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اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

المالحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لبنما*
 - 1نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لبنما ( )CEDAW/C/PAN/8في جلس ـ ـ ـ ـ ـ ــت ها  1853و1855

( CEDAW/C/SR.1853و  )CEDAW/C/SR.1855المعقودت ن في  8و  9شباط/فبراير .2022

ألف  -مقدمة
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المس ــا

تعرب اللجنـة عن تقـديراـا لتقـد م الـدولـة الفرت تقريراـا الـدوري الثـامني الـ ي تعـد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـا ـة لقـا مـة

المحالة قب تقد م التقرير ( .)CEDAW/C/PAN/QPR/8وتعرب ت ض ــا عن تقديراا لتقرير المتا عة

للمالحظات الختامية الس ـ ـ ــا قة للجنة المقدد من الدولة الفرت ) .(CEDAW/C/PAN/CO/7/Add.1وترحب

العرض الشـووي ال ي قدم الوفد وباإل ضـاحات األخرى المقدمة ردا على األلـللة التي ررحتها اللجنة شـوويا

تثناء الحوار.
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وتثني اللجنة على الدولة الفرت إل واداا وفدا رفيع المسـتوىي ت ترلـت ماريا إينيس كالـت لو دي لـا

مارتني وزيرة التنمية االجتماعيةي وضــم ممثل ن عن و ازرة الداخلية وو ازرة الشــنو المتعددة األررات والتعاو ي
ومحكمة العدل العلياي والبعثة الدا مة لبنما لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف.

باء  -الجوانب اإليجابية
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ترحـب اللجنـة ـالتقـدد المحرز منـ النظر في عـاد  2011في التقرير الجـامع للتقـارير الـدوريـة ال ار ع
والس ـ ـ ـ ــا ع للدولة الفرت ) (CEDAW/C/PAN/7في إجراء اإلص ـ ـ ـ ــالحات التشـ ـ ـ ـ ـري يةي

والخامس والس ـ ـ ـ ــاد

وال ليما اعتماد ما يلي:
(ت)

المرلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود التنو ـ ي رقم  10المنرخ  16كـانو الثـاني/ينـاير 2019ي الـ ي ينظم القـانون ن

رقم  28ورقم  29الصـ ـ ـ ـ ــادرين في آذار/مار 2011ي وينص على إجراء لالعترات مركز انعداد الجنسـ ـ ـ ـ ــيةي
ما يتماشى مع االتواقية المتعلقة مركز األشخاص عد مي الجنسية؛
(ب)

القـانو رقم  7المنرخ  14شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاط/فبراير 2018ي الـ ي ينص على الحمـا ـة من التم زي

ما في ذلك على تل ــا

الجنسي ويحدد واجب الكيانات الخاص ــة والعامة ت تمنع وتجرد التس ــل تو التحرش

الجنسي تو غ ره من تشكال التحرش والعنصرية والتح ز الجنسي؛
* اعتمدتها اللجنة في دورتها الحاد ة والثمان ن ( 25- 7شباط/فبراير .)2022

)22-02980 X (A
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(ج)

القانو رقم  56المنرخ  11تموز/يولي  2017ال ي ينص على ضرورة مشاركة المرتة في

مجالس إدارة األجهزة الحكوميةي ح ث تمث النساء نسبة قدراا  30في الما ة على األق من تعضاء مجالس

اإلدارة في جميع المناصب؛
(د)

القانو رقم  60المنرخ  30تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2016ال ي عتمد تداب ر لضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما

(اـ)

القانو رقم  73المنرخ  18كانو األول/د سـمبر  2015ال ي ينص على تقد م المسـاعدة

(و)

القانو رقم  82المنرخ  24تشرين األول/تكتوبر  2013ال ي عترت قت اإلناث كجريمة

الصحة والتعليم والحما ة االجتماعية للمرااقات الحوام ؛
النوسية واالجتماعية للناجيات من العنف العا لي وتعج

تحديد الجناة؛

جنا ية وينص على تقد م المساعدة القانونية المجانية للنساء ضحا ا العنف الجنساني.
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التعج

وترحب اللجنة جهود الدولة الفرت الرامية إلى تحسـ ـ ـ ـ ن إراراا المنلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي والس ـ ـ ــيال ـ ـ ــاتي بهدت

القضاء على التم ز ضد المرتة وتعزيز المساواة ب ن الجنس ني مث اعتماد ما يلي:
(ت)

الخفة االلـ ـ ــتراتيجية الورنية ()2024- 2019ي التي تتضـ ـ ــمن رك زة تهدت إلى مكافحة

(ب)

الســيالــة الورنية ابنما تبدت وتنموا ()2022- 2017ي التي تشــجع ريادة األعمالي ما في

عدد المساواة ب ن الجنس ن؛
ذلك النسبة للنساء؛
(ج)

خفــة العم ـ الورنيــة لتكــافن الورص للمرتة ()2019- 2016ي التي تعتمــد تــداب ر لتعزيز

(د)

خفة العم الورنية لمكافحة االتجار األشــخاصي من خالل المرلــود التنو ي رقم 125

حقوق المرتة وحقها في المساواة؛
لعاد .2018
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وترحب اللجنة ت ضا بتصديق الدولة الفرتي في الوترة التي انقضت من النظر في تقريراا السابقي

على الصكوك الدولية التالية تو انضمامها إل ها:
(ت)

البروتوكول االختي ـ ــاري التو ـ ــاقي ـ ــة حقوق الفو ـ ـ المتعلق ـ ـ جراء تق ـ ــد م البالغ ـ ــاتي في

 16شباط/فبراير 2017؛
(ب)

اتوــاقيــة منظمــة العم ـ الــدوليــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

(ج)

البروتوكول االختياري التواقية منااضـ ـ ــة التع يب وغ ره من ضـ ـ ــروب المعاملة تو العقوبة

(د)

االتوــاقيــة الــدوليــة لحمــا ــة جميع األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص من االختوــاء القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريي في  24حزي ار /

 15حزي ار /يوني 2015؛

العمــال المنزل ني لعــاد ( 2011رقم )189ي في

القالية تو الالإنسانية تو المه نةي في  2حزي ار /يوني 2011؛
يوني .2011
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جيم  -أهداف التنمية المستدامة
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ترحـب اللجنـة بـالتـ ايـد الـدول الـ ي تأظى بـا أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة وتـدعو لى عمـال

المســـاواة بين الجنســـين بأكم القانوس والمســـاواة القانونيةل وقأكم الواوع والمســـاواة الفعليةل و قا حكا
جميع م ارحـ تنفيـ طةـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـا  .2030وتـ ِّر ر اللجنـة بـ هميـة ال ـدف 5
االتفـاقيـة
وتأث الدول َة الةرف
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعد التمييز جميع ا هداف السـةعة ع.ـر.
ِّ
على االعتراف بالنســــــاء بوحــــــف ن مأرم التنمية المســــــتدامة للدولة الةرف وعلى اعتما ــــــيا ــــــات

وا تراتيجيات منا ةة لتأقيق ذلك.

ال  -البرلماس
-8

ت.ــد اللجنة على الدور الأا ــم للســلةة الت.ــري ية

 A/65/38الجزء الثان

المر ق السـا

فالة تنفي االتفاقية تنفي ا امال وانظر

ل .وتدعو الجم ية الوطنية لى أس تتخ و قا لوالات ا الخةوات

الالزمــة لتنفيـ هـ ح المالحظــات الختــاميــة طالل الفترة الممتــدة من اآلس حتى حلول موعــد تقــديم التقرير

الدوري المقب

هاء -

طار االتفاقية.

واع القلق الرئيسية والتوحيات
حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين
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طار مواج ة جائأة مرض الفيرو

التاج وج و التعا

ترحــب اللجنــة ــالمعلومــات التي قــدمهــا الوفــد خالل الحوار والتي تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر إلى اعتمــاد خفــة ورنيــة

للفوارئ والمسـ ــاعدة االجتماعية تشـ ــم التحويالت الرقمية وت في  51,58في الما ة من النسـ ــاء من إجمالي
عدد المسـ ــتو دين .كما تالح المعلومات المقدمة عن البرامج الرامية إلى كوالة التف يم الشـ ــام ي التي تشـ ــك

النس ــاء  51,53في الما ة من المس ــتو دين منها .ومع ذلكي ال تزال اللجنة قلقة أل النس ــاء قد تض ــرر ش ــدة

من جا حة مرض الو رو

التاجي (كوف د )19-والتداب ر المتخ ة الحتوا هاي ال ليما سبب :فقدا الوظا في

ما في ذلك النس ـ ــبة للعامالت المنزليات؛ وتخفيض األجور؛ واللجوء إلى االقتص ـ ــاد غ ر الرل ـ ــمي؛ تو فقدا

في حالة نس ــاء الش ــعوب األص ــلية في المنارق التي كانت الس ــياحة ف ها النش ــاط الر يس ــي المدر

ل ــب ال ي

للدخ قب الجا حةي مما تدى إلى تواقم حاالت الجوع ولـ ــوء الت ة التي تواجهها نسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية.
كما س ـ ــاوراا القلق إزاء المعلومات التي تشـ ـ ـ ر إلى انتش ـ ــار القوالب النمفية الجنس ـ ــانية التي تبال في الت ك د

على دور المرتة بوص ـ ـ ــوها ربة ب ت ومقدمة للرعا ة تثناء الجا حةي وإزاء المعلومات عن التم ز ض ـ ـ ــد النس ـ ـ ــاء
م ايرات الهوية الجنسـ ــانية خالل فترات البقاء في المنزلي التي كا

سـ ــم ف ها القياد نشـ ــفة خارج المنزل

الجنس .كما س ــاوراا القلق إزاء المش ــاركة المحدودة للمرتة في اللجا الحكومية الرفيعة المس ــتوى

على تل ــا

المنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة لمعالجة آثار الجا حةي وإزاء عدد وجود تداب ر لكوالة المسـ ـ ـ ـ ـ ــاواة ب ن الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن ولتمك ن المرتة في

فترة التعافي.
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وتوحـ ـ اللجنة تماشـــيا مع م رت ا التوجي ية ب.ـ ـ س التزامات الدول ا طراف

ياق جائأة و يد  19-الصا رة
(ت)

 22نيساس/أبري  2020ب س تقو الدولة الةرف بما ال :

تنفي ا ـــــتراتيجيات مأد ة ا ـــــتجابة للجائأة و

المسـاواة بين الجنسـين من طالل وضـع المرأة
المستدا و قا هداف التنمية المستدامة؛

22-02980

االتفاقية

حـميم ج و التعا

ترة التعا

من ا ترم

لى تأقيق

ولوية ا ـتراتيجية لتأقيق الترير
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الجائأة

تنفيـ برام مأـد ة ا هـداف لمعـالجـة حـاالت الجوس و ـــــــــوء الترـ يـة الت تفـاومـ طالل

(ب)

مناطق ال.ــــــعوي ا حــــــلية وضــــــماس أس تســــــت دف التدابير الرامية لى التخفيف من ا ثر

االجتماع واالوتصـا ي للجائأة جميع ئات النسـاء بمن ي ن :النسـاء الريفيات؛ ونسـاء و تيات ال.ـعوي

مناطق نائية؛ والعامالت المنزليات؛ والم اجرات؛

ا حـــلية والمنأدرات من أحـ ـ أ ريق اللوات يع.ـــن

والالجئات؛ والنســـاء اللوات التمســن اللجوء؛ والنســـاء ذوات اإلعاوة؛ والمثليات ومز وجات المي الجنســ

ومراارات ال وية الجنسانية وحامالت حفات الجنسين؛
(ج)

أو كلية و

طةط التعا

لمرا رة المنازل
(د)

كفالة عد حصـــــر النســـــاء والفتيات
بعد ا زمة

ـــــياق تدابير اإلسالق

ـــــواء ان جزئية

أ وار جنسـانية نمةية و فالة الكف عن اعتةار الجنس م يا ار

عمليات اإلسالق المستقبلية؛

تعزيز وتيسـير الم.ـار ة المتسـاوية للمرأة بما ي.ـم نسـاء ال.ـعوي ا حـلية والنسـاء

المنأدرات من أحـ أ ريق والنسـاء ذوات اإلعاوة

جميع القةاعات السيا اتية.

