األمــم املتحـدة

CEDAW/C/ESP/CO/7-8

اتفاقية القضاء على مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة

Distr.: General
29 July 2015
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمس الــد م ال ــابع
الثامس إلسبانيا*
 - 1نظــــرا اللجنــــة ر التقرمــــر اقــــامع للتقرمــــرمس الــــد م ال ــــابع الثــــامس إلســــبانيا
( )CEDAW/C/ESP/7-8ر جل تيها  1310 1309املعقـدتت ر  8متدز/مدليـ ( 2015انظـر
 .)1310 CEDAW/C/SR.1309تــرت قاةمــة بالقضــاما األســطلة الــل جرحتــها اللجنــة ر الد يقــة
 ،CEDAW/C/ESP/Q/7-8ترت ت ت إسبانيا ر الد يقة .CEDAW/C/ESPR/Q/7-8/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عـس تقـدمر ا للد لـة ال ـرق لتقـد ها ر أ انـ التقرمـر اقـامع لتقرمرمـ
الد م ال ابع الثـامس ،لرت ت ـا اا يـة علـى قاةمـة القضـاما األسـطلة الـل أ ا ـا الفرمـ
العامل ملا قبل الـد ة .ترحـ ب بـالعر الاـفدا الـقا قدمـ الداـد اإلمضـاحاا اإلضـااية
الل قُدمت تا على األسطلة الافدمة الل جرحتها اللجنة خالل احلدا .
 - 3تالحظ اللجنة أر اد الد لـة ال ـرق ،بقيـاتة نـا ما مـا منينـدم ال ـفةة املمثلـة
الداةمة إلسبانيا لدى مكتب األمم املتحدة املنظماا الد لية األخرى ر جنيـف ،ضـم لـثل
مـــس مكتـــب املـــدعو العـــاش ،زا ة الاـــت ر ااا جيـــة التعـــا ر ،زا ة العـــدل ،زا ة
الداخليـــة ،زا ة العمـــل الضـــمار اوجتمـــاعو ،زا ة الاـــحة ااـــدماا اوجتماعيـــة
امل ــا اةو زا ة التعلــيم الثقااــة الرماضــة ،البعثــة الداةمــة إلســبانيا لــدى مكتــب األمــم
املتحدة املنظماا الد لية األخرى ر جنيف.
* اعتمدت اللجنة ر ت هتا احلاتمة ال ت (املعقدتة ر الفترة مس  6إىل  24متدز/مدلي .)2015
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باء  -اقدانب اإلجيابية
 - 4ترحــب اللجنــة بالتقــدش الــقا أحــرز منــق النظــر ر التقرمــر الــد ا ال ــات للد لــة
ال رق ( )CEDAW/C/ESP/6ر عاش  2009باختاذ التدابة التارمعية ،علـى األخـا اعتمـات
ما ملو:
(أ)

القاندر قم  2015/4باقر املركز القاندين لضحاما اقراةمو

(ب) القــاندر األساســو قــم  2015/1الــقا معــدل القــاندر اقزاةــو ايمــا متعلـ
بالعنف ضد املرأةو
(ج) القــاندر قــم  2009/12املعتمــد ر تاــرمس األ ل/أكتــدبر ،باــقر اللجــدء
باــقر
احلمامــة الثاندمــة ،الــقا م ب ـ علــى الاــعيد الــدجا اي ـ تدجيهــاا او ــات األ
اللجدء ،معترق صراحة باوض هات اقن اين ضد املرأة كقسا لالعتراق بالالجط .
 - 5ترحــ ب اللجنــة بــاقهدت الــل تبــقةا الد لــة ال ــرق لتح ــ إجا ــا ال ياســا
املتس و بقاد التعجيل بالقضاء على التمييز ضد املرأة تعزمـز امل ـا اة بـ اقن ـ  ،مـثال
عس جرم اعتمات ما ملو:
(أ)

اوستراتيجية الدجنية للقضاء على العنف ضد املرأة ()2016-2013و

(ب) اا ة اوستراتيجية املتعلقة بتكاات الفرص ()2016-2014و
(ج) خ ـــة العمـــل لتحقيـ ـ امل ـــا اة بـ ـ املـــرأة الرجـــل ر تمـــع املعلدمـــاا
(.)2017-2014
 - 6ترحــب اللجنــة أمضــا بقيــاش الد لــة ال ــرق ،ر الفتــرة الــل تلــت النظــر ر تقرمر ــا
الد ا ال ات  ،باونضماش إىل الاكدك الد لية التالية:
(أ)
ر عاش 2014و

اتفاقية ل أ

با باقر منع مكااحة العنـف ضـد املـرأة العنـف املنــزيل،

(ب) الرب تدكـــدل اوختيـــا ا وتفاقيـــة حقـــد ال فـــل املتعلـــ بـــاجراء تقـــدم
البالغاا ،ر عاش 2013و
(ج) الرب تدكــدل اوختيــا ا امللحـ بالعهــد الــد يل ااــاص بــاحلقد اوقتاــاتمة
اوجتماعية الثقااية ،ر عاش 2010و
(ت)
2/16

اتفاقية ل أ

با باقر إجراءاا مكااحة اوجتا بالبار ،ر عاش 2010و
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( ـ)
عاش .2009

جيم -

اوتفاقيـــة الد ليـــة حلمامـــة مجيـــع األشـــااص مـــس اوختفـــاء الق ـــرا ،ر

