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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية املتعلقـة بـالتقر ر امـامع للتقر ـر د الـدال
االثامد ممهول ة تنـزانيا املتحدة*

ال سـابع

 - 1نظرت اللجنة يف التقر ر امامع للتقر ر د الدال السـابع االثـامد ممهول ـة تنــزانيا
املتحـــدة  )CEDAW/C/TZA/7-8يف جلســـتيها  1391ا  1392املعقـــو ت يف  26شـــ/ا
فربا ـــر  2016انظـــر  CEDAW/C/SR.1391ا  .)1392اتـــر قا مـــة القضـــا ا ااأل ـ ـ لة الـ ـ
أعدهتا اللجنة يف الوثيقـة  ،CEDAW/C/TZA/Q/7-8ال ا مجهول ـة تنــزانيا املتحـدة يف الوثيقـة
.CEDAW/C/TZA/Q/7-8/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعــرا اللجنــة عــد تقــد ر ا لقيــال الدالــة الرــرا بتقــدل تقر ر ــا امــامع للتقر ــر د
الــدال الســابع االثــامد .اتعــرا أ ض ـاه عــد تقــد ر ا للــر ا املكتوبــة ال ـ قدمتــها الدالــة
الررا بشـن قا مـة القضـا ا ااأل ـ لة الـ رحهـا الفر ـل العامـ ملـا ق/ـ الـدالة ،اترحـ
بـالعر الشـفوا الـقا قدمـو الوفـد ،اباا ضــاحات ااضـافية املقدمـة ل ها علـى األ ـ لة الـ
اجَّهتها اللجنة شفو اه أثناء احلوال.
 - 3اتثين اللجنة على افد الدالة الررا بر ا ة السيد مو ست ج .مريا ،املمث الـدا م
ممهول ة تنـزانيا املتحدة لدى مكت األمـم املتحـدة ااملنظمـات الداليـة األيفـرى يف جنيـف،
االــقا ضــم أ ضــها وــثل لــو الة اليــحة االتنميــة ا تمعيــة االشــِّا امنســانية ااملســن
ااأل فـــال يف تنــــزانيا القال ـــة) ،اا الة الـــتمك االشـــِّا ا جتماعيـــة االشـــ/اا ااملـــرأة
* اعتمدتو اللجنة يف الهتا الثالثة االست
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ااأل فال يف نـج/ال)

باء  -اموان

ااجيابية

 - 4ترح اللجنة بالتقدل احملـر منـق النظـر عـال  2008يف تقر ـر الدالـة الرـرا امـامع
للتقــال ر الرابــع ااخلــاما االســـا س  )CEDAW/C/TZA/6مــد حيــر جــراء ااصـــالحات
التشر عية ،ا يما اعتما التشر عات التالية:
أ) قـــانو فـــرياس نقـــا املناعـــة ال/شـــر ة اا د الوقا ـــة ااا الة) /ـــال،
 )2013االقـانو املتعلــل بفــرياس نقـا املناعــة ال/شــر ة اا د الوقا ـة ااملكافحــة) تنـــزانيا
القال ة)2008 ،؛
ا) قــانو األشــذاي ذاا ااعاقــة ا حــة األشــذاي ذاا ااعاقــة ا حتــو
العامة) لألشذاي ذاا ااعاقة تنـزانيا القال ة)2012 ،؛
ج)
)

قانو األ فال

/ال )2011 ،اقانو األ فال تنـزانيا القال ة)2009 ،؛

الال حة الو نية لالنتذابات الر ا ية االربملانية) )2010؛

ـ) قـــانو مكافحـــة ا جتـــال باألشـــذاي تنــــزانيا القال ـــة )2008 ،ا حتـــو
لقم  27ا .)2015 28
 - 5اترح اللجنة جبهو الدالة الررا لتحس ال عملها املِّ سي االسيا ايت ،مـد
أج التعجي بالقضاء على التمييز ضد املرأة اتعز ز املساااة ب امنس  ،مبا يف ذلـ اعتمـا
أا اضع ما لي:
أ)

اللجنة الو نية املعنية بالعنف ضد النساء ااأل فال ااألشذاي املياب باملهل؛

ا) ا تراتيجية الو نية لليحة اا ابية للمرا ق
ج) السيا ـة امد ـدة للتعلــيم االتـدل
بالتعليم الشام )2017-2009؛

)2015-2011؛

 )2014اا ــتراتيجية الو نيـة املعنيــة

) اللجنـــة الو نيـــة ملكافحـــة العنـــف القــــا م علـــى نـــو امـــنا /ــــال)،
ايفال ــة الرر ــل املعنيــة بــالعنف ضــد األ فــال االعنــف القــا م علــى أ ــاس نــو امــنا
)2016-2014؛
ـ) ا ــتراتيجية الو نيــة لتعمــيم منظــول ااعاقــة  )2015-2010االسيا ــة
املعنية بااعاقة /ال)2010 ،؛
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 - 6اترح اللجنة بقيال الدالـة الرـرا ،منـق النظـر يف التقر ـر السـابل ،بالتيـد ل علـى
اتفاقية حقوق األشذاي ذاا ااعاقة االرباتوكول ا يفتيالا امللحل هبا ،يف عال .2009

جيم  -ا ا ت الر يسية املثرية للقلل ،االتوصيات
اممعية الو نية
 - 7تِّكــد اللجنــة علــى الــدال احلا ــم الــقا ضــرلع بــو الفــر التشــر عي يف تنفيــق
ال انظـر ال/يـا اليـا ل عـد اللجنـة بشـن عالقتـها بالربملـاني  ،الـقا
ا تفاقية تنفيقها كـام ه
اعتُمد يف الـدالة اخلامسـة ااأللبعـ  ،يف عـال  .)2010اتـدعو اللجنـة اممعيـة الو نيـة،
متشياه مع ا تها ،ىل اختاذ اخلروات الال مـة فيمـا تعلـل بتنفيـق ـقا املالحظـات اخلتاميـة
مد اآل احىت موعد تقدل التقر ر املق /مبوج ا تفاقية.
تعر ف التمييز ااا ال التشر عي
 - 8تالحظ اللجنة أنو ،مبوج املا ة  )5 13مـد ـتول مجهول ـة تنــزانيا املتحـدة لعـال
 ،1977بيــيهتو املعدلــة ،اظــر التمييــز علــى أ ــاس نــو امــنا ،اأ املــا ة  )5 12مــد
تول /ال لعال  ،1984بييهتو املعدلة ،تضمد شـالة ىل التمييـز بـ امنسـ  .هنـري أ ـا
تكــــرل ااعــــراا عــــد قلقهــــا انظــــر  ،CEDAW/C/TZA/CO/6الفقــــرة  )13أل التعر ــــف
الد ــتولا للتمييــز ــزال هنــري متســل مــع املــا ت  1ا  2مــد ا تفاقيــة ،الـ تظــر التمييــز
امل/اشر اهنري امل/اشر يف ا ا ت العامة ااخلاصة .اتن ـف اللجنـة أل ا ـتفتاء الـو ين املقـرل
جـراها علــى ــتول جد ــد ،االــقا ــنا ،ضـمد مجلــة أمــول ،علــى احلظــر اليــر للتمييــز
امل/اشـــر اهنـــري امل/اشـــر ضـــد املـــرأة يف املـــا ت  )2 33ا  54ا) ،قـــد أئلجـــج ىل أجـ ـ
هنري مسمى.
 - 9اترال اللجنة الدالـة الرـرا بتعـد الد ـتول ا أا التشـر عات األيفـرى ذات
اليــلة ا لاج تعر ــف احظــر للتمييــز امل/اشــر اهنــري امل/اشــر علــى أ ــاس امــنا أا نــو
امنا يف ا ا ت العامة ااخلاصة ،متشياه مع املا ت  1ا  2مد ا تفاقية .اتوصي الدالـة
الررا بن تنظر يف رح الد تول املقترح تفتاء ا ين يف أقرا اقت وكد.
 - 10اتالحظ اللجنة أ الدالة الررا قد اعتمدت بعض التشـر عات املنا ضـة للتمييـز يف
ياق عم منة صالح القوان  .هنري أ ا تالحظ مع القلل أ مجيع ا تعراضـات التشـر عية
األيفــرى قــد أئلج ــت حلـ ا نتــهاء مــد عمليــة ا ــتعرا الد ــتولا .اتعــرا اللجنــة عــد
قلقها بشك يفاي بشن ما لي:
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أ) أ أحكـال ا تفاقيـة تُـدمب بعـد بشــك كامـ يف النظـال القـانو الــو ين،
انتيجة لقل فهي هنري قابلة للتر/يل بشك م/اشر يف احملاكم الو نية؛
ا) أ بعـــض القـــوان الد ـــتول ة االعُرفيـــة ،مثـ ـ قـــانو الـــزااج ،)1971
االقانو العُريف احمللي نظال الوصية)  ،)1963اقانو العقوبـات ،اقـانو امنسـية التنــزانية
 ،)1995اقوان املرياث تزال تتضمد أحكاماه متييز ة تتماشى مع ا تفاقية؛
ج) أ القــانو ال ُعــريف االقــانو الــد ين
التشر عي ا تسقا مع أحكال ا تفاقية.