برام التعا

الوطنية الر ـمية للدولة الةرف

الأماية الت.ري ية من التمييز
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تحي اللجنة علما جهود الدولة الفرت الرامية إلى وضـ ـ ــع إراراا التش ـ ـ ـريعي والسـ ـ ــيالـ ـ ــي المتعلق

المسـ ـ ــاواة ب ن الجنس ـ ـ ـ ن وعدد التم زي ما في ذلك االعترات التحرش الجنسـ ـ ــي تو غ ره من تنواع التحرشي

والتســل في مكا العم ي والعنص ـريةي والتح ز الجنســي بوصــوها ج ار م جنا ية .ب د تنها ال تزال تشــعر القلق
إزاء ما يلي:

(ت)

عدد كوا ة تنو التشـريعات والسـيالـات العامة المتعلقة المسـاواة ب ن الجنسـ ني في ياب

(ب)

عدد وجود تداب ر لمراجعة وتعدي األحكاد التي وترض تنها محايدة جنسـ ــانيا ولكنها تم ز

(ج)

الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

آليات شاملة للرصد والتق يم ونظم لجمع البيانات المتعلقة حقوق المرتة؛
ضد النساء والوتيات؛

االفتقار إلى تحكاد في اإلرار التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعي لحما ة المثليات ومزدوجات الم

وم ايرات الهوية الجنســانية وحامالت صــوات الجنس ـ ن من التم زي على تلــا
ما في ذلك عدد وجود لب انتصات وآليات لتقد م الشكاوى؛
(د)

التم ز المتداخ

نوع الجنس والم

الجنســيي

حكم الواقع ال ي تواجه  :نسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية والنسـ ــاء المنحدرات

من تص ـ ـ ـ ـ تفريقي؛ والنس ـ ـ ـ ــاء ذوات اإلعاقة؛ والنس ـ ـ ـ ــاء المص ـ ـ ـ ــا ات و رو

نقص المناعة البش ـ ـ ـ ـرية/اإليدز؛

والمهــاجرات اللواتي يلتمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن اللجوء والالجلــات؛ والمثليــات ومزدوج ـات الم ـ الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وم ــايرات الهويــة

الجنسانية وحامالت صوات الجنس ن.
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وتماشـيا مع الما ة  1من االتفاقية والتوحـية العامة روم  28و2010ل ب.ـ س االلتزامات ا

ـا ـية

للـدول ا طراف بموجـب المـا ة  2من االتفـاقيـة وتـ ي ار من اللجنـة بتقييم ـا لتقرير المتـابعـة الصـــــــــا ر

 13أيار/مااو  (CEDAW/C/PAN/CO/7/Add.1) 2016وقتوحــــــيات ا الوار ة فيا إن ا توحــــ ـ ب س
تقو الدولة الةرف بما ال :
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ن.ـــاء اليات لرحـــد تنفي الت.ـــريعات والســـيا ـــات الرامية لى ضـــماس المســـاواة بين

(ت)

الجنســين وعد التمييز القانون والفعل

لي ما

جميع المجاالت الت ت.ــمل ا االتفاقية بما

ذلك

من طالل اعتمـا أطر زمنيـة مأـد ة وتعزيز الموار الة.ـــــــــريـة والمـاليـة والتقنيـة لتعزيز المســــــــــاواة بين
جميع أنأاء اإلوليم؛

الجنسين

(ب)

المأاادة جنســـــانيا

بما

التصدي للتمييز سير المةاشر ضد المرأة بما

ذلك من طالل مراجعة وتعدا ا حكا

القانوس المدن ووانوس العم والقانونين الجنائ واإلجرائ الت تميز ضـــــد المرأة

ذلك فيما اتعلق بأقوق الميراث؛
(ج)

ي.ـــم نوس الجنس

تعدا القانوس روم  7المؤرخ  14شــةاف /براار  2018ب.ـ س مكا أة التمييز لكفالة أس
ـــا

للتمييز و فالة مكانية وحـــول المثليات ومز وجات المي الجنســ ومراارات

ال وية الجنسانية وحامالت حفات الجنسين لى اليات ال.كاوى
ببرام و يا ات ملمو ة لكفالة المساواة
(د)

حاالت التمييز الجنسان

جميع المجاالت الت ت.مل ا االتفاقية؛

وا ت دا ن

ن.ـــــاء وواعد بيانات ونظم حصـــــائية شـــــاملة لجمع بيانات مصـــــنفة حســـــب الجنس

وجنســـ ـانيا لتأداد ومعالجة ا شـــــكال المتعد ة والمتداطلة للتمييز ضـــــد المرأة وال ـــــيما ضـــــد النســـــاء
المنتميات لى ئات مأد ة من أكثر الفئات ت مي.ا.
مكانية لجوء المرأة لى القضاء و ُ ب االنتصاف
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تقر اللجنة نش ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة قانونية مجانية للناجيات من الجريمة ض النظر عن وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعهن

االجتماعي واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وفي جميع اإلجراءات القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يةي وترحب التداب ر المتخ ة للتعج

اإلجراءات

القضـا ية في محاكم األلـرةي ما في ذلك من خالل الـتخداد المعدات التقنية السـم ية والبصـرية تثناء جلسـات
االلــتماع القضــا يةي وزيادة وصــول نســاء الشــعوب األصــلية إلى العدالة من خالل محاكم األل ـرة المتنقلة في

مقارعة تش ريكوي .إال ت اللجنة ال تزال تشعر قلق إزاء ما يلي:

(ت)

عدد وجود معلومات عن التداب ر المتخ ة لكوالة إمكانية لجوء المرتة إلى القضـ ـ ـ ــاء ولـ ـ ـ ــب

(ب)

عدد وجود معلوماتي مص ـ ــنوة حس ـ ــب العمر والجنس واإلعاقة والوض ـ ــع من ح ث الهجرة

االنتصات في جميع مجاالت القانو ي ما في ذلك خالل جا حة كوف د19-؛
تو اللجوء تو رلب اللجوء والعرق واالنتماء اإلثنيي ش ـ ـ

الش ـ ــكاوى والتوص ـ ــيات الص ـ ــادرة عن مديرية حما ة

حقوق المرتة في مكتب تم ن المظالم خصوص انتهاكات حقوق اإلنسا والتم ز ضد المرتة؛
(ج)

ال ـ ــتخداد اتواقات اإلقرار ال نب في نظاد المالحقة الجنا ية في حاالت العنف الجنس ـ ـاني

(د)

ع ــدد توافر معلوم ــات عن الت ــداب ر الرامي ــة إلى كو ــال ــة إمك ــاني ــة لجوء ذوات اإلع ــاق ــة إلى

ضد المرتةي ما في ذلك قت اإلناث؛

القضاء ولب االنتصاتي من ف هن النساء اللواتي تعرضن لإلي اء والعنف في ب لات الرعا ة المنلسية؛

الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وتفب ق القوالـب النمفيـة التم زيـة من ِقلبـ موظوي إنوـاذ القـانو ي مـا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ
(اـ)
الشـ ــررةي مما عوق إمكانية لجوء نسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية والنسـ ــاء المنحدرات من تص ـ ـ تفريقي والالجلات

ورالبات اللجوء إلى القضـ ـ ـ ـ ــاءي ما في ذلك في حاالت العنف الجنسـ ـ ـ ـ ـاني ضـ ـ ـ ـ ــد المرتة ور لة إجراءات إنواذ
قوان ن الهجرة.

22-02980
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وتوحـــ اللجنة تماشــــيا مع توحــــيت ا العامة روم  33و2015ل ب.ـــ س مكانية لجوء المرأة لى

القضاء ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
وأل

اعتما طةة عم شـاملة لتأداث مكانية لجوء المرأة لى القضـاء والتعجي با و فالتا

جميع مجاالت القانوس بما

ذلك ما اتعلق بمسـائ ا ارضـ والممتلكات ووانوس العم

واإلجراءات اإل ارية وإجراءات ال جرة و فالة أس ت.ــــــم برام التعا

تواج ـا المرأة

والمواطنة

تدابير لمعالجة االنتكا ــــــات الت

مكـانيـة اللجوء لى القضـــــــــاء طالل جـائأـة و يـد 19-من طالل معـالجـة النقف

اإلبالغ عن الأاالت؛
(ب)

جمع معلومات مصــنفة حســب الجنس وجنسـانيا وحســب العمر والعرق واالنتماء اإلثن

والوضـع من حيث ال جرة أو اللجوء أو طلب اللجوء والأالة من حيث اإلعاوة فيما اتعلق بال.ـكاوى الت

اتلقاها مكتب أمين المظالم والق اررات الت اتخ ها ب .س انت اكات حقوق المرأة؛
(ج)

لراء اتفاوات اإلورار بال نب

(د)

تصــميم ا ــتراتيجية ووضــع مؤشـرات ت دف لى ضــماس مكانية لجوء ذوات اإلعاوة لى

الجنائية بموجب النظا الجنائ االت ام ؛

حاالت العنف الجنســــــان ضــــــد المرأة و فالة المالحقة

القضـــاء وإ طال تعداالت جرائية تســـتجيب لقعاوة وتو ير المعلومات

أشـــكال يسـ ـ

الوحـــول لي ا

طوال جراءات المأاكم وتأســــين مكانية الوحــــول الما ي لى المأاكم وإلى المترجمين ال.ــــفويين للرة

اإلشارة وإمكانية الوحول لى اليات تقديم ال.كاوى؛
(اـ)

تعزيز بناء القدرات ب.ـــك من ج للقضـــاة والمدعين العامين والمأامين وموفف

نفاذ

القانوس فيما اتعلق بالمســــــــاواة وعد التمييز ضــــــــد المرأة واعتما مؤشــــــ ـرات لكفالة ارة حاالت العنف

والتمييز الجنس ـان ضــد نســاء ال.ــعوي ا حــلية والنســاء المنأدرات من أح ـ أ ريق والالجئات وطالةات

اللجوء بةريقة تراع نوس الجنس.
الج از الوطن للن وض بالمرأة
- 15

ترحب اللجنة المعلومات المتعلقة االلتقالل السيالي والمالي للمعهد الورني للمرتةي وب نشاء شبكة

من اآلليـات الحكوميـة لتعزيز تكـافن الورص في بنمـاي وكيـانـات تخرى للنهوض ـالمرتةي مـا في ذلـك المجلس
الورني للمرتةي واللجنــة الورنيــة المعنيــة ــالعنف ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد المرتةي ومــديريت ـا العمــالــة والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنو الجنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيــة

(CEDAW/C/PAN/8ي الوقرات  37و  38و  40و  .)46ب د تنها ال تزال تشعر القلق إزاء ما يلي:
(ت)

عدد وجود رتبة و ازرية ونفاق عم للمعهد الورني للمرتة إلدارة وتنسـ ـ ـ ـ ق عمليات صـ ـ ـ ــنع

الســيالــات لضــما المســاواة ب ن الجنسـ ن على الصــع د الورنيي وعدد كوا ة مخصـصــات الم زانية حتى اآل

للوفاء بواليت ؛

(ب)

ع ـ ــدد وجود نظم تنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ق ب ن مختلف اآللي ـ ــات في جميع القف ـ ــاع ـ ــات وفي المن ـ ــارق

والمقارعات لتنو لــيالــات وبرامج المســاواة ب ن الجنسـ ني ومحدود ة الوعي لدى النســاء شـ

الورني للمرتة (المرجع نوس ي الوقرة )43؛
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(ج)

عدد وجود آليات في جميع قفاعات السـ ـ ـ ـ ــيالـ ـ ـ ـ ــات لكوالة إجراء مشـ ـ ـ ـ ــاورات منالـ ـ ـ ـ ــبة مع

المنظمات النسـا يةي والمشـاركة المجد ة لتلك المنظماتي ما شـم نسـاء الشـعوب األصـلية والنسـاء المنحدرات
من تص تفريقي والنساء ذوات اإلعاقةي في الجهاز الورني للنهوض المرتة.