اوا القل الرةي ية التدصياا
الربملاناا
 - 7تاــدت اللجنــة علــى الــد احلاســم لل ــل ة التاــرمعية ر ضــمار التنفيــق الكامــل
لالتفاقيـة (انظـر بيـار اللجنــة باـقر عالقتـها بالربملـاني  ،الــقا اعتمـد ر الـد ة ااام ــة
األ بع ـ  ،ر عــاش  .) 2010تــدعد اللجنــة الربملــار الــدجا برملانــاا املنــاج املتمتعــة
باحلكم القا إىل اختا ذ اا داا الضر مة لتنفيق ـق املالحظـاا ااتاميـة خـالل الفتـرة
الزمنية مس اآلر حىت مدعد تقدم التقرمر املقبل مبدجب اوتفاقية.
ال يا العاش
 - 8تالحظ اللجنة بقل أر األزمة املالية اوقتااتمة تدابة التقاـف الـل اختـقهتا الد لـة
ال رق مس أجـل التاـدا لمزمـة كانـت ةـا ـا سـلبية علـى املـرأة ر مجيـع منـاحو احليـاة.
تالحظ اللجنة بقل أمضاً عدش إجراء أمة ت اساا أ تقييماا لرصـد ـا األزمـة املاليـة مـس
املنظــد اقن ــاين .تقخــق اللجنــة بع ـ اوعتبــا الظــر ق اوســتثناةية الــل اجهتــها الد لــة
ال رق خالل ال نداا املاضية ،بيد أهنا تقكر الد لة ال رق بدجدب بقل جهدت خاصة مـس
أجل احتـراش حقـد املـرأة تعـم تدسـيع ن ـا اوسـتثما اوجتمـاعو احلمامـة اوجتماعيـة
األخــق بنــها مراعــو خادصــية املــرأة عــس جرم ـ إع ــاء األ لدمــة للن ــاء ر ــر ق اــة
جتنب التدابة التراجعية ،ذلك حىت ر أ قاا الع ر املايل األزماا اوقتااتمة.
-9

تاجع اللجنة الد لة ال رق على القياش مبا ملو:

اوضـ الب بالد اســاا التقييمــاا الضــر مة لرصــد ــا األزمــة املاليــة
(أ)
اوقتااتمة مس املنظد اقن اين البحتو
(ب) كفالة إعاتة تدزمع املـدا ت علـى الاـعيد الـداخلو مـس أجـل التىلـب علـى
تبعــاا األز مــة ،مــع إع ــاء األ لدمــة للتــدابة الــل تــدعم امل ــا اة ب ـ اقن ـ ر مجيــع
املياتمس ،أر تضع استراتيجية اعالة تكفل التنفيق التاش لالتفاقيةو
(ج) مجع إحااءاا مانفة ح ب ندب اقن ر مجيع اجملـاوا ذاا الاـلة،
و سيما ايما متعل جبميع جدانب العمالة ر الق اع العاش اااص.
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التعرمف باوتفاقية الرب تدكدل اوختيا ا التدصياا العامة للجنة
 - 10تالحظ اللجنة مع القل عـدش تفهـم الد لـة ال ـرق اجبـها ايمـا متعلـ ببـقل العنامـة
الداجبة عدش متابعتها اء اللجنـة الـل اعتمـدهتا ر الـبالم قـم  2012/47خباـدص قضـية
أجني غونييليس ك و يارينلوضييإوباييااي ا .تالحــظ اإلجــراءاا غــة الكاايــة الــل اختــقهتا الد لــة
ال رق لتد مب القضاة احملام على اوتفاقية الرب تدكدل اوختيا ا ،إلتماج أحكامهمـا
ر إجا ا القاندين .تعرب عـس القلـ كـقلك ألر الن ـاء أنف ـهس ،و سـيما ن ـاء األ مـاق
الن ــاء املهــاجراا ،و مــد كس مــا ةــس مــس حقــد مبدجــب اوتفاقيــة ،بالتــايل و ــتلكس
املعلدماا الضر مة للم البة حبقدقهس.
 - 11تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
كفالــــة التعرمــــف الكــــار بقحكــــاش اوتفاقيــــة الرب تدكــــدل اوختيــــا ا
(أ)
بالتدصــياا العامــة الاــات ة عــس اللجنــة ت بيقهــا مــس جانــب تلــف اــر ب احلكدمــة
اقهاز القضاةو ،بدصفها إجا اً للقدان قرا اا احملـاكم ال ياسـاا املتعلقـة بامل ـا اة
النهد باملرأةو
ب اقن
(ب) اختاذ التـدابة املالةمـة لتنفيـق التدصـياا املتضـمنة ر اآل اء الـل اعتمـدهتا
اللجنة ر البالم قم  ،2012 /47خبادص قضية أجن غونلي س ك و ارينلوضإوباااي او
(ج) إذكاء عو املرأة حبقدقها مبدجب اوتفاقية تعزمز سبل اونتاـاق املتاحـة
ةا لراع اوتعـاءاا خباـدص انتـهاك حقدقهـا ،ضـمار حاـدل مجيـع الن ـاء ،مبـس اـيهس
ن ــاء املنــاج الرمفيــة الن ــاء املهــاجراا ،علــى معلدمــاا عــس اوتفاقيــة بر تدكدةــا
اوختيا ا التدصياا العامة الاات ة عس اللجنةو
(ت) تداة التثقيف القاندين التد مب املنـتظم للم ـت ل احلكـدمي القضـاة
احملـــام املـــدع العـــام أاـــرات الاـــرجة مـــد فو إنفـــاذ القـــاندر باـــقر اوتفاقيـــة
بر تدكدةا اوختيا ا ت بيقهما ،ليت ىن استاداش الاك إجـا ًا اعـاوً قميـع القـدان
بالنهد باملرأة.
قرا اا احملاكم ال ياساا املتعلقة بامل ا اة ب اقن
التحفظاا اإلعالناا
 - 12تاة اللجنة إىل أر الد لة ال رق مُارة على إعالهنـا املقـدش ر إجـا اوتفاقيـة باـقر
األحكاش الدستد مة املتعلقة بد ا ة التاج اإلسباين.
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 - 13تعيــد اللجنــة تقكيــد تدصــيتها ال ــابقة تاــجع الد لــة ال ــرق علــى النظــر ر
سحب إعالهنا املقدش ر إجا اوتفاقية باقر ا ة التاج اإلسباين ر الدقت املناسب.
اقهاز الدجا للنهد

