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مالحظات ختامية بشأن التقرير الدوري السادس
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إلريتريا*

نظرت اللجنة في التقرير الدوري السـ ـ ـ ــريا (ريترير  )CEDAW/C/ERI/6في جلسـ ـ ـ ــت ر 1755

و  1756انـظــر الــن ـ ـق ـتـ ـ

 14شـ ـ ـ ر

فــي

 CEDAW/C/SR.1755و  )CEDAW/C/SR.1756الـم ـت ـقــني ـ ـ

فبراير  .2020و ري قرئمة القض ـ ــرألر واألا ـ ــثلة التي ر ررار اللريم الترما لمر قبا الدورة في الن قة

 ،CEDAW/C/ERI/Q/6رمر ريوي إريترير عل ر فتري في الن قة .CEDAW/C/ERI/Q/6/Add.1

ألف  -مقدمة
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ترب اللجنة ع

قديرار لتقدألم الدولة الطرف قريرار الدوري السـ ـ ــريا .و ترب رألضـ ـ ــر ع

قديرار

لتق ـ ـ ــدألم ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة الطرف قرير المت ـ ـ ــرةت ـ ـ ــة للمالظ ـ ـ ــرت ال ت ـ ـ ــرم ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرةق ـ ـ ــة التي ر ـ ـ ــد ـ ـ ــر اللجنـ ـ ــة
 ،)CEDAW/C/ERI/CO/5/Add.1وريويار ال ط ة على قرئمة القضـ ـ ـ ــرألر واألاـ ـ ـ ــثلة التي ر ررار اللريم

الترما لمر قبا الدورة .و رلب ةرلترض الش ــلني القي قدمل النفد ،وير(ألض ــرلرت ا(ا ــرم ة المقدمة ريا على

األاثلة التي طرلت ر اللجنة شلنير ر نرء الحنار.

و ثني اللجنة على الدولة الطرف (راـ ـ ـ ـ ــرل ر وفدا رراـ ـ ـ ـ ــتل رئ س ـ ـ ـ ـ ـ ةة ا حري النطني للمررة ا(ريترية،
-3
كر س ــلرم شـ ـ ا ،واـ ـ عم ممثل ع و الرة التد ا وو الرة الر ــحةا وتيارة ال دمرت ا جتمر ة  -ا قتر ــريألة
التـرةتـة لا حـري النطني للمررة ا(ريتريـة ،وال تثـة الـدائمـة (ريتريـر لـد مكتـب األمم المتحـدة والمنظمـرت الـدول ـة

األخر في جن ف.

باء  -الجوانب اإليجابية
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رل ــب اللجن ــة ة ــرلتق ــدذ المحرل ،من ــق النظر في ع ــرذ  2015في التقرير ال ــدوري ال ــرمل لل ــدول ــة

الطرف ،في إجراء إصالرت شريع ة وي رصة اعتمري القرننن المدني لترذ  2015القي ةألتترف م ل ةرلمسرواة
الزوج في السلطة والمركز.

* اعتمد ر اللجنة في يور ر ال رمسة والس ت
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و رلب اللجنة ةج ني الدولة الطرف الرام ة إلى حسـ ـ ـ

التتج ا ةرلقضرء على التم ز اد المررة و تزيز المسرواة

إطررار المواـ ـ ـس ـ ــي والسـ ـ ـ را ـ ــر ي م رجا

الجنس  ،مثا اعتمري رو إنشرء مر يلي:

ر)

لجنة نج ة وطن ة للتر ـ ـ ـ ــدي لتش ـ ـ ـ ــنيل األعض ـ ـ ـ ــرء التنرا ـ ـ ـ ــل ة ل نر  ،ولوا األطلر ،

ب)

وخطة اات ار ج ة وطن ة ةشأن القضرء على الممررارت الضررة غطي اللترة 2024-2020ا

)

وم ريئ نج ة ا ـ ـ ـ ـ راـ ـ ـ ــر ة ةشـ ـ ـ ـ أن الرـ ـ ـ ــحة ا(نجر ة وصـ ـ ـ ــحة األذ والنل د والمرااق

واألشكر األخر للتنف الجنسرني اد المررة في عرذ 2017ا

والش نخة غطي اللترة 2021-2017ا
ي)

وخطة عما وطن ة ةشأن المسرئا الجنسرن ة غطي اللترة 2019-2015ا

ه)

وا لرق المشترك في عرذ  2017مع السلررة الستنيألة في إريترير لحمرألة التمرلة المنزل ة،

ةم ف م عرمات المنرل الم رجرات في ال رر .
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و رلــب اللجنــة ة ــرذ الــدولــة الطرف ،خا اللترة التي انقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس منــق النظر في التقرير الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م،

ةرلتر ـ ـ ـ ـ ـ ــديم على ا لـرل ـة منظمـة التمـا الدول ـة المتتلقـة ةأاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنر رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـر عمـا األطلـر لتـرذ  1999ا لـرل ـة

رقم  ،)182وذلك في عرذ .2019

جيم  -أهداف التنمية المستدامة
-7

ترحـب اللجنـة بـالتـأايـد الـدول الـ ي تأظى بـا أهـداف التنميـة المســـــــ ـتـدامـة وتـدعو لى عمـال

المســــاواة بيج الجنســــيج بأكم القانون ةالمســــاواة القانونيةا والمماراــــة الفعلية ةالجوهريةا و قا حكا

جميع م ارحـن تنفيـ خلـة التنميـة المســـــــ ـتـدامـة لعـا  .2030وذتـ رّر اللجنـة بـأهميـة ال ـدف 5
االتفـاقيـة
وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المسـاواة وعد التمييز جميع ا هداف السـةعة عشـر .وتأل الدولة اللرف
على االعتراف بمســاهمة المرأة

الد ع بج ود تأقيا التنمية المســتدامة

السيااات واالاتراتيجيات ذات الصلة

ه ا الصدد.

الدولة اللرف وعلى اعتماد

دال  -البرلمان
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تشــــــدد اللجنة على الدور الأااــــــم للســــــللة التشــــــريقية

ةانظر  A/65/38الجزء الثان

ّفالة تنفي االتفاقية تنفي ا ّامال

المر ا الســــــادسا .وتدعو الجمقية الولنية لى أن تتخ و قا لوالات ا

الخلوات الالزمة لتنفي ه ه المالحظات الختامية

تقديم التقرير الدوري المقبن بموجب االتفاقية.

الفترة الواقعة بيج الوقت الأاضــــر وحتى حلول موعد

هاء  -دواع القلا الرئيسية والتوصيات
العوامن والصعوبات الت تأول دون التنفي الفعال لالتفاقية
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از اللجنـة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر ةـرلقلم انظر  ،CEDAW/C/ERI/CO/5اللقرة  )6م رن اللترة الزمن ـة

غ ر المحـدية األجـا لل ـدمـة النطن ـة ،والممـررا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت المتمثلـة في ا لتجـرل للترة لمن ـة غ ر محـدية األجـا
وا لتجرل التتســلي ،وعدذ التراذ الضــمرنرت القضــرئ ة والتلر ت المقررة لصشـ رر المحروم
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وا ختلرء القســري للنســرء والرجر في الدولة الطرف ،والقرــنر القي ألتتري نل ق ياــتنر عرذ  ،1997و تل م

عما الجمع ة النطن ة ،قد ريت إلى دانر ا ـ ـ ـ رية القرننن وتلدا

رلمة جث  ،ممر ألشـ ـ ــكا حدألرت خط رة

رمـرذ نل ـق ا لـرل ـة .وم م ،حـج اللجنـةة الـدولـ عة الطرف على نل ـق التنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرت النارية رينـر على اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ـا
األولنية التل ر في إطرر نط د ا رية القرننن.
حقوق المرأة

اياق الخدمة الولنية
از اللجنــة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتر ةقلم ةــرل إلاء األ ر ال ط ر لل ــدمــة النطن ــة ا(لزام ــة على لقنق المررة.
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و ترب ع راـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ـر ألنل على الرغم م التزاذ الدولة الطرف تقل و مدة ال ـدمة النطن ـة إلى  18شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ را،
والتنل ع موخ ار على ا لرق ا ـ ـ ـ ــاذ مع إ ني ر،

از مدة ال دمة النطن ة غ ر محدية األجا .و از اللجنة

شتر ةرلقلم انظر  ،CEDAW/C/ERI/CO/5اللقرة  )8إلاء مر يلي:

از النسـ ـ ــرء واللت رت أل ضـ ـ ــت للتجن د القسـ ـ ــري في ال دمة النطن ة للترة غ ر محدية

ر)

األجا ويدون رجر رامي ،في ظا ظروف را إلى مستن التما القسريا
ب)