- 16
منا ــةة

وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
وأل

تزويد المع د الوطن للن وض بالمرأة برتةة وزارية وضــــماس تخصــــيف مخصــــصــــات

الميزانية لتنفي ورحــد الســيا ــات

وزارة شؤوس المرأة على النأو المنصوص عليا

مجال المســاواة بين الجنســين والتعجي بعملية ن.ــاء
الخةة اال تراتيجية الوطنية للفترة 2024- 2019؛

مختلف القةاعات لتنفي الســــيا ــــات العامة

ويل

ن.ــــاء نظم تنســــيق أ ضـــ

(ج)

كفالة توا ر اليات لم.ـــــــــار ة منظمات المجتمع المدن النســـــــــائية

المساواة بين الجنسين وتعميم المساواة بين الجنسين؛
للن وض بالمرأة

مجال

الج از الوطن

مختلف القةاعات وعلى مســـــتوى المقاطعات والتعاوس مع ا ون.ـــــر المعلومات عن

التدابير الرامية لى تعزيز حقوق المرأة

مراكز المع د الوطن للمرأة.

التدابير الخاحة المؤوتة
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س ـ ـ ــاور اللجنة القلق إزاء تحكاد قانو االنتخا ات التي تقص ـ ـ ــر تفب ق التكافن في قوا م المرش ـ ـ ــح ن

على المناصـب المنتخبةي وال لـيما السـمال لزحزاب السـيالـية االلـتعاضـة عن المرشـحات مرشـح ن ذكور.

وتالح ت ضــا عدد وجود معلومات عن التداب ر الخاصــة المنقتة لتحق ق المســاواة الوعلية في جميع المجاالت

التي تشملها االتواقية الت لب على تهمي
- 18

النساء اللواتي يتعرضن ألشكال متعددة ومتداخلة من التم ز.

وتماشــيا مع الفقرة  1من الما ة  4من االتفاقية والتوحــية العامة روم  25و2004ل للجنة ب .ـ س

التدابير الخاحة المؤوتة توح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

تعدا وانوس االنتخابات لكفالة ترشــــــــيم أعدا متســــــــاوية من النســــــــاء للتنا س على

المناحــــــب الســــــيا ــــــية

اال تعاضة عن ن ب ور؛

جميع نظم الأكم

الدولة الةرف على الصــــــعيدان الوطن والمأل وإلراء

(ب)

زالــة الأواجز ا طرى الت تأول وس زيــا ة التنوس العرو والجر ار

(ج)

اعتمـا تـدابير طـاحـــــــــة مؤوتـة للتعجيـ بتأقيق المســـــــــاواة الفعليـة بين المرأة والرجـ

مرشأ ا حزاي السيا ية؛

تكوين ووائم

جميع المجاالت الت ت.ـــــــــمل ا االتفاقية وال ـــــــــيما لضـــــــــماس مكانية وحـــــــــول المرأة لى العمالة

والمناحـــــب على المســـــتوى اإل اري والتعليم والتمثي الدول

الضماس االجتماع ؛
ول

تخصـيف موار

والرعاية الصـــــأية والأصـــــول العا على

الميزانية لوضـع تدابير طاحـة مؤوتة ت دف لى التعجي بالمسـاواة

الفعلية والقضــــاء على التمييز المتداط ال ي اؤثر على نســــاء ال.ــــعوي ا حــــلية والمنأدرات من أحــ ـ
أ ريق

22-02980

والم اجرات والالجئات وطالةات اللجوء و ِّرقات ا
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القوالب النمةية التمييزية والممار ات الضارة
- 19

تحي اللجنة علما التداب ر الرامية إلى مكافحة القوالب النمفية الجنس ــانيةي وال ل ــيما مراجعة الكتب

المدرلــية للتصــدي للتصــوير الجنســاني للم ترة وللقوالب النمفية التم زيةي وتوعية الجمهور شـ
الجنس ن .غ ر ت اللجنة تشعر القلق ش
(ت)

ما يلي:

ال ـ ــتمرار القوالب النمفية الجنس ـ ــانية المتج رة شـ ـ ـ

األلـرة وفي المجتمعي وعدد وجود تداب ر لتوعية الرجال شـ
وعدد التم ز؛

المســاواة ب ن

تدوار ومس ـ ــنوليات المرتة والرج في

المسـاواة ب ن الجنسـ ن وحقوق المرتة في المسـاواة

(ب)

عــدد وجود معلومــات عن التــداب ر الراميــة إلى رص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد تنو ـ القــانو رقم  6لعــاد 2000

(ج)

ارتواع معدل انتشـ ــار حاالت حم المرااقات ب ن نسـ ــاء وفتيات الشـ ــعوب األصـ ــليةي وعدد

المتعلق بتنو مراجعة الكتب المدرلية من منظور المساواة ب ن الجنس ن؛

توافر معلومات عن التداب ر المتخ ة لتعزيز االلتقالل ال اتي في ممارلة حقوقهن الجنسية واإلنجابية.
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وإذ ت.ير اللجنة لى التوحية العامة روم  31للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العا

روم  18للجنة حقوق الةف و2019ل ب.ـ س الممار ـات الضـارة الصـا رين بصـفة م.ـتر ة وإلى توحـيات ا
السابقة و CEDAW/C/PAN/CO/7الفقرة 23ل إن ا توح ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

اعتما برام شــــــــاملة وطويلة ا ج ذات معااير ومؤشــــــ ـرات لتعدا المواقف النمةية

والمعااير الثقافية ب.ـــ ـ س مســـــؤوليات وأ وار المرأة والرج

جنســانيا على الصــعيد الوطن
و  5وأل من االتفاقية؛
(ب)

المجتمع مث تعليم مدر ـــــين مســـــتنيرين

وقرام ا بوة وا مومة سير المتأيزة جنســانيا تماشــيا مع الما تين  2وول

اعتما تدابير للرحــــد والتقييم المن جيين للتقد المأرز

حــــالم المناه التعليمية

بما يأقق اال ـــــــتخدا اإللزام للرة ومأتوى ور ـــــــو توضـــــــيأية ذات منظور طاص بأقوق اإلنســـــــاس
وجنسان

العم المدر

(ج)

والكتب المدر ية وتدريب المدر ين على تةبيق ا وا تخدام ا؛

اعتما ا ـــتراتيجية شـــاملة مجتم ية ومدر ـــية ت.ـــرم الرجال والفتياس

ت يئة بيئة

تمكينية تدعم تمكين النســــــاء والفتيات ب دف معالجة الممار ــــــات الضــــــارة وتريير المعااير االجتما ية

ا

ـــا ـــية الت يقو علي ا العنف الجنسـ ـ والمعااير االجتما ية المتعلقة بالصـــأة الجنســـية واإلنجابية

وحم المراهقات بما
(د)

ذلك

المجتمعات الريفية ومجتمعات ال.عوي ا حلية؛

تعزيز شـ ـراكات عالة مع و ـــائط اإلعال الرئيســـية لدعم تنفي برام التو ية وت.ـــجيع

المناو.ــات العامة ب.ـ س المســاواة بين الجنســين والت.ــجيع على ن.ــاء اليات للتنظيم ال ات تكف احت ار

طصوحيات ا ار وعلى التقيد ب ح اآلليات.
العنف الجنسان ضد المرأة
- 21

ترحب اللجنة التشـريعات في الدولة الفرت التي تعترت

قت اإلناث جريمة جنا يةي فضــال عن

اإلص ــالحات الرامية إلى تش ــديد العقوبات المتعلقة مختلف تش ــكال العنف الجنس ــيي ما في ذلك االغتص ــاب

واالل ـ ــت الل الجنس ـ ــي وال ـ ــت الل األروال في المواد اإل احية .كما تحي علما التداب ر الواردة في الس ـ ــيال ـ ــة
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العـامة لتكـافن الورص للمرتة (المرلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود التنو ـ ي رقم  244المنرخ  18كانو األول/د سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  )2012لمنع

العنف الجنساني ضد المرتة .غ ر ت اللجنة تشعر القلق إزاء ما يلي:
(ت)

ال ــتمرار وجود تش ــكال ش ــتى للعنف الجنسـ ـاني ض ــد المرتةي في األماكن العامة والخاص ــةي

ما في ذلك انتش ـ ـ ـ ــار العنف العا لي والعنف الجنس ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــد المرااقاتي في مراكز الرعا ة البديلة الس ـ ـ ـ ــكنيةي

وتـ ث راــا على النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذوات اإلعــاقــةي ونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليــة والمنحــدرات من تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تفريقي

(CEDAW/C/PAN/8ي الوقرة  )95والمهاجرات؛
(ب)

خفاب الكراهية والتحرش الجنسـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــد المثليات ومزدوجات الم

الجنسـ ـ ـ ــي وم ايرات

الهويـة الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيـة وحـامالت صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوـات الجنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ني وكراهيـة األجـانـب التي تنثر على المهـاجرات ورـالبـات

اللجوء والالجلات؛
(ج)

انخواض معدالت إدانة مرتكبي العنف الجنس ـ ـ ـ ـ ــاني ض ـ ـ ـ ـ ــد المرتةي مقارنة عدد الش ـ ـ ـ ـ ــكاوى

الواردةي ومحدود ة المعلومات عن ول ـ ـا

المرتة؛

(د)

الجبر ولـ ــب االنتصـ ــات المتاحة لضـ ــحا ا العنف الجنسـ ــاني ضـ ــد

الحواجز التي تحول دو اإلبالغ عن حاالت العنف الجنس ـ ـ ــاني ض ـ ـ ــد المرتة والحص ـ ـ ــول

على الدعم النوســي واالجتماعيي ما في ذلك خالل فترات الحجر الصــحي والبقاء في المنزل المرتبفة جا حة
كوف د19-؛

(اـ)