باملرأة

 - 14غم ما قُدش مس تف ةاا ،تالحظ اللجنة بقل ما ملو:
(أ) إعاتة يكلة اقهاز الدجا للنـهد بـاملرأة ر الد لـة ال ـرق ،إلىـاء زا ة
امل ا اة ،استبدال معهد املرأة تكاات الفرص مبعهد شت ر املرأةو
(ب) أر تــدابة إعــاتة اةيكلــة ــق أ ــرا ر قــد ة الد لــة ال ــرق علــى ضــع
سياســاا جن ــانية تنفيــق ا تنفيــقاً اعــاوً ،اضـالً عــس أهنــا قــد تضــعف التركيــز علــى اقانــب
اقن اين بدصف عناراً شامالًو
(ج) غياب استراتيجية مت قة لتحقي امل ا اة بـ اقن ـ علـى الاـعيد الـدجا
عدش كفامة التن ي املتس و املمنها ب مناج احلكم القا اإلتا ة املركزمة ،اضالً عـس
تراجع الكفاءاا ر ايل قي امل ا اة ب اقن ـ مكااحـة العنـف اقن ـاين ر صـفدق
ال ــل اا احملليــة بعــد تعــدمل املــاتة  27مــس القــاندر قــم  1985/7املتعل ـ بــاإلتا ة احملليــة،
مبدجب القاندر قم 2013/27و
(ت) حمد تمة التعا ر ب اجملل املعا بتعزمز ماا كة املرأة ،د يطـة استاـا مة
تعىن بتحقي امل ا اة ب املـرأة الرجـل ،منظمـاا اجملتمـع املـدين الـل تعـىن بقضـاما املـرأة ر
الد لة ال رق.
 - 15اقاً للتدصية العامة قم  6الاات ة عس اللجنـة باـقر األجهـزة الدجنيـة الفعالـة
الدعامــة ،اإل شــاتاا ا لــدا تة ر منــهاج عمــل بــيج باــقر أ ضــاب الاــر ال الالزمــة
لعمل اآللياا الدجنية على حند اعال ،تد صو اللجنة الد لة ال رق بالقياش مبا ملو:
زماتة املدا ت املاااة ملعهد املرأة تكاات الفرص ،مس أجل اإلبقـاء علـى
(أ)
تركيز مكثف على حقد املرأة تعمـيم مراعـاة املنظـد اقن ـاين ر مجيـع أناـ ة املعهـد،
النظر ر إعاتة إنااء زا ة امل ا اة تز مد ا باملدا ت البارمة املاليـة الضـر مة إلزـاز
ومتها ،بىية إتاحة لية ايعة امل تدى تكدر قات ة علـى اقتـراس سياسـاا قـ امل ـا اة
تن ي تلك ال ياساا تنفيق او
ب اقن
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(ب) تعزمز التن ي ب مناج احلكم القا اإلتا ة املركزمة عس جرمـ ضـع
تعرمــف اضــال لدوماهتــا م ــت لياهتا ايمــا متعل ـ حبقــد املــرأة ،إجــراء صــد تقيــيم
منتظم ةقا التن ي و
(ج) ختاـيا املــدا ت الباــرمة املاليـة التقنيــة الكاايــة ملاتلـف ليــاا اقهــاز
الدجا للنهد باملرأة ،مبا متالءش مع وماهتا ،تعزمز التعا ر التن ي بـ تلـك اآلليـاا
ب املنظماا الن اةية ر اجملتم ع املدين.
التدابة اااصة املتقتة
 - 16تكــر اللجنــة اإلعــراب عــس قلقهــا إزاء اهــم الد لــة ال ــرق احملــد ت لفكــرة التــدابة
اااصــة املتقتــة املناــدص عليهــا ر املــاتة  )1( 4مــس اوتفاقيــة ر التدصــية العامــة للجنــة
قم  25باقر قا املدضدب ،م ا ا القل إزاء عدش جدت استراتيجية شاملة لتنفيق تلـك
التدابة مس أجل قي امل ا اة الفعلية ب املرأة الرجـل ر الد لـة ال ـرق ر مجيـع اجملـاوا
الل تى يها اوتفاقية الل تعاين ايها املرأة مس نقا التمثيل أ مس احليف.
 - 17تاــة اللجنـــة إىل املـــاتة  )1 ( 4مـــس اوتفاقيـــة إىل تدصـــيتها العامـــة قـــم ،25
تدصو الد لة ال رق بالقياش مبا ملو:
اضــعو ال ياســاا املعنــي مبفهــدش
تعرمــف مجيــع امل ــت ل احلكــدمي
(أ)
التــدابة اااصــة املتقتــة ،اعتمــات تلــك التــدابة تنفــق ا ،مبــا ر ذلــك أ ــداق حاــا
تـرتب مبداعيــد زمنيـة حمــدتة ،تكـدر مدجهــة حنـد قيـ امل ـا اة الفعليـة أ اقد رمـة بـ
املرأة الرجل ر مجيع اجملاوا الل تعاين ايها املرأة مس نقا التمثيل أ مس احليفو
(ب) معاقــة األســباب اقق مــة للتنفيــق غــة املُرضــو للتــدابة اااصــة املتقتــة
القاةمة حاليًا تضمِّس تارمعاهتا أحكامـًا تاـجع علـى اسـتاداش تلـك التـدابة ر الق ـاع
العاش اااص على ال داء.
القدالب النم ية
 - 18ترحب اللجنة بانااء مرصد صـد ة املـرأة الـقا مضـ لع مبهـا اش منـها تلقـو الاـكا ى
باقر أشكال الدعامة املتحيزة جن ـانيا ،حظـر تلـف احلمـالا الدعاةيـة الـل تـنم عـس يـز
جن ــاين .بيــد أر القلـ و مــزال م ــا ا إزاء اســتمرا املداقــف القدالــب النم يــة املتجــق ة
املتعلقة بقت ا املرأة الرجل م ـت لياهتما تاخـل األسـرة ر اجملتمـع ،ـو تـقكر بـقر ـق
القدالــب النم يــة ــو ســبب مــس األســباب اقق مــة للعنــف ضــد املــرأة .تكــر اللجنــة أمضـًا
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اإلعراب عـس قلقهـا إزاء عـدش كفامـة الاـد اإلجيابيـة الـل تُـر اج عـس ن ـاء األقليـاا العرقيـة
ن اء جاةفة الر ما الن اء املهاجراا الن اء ذ اا اإلعاقة .و تزال اللجنة قلقة أمضًا مـس
عــدش اختــاذ أمــة تــدابة للقضــاء علــى القدالــب النم يــة ر نظــاش التعلــيم عــدش تنقــيال املنــا ا
الكتب املد سية.
- 19

