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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــــات ايتاميــــة برــــجلا التقرقــــر الــــامع للتقرقــــرق الــــد ق ال ــــا
ال الث ملو قتانيا*
 - 1نظـــرت اللجنـــة ر التقرقـــر الـ ـامع للتقرقـــرق الـــد ق ال ـــا ال الـــث ملو قتانيـــا
( )CEDAW/C/MRT/2-3ر جلســتي ا  ،1222 1221املعقــونيت ر  3متوز/قولي ـ 2112
(انظــــر  .)1222 CEDAW/C/SR.1221تــــرني قابمــــة بالقضــــاقا األرــ ـ لة الــ ـ أ ا ــــا
اللجنــــــة ر الو يقــــــة  .CEDAW/C/MRT/Q/2-3أمــــــا ني ني مو قتانيــــــا ،وتيــــــرني ر الو يقــــــة
.CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنـة عـ تقـدقرلا للد لـة اللـرا لقيام ـا بتقـده تقرقرلـا الـامع للتقرقـرق
الد ق ال ا ال الث .تعرب أقضا ع تقدقرلا للد لة اللـرا ملـا قدمتـ مـ ني ني ليـة
على قابمـة القضـاقا األرـ لة الـ ارح ـا الفرقــم العامـل ملـا قةـل الـد ة ،ترحـ بـالعر
الرفوي الذي قدم الوود التوضيحات اإلضاوية الـ قدـدتمر نيا علـى األرـ لة الـ ارحتـ ا
اللجنة شفوقا الل احلوا .
 - 3ت ين اللجنة على الد لة اللرا إل راهلا وداً ويع املسـتو بربارـة زقـرة الرـ ا
االجتماعيــة اللفولــة األرــرة ،ملينــة بنــر القلـ لــد أم ـم .ضــم الووــد ـ ل ع ـ زا ة
العدل ،ع الةع ة الدابمـة ملو قتانيـا لـد مكتـ األمـم املتحـدة منظمـات ني ليـة أ ـر ر
جنيف .تعرب اللجنة ع تقدقرلا للحوا الةناء الذي نيا ب الوود اللجنة.
* اعتمد ا اللجنة ر ني
)14-58196 (A
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باء  -الوان

اإلجيابية

 - 2ترح ـ اللجنــة بالتقــد ،انــرز ،منــذ النظــر ر عــا 2112 ،ر التقرقــر األ ل للد لــة
اللـــرا ( ،)CEDAW/C/MRT/1علـــى مســـا اعتمـــاني التـــداب الترـــرقعية ،ال رـــيما اعتمـــاني
ما قلي:
(أ) القانوا قم  ،2113-111املـ  23كـانوا ال ا /قنـاقر  ،2113املتعلـم
بتجره االرترقاق التعذق بوصف ما م الرابم املرتكةة ضد اإلنسانية؛
(ب) القــانوا األرارــي قــم  ،2112-132املــ  12نيســاا/أبرقل ،2112
املتعلم بتعزقز تكليف املرأة بوالقات انتخابية شغل ا ملناص منتخيةة؛
 21متوز/قوليـ  ،2111املتعلـم بتعـدقل
(ج) القانوا قم  ،2111-131املـ
املررــو ،قــم  2112-110املـ  12متوز/قوليـ  ،2112الــذي قــنى علــى انرــاء اللجنــة
الوانية حلقوق اإلنساا ر مو قتانيا بوصف ا ج ازاً نيرتو قًا مستقالً؛
(ني) القــــانوا قــــم  ،2111-121املـــ
بتجره االجتا غ املرر ع بامل اجرق ؛

 11شــــةاا/و اقر  ،2111املتعلــــم

(لـ) القــــانوا قــــم  ،2112-122املــ ـ
مبكاوحة و س نقى املناعة الةررقة اإلقدز؛

 3أقلول/رــــةتم  ،2112املتعلــــم

( ) القانوا قم  ،2112-121امل
الرق قمع املما رات الرةي ة بالرق.