و از النس ــرء الا ي ويي ال دمة النطن ة ألقت ا ــحرألر للتنف الجنس ــي ،ةمر في ذلك

)

وي لِّف الطرةع ا(لزامي لل دمة النطن ة آ ر ار ا ـ ـ ـ ـ ــررة على النس ـ ـ ـ ـ ــرء واللت رت الا ي ألحرول

ا غتررب ،القي ير ت ل الض ر والمجندون القكنر يون عقربا

لريي التجن د ع طريم ا نقطرع ع الدرااة رو الحما رو الزوا وا في مرللة الطلنلة رو اللرار م البلدا
ي)

و تترض النسرء واللت رت الا ي ألحرول مغريرة البلد في رغلب األل رن (طاق النرر عند

الحدوي رو ألقت في ل ضـ ـ ــة المترجري والم ري

القي ألتراـ ـ ــنن

في كث ر م األلنا للتنف الجنسـ ـ ــرني،

ةمر في ذلك التتقيب وا(عداذ ةإجراءات منجزة ،والحرمرن التتسلي م الحريةا
ه)

ويويي اشـ ــت ار إ مرذ ال دمة النطن ة للحرـ ــن على الجنسـ ـ ة إلى فرض ق ني غ ر مبررة

على إمكرن ة متع المررة ةرلترما ةرلحقنق ا قتر ـ ـ ـ ـ ــريألة وا جتمر ة ،ةمر في ذلك الحم في التما والحم في
الحرن على األ اراي.
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وإذ تشــــــير اللجنة لى مالحظات ا الختامية الســــــابقة ة CEDAW/C/ERI/CO/5الفقرة 9ا

إن ا تأل الدولة اللرف على القيا بما ال :
ر)

تقليص مدة الخدمة الولنية لى  18شــــ ـ ار بأد أقصــــــى واالعتراف بأا االاــــــتنكاف

الضــميري وضــمان اــرعة التســري النســاء اللوات اــبا ل ج تما  18شـ ار مج الخدمة وإعادة دماج ج
المجتمع؛

ب)

وّفـالـة م ارعـاة اإلجراءات الواجةـة للتأقيا

جميع حوادع العنف الجنســـــــــان ضـــــــــد

النســـاء والفتيات أءناء الخدمة الولنية ومقاضـــاة الجناة وإنزال العقوبة المنااـ ـ ةة ب م وإبعادهم عج مراكز
التدريب وحصول جميع الضأايا على المساعدة القانونية وإعادة التأهين والتعويض.

20-03764
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اإللار الداتوري والتشريع
ترر اللجنة ا(عراب ع قلق ر الس ــر م  ،CEDAW/C/ERI/CO/5اللقرة  )10م رن اا ــتمرار
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الدولة الطرف في عدذ نل ق ياـتنر عرذ  1997ألقنض اـ رية القرننن ويو ر اـل ر على لقنق المررة .و ال

اللجنـة ةقلم نقف عمل ـة مراجتـة الـداـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنر وعـدذ وجني ـدا ر (ي ار رلكـ رذ ا لـرل ـة في النظـرذ القـرننني

النطني .وتذ ال اللجنـة رن المـرية  8م القـرننن المـدني ا نتقـرلي والمـرية  4م القـرننن الجنـرئي ا نتقـرلي
از

ش ـ ـ ران إلى مبدر عدذ التم ز ،فإن ر

شـ ــتر ةرلقلم إلاء عدذ وجني تريف قرننني للتم ز اـ ــد المررة،

ألشـ ــما التم ز الم رشـ ـ ر وغ ر الم رشـ ــر في المجرل

كمر

الترذ وال رر ،فضـ ــا ع األشـ ــكر المتداخلة للتم ز.

ش ـ ـ ـ ـ ــتر ةرلقلم إلاء عدذ وجني إطرر قرننني محدي لمترلجة لقنق المررة ،و ال النجني المنالي

از

للقرننن الترفي والشريتة ا(اام ة ،و شتر ةرلقلم ألن لس رامر و طب ق مر ألم زان اد المررة.
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وإذ تشـــــــــير اللجنــة لى المــادتيج  1و  2مج االتفــاقيــة وإلى ال ــايــة  1-5مج أهــداف التنميــة

المســـتدامة أال وه القضـــاء على جميع أشـــكال التمييز ضـــد جميع النســـاء والفتيات

توص الدولة اللرف بما ال :
ر)

ّن مكان إن ا

ااـــتفناف عملية مراجعة الداـــتور بإجراءات شـــفا ة وتشـــارّية مع مراعاة مراء جميع

النساء والفتيات بما
ب)

ذلك الالت لدا ج مراء مختلفة وضمان التنفي الفعال لداتور عا 1997؛

واعتماد تعريف شـــــــامن للتمييز ضـــــــد المرأة و قا للمادة  1مج االتفاقية بما

التمييز المةاشــر ورير المةاشــر

المجاليج العا والخاص ضــال عج ا شــكال المتداخلة للتمييز وإل اء

القوانيج العرفية والدانية بغية مواءمت ا مع االتفاقية دون مزيد مج اإلبلاء؛

جميع ا حكا التمييزية
)

واعتماد تشـــريعات مأددة وشـــاملة لمكا أة جميع أشـــكال التمييز ضـــد المرأة

المجاالت المشمولة باالتفاقية؛
ي)

ذلك

جميع

وضــمان قيا المأاكم والســللات الولنية بتنفي االتفاقية و ار وتأو تفســير التشــريعات

الولنية بصورة مستقلة و

ضوء االتفاقية.

المرأة والسال وا مج
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ال اللجن ــة التزاذ ال ــدول ــة الطرف ناـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع رو خط ــة عم ــا وطن ــة لتنل ــق قرار مجلل األم

از ممثلة مث ا نرقر ـ ـ ـ ـ ــر في عمل رت المر ـ ـ ـ ـ ــرلحة

 . )2000 1325غ ر رن ر ش ـ ـ ـ ـ ــتر ةرلقلم ألن المررة

النطن ة ومنع نشنب النزاعرت و شررك مشرركة كرملة في رم م ال طة و نل قار.
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وتوصـ اللجن ذة الدولة اللرف بأن تسـر

لتنفيـ قرار مجل

وضـع واعتماد الصـي ة الن ائية لخلة العمن الولنية

ا مج  1325ة2000ا بـالتعـاون مع ممثل منظمـات المجتمع المـدن النســـــــــائيـة ذات

التوج ات السيااية المتنوعة وأن تأرص على أن تضمج الخلة ما ال :
ر)

مراعاة المجموعة الكاملة مج المســـــائن المتصـــــلة بالمرأة والســـــال وا مج المدرجة

جــدول أعمـــال مجل

ا مج ّمـــا ترد

ق اررات المجل

 1325ة2000ا و  1820ة2008ا و 1888

ة2009ا و  1889ة2009ا و  1960ة2010ا و  2106ة2013ا و  2122ة2013ا و  2242ة2015ا
و  2467ة2019ا و  2493ة2019ا؛
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ب)

وإدماج نموذج للمســـــــاواة الفعلية بما اتماشـــــــى مع االتفاقية يكون لا أءر على جميع

)

وّفالة مشــــــارّة النســــــاء بمج ي ج المنتميات لى ا قليات العرقية والدانية ومختلف

جوانب حياة المرأة ويتصدى لألشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة؛
الجماعات الســــيااــــية

والتعويض؛

ي)

عمليات الســــال والعدالة االنتقالية والمصــــالأة بما

ذلك

مليات الجبر

ووضع مؤشرات للرصد المنتظم لتنفي ها والنص على مليات للمساءلة.

الج از الولن للن وض بالمرأة
- 16

رلب اللجنة ة طة التما النطن ة للمسـرواة

ذلك،

از اللجنة شـ ـ ـ ــتر ةرلقلم ألن ا حري النطني

الجنسـ

لللترة  2019-2015وتنشـرء لجرن إقل م ة

ــرةتــة لا حــري النطني للمررة ا(ريتريــة في عــرذ  .2017و ح ط علمــر تق م خطــة التق م لتــرذ  .2020ومع
ي از ان المنظمة النسـ ـ ـ ــرئ ة النل دة المسـ ـ ـ ــمن ل ر

ةرلتما في البلد ويلتقر إلى المش ـ ـ ــرركة مع منظمرت المجتمع المدني .و ترب اللجنة ع را ـ ـ ــل ر رألض ـ ـ ــر لتدذ
وجني اـ ـ ـ را ـ ــة وطن ة للمس ـ ــرواة

للمسرواة
- 17

الجنس .