تواءمــا بيــولة كاملــة مــع القــانو

 - 11اتوصي اللجنة الدالة الررا مبا لي:
ضــما مــاج أحكــال ا تفاقيــة علــى النحــو الواج ـ يف النظــال القــانو
أ)
الو ين اجعلها ااج/ة التر/يل بشك م/اشر يف احملاكم؛
ا) التعجيـ ـ بعمليـــة ا ـــتعرا القـــوان  ،لضـــما لهـــاء أا تعـــد مجيـــع
التشــر عات التمييز ــة ،ايفاصــة قــانو الــزااج  ،)1971االقــانو ال ُعــريف احملل ـي نظــال
الوصــية)  ،) 1973اقــانو العقوبــات ،اقــانو امنســية التنـــزانية  ،)1995اقــوان
املرياث ،لكي تتواءل مع ا تفاقية؛
ج) مواءمة القوان العُرفية االد نية على اجو السرعة مع القـانو التشـر عي،
اضما اتساقها مع أحكال ا تفاقية.
اللجوء ىل القضاء ااملساعدة القانونية
 - 12تيط اللجنة علماه بالتدابري ال اختقهتا الدالة الررا لتحس موء املـرأة ىل القضـاء،
مبا يف ذل نشاء أمانـة للمسـاعدة القانونيـة يف تنــزانيا القال ـة ضـمد برنـامب صـالح القرـا
القانو لتنسيل أنشرة املساعدة القانونية ،اتعي مساعد د قانوني يف كـ ا ـرة مـد اا ـر
/ال بهية تقدل الدعم القانو للمرأة ال ليسـت لـد ها مـوال يفـ كافيـة .هنـري أ اللجنـة
ســاال ا القلــل أل املــرأة مــا الــت تواجــو عق/ــات عد ــدة عنــد قاالــة اللجــوء ىل القضــاء،
مبا يف ذل عدل توافر احملاكم ،االر ول القانونية ،اعدل ملامها بـالقوان  ،ايفاصـة يف املنـا ل
الر فية .ا ساال ا القلل على حنو يفاي أل اآلليات القضا ية العُرفية ال تلجن ليهـا املـرأة يف
أهنل األحيا تراعي املنظول امنسـا ا تـزال تر/ـل أحكامـها متييز ـة .اتشـري اللجنـة مـع
القلل ىل بطء اعتما مشـرا قـانو املسـاعدة القانونيـة يف تنــزانيا القال ـة االسيا ـة الو نيـة
للمعونة القانونية يف /ال.
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 - 13ا ذ تشــري اللجنــة ىل توصــيتها العامــة لقــم  )2015 33بشــن مــوء املــرأة ىل
القضاء ،فإ ا توصي الدالة الررا مبا لي:
ضما موء املرأة بيولة فعالة ىل القضاء يف مجيـع أحنـاء الدالـة الرـرا،
أ)
ال عــد تسـ الثقافــة
اذلـ عــد ر ــل نشــاء احملــاكم ،مبــا يف ذلـ احملــاكم املتنقلــة ،فضـ ه
القانونيــة للمــرأة ،ا كــاء اعيهــا وقوقهــا ،اتــوفري املســاعدة القانونيــة ،اكفالــة ختفــيض
الر ول للنساء ذاات الديف املنذفض ،اااعفاء منها للنساء الاليت عشد يف فقر؛
ا) َدْ تشر عات لتنظيم ا لعالقة ب آليـات العدالـة الرةيـة االعُرفيـة اتعز ـز
التدابري الرامية ىل ضما امتثال آليـات القضـاء العُـريف لالتفاقيـة ،مبـا يف ذلـ عـد ر ـل
توفري تدل مرا ٍ للمنظول امنسا  ،ابناء القدلات لفا دة لرات القضاء العُريف؛
ج) التعجي ـ باعتمــا مشــرا قــانو املســاعدة ا لقانونيــة يف تنـــزانيا القال ــة،
االسيا ة الو نية للمساعدة القانونية يف /ال ،اتوفري موال بشر ة اتقنية اماليـة كافيـة
لضما تنفيقمها الفعال ،مع الء ا تمال يفاي للمنا ل النا ية؛
) لصد اتقييم أثر امهو امل/قالة لتحس مكانية مـوء املـرأة ىل القضـاء،
مبا يف ذل أثر آليات القضاء العُريف املراعية للفوالق ب امنس .
امها الو ين للنهو

باملرأة اتعميم مراعاة املنظول امنسا

 - 14تشري اللجنة ىل القـدلة املِّ سـية املعـز ة للجهـا الـو ين للنـهو بـاملرأة عـد ر ـل
نشاء أفرقة عم صهرى لتعميم مراعاة املنظول امنسا يف كـ مـد تنــزانيا القال ـة ا /ـال.
اتشـــري كـــقل ىل ـــا ة امليزانيـــة املذييـــة لـــو الة اليـــحة االتنميـــة ا تمعيـــة االشـــِّا
امنســانية ااملســنا ااأل فـــال يف تنـــزانيا القال ــة) ،اا الة الـــتمك االرعا ــة ا جتماعيـــة
االش/اا ااملرأة ااأل فـال يف /ـال) .هنـري أ اللجنـة سـاال ا القلـل أل ـات الـو الت
تزا تنقيهما املوال ال/شر ة االتقنية ااملاليـة لتنسـيل مراعـاة اعت/ـالات املنظـول امنسـا
بشك فعال يف مجيع ا ا ت اعلى مجيع مستو ات احلكومة .اتشـري اللجنـة أ ضـاه مـع القلـل
ىل بــطء اعتمــا مشــرا السيا ــة الو نيــة للمســاااة ب ـ امنس ـ بالنســ/ة لتنـــزانيا القال ــة
امشــرا يا ــة املســاااة ب ـ امنس ـ يف /ــال .اتشــعر اللجنــة بــالقلل كــقل بســ/
ا فتقال ىل آلية للرصد االتقييم مد أج تقييم تنثري عم امها الو ين.

16-03719

5/23

CEDAW/C/TZA/CO/7-8

 - 15اترال

اللجنة الدالة الررا مبا لي:

أ) أ تواص تعز ز أجهزهتا الو نية للنهو باملرأة عد ر ل اضـع تعر ـف
ااض ـ لو ــة امســِّالية العناصــر املذتلفــة ،اتعز ــز التعــاا االتنســيل فيمــا بينــها اب ـ
ا تمع املد  ،اضما أ توفر لألجهزة الو نية السلرة الال مـة ااملـوال ال/شـر ة ااملاليـة
الضرال ة للعم على تعز ز حقوق املرأة بشك فعال؛
ا) أ تضــــمد ختيــــيا نيــــي متســــل امتزا ــــد مــــد امليزانيــــة الو نيــــة
لألجهزة الو نية؛
ج) أ تضمد متثي األجهزة الو نية على املستو
يف املنا ل النا ية؛

ااقليمي ااحمللي ،ايفاصـة

) أ تضـمد ـرعة اعتمـا يا ـة ا نيـة للمسـاااة بـ امنسـ اتنفيــق ا
الفعال يف تنـزانيا القال ة ،ا يا ة للمساااة ب امنس يف /ال.
التدابري اخلاصة املِّقتة
 - 16ترح اللجنة بالنا الد تولا بن تشك املـرأة  40يف املا ـة مـد ا لـا النيـا يف
/ــال ا  30يف املا ــة مــد اممعيــة الو نيــة .اتالحــظ أ قــانو ألاضــي القــرى )1999
ترل ـ نــو ن/هــي أ كــو ثالثــة مــد أعضــاء رــالا ألاضــي القــرى ال/ــال عــد م ســة
أا /عة أعضاء مد النساء .هنري أ ا تشعر بالقلل أل الدالة الررا تـزال تسـتذدل التـدابري
اخلاصــة املِّقتــة ا ــتذداماه ناقي ـها مــد أجـ التعجيـ باملشــالكة الكاملــة ااملتســاا ة للمــرأة يف
را ت مد ق/ي التعليم االعمالة.
 - 17اتوصـــي اللجنـــة الدالـــة الرـــرا بز ـــا ة ا ـــتذدال التـــدابري اخلاصـــة املِّقتـــة،
مبا يف ذل احليا ،يف مجيع ا ا ت املشمولة با تفاقية اال تعا فيها املـرأة مـد نقـا
التمثي ـ أا احلرمــا  .ا ن/هــي أ تتضــمد ــقا التــدابري أ ــدافها ائأ ــرها منيــة قــد ة ،افق ـاه
للمــا ة  )1 4مــد ا تفاقيــة ،االتوصــية العامــة لقــم  )2004 25اليــا لة عــد اللجنــة
بشن التدابري اخلاصة املِّقتة ،اذل بهية ضما تقيـل مسـاااة فعليـة بـ املـرأة االرجـ .
ا ن/هي للدالة الررا تقييم أثر مث قا التدابري ا تاحة نتا جها للجنـة ااممهـول ،مبـا يف
ذل ااحياءات امنسانية.
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القوال