عدد تنس ـ ـ ق نظم جمع البيانات عن العنف ض ـ ــد المرتةي مما حول دو وجود فهم ش ـ ــام

له ه الظاارةي عترت التنوع اإلثني واإلقليميي ويحد من فعالية التداب ر الرامية إلى معالجة العنف الجنس ـ ــاني

ضد المرتة.
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وتوحـ اللجنة

ضـوء توحـيت ا العامة روم  35و2017ل ب.ـ س العنف الجنسـان ضـد المرأة

الصا رة تأداثاً للتوحية العامة روم  19ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

كفالة التنفي الفعل لجميع الت.ـريعات والتدابير المؤ ـسـية لمعالجة وإزالة جميع أشـكال

العنف الجنسـان ضـد المرأة مع ا ـت داف العنف ضـد النسـاء اللوات اواج ن أشـكاال متداطلة من التمييز
وال ــــيما المراهقات والنســــاء ذوات اإلعاوة ونســــاء ال.ــــعوي ا حــــلية والمنأدرات من أحــ ـ أ ريق
والم اجرات والالجئات وطالةات اللجوء ووضع معااير ومؤشرات للتقد وإطار زمن لرحد التنفي ؛
(ب)

زيا ة الموار الة.ـــــــــرية والتقنيـة والمـاليـة للمع ـد الوطن للمرأة وللجنـة الوطنيـة المعنية

بالعنف ضـد المرأة لتأسـين تنسـيق ورحـد وتقييم تنفي السـيا ـات الوطنية واإلوليمية والمألية لمنع العنف

الجنسان ضد المرأة والقضاء عليا وتزويدهما بالموار المالية لتعزيز عمل ما مع المجتمعات المألية
المقاطعات الت ترتفع ي ا معدالت العنف الجنسـان ضـد المرأة بما

وشيريكوي وقو ا
(ج)

ا تورو و و ليا و يراسوا ؛

جراء تأقيقــات ـــــــــريع ـة ونزي ــة

ذلك مقاطعات بنما وقنما أو ـ

جرائم الكراةيــة و راةيــة ا جــانــب الت تمس

الم اجرات والمثليات ومز وجات المي الجنســـ ومراارات ال وية الجنســــانية وحامالت حــــفات الجنســــين

وتو ير جبر ي.م التعويض لضأايا ه ح الجرائم؛
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التأقيق

(د)

زالة الأواجز الت تأول وس اإلبالغ عن حاالت العنف الجنســـان ضـــد المرأة و فالة

(اـ)

ذلك تو ير الم.ورة

الأاالت ومقاضاة مرتكبي ا وتقديم م لى العدالة؛

كفالة توا ر وتعزيز طدمات الدعم لضأايا العنف الجنسان

والخـدمـات النفســـــــ ـيـة واالجتمـا يـة وطـدمـات عـا ة التـ هيـ

النسـاء ضـأايا العنف الجنسـان

بما

و فـالـة تو ير المـووي والمعلومـات الموج ـة لى

جميع أنأاء الدولة الةرف بمن ي ن النسـاء ذوات اإلعاوة وتدريب

الموففين تدريةا منا ةا ورحد نو ية الخدمات المقدمة بانتظا ؛
(و)

تعزيز نظم ا لجمع البيانات و فالة وس البيانات اإلحصـــائية ب.ـ ـ س ال.ـــكاوى المتعلقة

بجميع أشــــــكال العنف الجنســـــان ضــــــد المرأة ترة جميع أشــــــكال العنف بما

ذلك العنف بوا ــــــةة

التكنولوجيا وأس المعلومات مصـــنفة حســـب العمر ونوس العنف والعالوة بين الضـــأية/أو الناجية والجان ؛

والمنةقة وفيما اتعلق ب شـــــــــكال التمييز المتداطلة ضـــــــــد المرأة وسير ذلك من الخصـــــــــائف االجتما ية
الديموسرافية ذات الصلة بما

ذلك عمر الضأية/الناجية.

العنف الجنسان ضد المرأة

المناطق الأدو ية
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تقر اللجنــة ــالمعلومــات التي قــدمتهــا الــدولــة الفرت عن التــداب ر الراميــة إلى االعترات ــاإلقــامــة

المنقتة لمدة  6لنوات على تلا

إنساني للنساء المهاجرات ضحا ا العنف الجنساني ضد المرتة .كما تعترت

التداب ر المتخ ة لتعزيز إمكانية اللجوء إلى القض ـ ـ ـ ــاء والحص ـ ـ ـ ــول على المش ـ ـ ـ ــورة القانونية من خالل خدمات

مكتب تم ن المظالم في المنارق الحدود ة والنا ية .غ ر ت اللجنة تالح
(ت)

قلق ما يلي:

انتشــار العنف الجنس ـاني ضــد المهاجراتي وال لــيما النســاء المنحدرات من تص ـ تفريقيي

من ف هن ذوات األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الهايتيي اللواتي عبر إقليم فجوة دارين التا ع للدولة الفرتي ما في ذلك حاالت

االختواء واالغتصـ ـ ـ ـ ـ ــاب والترا ب والتهديدات من جانب جهات فاعلة مسـ ـ ـ ـ ـ ــلحة غ ر حكوميةي والحواجز التي

تحول دو إمكانية لجوء الناجيات إلى القضـ ـ ــاء ولـ ـ ــب االنتصـ ـ ــاتي ودو حصـ ـ ــولهن على الرعا ة النوسـ ـ ــية
واالجتماعية والصحيةي والجبر؛
(ب)

الحواجز المحددة التي تحول دو التوادة المهاجرات العابرات إقليم فجوة دارين والالجلات

من برامج المس ـ ـ ــاعدة التي قدمها المعهد الورني للمرتةي س ـ ـ ــبب اش ـ ـ ــتراط تقد م الناجيات ش ـ ـ ــكاوى إلى مكتب
المدعي العاد كش ـ ــرط مس ـ ــبق للحص ـ ــول على المس ـ ــاعدة النوس ـ ــية واالجتماعية واالقتص ـ ــاد ة وغ راا من تنواع

المساعدة للضحا ا؛
(ج)

العدد المحدود من المالحقات القض ــا ية واإلدانات لمرتكبي العنف الجنسـ ـاني ض ــد النس ــاء

العابرات إقليم فجوة دارين والمعلومات عن حاالت إعادة إي اء النساء اللواتي تقدمن شكاوى.
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بما ال :

وإذ ت.ــــير اللجنة لى توحــــيت ا العامة روم  35و2017ل إن ا ُتوحــ ـ ب س تقو الدولة الةرف
(ت)

اعتما طةة طوارئ لمعالجة جميع أشـــــكال العنف ضـــــد الم اجرات العابرات وليم جوة

ارين والقضــــاء علي ا ا ــــتنا ا لى اتةاس ن

حقوق اإلنســــاس زاء ا زمة مع فالة وضــــع ــــيا ــــات

وتدابير موج ة لى الضأايا تراع الفوارق بين الجنسين لمعالجة الأالة؛
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(ب)

لراء شرف تقديم شكوى لى مكتب المدع العا لك تتسنى للمرأة اال تفا ة من برام

(ج)

تعزيز التعاوس وال.ــــ ـراكات مع المجتمع الدول والمجتمع المدن والمنظمات النســــــائية

مساعدة الناجيات التابعة للمع د الوطن للمرأة بما

ذلك المووي لضأايا العنف الجنسان ضد المرأة؛

لكفالة حصــول الم اجرات على المجموعة الكاملة من طدمات الدولة الةرف الت تو ر الجبر للناجيات من
العنف الجنسان ضد المرأة بما
(د)

ذلك

مجال الرعاية الصأية والدعم النفس واالجتماع ؛

تنفي تدابير الأماية لضــماس حياة و ــالمة النســاء ضــأايا العنف الجنس ـان وال .ـ و

عليا ومن بين م الفتيات وأ ار ا

ــرة وزيا ة توا ر المووي لضــأايا العنف الجنس ـان المعرض ـات لخةر

كبير وتخصيف الموار المالية لتلك المووي؛
(اـ)

ضــــماس مكانية لجوء المرأة برض النظر عن وضــــع ا لى القضــــاء

منةقة جوة

ارين الأدو ية مع تكثيف ج و الدولة الةرف للتأقيق مع ا شـخاص المسـؤولين عن االستصـاي وسيرح

من أنواس العنف ومعاوبت م وإن.ـــــاء الية اط نظا العدالة الجنائية لمعالجة ال.ـــــكاوى المتعلقة بالعنف

الجنسان ضد الم اجرات العابرات وضماس االعتراف بتدابير الأماية لل .و والناجيات؛
اللوات

(و)

جمع بيانات مصــنفة حســب الجنس والعمر والجنســية عن الم اجرات وطالةات اللجوء

طلن الدولة من طالل جوة ارين وووعن ضــأايا للعنف بما

معلومات عن نتائ التأقيقات والمأاكمة

االتجار بالنساء وا ترالل ن
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الأاالت المسجلة.

ذلك العنف الجنس ـ

ضــال عن

الةراء

تالح اللجنة قلق ما يلي:
(ت)

اش ــتراط التنق ب ن تركا الجريمة في تعريف االتجار الوارد في تشـ ـريعات الدولة الفرتي

(ب)

كو الدولة الفرت بلد منشـ ـ ـ وعبور ومقص ـ ــد لالتجار األش ـ ــخاص ألغراض االل ـ ــت الل

واو ما ال يتوق مع المعاي ر الدولية المتعلقة االتجار األشخاص؛

الجنسـ ـ ــيي والعم القسـ ـ ــريي وااللـ ـ ــترقاق الجنسـ ـ ــيي مما ينثر على النسـ ـ ــاء والوتيات (CEDAW/C/PAN/8ي

الوقرة )104ي وعدد وجود معلومات عن تداب ر تحديد اوية الضحا ا في قفاع العم ؛
(ج)

الــتخداد المنصــات القا مة على اإلنترنت إلخضــاع النســاء والوتيات لالتجار األشــخاصي

ما في ذلك تفبيقات الهاتف المحمولي والـتخداد مراكز التجم

ست جراا المتاجرو
(د)

األشخاص؛

والمنتجعات الصـحية والمنازل الخاصـة التي

انخواض عدد التحقيقات والمالحقات القضـا ية واإلدانات للمتجريني وال لـيما تثناء جا حة

كوف د19-ي وعدد وجود بروتوكوالت إلجراء تحقيقات ومالحقات قض ـ ــا ية فيما يتعلق الض ـ ــحا ا ال ين تعرفت

عل هم اللجنة الورنية لمكافحة االتجار األشخاص والشررة؛
(اـ)

زيادة ضـ ـ ــعف النسـ ـ ــاء ضـ ـ ــحا ا االتجار خالل الجا حة سـ ـ ــبب البفالة تو محدود ة فرص

الحص ــول على الض ــرورياتي ما في ذلك منتجات النظافة الص ــحيةي تو نقص الرعا ة الص ــحيةي ما في ذلك
ياب الخدمات الفبية للنساء تثناء الوالدة.