الجنسـ ـ ـ

وص رب متري ر واا ـ ــحة لرص ـ ــد رياء ور ر خطة التما النطن ة

وتماشـيا مع ال اية -5أ مج أهداف التنمية المسـتدامة وإذ تشـير اللجنة لى مالحظات ا الختامية

الســــــــابقة ة CEDAW/C/ERI/CO/5الفقرة  15و  CEDAW/C/ERI/CO/3الفقرة 13ا إن ا
توص الدولة اللرف بما ال :
ر)

ضــــــــمان ااــــــــتقالل االتأاد الولن للمرأة اإلريترية عج الأكومة وتكليفا بوالية قوية

وتزويده بواــــائن تقنية ومالية ّافية لتنســــيا وتنفي خل واــــيااــــات وبرامج المســــاواة بيج الجنســــيج

بالتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدن ؛
ب)

ووضــــع واعتماد ااــــتراتيجية ولنية لدعم المســــاواة بيج الجنســــيج وتمكيج المرأة لى

جانب خلة عمن للتنفي تأدد بوضــوا اختصــاصــات الســللات الولنية والمألية وتنص على نظا شــامن

لجمع البيانات ورصدها؛
)

وحشد الدعم الدول والشرّاء االاتراتيجييج مج أجن تعزيز تمتع المرأة بأقوق ا وتمكين ا.

المؤاسة الولنية لأقوق اإلنسان
- 18

تالحظ اللجنة بقلا عد وجود مؤاـــــســـــة ولنية لأقوق اإلنســـــان وتوصــــ الدولة اللرف بأن

تعل ا ولوية إلنشـاء مؤاـسـة يمكن ا أداء والات ا بفعالية وااـتقالل وامتثال ّامن للمةاد المتعلقة بمرّز

المؤاـــســـات الولنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنســـان ةمةاد باري ا وبأن تزود الدول ذة اللرف تلك ال يفة
بالموارد الةشرية والتقنية والمالية الكافية داء والات ا.
التدابير الخاصة المؤقتة
- 19

ال اللجنة رن الدولة الطرف

از

طبم دا ر خرصة موقتة لزيرية مث ا المررة في الجمع رت

النطن ة وا(قل م ة والمحل ة ،و تزيز إمكرن ة لر ـ ـ ـ ـ ـ ــن النس ـ ـ ـ ـ ـ ــرء واللت رت على التتل م الترلي والتدريب التقني
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والم ني .ومع ذلك ،ترب اللجنة ع را ــل ر إلاء عدذ وجني رطر لمن ة ومتري ر واا ــحة لتنل ق اق التدا ر،

وعدذ وجني دا ر م اقا القب ا سـ ــت دف اللثرت المحرومة م النسـ ــرء ،ةمر في ذلك النسـ ــرء المنتم رت إلى

األقل رت الترل ة والم رجرات والمسنرت والنسرء ذوات ا(عرقة.
- 20

وو قا للمادة  4ة1ا مج االتفاقية والتوصــية العامة رقم  25ة2004ا الصــادرة عج اللجنة بشــأن

التدابير الخاصـــة المؤقتة توصـ ـ اللجن ذة الدولة اللرف باعتماد تدابير خاصـــة مؤقتة تســـت دف مشـــارّة
الأياة الســـــيااـــــية والأياة العامة وّ لك

النســـــاء

مجاالت التعليم والعمن والصـــــأة ذات أهداف

ومعـااير مأـددة زمنيـا مع رض جزاءات على عـد االمتثـال مج أجـن التعجيـن بتأقيا المســـــــــاواة الفعليـة

بيج المرأة والرجن

جميع المجاالت الت تكون ي ا المرأة مأرومة أو ممثلة تمثيال ناقصـا ال اـيما

المناصب اإلدارية وتلبيا تلك التدابير بصرف النظر عج االنتماء السياا للمرأة.
القوالب النملية والمماراات الضارة

- 21

ال اللجنة مع التقدير إنشـرء لجنة نج ة وطن ة للترـدي ل ترن ا(نر

وال رذ في عرذ 2019

ناــع خطة ااــت ار ج ة لللترة  2024-2020ةشــأن القضــرء على الممرراــرت الضــررة .إ رن اللجنة

شتر ةقلم عم م إلاء مر يلي:
ر)

از

ااــتمرار المناقف األ نية والقنالب النمط ة التم زية ةشــأن ريوار ومســوول رت المررة والرجا

في األا ـرة والمجتمع التي ســتند إل ر الممرراــرت الضــررة ،ةمر ف ر لوا األطلر و رو الزوا القســري و تدي

الزوجرتا

ب)

وااـ ــتمرار شـ ــنيل األعضـ ــرء التنراـ ــل ة ل نر

رامج (عرية أا ا الضحرألرا
- 22

و ا ـ ـ مر في المنرطم الري ة ،وعدذ وجني

وإذ تشـير اللجنة لى التوصـية العامة المشـترّة رقم  31للجنة المعنية بالقضـاء على التمييز ضـد

المرأةتالتعليا العا رقم  18للجنة حقوق اللفن ة2019ا بشـــأن المماراـــات الضـــارة إن ا توصــ الدولة

اللرف بما ال :
ر)

اإلاــ ـ ار باعتماد ااــــتراتيجية شــــاملة للقضــــاء على القوالب النملية التمييزية وجميع

المماراـــات الضـــارة مثن تشـــويا ا عضـــاء التنااـــلية لفناع وزواج ا لفال وتأو الزواج القســـري وتعدد
الزوجات وّفالة ا ولة نشاء خدمات الدعم وبرامج عادة التأهين للضأايا؛
ب)

ور ع مســـــــــتوى الوع

صـــــــــفوف الزعمـاء التقليـدايج والـدانييج واببـاء وا م ـات

والمعلميج والنســــاء وعامة الجم ور بشــــأن اللابع اإلجرام للمماراــــات الضــــارة وأءرها المدمر على حياة

النسـاء والفتيات وتنظيم تدريب منتظم للقضـاة والمدعيج العاميج والشـرلة وريرهم مج المونفيج المكلفيج

بإنفاذ القانون على التلبيا الصـــار

حكا القانون الجنائ الت تأظر المماراـــات الضـــارة وذلك ب دف

ضمان تقديم مرتكب ه ه ا عمال اإلجرامية لى العدالة.
العنف الجنسان ضد المرأة

- 23

ح ط اللجنة علمر ةإنش ـ ـ ـ ــرء لجنة نج ة وطن ة مس ـ ـ ـ ــوولة ع

شـ ــنيل األعضـ ــرء التنراـ ــل ة ل نر
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إكل ن ك ة للتترما مع اــحرألر التنف الجنســرني اــد المررة في عرذ  .2019إ رن ر

از

شــتر ةرلقلم إلاء

ار لرع متد انتشـرر التنف الجنسـرني ،و اـ مر التنف المنزلي والجنسـي ،في الدولة الطرف ،ةمر في ذلك في

المواسرت التتل م ة وفي ا رق ال دمة النطن ة .كمر ال ةقلم مر يلي:

عدذ وجني ش ـريع شــرما ألجرذ حديدا جم ع رشــكر التنف الجنســرني اــد المررة ،ةمر في

ر)

ذلك تريف صريح لاغتررب في إطرر الزوا ا

والح قــة المتمثلــة في إج ــرر ااةــرء واألم ــرت على إخ ار

ب)

التجن د في ال دمة النطن ة للترة غ ر محدية األجاا
)

وعدذ وجني ماجئ للنرج رت م التنف الجنسرني اد المررة رو رامج (عرية أا ل ا

ي)

وعدذ وجني رنرت إلرــرئ ة ع عدي الشــكرو والتح قرت والمالقرت القضــرئ ة والتقنيرت

الملرواة في قضرألر التنف الجنسرني اد المررة ،مرنلة لسب الس والتاقة
- 24

نــر م م المــدرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتجنــب

الضح ة والجرني.