النمرية ااملمال ات الضالة

 - 18تالحظ اللجنة أ الدالة الررا اختقت عد اه مد التدابري ،مبا يف ذل اعتمـا تشـر ع
للتعجي بالقضـاء علـى املمال ـات الضـالة االقوالـ النمريـة امنسـانية الـ متيـز ضـد املـرأة.
هنري أ اللجنة تعرا عد قلقها ال/ال بشن ما لي:
ا تمرال األمنا ااملمال ات الثقافية السل/ية ،ااملواقف األبو ة الرا ـذة فيمـا
أ)
تعلل بن اال امسِّاليات املرأة االرج يف األُ رة اا تمع؛
ا) انتشــال املمال ــات الضــالة علــى نرــاق اا ــع ،مبــا يف ذل ـ ااج األ فــال
ا أا الـــزااج بـــااكراا ،اتشـــو و األعضـــاء التنا ـــلية ل نـــاث يف بعـــض املنـــا ل) ،اتعـــد
الزاجات ،ا ”اترهري األلملة“ ،االاثة األلملة ،ا قوس التن ي  ،احفالت للفتيـات تـِّ ا
ىل ا نتــها  ،اقتـ العجــا ز بتهمــة الشــعوذة ،اوال ــة امــنا مــع فتيــات أا نســاء ميــابات
بــاملهل كعــالج لفــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة ،االقتـ الرقو ــي ،اا عتــداء علــى أشــذاي
ميــاب بــاملهل ،مبــا يف ذل ـ النســاء االفتيــات ،اا ــتذدال أعضــاء مــد أجســا م ألهنــرا
الشعوذة ،االوصم اااقياء القا تعا منو أئمهات األ فال املياب باملهل.
 - 19اتر اللجنة الدالة الررا على القيال مبا لي:
أ) أ تعتمد على اجو السرعة ا تراتيجية شاملة تتماشـى مـع املـا ة  5ا)
مــد ا تفاقيــة للقضــاء علــى القوال ـ النمريــة التمييز ــة بشــن أ اال امســِّاليات املــرأة
االرج ـ يف ا تمــع ايف ا ُأل ــرة ،اكــقل املمال ــات الضــالة ال ـ متيــز ضــد املــرأة ،اأ
تعم على هتي ـة بي ـة متكينيـة ا اعمـة ملمال ـة املـرأة حلقـوق اانسـا اخلاصـة هبـا .ا ن/هـي
لال تراتيجية أ تشم برامب شاملة للتثقيف االتوعية تستهدا املرأة االرجـ يف ا تمـع
جبميع مستو اتو ،مع التركيز بيـولة يفاصـة علـى الزعمـاء التقليـد  .كمـا ن/هـي للدالـة
الررا أ تقول بيفة منتظمة برصد اتقييم أثر ما تتذقا مد تدابري؛
ا) أ تنفــق بشــك فعــال ،يف ضــوء التوصــية العامــة لقــم  31للجنــة املعنيــة
بالقضاء على التمييـز ضـد املرأة التعليـل العـال لقـم  18للجنـة حقـوق الرفـ  ،اليـا ل د
بيــفة مشــتركة ،بشــن املمال ــات الضــالة  ،)2014ااألحكــال القانونيــة القا مــة ال ـ
تظـر املمال ــات الضـالة ،مــع ضـما أ تشــم مجيـع املمال ــات الضـالة ،مبــا فيهـا تلـ
احملد ة يف الفقرة  18ا) أعالا ،االتحقيل فيها ،امقاضـاة مرتك/يهـا امعاق/تـهم العقـاا
املال م ،اكفالة مكانية اصول ضحا ا قا املمال ات الضالة ىل ُ /ا نتيـاا الفعالـة
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اآليــات احلما ــة املال مــة ا ن/هــي للدالــة الرــرا أ ضـاه أ تعتمــد أحكامـاه قانونيــة جد ــدة
عند الضرالة.
 - 20اتيط اللجنـة علمـها ةرـة العمـ الو نيـة ملكافحـة تشـو و األعضـاء التنا ـلية ل نـاث
 ،) 2015-2001اجترل قا املمال ة الـ تُجـرى علـى الفتيـات ا ـد الثامنـة عشـرة،
ا نشاء األمانة الو نية املعنية بالقضاء على تشو و األعضاء التنا لية ل ناث ،اتكثيـف الـربامب
ااحلمــالت املتعلقــة بــالتثقيف ،االتــدل  ،ا كــاء الــوعي .اتــيط علمــها أ ضــها بامل/ــا لات
األيفــرية اشــرا العد ــد مــد القــا ة التقليــد ارتمعــاهتم احملليــة للتند ــد بتشــو و األعضــاء
التنا ــلية ل نــاث ،امســاندة األ فــال أل اء قــوس بد لــة للتن ي ـ  .هنــري أ اللجنــة ســاال ا
القلل فيما تعلل مبا لي:
ا تمرال وال ة تشو و األعضاء التنا لية ل نـاث يف بعـض املنـا ل ،ايفاصـة
أ)
يف ا تمعات الر فية االتقليد ة؛
ا) ضعف نفاذ القانو القا اظر تشو و األعضاء التنا لية ل ناث؛
ج) التقــال ر ال ـ تفيــد بــن تشــو و األعضــاء التنا ــلية ل نــاث ُرتك ـ بشــك
متزا د مع الفتيات يف د م/كرة جداه ،مبا يف ذل األ فال ،اكقل النساء أثناء الو ة؛
) ا ــتمرال مشــراعية تشــو و األعضــاء التنا ــلية ل نــاث الــقا ُرتك ـ ضــد
النساء بعد ِدْ  18نة.
 - 21اتر اللجنة الدالة الررا على القيال مبا لي:
أ) تنفيـــق التشـــر ع القـــا م الـــقا اظـــر وال ـــة تشـــو و األعضـــاء التنا ـــلية
ل ناث ،ااعتمـا تشـر ع جد ـد ،عنـد الضـرالة ،للقضـاء قضـاء تامـها علـى ـقا املمال ـة
الضالة ،مبا يف ذل حالة النساء اللوايت تز د أعمال د عد  18نة؛
ا) ضــما التحقيــل علــى اجــو الســرعة يف مجيــع حــا ت تشــو و األعضــاء
معهـم بالعقوبـة املال مـة،
التنا ل ية ل ناث اتقـدل مرتك/يهـا للمحاكمـة امعاق/ـة املتـوا
اتقدل اخلدمات ا جتماعية االر/ية للضحا ا؛
ج) اختاذ تدابري عاجلـة للقضـاء علـى املمال ـة الـ ـرأت مـِّيفراه ،اُرتكـ
فيها تشو و األعضاء التنا لية للرضيعات ،اكقل للنساء أثناء الو ة؛
) تعز ز تنفيق يفرـة العمـ الو نيـة للقضـاء علـى تشـو و األعضـاء التنا ـلية
ل نــاث ،اتعز ــز جهــو ــا ة التوعيــة اامهــو التربو ــة املوجَّهــة للنســاء االرجــال علــى
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الســـواء ،بـــدعم مـــد ا تمـــع املـــد  ،للقضـــاء علـــى املـــربلات الثقافيـــة الــ تقـــول عليهـــا
قا املمال ة؛
ـ) مواصلة شرا القا ة التقليد ارتمعاهتم احمللية للتند د مبمال ـة تشـو و
األعضــاء التنا ــلية ل نــاث ،امســاندة األ فــال اجــراء قــوس تن ي ـ بد لــة ،اتيــميم
الربامب الرامية ىل جيا ميا ل يف بد لة ملَد قومو بتشو و األعضاء التنا لية ل نـاث
كو يلة لكس الر ق.
العنف ضد املرأة
 - 22على الرهنم مد اخلروات املتذقة ملنـع اقالبـة العنـف ضـد املـرأة ،مثـ اضـع اتنفيـق
يفرة عم ا نية ملنع العنـف ضـد النسـاء ااأل فـال تهرـي الفتـرة  2015-2001يف تنــزانيا
القال ــة ا /ــال علــى حــد ــواء ،ا نشــاء مكاتـ مك ار ــة يف مراكــز الشــر ة الر يســية علــى
نراق الدالة الررا للتعام مع حا ت األ فال االنساء مـد ضـحا ا العنـف اا عتـداء ،فـإ
اللجنة تعرا عد قلقها ال/ال بشن ما لي:
أ)
االعنف املنـزيل؛

انتشـــال العنـــف ضـــد املـــرأة علـــى نرـــاق اا ـــع ،ايفاصـــة العنـــف امنســـي

ا) ا فتقــال ىل قــانو شــام لتجــرل مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة اتقــدل
الدعم ااملساعدة للضحا ا؛
ج) عـــدل اجـــو أحكـــال قانونيـــة قـــد ة بشـــن العنـــف املنــــزيل ،مبـــا يف ذلـ ـ
ا هنتياا الزاجي ،يف قانو العقوبات؛
فالت مرتكيب قا العنف مد العقاا ،ا حجال الفتيـات مـد ضـحا ا العنـف
)
امنسي عد بالغ الشر ة عد حا ت ا عتداء بس /الوصم املقتر بو؛
ـ)
ضحا ا العنف.