ث اللجنة الد لة ال رق على القياش مبا ملو:

ضع اسـتراتيجية شـاملة تتضـمس تـدابة اسـتباقية م ـتمرة للقضـاء علـى
(أ)
التنمي اقن اين عس جرم استعرا تارمعاهتا املتعلقة بالتعليم ،اعتمات براما اتاـة ر
نظاش التعليم ،تنقيال الكتب املنا ا الد اسية ،تنظيم محالا للتدعية تكـدر مدجهـة إىل
الن اء الرجال عمدماً إىل ساة اإلعالش كاوا اإلعالر خادصاًو
(ب) اختاذ تدابة مبتكرة ت تهدق ساة اإلعـالش مـس أجـل تعزمـز اهـم اكـرة
امل ا اة اقد رمة ب املرأة الرجل ،ت تادش نظاش التعليم إلع اء صـد ة إجيابيـة للمـرأة
و ت تند إىل القدالب النم يةو
(ج) صـــد اســـتعرا
اإلجراءاا املناسبة باقهنا.

التـــ دابة املتاـــقة مـــس أجـــل تقيـــيم تق ة ـــا اختـــاذ

العنف ضد املرأة
 - 20بينمـــا تالحـــظ اللجنـــة جـــدت قـــاندر حمـــدت ظـــر العنـــف ضـــد املـــرأة (القـــاندر
األساســو قــم  )2004/1إناــاء زا ة الداخليــة نظامــا لرصــد حــاوا العنــف اقن ــاين
( ،)Sistema VioGénااهنا تعرب عس اقزب إزاء انتاـا العنـف ضـد املـرأة ر الد لـة ال ـرق،
مبـا ر ذلــك العنــف اقن ــو ،إزاء ا تفــاب ن ــبة الن ــاء الــال تــدا نتيجــة التعــر للعنــف
اقن اين على مد أشااص ترب هس هبم عالقة محيمة .و قلقة على ااادص إزاء ما ملو:
(أ) كــدر القــاندر األساســو قــم  2004/1و مى ــو ال اةفــة الكاملــة ألشــكال
العنف اقن اين ،غة العنف القا ا س العاةو
(ب) عدت حـاوا األجفـال الـقمس قتلـهم بـاال م خـالل لا سـة حقـدقهم املتعلقـة
بالزما ة ( 20جفالً ر الفترة مس عاش  2008إىل عاش )2014و
(ج) تد د خدماا احلمامة املقدمة إىل الن اء ضحاما العنف املنــزيل ر عـدت مـس
مناج احلكم القا  ،مبا ر ذلك حمد تمة املآ ى املتاحة للن اء األجفال.
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 - 21تاة اللجنة إىل أحكاش اوتفاقية إىل تدصيتها العامة قم  19باقر العنـف ضـد
املرأة ،ث الد لة ال رق على القياش مبا ملو:
(أ) تنقــيال تاــرمعاهتا املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة لتاــمل األشــكال األخــرى
للعنــف اقن ــاين ،مثــل العنــف الــقا ا سـ مقــدمد الرعامــة جــال الاــرجة العنــف ر
األماكس العامة ر أماكس العمل ر املدا و
(ب) تقــدم التــد مب اإللزامــو إىل القضــاة املــدع العــام أاــرات الاــرجة
غة م مس مـد فو إنفـاذ القـاندر علـى اوتفاقيـة بر تدكدةـا اوختيـا ا علـى الت بيـ
الاــا ش ألحكــاش القــاندر اقنــاةو املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة اإلجــراءاا الــل تراعــو
ااادصية اقن انية ر إجا املقابالا الـل تُجـرى مـع الن ـاء ضـحاما العنـف ر سـيا
تقدم العالج ةسو
(ج) اختاذ تدابة شاملة ملنع العنف ض د الن اء الفتياا التادا ل  ،كفالـة
تداة سـبل اونتاـاق احلمامـة الفد مـة للن ـاء الفتيـاا ضـحاما العنـف ،احلـرص علـى
مقاضاة مرتكيب العنف معاقبتهم على النحد املناسبو
(ت) تاــجيع الن ــاء علــى إبــالم يطــاا إنفــاذ القــاندر عــس حــدات العنــف
املنــ زيل العنــف اقن ــو ،عــس جرمـ جتنــب صــم الضــحاما إذكــاء عــو أاــرات الاــرجة
مد فو القضاء التدعية بال بيعة اإلجرامية لتلك األاعالو
( ـ) تقدم امل اعدة احلمامة الكاايت للن اء ضحاما العنـف عـس جرمـ تـداة
ما مكفو مس املآ ى ،مبا ر ذلك ر املناج الرمفية ،تعزمز تعا ر الد لة مع املنظماا غة
احلكدمية الل تدار املق ى خدماا إعاتة التق يل للضحاماو
( ) مجع بياناا إحااةية عس العنف املنــ زيل العنـف اقن ـو ،ماـنفة ح ـب
ندب اقن العمر اقن ية العالقة ب الضحية اقاين.
اوجتا باملرأة استىالةا ر البىاء
 - 22تالحظ اللجنة اعتمات الد لة ال رق بر تدكدو إجا ما حلمامة ضـحاما اوجتـا بالباـر
ـ اإلجـا القـاندين
ر عاش  2011مـا بقلتـ مـس جهـدت ر سـبيل ضـع اسـتراتيجياا
حلمامــة ضــحاما اوجتــا بالباــر م ــاعدهتم ،متاــيا مــع املالحظــاا ااتاميــة ال ــابقة للجنــة
( ،CEDAW/C/ESP/CO/6الفقرة  ،)22لكنها تظل قلقة إزاء انتاـا اوجتـا بالن ـاء الفتيـاا
ر اجتــا الد لــة ال ــرق غيــاب قــاندر شــامل ملكااحــة اوجتــا بالباــر عــدش جتــرم الد لــة
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ال رق قميع أشكال اوجتا بالبار .ـو قلقـة أمضـا إزاء الن ـا احملـد ت لتعرمـف القـداتة،
األمــر الــقا قــد معــد مالحقــة املتــد ج ر اســتىالل املــرأة ر البىــاء علــى النحــد الداجــب،
كقلك حيال قلة البياناا املتداارة حىت اآلر لتحدمد حجم ق الظا رة.
 - 23تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
اعتمــات قــاندر شــامل ملكااحــة اوجتــا بالباــر مراعــو املنظــد اقن ــاين
(أ)
ض ع تعرمف صرمال لالجتا بالبار اقا للمعامة الد ليةو
(ب) املضو ر تكثيف اقهدت الرامية إىل إقامة تعا ر ناةو إقليمو ت يل ملنـع
اوجتا بالبار مالحقة املتجرمس هبمو
(ج) اعتمات هنا شامل ملعاقة ا رة اسـتىالل املـرأة ر البىـاءو مجـع البيانـاا
ليلهاو تداة مراكز إمداء مراكز أزماا كااية براما لترك البىـاء إعـاتة اونـدماج
اـــرص تخـــل بدملـــة للن ـــاء الراغبـــاا ر تـــرك البىـــاءو اختـــاذ تـــدابة افــ ال لـــب
على البىاءو
ضع تعرمف شامل للقـداتة م ـمال مبالحقـة املتـد ج ر اسـتىالل املـرأة
(ت)
ر البىاء على النحد الداجب.
املاا كة ر احلياة ال ياسية احلياة العامة