وإذ تشــــير اللجنة لى توصــــيت ا العامة رقم  35ة2017ا بشــــأن العنف الجنســــان ضــــد المرأة

الصـــادرة تأداثا للتوصـــية العامة رقم  19ومالحظات ا الختامية الســـابقة ةCEDAW/C/ERI/CO/5

الفقرة 21ا إن ا توص الدولة اللرف بما ال :
المرأة بما

اعتماد تشـريع يجر جميع أشـكال العنف الجسـدي والنفسـ واالقتصـادي والجنسـ ضـد

ر)

ذلك االرتصــــا

اإلاالج أو ااتخدا القوة؛
ب)

لار الزواج وتعريف االرتصــــا على أاــــاس انعدا الموا قة ولي

وّفالة مقاضــــــــاة جميع مرتكب أعمال العنف الجنســــــــان ضــــــــد المرأة وإنزال العقوبة

المنااــةة ب م مج قبن مأكمة مختصــة وحصــول الضــأايا والشـ ود على الأماية وحصــول الضــأايا على

تعويض منااب؛
)

وّفالة توا ر مالجئ مخصــصــة للنســاء ضــأايا العنف القائم يس ـ ن الوصــول لي ا

جميع أنأـاء الـدولـة اللرف وتعزيز خـدمـات دعم الضـــــــ ـأـايـا وتزويـدهـا بـالتمويـن الكـا

المونفيج ورصد جودة الخدمات بانتظا ؛
ي)

وّفـالـة تـدريـب

والقيـا بـانتظـا بجمع بيـانـات حصـــــــــائيـة عج عـدد الشـــــــ ـكـاوى والتأقيقـات والمالحقات

القضـــائية والعقوبات المفروضـــة

قضـــايا العنف الجنســـان ضـــد المرأة مصـــنفة حســـب الســـج واإلعاقة

والمنلقة والعالقة بيج الضأية والجان .
مكانية اللجوء لى القضاء

- 25

رلب اللجنة ةرعتمري القرننن المدني لترذ  ،2015غ ر رن ر

از

شـ ـ ـ ــتر ةرلقلم إلاء عدذ نل ق .

ويســرور اللجنة القلم رألضــر إلاء عدذ ا رذ الدولة الطرف دا ر لضــمرن ا اــتقال ة والتلرءة الم ن ة ومراعرة
ا عت ررات الجنس ـ ــرن ة في الج رل القض ـ ــرئي على جم ع المس ـ ــتنيرت .و ال اللجنة رألض ـ ــر ةقلم رن النس ـ ــرء
واللت رت مر لل يناج

مستقلة ومجرن ة للمررة.
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وتكرر اللجنـة توصـــــــــيت ـا الســـــــــابقـة ة CEDAW/C/ERI/CO/5الفقرة 13ا وتأـل الـدولة

اللرف على القيا بما ال :

القضائ ؛
والفتيات

ر)

اتخاذ التدابير المنااــــةة لكفالة االاــــتقاللية ومراعاة االعتةارات الجنســــانية

ب)

وتصـــميم اـــيااـــة قضـــائية للقضـــاء على الأواجز المؤاـــســـية الت تواج ا النســـاء

اللجوء لى القضـــاء بما

ذلك حواجز البيفة المبنية والأواجز

الج از

التواصـــن وتو ير تدريب

على المساواة بيج الجنسيج لفائدة الج از القضائ والمأاميج والزعماء التقليدايج والدانييج؛
)

وضـمان مكانية لجوء النسـاء ضـأايا العنف الجنسـان

لى القضـاء بشـكن عل

من ا مليات المســـــاعدة القانونية الخاصـــــة وبرامج المســـــاعدة القانونية لففات من ا المجندات

الولنية.

االتجار با شخاص واات الل م
- 27

بسـبن

الخدمة

الة اء

ال اللجنــة تــرون الــدولــة الطرف مع المنظمــرت الــدول ــة وا(قل م ــة على منع ومكــرفحــة ا جــرر

ةرألشـ رر .إ رن ر

از

شـتر ةرلقلم إلاء ار لرع عدي لر ت ا جرر وا اـتغا الجنسـي التي تترض

ل ر النسـ ـ ـ ــرء واللت رت الا ي ألضـ ـ ـ ــطررن إلى مغريرة البلد ةرـ ـ ـ ــنرة غ ر قرننن ة .و ال اللجنة ةقلم رنل على

الرغم م التر ـ ـ ــديم على رو نكن منع وقمع ومترل ة ا جرر ةرألشـ ـ ـ ـ رر ،وي رص ـ ـ ــة النس ـ ـ ــرء واألطلر ،

المكمـا

لـرل ـة األمم المتحـدة لمكـرفحـة الجريمـة المنظمـة عبر النطن ـة في عـرذ  ،2014فـإن الـدولـة الطرف

لم تتمد إطر ار قرننن ر مائمر رو ا ـ ـ راـ ــة شـ ــرملة للترـ ــدي لا جرر ةرألش ـ ـ رر ،وي رصـ ــة النسـ ــرء واللت رت،

ورن متظم مر تبي الجرائم المتر ـ ـ ـ ــلة ةر جرر ألللتنن م التقرب .و ال رألض ـ ـ ـ ــر ةقلم عدذ نافر متلنمرت
ع

رامج ا(قاع للنسرء الراص رت في رك ال غرء.

- 28

وإذ تشـــير اللجنة لى مالحظات ا الختامية الســـابقة ة CEDAW/C/ERI/CO/5الفقرة 23ا

إن ا توص الدولة اللرف بما ال :

اــــــج وإنفاذ تشــــــريعات ولنية لمكا أة االتجار والت ريب وتنفي ااــــــتراتيجيات وخل

ر)

ولنية لمكا أة تلك الجرائم؛
ب)

وإجراء تأقيقات اــــــريعة ونزي ة

قضــــــايا االتجار بالنســــ ـ اء والفتيات وّفالة نزال

العقوبة المنااـــــةة بمرتكب جريمة االتجار وااـــــتفادة ضـــــأايا االتجار مج المســـــاعدة القانونية المجانية
والمالجئ الت يســـــــ ـ ـن الوصـــــــــول والـدعم النفســـــــ ـ  -االجتمـاع

الدولة اللرف؛
)

وإتـاحـة مكـانيـة عودت م لى قليم

وتعزيز الج ود الراميـة لى ر ع مســـــــــتوى الوع بـاللـابع اإلجرام لالتجـار بـالنســـــــــاء

والفتيـات والمخـالر المترتةـة عليـا وتو ير تـدريـب لفـائـدة الج ـاز القضــــــــــائ والمونفيج المكلفيج بـإنفـاذ

القانون وشــرلة الأدود على التةكير بتأداد هويات النســاء والفتيات ضــأايا االتجار وّفالة حالت ج لى

تقد الخدمات المالئمة؛
ال يفات الت
ر
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ي)

وتو ير برامج اإلقال لجميع النساء العامالت

ه)

والقيـا بـانتظـا بجمع معلومـات وبيـانـات عج االتجـار بـالنســــــــــاء والفتيـات وّـ لـك عج

مدرة للدخن؛

النسـاء العامالت

الة اء بما

ذلك تو ير رص بدالة

الة اء مصـنفة حسـب السـج والجنسـية والجماعة العرقية وإجراء بأوع

الج رية ل ه الظواهر تسترشد ب ا القوانيج والسيااات الرامية لى مكا أة االتجار با شخاص.
المشارّة

- 29

غ ر رن ر

ا اـةا

الأياة السيااية والأياة العامة على قد المساواة بيج الجميع
رلب اللجنة ةرلزيرية في مث ا المررة في المجرلل القروية والمحل ة والزيرية في رعداي القراـ ـ ـ ـ ـ ـ رت.
از

ش ــتر ةرلقلم ألن المررة

از ممثلة مث ا نرقر ــر في الجمع ة النطن ة والحكنمة والج رل

القضرئي ،و ا مر على مستن صنع القرار ،وكقلك على الرت د الدولي وفي المنرصب الد لنمرا ة .و ترر

اللجنة ا(عراب ع قلق ر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــر م  ،CEDAW/C/ERI/CO/5اللقرة  )24إلاء عدذ إجراء انت رةرت لرة
ومنتظمة ونزي ة للجمع ة النطن ة وغ رار م ال ثرت ا(قل م ة .و ال رألضر ةقلم التراق ا التي تنق لرية

ممرراة ال ثرت والراةطرت الس را ة لحقنق ر.
- 30

وتماشـيا مع التوصـية العامة رقم  23ة1997ا بشـأن المرأة

عج اللجنة إن اللجنة تأل الدولة اللرف على ما ال :
ر)

الأياة السـيااـية والعامة الصـادرة

اإلاـــــــ ـ ار بـالـدعوة لى انتخـابـات حرة ونزي ـة للجمقيـة الولنيـة وال يفـات التشـــــــــريقيـة

ا خرى مع ّفالة تمكيج جميع النسـاء بما

ذلك مج لدا ج مراء اـيااـية مختلفة مج مماراـة حق ج

حرية التصويت واالقت ار السري والترش لالنتخابات؛
ب)

وت يفة بيفة مواتية لضــمان مكانية نشــاء رابلات نســائية وأح از اــيااــية دون رض

شروط تسجين تعسفية أو مرهقة وقدرت ا على العمن بأرية
)
ي)

الدولة اللرف؛

وّفالة احت ار وحماية وإعمال حرية التعبير للمدا عيج عج حقوق اإلنسان؛
وتنظيم حمالت لر ع مسـتوى الوع بيج السـااـة والقيادات المجتمقية والدانية وواـائ

اإلعال والجم ور العا مج أجن تعزيز كرة أن مشـــارّة المرأة مشـــارّة ّاملة ومتســـاوية وحرة وديمقرالية

على قد المســـاواة مع الرجن

الأياة الســـيااـــية والأياة العامة شـــرط لتنفي حقوق اإلنســـان المكفولة

للمرأة تنفي ا ّامال ولتأقيا االاتقرار السياا والتنمية االقتصادية

الدولة اللرف.