22-02980

11/22

CEDAW/C/PAN/CO/8
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ياق

وإذ ت.ير اللجنة لى توحيت ا العامة روم  38و2020ل ب .س االتجار بالنساء والفتيات

ال جرة العالمية إن ا توح ب س تقو الدولة الةرف بما ال :

تعزيز ج و ها لمكا أة االتجار بالنســــاء والفتيات وتعزيز العم المجدي مع أحــــأاي

(ت)

المصـلأة المعنيين بمن ي م النسـاء والفتيات

االتجار ومكا أتا؛
(ب)

حـنع القرار و

جع تعريف االتجار با شـــــخاص

جميع مراح الج و الرامية لى منع

ت.ـــــريعات ا والقانوس روم  79المؤرخ  9ت.ـــــرين

الثـان /نو مبر 2011ل متوا قـا مع االتفـاقيـة وقروتو ول بـاليرمو وجميع المعـااير الـدوليـة لأقوق اإلنســـــــــاس
ذات الصلة؛

(ج)

تخصـــــيف موار ب.ـــــرية وتقنية ومالية افية لوحدة تأداد ال وية والمســـــاعدة التابعة

(د)

مضـــــــاعفة ج و ها إلذ اء الوع بين الجم ور العا والمراهقات والنســـــــاء من طالل

لألمانة العامة المعنية بمكا أة االتجار با شخاص؛

و ــائ التواح ـ االجتماع والتةبيقات القائمة على اإلنترن

ب .س االتجار با شخاص وونوات اإلبالغ عنا؛

والمنتجعات الصــأية وحــالونات التجمي

(اـ)

وضـــع بروتو والت واليات واضـــأة إلجراء المالحقات القضـــائية والتأقيقات

(و)

اعتما تدابير للوواية وتقديم الدعم المتخصـف لى النسـاء ضـأايا العنف الجنسـ

بالنساء واعتما بروتو والت لتعميم اإلجراءات الم ار ية للفوارق بين الجنسين والم ار ية للةف ؛

االتجار

مراكز ا ـتقةال الم اجرين وتأسـين نظم حالة ضـأايا االتجار بالنسـاء والفتيات لى الخدمات االجتما ية
المنا ــةة وإن.ــاء موو متخصــصــة لضــأايا االتجار بالنســاء والفتيات بما

النساء الخاضعات للأماية.
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ذلك تدابير لضــماس ــالمة

وتالح اللجنــة ت الب ــاء قــانوني في الــدولــة الفرت .غ ر تنهــا تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر ــالقلق إزاء عــدد وجود

معلومات عن تداب ر كوالة إمكانية الوص ـ ـ ـ ــول الوعال للنس ـ ـ ـ ــاء اللواتي مارل ـ ـ ـ ــن الب اء إلى الرعا ة الص ـ ـ ـ ــحية
والحما ة االجتماعيةي وعن برامج للنساء ال ار بات في ترك الب اء.

وتوحــــ ـ اللجنة ب س تكف الدولة الةرف تو ير الرعاية الصــــــأية والأماية االجتما ية للنســــــاء
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اللوات يمار ـــــن الةراء وأس تعزز رص رار الدط للنســـــاء وأس تو ر برام للنســـــاء الراغةات

الةراء.

الم.ار ة
- 29

ترم

الأياة السيا ية والعامة على ود المساواة مع الرج
تالح اللجنة قلق ما يلي:
(ت)

انخواض تمث

المرتة في الجم ية الورنيةي ح ث تش ـ

(ب)

انخواض تمث

المرتة في الورع التنو يي ال لـ ـ ـ ـ ــيما عدد النسـ ـ ـ ـ ــاء المع نات كوزيراتي من

 71مقعداي ح ث مثلن  22,5في الما ة من تعضاء اله لة التشري ية؛

النســاء  16مقعدا فق من تص ـ

 31,3في الما ة في كانو الثاني/يناير  2021إلى  18,7في الما ة في ش ـ ـ ـ ــباط/فبراير 2022ي فض ـ ـ ـ ــال عن

التمث
12/22

المنخوض للمرتة في مناصـب صـنع القرار على مسـتوى البلد اتي ح ث ال تشـك النسـاء لـوى  11في
22-02980
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الما ة من رؤلــاء البلد اتي أل لدى  9فق من البلد ات والبلداتي من تصـ  81بلد ة وبلدةي ر يســاتي وفي
مناصب صنع القرار في السلفة القضا ية؛
(ج)

عدد فعالية قانو االنتخا ات في تعزيز التكافن ب ن الجنس ـ ني والتص ــدي لخفاب الكراهية

(د)

عدد وجود تداب ر لتعزيز مشــاركة نســاء الشــعوب األصــليةي والمنحدرات من تصـ تفريقيي

وللعنف ال ي تتعرض ل المرتة في المجال السيالي؛

والنساء ذوات اإلعاقة في الحياة السيالية والعامةي تو في المناصب القياد ة على الصع د الدولي.
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وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
وأل

تعدا القانوس روم  56لســـــنة  2017ال ي يعزز التكا ؤ بين الجنســـــين

االنتخابات

المألية والعامة بأيث انف على جزاءات على عد االمتثال لاللت از بالتكا ؤ؛ ووضــع ا ــتراتيجية لتعزيز
الم.ــار ة الكاملة والمتســاوية والأرة والديمقراطية للمرأة على ود المســاواة مع الرج

والعامة؛ و عم ترشــيأات المرأة وحمالت ا الســيا ــية بما

االنتخابية؛

ويل

تعزيز ال ياك

وجل

وضـــــع اليات لزيا ة تمثي المرأة

ال دف وتأداد حصف
(د)

ذلك من طالل بناء القدرات وتموي الأمالت

طار ا حزاي السيا ية لتس ي م.ار ة المرأة

مكانية وحــــول المرأة لى المناحــــب القيا ية

الأياة الســيا ـية

الأياة السيا ية؛

الوفائف التنفي ية واعتما تدابير طاحـــــة لتعزيز

الســــلةة القضــــائية بما ي.ــــم عمليات اطتيار مأد ة

ووائم ترشيم وضاة المأاكم الدنيا ووضاة المأاكم العليا؛

تنفي تدابير ت.ـــري ية لمكا أة طةاي الكراةية والمواقف الســـلبية تجاح م.ـــار ة المرأة

الأياة السـيا ـية وإذ اء الوع بين القا ة السـيا ـيين بمن ي م أعضـاء الجم ية الوطنية والجم ور

بالمساواة بين الجنسين والمساواة بين المرأة والرج
(اـل

حق الم.ار ة

تعزيز اليات تيســــــير م.ــــــار ة المرأة

الأياة السيا ية؛

الســــــاحة الدولية؛ واعتما تدابير ت.ــــــري ية

و ــيا ــاتية تعزز التنوس والم.ــار ة الســيا ــية على جميع المســتويات بما

ا حــلية والمنأدرات من أحـ أ ريق
الدولية بما

ذلك

المنظمات و

ذلك تمثي نســاء ال.ــعوي

وال.ــابات والنســاء الريفيات والنســاء ذوات اإلعاوة
المناحـــــب القيا ية

ال.ــؤوس

الةعثات الدبلوما ـــــية؛ وتنفي تدابير للأد

من المواقف السلبية المرتةةة بالنساء اللوات ي.رلن مناحب القيا ة الدولية الرفيعة المستوى.
الجنسية
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ترحـب اللجنـة ـاعتمـاد المرلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود التنو ـ ي رقم  10المنرخ  16كـانو الثـاني/ينـاير 2019ي لتفب ق

اتواقية عاد  1954المتعلقة مركز األشــخاص عد مي الجنســيةي والتداب ر التي اتخ تها الدولة الفرت للشــروع
في تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج

جميع الوالدات التي تحدث في مراكز عبور المهاجريني من ف هم األروال المولودو لنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

اايتيات .غ ر ت اللجنة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعر القلق إزاء التحد ات التي تواج األروال المولودو لنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء غ ر حا زات
للوثا ق الالزمة في الحص ـ ـ ـ ــول على وثا ق تس ـ ـ ـ ــج

الجنسية.
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22-02980

الموال د والهويةي مما يزيد من تعرض ـ ـ ـ ــهم لمخارر انعداد

وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :

13/22

CEDAW/C/PAN/CO/8

حـــــالم جراءات ا لتســـــجي المواليد وال وية ب دف ن.ـــــاء جراء لتســـــجي الوال ات

(ت)

ولل وية على ود المسـاواة ويسـ

الوحـول ليا من أج النسـاء وأطفال ن والتنفي الكام ال تفاويت عا

 1954وعا  1961المتعلقتين بوضـــع ا شـــخاص عديم الجنســـية واالعتراف بالوضـــع القانون لألطفال
المولو ان لنساء سير حائزات للوثائق الالزمة؛
(ب)

وضـــــــــع معـااير واليـات تراع الفوارق بين الجنســـــــــين

االعتراف بأالة انعدا الجنسية و عم عديم الجنسية من جانب الدولة.

جميع اإلجراءات من أجـ

التعليم
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ساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(ت)

ارتوــاع معــدالت األميــة ب ن النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مقــارنــة معــدالت الرجــال (CEDAW/C/PAN/8ي

الوقرة )142ي مما ينثر شـك خاص على نسـاء الشـعوب األصـلية والريفياتي واالفتقار إلى معلوماتي مصـنوة
حسـ ــب العمر واالنتماء اإلثني واإلعاقة والحالة االجتماعية واالقتصـ ــاد ة والوضـ ــع من ح ث الهجرة تو اللجوء
تو رلب اللجوءي ش ـ

للدرالة وتسربهن منها؛
(ب)
(ج)

حصــول الوتيات والنســاء على التعليمي وال لــيما معدالت التحاقهن المدار وإتمامهن

معدل تسرب المرااقات الحوام من الدرالة؛
عدد وجود إرار وإرشـ ـ ـ ـ ــادات شـ ـ ـ ـ ـ

التثقيف الجنسـ ـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ــام المنالـ ـ ـ ـ ــب على جميع

المستوياتي ورفض الولات المجتم ية للتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية؛

النساء في المجاالت الدرالية والمسارات المهنية غ ر التقل د ة؛

(د)

نقص تمث

(اـ)

الحواجز التي تحول دو حضـور نسـاء وفتيات الشـعوب األصـلية برامج تعليمية افت ارضـية

خالل فترة البقاء في المنزل تثناء جا حة كوف د19-ي وال ليما سبب االفتقار إلى األجهزة التكنولوجية.
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وإذ ت.ــير اللجنة لى توحــيت ا العامة روم  36و2017ل ب .ـ س حق الفتيات والنســاء

التعليم

ومالحظات ا الختامية الســـابقة و CEDAW/C/PAN/CO/7الفقرتاس  35و 37ل إن ا توحـ ـ ب س تقو
الدولة الةرف بما ال :
(ت)

وضــــع ا ــــتراتيجية ذات مؤشــ ـرات وأطر زمنية وابلة للقيا

اتعلق بتعليم المرأة بما

ذلك

لتقييم التقد المأرز فيما

مناطق ال.ـــــــــعوي ا حـــــــــلية و فالة قيا وزارة التعليم بجمع بيانات

حصـــــــــائية عن معدالت التأاو ن بالمدار

وإتمام ن للد ار ـــــــــة وتســـــــــرق ن من ا مصـــــــــنفة حســـــــــب

العمر واالنتمـاء اإلثن واإلعـاوـة والأـالـة االجتمـا يـة االوتصـــــــــا يـة والوضـــــــــع من حيـث ال جرة أو اللجوء

أو طلب اللجوء؛
المدار

(ب)

القضـــــــاء على وحـــــــم المراهقات الأوام ؛ وإن.ـــــــاء اليات رحـــــــد لكفالة امتثال برام

العامة والخاحـــــــة لوالية القانوس روم  60لعا 2016؛ ووضـــــــع برام

للمصـــرو ات المدر ـــية ورعاية ا طفال وحمالت عالمية
ال.ابات لى المدار

14/22

بما ي.ـــــــم تو ير أموال

حـــفوف المراهقات لتسـ ـ ي عا ة ا م ات

وةاع التعليم العا والخاص على حد واء؛

22-02980
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وضــــــع وإ طال برام

(ج)

المناه الد ار ــــــية ذات طار زمن ومعااير مرج ية ت.ــــــم

التثقيف ب.ـــ س حقوق المرأة والمســــاواة بين الجنســــين وال ورة اإليجابية و ور الرجال والفتياس
العنف الجنس والجنسان والممار ات الضارة و فالة بناء القدرات
(د)

منع

برام تعليم المدر ين الر مية؛

ت.ـــجيع اطتيار النســـاء والفتيات لمجاالت الد ار ـــة والمســـارات الوفيفية سير التقليدية

مث العلو والرياضــــيات وال ند ــــة وتكنولوجيا المعلومات الجدادة بما

والتوجيا الم نيين واتخاذ تدابير تأفيزية؛
(اـ)

ذلك عن طريق تقديم الم.ــــورة

تو ــــيع نةاق الترةية والموار الة.ــــرية والتقنية والمالية المخصــــصــــة للتعليم الثنائ

اللرة لنسـاء ال.ـعوي ا حـلية واعتما وتنفي ا ـتراتيجية لضـماس حصـول تيات ونسـاء ال.ـعوي ا حـلية
على التكنولوجيا مما اتيم ل ن التسجي

برام التعليم القائمة على اإلنترن .