عــدل كفا ــة يفــدمات احلما ــة االــدعم ا عــا ة التن ي ـ املتاحــة للنســاء مــد

 - 23ا ذ تشري اللجنة ىل توصيتها العامة لقم  )1992 19بشن العنـف ضـد املـرأة،
فإ ا تر الدالة الررا على القيال مبا لي:
التعجي باعتمـا قـانو شـام ملنـع اقالبـة امعا ق/ـة مجيـع أشـكال العنـف
أ)
ضد املرأة ،اكقل يفرة عم ا نية جد دة ملكافحة العنف ضد املرأة ،اضما ختيـيا
موال بشر ة اتقنية امالية كافية لتنفيقمها املنهجي االفعال الصدمها اتقييمهما؛
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ا) جتــرل العنــف املنـــزيل بشــك يفــاي ،مبــا يف ذل ـ ا هنتيــاا الزاجــي،
اضما أ تِّ ا مترل /ات ااث/ات يف الـدعااى امنا يـة املتعلقـة بـامرا م امنسـية قانونـاه
اوال ة ،ىل فالت املرتك /مد العقاا؛
ج) تشجيع النساء على اابالغ عد حوا ث العنف ،مبـا فيهـا العنـف املنــزيل،
أمال ي ات نفاذ القوان  ،اذل مد يفالل القضـاء علـى اصـم الضـحا ا ،اتـوفري بـرامب
شــر ة اهنري ــم مــد املــو ف
يفاصــة ب/نــاء القــدلات لفا ــدة القضــاة ااملــدع العــام اال ُ
املكلف بإنفاذ القوان بشن التنفيق اليالل ألحكال القانو امنا ي املتعلقـة بـالعنف ضـد
املرأة ،ا كاء اعي عامة اممهول بالرابع ااجرامي ملث قا األفعال؛
) كفالة التحقيل تقيق اه قيقاه افعا ه يف مجيع قضا ا العنف ضد املرأة ،ب سُـ/
منــها ــا ة اللجــوء ىل أ ــالي اتقنيــات الر ـ الشــرعي احلد ثــة ،امقاضــاة املــرتك/
امعاق/تهم العقاا املال م؛
ـ) تعز ز اخلدمات املذيية للنسـاء ضـحا ا العنـف ،مبـا يف ذلـ مـد يفـالل
نشــاء مــناى يف مجيــع أحنــاء قلــيم ا لدالــة الرــرا ،اكفالــة تــوافر بــرامب عــا ة التن ي ـ
النفسي ا عا ة اا ماج.
ا جتال باألشذاي اا

تهالل يف ال/هاء

 - 24ترحـ اللجنــة باعتمــا الال حـة اخلاصــة بتنفيــق قـانو ا جتــال باألشــذاي )2008
ايفرة العمـ الو نيـة ملكافحـة ا جتـال باألشـذاي  ،)2017-2013اكـقل نشـاء منـة
ا تشال ة ا نية .هنري أ ا تشعر بالقلل بشن ما لي:
ا تمرال ا جتال اا تهالل امنسي للنساء االفتيات يف قا ال/لد ،االتقـال ر
أ)
ال تفيد با جتال يف الفتيات ألهنرا العم املنـزيل اا تهالل امنسي؛
ا) عــدل كفا ــة املــوال املذييــة لتنفيــق يفرــة العمـ الو نيــة ملكافحــة ا جتــال
باألشذاي للفترة  ،2017-2013ايفاصة لدعم ضحا ا ا تهالل اا جتال؛
ج)

ا فتقال ىل الوعي بالقانو  ،اقدا ة احلما ة ااملساعدة املتاحة للضحا ا؛

) اجــو أشــكال شــىت مــد التمييــز االعقوبــات امنا يــة ال ـ تواجههــا النســاء
املشتهالت بال/هاء ،اعدل كفا ة الربامب املذيية للنساء الراهن/ات يف ااقال عد ال/هاء.
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 - 25اتوصي اللجنة الدالة الررا مبا لي:
التنفيق الفعال لقانو ا جتال باألشذاي  )2008ايفرة العمـ الو نيـة
أ)
ملكافحــة ا جتــال باألشــذاي  ،)2017-2013مبــا يف ذل ـ عــد ر ــل ختيــيا مــوال
بشر ة امالية كافية؛
ا) التو ع يف امهو امل/قالة لتوفري بناء قدلات متذيية مد أج مكافحـة
ا جتــال باأل فــال ،اذلـ لفا ــدة الســلرة القضــا ية ،ااملــدع العــام  ،اضــ/ا الشــر ة،
ايفاصة أال العامل يف مكات العالقات امنسانية امساعدة األ فال ،امـو في نفـاذ
القوان  ،ااأليفيا ي ا جتمـاعي  ،ااملهنـي اآليفـر د ذاا اليـلة ،اضـما تاحـة بنـاء
القدلات قا على نراق الدالة الررا؛ اتعز ز برامب كاء الوعي عد ا جتال ،ايفاصة
يف املنا ل الر فية ،ااملنا ل احلدا ة ،ااملنا ل الفقرية؛
ج) نشـــاء آليـــات مال مـــة هتـــدا ىل التعــ راا امل/كـــر علـــى ضـــحا ا ا جتـــال
باألشذاي ا حالتهد ىل امهات املعنيـة ا عمهـد ،مبـا يف ذلـ عـد ر ـل تاحـة مكانيـة
حيوهلد على يفدمات املناى ااملساعدة القانونية االر/ية االنفسية  -ا جتماعية املال مة؛
) مضــاعفة امهــو الراميــة ىل التعــاا الثنــا ي اااقليمــي االــدايل ،مبــا يف
ذل ت/ا ل املعل ومات ،مد أج منع ا جتال باألشذاي اتيسري مالحقة املرتك /قضا ياه؛
يف ال/هاء؛

ـ)

لا ــة امعامــة األ ــ/اا امقل ــة لالجتــال بالنســاء االفتيــات اا ــتهالهلد

ا) كفالة املالحقة القضا ية ملرتكيب جرميـة ا جتـال بالنسـاء االفتيـات اهنري ـم
مد األ راا الفاعلة املتول يف ا تهالهلد يف ال/هاء ،ا نزال العقاا املنا هبم؛
لهــاء األحكــال التمييز ــة يف قــانو العقوبــات ،االقضــاء علــى املمال ــات
)
التمييز ة ال تواجو النسـاء املشـتهالت بال/هـاء ،مبـا يف ذلـ عنـد حيـوهلد علـى يفـدمات
الرعا ة اليحية؛
ح) اختــاذ تــدابري لتقلي ـ الرل ـ علــى ال/هــاء ،ااضــع بــرامب موجَّهــة للنســاء
الراهن/ات يف ااقال عد ال/هاء ،مبا يف ذل توفري فري بد لة لتوليد الديف ؛
)
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املشالكة يف احلياة السيا ية ااحلياة العامة
 - 26ترحـ اللجنــة بالتنفيــق النــاج للتــدابري اخلاصــة املِّقتــة عــد ر ــل مقاعــد قتجــزة)
علـــى املســـتوى الربملـــا  ،االـ ـ أ ت ىل ـــا ة كـــ/رية يف متثيـ ـ املـــرأة يف اممعيـــة الو نيـــة
 36.6يف املا ة) بعد ا نتذابات األيفرية .اتالحـظ أ ضـها مـع التقـد ر التفـا متثيـ املـرأة يف
احلكومة  32.3يف املا ة) .هنري أ ا تشعر بالقلل خنفا متثي املرأة يف مناص صـنع القـرال
على املستوى احمللي ،اكقل يف مناص اا الة با الا ااشرافية للشركات.
 - 27اتــدعو اللجنــة الدالــة الرــرا ىل تكثيــف جهو ــا لز ــا ة متثيـ املــرأة يف احليــاة
السيا ية ااحلياة العامة .اعلى اجو اخليوي ،توصي اللجنة الدالة الررا مبا لي:
التعجي باعتما تدابري ،مبا يف ذلـ تـدابري يفاصـة مِّقتـة ،مثـ احليـا،
أ)
لز ــا ة متثي ـ املــرأة يف مناص ـ صــنع القــرال علــى املســتوى احمللــي ،اكــقل يف ا ــا ف
اا الة با الا ااشرافية للشركات؛
ا) ا ــتحداث حيــا جنســانية بنســ/ة  40يف املا ــة علــى األقــ يف مجيــع
ي ات اختاذ القرالات املنتذ/ة أا املعينـة ،علـى املسـتو الـو ين ااحمللـي؛ ااعتمـا تـدابري
يفاصة مِّقتة أيفرى ،افقاه للما ة  ) 1 4مد ا تفاقية االتوصية العامـة لقـم  25اليـا لة
للجنة ،مد ق/ي نظال تكافِّ امنس يف التعيينات ،االتعجي بتو يـف النسـاء يف املناصـ
اا ال ة العليا؛
ج) تكثيف محالت التوعية للسيا ـي االيـحفي ااملعلمـ اعامـة اممهـول
لتعز ز الفهم بن مشالكة املرأة الكاملة ااملتساا ة ااحلرة االدميقرا ية على قـدل املسـاااة
مع الرج يف احلياة السيا ية ااحلياة العامة أمر مرلوا لتنفيق ا تفاقية كاملة؛
) مواصــلة تــوفري التــدل للنســاء علــى مهــالات القيــا ة اتنظــيم احلمــالت
ابناء القواعد ا نتذابية عدا اه هلد كمرشحات الشه مناص يف اا الة العامة.
امنسية
 - 28ساال اللجنـة القلـل بشـن األحكـال التمييز ـة يف قـانو امنسـية التنــزانية ،)1995
فيما تعلل بقدلة املرأة التنـزانية على نق جنسيتها ىل اجها األجنيب.
 - 29اتــر اللجنــة الدالــة الرــرا علــى أ تعجــ بتنقــي قــانو امنســية التنـــزانية
 ) 1995لكفالــة متتــع املــرأة االرج ـ وقــوق متســاا ة يف اكتســاا امنســية اتهيري هــا
انقلــها اا حتفــا .هبــا .ا ن/هــي للدالــة الرــرا أ ض ـاه ا نضــمال ىل اتفاقيــة عــال 1954
12/23

