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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتاميــة بشـن التقريـر اجلامــ ع للتقريـري الـدريي السـابع
رالثام للفلب *
 - 1نظــــرت اللجنـــة فـــي التقريـر اجلامــع للتقريـري الـدريي السابـــع رالثامــــ للفلـب
) (CEDAW/C/PHL/7-8يف جلســـتي ا  1405ر  1406املعقـــي ت يف  5متـــي /ييليـ ـ 2016
(انظــر  CEDAW/C/SR.1405ر  .)1406رتــر قائمــة القضــايا راألســةلة الــي أثايهتــا اللجنــة يف اليثيقــة
 ،CEDAW/C/PO:/Q/7-8أما ي ر الفلب فتر يف اليثيقة .CEDQW/C/POL/Q/7-8/Add.1.

ألف  -املقدمة
 - 2تعــر اللجنــة ع ـ تقــدير ا لقيــا الدرلــة الطــر بتقــدم تقرير ــا اجلــامع للتقريــري
الــدريي الســابع رالثــام  .رتعــر أيض ـاً ع ـ تقــدير ا للــر ر الكتابيــة الــي قدمت ـ ا الدرلــة
الطــر بشــن قائمــة القضــايا راألســةلة الــي أثاي ــا الفريـ العامـ ملــا قبـ الــدرية ،رترحـ
باحلياي البناء مع اليفـد ،رالعـر الشـفي الـي قدمـ اليفـد رالتيضـيحات األخـر املقدمـة
ي ا على األسةلة الي رج ت ا اللجنة شفييا أثناء احلياي.
 - 3رتثين اللجنة على الدرلة الطـر ليفـد ا املتعـد القطاعـات ،الـي شـاي يف ترؤسـ
املمثلــة الدائمــة للفلــب لــد مكت ـ األمــم املتحــدة راملنظمــات الدرليــة األخــر يف جنيــف،
سيسيليا  .ييبينغ ،رمستشاي الشؤر اخلايجيـة ،ير اييـي مانـالي .رضـم اليفـد أيضـا ممـثل
م اللجنة الفلبينية املعنية باملرأة ،رر اية الصحة ،رر اية الرعاية االجتماعية رالتنميـة ،رر اية
العدل ،رر اية الشؤر اخلايجية ،رر اية العم رالعمالة ،راللجنـة االقليميـة املعنيـة بـاملرأة يف
بانغساميير ،راإل اية الفلبينية للعمالة يف اخلايج ،راللجنة اليطنية للشعي األصـلية ،راللجنـة
* اعتمدهتا اللجنة يف ريهتا الرابعة رالست (املعقي ة يف الفترة م  4إىل  22متي /ييلي (.)2016
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املعنية بالتعليم العايل راهليةة اليطنية لالقتصـا رالتنميـة ،باالشـترا مـع ممثـ الفلـب يف اللجنـة
املعنية بتعزيز حقيق املرأة رالطف رمحايت ا التابعة لرابطة أمم جني شرق آسيا.

باء  -اجليان

اإلجيابية

 - 4ترح اللجنة بالتقد احملر مني أ نظرت ،يف عا  ،2006يف تقرير الدرلـة الطـر
اجلــامع للتقريــري الــدريي اخلــامس رالســا ( ،)CEDAW/C/VNM/5-6فيمــا يتعلـ بـ جراء
إصالحات تشريعية ،رخباصة اعتما التشريعات التالية:
(أ) القــاني امليســع ملكافحــة تفشــي االخــاي باألش ـ ا
اجلم يي يقم  ،)10364يف عا 2013؛
2013؛

لعــا ( 2012القــاني

( ) القاني املتعل بالعمال املزنلي (القاني اجلم ـيي يقـم  ،)10361يف عـا

(ج) قــاني أصــيل التربيــة املســؤرلة رالصــحة اإلاابيــة (القــاني اجلم ــيي يقــم
 ،)10354يف عا 2012؛
()

ميثاق حقيق املرأة (القاني اجلم يي يقم  ،)9710يف عا ..2009

 - 5رترح اللجنة بـاجل ي الـي بيلتـ ا الدرلـة الطـر لتحسـ إطـاي عملـ ا املؤسسـي
رالسياسايت هبد التعجي بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة رتعزيـز املسـاراة بـ اجلنسـ  ،ـا
يف ذلك ما يلي:
اعتما خطة متكـ املـرأة رالنـ ي
(أ)
الفترة 2016-2013؛

هبـا راملسـاراة بـ اجلنسـ  ،الـي تغطـي

( ) اعتما خط ة العم اليطنية بشـن املـرأة رالسـال راألمـ  ،الـي تغطـي الفتـرة
 ،2016-2010رالراميــــة إىل تنفيــــي قــــراي لــــس األمــــ  )2000( 1325ر 1820
()2008؛
(ج) إنشاء ال لجنة الفلبينية املعنيـة بـاملرأة املتمتعـة بياليـة للنـ ي اـدرل األعمـال
التشريعي ألرلييات املرأة ريصد تنفيي خطة متك املرأة رالن ي هبا راملساراة ب اجلنس ؛
()
اجلنسانية.
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 - 6رترحـ اللجنــة بقيــا الدرلــة الطــر  ،يف الفتــرة الــي انقضــيف منــي النظــر يف التقريــر
الساب  ،بالتصـدي علـى اتفاقيـة العمـال املزنلـي ( 2011 ،يقـم  ،)189الصـا ية عـ منظمـة
العم الدرلية.

جيم  -الشياغ الرئيسية رالتيصيات
الكينغر
 - 7تشد اللجنة على الدري احمليي الي تقي ب السلطة التشريعية يف ضما تنفيـي
االتفاقية تنفيياً تاماً (انظر البيا الصا ي ع اللجنة بشـن عالقتـ ا مـع النملـاني  ،املعتمـد
يف ريهتا اخلامسة راأليبع  ،يف عا  .) 2010رتدعي الكينغر  ،متشيا مـع راليتـ ا ،إىل
اختاذ اخلطيات الضرريية املتعلقة بتنفيي يه املالحظات اخلت امية يف الفترة مـ ان رحـ
ميعد تقدم التقرير املقب يج االتفاقية.
السياق العا
 - 8تالحظ اللجنة مع التقدير أ الدرلة الطـر قـد أحـر ت تقـدما ـببا صـي قيـ
املساراة ب اجلنس  ،األمر الي خلى يف احتالهلا املرتبة السـابعة يف مؤشـر الفجـية اجلنسـانية
العاملية يف عا  ،2015رحني قي اهلد  3م األ دا اإلمنائية لأللفية بشن املسـاراة بـ
اجلنسـ  .رتالحــظ اللجنــة أ الدرلــة الطــر حققــيف منـيا اقتصــا يا ــببا خــالل الفتــرة قيــد
االستعرا  ،على الرغم م األضراي اجلسيمة الي سـببت ا سلسـلة مـ الكـيايط الطبيعيـة ،ـا
يف ذلـك األعاصـب رالـزال ل .رتالحــظ اللجنـة أيضـًا أ الدرلـة الطــر رقعـيف علـى االتفــاق
الشــام بشــن بانغســاميير ،ر ــي اتفــاق ســال مؤقــيف مــع جب ــة مــيير اإلســالمية للتحريــر،
إلهنــاء نــزال مســل طييـ األمــد .رباإلضــافة إىل ذلــك ،يعمـ قســم ــبب مـ ســكا الدرلــة
الطر يف اخلايج بصفت م عماالً م اجري  ،ر ثب من م مـ النسـاء .رتشـك محايـة حقـيق
النســاء الــاليت يــياج أشــكاال متعــد ة رمتشــابكة م ـ التمييــز أيضــا مصــدي قل ـ خــا يف
الدرلة الطر .
 - 9رتيصي اللجنة بـن تياصـ الدرلـة الطـر التعجيـ بتيسـيع نطـاق املسـاراة بـ
اجلنس راإلعمال الكام حلقيق اإلنسا املفررضة للمرأة ،ال سيما ع طري إجيـا هنـ
يراعي الفيايق اجلنسانية يف ميا ي التنمية رالسال راألم  ،رالعدالة االنتقالية ،راهلجـرة،
راحلد م أخطاي الكـيايط رالتن ـ رالتصـد هلـا ،رالت فيـف مـ انثـاي السـلبية لـتغب
املنــا  ،مــع إيــالء ا تمــا خــا للنســاء الالئــي يــياج أشــكاال متعــد ة رمتشــابكة م ـ
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التمييــز .رتيصــي اللجنــة أيضــا بــن تكف ـ الدرلــة الطــر مشــاي ة املنظمــات النســائية
رمنظمات حقيق املرأة مشاي ة نشطة ر دية يف يه العمليات.
اإلطاي التشريعي
 - 10تالحـظ اللجنـة أ سـتيي الدرلـة الطـر يتضــم مـا يـنا علـى أ
عميما م القـيان راملعا ـدات الدرليـة الـي انضـميف إلي ـا الدرلـة ،تشـك
البلد ،CEDAW/C/PHL/7-8(.الفقرة  .) 14بيـد أ اللجنـة تشـعر بـالقل ألنـ