العمالة
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ترحب اللجنة التشـ ـ ـ ـ ـريعات التي ل ـ ـ ـ ــنتها الدولة الفرت لمعالجة ومنع التحرش الجنس ـ ـ ـ ــي وغ ره من

تشـكال التم ز في مكا العم ي وبالمعلومات المتعلقة بوضـع حد تدنى لزجور لجميع العمال .ب د تنها تشـعر
القلق إزاء ما يلي:

المعدالت المرتوعة المتبقية للبفالة ب ن النسـ ـ ــاءي من ف هن الشـ ـ ــا اتي والوجوة المهنية في

(ت)

عمالة النساء مقارنة الرجال (في عاد  2019كا معدل العمالة يبل  55في الما ة للنساء و 78,8في الما ة

للرجال)ي وذلك سـ ـ ــبب األدوار السـ ـ ــا دة ب ن الجنسـ ـ ـ ن التي تنكد على العم المنزلي والرعا ة غ ر المدفوعي

األجر للمرتةي وتعل ق العقود خالل ج ــا ح ــة كوف ــد 19-الـ ـ ي تثر على  120 796وظيو ــة على األقـ ـ من

وظا ف المرتة؛

(ب)

ال ــتمرار الوجوة في األجور ب ن الجنسـ ـ ني والوصـ ـ المهنيي وترك ز النس ــاء في الوظا ف

المنخوض ـ ـ ـ ــة األجري وفي القفاع غ ر الرل ـ ـ ـ ــمي من االقتص ـ ـ ـ ــادي تو وظا ف العامالت المنزلياتي التي غالبا

ما توتقر إلى الحما ة االجتماعيةي مما عرض النساء لوقدا الدخ والسكن خالل جا حة كوف د19-؛
(ج)

الـ ـ ـ ــتمرار ممارلـ ـ ـ ــة اشـ ـ ـ ــتراط إجراء اختبارات الحم للنسـ ـ ـ ــاء للحصـ ـ ـ ــول على وظا ف في

القفـاع ن العـاد والخـاصي وعـدد وجود تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات عمـ لحمـا ـة الحوامـ من الوص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ من العمـ ي والتم ز

المســتمر ضــد رالبات اللجوءي ونســاء الشــعوب األصــليةي والمصــا ات و رو

والمثليات ومزدوجات الم
(د)

الجنسي وم ايرات الهوية الجنسانية وحامالت صوات الجنس ن في مكا العم ؛

عدد تنو اتواقية منظمة العم الدولية شـ ـ ـ ـ ـ ـ

وعدد امتثال تشـ ـ ـ ـ ـ ـريعات الدولة الفرت شـ ـ ـ ـ ـ ـ

للعامالت المنزليات مقارنة المعاي ر الدولية؛
التي تو د
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(اـ)

نقص المناعة البش ـرية/اإليدزي

نقص تمث

العمال المنزل ن لعاد ( 2011رقم )189ي

تحديد لـ ـ ـ ـ ـ ــاعات العم ي ووقت الراحةي والحد األدنى لزجور

المرتة في مناصـ ــب صـ ــنع القرار في الشـ ــركات الخاصـ ــة والعامةي والمعلومات

نحو  71في الما ة من الشركات لم توظف نساء على تعلى مستوى تنو ي.

وتماشــيا مع ال دف  5- 8من طةة التنمية المســتدامة لعا  2030ب .ـ س تعزيز العمالة الكاملة

والمنتجة والعم الالئق لجميع النساء والرجال توح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
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معالجة معدل الةةالة بين النســاء من طالل تدابير طاحــة مؤوتة ت.ــجع وتعزز وتيســر

(ت)

جميع وةاعات االوتصـا وال ـيما بالنسـةة ولئك اللوات انتمين

حصـول المرأة على العمالة الر ـمية
لى الفئات الم م.ة؛

ن.ــاء اليات رحــد تتعلق با جور و قا التفاقية منظمة العم الدولية ب .ـ س المســاواة

(ب)

ا جور لعا  1951وروم 100ل واعتما طةة عم لضـــــــماس حصـــــــول المرأة على عم ر ـــــــم مع

مراعاة التوجي ات الوار ة
سير الر م

توحـية منظمة العم الدولية روم  204و2015ل ب.ـ س االنتقال من االوتصـا

لى االوتصا الر م

(ج)

وال يما

ترة التعا

من جائأة و يد19-؛

ا طال نظا حماية اجتما ية ي.ـــــــــم العامالت

الوفائف المنخفضـــــــــة الدط ومن

ازاولن أعماال حرة وذلك لأماات ن من ه.اشة وضع ن بسبب قداس الدط ؛
(د)

تعزيز تنفي الت.ــــــــريعات لمكا أة التمييز

جراء اطتةارات الأم

المتساوية للمرأة والرج

مكاس العم

ومنع أرقاي العم من طلب

وتعزيز اليات ال.ــــــكاوى المتاحة للمرأة وإعدا حمالت عامة إلعا ة ت كيد الأقوق
مجال العم ؛

(اـ)

رحـــد تكوين مجالس اإل ارة

(و)

تنفيـ اتفـاقيـة منظمـة العمـ الـدوليـة ب.ـــــــ ـ س العمـال المنزليين لعـا  2011و189ل مع

للتعجي بوحول المرأة لى مناحب اإل ارة

ال.ـــر ات العامة والخاحـــة وتنفي تدابير طاحـــة مؤوتة

جميع القةاعات؛

كفالة تمتع العامالت المنزليات بمن ي ن الم اجرات بعم الئق وإمكانية وحـــول ن لى ـــب انتصـــاف
عالة لتقديم شكاوى ب .س اال ترالل واإل اءة من جانب أحأاي العم .

الصأة
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تالح اللجنة تنو تداب ر متصـ ـ ـ ــلة الصـ ـ ـ ــحةي ما في ذلك الخفة االلـ ـ ـ ــتراتيجية الورنية للحد من

معـدالت االعتالل والوفيـات النوـالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة والوفيـات في الوترة المحيفـة ـالوالدة للوترة  .2020- 2015إال تنهـا
تالح

قلق ما يلي:
(ت)

انتش ــار الوفيات النوال ــية ب ن نس ــاء الش ــعوب األص ــليةي وال ل ــيما النس ــاء اللواتي قمن في

ن ابي  -بوغلي كوماركا ومقارعة داريني وعدد إمكانية الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول إلى مرافق الرعا ة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية في منارق

الشعوب األصلية؛
(ب)

عدد وجود لوا

ولـ ـ ــيالـ ـ ــات محددة تتي إمكانية إنهاء الحم في الحاالت التي ت ذ بها

التشـ ـ ـريعاتي وال ل ـ ــيما في حاالت االغتص ـ ــاب ووجود خفر على حياة األدي وال ـ ــتمرار تجريم اإلجهاض في
حاالت تخرى؛
(ج)

ارتواع عدد حاالت الحم المبكري ومحدود ة إمكانية حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول عدد كب ر من المرااقات

الحوام المصــا ات و رو

نقص المناعة البش ـرية/اإليدز والنســاء والوتيات على المعلومات المتعلقة الحقوق

الجنسية واإلنجابيةي واأللال ب الحديثة لمنع الحم ي وخدمات اإلجهاض الم مو ؛
(د)

إجراء التعقيم القســري لنســاء الشــعوب األصــلية والوتيات والنســاء ذوات اإلعاقةي بناء على

رلب ررت ثالث ودو موافقتهن الحرة المسبقة والمستن رة.

16/22
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وت.ـير اللجنة لى مالحظات ا الختامية السـابقة و CEDAW/C/PAN/CO/7الفقرات  41و 43

و 45ل وتوح ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
والوفيات

(ت)

تقييم نتائ الخةة اال ـــتراتيجية الوطنية للأد من معدالت االعتالل والوفيات النفا ـــية

الفترة المأيةة بالوال ة للفترة  2020- 2015وإ طال ا ــــتراتيجيات وقرام جدادة للتصــــدي

ال نت.ــار الوفيات النفا ــية بين نســاء ال.ــعوي ا حــلية والمنأدرات من أحــ أ ريق
الصأة والأقوق الجنسية واإلنجابية
(ب)

مناطق ال.عوي ا حلية؛

بما

ذلك برام

التصـــدي الرتفاس معدل الوفيات النفا ـــية من طالل ضـــماس الرعاية الكافية وب الوال ة

وأثناء الوال ة وقعدها وضــــماس الوحــــول لى م ار ق الرعاية الصــــأية
المناطق الريفية؛

اعتما أهداف حــــأية مأد ة

(ج)

جميع أنأاء البلد وال ــــيما

الخةط الوطنية واإلوليمية الرامية لى تأســــين رص

حصـــول جميع النســـاء وال ـــيما نســـاء ال.ـــعوي ا حـــلية والمنأدرات من أحـ ـ أ ريق والنســـاء ذوات

اإلعاوة على الخدمات الصــــأية واليات الرحــــد الت ت.ــــم تعاوس وم.ــــار ة المرأة ومنظمات المجتمع

المدن النسائية؛
(د)

اعتما

ــيا ــة عامة لضــماس حصــول المرأة على طدمات اإلج اض ب.ــك م موس

حاالت االستصـاي ووجو طةر على حياة المرأة وتعدا وانوس العقوقات إلضـفاء ال.ـر ية على اإلج اض
جميع الأاالت ا طرى بما
(اـ)

ذلك

حالة فام المأار أو وجو عيوي طلقية شدادة

كفالة حصــــــــول المراهقات وال.ــــــــابات على المعلومات الكافية عن الصــــــــأة والأقوق

الجنســـية واإلنجابية بما

ذلك عن منع حم المراهقات وا مراض المنقولة باالتصـــال الجنســ

بأمالت تو ية ب.ـ س ا شـكال الأداثة لمنع الأم
الأم الم مونة والميسـورة التكلفة وال ـيما

ا حلية والمنأدرين من أح أ ريق ؛
(و)

والقيا

بما يكف حصـول النسـاء والمراهقات على و ـائ منع

المناطق الريفية والنائية بما

ذلك مجتمعات ال.ـعوي

منع التعقيم القســري لنســاء ال.ــعوي ا حــلية وللنســاء ذوات اإلعاوة بما

طريق لراء ا حكا القانونية الت تســـــمم بتعقيم النســـــاء ذوات اإلعاوة على أ ـــــا

طلب أ ار ا

الجنين؛

ذلك عن

اإلعاوة وقناء على

ـــرة أو أولياء ا مور؛ و فالة أس تبدي المرأة ائما موا قت ا الأرة المســـةقة والمســـتنيرة فيما

اتعلق بالتعقيم؛ ووضـــــع برام على الصـــــعيدان الوطن واإلوليم لتو ير مكانية حصـــــول النســـــاء ذوات

اإلعاوة على الصأة والأقوق الجنسية واإلنجابية.