16-03719

CEDAW/C/TZA/CO/7-8

املتعلقـة بوضــع األشـذاي عــدميي امنســية ،ااتفاقيـة عــال  1961املتعلقـة ةفــض حــا ت
انعدال امنسية.
التعليم
 - 30ترح اللجنة بالتكافِّ ب امنس على مستوى التعليم ا بتـدا ي .اترحـ كـقل
باعتما ا الة التعلـيم االتـدل املهـين يف تنــزانيا القال ـة لسيا ـة تعلـيم اتـدل جد ـدة يف
عـــال  ،2014االـ ـ تـــنا علـــى املســـاااة بـ ـ األا االفتيـــات يف الوصـــول ىل التعلـــيم
االتدل  ،ايف الفري املتعلقة بقل  .هنري أ اللجنة ساال ا القلل بشن ما لي:
أ) ا ــتمرال اجــو حــواجز يكليــة احــواجز أيفــرى أمــال اصــول الفتــاة ىل
التعليم اميد ،ا يما على مستو ي التعليم الثانوا االعايل ،ا و ما ُعـزى ىل مجلـة أ ـ/اا
منها عدل كفا ة خمييات امليزانية هلقا القرـا  ،اا فتقـال ىل ال/نيـة التحتيـة املدل ـية ،مبـا يف
ذل ـ عــدل كفا ــة مرافــل النظافــة اليــحية ،انقــا املعلم ـ  ،ال اءة مــوا التــدل ا اال/ي ــة
التعليمية ،ا يما يف املنا ل الر فية؛
ا) ا فتقال ىل أحكال صراة يف تشـر عات التعلـيم تشـم تنــزانيا القال ـة حلظـر
ر الفتيات احلوام مد املدل ـة ،اانتشـال وال ـة ايفت/ـال احلمـ االزامـي للفتيـات كشـر
للق/ول باملدل ة ،ا ر د يف حالة التنكد مد احلم ؛
ج) التركيــز علــى تــوفري ثقافــة اليــحة امنســية ااا ابيــة الشــاملة علــى املســتوى
ا بتدا ي فقط ،ا ماجها اعرضها مد يفالل موا التربية املدنية ،ااألحياء ،االعلول؛
) التقال ر اخلاصة بالعنف اا عتداء امنسي مد جان املعلم  ،اعدل جـراء
تقيقات تن /ية أا جنا ية امقاضاة املعلم يف حالة وء السلو .
 - 31اتوصي اللجنة الدالة الررا مبا لي:
ا ة امليزانية املذيية للتعليم مد أج بناء مدالس ضـافية ،ا ـيما يف
أ)
املنا ل الر فية ،اتعز ز جهو ا لتحس نوعية التعليم ،مبـا يف ذلـ ضـما مواءمـة التو ـع
يف ا لتحاق مع توفري مرافل التدل ا االتعليم األ ا ـية ،مبـا يف ذلـ تـوفري مرافـل النظافـة
اليحية الكافية ،ا ا ة عد املعلم املِّ ل  ،مع الء ا تمال يفاي للمعلمات املِّ الت؛
ا) ا ــتحداث منــا ب مال مــة للعمــر ا برــاء علــى املســتو ا بتــدا ي
االثانوا عد اليحة امنسية ااا ابية ،اعد احلقوق االسلو امنسي الرشيد ،اضـما
تقدميها كما ة متكاملة ،مع ا تعانة مبعلم مدلب بالقدل الكايف على تقدميها؛
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ج) ضما رعة ا تكمال ااعتما امل/ـا التوجيهيـة اعـا ة ا لتحـاق عـد
كيفية متك التلميقات احلوام مد مواصلة لا تهد ضمانها تمرال الفتاة احلامـ أثنـاء
الدلا ة ،اكق ل مواصلة األُمهات املرا قـات لتعلـيمهد يف ـال نظـال التعلـيم الر يسـي،
مبا يف ذل عد ر ل التيدا للوصم القا تتعـرَّ لـو األُمهـات الشـابات لـدى عـو هتد
ىل املدل ة؛ ااضع ا ة ملمال ة ايفت/ال احلم االزامي يف بدا ة ك نة لا ية كشـر
للق/ول ،فضاله عد ر الفتيات يف حالة ث/ات محلهد؛
) تنفيق يا ة عـدل التسـام القـها فيمـا تعلـل جبميـع أشـكال العنـف ضـد
األ فال ،ايفاصة الفتيات ،يف املدالس ،مبا يف ذل ا عتداء امنسي ،االتسلط االتحرش.
العمالة
 - 32مــا الــت اللجنــة تشــعر بــالقلل اء ا ــتمرال التمييــز ضــد املــرأة يف ــوق العم ـ .
ا ساال ا القلل على حنو يفاي بس /ما لي:
أ)
العم الرةية؛

التفــــا معــــدل النســــاء الشــــابات العــــا الت اهتميشــــهد مــــد أ ــــواق

ا) ا ــــتمرال الفيـــ املهــــين األفقــــي االرأ ــــي ،اتركــــز املــــرأة يف الو ــــا ف
املنذفضة األجر؛
ج) عــدل تنفيــق م/ــدأ األجــر املتســااا لقــاء العم ـ املتســااا القيمــة ،اا ــتمرال
فجوة األجول ب امنس ؛
) ا فتقــال ىل معلومــات عــد عمليــات التفتــي علــى ــراا عمــ املــرأة،
ايفاصة فيما تعلل باملرأة العاملة يف القراع اخلاي اهنري الرةي.
 - 33اتوصي اللجنة الدالة الررا مبا لي:
اعتما تدابري فعالة ،مبا يف ذل تديفالت ابقة لسوق العم  ،ام/ـا لات
أ)
لتوفري العمالة امل/اشرة ،اكقل تدل النساء الشابات اعدا د لديفول وق العم ؛
ا) اعتما تـدابري فعالـة ،مبـا يف ذلـ التـدل علـى املهـالات ،امـن حـوافز
للمرأة اتشجيعها على العم يف ا ا ت هنري التقليد ة ،اذل باختاذ تـدابري يفاصـة مِّقتـة
مد أج تقيل تكافِّ فعلي يف الفري بـ املـرأة االرجـ يف ـوق العمـ  ،االقضـاء علـى
الفي املهين أفقياه الأ ياه يف القراع العال ااخلاي؛
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ج) اختاذ تدابري مد أج التنفيق الفعـال مل/ـدأ املسـاااة يف األجـر عـد األعمـال
املتســاا ة القيمــة ،اتضــييل ا ــد الفجــوة يف األجــول ب ـ امنس ـ بو ــا منــها تر/يــل
أ الي تليليـة قا ـدة جنسـانيها لتيـنيف اتقيـيم الو ـا ف ،ا جـراء لا ـات ا تقيـا ية
بيفة منتظمة لألجول؛
نشــاء ي ــات للتفتــي علــى العم ـ اتزا ــد ا بــاملوال ال/شــر ة ااملاليــة
)
الكافية لتمكينها مد لصد املمال ات التمييز ة ضد املرأة يف رال العمالـة ااملعاق/ـة عليهـا،
ا يما يف القراع اخلاي اهنري الرةي؛
ـ)
ا)
قا اليد .

