ االمتعال لقوان العمل.
الصحة
 - 32تع اللجنة على الدرلة الفـرت لنجـاا الـربامج الراميـة منـع انتقـال فـةر نقـ
املناعــة البشــرية مــل األُم الففــل عــل طريــق تــوفة فرصــة احلصــول علــى العــال مبضــادات
فةر ات النسخ العكسي .غة أهنا ال تزال قلقة مل ايتفا نسبة انتشاي فـةر نقـ املناعـة
البشرية اإليد ب نساء رفتيات تترارا أعمايال ما ب  15ر  24عاماً ،رألن  50ت املا ـة
مل اإلصابات اجلديدة بالفةر حتدس ب النساء رالفتيات .رتشعر اللجنة بالقلق أيضـًا لعـدم
رجــود معلومــات عــل حــاالت اإلج ــا غــة املــأمون رأ ــرال علــى صــحة املــرأة ،مبــا ت ذلــك
الوفيــات النفا ــية .ريســاري اللجنــة القلــق كــذلك ألن اإلج ــا يعتــرب جرتــة مبوجــب قــانون
اجلرا م املرتكبة ضد األشخاص  ،)1925درن ا تعناءات أل باب من ا صابة األجنـة بسعاقـة
شديدة ،رعندما يكون احلمل نتيجة اغتصاب أر فاا ا ايم.
 - 33رباإلشــاية التوصــية العامــة يقــم  )1999 24بشــأن املــرأة رالصــحة ،توصــي
اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ) مواصلة التو ع ت توفة العال اجملاين مبضادات فـةر النسـخ العكسـي
جلميع النساء رالرجال املصاب بفةر نق املناعة البشرية ،رللنسـاء احلوامـل بثيـة منـع
انتقال الفةر مل األُم الففل؛
ب) معاجلــة األ ــباب اجل ذييــة اليتفــا معــدل انتشــاي فــةر نق ـ املناعــة
البشرية اإليد ب نساء رفتيات تترارا أعمايال ما ب  15ر  24عاماً عل طريـق مجلـة
أموي مل بين ا تنفيـذ ا ـتراتيجيات رقا يـة ملكافحـة فـةر نقـ املناعـة البشـرية ،رتـوفة
املعلومات عل اخلدمات اجلنسية راإلجنابية رر ا ل منع احلمل احلديعة؛
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) توفة بيانات مصنَّفة حسب السل راملنفقة ت التقريـر الـدريي املقبـل عـل
عدد حاالت اإلج ا غة املأمون رأ رال على صحة املرأة ،مبا ت ذلك الوفيات النفا ية؛
د) تعديل قانون اجلـرا م املرتكبـة ضـد األشـخاص إلباحـة اإلج ـا
االغتصاب ،ر فاا ا ايم ،ر صابة األجنة بتشواات جسـيمة ،رجتـرا اإلج ـا
احلاالت األخرى.

ت حالـة
ت مجيـع

اال تحقاقات االقتصادية راالجتماعية
 - 34حتيط اللجنة علمًا باجل ود الـ تبـذهلا الدرلـة الفـرت لتنفيـذ ا ـتراتيجيات ـدت
احلد مل الفقر ،معل برنامج للتحويالت النقدية املشررطة راملوجَّ ة ،رمرفـق إلقـرا املشـاييع
املتنااية الصثر .غة أن اللجنة يسارياا القلق اء ما يلي:
عدم توافر معلومات عل فعاليـة اجل ـود الراميـة
أ)
رالفتيات ،رخاصة ت ا ُأل ر املعيشية ال تعوهلا ناس؛

ختفـي

الفقـر بـ النسـاء

ب) معلومات تفيد بأن علـى الـرغم مـل املسـاراة بـ املـرأة رالرجـل ت احلصـول
على القرر مبوجب القانون ،ال أن بع املصـايت اخلاصـة متيـز ضـد املـرأة ،رخاصـة املـرأة
غة املتزرجة ،ت يا ا ا املتعلقة باإلقرا ؛
) املعلومات ال تفيد بـأن تـوفة التـدييب علـى امل ـايات ،مبـا ت ذلـك برنـامج
التدييب احلرت للمرأة ،يركـز علـى اجملـاالت الـ ـيمل علي ـا اإلنـاس بصـوية تقليديـة ،رأنـ
ال يوفر التدييب للمرأة بصوية من جية ت املياديل غة التقليدية.
 - 35ر توصي اللجنة بأن تقوم الدرلة الفرت مبا يلي:
أ) تكعيف ج وداا الرامية
على اال تمانات ر القرر املالية؛