اال تأقاوات االوتصا ية واالجتما ية والتمكين االوتصا ي للمرأة
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تالح اللجنـة المبـادرات الراميـة إلى تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع ريـادة المرتة لزعمـالي وبرامج القروضي مـا في ذلـك

القروض الزراعيةي وتسه الت وتعاونيات اإلنتاج الزراعي .ب د تنها ال تزال تشعر القلق إزاء ما يلي:
(ت)

عدد وجود تق يمات لزثر الوعلي له ه البرامج الزراعية على المرتة الريفية؛

(ب)

األثر الس ــلبي لس ــيال ــات السـ ـرية الماليةي واإلبالغ على الص ــع د المنلـ ـس ــيي والس ــيال ــات

الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريبيــة في الــدولــة الفرت على حقوق المرتة في إقليمهــا وعلى قــدرة الــدول األخرى األررات على تعبلــة

تقصى قدر من الموارد للنهوض حقوق المرتة؛
22-02980
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(ج)

انخواض النس ــبة الملوية للنس ــاء اللواتي تش ــملهن الت فية الض ــما االجتماعيي وال ل ــيما

(د)

حاالت الوقر والحرما ي ما في ذلك انعداد األمن ال ا يي ب ن النسـ ـ ـ ــاءي من ف هن ربات

سبب انتشار العمالة غ ر الرلمية ب ن النساء؛

األلــر الم يشــيةي والنســاء ذوات اإلعاقة تو من يتول ن رعا ة تفراد تلــر ذوي إعاقةي والنســاء الريفياتي ونســاء

الشعوب األصليةي والمنحدرات من تص تفريقيي والمهاجرات والالجلات.
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وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
ا ج القصــير والمتو ــط والةوي

(ت)

جراء تقييمات ثر البرام الز ار ية على المرأة

(ب)

جراء تقييمات ثر ـــــيا ـــــات الســـــرية المالية واإلبالغ على الصـــــعيد المؤ ـــــســــ

وإعا ة حياسة البرام الز ار ية لتأقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وتمكين المرأة اوتصا يا؛
الدولة الةرف على حقوق المرأة والمســـاواة الفعلية بين الجنســـين

والســـيا ـــات الضـــريبية

الةرف والدول ا طراف ا طرى؛ واعتما تدابير بما

وةاعات الخدمات المالية والم نية المألية التابعة ل ا

الدولة

ذلك ت.ـريعات واليات للروابة لكفالة عد م.ـار ة

ترتيةات تجنب الضـرائب عبر الوطنية الت تأد

من ودرة الدولة الةرف على تأقيق المســـــاواة الفعلية بين الجنســـــين؛ وإجراء اإلحـــــالحات الالزمة ب.ــــ س

السيا ات الضريبية ب دف معالجة عد المساواة و فالة التمكين االوتصا ي للمرأة؛
وجل

وضــع نظا وا ــتأقاوات شــاملة للضــماس االجتماع ؛ وتنفي ا ــتراتيجية وطنية وجدول

زمن لضــماس التأاق النســاء العامالت لأســاب ن الخاص والنســاء العامالت

االوتصـــــــــا و
االجتماع

ا عمـال المتصـــــــ ـلـة بـالرعـايـة أو

ورحد نظم االلتأاق؛

(د)

تنفي

الوفـائف ذات الـدطـ المنخفض بنظـا الضـــــــ ـمـاس

ـيا ـات عامة وطةط عم ذات أطر زمنية للقضـاء على الفقر بين النسـاء ذوات

اإلعاوة ونســـاء ال.ـــعوي ا حـــلية والنســـاء المنأدرات من أحــ أ ريق

م.ــار ت ن

القةاس سير الر ــم من

والنســـاء الم اجرات مع فالة

تمكن ن اوتصــا يا و رص اكتســاي الم ارات الالزمة للم.ــار ة
مةا رات ريا ة ا عمال الت
ِّ

مختلف وةاعات االوتصا .

المرأة الريفية
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سـاور اللجنة القلق إزاء عدد وجود معلومات تتعلق النسـبة الملوية للنسـاء الريفيات المسـتو دات من

برامج القروضي وحصـ ــول نسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية والمنحدرات من تص ـ ـ تفريقي على قروضي وعدد وجود

تداب ر لكوالة حصـ ـ ـ ـ ــول النسـ ـ ـ ـ ــاء المسـ ـ ـ ـ ــتو دات من القروض على خدمات إرشـ ـ ـ ـ ــاد ة لكوالة لـ ـ ـ ـ ــداد القروض.

كما سـ ــاوراا القلق إزاء عدد وجود معلومات عن آليات كوالة مشـ ــاركة المرتة الريفية في منافع مشـ ــاريع التنمية
الزراعية على مستوى المقارعاتي وإزاء محدود ة فرص الحصول على ملكية األراضي.
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وتوح ـ اللجنة تماشــيا مع توحــيت ا العامة روم  34و2016ل ب .ـ س حقوق المرأة الريفية ب س

تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

من أح ـ أ ريق

18/22

زيا ة رص حصــول النســاء الريفيات بمن ي ن نســاء ال.ــعوي ا حــلية والمنأدرات

على وروض بدوس أ ــعار ائدة أو ب ــعار ائدة منخفضــة وإمكانية مزاولت ن أن.ــةة
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وا ـــــــــتفـا ت ن من رص ريـا ة ا عمـال ب ـدف مكـا أـة الفقر و عم الن وض بـالمرأة الريفيـة

مـدرة للـدطـ

وتعزيز أمن حيازت ا لأل راض ؛
(ب)

كفالة ا ـــــتجابة ـــــيا ـــــات وقرام وم.ـــــاريع التنمية الز ار ية ل دف المســـــاواة بين

الجنسـين والتصـدي بفعالية لأالة المرأة الريفية مع فالة م.ـار ت ا المجدية
الز ار ية واإلنمائية بما
(ج)

ذلك بخصوص الق اررات المتعلقة با تخدا ا راض ؛

وضـع وتنفي السـيا ـات

وضــــع ــــيا ــــات وقرام لكفالة التمكين االوتصــــا ي للمرأة الريفية والعم مع نســــاء

ال.ــعوي ا حــلية والمنأدرات من أح ـ أ ريق

برام وصــيرة ومتو ــةة وطويلة ا ج ب .ـ س تخفيف

حدة الفقر و فالة مكانية وحـــــول المرأة الريفية لى الخدمات ا

ـــــا ـــــية بما

ذلك الســـــكن والمياح

النظيفة والصرف الصأ والك رقاء ضال عن الفرص االوتصا ية والتقد التكنولوج .

نساء ال.عوي ا حلية والمنأد ارت من أح أ ريق
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تالح اللجنة قلق ما يلي:

(ت)

ت االتواقات الورنية ب ن النسـ ــاء المنحدرات من تصـ ـ تفريقي ونسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية

(ب)

ت نسـ ـ ـ ــاء الشـ ـ ـ ــعوب األصـ ـ ـ ــلية والمنحدرات من تص ـ ـ ـ ـ تفريقي يواجهن تم از عرقيا وإثنيا

والمرشح ن الر ال ن لتنو ليالات لتحس ن حالة المرتة لم يتم الوفاء بها؛

وجنس ـ ــانيا متداخال وتوج عدد المس ـ ــاواة الس ـ ــا دةي ما في ذلك ارتواع مس ـ ــتويات البفالةي وعدد توافر خدمات

الرعا ة الص ـ ــحية الكافيةي والحواجز التي تحول دو ال ـ ــتوادتهن من التمك ن االقتص ـ ــادي ومن المش ـ ــاركة في
الحياة العامة والسيالية؛
(ج)

تن ال توجد آليات للحص ـ ـ ــول على موافقة حرة ومس ـ ـ ــتن رة من نس ـ ـ ــاء الش ـ ـ ــعوب األص ـ ـ ــلية

والمنحدرات من تص ـ ـ ـ تفريقي ومش ـ ـ ــاركتهن في إجراءات ص ـ ـ ــنع القرار المتعلقة الس ـ ـ ــيال ـ ـ ــات العامة والبرامج

والمشاريع االلتثمارية؛
(د)

تن ال تجري تق يمات لزثر الب لي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عواقب مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع االل ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار والبنية التحتية

والتعدين والصـ ــناعات الزراعية على حقوق اإلنسـ ــا الواجبة لنسـ ــاء الشـ ــعوب األصـ ــلية والمنحدرات من تصـ ـ
تفريقي في ضوء الشواغ الراانة المتعلقة التداور الب لي والحد من مخارر الكوارث.
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وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
االتفاوات الوطنية المبرمة بين منظمة نسـاء ال.ـعوي ا حـلية

(ت)

تنفي الق اررات الوار ة

(ب)

التصـــدي للتمييز العنصـــري ضـــد النســـاء المنأدرات من أحــ أ ريق ونســـاء ال.ـــعوي

(ج)

ــيا ــاتية على الصــعيدان الوطن واإلوليم لتأقيق

والمنأدرات من أح أ ريق والدولة الةرف الت ووع ا رئيس الدولة الةرف؛

ا حلية مث التمييز ضد النساء والفتيات اللوات اتر ن شعرهن طبي يا على الةريقة ا ريقية؛
اعتما ا ــتراتيجية ت.ــم برام

المســـــــاواة الفعلية لنســـــــاء ال.ـــــــعوي ا حـــــــلية والمنأدرات من أحــــــ أ ريق

ت.مل ا االتفاقية؛

22-02980
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(د)

كفالة الم.ــــار ة المجدية لنســــاء ال.ــــعوي ا حــــلية والمنأدرات من أحــ ـ أ ريق

عمليات حــنع القرار المتعلقة با ــتخدا أراضــ ال.ــعوي ا حــلية التقليدية وإن.ــاء اليات ت.ــاور عالة

لضــماس الموا قة الأرة المســةقة والمســتنيرة لنســاء ال.ــعوي ا حــلية وتقييم أثر الم.ــاريع الضــخمة على

حقوق نساء ال.عوي ا حلية والنساء المنأدرات من أح أ ريق والتخفيف منا؛
(اـ)

حماية مكانية حصول نساء ال.عوي ا حلية على ندات الملكية الجما ية راضي ن
وحماات ن من الةر بسـبب أعمال وأن.ـةة ال.ـر ات الكبيرة

وملكيت ن لتلك ا ارضـ

مجال الصـناعات

اال تخراجية وتأداد واجب المستثمرين من القةاعين العا والخاص أس يعتر وا بتقا م المنا ع فيما اتعلق

بم.ـاريع التنمية وا ـتخدا الموار الةبي ية وأ ارضـ نسـاء ال.ـعوي ا حـلية والمنأدرات من أحـ أ ريق
سراض أطرى واعتما

من أح أ ريق

ــيا ــات تنف على تعويض وجبر الضــرر لنســاء ال.ــعوي ا حــلية والمنأدرات

المناطق المت ثرة لةا بم.اريع اال تثمار.