 - 24ترحـــب اللجنـــة بزمـــاتة متثيـــل الن ـــاء ر الربملـــار إىل  35.5ر املاةـــة ،ر اةيطـــاا
التارمعية ملناج احلكم القا إىل  44.6ر املاةة .غـة أر اللجنـة قلقـة إزاء اضفـا ماـا كة
الن اء عمدما ر احليـاة ال ياسـية احليـاة العامـة ،خباصـة ر مداقـع صـنع القـرا علـى صـعيد
منــاج احلكــم الــقا (أ بــع ن ــاء مــس أصــل  17ةي ـاً ملنــاج احلكــم الــقا ) ،ر اادمــة
الدبلدماسية ( 12امرأة مس أصل  199سفةاً) ر اقهاز القضاةو.
 - 25تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
زمــاتة ماــا كة املــرأة ر احليــاة ال ياســ ية ر احليــاة العامــة علــى مجيــع
(أ)
امل تدماا ،ب ر مس بينها اعتمات تدابة خاصة متقتة ،مثل دمـد حاـا قاندنيـة ،اقـاً
للماتة  ) 1 ( 4مس اوتفاقية التدصية العامة قم  25للجنةو
(ب) بنـــاء قـــد اا الن ـــاء املرشـــحاا تعزمـــز اـــرص حاـــدةس علـــى متدمـــل
للحمالا اونتاابية لتمكينهس مس مناا ة نظراةهس مس القكد على حند اعالو
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(ج) اوض الب بقنا ة لتدعية ال ياسي قـاتة اجملتمعـاا احملليـة الاـحفي
عامة اقمهد باقر أمهية ماا كة املرأة ر عمليـة صـنع القـرا  ،كـو متضـال للجميـع أر
تنفيق اوتفاقية تنفيقا كامال مقتضو ماا كة املرأة ر احليـاة ال ياسـ ية احليـاة العامـة علـى
حنــد كامــل متكــااو حــر ت قراجــو علــى قــدش امل ــا اة مــع الرجــل ،مبــا ر ذلــك
ماا كتها ر متثيل البلد على الاعيد الد يل.
التعليم
 - 26تعرب اللجنة عس قلقها ألر الن اء الفتياا مداصلس اختيا اوا التعليم الل عـاتة
ما هتيمس عليها املرأة (إذ متثل الن ـاء  26.4ر املاةـة اقـ مـس ال ـالب امل ـجل ر اةندسـة
اةندســة املعما مــة  9.8ر املاةــة اق ـ مــس امل ــجل ر ت اســاا الرماضــة البدنيــة) ألر
متثيلهس و مـزال ناقاـا ر التعلـيم الـتقا املهـا .كمـا تعـرب اللجنـة عـس قلقهـا إزاء اضفـا
م ــتدى احلضــد املد ســو ا تفــاب معــدل الت ــرب ر صــفدق اتيــاا مجاعــة الر مــا ،علــى
الرغم مـس اإلزـازاا الفعليـة الـل حققتـها الد لـة ال ـرق علـى م ـتدى التعلـيم األساسـو ر
عـــــاش  .2013اللجنـــــة قلقـــــة أمضـــــا إزاء اوستعاضـــــة عـــــس ت التثقيـــــف ر املداجنـــــة
اختيا مـة ر القـيم املدنيـة اوجتماعيـة أ القـيم األخالقيـة ،ااتقـا
حقد اإلن ار بـد
املــدا حاليــا إىل تعلــيم إلزامــو شــامل مالةــم مــس حيــث ال ــس باــقر الاــحة احلقــد
اقن ية اإلزابية.
 - 27تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
تعزمز جهدت ا الرامية إىل تداة تد مب حمدت تندمـع اايـا اا األكات يـة
(أ)
املهنيــة للن ــاء ال رجــال اختــاذ تــدابة إضــااية لتاــجيع الن ــاء الرجــال علــى اختيــا
اوا تعليم عمل أخرى غة اجملاوا التقليدمةو
(ب) ضــمار إزالــة مجيــع القدالــب النم يــة اقن ــانية مــس الكتــب الد اســيةو
اشـتمال املنـا ا الد اســية الـرباما األكات يــة التـد مب املهـا ااــاص باملد سـ علــى
مدا ضيع تتنا ل حقد املرأة تاجع امل ا اة ب اقن و
(ج) تقدم تعليم إلزامو شامل مالةم مس حيث ال س باـقر الاـحة احلقـد
اقن ية اإلزابية إىل الفتياا الفتيار ،كجـزء مـس املنـها الد اسـو العـاتا ،مبـا ر ذلـك
تعلـيم ال ــلدك اقن ـو امل ــت ل ،الدقامـة مــس حـاوا احلمــل امل بكـر األمــرا املنقدلــة
جن ياً ،على أر متدىل قا التعليم مد فدر مد ابدر على ذلك تد مباً مالةماًو
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(ت) اختـــاذ تـــدابة اعالـــة إلبقـــاء اتيـــاا مجاعـــة الر مـــا ر املـــدا  ،زمـــاتة
معدوا ت جيلهس عس جرم تدابة خاصة متقتة مثل تقدم املِنَال الد اسية تداة الكتـب
املد سية اناً.
العمالة
 - 28م ا اللجنة القل ألر تدابة التقاف املتاقة مس أجل التاـدا لمزمـة اوقتاـاتمة
املالية كار ةا أ ر شدمد غة متناسب على الن اء ،خباصة الن ـاء ذ اا اإلعاقـة امل ـناا
العــامالا ر املنــازل .قــد اجهــت الن ــاء الب الــة التافيضــاا ر مــدادعاا الضــمار
اوجتماعو مِنال عامة املعال  ،جتميد األجد دمل الد اةف املتفرغة إىل ـاةف لـبع
الدقت مع العمل ساعاا إضااية .و قلقة على ااادص إزاء امل اةل التالية:
(أ) استمرا الفجدة ر األجد ب اقن ـ  ،حيـث تبلـ  17.8ر املاةـة ،ـد
و الفاـل بـ اقن ـ عمدتمـا أاقيـا ر سـد
اا أعلى مس املتدس ر او ـات األ
العملو تركـز الن ـاء ر الد ـاةف غـة املتفرغـة ،لـا مـت ر سـلبًا ر ت ـد م ـا س الـد يفو
استحقاقاهتس التقاعدمةو
(ب) اضفا متثيـل الن ـاء ر مناصـب اإلتا ة صـنع القـرا ر ـال اإلتا اا
( 18.2ر املاةة) ،عدش نا القاندر األساسـو قـم  2007/3املتعلـ بامل ـا اة الفعليـة بـ
الرجل املرأة ،كقلك القاندر قم  2014/31املعدِّل لقاندر الاـركاا ،علـى عقدبـاا ر
حال عدش ت بي التدازر اقن اين امل لدب ر ال إتا ة الاركاا الكربىو
(ج) عدش تادم الد لة ال رق على اتفاقية منظمـة العمـل الد ليـة باـقر العمـال
املنـزلي لعاش  ( 2011قم .)189
 - 29تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
إعاتة النظـر ر تاـرمعاهتا سياسـاهتا مـس أجـل تاـجيع متتـع املـرأة بفـرص
(أ)
متكااطة معاملة م ا مة ملا ظى ب الرجل ر ال العمل ،مبا مامل إتاحة الفـرص املهنيـة
احلد مس تعر الن اء للفال الد يفو العمالة اةاةو
(ب) استطناق متدمل تنفيق القاندر  2006 /39باقر تدعيم اوسـتقالل الـقا
تداة الرعامة للمعال و
اقن
15-12828