ال ميكـ في ــا التيفي ـ ب ـ احلكــم التعا ــد رالقــيان احملليــة ،يقضــي الفق ـ
للمحكمة العليا بعليية القيان احمللية.

املبـا املقبيلــة
جـزءا مـ قـاني
يف احلـاالت الـي
القضــائي احلــايل

 - 11ر تيصــي اللجنــة الدرلــة الطــر بــن تيض ـ مر ــز االتفاقيــة يف نظام ــا القــاني
اليطين ،رتضم أسبقيــ ة أحكام ا علـى القيانيـــ اليطنيـة فـــي حــاالت تنـــا ل القـيان .
رتيصي اللجنة الدرلة الطر أيضاً بن تضم تطبي قيانين ا اليطنية رتفسـب ا ـا يتفـ
مع أحكا االتفاقية.
 - 12رترحــ اللجنــة باعتمــا ميثــاق حقــيق املــرأة يف عــا  ،2009لكنــ ا تالحــظ أ
املياءمة ب التشريعات اليطنية مع ذلك امليثاق ص بعد ،ا يف ذلـك التعـديالت املدخلـة
على قاني األسرة ،رالقـاني اجلنـائي املـنق لعـا  ،1930رقـاني مكافحـة االغتصـا لعـا
( 1997القــاني اجلم ــيي يقــم  ،)8353رقــاني مكافحــة التحــري اجلنســي لعــا 1995
(القاني اجلم ـيي يقـم  ،)7877رمدرنـة قـيان األحـيال الش صـية للمسـلم  .ريسـاري
اللجنــة القل ـ أيضــا م ـ عــد اعتمــا عــد م ـ مشــاييع القــيان الضــرريية لتنفيــي االتفاقيــة
راستمراي يا اليضع مدة طييلة ،ا يف ذلك مشررل قاني بشن الطـالق ،رمشـررل قـاني
العتباي تكـري سـيء املعاملـة سـببا ميجبـا لالنفصـال القـاني  ،رمشـررل قـاني بشـن تيسـيع
نطاق تعريف التحري اجلنسي ،رمشررل ميثاق العمال يف االقتصا غب الرمسي.
 - 13رتيصي اللجنـة الدرلـة الطـر بتعزيـز ج ي ـا مـ أجـ تنفيـي جـدرل األعمـال
التشريعي ألرلييات املرأة تنفيياً امالً ريف حين  ،م أج التعجي بتحقي املياءمة التامـة
ب التشريعات اليطنية راالتفاقية رميثاق حقيق املرأة ،رب نشاء آليات فعالة لرصـد تنفيـي
يه القيان  ،شاي ة املنظمات النسائية ،على الصعيدي اليطين راحمللي.
االحتكا إىل القضاء
 - 14تالحظ اللجنة بقل ما يلي:
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(أ) عد تيفب سب انتصا فعالة لصاحبي الرسالت يقم ( 8200/18فبتيـدر
ضد الفلب ) ،ريقم ( 1201/34ي . . .ضد الفلب )؛
( ) ري التصييات النمطية اجلنسانية رالتمييـز رعـد تـيفر نظـم عـم مالئمـة يف
عرقلة قدية النساء علـى االحتكـا إىل العدالـة راحلصـيل علـى سـب انتصـا فعالـة ،ال سـيما
الليايت يتعرض ألشكال متعـد ة مـ التمييـز ،مثـ النسـاء الفقـبات ،رالنسـاء ذرات اإلعاقـة،
رنساء الشعي األصلية ،رالنساء املسلمات ،رالنساء الليايت يعش يف مناط جغرافيـة رعـرة،
راملثليات رمز رجات املي اجلنسي رمغايرات اهليية اجلنسية ؛
(ج) عد امتثال عد م القرايات القضائية ،ا يف ذلك القرايات املتعلقة حبقـيق
الصحة اجلنسية راإلاابية رالعنف اجلنسا ضد املرأة ،امتثاال تاما ألحكا االتفاقية؛
( ) عـــد إتاحـــة اإلجـــراءات القضـــائية رالقانينيـــة يف احملـــا م رمرا ـــز الشـــرطة
رمراف ـ الرعايــة الصــحية بالقــدي الكــايف لألش ـ ا ذر اإلعاقــة ،رعــد مراعاهتــا يف معظــم
األحيا لالعتبايات اجلنسانية.
 - 15ر ــــث اللجنــــة الدرلــــة الطــــ ر علــى تــيفب ســب انتصــا فعالــة إىل صــاحبي
الرسالت يقـم ( 8 200 /18فبتيـدر ضـد الفلـب ) ،ريقـم ( 1 201 /34ي . . .ضـد
الفلـــب ) متشـــيا مـــع التيصـــيات الصـــا ية عــ اللجنـــة (انظـــر CEDAW/C/46/D/18/2008
ر  ،) CEDAW/C/57/D/34/2011رعلـــى تقـــدم ي ر ـــا بشـــن ـــات احلـــالت ر مزيـــد
م التنخب.
 - 16رباإلشاية إىل التيصية العامـة للجنـة يقـم  )2015 ( 33بشـن احتكـا املـرأة إىل
القضاء ،تيصي اللجنة الدرلة الطر بالقيا ا يلي:
التن د م أ نظم العدالة ،الرمسية من ا رغب الرمسية ،ال متيـز ضـد املـرأة،
(أ)
رأهنــا منمينــة رميســيية التكلفــة رمتاحــة ما يــا للنســاء ،ـ فــي النســاء الــاليت يــياج
أشكاال متشابكة م التمييز ،رذلك بسب عدة من ا إضفاء الطابع املؤسسـي علـى رصـيل
النســـاء ذرات اإلعاقـــة اميـــع أشـــكاهلا ،رإذ ـــاء الـــيعي بــ النســـاء بشـــن مجيـــع نظـــم
العدالة املتاحة؛
( ) اختاذ التدابب الال مة ،ا يف ذلـك رضـع بـرام لبنـاء قـديات العـامل يف
النظا القضائي ،م أج تعزيز االستجابة لالعتبايات اجلنسانية رمراعاة املنظيي اجلنسـا
ر فالـة أ تقــي فتلــف نظــم العدالــة الدينيــة رالعرفيــة رتلــك اخلاصــة بالشــعي األصــلية
ياءمة قياعد ا رإجراءاهتا رممايساهتا مع االتفاقية؛
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(ج) العم علـى أ يـيفر نظـا العدالـة ،ـا فيـ نظـا العدالـة االنتقاليـة ،سـبال
مراعية لالعتبايات اجلنسانية ق االنتصا الفعال للمرأة رتتناسـ مـع خطـيية الضـري
الي يلح هبا؛
( ) تقيــيم أ اء رفعاليــة مكات ـ محايــة النســاء راألطفــال يف مرا ــز الشــرطة،
بالتشــاري مــع مجيــع أصــحا املصــلحة ،ـ فــي م النســاء م ـ ضــحايا العنــف رمنظمــات
حقيق امل رأة ،بغية تعزيز استجابة املكات .
اجل ا اليطين للن ي