الجنسية
- 31

ال اللجنة رن ا(عان رقم  1992 21ةشـ ــأن اكتسـ ــرب الجنس ـ ـ ة ألكلا المسـ ــرواة في الحقنق

الجنسـ  .و رلب رألضـر ةرلج ني التي بقل ر الدولة الطرف في مجر

شـج ع سـج ا المنال د .غ ر رن اللجنة

ال ةقلم القرنر في نل ق ا(عان والرتنيرت في الحرن على ش ريات الم اي في المنرطم الري ة.

- 32

وتوص اللجنة الدولة اللرف بما ال :
ر)

تنفي القانون المتعلا بالجنســية بشــكن عل بأيل تتمكج المرأة مج اكتســا جنســيت ا

أو ت ييرها أو االحتفاظ ب ا أو نقل ا بما اتماشى مع المادة  9مج االتفاقية؛
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ب)

وتيسـير تسـجين المواليد وال اـيما

المنالا الريفية مج خالل ااـتخدا تكنولوجيات

المعلومات الأداثة وريرها مج التكنولوجيات وعج لريا تةســــي

بتكلفة ميسورة؛
)

جراءات تســــجين المواليد وّفالة تقديم ا

والتصــداا على اتفاقية عا  1954بشــأن وضــع ا شــخاص عديم الجنســية واتفاقية

عا  1961المتعلقة بخفض حاالت انعدا الجنسية.
التعليم
- 33

ترب اللجنـة ع

قـديراـر لبنـرء المـدارا ،ةمـر في ذلـك في المنـرطم الري ـة ،والتـدا ر التي ا ـق ـر

الدولة الطرف لتشـ ــج ع النسـ ــرء واللت رت على اخت رر مجر ت غ ر قل دألة للد اراـ ــة والمسـ ــررات النظ ة ،مثا

التلنذ والتتننلنج ر وال نداة والريرا رت .غ ر رن اللجنة ال ةقلم مر يلي:
كب رة

ر)

اا ـ ــتمرار ان لرض متد ت ا لتحرق ةرلمدارا والمناظ ة عل ر وت مرم ر ،مع وجني فنارق

ب)

الرعلا،
وعدذ كلـرألة البرامج الرام ـة إلى يعم النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرء واللت ـرت ذوات ا(عرقة ،ومجتمتـرت ة

المنرطم الري ة والمنرطم الحضريةا

واألقل رت اللغنية ،والمجمنعرت الترل ة والدين ةا
)
ي)

والتنف والتحرش الجنس رن اد اللت رت في طريم ذار

إلى المدارا والتنية من را

وعدذ ل رذ الدولة الطرف ةرلترـ ـ ــدي ةشـ ـ ــكا ذ
كرف لصاـ ـ ـ رب الجقرية نقطرع اللت رت ع

الد اراـ ـ ــة ،مثا ال دمة النطن ة ا(لزام ة ،ولوا األطلر و رو الزوا القسـ ـ ــري ،والحما الم كر ،وا فتقرر إلى

مرافم صح ة منلرلة ،وطن المسرفرت إلى المدارا ،وال جرة ،واللقر.
- 34

وو قا للتوصــــية العامة رقم  36ة2017ا الت أصــــدرت ا اللجنة بشــــأن حا الفتيات والنســــاء

التعليم وّ لك ال اية  1-4مج أهداف التنمية المستدامة إن ا توص الدولة اللرف بما ال :

تأســيج معدل التأاق الفتيات بالتعليم المدراــ والموانةة عليا وإتماما وّفالة تاحة

ر)

الفرص الاتمرار التعليم للفتيات والنساء
ب)

جميع المراحن التعليمية؛

وتخفيض معدل االنقلا عج الدرااـــــــــة وتو ير دعم وااـــــــــع للفتيات

ا لفال وتيسير عودة ا م ات الشابات لى التعليم؛

حاالت زواج

)

كفالة ما يكف مج ال ياكن ا اـااـية وإتاحة م ار ا صـأية منفصـلة يسـ ن على الفتيات

ي)

وإعلاء ا ولوية لتدريب وتونيف المعلمات ال ايما

المرحلتيج الثانوية والجامقية؛

ه)

وإدراج التثقيف اإللزام بالصــأة والأقوق الجنســية واإلنجابية المنااــةة للففة العمرية

والفتيان الوصول لي ا

للفتيات والفتيان

جميع المؤاسات التعليمية بما

المناهج الد اراـية بما

لمنع الأمن والسلوك الجنس المسؤول؛
و)

ذلك

المنالا الريفية؛

ذلك المواد التعليمية بشـأن تنظيم ا اـرة وا شـكال الأداثة

ومواصـلة وتعزيز تدابير خاصـة مؤقتة تشـمن تقديم حوا ز مالية ومن د اراـية مج أجن

التشجيع على التأاق النساء والفتيات بمجاالت العلو والتكنولوجيا وال نداة والرياضيات.
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 - 35و ال اللجنة ةقلم رن جم ع اللت رت ةألطلب من
السنة األخ رة م التتل م الثرنني.
- 36

ةر لتحرق ةمركز اـ ـ ـنا للتدريب التس ـ ــكري خا

وتأل اللجنة الدولة اللرف على ل اء مماراـــــــة اإللأاق القســـــــري للال المدارس الثانوية بمج

ي م الفتيات بمرّز ااوا للتدريب العسكري وّفالة تاحة الخيار ل م لاللتأاق بمدارس مدنية بدال مج ذلك.

العمالة
- 37

ال اللجنـة رن النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرء والرجـر  ،ةمنجـب قـرننن الـدولـة الطرف ،ةتلـا ل م فرر عمـا متتـرفثـة ورن

التدا ر المحدية ال دف ةت ق لتحق م التنالن

الجنس

في القنة الترملة .غ ر رن اللجنة ال ةقلم مر يلي:

ر)

الح ق ــة المتمثل ــة في رن لم المررة واللت ــرة في لريــة اخت ــرر م ن ــة وا ن ار في التمــا

ب)

والح قة المتمثلة في عدذ طب م مبدر س ـ ـ ـ ـ ــروي األجنر ع األعمر المتس ـ ـ ـ ـ ــروية ال مة،

)

ونقو المتلنم ــرت ع ع ــدي ونت ــرئج عمل ــرت لت ل رم ــرك التم ــا في ال ــدول ــة الطرف،

ةألقنض ةلتا اا ــتغا التمرلة القسـ ـرية في ال دمة التس ــكرية النطن ة ورن الحكنمة ألمك رن ر ــرير وظرئف
النسرء الترمات يون إخطرر مسبم رو الحرن على منافقت ا
و ا مر في القطرع ال ررا

و ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ مر في مجرلي الزراعة والتما المنزلي ،وكقلك ع الحد األينى لصجنر ومتد ت ال طرلة ،مر ـ ـ ـ ـ ـ ــنلة
لسب القطرع ا قترريي وننع الجنل والتمر وا(قرمة في المنرطم الحضرية والمنرطم الري ةا
وعدذ وجني شريع ألجرذ التحرش الجنسي في مكرن التماا

ي)

وارلرع متد ال طرلة

ه)

النســرء ،وارلرع متد وجني النســرء في القطرع غ ر الراــمي ،وعدذ

وجني مرافم لرعرألة األطلر في رمرك التما ،والتنليع غ ر المتسروي للمسوول رت األارية
- 38

الرجا والمررة.