(ج) املضو ر اختاذ تدابة حمدتة استباقية للقضاء على الفجدة ر األجد بـ
إتاحة املزمد مس ارص العمل املتفرم للمرأةو
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(ت) اختاذ التدابة الرامية إىل قي ماا كة املرأة على أسـا متكـااو كامـل
ر صــنع القــرا ر اجملــال اوقتاــاتا ،خباصــة ر ــال إتا ة الاــركاا الكــربى ،مــس
خالل اعتمات احلاا اإللزاميةو
( ـ) اعتمــات تــدابة خاصــة متقتــة للتعجيــل مباــا كة ن ــاء الفطــاا احملر مــة ر
سـد العمـل ،مبــس اـيهس املهــاجراا ن ـاء مجاعــة الر مـا األمهــاا العازبـاا امل ــناا
الن ــاء ذ اا اإلعاقــة ،علــى قــدش امل ــا اة مــع اآلخــرمس ،إجــراء ت اســاا شــاملة عــس
العمالــة ــر ق العمــل لتلــك الفطــاا مــس الن ــاء ،تقــدم تدصــياا لتعزمــز ماــا كتهس
الفعلية ر سد العملو
أ ضاب العـامالا ر املنـازل بىـر التاـدم علـى اتفاقيـة منظمـة
()
العمل الد لية باقر العمال املنـ زلي لعاش  ( 2011قم .)189
الاحة
 - 30تعرب اللجنة عس قلقها ألر:
(أ) التعـــدمل التاـــرمعو للقـــاندر  -املرســـدش امللكـــو قـــم  2012/16اســـتثىن
املهاجرمس غة الارعي مس ن ا التى ية بالرعامة الاحية الااملة ،أ ر باد ة مفرجـة علـى
املهــاجراا ،لكدن ـ ــرمهس مــس احلاــدل علــى خــدماا الاــحة اقن ــية اإلزابيــة انــا.
لقلك اقـد ضـياع ارصـة لتحدمـد ضـحاما العنـف اقن ـاين اوجتـا  ،لتقـدم الـدعم لضـحاما
العنف اقن وو
(ب) اعتمــات لــ النــداب ر الربملــار ماــر ب قــاندر جدمــدا ر شــباال/اربامر
 ،2015متــدخى جعــل إجهــا الفتيــاا املترا حــة أعمــا س ب ـ  18 16ســنة مر دن ـًا
مبدااقة الدالدمس أ القاةم على الرعامة أ األ صياء القاندني و
(ج)
البارمة/اإلمدز.

التافي

الادمد للميزانية املاااة للن اء املااباا بفـة

نقـا املناعـة

ُ - 31تــقكر اللجنــة باملــاتة  12مــس اوتفاقيــة بتدصــيتها العامــة قــم  24باــقر املــرأة
الاحة ،تدصو الد لة ال رق مبا ملو:
إعاتة تعميم الرعامـة الاـحية لتاـمل اقميـع ،ب ـر منـها إلىـاء التعـدمل
(أ)
املتعل بالقـاندر  -املرسـدش امللكـو  ،2012 /16بىـ ر ضـمار حاـدل مجيـع الن ـاء ر
الد لة ال رق على الرعامة الاحية بارق النظر عس ضعهس كمهاجرااو
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(ب) ضــمار عــدش إقــرا ماــر ب القــاندر املتعل ـ بــاحل ر اإلجهــا
الفتياا املترا حة أعما س ب  18 16سنةو
(ج)
البارمة/اإلمدز.