لصد اتقييم تنفيق قا التدابري بيولة منهجية؛
النظــــر يف التمــــاس مســــاعدات تقنيــــة مــــد منظمــــة العمــ ـ الداليــــة يف

ال يحة
 - 34بينما تيط اللجنة علماه بالتدابري السيا ية ااا ال ـة لضـما احلـد مـد افيَّـات الرُضَّـع
ااأل فـــال االوفيـــات النفا ـــية ،بااضـــافة ىل اعتمـــا ا ـــتراتيجية ا نيـــة لليـــحة اا ابيـــة
للمرا قات تهري الفترة  ،2015-2011فإ اللجنة زال ساال ا القلل بشن ما لي:
أ) التقدل احملدا يف ختفيض معدل الوفيات النفا ـية يف الدالـة الرـرا ،االـقا
جَّ  454ب ك  100 000مولو حيا يف عال  2010يف تنــزانيا القال ـة ،ا  287بـ
ك  100 000مولو حيا يف /ال؛
عنــدما تكــو حيــاة املــرأة أا الفتــاة احلام ـ أا صــحتها
ا) جتــرل ااجهــا
ال/دن ية أا العقلية يف يفرر ،اما هلقا التجرل مد أثر على معـدل الوفيـات النفا ـية ،اأنـو ـرهنم
املــرأة ،ا ــيما املــرأة الشــابة الـ تعــي يف فقــر ،علــى اللجــوء ىل ااجهــا هنــري املــنمو ؛
بااضافة ىل شر تقدل شها ة مد /ي /بن ااجها ضرالا للحفـا .علـى حيـاة املـرأة
أا الفتاة احلام ؛
ج)
ا

) قدا ة ُ /احليـول علـى ا ـا منـع احلمـ احلد ثـة يف الدالـة الرـرا،
يما يف املنا ل الر فية؛
ـ)

16-03719

التفا عد حا ت احلم ب املرا قات؛

اخنفا

امليزانية املذيية لقرا اليحة.

15/23

CEDAW/C/TZA/CO/7-8

 - 35اتوصي اللجنة الدالة الررا مبا لي:
أ) يففض معدل الوفيا ت النفا ية عد ر ـل كفالـة تقـدل يفـدمات كافيـة يف
رال اليحة امنسية ااا ابية ،ايفاصة توفري مكانيـة الوصـول ىل يفـدمات الرعا ـة ق/ـ
الو ة اعند الو ة ابعد ا ،مبا يف ذل يف املنا ل الر فية؛
ا) النظر ،يف قا اليـد  ،يف التوجيهـات التقنيـة الـ أعـدهتا مفوضـية األمـم
املتحــدة حلقــوق اانســا ااملتعلقــة بتر/يــل النــهب القــا م علــى حقــوق اانســا اء تنفيــق
يا ات ابرامب ترمي ىل احلد مد حا ت ا عتالل االوفـاة الـ ميكـد الوقا ـة منـها بـ
األُمهات أثناء النفاس؛
ج) تعــد األحكــال القانونيــة املنظمــة ل جهــا مــد أجــ ــقا اليــفة
امئرم ية عنو ،اضما توافرا قانونياه اعملياه على األق يف حا ت اجو خمـا ر هتـد حيـاة
املرأة أا الفتاة احلام أا صـحتها ،ايف حـا ت ا هنتيـاا ا ـفاح احملـالل ا صـابة امـن
بإعاقــة شــد دة؛ ا لهــاء شــر اجــوا تقــدل شــها ة مــد /يــ /بــن ااجهــا ضــرالا
للمحافظة على حياة املرأة أا الفتاة احلام ؛
) التيــدا لتفــا عــد حــا ت احلمـ بـ املرا قــات عــد ر ــل كفالــة
احليول على يفدمات ااجها املنمو ؛
ـ) كفالــة تــوافر األشــكال احلد ثــة لو ــا منــع احلمـ ااخلــدمات اا ابيــة،
ا مكانية حيول مجيع النساء االفتيات املرا قات عليها يف الدالة الررا؛
ا ة التمو ـ املذيـا لقرـا اليـحة بنسـ/ة تقـ عـد  15يف املا ـة
ا)
مد امليزانية متشيها مع التـزال احلكومـة بـإعال أبوجـا بشـن فـرياس نقـا املناعـة ال/شـر ة
متال مة نقا املناعة املكتس اا د ) اال سُ ااألمرا املعد ة األيفرى ذات اليلة.
فرياس نقا املناعة ال/شر ة اا د
 - 36تيط اللجنة علماه بامهو ال ت/قهلا الدالة الررا للوقا ـة مـد فـرياس نقـا املناعـة
ال/شر ة اا د اايفت/الا اعالجو ،اامهو امل/قالة يف /ـال لنقـ املهـالات املتعلقـة باليـحة
اا ابيــة افــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة ىل الشــ/اا ،اتقــدل يفــدمات مال مــة للشــ/اا،
اامل/ــا التوجيهيــة الو نيــة املعتمــدة يف عــال  2013يفت/ــال فــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة
اتقدل املشولة بشننو .هنري أ اللجنة ما الت تشعر بالقلل اء ما لي:
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أ)
الدالة الررا؛

ا نتشال الوا ع لفرياس نقا املناعة ال/شر ة اا د ب النسـاء االفتيـات يف

ا) التفا معدل انتقـال العـداى مـد األُل ىل الرفـ  ،االتفـا عـد ااصـابات
امد ــدة بفــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة ب ـ الفتيــات ااألا  ،ا ــيما يف ــياق العنــف
امنسي االعالقات امنسية هنري احملمية ب املرا ق ؛
ج) جترل النق االكشف القسرا حلالة فرياس نقا املناعـة ال/شـر ة ىل شـركاء
يف العالقــة امنســية مبوج ـ القــانو املتعلــل بفــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة ااا ــد الوقا ــة
ااملكافحة) .)2008
 - 37اتر اللجنة الدالة الرـرا علـى تعز ـز جهو ـا ملكافحـة انتشـال اآثـال فـرياس
نقــا املناعــة ال/شــر ة اا د  ،مبــا يف ذلـ عــد ر ــل اضــع يفال ــة ر ــل لضــما تنفيــق
تدابري الوقا ة الفعالة .اترال اللجنة الدالة الررا مبا لي:
أ) تعز ز امهو امل/قالة ملنع انتقال فرياس نقا املناعة ال/شـر ة مـد األُل ىل
الرف  ،مبا يف ذل عد ر ل توفري العالج املضـا للفريا ـات العكو ـة با ـا للحوامـ
امليابات بفرياس نقا املناعة ال/شر ة اا د ؛
ا) تسـ متابعــة عــالج األُمهــات امليــابات بفــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة
اا د اأ فاهلد ،لضما التشذيا امل/كر ابدء العالج الفولا؛
ج) تسـ احليـول علـى يفـدمات اليـحة امنسـية ااا ابيـة العاليـة امــو ة
ااملنا ــ/ة للعمــر ،اعــالج فــرياس نقــا املناعــة ال/شــر ة اا د  ،مبــا يف ذل ـ اخلــدمات
السر ة ،ايفاصة بالنس/ة للفتيات املرا قات؛
) تعد أحكال القانو املتعلل بفرياس نقا املناعة ال/شر ة اا د الوقا ـة
ااملكافحة)  ،) 2008االـ تعمـ علـى امـة التمييـز ضـد املـرأة امليـابة بفـرياس نقـا
املناعة ال/شر ة ،امد بينها تلـ األحكـال الـ جتـرل النقـ االكشـف ااج/ـالا عـد حالـة
فرياس نقا املناعة ال/شر ة ىل الشركاء يف العالقات امنسية.
التمك ا قتيا ا للمرأة
 - 38تيط اللجنة علماه بالتدابري ال اختقهتا الدالة الررا للحـد مـد الفقـر ،اكفالـة تـوفري
احلما ة ا جتماعية ،مبا يف ذل اضع خمرـط للتحو ـ النقـدا لألهنـرا ا جتماعيـة ،ا قـرال
يا ــة ا نيــة للرعا ــة ا جتماعيــة .هنــري أ اللجنــة تشــعر بــالقلل أل ــقا التــدابري جيــرا
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ترو عها لتل/ية ا حتياجات اخلاصة باملرأة ،األ تـوفري املسـاعدات اا تمانـات املاليـة مـا ال
قدا اه .كما أ اللجنة سـاال ا القلـل اء قدا ـة الـدعم املقـدل ىل أنشـرة املـرأة يف رـال
وال ة األعمال احلرة ،اال تقتير أ ا اه علـى القرـا هنـري الرةـي ا الوصـول ىل النمـو
ا قتيا ا األا ع.
 - 39ا توصي اللجنة الدالة الررا بن تكف يا اهتا تقيل نتا ب مستدامة للحـد مـد
الفقر اتوفري احلما ـة ا جتماعيـة ،اأ تعمـم منظـول املسـاااة بـ امنسـ امتكـ املـرأة.
ا ن/هي للدالـة الرـرا أ ضـها اختـاذ تـدابري قـد ة لتشـجيع املـرأة ا عمهـا مـد أجـ ـا ة
حجم أنشـرتها يف رـ ال األعمـال احلـرة عـد ر ـل تـوفري بـرامب ل/نـاء القـدلات ،اتسـ
فري حيوهلا على ا تمانات ،ااخلدمات املالية ،االتدل على املهالات التقنية.
املرأة الر فية
 - 40تيط اللجنة علماه بامهو ال ت/قهلا الدالة الررا للحد مد الفقر الر في عد ر ـل
قامة مشال ع للتنمية اا تما ال/ال اليهر ،اعد ر ـل تسـ تقـدل اخلـدمات ا جتماعيـة
األ ا ــية ىل ا تمعــات احملليــة النا يــة ،هنــري أ اللجنــة تشــعر بــالقلل مــد حالــة احلرمــا ال ـ
تواجهها املرأة يف املنـا ل الر فيـة االنا يـة ،حيـر تشـك النسـاء يف ـقا املنـا ل هنال/يـة نسـاء
الدالة الررا .اتشعر اللجنة بالقلل على حنو يفاي اء ما لي:
أ) ا نتشــال الوا ــع للفقــر ااألميــة ،اصــعوبة احليــول علــى يفــدمات اليــحة
االتعليم ،امياا الشرا النقية االيرا اليحي ،ااأللاضـي ااملشـال ع املـدلَّة للـديف  ،اعـدل
املشالكة يف عمليات صنع القرال على املستوى ا تمعي؛
ا) عدل احل يول علـى ملكيـة األلاضـي ،كمـا تضـ مـد اخنفـا نسـ/ة النسـاء
احلــا زات لأللاضــي ،ااجــو أحكــال يف قــوان األلاضــي تعــا مســنلة وال ــات االث
التمييزا ضد املرأة؛
ج) العق/ــات ال ـ تواجههــا بعــض النســاء الق/ليــات ،مبــد فــيهم نســاء املا ــاا،
للحيول على أصول نتاجية ااجتماعية ابشر ة ،ايفاصة حلما ة ألاضـي أجـدا د مـد ال/يـع
أا ااجيال ،اكقل للمشالكة يف م/ا لات التنمية الر فية اا تفا ة منها.
 - 41اترال