باملرأة

 - 17تثين اللجنة علـى الدرلـة الطـر اللتزام ـا بتعزيـز قـدية اللجنـة الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة
فيما يتعل بتعزيز املسـاراة بـ اجلنسـ رتعمـيم مراعـاة املنظـيي اجلنسـا يف الدرلـة الطـر .
رمع ذلك ،ف املستي احلايل للمياي املتاحة للجنة ال يكفي لياليت ا.
 - 18رتيصي اللجنة الدرلة الطر بتزريد اللجنة الفلبينيـة املعنيـة بـاملرأة ـا يكفـي مـ
املياي التقنية رالبشرية راملالية لالضطالل بياليت ا على حني فعال.
املؤسسة اليطنية حلقيق اإلنسا
 - 19تالحظ اللجنة أ جلنة حقيق اإلنسا معيّنة بصفت ا اجل ـة املسـؤرلة عـ التحقيـ يف
املظــا اجلنســانية ،رمكلفــة بتعزيــز رمحايــة حقــيق اإلنســا املفررضــة للمــرأة ،ــا يف ذلــك
التحقي يف شكار التمييز راالنت ا ات الي تطال حقيق املرأة .بيد أ اللجنـة تشـعر بـالقل
إ اء النقا العا يف اإليا ة السياسية م جان املؤسسات احلكيمية للعمـ فـييا علـى تنفيـي
النتائ الي تيصليف إلي ا اللجنة رقراياهتا بشن انت ا ات أحكا ميثاق حقيق املرأة.
 - 20رتيصي اللجنة بن تضع الدرلة الطر آليات إلزامية حلماية رضـما االسـتقالل
التا للجنة ،رأ خع قراياهتا ملزمة قانينا للي االت احلكيمية ،رال سيما تلـك املسـؤرلة
ع فر اجلزاءات على انت ا ات أحكا ميثاق حقيق املرأة.
التدابب اخلاصة املؤقتة
 - 21تالحظ اللجنـة بقلـ أ العديـد مـ مشـاييع القـيان لتنفيـي التـدابب اخلاصـة املؤقتـة
املنصي علي ا يف ميثاق حقيق املرأة ال تزال قيد النظر رأن ال تيجد آليـة لرصـد تنفيـي ـيه
التدابب اخلاصة املؤقتة رتقييم أثر ا.
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 - 22رإذ تشب اللجنة إىل تيصيت ا العامة يقـم  )2004 ( 25املتعلقـة بالتـدابب اخلاصـة
املؤقتة ،تيصي بن تقي الدرلة الطر ا يلي:
التعجي باعتما القيان املعلقة املشـاي إلي ـا يف الفقـرة  21أعـاله لتنفيـي
(أ)
التـــدابب اخلاصـــة املؤقتـــة ،ـــا يف ذلـــك احلصـــة القانينيـــة لتمثيــ النســـاء مرشـــحات يف
االنت ابـــات ،ريف التعـــي يف اليظـــائف يف احلكيمـــة ،ريف أرســـاي املســـتفيدي مــ املـــن
الدياسية رفر التديي للمسؤرل احلكيمي ؛
( ) تنفيي تلك التدابب اخلاصة املؤقتة املنصي علي ـا يجـ البنـدي ( 11أ)
ر ( ) م ميثـاق حقـيق املـرأة الـي ال تتطلـ تشـريعات للتنفيـي ،رال سـيما فيمـا يتعلـ
بتمثي املرأة يف اجملالس اإلمنائية على مجيع املستييات؛
(ج) اســت دا التــدابب اخلاصــة املؤقتــة لتعزيــز املســاراة الفعليــة ب ـ الفتيــات
رالنســـــاء املنتميـــــات إىل الفةـــــات احملررمـــــة ،ـــــا يف ذلـــــك اجلماعـــــات ذات األقليـــــة
راجملتمعات احمللية؛
( ) إنشاء آلية لرصد أثر التدابب اخلاصة املؤقتة املت ية ،رتتبّع االخا ـات مـع
مرري الزم  ،راختاذ التـدابب التصـحيحية الال مـة ،ـا يف ذلـك اسـتحداط جـزاءات لعـد
االمتثال ،رتقدم معليمات مفصلة يف التقرير املقب  ،رتقييم النتائ احملققة.
التصييات النمطية راملمايسات الضاية
 - 23ترح اللجنة باجل ي الي بيلت ا الدرلة الطر إل الة التصـييات النمطيـة اجلنسـانية
التمييزيــة مــ املــيا التعليميــة املســت دمة يف املــداي  .رتشــعر مــع ذلــك بــالقل إ اء بقــاء
التصييات النمطية فيما يتعل بن راي رمسؤرليات املرأة رالرج يف األسرة ريف اجملتمع ،فضـال
ع البيانات امل ينة الي تديل هبا ش صيات سياسية يفيعة املستي رالسـلي الـي تتبعـ فيمـا
يتعل باملرأة ،رالقبيل الضمين العا هليه البيانات ر يا السلي .
 - 24رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
رضع استراتيجية شاملة تتضم تدابب استباقية رمسـتدامة تسـت د ـال
(أ)
مــ النســـاء رالرجـــال علـــى مجيـــع مســـتي يات اجملتمـــع ،ـــا يف ذلـــك القـــا ة السياســـيي
رالتقليــــديي رالــــدينيي  ،إل الــــة التصــــييات النمطيــــة التمييزيــــة فيمــــا يتعلـــ بــــن راي
رمسؤرليات النساء رالرجال يف األسر راجملتمع؛
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( ) تشجيع رسائط اإلعـال علـى نشـر الصـيي اإلجيابيـة للمـرأة رمر ـز املـرأة
املسار للرج يف احلياة الع امة راخلاصة ،رخن التصييات النمطية اجلنسانية يف التغطيـة
اإلعالمية للعنف اجلنسا ضد املرأة؛
(ج) التنفيي الكامـ لتيصـيات جلنـة حقـيق اإلنسـا يف قراي ـا بشـن القضـية
يقم 078 - 2016
العنف اجلنسا ضد املرأة
 - 25تالحــظ اللجنــة رجــي تشــريعات يف الدرلــة الطــر رإطــاي السياســة العامــة الشــام
رانليات املشتر ة ب الي االت ملكافحة العنـف اجلنسـا ضـد املـرأة ،رلكنـ ا تشـعر بـالقل
إ اء ما يلي:
(أ) تفشــي العنــف اجلنســا ضــد النســاء رالفتيــات رتــد اإلبــال عـ حــيا ط
العنف ،رال سيما العنف العائلي رالعنف اجلنسي ،بسب اليصم رالتمييز ضد الضحايا؛
( ) حمدر يــة نطــاق قــاني مكافحــة العنــف ضــد املــرأة رأطفاهلــا لعــا 2004
(القاني اجلم يي يقم  ،)9262الي ير ز أساسا على العنـف العـائلي املرتكـ فيمـا بـ
األ راج أر األخدا ؛
(ج) اقتصـــاي املف ـــي القـــاني الغتصـــا األحـــداط يجـ ـ قـــاني مكافحـــة
االغتصا لعا  1997على احلاالت الي تكي في ا الضحية ر س  12عاما؛
()