احلد مل الفقر عل طريق تيسـة حصـول املـرأة

ب) التحقيــق ت مــدى مشــايكة املصــايت اخلاصــة ت نياي ــات متييزيــة ضــد
املرأة ،رخاصة املرأة غة املتزرجة ،ت يا ا ا املتعلقة باإلقرا ؛
) توفة معلومات ت التقريـر الـدريي القـادم عـل حالـة ا ُأل ـر املعيشـية الـ
تعوهلا ناس ،ركيف تستفيد املرأة مل بر امج الدرلـة الفـرت لتخفـي الفقـر ،مبـا ت ذلـك
برنامج التحويالت النقدية املشررطة املوجَّ ة ،رمرفق اإلقرا للمشاييع املتنااية الصثر.
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املرأة الريفية رالكوايس الفبيعية
 - 36حتيط اللجنة علماً جب ود الدرلة الفرت للقضـاء علـى الفقـر ت املنـاطق الريفيـة؛ مبـا ت
ذلك مل خالل ا تحداس صندرق للتنمية اجملتمعيـة ربرنـامج للحـوافز الزياعيـة .رحتـيط علمـًا
برد الوفد بأن مشـرر السيا ـة الوطنيـة املعنيـة بالشـؤرن اجلنسـانية رالتنميـة يتنـارل احلـد مـل
خماطر الكـوايس رتثيـــر املنـاغ .غـة أن اللجنـة تشـعر بـالقلق اء نقـ املعلومـات عـل احلالـة
العامة للمرأة الريفية ،رمشايكت ا ت رضع يا ات را ـتراتيجيات بشـأن مجيـع املسـا ل الـ
تــؤ ر علــى حيا ــا ،رخاصــة فيمــا يتعلــق باحلــد مــل خمــاطر الكــوايس رتثـيـــر املنــاغ ،نظــراً ألن
الدرلة الفرت تقع ت حزام األعاصة.
 - 37ر توصي اللجنة بأن تقـدم الدرلـة الفـرت ت تقريراـا الـدريي املقبـل معلومـات عـل
احلالة العامة للمرأة الريفية ،رنتا ج الديا ة ال دت مجع بيانات ياعية رطنية مصـنَّفة
حسب نو اجلـنس لتحديـد الفـوايق اجلنسـانية فيمـا يتعلـق بامللكيـة راإليـرادات رالتسـويق
راجلوانب األخرى للزياعة ،فضالً عل احلصول على خدمات أخـرى معـل التعلـيم رالصـحة
رالعمالــة .رتوصــي اللجنــة أيضــًا الدرلــة الفــرت بكفالــة أن تكــون عمليــة رضــع رتنفيــذ
السيا ات رالربامج املتعلقة باحلد مل املخاطر رتثيــر املنـاغ ،باإلضـافة حـاالت الفـوايا
األخرى ،قا مة على حتليل جنساين شامل ،رأن تضع اـذال السيا ـات رالـربامج ت اعتباياـا
اجملموعات النس ا ية املنتجة بالرغم مل ضعف حاهلا ،معـل النسـاء الريفيـات .رتوصـي اللجنـة
كذلك بأن تكفل الدرلة الفرت مشايكة املرأة على مستوى صنع القراي ت تصـميم رتنفيـذ
السيا ات رالربامج ،مبا في ا تلك املتصلة بتثيــر املناغ رالكوايس.
الف ات ا ررمة مل النساء
 - 38تعــرب اللجنــة عــل قلق ــا اء حالــة ا ُأل ــر املعيشــية الـ تعوهلــا نــاس رأيامــل رنســاء
مسنَّات رنساء ذرات عاقة ،رال غالبـًا مـا تعـاين مـل أشـكال التمييـز املتقاطعـة ،خاصـة فيمـا
يتعلق باحلصول على العمالة ،رخدمات الرعاية الصحية ،راخلدمات االجتماعية .رتالحظ مـع
األ ف أن الدرلة الفرت قدمد معلومات يدردة ت اذا الصدد.
 - 39رتوصي اللجنـة بـأن تـدي الدرلـة الفـرت ت تقريراـا الـدريي القـادم معلومـات
مفصلة ،مبـا ت ذلـك بيانـات رمعلومـات مصـنَّفة عـل بـرامج ر جنـا ات يـددة بشـأن حالـة
األُ ر املعيشية ال تعوهلا ناس رأيامل رنساء مسنَّات رنساء ذرات عاقة.