وتوجا اللجنة االنتةاه لى توصـــيت ا العامة رقم  13ة1989ا بشـــأن تســـاوي ا جور عج ا عمال

المتساوية القيمة وإلى ال اية  5-8مج أهداف التنمية المستدامة وتوص الدولة اللرف بما ال :
القلا الراــــــم

ر)

تأســــــيج مكانية تونيف المرأة

ب)

وّفالة تنفي وإنفاذ التشـــريعات الولنية المتعلقة بالمرأة وال اـــيما التشـــريعات العمالية

)

واعتماد لار تشـريع بشـأن التأرا الجنسـ وّفالة مكانية ااـتفادة ضـأايا التأرا

االجتماع للففات الضقيفة مج النساء وال ايما العامالت

وّفالة نشــــــاء نظا للضــــــمان

القلاعيج الزراع والمنزل ؛

لضمان لكفالة مبدأ تساوي ا جور عج ا عمال المتساوية القيمة؛
الجنسـ ـ

مكان العمن مج جراءات عالة ومســـتقلة واـــرية لتقديم الشـــكاوى مع اـــبن انتصـــاف عالة

وإجراء تأقيقات عالة

مج االنتقا ؛
العمن

ي)

جميع الشـــكاوى ومقاضـــاة الجناة وإنزال العقوبة المنااـــةة ب م وحماية الضـــأايا

وتقـديم معلومـات

الدولة اللرف بما

ذلك

تقريرهـا الـدوري المقبـن عج أعـداد ونتـائج عمليـات تفتي

أمـاكج

مجال الزراعة وا اـر المقيشـية الخاصـة وهما المجاالن الل ان

تعمن ي ما النساء والفتيات ّعامالت منزليات؛
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11/18

CEDAW/C/ERI/CO/6

ه)

وّفـالـة مكـانيـة ااـــــــــتفـادة النســـــــــاء والر ـج ال مج جـازات ا مومـة أو ا بوة أو اإلجـازات

الوالدية المد وعة ا جر وتمكيج النســـــــاء والرجال مج التو يا بيج الأياة الم نية والأياة الخاصـــــــة عج

لريا تو ير ما يكف مج م ار ا رعاية ا لفال وتعزيز المســاواة
بيج المرأة والرجن؛
و)

تقااــم المســؤوليات ا اــرية والمنزلية

والتصـــــداا على اتفاقية منظمة العمن الدولية لعا  2011ةاالتفاقية رقم 189ا بشـــــأن

العمال المنزلييج وّفالة احت ار حرية اختيار العمن واتفاق نروف الخدمة العســــــكرية الولنية مع المعااير

الدولية لأقوق اإلنسان.
الصأة
- 39

ثني اللجنة على الدولة الطرف ةسـ ـ ـ ــبب نجرل ر في

ض ا(صـ ـ ـ ــرةرت ةرلمارير نس ـ ـ ـ ـ ة  90في

المرئة والتناء انتشـ ــرر ف روا نقو المنرعة ال شـ ـرية .كمر ال الج ني التي بقل ر الدولة الطرف لتحسـ ـ
مجمنعة التدا ر الرــح ة األاــرا ـ ة ،التي شــما قدألم خدمرت نظ م األا ـرة ةرلمجرن .إ رن اللجنة
شتر ةقلم إلاء مر يلي:
ر)

از

اا ـ ـ ـ ــتمرار ار لرع متد وم رت األم رت وعدذ إمكرن ة الحر ـ ـ ـ ــن على الرعرألة الر ـ ـ ـ ــح ة

األاـ ـ ــراـ ـ ـ ة للمررة ،و اـ ـ ـ مر النسـ ـ ــرء الري رت والنسـ ـ ــرء ذوات ا(عرقة ،وعدذ إمكرن ة الحرـ ـ ــن على خدمرت

ا(ج رض المأمنن والم ر وخدمرت مر ةتد ا(ج رض ،وعدذ كلرألة عدي األخرـ ـ ـ ــرئ
ةمر في ذلك القر ات في المنرطم الري ةا
ب)
)

الرـ ـ ـ ــح

المدري ،

وااتمرار ار لرع متد الحما الم كرا
و لشـ ــي اـ ــنء التغقألة واألمراض المتدألة ،مثا ا(ا ـ ـ ر  ،ممر يتسـ ــبب في ار لرع متد ت

ا عتا  ،و اـ ـ مر في صـ ــلنف اللت رت واللت رت يون اـ ـ ال رمسـ ــة ةسـ ــبب محدويألة فرر الحرـ ــن على
الم ر النظ لة وخدمرت الررف الرحي.
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وإذ تشـير اللجنة لى توصـيت ا العامة رقم  24ة1999ا بشـأن المرأة والصـأة وال اية وال ااتيج 1-3

و  7-3مج أهداف التنمية المســــــتدامة الت ت دف لى خفض النســــــةة العالمية للوفيات النفااــــــية وّفالة
وصول الجميع لى خدمات الرعاية الصأية الجنسية واإلنجابية إن ا توص الدولة اللرف بما ال :
التصــــــدي لمشــــــكلة ارتفا وفيات ا م ات وال اــــــيما

ر)

تأسيج القر مج الخدمات الصأية؛
ب)

واالاــــتثمار

المنالا الريفية مج خالل

مكا أة اــــوء الت ية وا مراض المعدية بما

ذلك اإلاـــ ال والأد

مج حاالت اإلصـابة ب ا مج خالل تأسـيج النظا ة الصـأية والصـرف الصـأ لصـال النسـاء والفتيات مع
الترّيز على المنالا الريفية؛
)

الخدمات الصأية؛
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ي)

وضـــــــ ـمـان التنفيـ الكـامـن والفعـال للمـادة  534بصـــــــــي ت ـا المعـدلـة بموجـب اإلعالن

رقم 4ت 1991مج قانون العقوبات االنتقال

الت تل

وافاا المأار والخلر على صأة أو حياة المرأةا وتل
لي ـا بمـا

ه)

تجريم الشــــــروط الثالءة لفج اض ةاالرتصــــــا
ّ لك تجريم شرط رابع وهو تشوه الجنيج؛

وضـمان تاحة م ار ا الرعاية الصـأية اإلنجابية للمراهقات والشـابات واـ ولة الوصـول

ذلـك النســــــــــاء والفتيـات ذوات اإلعـاقـة وضـــــــ ـمـان مكـانيـة االلال على القـدر الكـا

المعلومات عج الصـــــــأة والأقوق الجنســـــــية واإلنجابية بما
المنقولة باالتصال الجنس

مج

ذلك الوقاية مج الأمن المةكر وا مراض

ضال عج مكانية الأصول على ا شكال الأداثة مج واائن منع الأمن.

التمكيج االقتصادي للمرأة
- 41

رلب اللجنة ةكلرلة مث ا امررة والدة على األقا في لجرن األ ارا ـ ـ ـ ـ ـ ــي المجتمع ة وير رذ خطنات

لزيـرية عـدي المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتل ـدات في إطـرر رنـرمج ا يخـرر وا ئتمـرن ال ـرل الرـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغر في مجـرلي الز ارعـة واألعمـر

الز ار ــة .ومع ذلـك ،ال اللجنــة ةقلم رن المناقف الثقــرم ــة والقنالـب النمط ــة و ر اـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ــر على نل ــق اـق

التدا ر ورن انتشـ ـ ـ ــرر اللقر على نطرق وااـ ـ ـ ــع في الدولة الطرف يو ر على النسـ ـ ـ ــرء ةشـ ـ ـ ــكا غ ر متنراـ ـ ـ ــب.

كمر ال اللجنة ةقلم مر يلي:
ر)

الح قة الم تمثلة في رن ال دمة التسـ ـ ــكرية النطن ة شـ ـ ــر مسـ ـ ــبم (مكرن ة ا اـ ـ ــتلرية م

ب)

وعدذ كلرألة البرامج المتتلقة ةراــتقال ة المررة وتيار ر القا ة في ااــت ار ج ة الدولة الطرف

)

وعدذ كلرألة فرر الحر ـ ــن على القروض المر ـ ــرم ة ،وا ئتمرن وا ئتمرن ال رل الر ـ ــغر،

ي)

وعدذ وجني نظرذ ش ـ ــرما للحمرألة ا جتمر ة لمنع فقر ا(نر  ،و ا ـ ـ مر ةرلنس ـ ـ ة للنس ـ ــرء

ه)

وعدذ وجني رنرت مرنلة ةشأن الموشرات ا قترريألة رو واع المررة.