يا ة حاالت االستغالل راإليياء اجلنسي لألطفال على اإلنترنيف؛

( ـ) تفــاقم العنــف اجلنسـا ضــد املــرأة ،ــا يف ذلــك علــى يــد أفــرا مـ القــيات
املسلحة ،مث أعمـال القتـ رالعنـف راالنتـ ا اجلنسـي يف املنـاط املتضـرية مـ الـزنال ريف
مناط املشاييع اإلمنائية الكببة؛
(ر) عــد رجــي بيانــات مصــنفة بشــن العنــف اجلنســا ضــد النســاء يف ســياق
التشــر  ،رالــزنال املســل  ،رالكــيايط ،راهلجــرة ،راالخــاي ،فضــال عـ العنــف اجلنســا ضــد
النساء ذرات اإلعاقة.
 - 26رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
(أ)
أشكال العنف؛
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( ) التعجي ـ بتعــدي قــاني مكافحــة االغتصــا لعــا  ،1997جلع ـ عــد
الرضا العنصر األساسي يف تعريف االغتصا  ،ريفع احلـد األ لسـ قبـيل املعاشـرة إىل
 16سنة على األق  ،ألن يعدّ حالياً متدنياً جداً عند  12سنة؛
(ج) تعزيــز التــدابب املت ــية للتصــد لالســتغالل راإليــياء اجلنســي اللــيي
يتعــر هلمــا األطفــال علــى اإلنترنــيف ،رذل ـ ك بســب من ـ ا تنفيــي بيــا اإلجــراءات الــي
تت ي ا احلكيمات ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال على اإلنترنـيف ،الصـا ي يف مـؤمتر
قمــة محايــة األطفــال علــى اإلنترنــيف  #WePROTECTالــي عقــد يف أبــي ظــ يف عــا
 ، 2015راعتمــا مشــاييع القــيان املعلقــة الــي تيســع نطــاق تعريــف التحــري اجلن ســي
ليشم التحري اجلنسي م ج ة األقرا رالتحري على اإلنترنيف؛
( ) منع مجيع أشكال العنف اجلنسا رالتحقي في ـا راملعاقبـة علي ـا ،رخباصـة
العنف اجلنسي الي ترتكب اجل ات الفاعلـة التابعـة للـدرل راجل ـات الفاعلـة غـب التابعـة
للـدرل ،رتطبيـ سياسـة عــد التسـام مطلقــا فيمــا يتعلـ كافحــة اإلفـالت مـ العقــا
رتقدم الـدعم الـال للنسـاء رالفتيـات املعرضـات خلطـر ـيا العنـف أر الالئـي يكـ ّ مـ
ضــحاياه ،ــا يف ذلــك خــالل فتــرات الــزنال املســل  ،متشــيا مــع التيصــية العامــة يقــم 30
للجنة بشن املرأة يف ال منع نشي الزناعات ريف حاالت الزناعات رما بعد الزناعات؛
( ـ) معاجلــة األســبا اجليييــة ملــا تياج ـ النســاء رالفتيــات مـ عنــف ،ــا يف
ذلــــك الفقــــر رعــــد املســــاراة يف العالقــــات العائليــــة ،رانعــــدا األمــ ـ  ،رالتصــــييات
النمطية التمييزية؛
فالة انتظا مجع البيانات الشـاملة راملصـنفة بشـن العنـف اجلنسـا ضـد
(ر)
النســاء يف ســياق التشــر  ،رالــزنال املســل  ،رالكــيايط ،راهلجــرة ،راالخــاي ،فضــال ع ـ
العنف اجلنسا ضد النساء ذرات اإلعاقة.
االخاي بالنساء راستغالهل يف البغاء
 - 27ترح اللجنة باجل ي الي بيلت ا الدرلة الطر ملنع االخاي باألشـ ا رمكافحتـ ،
رخباصة النساء رالفتيات ،ا يف ذلك اعتما قـاني مكافحـة االخـاي باألشـ ا امليسـع لعـا
 ، 2012الي ينا على عقيبات أشـد علـى املتجـري ريلغـي خـرم ضـحايا االخـاي ،رإنشـاء
اجمللس املشتر ب الي االت ملكافحة االخاي رإنشاء قاعدة البيانات الفلبينية ملكافحـة االخـاي
باألش ا  .رمع ذلك ،تالحظ اللجنة بقل أ الدرلة الطـر ال تـزال مـ البلـدا الـي ـي
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مصـــديلالخاي الـــدريل رالـــداخلي ،ـــا يف ذلـــك ألغـــرا االســـتغالل اجلنســـي رالســـ رة
راالسترقاق املزنيل ر ياعة األعضاء .ريف يا السياق ،يساري اللجنة القل إ اء ما يلي:
(أ) عـد اشـتمال اإلطــاي التشـريعي احلـايل ملكافحــة االخـاي باألشـ ا صــراحة
علــى األســالي املعاصــرة ،مث ـ مياقــع اإلنترنــيف الــي تســد خــدمات املزارجــة رالــي ميك ـ
است دام ا يسيلة لالخاي باألش ا ؛
( ) استمراي ضعف منع االخاي باألش ا  ،رال سيما أثناء الكيايط رالزناعـات
املسلحة رما بعد ا؛
(ج)
رإعا ة م.

عد رجي مـور معينـة لضـحايا االخـاي راالفتقـاي إىل الـدعم إلعـا ة تن يلـ م

 - 28رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
(أ)

التنفيي الفعال للقاني امليسع ملكافحة االخاي باألش ا

( ) رضع إطاي قاني يتنارل صراحة األسالي
تست د تكنيليجيات املعليمات راالتصاالت؛
(ج) معاجلــة األســبا
الكيايط رالزناعات رالتشر ؛

اجليييــة لتعــر

لعا 2012؛

املعاصرة لالخاي بالبشـر ،الـي

النســاء لالخــاي ،رال ســيما يف ســياق

( ) إنشـــاء مـــور فصصـــة لضـــحايا االخـــاي رضـــما رصـــيل الضـــحايا إىل
املساعدة ،ربرام إعا ة التن ي رإعا ة الدم ؛
( ـ) تعزيز ج ي التعـار الثنـائي راإلقليمـي رالـدريل الراميـة إىل منـع االخـاي،
بسب من ا تبا ل املعليمات رمياءمة اإلجراءات القانينية ملالحقة املتجري .
 - 29رتشعر اللجنة بالقل أل عد ا ببا م النساء يتعرض لالستغالل عـ طريـ البغـاء
يف الدرلة الطر رأل املرأة العاملة يف البغاء خرّ يج قاني العقيبات ،يف حـ ال تبـيل
ج ي تي ر ملعاجلة جان الطل على البغاء.
 - 30رتيصي اللجنة الدرلة الطـر ب عـا ة النظـر يف قـاني العقيبـات بغيـة عـد خـرم
املشتغالت بالبغاء؛ راعتمـا تـدابب ترمـي إىل ـب طلـ الـي يي علـى البغـاء؛ رالتعجيـ
باعتما مشايي ع القيان املعلقة ملكافحة البغاء ،رمعاجلة األسـبا اجليييـة للبغـاء ،رتـيفب
فر خ بديلة للنساء ،رتيفب برام ملساعدة النساء رالفتيـات مـ ضـحايا االسـتغالل
 ،باإلضافة إىل برام اعتزال البغاء للراغبات يف تر ـ .
يف البغاء رإعا ة تن يلـ ـ ر
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املشاي ة يف احل ياة السياسية راحلياة العامة
 - 31ترح اللجنة بزيا ة متثي املرأة يف احلكيمـة راإل ايات العامـة راجل ـا القضـائي ،ـا
يف ذلك على مستي صنع القـراي .رتـثين اللجنـة أيضـًا علـى الدرلـة الطـر العتما ـا خطـة
العم اليطنية بشن املرأة رالسال راألم  ،الي هتد إىل تنفيـي قـراي لـس األمـ 1325
( )2000ر  ،)2008( 1820راملشــــاي ة النشــــطة للمــــرأة يف عملــــيي الســــال رالعدالــــة
االنتقاليــة .غــب أ اللجنــة تظـ قلقــة إ اء التمثيـ النــاقا للنســاء مـ الفةــات الضــعيفة ،مثـ
الشعي األصلية رالنساء املسلمات ،يف مجيـع ـاالت احليـاة السياسـية رالعامـة ،رإ اء انعـدا
املعليمات بشن اعتما قاني إلنشاء األحزا السياسـية ،ميكـ أ يكلـف األحـزا بتطبيـ
نظا حصا يف اختياي املرشح .
 - 32رتيصــي اللجنــة الدرلــة الطــر بتكثيــف ج ي ــا لزيــا ة متثي ـ املــرأة يف احليــاة
السياسية راحلياة العامة .رتيصي الدرلة الطر ا يلي:
التعجي باعتما احلصـا القانينيـة لتمثيـ املـرأة يف قـيائم املرشـح مـ
(أ)
األحزا السياسية النت ابات الكينغر  ،بنقاي مرجعية قابلة للقيا ؛
( ) ضما التنيل يف مت ثيـ املـرأة يف اهليةـات التشـريعية راإل اييـة رالقضـائية،
ا يف ذلك النساء املسلمات ،رنساء الشعي األصلية رالنساء ذرات اإلعاقة؛
(ج) اعتما خطـط عمـ إقليميـة رحمليـة يف منطقـة مينـدانار اإلسـالمية املتمتعـة
بــاحلكم الــيايت بغيــة تنفيــي خطــة العم ـ اليطنيــة بشــن املــرأة رالس ـ ال راألم ـ  ،رضــما
املشاي ة الكاملة للنساء املسـلمات رنسـاء الشـعي األصـلية يف احليـاة السياسـية رالعامـة
على مجيع املستييات يف املنطقة.
التعليم
 - 33تــثين اللجنــة علــى الدرلــة الطــر لتحقيق ــا اهلــد  2مـ األ ــدا اإلمنائيــة لأللفيــة
املتعل بتعميم التعليم االبتدائي ،ر يفـع معـدل اإلملـا بـالقراءة رالكتابـة للفتيـات مقاينـة عـدل
الفتيا يف إطاي حمي األمية األساسـية راليظيفيـة علـى السـياء ،رإ خـال تعلـيم الصـحة اجلنسـية
راإلاابية يف التعليم االبتدائي رالثاني رالعايل .غب أ اللجنة قلقة إ اء ما يلي:
(أ) عــد الفتيـــات املســجالت يف التعلـــيم قبــ االبتــدائي راالبتـــدائي املـــن ف
باملقاينة مع عد الفتيا رانعدا املعليمات بشن الفتيات الليايت ال يرتد املديسة؛
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( ) الفص ب اجلنسـ يف التعلـيم العـايل ،مـع معـدل مـن ف اللتحـاق النسـاء
رالفتيــات جــاالت الدياســة غــب التقليديــة مث ـ العلــي رالتكنيليجيــا راهلندســة رالرياضــيات
رالزياعة؛
(ج)
املداي ؛