16

16-12878

CEDAW/C/TTO/CO/4-7

الزرا رالعالقات األُ رية
 - 40تشعر اللجنة بالقلق لعدم رجود معلومات عل اآل اي االقتصـادية للفـالق علـى النسـاء
رالفتيات.
 - 41رتشــة اللجنــة توصــيت ا العامــة يقــم  )2013 29بشــأن النتــا ج االقتصــادية
للزرا رالعالقات األُ رية رفسخ ا ،رتوصـي الدرلـة الفـرت بـسج راء ديا ـة شـاملة عـل
اآل اي االقتصادية للفالق على النساء رالفتيات.
الربرتوكول االختيايي لالتفاقية
 -42تشـــجع اللجنـــة الدرلـــة الفـــرت علـــى التصـــديق ،ت أ ـــر رقـــد نيكـــل ،علـــى
الربرتوكــول االختيــايي لالتفاقيــة ،رقبــول املــادة  )1 20مــل االتفاقيــة بشــأن توقيــد
اجتما اللجنة.
عالن رمن ا عمل بيج
 - 43تفلــب اللجنــة مــل الدرلــة الفــرت أن تســتع بــسعالن رمن ـ ا عمــل بــيج ت
ج وداا لتنفيذ أحكام االتفاقية.
خفة التنمية املستدامة لعام 2030
 - 44تفلب اللجنة حتقيق املساراة املوضوعية ب اجلنس رفقًا ألحكـام االتفاقيـة طـوال
عملية تنفيذ خفة التنمية املستدامة لعام .2030
النشر
 - 45تفلب اللجنة مـل الدرلـة الفـرت ضـمان نشـر اـذال املالحظـات اخلتاميـة باللثـات
الرييــة للدرلــة الفــرت علــى املؤ ســات احلكوميــة ذات الصــلة علــى مجيــع املســتويات
الــوط  ،راإلقليمــي ،را لــي) ،رةاصــة علــى احلكومــة ،رالــو ايات ،رالربملــان ،راجل ــا
القضا ي ،ح يتسىن تنفيذاا بالكامل.
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التصديق على املعاادات األخرى
 - 46تالحــظ اللجنــة أن انضــمام الدرلــة الفــرت صــكوك حقــوق اإلنســان الدرليــة
الر يسية التسعة  )1يعز متتع املرأة حبقوق اإلنسان راحلريات األ ا ية الواجبة هلـا ت كافـة
منــاحي احليــاة ،رلــذلك تشــجع الدرلــة الفــرت علــى النظــر ت التصــديق علــى االتفاقيــات
الدرليــة ال ـ ي تصــدق علي ــا بعــد ،راــي اتفاقيــة منااضــة التعــذيب رغــةال مــل ضــررب
املعاملــة أر العقوبــة القا ــية أر الال نســانية أر امل ينــة ،راتفاقيــة ألايــة حقــوق مجيــع العمــال
امل اجريل رأفراد أُ رام ،رغةاا مل معاادات حقوق اإلنسان األ ا ية.
املساعدة التقنية
 - 47توصي اللجنة بأن تنظر الدرلة الفرت ت طلب املساعدة التقنية رالتعـارن الـتق ،
راال تفادة مل املساعدة التقنية ت رضع رتنفيذ برنامج شامل ي دت تنفيـذ التوصـيات
املذكوية أعالال راالتفاقية برمت ا .كما تفالب اللجنـة ا لدرلـة الفـرت مبواصـلة تعارهنـا مـع
الوكاالت رالربامج املتخصصة التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 48تفلب اللجنة الدرلة الفرت أن تقدم ،ت غضون عام  ،معلومات خفيـة عـل
اخلفوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الوايدة ت الفقـرات  ،) 9ر  ،) 11ر ) 19
الوايدة أعالال ،رالفقرة  11د) ت غضون عام راحد.
عداد التقرير املقبل
 - 49تـــــدعو اللجنـــــة الدرلـــــة الفـــــرت تقـــــدا تقريراـــــا الـــــدريي العـــــامل ت
متو يولي .2020
 - 50رتفلب اللجنة الدرلة الفرت اتبا املبادا التوجي يـة املنسـقة لتقـدا التقـايير
مبوجب املعااـدات الدرليـة حلقـوق اإلنسـان ،مبـا ت ذلـك املبـادا التوجي يـة لتقـدا ر يقـة
أ ا ية موحدة رر ا ق خاصة مبعاادات بعين ا ).(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I
__________
 )1الع ــد الــدريل اخلــاص بــاحلقوق االقتصــادية راالجتماعيــة رالعقافيــة ،رالع ــد الــدريل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة
رالسيا ية ،راالتفاقية الدرلية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنصـري ،راتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة ،راتفاقيــة منااضــة التعــذيب رغــةال مــل ضــررب املعاملــة أر العقوبــة القا ــية أر الال نســانية
أر امل ينة ،راتفاقيـة حقـوق الففـل ،ر االتفاقيـة الدرليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال امل ـاجريل رأفـراد ُأ ـرام،
راالتفاقية الدرلية حلماية مجيع األشخاص مل االختفاء القسري ،راتفاقية حقوق األشخاص ذري اإلعاقة.
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