اات داذ األرااي وارئر اللنائد ا قترريألةا
الرام ة إلى الحد م اللقرا

ويرامج الضمرن ،وررا المر المجرلف ،وا(مداي ،واااا ال مة ،وغ رار م فرر التنم ة ا قترريألة للمررةا
الترمات في القطرع الزراعيا
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وتوص اللجنة الدولة اللرف بما ال :
ل اء شرط أداء الخدمة الولنية إلمكانية االاتفادة مج ااتخدا ا راض واائر الفوائد

ر)

االقتصادية وضمان دماج منظور جنسان
ب)

مخللات توزيع ا راض ؛

وضــــمان القدرة وا داء المســــتقن لتمثين المرأة

مليات للشكاوى وواائن جبر للنساء بشأن التصرف
ا اااية
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)

ا راض ؛

لجان ا راضـــ المجتمقية وإنشــــاء

واعتمـاد برامج للأـد مج الفقر لفـائـدة المرأة تتي ل ـا مكـانيـة الأصـــــــــول على الخـدمات

مجاالت الصأة والتعليم والمياه والك رباء؛
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ي)

واالاـــتثمار

ااـــتقاللية المرأة وإدارت ا ال اتية مج خالل برامج تيســـر االاـــتفادة مج

القروض المصـــرفية والضـــمانات االئتمانية واالئتمان الةالر الصـ ـ ر وا اـ ـواق وتواـــيع نلاق ا عمال

التجارية وم ار ا اإلنتاج المشترك وريرها مج نظم اإلنتاج؛
ه)

وضـمان ااـتفادة المرأة وال اـيما مج ال تتلقى أج ار مج خالل قلا العمن الراـم

ا نشلة المدرة للدخن بوصف ا ابيال لل رو مج براءج الفقر؛
و)

وجمع بيانات مصـــنفة حســـب نو الجن

مج

عج المؤشـ ـرات االقتصـــادية أو وضـــع المرأة

مصنفة حسب العمر والمنلقة واإلعاقة ورير ذلك مج العوامن االجتماعية ذات الصلة.
المرأة الريفية
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حس

رلب اللجنة ةرلتدا ر التي اعتمد ر الدولة الطرف لتحس ـ ـ

ابا لرنل

رواـ ــرع النسـ ــرء الري رت ،ةطرق من ر

على ا ئتمرن والقروض م رجا إنشرء المشرريع الرغر والرغ رة والمتناطة .ومع

ذلك ،ف ي مر لالس شـ ـ ــتر ةرلقلم إلاء عدذ لرـ ـ ــن المررة على الحقنق ا جتمر ة وا قترـ ـ ــريألة والتمتع ر
و مث ل ر في عمل ة صنع القرار .كمر شتر ةرلقلم إلاء آ رر الرنرعرت ا ات راج ة على المررة الري ة.
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والنساء

وتمشــيا مع االتفاقية والتوصــية العامة رقم  34ة2016ا الصــادرة عج اللجنة بشــأن حا الفتيات
التعليم وال اية -5أ مج أهداف التنمية المستدامة توص اللجنة الدولة اللرف بما ال :

تعزيز الج ود الرامية لى تأقيا التمكيج االقتصادي لجميع النساء الريفيات عج لريا

ر)

تعزيز تو ير االئتمان المال والقروض وإمكانية اللجوء لى القضــــاء والتعليم والصــــأة والصــــرف الصــــأ

والعمالة؛

ب)

وتعزيز المشـــارّة الفعالة للمرأة

على جميع المستويات؛

عمليات راـــم الســـيااـــات والتخلي وصـــنع القرار

)

ووضـع مليات للتألين الجنسـان وإجراء تقييمات لاءار الت تخلف ا السـيااـات والبرامج

ي)

ووضــــع لار قانون لضــــمان أن المشــــاريع الزراعية الصــــناعية وأنشــــلة الصــــناعات

على المرأة الريفية؛

االاــــتخراجية ال تقوض حقوق المرأة الريفية

ملكية ا راضــــ واــــبن ّســــب عيشــــ ا وضــــمان عد

التصــري بإقامة ه ه المشــاريع ال بعد جراء تقييمات لألءر على الجنســيج ذتشــرك ي ا النســاء الريفيات
عمليات صنع القرار.

مع مشارّة المرأة

النساء ذوات اإلعاقة
- 45

ال اللجنة ةقلم عدذ وجني متلنمرت ع

- 46

وتوص اللجنة الدولة اللرف بما ال :
ر)

متع النسرء ذوات ا(عرقة ةحقنق .

التصـدي لألشـكال المتداخلة للتمييز ضـد النسـاء والفتيات ذوات اإلعاقة وّفالة دماج ج

وتمتع ج بجميع الأقوق المنصــوص علي ا

االتفاقية بســبن من ا زالة القيود المفروضــة على ا هلية

القانونية وضـــمان مكانية لجوئ ج لى القضـــاء والأماية مج العنف الجنســـان
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الشـــامن والعمالة والخدمات الصـــأية بما

ذلك الأقوق الجنســـية واإلنجابية وااـــتيعا احتياجات ج

المأددة و قا للتوصية العامة رقم  18ة1991ا الصادرة عج اللجنة بشأن النساء ذوات اإلعاقة؛
ب)

والنظر

التصداا على اتفاقية حقوق ا شخاص ذوي اإلعاقة.

النس اء المختفيات والنساء المأتجزات
- 47

ال اللجنة ةقلم التقررير المتتلقة ةحر ت ا ختلرء القس ـ ـ ــري للنس ـ ـ ــرء واللت رت في الدولة الطرف،

وا لتجرل التتس ـ ــلي للنس ـ ــرء واللت رت يون التراذ لض ـ ــمرنرت المحركمة التريلة .وير(ا ـ ــرفة إلى ذلك ،ال

التنف الجنسـ ــي وغ ر م رشـ ــكر

اللجنة ةقلم ااـ ــتمرار الظروف القراـ ـ ة للنسـ ــرء المحتجزات الا ي يناج

التنف الجنســرني .و ترر اللجنة ا(عراب ع قلق ر إلاء عدذ وجني ا ثة رصــد مســتقلة لزيررة رمرك ا لتجرل

التي حرذ ف ر النسرء م لريت .
- 48

وو قـا لقواعـد ا مم المتأـدة لمعـاملـة الســـــــــجينـات والتـدابير رير االحتجـازيـة للمجرمـات ةقواعـد

بانكوكا توص اللجنة الدولة اللرف بما ال :
التأقيا الفوري

ر)

جميع حاالت االختفاء المزعومة للنســاء بســبن من ا نشــاء مليات

لفن ار المةكر لألشخاص المفقوداج وتو ير مكانية وصول الضأايا وأارهم لى مليات الشكاوى القانونية

وابن ا النتصاف بما
ب)

اإلجرائية والأا

ذلك التعويض؛

وضـــــــ ـمـان التنفيـ الكـامـن والفعـال حكـا القـانون الجنـائ لعـا  2015وّفـالـة العـدالـة
الزيارات ا اـرية للنسـاء المأتجزات والتأقيا

اـاءة المعاملة والعنف ضـد النساء

المأتجزات وضـمان خضـو هؤالء النسـاء إلشـراف حاراـات وحصـول جميع ضـةاط الشـرلة والسـجون على

تدريب منتظم على ّرامة وحقوق المأتجزات اراع المنظور الجنسان ؛
)

والأد مج االكتظاظ

أماكج االحتجاز وضمان تمتع النساء المأتجزات بالسبن الكافية

للأصول على الرعاية الصأية والت ية والنظا ة الصأية وخدمات الصأة الجنسية واإلنجابية؛
ي)

وتعزيز بــدائــن احتجــاز الأوامــن وأوالت ا لفــال مثــن اإلقــامــة الجبريــة أو الخــدمــة

ه)

واإل راج عج السجينات السياايات والنساء المسجونات بسبب مماراة عقيدت ج؛

و)

وتلبيا الرصـــــــــد المســـــــــتقـن لم ار ا االحتجـاز ومليـات الشـــــــ ـكـاوى المراعيـة لالعتةـارات

المجتمقية أو التردد بانتظا على قسم الشرلة؛

الجنسانية للنساء المأتجزات اللوات يقعج ضأايا للعنف واوء المعاملة؛
ل)

والسـماا لل يفات المسـتقلة بما

ذلك المكلفون بواليات

لار اإلجراءات الخاصـة

لألمم المتأدة بالوصول لى جميع م ار ا االحتجاز الت تأر ي ا النساء مج الأرية.
المسائن الجنسانية وت ير المناخ
- 49

رلـب اللجنـة ة طـة التت ف النطن ـة والج ني األخر التي بـقل ـر الـدولـة الطرف للترـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ل ـرر

الس ـ ـ ــلب ة لتغ ر المنرا والتنار  .ومع ذلك ،فإن ر ال عدذ وجني متلنمرت ع إيمر المنظنر الجنس ـ ـ ــرني

20-03764
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في الس ـ ـ ـ را ـ ـ ــرت والبرامج النطن ة المتتلقة ةرلحد م م رطر التنار و غ ر المنرا ،وع مش ـ ـ ــرركة المررة في

عمل رت رام الس رارت وصنع الق اررات المتتلقة تغ ر المنرا والحد م م رطر التنار .
- 50

وتمشــيا مع التوصــية العامة رقم  37ة2018ا الصــادرة عج اللجنة بشــأن ا بعاد الجنســانية للأد

مجدية

وضــــع التشــــريعات والســــيااــــات والبرامج المتعلقة بت ير المناخ واالاــــتجابة للكوارع والأد مج

اــياق ت ير المناخ توص ـ اللجنة بأن تكفن الدولة اللرف ش ـراك النســاء بصــورة

مج مخالر الكوارع

مخالرها .وتوصـــــ اللجنة الدولة اللرف أيضــــــا باتخاذ التدابير الالزمة للتصــــــدي للجو وضــــــمان ا مج
ضوء مءار ت ير المناخ.