عــد احلــاالت املرتفــع للعنــف اجلنســي رالتحــري اجلنســي ضــد الفتيــات يف

( ) عــد رجــي مبــا تيجي يــة عمليــة رتــديي املديسـ علــى تــيفب تثقيــف
يراعي األعماي بشن الصحة راحلقيق اجلنسية راإلاابية.
 - 34رتيصي اللجنة الدرلة الطر

بن تقي ا يلي:

تشــجيع التحــاق الفتيــات باملــداي يف مرحلــة مــا قب ـ التعلــيم االبتــدائي
(أ)
رالتعليم االبتدائي؛
لي رمعاجلة العقبات الـي تياج ـا الفتيـات غـب املسـجالت أر اللـيايت
( )
تر الدياسة ،جزء م اجل ـي الراميـة إىل فالـة إمتـا مجيـع الفتيـات رالفتيـا التعلـيم
االبتــدائي رالثــاني  ،بســب من ـ ا اســت دا تــدابب خاصــة مؤقتــة للفتيــات املنتمينيــات إىل
تمعات األقليات؛
(ج) تعزيــز ج ي ــا الراميــة إىل إهنــاء الفص ـ ب ـ اجلنس ـ يف التعلــيم العــايل،
ربغية يفـع معـدل التحـاق النسـاء رالفتيـات جـاالت الدياسـة غـب التقليديـة مثـ العلـي
رالتكنيليجيا راهلندسة رالرياضيات رالزياعة؛
( ) التحقي يف حاالت العنـف رالتحـري اجلنسـي ضـد الفتيـات يف املـداي
رمالحقــة مرتكبي ــا أمــا القضــاء رإنــزال العقيبــات الزاجــرة يف حق ــم ،رضــما إنشــاء
اللجـــا املعنيـــة بـــان ا العامـــة رالتحقيقـــات يف املـــداي رأ تكلـــف بقبـــيل شـــكار
التحري اجلنسي منشنة يف املداي  ،رأال تؤ يف الياقع إىل عرقلة التحقيقـات راملالحقـة
القضــــائية ملــــرتك العنــــف رالتحــــري اجلنســــي يف املــــداي أمــــا يةــــات العدالــــة
اجلنائية الرمسية؛
( ـ) رضــع مبــا تيجي يــة عمليــة للمــداي رتــيفب التــديي للمعلم ـ م ـ
ل لألعمـاي بشـن الصـحة راحلقـيق اجلنسـية راإلاابيـة
أج تقدم تعليم عايل اجلي ة رمـرا ل
جلميع الفتيات رالفتيا  ،في م ذرر اإلعاقة.
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العمالة
 - 35ترح اللجنة برفع احلظر املفرر على العم الليلـي للمـرأة راعتمـا قـاني العمـال
املزنلي  ،لكن ا ال تزال تشعر بالقل إ اء ما يلي:
(أ)

ثرة عد النساء يف القطال غب الرمسي؛

( ) استمراي الفص ب اجلنس يف امل  ،مع تر ز النساء يف العمـ االجتمـاعي
رعم تقدم الرعاية؛
(ج) الفجـــية الياســـعة يف األجـــيي بـ ـ اجلنسـ ـ يف الدرلـــة الطـــر  ،رالتفســـب
التقييد ملبدأ األجر املتسار لقاء العم املتسار القيمة؛
()

انتشاي التحري اجلنسي يف مكا العم رتفشي اإلفالت م العقا .

 - 36رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
تكثيف التدابب الرامية إىل يـا ة محايـة حقـيق اإلنسـا للمـرأة العاملـة يف
(أ)
القطال غب الرمسي راجل ي املبيرلة لتيسـب خـيل النسـاء العـامالت يف القطـال الرمسـي،
بسب من ا است دا تدابب خاصة مؤقتة للنساء املنتميات إىل مجاعات األقليات؛
( ) القضاء على الفص األفقي رالرأسي ب اجلنس يف سـيق العمـ  ،بسـب
من ا اعتما تدابب خاصة مؤقتة لتعزيز رصيل املرأة إىل العمالة؛
(ج) التعجي بتعدي قاني العم لت يسـيع قائمـة أعمـال التمييـز احملظـيية ضـد
املرأة راعتمـا مشـاييع القـيان املعلقـة مـ أجـ تيسـيع نطـاق تعريـف التحـري اجلنسـي
ليشــم التحــري اجلنســي مـ ج ــة األقــرا  ،رتشــديد العقيبــات املفررضــة علــى مــرتك
يه اجلرائم؛
( ) تعزيــز اجل ــي الراميــة إىل التحقي ـ يف التحــري اجلنســي يف مكــا العم ـ
رفر جزاءات علي  ،سياء ايتك يف القطال العا أر اخلا  ،متشيا مع التيصـية العامـة
يقم  19للجنة (  )1992املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛
( ـ) رضــع نظــم تقيــيم رظيفــي ميضــيعية لتطبي ـ مبــدأ األجــر املتســار لقــاء
العمــــ املتســــار القيمــة ،رفقــا ألحكــا االتفاقيــة راتفاقيــة املســاراة يف األجــيي1951 ،
(يقم  ،) 100الصا ية ع منظمة العم الدرلية.
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العامالت امل اجرات
 - 37ترحـ اللجنـة باعتمـا قـاني العمـال امل ـاجري رالفلبينـي يف اخلـايج لعــا 1995
(القــاني اجلم ــيي يقــم  )10022يف عــا  ،2010حلمايــة العمــال امل ــاجري العــامل يف
الدرلــة الطــر  .بيــد أ اللجنــة تشــعر بــالقل إ اء انتشــاي اســتغالل الفلبينيــات امل ــاجرات
العــامالت يف اخلــايج رإيــيائ  ،رال ســيما العــامالت يف اخلدمــة املزنليــة ،رإ اء عــد فايــة
الدعم املقد إلعا ة م العائدات منـ ّ .رتالحـظ اللجنـة أيضـًا أ محايـة العمـال امل ـاجري
يف إطاي سياسات اهلجرة لرابطة أمم جني شـرق آسـيا ال تشـم امل ـاجرات غـب املـا رات،
الليايت يشكل أغلبية العامالت امل اجرات الفلبينيات.
 - 38رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
تعزيز ج ي ـا الراميـة إىل محايـة حقـيق العـامالت الفلبينيـات امل ـاجرات
(أ)
العــامالت يف اخلــايج محايــة فعالــة ،م ـ خــالل االتفاقــات الثنائيــة رمــي رات التفــا م مــع
البلدا راملناط الي هتاجر الفلبينيات إلي ا حبثا ع العم ؛
( ) تعزيــز اللــيائ التنظيميــة املتعلقــة بي ــاالت تيظيــف العمــال امل ــاجري
رالتحر ع نشاط ا رتشديد اجلزاءات املفررضة علي ا يف حالة انت ا تلك الليائ ؛
(ج) مياصلة ج ي ا الرامية إىل إذ ـاء رعـي العـامالت امل ـاجرات حبقـيق ،
رامل اطر الي قد يياج ن ا رالقنيات الـي ميكـ اسـت دام ا اللتمـا سـب االنتصـا يف
حالــــة انتــ ـ ا حقــــيق  ،مــ ـ خــــالل عقــــد اجتماعــــات إعالميــــة مــــا قبــ ـ املغــــا ية
راحلمالت اإلعالمية؛
( ) ا لتحقي مـع الضـالع يف االسـتغالل راإليـياء ضـد العـامالت امل ـاجرات
رال سيما خا مات املنا ل ،اليي م يف راليت ا القضائية ،رمقاضاهتم رمعاقبت م؛
إلعا ة