النساء الم اجرات والالجئات وطالةات اللجوء
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ترحب اللجنة اإلرار القانوني ال ي مكن النســاء رالبات اللجوء من الحصــول على تصــاري عم

تثناء انتظار البت في منحهن مركز الالجئ .غ ر تنها تش ـ ـ ــعر القلق إزاء الض ـ ـ ــعف ال ي تواجه المهاجرات
والالجلات ورالبات اللجوءي وال لـ ـ ـ ـ ــيما ذوات الوضـ ـ ـ ـ ــع غ ر القانونيي سـ ـ ـ ـ ــبب االفتقار إلى شـ ـ ـ ـ ــبكات الدعمي
ومحدود ة فرص الحص ـ ـ ـ ــول على ل ـ ـ ـ ــب ال ي ي والتعليمي والرعا ة الص ـ ـ ـ ــحيةي وحاالت االل ـ ـ ـ ــت الل والتم ز

المتداخ ي التي تواقمت خالل جا حة كوف د .19-كما سـ ـ ـ ـ ـ ــاوراا القلق إزاء عدد وجود إجراءاتي في لـ ـ ـ ـ ـ ــياق

رلبـات اللجوءي لمتـا عـة المفـالبـات الورد ـة في حـالـة ت ر الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب الزواج تو الفالق
عدد إص ـ ــدار وثا ق لورادى مجموعة تلـ ـ ـرية في ل ـ ــياق

تو االنوص ـ ــال القانوني .ويس ـ ــاوراا القلق ك لك شـ ـ ـ

رلبات الحص ـ ــول على مركز الالجئي مما حد من إمكانية حص ـ ــول النس ـ ــاء والوتيات الالجلات على الحقوق
والخدمات في المجتمع المحلي.
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وتماشـــــيا مع التوحـــــية العامة روم  26و2008ل للجنة ب.ــــ س العامالت الم اجرات وتوحـــــيت ا

العامة روم  32و2014ل ب.ــ ـ س ا بعا الجنســــانية لمر ز الالجئ والجنســــية وانعدا الجنســــية توحــ ـ
اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

كفالة أس البرام االجتما ية بما

جـائأـة و يـد 19-وأثنـاء التعـا

المرهقة لال ــــتفا ة من ه ح البرام

ذلك "طةة بنما ــــوليداريو" المعتمدة

من ـا ت.ـــــــ ـمـ الم ـاجرين والالجئين وطـالب اللجوء وتزيـ المتةلةـات
وال ــــيما تلك المتعلقة بنوس الوثائق أو عقو العم

المصرفية الموجو ة لدى المستفيدان المأتملين؛
(ب)

كفالة االعتراف ب ي تريير

(ج)

أو الأســــابات

الأالة الزوجية للنســـــــاء اللوات يةلبن اللجوء وإمكانية

مواحـــلة طالةات اللجوء متابعة طلةات اللجوء الفر ية ال ـــيما
العائل أو الةالق؛

ــــياق

حاالت النســـاء اللوات اواج ن العنف

ازلـة الأواجز اإل اريـة الت تواج ـا النســــــــــاء والفتيـات الالجئـات وطـالةـات اللجوء

الأصــول على وثائق ال وية وه وثائق ضــرورية بالنســةة ل ن للأصــول على الرعاية الصــأية والســكن
والتعليم والأماية االجتما ية؛

20/22
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الأد من الت طيرات

(د)

جراءات تأداد الالجئين والق اررات المتعلقة باال ـــتئناف بما

ذلك عن طريق زيا ة الموار الة.رية والتقنية والمالية للمكتب الوطن النتةاح الالجئين.
النساء ذوات اإلعاوة
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تالح اللجنة قلق التش ـ ـريعات التي تحد من األالية القانونية لزش ـ ــخاص ذوي اإلعاقة وتنثر ت ث ار

مباشـ ار على النسـاء ذوات اإلعاقةي مما حد من حقهن في الزواجي وفي ممارلـة حقوق الوالد ةي وفي الوصـول
إلى العدالة .كما س ـ ـ ـ ــاوراا القلق إزاء المعلومات المتعلقة انتش ـ ـ ـ ــار نهج الرعا ة االجتماعية الخاص التداب ر

الس ـ ــيال ـ ـاتية المتعلقة األش ـ ــخاص ذوي اإلعاقةي وتثر ذلك على االعترات النس ـ ــاء ذوات اإلعاقة كص ـ ــاحبات

حقوقي وفقا للقانو الدولي لحقوق اإلنسا .
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وقرامج ا

وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

وضــع أهداف وطةوف عم واضــأة فيما اتعلق بالمســاواة بين الجنســين

مجال اإلعاوة وضماس أس تعال السيا ات والبرام

للتمييز ضد النساء والفتيات ذوات اإلعاوة؛

ــيا ــات ا

مختلف القةاعات ا شكال المتداطلة

(ب)

زالة القيو المفروضـــــــة على ا هلية القانونية للنســـــــاء ذوات اإلعاوة و فالة مكانية

(ج)

وضـع وتنفي ت.ـريعات لكفالة مكانية الوحـول لى جميع أماكن العم

وإتاحة الوحـول

(د)

وضــــع بيانات وإحصــــاءات عن النســــاء ذوات اإلعاوة مصــــنفة حســــب العمر والجنس

وحول ن لى القضاء وحماات ن من العنف الجنسان ؛
الما ي لى المةان الأكومية وتو ير المعلومات
والمووع واإلعاوة.

أشكال ميسرة مث طريقة بري ولرة اإلشارة؛

الزواج والعالوات ا ُ َ رية
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ساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:
(ت)

عدد وجود معلومات عن التداب ر المتخ ة لتولــيع نفاق الملكية الزوجية المشــتركة لتشــم

الممتلكات غ ر الملمول ـ ـ ــةي وال ـ ـ ــتحقاقات الت م ن على المعاش ـ ـ ــات التقاعد ةي وغ راا من األص ـ ـ ــول الوظيفية

ولكوالة تقسيم الممتلكات المشتركة التساوي واإلنصات عند الفالق؛

الجنس ـ ـ ـ ــي وم ايرات الهوية الجنس ـ ـ ـ ــانية وحامالت ص ـ ـ ـ ــوات

(ب)

ت المثليات ومزدوجات الم

(ج)

العبء غ ر المتنالب الواقع على المرتة فيما يتعلق مسنوليات تربية األروال.

الجنس ن ال يتمتعن المساواة فيما يتعلق الزواج والعالقات األلريةي ما في ذلك المسنوليات الوالد ة؛
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وتوح اللجنة ب س تقو الدولة الةرف بما ال :
(ت)

اعتما مةا ئ توجي ية ب.ــــــــ س االعتراف بالعم المنزل سير الم جور سراض توزيع

الممتلكات الزوجية الم.ــــتر ة و لك ب.ـــ س تعويض الزوج المأرو اوتصــــا يا ال ــــتخداما

جراءات

الةالق و قا للتوحـــية العامة روم  29و2013ل للجنة ب.ـ ـ س الما ة  16من االتفاقية واآلثار االوتصـــا ية

المترتةة على الزواج والعالوات ا

22-02980

رية وعلى سخ الزواج وإن اء العالوات ا

ريةل؛
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(ب)

حماية حقوق المثليات ومز وجات المي الجنس ـ ومراارات ال وية الجنســانية وحامالت

(ج)

كفالة أس يكوس للمرأة والرج نفس الأقوق والمســؤوليات

حفات الجنسين فيما اتعلق بالزواج والعالوات ا
رية بما

وعند سخ الزواج وإن اء العالوات ا

رية؛

ذلك المساواة

الزواج والعالوات ا

الأقوق الوالدية.

ــرية

تعدا الما ة  20و1ل من االتفاقية
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أوري ووـ ممكن تعـداـ المـا ة  20و1ل من

ت.ـــــــــجع اللجنـة الـدولـة الةرف على أس تقبـ

االتفاقية ب .س مدة اجتماعات اللجنة.
عالس ومن اج عم بيجين
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ت يب اللجنة بالدولة الةرف أس تســــــتخد عالس ومن اج عم بيجين وأس تواحــــ ـ تقييم عمال

الأقوق المكر ـة

االتفاقية

ـياق ا ـتعراض تنفي اإلعالس ومن اج العم بعد مرور  25ـنة على

اعتما هما من أج تأقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرج .
تعميم المالحظات الختامية
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تةلـب اللجنـة لى الـدولـة الةرف أس تكفـ تعميم هـ ح المالحظـات الختـاميـة وس بةـاء بـاللرـات

الر مية للدولة الةرف على مؤ سات الدولة المعنية على جميع المستويات والمستوى الوطن والمستوى

اإلوليم والمســـتوى المأل ل وال ـــيما على الأكومة والجم ية الوطنية والســـلةة القضـــائية للتمكين من
تنفي ها بالكام .

التصداق على المعاهدات ا طرى
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تالحظ اللجنة أس انضــما الدولة الةرف لى الصــكوم الدولية الرئيســية التســعة لأقوق اإلنســاس

من ش ـ نا أس يعزز تمتع المرأة بأقوق اإلنســاس والأريات ا

ــا ــية الواجةة ل ا

جميع جوانب الأياة.

ولـ لـك ت.ـــــــــجع اللجنـة الـدولـة الةرف على التصـــــــــداق على االتفـاقيـة الـدوليـة لأمـايـة حقوق جميع العمال

الم اجرين وأ ار أ رهم الت لم تصةم الدولة الةرف بعد طر ا ي ا.
متابعة المالحظات الختامية
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تةلـب اللجنـة لى الـدولـة الةرف أس تقـد

المتخ ة لتنفي التوحيات الوار ة

سضـــــــــوس عـامين معلومـات طةيـة عن الخةوات

الفقرات  14وجل و  16وأل و  30وأل و  44وأل الوار ة أعالح.

عدا التقرير المقب
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تـدعو اللجنـة الـدولـة الةرف لى تقـديم تقريرهـا الـدوري التـا ـــــــــع الـ ي يأين موعـد تقـديمـا
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وتةلب اللجنة لى الدولة الةرف اتةاس المةا ئ التوجي ية المنســقة ب.ــ س تقديم التقارير بموجب

شـــــةاف /براار  .2026وينةر أس ُي َّ
قد التقرير
حتى وو تقديما.
المعاهدات الدولية لأقوق اإلنســــاس بما

الوو المأد وأس يرة الفترة الكاملة الممتدة من اآلس

ذلك المةا ئ التوجي ية ب.ـــ س تقديم وثيقة أ ــــا ــــية موحدة

ووثائق طاحة بمعاهدات بعين ا و HRI/GEN/2/Rev.6الفص ا ولل.
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