 3أقلول/رةتم  ،2112املتعلم بتجـره

 - 0ترحـــ اللجنــــة د ـــوني الد لــــة اللـــرا الراميــــة ا ســـ ااا لــــا امل رســــي
السيارــاي بغيــة التعجيــل بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة تعزقــز املســا اة ب ـ النس ـ ،
م قةيل اعتماني ما قلي:
الصيغة املستكملة لو قة ارتراتيجية احلـد مـ الفقـر للفتـرة ،2110-2111
(أ)
ال تتضم عنصرا جنسانيا؛
(ب)
(ج)
ر عا.2112 ،
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 - 2ترح اللجنة بقيا ،الد لة اللرا ،ر الفترة املمتـدة منـذ النظـر ر التقرقـر السـابم،
بالتصدقم على الصكوك الد لية التالية أ باالنضما ،الي ا:
(أ)
ر عا2112 ،؛

اتفاقية حقوق األشخاص ذ ي اإلعاقة ال توكـول اال تيـا ي امللحـم ـا،

(ب) االتفاقيــــة الد ليــــة حلماقــــة مجيــــع األشــــخاص مــ ـ اال تفــــاء القســــري،
ر عا2112 ،؛
(ج) ال توكول اال تيا ي التفاقية منالضة التعذق
أ العقوبة القارية أ الالانسانية أ امل ينة ،ر عا.2112 ،