( ـ)

.

تقدم الدعم املراعي لالعتبايات اجلنسانية للعامالت امل اجرات العائـدات

الصحة
 - 39تالحــظ اللجنــة أ احملكمــة العليــا أقــرت ،يف عــا  ،2014ســتييية قــاني الصــحة
اإلاابية رأصيل التربية اليالدية املسؤرلة رأ القـاني خـ بعـد ذلـك حيـز النفـاذ .رتالحـظ
أيضا أ القاني ألغى بع التشريعات ،ا يف ذلك أرامر تنفييية حملية تتعـاي معـ  .غـب أ
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اللجنة تشعر بالقل م استمراي القيي الشديدة املفررضـة علـى إمكانيـة حصـيل النسـاء علـى
خدمات الصحة اجلنسية راإلاابية ،ر يا م املسائ التالية:
ا يا حـاالت احلمـ املبكـر رعمليـات اإلج ـا غـب املنمينـة راإلصـابات
(أ)
بفبر نقا املناعة البشرية/اإليد  ،ال سيما ب الفتيات املرا قات؛
( ) غي ـا التــدابب احملــد ة لتنفيــي التيصــيات املنبثقــة م ـ التحقي ـ الــي أجرت ـ
اللجنة يف عا  ،)CEDAW/C/OP.8/PHL/1( 2012ا يف ذلـك فيمـا يتعلـ ب مكانيـة احلصـيل
على رسائ منع احلم احلديثة رتشريع اإلج ا يف ظرر معينة؛
(ج) عد اتساق تنفيي قاني أصيل التربية اليالدية املسؤرلة رالصـحة اإلاابيـة يف
مجيع أحناء الدرلة الطـر  ،رعـد إنشـاء أ آليـة لرصـد تنفيـيه ،رإجـراء ختفيضـات ـببة يف
امليزانية امل صصة هليا التنفيي؛
( ) إلغاء األمري التنفييي يقم  003ر  030ملدينة مانيال عقـ اعتمـا قـاني
أصيل التربية اليالديـة املسـؤرلة رالصـحة اإلاابيـة ،ر اإلعـال عـ ذلـك صـراحةً ،مـا أثـاي
حالــة م ـ االيتبــا ب ـ امل نــي الصــحي  ،رأ إىل اســتمراي عــد إمكانيــة احلصــيل علــى
اخلدمات راملعليمات املتعلقة بالصحة راحلقـيق اجلنسـية راإلاابيـة للنسـاء رالفتيـات يف مدينـة
مانيال؛
فن

( ـ) اعتما مدينـة سييسـيغي األمـر التنفيـي يقـم  3يف شـباي/فناير ،2015
إىل سح اليسائ احلديثة ملنع احلم م املراف الصحية يف املد راجملتمعات احمللية.

 - 40رتيصــي اللجنــة الدرلــة الطــر بالتنفيــي الكامـ  ،ر تــنخب ،جلميــع التيصــيات
الي أصديهتا اللجنة يف عا  2015يف تقرير ـا عـ التحقيـ (،CEDAW/C/OP.8/PHL/1
الفقــرات  ،)52 - 49ــا يف ذلــك مــا يتعل ـ ب مكانيــة احلصــيل علــى رســائ منــع احلم ـ
احلديثة رتشريع اإلج ا يف ظرر معينة.
التمك االقتصا

للمرأة

 - 41ترحــ اللجنــة باملبــا يات الــي اختــيهتا الدرلــة الطــر ليضــع حــد أ للحمايــة
االجتماعيــة ،رلكنــ ا تشــعر بــالقل أل النســاء اللــيايت يعشــ يف الفقــر يف املنــاط الريفيــة
راحلضــرية ،رال ســيما العــامالت يف القطــال غــب الرمســي ،يفتقــر إىل إمكانيــة احلصــيل علــى
الضما االجتماعي.
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 - 42رباإلشــاية إىل التيصــية العامــة يقــم  )1991 ( 16بشــن العــامالت بــال أجــر يف
املشـاييع األسـرية الريفيـة راحلضـرية ،رالتيصـية العامـة يقـم  )2016 ( 34بشـن حقــيق
املرأة الريفية ،تيصي اللجنة الدرلة الطر ا يلي:
ال غب مـدفيل األجـر أر يف
فالة متك النساء الريفيات الاليت يعمل عم ً
(أ)
القطـــال غـــب الرمســـي مــ احلصـــيل علـــى احلمايـــة االجتماعيـــة غـــب القائمـــة علـــى فـــع
اشترا ات ،رمتك العامالت منـ يف القطـال الرمسـي مـ أ صـل ـ أنفسـ علـى
اســـتحقاقات الضـــما االجتمـــاعي القـــائم علـــى فـــع االشـــترا ات ،بغـ ـ النظـــر عـ ـ
حالت الزرجية؛
( ) اعتمـــا حـــدر نيـــا رطنيـــة للحمايـــة االجتماعيـــة تراعـــي االعتبـــايات
اجلنســـانية لكفالـــة حصـــيل مجيـــع النســـاء الريفيـــات علـــى الرعايـــة الصـــحية األساســـية
راستفا هت م مراف يعاية الطف رضما احلصيل على خ  ،ا يتماشـى مـع الفقـرات
(  ) ( )2ر(ج) ر(ح) مــ املـــا ة  14مــ االتفاقيـــة رالتيصــية املتعلقـــة باحلـــدر الـــدنيا
للحماية االجتماعية( 2012 ،يقم  ،) 202الصا ية ع منظمة العم الدرلية.
النساء الريفيات
 - 43يساري اللجنـة القلـ أل النسـاء الالئـي يعشـ يف املنـاط الريفيـة يتـنثر بشـك غـب
متناس ـ بــالفقر رانعــدا األم ـ الغــيائي راملــائي نتيجــة للتمييــز الــي يياج ن ـ فيمــا يتعل ـ
بالــدخ  ،رإمكانيــة حيــا ة األياضــي ،رإمكانيــة احلصــيل علــى خــدمات اإليشــا رالتــديي ،
راملشاي ة يف صنع القراي .ريساري اللجنة القلـ بيجـ خـا أل النسـاء يسـتفد علـى حنـي
أق بكثب م نتائ اإلصالحات الزياعية ،مما رم اليصيل إىل املـياي اإلنتاجيـة .رعـالرة
علــى ذلــك ،يســاري اللجنــة القل ـ أل تفييــيف األياضــي رمــا ينــت عن ـ ا م ـ تشــريد بســب
الصناعات االست راجية راملشاييع اإلمنائيـة رالكـيايط ال تـزال تـؤثر علـى املـرأة الريفيـة أ ثـر
م غب ا.
 - 44رباإلشــاية إىل التيصــية العامــة يقــم  ،34تيصــى اللجنــة الدرلــة الطــر بالقيــا
ا يلي:
ضــما حصــيل املــرأة الريفيــة علــى الغــياء ،رالتغييــة ،رامليــاه رالصــر
(أ)
الصـــحي علـــى حنـــي مالئـــم ،مـــع مراعـــاة املعـــايب الدرليـــة حلقـــيق اإلنســـا فيمـــا يتعلـ ـ
هبيه احلقيق؛
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( ) القضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة الريفيــة يف الــدخ باملقاينــة مــع الرجــال
الريفي  ،ر س ظرر العم يف األييا م خالل ديـد األجـيي املعيشـية الـدنيا ،مـع
إيالء ا تما عاج للقطال غب الرمسي؛
(ج) ضما إ ماج املنظيي اجلنسا رتعميم يف مجيـع سياسـات راسـتراتيجيات
رخطط ربرام التنمية الزياعية رالريفية ،ـا ميكنـ النسـاء الريفيـات مـ العمـ بصـفت
م أصحا املصلحة رصانعي القرايات راملستفيدي  ،ريتي يؤيت على يا النحي؛
( ) نشر نا التيصية العامـة باللغـات احملليـة يف مجيـع البلـديات هبـد
اليعي بشن تيصياهتا ،ال سيما يف أرساي املنظمات غب احلكيمية احمللية.