ال ائ للمرأة الريفية

الزواج والعالقات ا ارية
- 51

ترر اللجنة ا(عراب ع قلق ر إلاء انتشرر لوا األطلر في الدولة الطرف ،و ال ةقلم مر يلي:
الح قة المتمثلة في رن إ مرذ ال دمة النطن ة رصـ ح شـرطر م شـرو

ر)

كرننن الثرني ينرير  ،2017األمر القي ألتنق لقنق المررة المتتلقة ةرلزوا واألارةا
والممررا ـ ــة المتمثلة في الس ـ ــمر

ب)

تتدي الزوجرت والتطب م التم زي للقنان

الطاق وا(ر ياخا المجتمترت المسلمة ،وذلك على لسرب المررة.
- 52

سـج ا الزوا منق
الدين ة ةش ـ ــأن

وتمشــــيا مع التوصــــية العامة رقم  29ة2013ا الصــــادرة عج اللجنة بشــــأن النتائج االقتصــــادية

المترتةة على الزواج والعالقات ا اـرية وعلى سـا الزواج وإن اء العالقات ا اـرية ومع التوصـية العامة

المشترّة رقم 31تالتعليا العا رقم  18توص اللجنة الدولة اللرف بما ال :
ر)

ل اء شرط تما الخدمة الولنية لتسجين الزواج؛

ب)

ومكا أة ا اـةا الج رية لزواج ا لفال وضـمان تلبيا وتنفي المادتيج  581و 607

مج القانون المدن االنتقال

االنت اكات؛

)

االقتصادية للمرأة
ي)

وهما تأددان الســــج الدنيا للزواج بالنســــةة للجنســــيج عند  18عاما وتجر

وتعدان القانون المدن االنتقال وّة تعدد الزوجات وحظره وضــــــمان حماية الأقوق
الأاالت القائمة لتعدد الزوجات؛

وإل ـاء أحكـا القوانيج العرفيـة والـدانيـة الت تتعـارض مع ا حكـا المـ ّورة أعاله الت

تأظر زواج ا لفال وتعدد الزوجات؛
ه)

وضـمان تسـجين الممتلكات ذات الملكية المشـترّة بيج الرجن والمرأة

و)

وضمان تمتع المرأة والرجن بأقوق متساوية

ل)

وتقديم التدريب المنتظم على الأقوق المتســــاوية للمرأة

القائم باام العشيريج معا من البداية؛
أو ذوي الأقوق بما

ذلك

المجتمعات المسلمة؛

ضــــــال عج التدريب المتعلا بمســــــاواة المرأة

القضاء العر
16/18

حاالت االقتران

اإلرع وّ لك مج موقع الوص أو الوارع
الزواج وعند ســــا الزواج

اإلرع لفائدة الج از القضــــــائ والمونفيج العامليج

والدان والزعماء التقليدايج والدانييج.
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جمع البيانات
- 53

تشـعر اللجنة بالقلا مج اال تقار عموما لى بيانات حصـائية ث
مأدءة ومصـنفة حسـب نو الجن

والعمر واالنتمـاء العرق واإلعـاقـة والمكـان الج ار

والخلفيـة االجتمـاعيـة  -االقتصــــــــــاديـة والت تعتبر

ضـرورية لتقييم وضـع المرأة بدقة وتأداد حجم التمييز ولبيعتا ووضـع اـيااـات مسـتنيرة وهاد ة وإجراء
جميع

عمليات منتظمة لرصـــد وتقييم التقد المأرز نأو تأقيا المســـاواة الفعلية بيج النســـاء والرجال
المجاالت المشمولة باالتفاقية.

البروتوّول االختياري لالتفاقية وتعدان المادة  20ة1ا مج االتفاقية
- 54

تشـــــــــجع اللجنـة الـدولـة اللرف على أن تســـــــــر عمليـة التصـــــــــداا على البروتوّول االختيـاري

لالتفـاقيـة وأن تقبـن

اجتما اللجنة.

أقر وقـت ممكج التعـداـن ال ذمـدخـن على المـادة  20ة1ا من ـا فيمـا يخص موعـد

عالن ومن اج عمن بيجيج
- 55

تدعو اللجنة الدولة اللرف لى االاــــــتعانة بإعالن ومن اج عمن بيجيج ومواصــــــلة تقييم عمال

الأقوق المكراـة

االتفاقية

اـياق ااـتعراض تنفي اإلعالن ومن اج العمن بعد مرور  25اـنة على

اعتماده مج أجن تأقيا المساواة الفعلية بيج المرأة والرجن.

النشر
- 56

تللب اللجنة لى الدولة اللرف أن تكفن نشـــــــر ه ه المالحظات الختامية

الوقت المنااـــــــب

بالل ة الراــمية للدولة اللرف لدى مؤاــســات الدولة المختصــة على جميع المســتويات ةالولن واإلقليم

والمأل ا وبخاصـــــة لدى الأكومة والو ازرات والجمقية الولنية والج از القضـــــائ

تنفي ا ّامال.

حتى اتســـ ـرنى تنفي ها

المساعدة التقنية
- 57

توصــ اللجنة الدولة اللرف بأن ترب تنفي االتفاقية بما تب لا مج ج ود نمائية وبأن تســـتفيد

مج المساعدة التقنية اإلقليمية أو الدولية

ه ا الصدد.

التصداا على المعاهدات ا خرى
- 58

تشــــير اللجنة لى أن انضــــما الدولة اللرف لى الصــــكوك الدولية الرئيســــية التســــعة

بأقوق اإلنسـان مج شـأنا أن يعزز تمتع المرأة بأقوق اإلنسـان والأريات ا اـااـية الواجةة ل ا

)1

المعنية
جميع

جوانـب حيـات ـا .لـ ا تشـــــــــجع اللجنـة الـدولـة اللرف على التصـــــــــداا على االتفـاقيـة الـدوليـة لأمـايـة جميع

__________

 )1الت د الدولي ال رر ةرلحقنق ا قترـ ـ ـ ــريألة وا جتمر ة والثقرم ةا والت د الدولي ال رر ةرلحقنق المدن ة والسـ ـ ـ ـ راـ ـ ـ ـ ةا وا لرل ة الدول ة
للقضـرء على جم ع رشـكر التم ز التنرـريا وا لرل ة القضـرء على جم ع رشـكر التم ز اـد المررةا وا لرل ة منراضـة التتقيب وغ ر م

اـ ـ ــروب المترملة رو التقنية القراـ ـ ـ ة رو الاإنسـ ـ ــرن ة رو الم نةا وا لرل ة لقنق الطلاا وا لرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الدول ة لحمرألة لقنق جم ع التمر
الم رجري ورفراي راراما وا لرل ة الدول ة لحمرألة جم ع األش رر م ا ختلرء القسريا وا لرل ة لقنق األش رر ذوي ا(عرقة.
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ا شــخاص مج االختفاء القســري واالتفاقية الدولية لأماية حقوق جميع العمال الم اجريج وأ راد أاــرهم
واتفاقية حقوق ا شخاص ذوي اإلعاقة ذ لم تكج قد انضمت لي ا بعد.
متابعة المالحظات الختامية
- 59

تللـب اللجنـة لى الـدولـة اللرف أن تقـد

المتخ ة لتنفي التوصيات الواردة

رضـــــــــون عـاميج معلومـات ّتـابيـة عج الخلوات

الفقرتيج  11ةأا وة ا و  13ةأا و ةجا.

عداد التقرير المقبن
- 60

تـدعو اللجنـة الـدولـة اللرف لى تقـديم تقريرهـا الـدوري الســــــــــابع الـ ي يأيج موعـد تقـديمـا

شـــــــــةــاطت براار  .2024وينة

تقديما.

أن يقــد التقرير

الوقــت المأــدد وأن ي ل الفترة الكــاملــة حتى موعـد

المنسقة لتقديم التقارير بموجــــــــــــب
 - 61وتللب اللجنة لى الدولة اللرف أن تتةع المةاد التوجي ية
ر
ذلك المةاد التوجي ية المتعلقة بإعداد وءيقة أاااية
المعاهــــــــــــدات الدوليــــــــــــة لأقوق اإلنسان بما
مو ثحدة ووءائــا خاصة بمعاهدات بعين ا ةالفصن ا ول مج الوءيقة HRI/GEN/2/Rev.6ا.
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