ضمار تداة العالج املالةم قميع الن اء املاـاباا بفـة

للن ــاء

نقـا املناعـة

املرأة الرمفية
 - 32تالحظ اللجنة مع التقدمر زماتة املنال املقدمة للنهد باملرأة الرمفية ،جـداةز اومتيـاز
ر ميدار اوبتكـا  ،تـد مب املهنـي العـامل ر املنـاج الرمفيـة .غـة أهنـا تعـرب عـس قلقهـا
لكــدر الرجــال ثلــدر أكثــر مــس  70ر املاةــة مــس املــالك علــى الــرغم مــس أحكــاش القــاندر
قم  2011/35باقر امللكية املاتركة للماا مع الز اعية.
 - 33تدصو اللجنة الد لـة ال ـرق بـقر تلىـو مجيـع العقبـاا أمـاش تنفيـق القـاندر قـم
 2011 /35باقر امللكية املاتركة للماا مع الز اعية.
الفطاا احملر مة مس الن اء
 - 34تالحــظ اللجنــة أر الد لــة ال ــرق قــد اختــقا مدعــة متندعــة مــس التــدابة ،تاــمل
التـــدابة التاـــرمعية ،لتح ـ ـ حالـــة الفطـــاا احملر مـــة مـــس الن ـــاء ،م ـــا ا القلـ ـ ألر
التافيضاا ر امليزانية اإلصالحاا التارمعية األخةة قـد تقـد ـقا التقـدش .ـو تعـرب
عــس قلقهــا باــد ة خاصــة إزاء حالــة املهــاجراا ن ــاء الر مــا الن ــاء امل ــناا الن ــاء
ذ اا اإلعاقة.
 - 35تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
اعتمــــات تــــدابة ،مبــــا ر ذلــــك تــــدابة خاصــــة متقتــــة ر حــــد ت معــــىن
(أ)
املاتة  ) 1 ( 4مس اوتفاقية التدصـية العامـة للجنـة قـم  ،25لضـمار امل ـا اة ر احلقـد
تكــاات الفــرص للمــرأة الــل تداج ـ أشــكاو متاــابكة مــس التمييــز ،و ســيما املهــاجراا
ن اء الر ما الن اء امل ناا ذ اا اإلعاقةو
(ب) اعتمات التدابة التاـرمعية الالزمـة إىل جانـب سياسـاا حمـدتة اةـدق مـس
أجــل التاــدا ألشــكال التمييــز املتعــدتة تعزمــز انــدماج الفطــاا احملر مــة املهماــة مــس
الن اء الالةو مداجهس أشكاوً متداخلة للتمييز ر اجملتمع.
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الالجطاا جالباا اللجدء
 - 36تالحظ اللجنة املعلدماا الل قدمتها الد لة ال رق ،الـل تفيـد مبـنال مركـز الالجـو
ر  48حالة على أسا اوض هات اقن اين ،اقا للقـاندر قـم  2009/12املتعلـ بـاللجدء
احلمامة الثاندمة ،غة أهنـا تعـرب عـس بـال قلقهـا إزاء لا سـة جـرت األشـااص الـقمس معـرب ر
احلــد ت ر ســبتة مليليــة ،مبــس اــيهم الن ــاء الفتيــاا ،ت ر أر جيــرى تقيــيم جن ــاين اــرتا
لكل حالة.
 - 37متاـــيا مـــع أحكـــاش اوتفاقيـــة التدصـــية العامـــة قـــم  32للجنـــة باـــقر األبعـــات
اقن انية املرتب ة بـاملرأة ايمـا متعلـ مبركـز الالجـو اللجـدء اقن ـية انعـداش اقن ـية،
و تدعد الد لة ال رق إىل القياش مبا ملو:
ـ محامــة الن ـاء الفتيــاا جالبـاا اللجــدء ،ر مـدمنل ســبتة مليليــة
(أ)
املتمتعت باحلكم القا  ،عس جرم كفالة عدش استاداش العنف ر مراكـز مراقبـة احلـد تو
ضمار استفاتة مجيع أصحاب امل البـاا مـس إجـراءاا جلـب اللجـدء ،بىـ النظـر عـس
ـ ــر ق
بلــد املناــق أ جرمقــة الــدخدلو ضــع إجــراءاا قــدء عاتلــة اعالــةو
اوستقبال التقكد مس أهنا تراعو اوعتبا اا اقن انيةو
(ب) ضع خ لل دا ئ التق ب للدااـدمس ر احلـد ت الربمـة البحرمـة مـس
أجل التعامل مع تزامد تداقاا اةجرة املاتل ـة ،مـع اعتمـات أنظمـة تخـدل تراعـو عناـ ر
احلمامة تقخق ر اوعتبا أمضاً املنظد اقن اين العمراو
(ج) إتاحــــة العــــالج املناســــب للن ــــاء الفتيــــاا ملتم ــــاا اللجــــدء مــــس
ذ اا اوحتياجاا اااصة ،اعتمات منظد جن اين عند ضع براما امل اعدة.
الز اج العالقاا األسرمة
 - 38تالحـــظ اللجنـــة أر اجمللـ ـ العـــاش لل ـــل ة القضـــاةية اـ ـ ر مباتةـ ـ التدجيهيـــة
لعـاش  2013باـقر اإلجـراءاا املتاــلة بـالعنف صـحة مـا م ــمى ”متالزمـة النفـد مـس أحــد
األبدمس“  ،غة أهنا تعرب عس قلقهـا ألر ـقا اللفـظ و مـزال م ـتادش ر عـدت مـس القـرا اا
القضــاةية ر الد لــة ال ــرق ل ــحب حضــانة ال فــل مــس األش منحهــا ألب متــهم مبما ســة
العنــف املن ــزيل .م ــا اللجنــة القل ـ ألر اآلليــاا التاــرمعية القاةمــة امل ــتقبلية لــس تــديل
او تماش الداجب لضر ة النظر ر اشتمال القضاما على العنف املنــزيل عنـد البـت ر حضـانة
ال فل .كقلك م ا اللجنة القل إزاء احملـا وا الراميـة إىل سـس تاـرمعاا جتعـل احلضـانة
الفعلية املاتركة لل فل قاعدة تُتبع تلقاةيا ر البت ر قضاما حضانة األجفال.
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 - 39تدصو اللجنة الد لة ال رق مبا ملو:
تتعر