إذ ـاء

الفةات احملررمة م النساء
 - 45يساري اللجنة القل حيال ما يلي:
(أ) أ النســاء املســلمات ،رنســاء الشــعي األصــلية ،رالنســاء ذرات اإلعاقــة،
رالعــامالت امل ــاجرات ،رالعــامالت العائــدات م ـ اخلــايج ،راملشــر ات اخليــا ،راملثليــات،
رمز رجات املي اجلنسي ،رمغـايرات اهلييـة اجلنسـية ،يـياج احتمـا ًال أ ـن للتعـر خلطـر
االســتغالل راالنتــ ا اجلنســي  ،فضــال عــ التمييــز يف احليــاة السياســية رالعامــة ،رالــزراج
رالعالقات األسرية رالعمالة رالتعليم راليصيل إىل العدالة رالرعاية الصحية؛
( ) أ النســاء املســلمات رنســاء الشــعي األصــلية رالنســاء األخريــات الــاليت
يعش يف املناط الريفية يتعرضـ لخخـالء القسـر رالنقـ نتيجـة للمشـاييع اإلمنائيـة الكـببة
رالصناعات االست راجية؛
(ج) أ أحكا مشررل قاني بانغساميير األساسي قد تقـي
األصلية يف أياضي أجدا م رمراتع م؛

حقـيق الشـعي

( ) أ نـــا حـــاالت مزعيمـــة لتعـــر مـــدافعات عـ ـ حقـــيق اإلنســـا مـ ـ
تمعات الشعي األصلية للقت خايج نطاق القضاء رمعاناهت أعمال العنف اجلنسا .
 - 46رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
اختاذ تدابب لضما املساراة يف احلقـيق رالفـر راحلمايـة للنسـاء الالئـي
(أ)
يياج أشكاال متعد ة رمتشابكة م التمييز ،مـع مراعـاة امل ـاطر احملـد ة راالحتياجـات
اخلاصــة للفةــات امل تلفــة رضــما املشــاي ة الكاملــة راجملديــة للنســاء الــاليت ميــثل ــيه
اجلماعات؛
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( ) ضـــما أ تكـــي السياســـات راملشـــاييع راملمايســـات املتعلقـــة بالتنميـــة
رإ اية األياضــي ،ــا يف ذلــك تلــك الــي قــد تنطــي علــى تغــيب مكــا إقامــة الســكا ،
متماشــية متامــا مــع املعــايب الدرليــة ذات الصــلة ،ــا يف ذلــك املبــا األساســية راملبــا
التيجي ية املتعلقة بعمليـات اإلخـالء رالترحيـ بـدافع التنميـة (انظـر  ،A/HRC/4/18املرفـ
األرل) رأ تقـدّ لضــحايا اإلخــالء القســر رالترحيـ رســائ االنتصــا الفعالــة ،ــا يف
ذلك التعيي  ،يف اليقيف املناس ؛
(ج) التشـاري الكامـ مـع تمعــات الشـعي األصـلية املسـلمة (بانغاســاميير)
رغب املسـلمة مـ أجـ ديـد رتنفيـي حلـيل مبتكـرة إل اية األياضـي الـي تكفـ حقـيق
املرأة متشيا مع حقيق الشعي األصلية غـب املسـلمة املكرسـة يف قـاني حقـيق الشـعي
األصــلية لعــا ( 1997القــاني اجلم ــيي يقــم  )8371رإعــال األمــم املتحــدة بشــن
حقيق الشعي األصلية ،ر يلك مع اجملتمعات احمللية يف بانغساميير؛
( ) التحقي ـ يف أعمــال العنــف ضــد املــدافعات ع ـ حقــيق اإلنســا لنســاء
الشــعي األصــلية رحما مــة مجيــع مرتكبي ــا ،رتــيفب ســب انتصــا فعالــة للضــحايا رمنــع
تكراي يه األعمال؛
( ـ) ضـما محايــة النســاء املشــر ات اخليــا مـ العنــف راســتفا هت علــى حنــي
فعال م اخلدمات االجتماعية رالتنمية االقتصا ية.
الكي ايط الطبيعية رتغب املنا
 - 47ترح اللجنة بتعمـيم اإلطـاي القـاني رالسياسـايت املتصـ بـالكيايط الطبيعيـة رتغـب
املنا لالستجابات املراعية لالعتبايات اجلنسانية يف مجيع الي االت احلكيمية .غب أهنـا تشـعر
بالقل  ،أل يا اإلطاي يترجم إىل ممايسة فعلية.
 - 48رتي صي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
استمراي إعطاء األرليية حلماية حقيق املرأة ،ال سـيما احلمايـة مـ العنـف
(أ)
اجلنســا  ،يف لي ـ احلــاالت رتقيــيم االحتياجــات رالتــدخالت املتعلقــة باحلــد مـ أخطــاي
الكيايط رالتن رالتصد للكيايط الطبيعية ،ر يلك يف ختفيـف انثـاي السـلبية لـتغب
املنا ؛
( ) ضما املشاي ة الكاملة راجملدية للنساء ،في الاليت يياج أشـكاال
متعـــد ة رمتشـــابكة مـ ـ التمييـــز ،مـ ـ خـــالل تصـــميم رتنفيـــي ريصـــد األطـــر القانينيـــة
رأطر السياسات ذات الصلة؛
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(ج) التقيــيم املنــتظم لفعاليــة األطــر القانينيــة رأطــر السياســات ذات الصــلة يف
ــال محايــة حقــيق املــرأة ،باعتمــا أســس راضــحة رمؤشــرات قابلــة للقيــا  ،رتقــدم
معليمات ع اإلاا ات احملققة يف التقرير الدري املقب .
الزراج رالعالقات األسرية
 - 49ترح اللجنة باعتما القاني اجلم يي يقم  ،10655الي يبط خـرم ”الـزراج
الســاب ألران ـ “ ،أ راج املــرأة م ـ جديــد خــالل فتــرة معينــة بعــد رفــاة رج ــا أر فس ـ
راج ا .رتالحـظ اللجنـة أيضـا فتـي األسـرة النميذجيـة يف اإلسـال  ،الـي اعتمـدت يف عـا
 ،2015رالي تشجع الشبا املسلم على الزراج بعد س الثامنة عشرة م العمـر رتـرف
العنــف اجلنســا ضــد املــرأة باعتبــايه متعايضـًا مــع الشــريعة اإلســالمية .غــب أ اللجنــة تشــعر
بــالقل أل عــد املســاراة يف الــزراج رالعالقــات األســرية ال يــزال قائمــًا يجــ القــاني ،
رتالحظ بقل خا ما يلي:
(أ) تــنخب اعتمــا مشــررل قــاني إللغــاء حكــم قــاني األســرة الــي ميــن قــراي
الــزرج أســبقية علــى قــراي الزرجــة فيمــا يتعل ـ بامللكيــة اجملتمعيــة ،رممايســة الســلطة األبييــة
راليصاية على الطف ؛
( ) احلظــر املفــرر علــى الطــالق يف الدرلــة الطــر  ،مــا خــال أحكــا قــاني
األحيال الش صية للمسلم  ،راإلجراءات املكلفة رالطييلة األمد لالنفصال القاني رإبطـال
الـزراج ،رذلــك مـ شــنن إجبــاي ضــحايا العنـف اجلنســي رالعنــف اجلنســا  ،ال ســيما اللــيايت
ال يتمتع ياي  ،على البقاء يف عالقات عنيفة؛
(ج) أرج التنـاق بـ أحكـا ميثـاق حقـيق املـرأة رقـاني األحـيال الش صـية
للمســلم رالقــيان العرفيــة الســايية علــى املســلم راجملتمعــات األصــلية ،الــي تــنا علــى
عالقات غب متكافةة ب الزرج رالزرجة ،ا يف ذلك املمايسات الضاية مث تعد الزرجـات
ر راج األطفال رالزراج باإل راه ،فضال ع املمايسات غب املتسارية فيما يتعل باملباط.
 - 50رتيصي اللجنة الدرلة الطر بن تقي ا يلي:
(أ) ا لتعجيـ ـ ياءمـــة قـــاني األســـرة رالقـــيان األخـــر املتعلقـــة بـــالزراج
رالعالقات األسرية مع االتفاقية رميثاق حقيق املرأة ر فالـة املسـاراة بـ املـرأة رالرجـ ،
ســياء يف الــزراج أ عنــد فس ـ الــزراج ،بســب من ـ ا التعجي ـ باعتمــا مشــررل قــاني
الطــالق املعل ـ منــي أمــد طيي ـ  ،رمراعــاة التيصــيت العــامت للجنــة يقــم )1994 ( 21