غ ه مـ ضـر ب املعاملـة

جيم  -ني اعي القلم الربيسية التوصيات
ال ملاا
 - 2ت كد اللجنة الد احلارم للسـللة الترـرقعية ر كفالـة التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة
(انظــر بيــاا اللجنــة املتعلــم بعالقت ـ ا بال ملــاني  ،املعتمــد ر الــد ة ايامســة األ بع ـ ،
ر عا .)2111 ،تدعو اللجن ة ال ملاا ا اختـاذ ايلـوات الالزمـة ،وقـاً لوالقتـ  ،برـجلا
تنفيــــذ لــــذه املالحظــــات ايتاميــــة مـــ ا ا حـــ الفتــــرة امل رــــمولة بــــالتقرقر املقةــــل
مبوج االتفاقية.
التحفظات
 - 1تعرب اللجنة ع ترحية ا باملعلومات املقدمـة مـ وـد الد لـة اللـرا ـالل احلـوا
الــذي جــر برــجلا اعتزام ــا رــح فظ ــا العــا ،علــى االتفاقيــة .اال أا اللجنــة تالحـ مــع
القلم اعتزا ،الد لة اللرا االرتعاضة ع ذلـ الـتحف بتحفظـات ةـدنية علـى املـانيت 13
 12مـــ االتفاقيــــة ،نظــــرا بوجـــ ــــاص ا امكانيــــة تعــــا تلـــ التحفظــــات مــــع
موضوع االتفاقية لدو ا .تالح اللجنة مـع القلـم أا الد لـة اللـرا ت تقةـل بعـد بتعـدقل
املانية  )1( 21م االتفاقية املتعلم بوقر اجتماع اللجنة.
 - 2تــدعو اللجنــة الد لــة اللــرا ا أا تنجــز ،ني ا ابلــاء ،عمليــة رــح فظ ــا
العا ،على االتفاقية ،ترجتع ا علـى العـز ا عـ االرتعاضـة عنـ بتحفظـات ةـدنية علـى
املــانيت  .12 13تلل ـ ا الد لــة اللــرا ،علــى ج ـ ايصــوص ،كفالــة التنفيــذ
الكامل لالتفاقية التماس املرو ة ،قيقا هلذه الغاقة ،م الةلداا األ ر ال تتةـع ااـا ا
قانونيا ارالميا قامر مبواءمة قوانين ا مع االلتزامات الد لية ر جمال حقوق اإلنساا.
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ابراز االتفاقية ال توكول ا ال تيا ي التوصيات العامة للجنة
 - 11تالح اللجنة مع التقدقر ال نـام الـذي تنفـذه زا ة الرـ ا االجتماعيـة اللفولـة
األرــرة لنرــر االتفاقيــة التوعيــة ــا ترمجتـ ا ا أ بــع لغــات انيــة .غـ أا القلــم قســا
اللجنةَ لعد ،نرر االتفاقية ر الرقدة الرمسية عد ،تواور معلومات برجلا اإلجـراءات القضـابية
ال جر ر ااا لا اللجوء ا أحكا ،االتفاقية أ تلةيم تل األحكـا ،بصـو ة مةاشـرة ،ـا
قر ا ارتمرا عـد ،التوعيـة لـد النسـاء ،ر أ رـاا السـللة القضـابية امل نـة القانونيـة،
حبقـوق املـرأة مبوجـ االتفاقيـة بالتوصـيات العامـة للجنـة ،غـم اني اج االتفاقيـة ر التـد ق
امل ين األ يل للقضاة.
 - 11توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
مواصلة تعزقـز ج ونيلـا الراميـة ا نرـر املعلومـات عـ االتفاقيـة كفالـة
(أ)
ااالع النساء ،مب وي النساء ر املناام الرقفية؛ على لذه املعلومات؛
(ب) اجناز عم لية نرر االتفاقية ر الرقدة الرمسية؛
(ج) كفالة أا تصـة االتفاقيـة التوصـيات العامـة الصـاني ة عـ اللجنـة جـزءًا
ال قتجزأ م برام تد ق انام القضاة املدع العام ضةاا الرراة غ لم مـ
مس يل انفاذ القانوا ،بغية متكين م م تلةيم أحكا ،االتفاقيـة مةاشـر ًة ،تفسـ األحكـا،
القانونية الوانية على ضوء االتفاقية.
تعرقف التمييز
 - 12ــيا اللجنــة علمــا باملعلومــات الــوا نية ع ـ مرــر ع القــانوا املتعلــم بــالعنف ضــد
املـــــرأة ،الـــــذي قرـــــمل تعرقفـــــا للتمييـــــز قتفـــــم مـــــع املـــــانيت  2 1مـــــ االتفاقيـــــة
( ،CEDAW/C/MRT/Q/2-3/Add.1الفقـــرة  .)2غــ أا اللجنـــة ال قـــزال قســـا لا القلـــم ازاء