اللجنة الدالة الررا مبا لي:

ــا ة اتعز ــز مشــالكة املــرأة الر فيــة يف تيــميم اتنفيــق يفرــط التنميــة
أ)
احمللية ،عد ر ل ضـما مشـالكتها يف عمليـات صـنع القـرال اتسـ مكانيـات حيـوهلا
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علـــى يفـــدمات اليـــحة االتعلـــيم ،اميـــاا الشـــرا النقيـــة ايفـــدمات اليـــرا اليـــحي،
ااأللاضي ،ااملشال ع املدلة للديف ؛
ا) القضـاء علــى كافــة أشـكال التمييــز ضــد املــرأة الر فيـة فيمــا تعلــل مبلكيــة
األلاضي ،مبا يف ذل عد ر ل د تشر عات للقض اء على وال ات االث التمييز ة؛
ج) احملافظة على األلاضي الق/لية اخلاصـة باألجـدا  ،امنـع بيعهـا أا تنجري ـا،
ألال الق د مُنعوا مد احليول عليها؛
اتقدل تعو ض منا
) ضـما حيــول املـرأة الر فيــة بالتسـااا علــى ملكيـة األلاضــي احيا هتــا،
اعلــى يفــدمات التعلــيم ،االعمال ـ ة ،االرعا ــة اليــحية ،اتيســري حيــوهلا علــى األلاضــي،
ااملياا ،ااملوال الر/يعية األيفرى االسيررة عليها.
النساء امليابات باملهل
 - 42بينما تيط اللجنة علمها بالسيا ـات االتـدابري املِّ سـية الـ اعتمـدهتا الدالـة الرـرا
للتحقيل يف القضا ا امنا ية عد عمليات قت األشذاي امليـاب بـاملهل ا حالتـها للمحكمـة،
فإ اللجنة تشعر بالقلل أل عد احملاكمات ااا انات زال منذفضاه .ا ساال اللجنة قلـل
بال اء التمييـز ضـد األشـذاي امليـاب بـاملهل ،ااصـمهم بالعـال ،ا قيـا هم ا جتمـاعي،
مبد فيهم النساء االفتيات امـا تعرَّضـو لـو مـد هتد ـدات يفرـرية ااعتـداءات علـى ـالمتهم
ال/دنية ،مث القت الرقو ي ،اعمليات ا يفتراا ،االتشو و ،اا عتداء امنسي.
 - 43اتر اللجنـة الدالـة الرـرا علـى أ تعـز التـدابري الـ تتذـق ا حلما ـة النسـاء
االفتيات امليابات باملهل مد مجيع أشكال العنف ،االتيدا ملا واجهنو مـد متييـز اا صـم
بالعال ا قياء اجتماعي .اتدعو اللجنة الدالة الررا ،بيفة يفاصة ،ىل أ تقول بيـولة
فعالة بالتحقيل مع مرتكيب ـقا امـرا م ،امالحقتـهم قضـا ياه ،امعاق/تـهم ،اتو ـيع نرـاق
ما ت/قلو مد جهو ا كاء الوعي مـد أجـ التيـدا للمعتقـدات اخلرافيـة الـ هتـد لفـاا
النساء االفتيات امليـابات بـاملهل ،اكفالـة مكانيـة حيـوهلد ،ا متييـز أا يفـوا ،علـى
يفدمات التعليم االعم االرعا ة اليحية ااخلدمات األ ا ية األيفرى.
املسنَّات
 - 44ســاال اللجنــة قلــل بــال اء التقــال ر الــ تفيــد بــن املســنَّات تعرضــد للعنــف،
مبا يف ذل التذو ف ،االعزل ،اا عتداء ،االقت  ،لالشت/اا يف د ميال د السحر.
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 - 45اتر اللجنة الدالة الررا على تعد قانو ا املتعلل بالسحر  )1928اقـانو
الر التقليـدا االرـ ال/ـد  ) 2002ملواءمتـهما مـع ا تفاقيـة ،اتعز ـز التـدابري الـ
تتذق ا حلما ة النساء املتهمات مبمال ة السحر مد العنف ،اا ضـرال ومـالت ا كـاء
الــوعي ،ــيما يف املنــا ل الر فيــة ،بشــن الرــابع ااجرامــي هلــقا ا عتــداءات ،افــر
عقوبات لا عة على مرتك/يها.
الالج ات
 - 46تــثين اللجنــة علــى الدالــة الرــرا ملنحهــا امنســية ألكثــر مــد  160 000جــج
بولانــدا اذئلَّــاهتم املقــيم يف ــقا ال/لــد منــق عــال  ،1972اجهو ــا ملواصــلة ا تضــافة
جـ مــد بلــدا رــاالة ،ايفاصــة مــد بولانــدا امجهول ــة الكونهــو الدميقرا يــة .اتــيط
اللجنة علماه بامهو ال ت/قهلا الدالة الررا لتنفيق برامب مد أجـ مكافحـة العنـف امنسـي
االعنف القا م على نو امنا يف مجيع خميمات الالج  ،اتقـدل املسـاعدة القانونيـة للنسـاء
االفتيات الالج ات احمل تاجات ،اتزا د د باملوا الهقا يـة اهنـري الهقا يـة .هنـري أ ـا تعـرا عـد
قلقهــا انظــر  ،CEDAW/C/TZA/CO/6الفقــرة  )47اء عــدل كفا ــة محا ــة النســاء مــد مجيــع
أشـــكال العنـــف يف رتمعـــات الالجــ  ،ا فـــالت مـــرتكيب مثـ ـ ـــقا العنـ ـف مـــد العقـــاا
فيما /دا.
 - 47افيما تعلل بالتوصية العامة لقم  32اليا لة عد اللجنة بشن األبعـا امنسـانية
املرت/رــة بــاملرأة فيمــا تعلــل مبركــز الالجــج االلجــوء اامنســية اانعــدال امنســية ،توصــي
اللجنة الدالة الررا بتحس ا تجابة احلما ة ااملتابعة يف قضا ا العنف ،ا يما العنف
امنســي ،فيمــا تعلــل بالنســاء االفتيــات الالج ــات .اتوصــي أ ض ـاه بــن تواص ـ الدالــة
الررا التماس املساعدة مد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشِّا الالج .
املساااة يف الزااج االعالقات األُ ر ة
 - 48بينمـا تالحـظ اللجنـة أ التعــد الت املقتـرح يفاهلـا علـى قــانو الـزااج تـد الســد
األ ىن القانو لزااج الفتيات االفتيا على السواء بــ  18ـنة عوضـاه عـد  15ـنة للفتيـات
بـ ا  14ــنة بــنمر مــد احملكمــة) ،ا  18ــنة للفتيــا كمــا ــر يف ال/ــاا  13مــد قــانو
الزااج ،فإ اللجنة ساال ا القلل للتنيفري يف اعتما قا التعد  .كما أ ا تشـعر بـالقلل أل
القوان ااملمال ات العُرفية املنتس/ة بالتمييز تزال مسـتمرة فيمـا تعلـل بـالزااج االعالقـات
ا ُأل ر ة ،مبا يف ذل الاثة األلام ابناهتد احيا ة امللكية.
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 - 49اتر اللجنة الدالة الررا على تنقي تشر عها لضما تد ـد احلـد األ ىن لسـد
الـزااج بـــ  18ــنة للفتيـات االفتيــا علــى حـد ــواء ،بيــرا النظـر عــد نتيجــة عمليــة
ا ــتعرا الد ــتولا ،ااختــاذ مجيــع التــدابري الضــرال ة للقضــاء علــى ااج األ فــال.
ا ن/هي للدالة الررا أ ضها كـاء الـوعي بـ ا ُأل ـر ،االزعمـاء التقليـد ا أا الـد ني
اعامـــة اممهـــول ،اتوعيتـــهم فيمـــا تعلـــل ب اآلثـــال الســـل/ية لـــزااج األ فـــال ،اأمهيـــة
تعليم الفتيات.
 - 50اتالحـــظ اللجنـــة مـــع التقـــد ر أ الدالـــة الرـــرا قـــد صـــدَّقت علـــى الرباتوكـــول