16-12874

19/21

CEDAW/C/PHL/CO/7-8

بشـــن املســـاراة يف الـــزراج رالعالقـــات األســـرية ،ريقـــم  )2013 ( 29بشـــن النتـــائ
االقتصا ية للزراج رالعالقات األسرية رحل ا؛
( ) تكثيـــف ج ي ـــا الراميـــة إىل التيعيـــة باالتفاقيـــة يف أرســـاي اجملتمعـــات
اإلسالمية ،ا يف ذلك النساء رالرجال رالقا ة التقليديي رالدينيي  ،ال سـيما مـ خـالل
نشر املعليمات ع املمايسات اجليدة الي تتبع ا بلدا إسالمية أخر فيمـا يتعلـ بتطبيـ
الشريعة اإلسالمية ا يتماشى مع االتفاقية؛
(ج) مياءمة قاني األحيال الش صية للمسلم رالشعي األصلية رالقـيان
العرفيــة اإلســالمية مــع االتفاقيــة رمي ثــاق حقــيق املــرأة ،ال ســيما ع ـ طري ـ تثبــيط تعــد
الزرجات هبد حظره رحظر راج األطفال رالـزراج بـاإل راه ،عـ طريـ التشـاري مـع
منظمات حقيق املرأة املعنية باجملتمعات احمللية؛
( ) القضاء على األسبا اجليييـة لـزراج األطفـال رالـزراج بـاإل راه ،ـا يف
ذلك الفقر رالزناعات ر انعدا األم  ،فضال ع التعر نثاي الكيايط الطبيعية؛
( ـ) ضما املشاي ة الكاملة للمرأة يف صنع القراي رالعمليات التشريعية علـى
الصعد اليطنية راحمللية راجملتمعيـة ،ـا يف ذلـك تـدري رتفسـب املعـايب أر العـا ات الدينيـة
املتعلقة بالزراج رالعالقات األسرية.
إعال رمن اج عم بيج
 - 51تطل ـ اللجنــة إىل الدرلــة الطــر
ج ي ا املبيرلة لتنفيي أحكا االتفاقية.

أ تســتع ب ـ عال رمن ـ اج عم ـ بــيج يف

يي عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعا 2030
 - 52تــدعي اللجنــة إىل قي ـ املســاراة الفعليــة ب ـ اجلنس ـ  ،رفق ـاً ألحكــا االتفاقيــة،
طيال عملية تنفيي خطة التنمية املستدامة لعا .2030
التعميم
 - 53تطلـ اللجنــة مـ الدرلــة الطــر أ تضــم تعمــيم ــيه املالحظــات اخلتاميــة يف
اليقيف املالئم ،باللغة الرمسية للدرلة الطـر  ،علـى املؤسسـات املعنيـة التابعـة للدرلـة علـى
مجيــع املســتييات (اليطنيــة ،راإلقل يميــة راحملليــة) ،رخصيص ـًا علــى احلكيمــة ،رالــي ايات،
رالنملا  ،رالسلطة القضائية ،ليتسىن تنفيي ا بالكام .
20/21
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املساعدة التقنية
 - 54تيصــي اللجنــة الدرلــة الطــر بــن تــربط تنفيــي االتفاقيــة ا ي ــا اإلمنائيــة ،رأ
تستفيد م املساعدة التقنية اإلقليمية أر الدرلية املتاحة يف يا الصد .
التصدي على معا دات أخر
 - 55تالحــظ اللجنــة أ انضــما الدرلــة الطــر إىل صــكي حقــيق اإلنســا الدرليــة
الرئيسية التسعة( )1سـيعز متتـع املـرأة حبقـيق اإلنسـا راحلريـات األساسـية الياجبـة هلـا يف
افة مناحي احلياة .رلـيلك تشـجع اللجنـة الدرلـة الطـر علـى النظـر يف التصـدي علـى
االتفاقيــة الدرليــة حلمايــة مجيــع األش ـ ا م ـ االختفــاء القســر  ،الــي تصــب طرف ـًا
في ا بعد.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 56تطل ـ اللجنــــة إىل الدرلــــة الطــــ ر أ تقــد يف غضــي فتــرة ســنت معليمــات
خطيــة عــ اخلطــيات املت ـــية لتطبيــ التيصــيات الـــياي ة يف الفقـــرت ( 26أ) ر ( )
رالفقرة  40أعاله.
إعدا التقرير القا
 - 57تدعــ ي اللجنـة الدرلـة الطــ ر
ييلي .2020
- 58
يجــــ
ب عــدا
الفص

إلــى أ تقـد تقرير ـــا الـــ دري العاشـر يف متـي /

رتدعي اللجنة الدرلة الطر إىل اتبـال املبـا التيجي يـة املن سّـقة لتقـدم التقـايير
املعا ــــدات الدرليــــ ة حلقــيق اإلنســا  ،ــا يف ذلــك املبــا التيجي يــة املتعلقــة
رثيقــة أساســية ميحثــدة ررثائــــ خاصــة عا ــدات بعينــ ا (،HRI/GEN/2/Rev.6
األرل).

__________
( )1الع ــد الــدريل اخلــا بــاحلقيق االقتصــا ية راالجتماعيــة رالثقافيــة؛ رالع ــد الــدريل اخلــا بــاحلقيق املدنيــة
رالسياسية؛ االتفاقية الدرلية للقضاء على التمييز العنصر بكافـة أشـكال ؛ راتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييــز ضــد املــرأة؛ راتفاقيــة منا ضــة التعــيي رغــبه م ـ ضــرر املعاملــة أر العقيبــة القاســية أر الالإنســانية
أر امل ينة؛ راتفاقية حقـيق الطفـ ؛ راالتفاقيـة الدرليـة حلمايـة حقـيق مجيـع العمـال امل ـاجري رأفـرا أسـر م؛
االتفاقية الدرلية حلماية مجيع األش ا م االختفاء القسر ؛ راتفاقية حقيق األش ا ذر اإلعاقة.
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