التــجل ر ر اعتمــاني لــذا التعرقــف غــم التوصــيات الـ قدمتـ ا ر لــذا الصــدني ر عــا2112 ،
( ،CEDAW/C/MRT/CO/1الفقرة  .)12تر اللجنـة أا عـد ،اعتمـاني لـذا التعرقـف نـد مـ
امكانية قيا ،الد لة اللرا بكرف التمييز الفعلي ضد املرأة التصدي ل .
 - 13توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
التعجيـل باعتمـاني تعرقــف للتمييـز ضــد املـرأة قرـمل التمييــز املةاشـر غـ
(أ)
املةاشــر ،علــى النحــو املــة ر املــانيت  2 1م ـ االتفاقيــة ،عــال ة علــى التمييــز املتعــدني
األ ج  ،حظر التمييز ضد املرأة حظراً صرناً؛
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(ب) اجناز عملية انراء مرصد حقوق املرأة الذي مـ شـجلن أا ق سـ م ر صـد
حالــة املــرأة ر مجيــع أبــاء الةلــد ،م ـ ــالل كرــف التمييــز الفعلــي الــذي تواج ـ املــرأة
دقد تداب التصدي ل  ،على رةيل امل ال.
القوان التمييزقة
 - 12ر ح ـ ترح ـ اللجنــة باإلصــالحات الترــرقعية ال ـ اختــذ ا الد لــة اللــرا إللغــاء
األحكــا ،التمييزقــة الــوا نية ر قــانوا العمــل ،وــوا القلــم قســا لا ازاء القــوان األ ــر الـ
ال تزال تفر متييزاً ضد املرأة ،مبا ر ذل أحكا ،القانوا النابي العدقـد مـ أحكـا ،قـانوا
النســية ،مد نــة األحــوال الرخصــية ،ر ا ــاالت ذات الصــلة بنقــل النســية ا األافــال
الز اج العالقات األريرقة.
 - 10تلل ـ اللجنــة ا الد لــة اللــرا أا تةــدأ ر عمليــة اصــال قــانو ــدا ا
تعدقل التررقع ات التمييزقة أ الغاب ا ،مبـا ر ذلـ األحكـا ،التمييزقـة الـوا نية ر القـانوا
النابي مد نة األحوال الرخصية قانوا النسية .توصي اللجنة أقضا بجلا تنفذ الد لـة
اللــــرا ،ني ا ابلــــاء ر غضــــوا ااــــا زمــــين اضــ ـ  ،التوصــــيات الــ ـ صــــاغت ا
اللجنـــة الوانيـــة حلقـــوق اإلنســـاا علـــى ا ـــر ال د ارـــة الــ أجر ـــا برــجلا تنفيـــذ مد نـــة
األحوال الرخصية.
امكانية اللجوء ا القضاء
 - 12ــيا اللجنــة علمــا باملعلومــات الــوا نية م ـ الد لــة اللــرا برــجلا تــوو املســاعدة
القانونية للنساء ،املرـو ة القانونيـة الـ ققـدم ا امل نيـوا بـد ا مقابـل .اال أا القلـم مـا زال
قسا لا ازاء عد ،تواور رةل انتصاا قضابية وعالـة للمـرأة الـ تقـع ضـحية ملختلـف أشـكال
العنف املما رات الضا ة .تالح مع القلم أقضا انعـدا ،تـد ق القضـاة املـدتع العـام
انام برجلا حقوق املرأة احلساريات النسانية .ر ح ـيا اللجنـة علمـا باملعلومـات
املتــوورة ع ـ ال ـد الــذي قضــللع ب ـ املوواقــوا (املصــلحوا) ر الد لــة اللــرا ،وــوا القلــم
قسـا لا ازاء اإلمكانيـة انــد نية للجـوء ا القضـاء عنــد صـد بيـاا توويــم ،ـا نــول ني ا
التجاء املرأة ا ا ليات ال قتيح ا نظا ،العدالة العانيي.
 - 12توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
كفالة تـوو املـوا ني املاليـة الكاويـة بـرام بنـاء القـد ات لـتمك اللجنـة
(أ)
الوانية حلقوق اإلنساا م تقده املساعدة القانونية للنساء؛
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(ب) اجيــاني رــةل انتصــاا قانونيــة رــرقعة ،تكــوا متاحــة للمــرأة ال ـ تلال ـ
حبقوق ــا مبوج ـ االتفاقيــة ،نرــر املعلومــات املتعلقــة بســةل ا النتصــاا املتــوورة للمــرأة،
ترجيع النساء على تقده الركا بدال م ا تيا الورااة؛
(ج) توو التـد ق
املرأة اللجوء ا القضاء.
ا لية الوانية للن و