ضــمار عــدش مــنال حقــد الزمــا ة بــد ر إشــراق للبــاء ر احلــاوا الــل
(أ)
ايها للا ر حقد ال فل اا سالمت و

(ب) ضمار عـدش اعتمـات تاـرمعاا ترمـو إىل جعـل احلضـانة الفعليـة املاـتركة
لل فل قاعـدة تلقاةيـة عنـد البـت ر قضـاما حضـانة ال فـل ،اختـاذ تـدابة للتعامـل باـد ة
مالةمــة مــع اوعتبــا اا املتعلقــة باوحتياجــاا اااصــة للن ــاء األجفــال عنــد البــت ر
حضانة ال فل ر حاوا العنف املنـ زيل.
إعالر منهاج عمل بيج
 - 40تدعد اللجنة الد لة ال رق إىل اسـتاداش إعـالر منـهاج عمـل بـيج ر اقهـدت
الل تبقةا لتنفيق أحكاش اوتفاقية.
األ داق اإلمناةية لملفية إجا التنمية ملا بعد عاش 2015
 - 41تدعد اللجنة إىل إتماج املنظد اقن اين ،اقا ألحكـاش اوتفاقيـة ،ر مجيـع اقهـدت
الرامية إىل قي األ داق اإلمناةية لملفية ،ر إجا التنمية ملا بعد عاش .2015
النار
 - 42تُقكِّر اللجنة مبا مقع على عات الد لة ال ـرق مـس اجـب تنفيـق أحكـاش اوتفاقيـة
على حند منهجو م تمر .ث الد لة ال رق على إمالء او تمـاش علـى سـبيل األ لدمـة
لت نفيق ـق املالحظـاا ااتاميـة التدصـياا خـالل الفتـرة الزمنيـة مـس اآلر حـىت مدعـد
تقدم التقرمر الـد ا املقبـل .لـقلك ت لـب اللجنـة تعمـيم ـق املالحظـاا ااتاميـة ،ر
الدقت املناسب باللىاا الرمسية للد لة ال ـرق ،علـى املتس ـاا احلكدميـة ذاا الاـلة
على مجيع ال اُعد ( جنيا على صعيد املقاجعاا الاعيد احمللـو) ،خباصـة علـى احلكدمـة
الــدزا اا الربملــار الــدجا برملانــاا منــاج احلكــم الــقا اقهــاز القضــاةو ،ليت ــىن
تنفيــق ا بالكامــل .تاــجع الد لــة ال ــرق علــى التعــا ر مــع مجيــع أصــحاب املاــلحة
املعنـــي  ،مثـــل اب ـــاا أ بـــاب العمـــل النقابـــاا العماليــ ة منظمـــاا حقـــد اإلن ـــار
املنظماا الن اةية اقامعاا متس اا البحث ساةل اإلعالش .كـقلك تدصـو بـقر
متم نار مالحظاهتا ااتامية باـكل مالةـم علـى صـعيد اجملتمعـاا احملليـة ،إلتاحـة تنفيـق ا.
باإلضـــااة إىل ذلـــك ت لـــب اللجنـــة مـــس الد لـــة ال ـــرق أر تداصـــل تعمـــيم اوتفاقيـــة
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بر تد كدةــا اوختيــا ا قداعــد ا القاندنيــة الفقهيــة ذاا الاــلة ،اضــال عــس التدصــياا
العامة للجنة على مجيع اقهاا صاحبة املالحة.
التادم على معا داا أخرى
 - 43تاة اللجنـة إىل أر انضـماش الد لـة ال ـرق إىل صـكدك حقـد اإلن ـار الد ليـة
الرةي ــية الت ــعة( )1مــس شــقن أر معــزز متتــع الن ــاء حبقــد اإلن ــار احلرمــاا األساســية
الداجبة ةس ر كااة جدانب احلياة .لقلك تاـجع اللجنـة الد لـة ال ـرق علـى النظـر ر
التادم على اوتفاقية الد لية حلمامة حقد مجيع العمال املهاجرمس أاـرات أسـر م ،الـل
مل تاد عليها بعدُ.
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 44ت لــب اللجنــة مــس الد لــة ال ــرق أر تقــدش ،ر غضــدر ســنت  ،معلدمــاا خ يــة
عــس اا ــداا املتاــقة لتنفيــق التدصــياا الــدا تة ر الفقــراا ( 21أ)( ،ب)،) ( ،
( 37ج) أعال .
إعدات التقرمر املقبل
 - 45تـــدعد اللجنـــة الد لـــة ال ـــرق إىل تقـــدم تقرمر ـــا الـــد ا التاســـع ر متـــدز/
مدلي .2019
 - 46ت لب اللجنة مس الد لة ال ـرق اتبـاب املبـاتئ التدجيهيـة املن ـقة لتقـدم التقـا مر
مبدجب املعا داا الد لية حلقد اإلن ار ،مبا ر ذلك مباتئ تدجيهية لتقدم يقة أساسـية
ماتركة ،الد اة اااصة مبعا داا بعينها ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفال األ ل).

__________
( )1العهــد الــد يل ااــاص بــاحلقد اوقتاــاتمة اوجتماعيــة الثقاايــةو العهــد الــد يل ااــاص بــاحلقد املدنيــة
ال ياســيةو اوتفاقيــة الد ليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العناــراو اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأةو اتفاقيــة منا ضــة التعــقمب غــة مــس ضــر ب املعاملــة أ العقدبــة القاســية
أ الالإن انية أ املهينـةو اتفاقيـة حقـد ال فـلو اوتفاقيـة الد ليـة حلمامـة حقـد مجيـع العمـال املهـاجرمس
أارات أسر مو اوتفاقية الد لية حلمامة مجيع األشااص مس اوختفاء الق ـراو اتفاقيـة حقـد األشـااص
ذ ا اإلعاقة.
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