ا يفتيــــالا لالتفاقيــــة .هنــــري أ ــــا تشــــعر بــــالقلل لعــــدل تنفيــــق آلا هــــا املتعلقــــة بــــال/الغ
لقم  ،2013 48اال اعتُمدت مبوج املا ة  )3 7مد الرباتوكـول ا يفتيـالا يف الهتـا
الســت يف آذال مــالس  ،2015ااملتعلقــة بقــوان االث ال ُعــريف التمييز ــة يف الدالــة الرــرا،
األ الدالـــة الرـــرا تقـــدل أا معلومـــات عـــد ااجـــراء املتذـــق يف ضـــوء تلـــ اآللاء
االتوصيات ،ا و ما خيالف التزامها مبوج املا ة  )4 7مد الرباتوكول.
 - 51ات ر اللجنة الدالة الررا على القيال مبا لي:
اختاذ جراء فـولا لتنفيـق آلاء اللجنـة املتعلقـة بـال/الغ لقـم 2013 48
أ)
بشــن التعــو ض اجــرب الضــرل ملقــدمي الــ/الغ ،ا بــالغ اللجنــة ا برــاء جبميــع التــدابري
املتذقة ااملقرل اختاذ ا نتيجة لتوصيتها؛
ا) اختـاذ مجيـع التـدابري الضـرال ة الهـاء اتعـد األحكـال التمييز ـة للقـانو
العريف ،امواءمة النظم القانونية املتعالضـة الـ تـنظم اخلالفـة ااالث يف الدالـة الرـرا،
اتوفري التدل للقضاة ،ااملدع العام  ،ااحملام بشن ا تفاقيـة ،اتسـ معرفـة املـرأة
وقوقهـــا مبوجـ ـ ا تفاقيـــة ،احظـــر الشـــكليات املفر ـــة احـــا ت التـــنيفري هنـــري املـــربلة
يف احملاكم.
مجع ال/يانات
 - 52ترح اللجنـة بـامهو الـ ت/ـقهلا الدالـة الرـرا ا يفـال نظـال مركـزا ملعلومـات
اا الة يف ياق اخلرة الر يسية ااحيا ية يف تنــزانيا القال ـة ،ا ـا ة تـوافر ال/يانـات امليـنفة
حس نو امـنا .هنـري أ اللجنـة تـزال تشـعر بـالقلل لعـدل اجـو نظـال مركـزا ممـع
ال/يانات ،اأاجو القيول يف مجع بيانـات حيـا ية عـول عليهـا اتليلـها اجتهيز ـا عـد حالـة
املرأة يف مجيع ا ا ت ال تشملها ا تفاقية.
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 - 53اتـر اللجنــة الدالــة الرــرا علــى التعجيـ بتحسـ نظــال مجــع ال/يانــات ،مبــا يف
ذل عـد ر ـل تعز ـز قـدلة املِّ سـات الو نيـة ذات اليـلة علـى مجـع بيانـات حيـا ية
اتليلــها اتعميمهــا ،اال ـ ن/هــي أ تشــم مجيــع رــا ت ا تفاقيــة ،اأ تكــو ميــنفة
حس ـ العمــر ،انــو امــنا ،اااعاقــة ،ااملكــا امهــرايف ،ااألص ـ ااثــين ،ااخللفيــة
ا جتماعيـــة ا قتيـــا ة مـــد أجـ ـ تيســـري تليـ ـ حالـــة مجيـــع النســـاء ،ايفاصـــة النســـاء
املعرَّضات ،ا ن/هي ا تذدامها يف صياهنة قوان ا يا ات ابرامب ،الصد ا اتقييمها.
تعد املا ة  )1 20مد ا تفاقية
 - 54تشجع اللجنة الدالـة الرـرا علـى ق/ـول تعـد املـا ة  )1 20مـد ا تفاقيـة يف
أقرا اقت وكد ،ااملتعلل مبوعد اجتما اللجنة.
عال امنهاج عم بيج
 - 55ترل ـ اللجنــة مــد الدالــة الرــرا أ تســتع بــإعال امنــهاج عم ـ بــيج يف
جهو ا لتنفيق أحكال ا تفاقية.
يفرة التنمية املستدامة لعال 2030
 - 56ترل اللجنة تقيل املساااة املوضوعية ب امنس افقها ألحكال ا تفاقية ،وال
عملية تنفيق يفرة التنمية املستدامة لعال .2030
التعميم
 - 57ترل اللجنة تعميم قا املالحظات اخلتامية علـى اجـو السـرعة باللهـات الرةيـة
للدالة الرـرا علـى املِّ سـات احلكوميـة ذات اليـلة ،اعلـى مجيـع املسـتو ات الو نيـة
اااقليميـة ااحملليـة) ،ايفاصـة علـ ى احلكومـة ،االـو الات ،االربملـا  ،االسـلرة القضـا ية،
حىت تسىن تنفيق ا بالكام .
املساعدة التقنية
 - 58توصــي اللجنــة الدالــة الرــرا بــن تــربط تنفيــق ا تفاقيــة جبهو ــا اامنا يــة ،اأ
تهتنم املساعدة التقنية ااقليمية االدالية هلقا الهر .
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التيد ل على معا دات أيفرى
 - 59تالحــظ اللجنــة أ انضــمال الدالــة الرــرا ىل صــكو حقــوق اانســا الداليــة
الر يسية التسعة  )1عز مد متتع املرأة وقـوق اانسـا ااحلر ـات األ ا ـية الواج/ـة هلـا يف
كافة مناحي احلياة .الـقل تشـجع اللجنـة الدالـة الرـرا علـى النظـر يف التيـد ل علـى
ا تفاقيات الدالية ال تي /بعد رفاه فيها ،ا ي اتفاقية منا ضـة التعـق اهنـريا مـد
ضــراا املعاملــة أا العقوبــة القا ــية أا الال نســانية أا املهينــة ،اا تفاقيــة الداليــة حلما ــة
حقوق مجيع العمال املهاجر د اأفرا ئأ ـر م ،اا تفاقيـة الداليـة حلما ـة مجيـع األشـذاي
مد ا يفتفاء القسرا.
م تابعة املالحظات اخلتامية
 - 60ترلـ اللجنــة مــد الدالــة الرــرا أ تقــدل ،يف هنضــو عــام  ،معلومــات يفريــة
عــد اخلرــوات املتذــقة لتنفيــق التوصــيات الــوال ة يف الفقــرات  11ج) ،ا  19ا)،
ا  51أعالا.
عدا التقر ر القا ل
 - 61تـــدعو اللجنـــة الدالـــة الرـــرا ىل تقـــدل تقر ر ـــا الســـنوا التا ـــع يف آذال
مالس .2020
 - 62اتـــدعو اللجنـــة الدالـــة الرـــرا ىل ات/ـــا امل/ـــا التوجيهيـــة املن ساـ ـقة املتعلقـــة
بتقـــدل التقـــال ر مبوجـ ـ املعا ـــدات الداليـ ـة حلقـــوق اانســـا  ،مبـــا يف ذلـ ـ امل/ـــا
التوجيهيـــة املتعلقـــة بإعـــدا اثيقـــة أ ا ـــية موحَّـ ـ دة ااثـــا ل يفاصـــة مبعا ـــدات بعينـــها
).(HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I

_________________

 )1العهــد الــدايل اخلــاي بــاحلقوق ا قتيــا ة اا جتماعيــة االثقافيــة ،االعهــد الــدايل اخلــاي بــاحلقوق املدنيــة
االسيا ية ،اا تفاقية الدالية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنيـرا ،ااتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييز ضد املرأة ،ااتفاقيـة منا ضـة التعـق اهنـريا مـد ضـراا املعاملـة أا العقوبـة القا ـية أا الال نسـانية أا
املهينــة ،ااتفاقيــة حقــوق الرف ـ  ،اا تفاقيــة الداليــة حلما ــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجر د اأفــرا أئ ــر م،
اا تفاقية الدالية حلما ة مجيع األشذاي مد ا يفتفاء القسرا ،ااتفاقية حقوق األشذاي ذاا ااعاقة.
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