املنـ جي للقضـاة املـدع العـام

انـام برـجلا حقـوق

باملرأة

 - 11مــا زال القلــم قســا اللجنــة ازاء عــد ،تــواور معلومــات ع ـ املــوا ني الةرــرقة املاليــة
قد ة زا ة الرـ ا االجتماعيـة اللفولـة األرـرة ر جمـال تعزقـز حقـوق املـرأة اقتـ ا.
ق رِف اللجنة أا تكوا االرتراتيجية النسانية الوانية ت تعتمد بعد.
 - 12ت كد اللجنة م جدقد توصيا ا بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
تقوقـة زا ة الرـ ا االجتماعيـة اللفولـة األرـرة عـ ارقـم تز قـدلا
(أ)
باملوا ني الةررقة املالية التقنية الكاوية لتنسيم أنرلة تعزقز املسا اة ب النسـ تعمـيم
مراعاة املنظو النسا  ،العمل بفعالية هلذه الغاقة؛
(ب) اعتماني ارتراتيجية جنسانية انية على رـةيل األ لوقـة ،نيعـوة أصـحاب
املصلحة املعني ا التعا ا ر تنفيذ خمتلف عناصرلا.
التداب اياصة امل قتة
 - 21ترح اللجنة بنظا ،احلصى الذي اعتمدت الد لـة اللـرا لزقـانية مرـا كة املـرأة ر
احلياة السيارية ،اضاوة ا التركيز ر ارتراتيجية احلد م الفقر على أحوال املـرأة .قسـا لا
القلم مع ذل ازاء عد ،االرتعانة بالتـداب اياصـة امل قتـة باعتةا لـا عنصـرًا منـ جيًا للتعجيـل
بتحقيم املسا اة الفعلية بـ املـرأة الرجـل ر مجيـع ا ـاالت املرـمولة باالتفاقيـة ،عـد ،و ـم
السللات ا تمع بصو ة عامة لنلاق التـداب اياصـة امل قتـة أ يتـ ا ،علـى النحـو انـدني ر
التوصية العامة قم  20الصاني ة ع اللجنة برجلا لذا املوضوع.
 - 21توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
تنفيذ تداب اصة م قتة م ل نظـا ،احلصـى املعاملـة التفضـيلية بـرام
(أ)
التوعية الدعم املوج ة للمرأة ،ارتراتيجيات م أجل ترجيع املسا اة الفعلية ب املـرأة
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الرجل ،بالترـا مـع خمتلـف أصـحاب املصـلحة ،مبـ وـي م ال ملانيـات خمتلـف ا ـال
الةلدقة منظمات الدواع ع حقوق املر أة ر املناام احلضرقة الرقفية؛
(ب) نرر املعلومات لد مجيع األقسا ،احلكومية برـجلا نلـاق التـداب اياصـة
امل قتــة  ،م ــل نظــا ،احلصــى ،ر احلصــول علــى املناصـ العامــة أ ايــدمات االجتماعيــة،
املعاملــة التفضــيلية ،بــرام التوعيــة الــدعم ،علــى النحــو انــدني ر املــانية  )1 ( 2م ـ
االتفاقيــة ر التوصــية العامــة قــم  20الصــاني ة ع ـ اللجنــة ،ضــر ة ارــتخدا ،لــذه
التــداب للتغل ـ علــى التمييــز ضــد املــرأة ر جمــاالت م ــل العمالــة املرــا كة ر احليــاة
االقتصانيقة السيارية العامة.
القوال

النملية املما رات الضا ة

 - 22تعــرب اللجنــة ع ـ قلق ــا الةــالم ازاء ارــتمرا القوال ـ النمليــة النســانية املتجــذ ة،
اضـــاقة ا املما رـــات الضـــا ة بـــاملرأة ،م ـــل ترـــوق األعضـــاء التنارـــلية ل نـــا  ،التغذقـــة
بــاإلكراه ،ز اج األافـــال الـــز اج بــاإلكراه ،املضـــاققة النســـية .تجلرــف لعـــد ،جـــوني
ارتراتيجية ملكاوحة القوال النملية ع ارقم التعليم الت التوعية ،بورابل من ا رـابا
اإلعال ،التررقعات الـ ظـر لـذه املما رـات .تالحـ اللجنـة بقلـم أا املـرأة قنظـر الي ـا
على أهنا مقدِّمة للرعاقة ر املقا ،األ ل.
 - 23تلل

اللجنة ا الد لة اللرا أا تقو ،مبا قلي:

اعتماني ارتراتيجيات م قةيـل احلـوا اقامـة املنتـدقات ر ا تمـع برـكل
(أ)
عــا ،،مبــا ر ذل ـ املــدا س امل رســات الدقنيــة ،ويمــا ب ـ القيــانيات السيارــية ،برــجلا
القضــاء علــى القوال ـ النمليــة املما رــات الضــا ة ازاء املــرأة ،دقــد ــا مرجعــي
م شرات اضحة لقياس مد التقد ،انرز النتاب انققة؛
(ب) ضــع نظــا ،للرصــد اإلبــال الــد ي ع ـ املما رــات الضــا ة لــتمك
السللات م تركيز أنرـلة التوعيـة علـى جمـاالت ةـدنية أ و ـات ةـدنية مـ السـكاا ر
مجيع أباء الةلد؛
(ج) تعزقز التداب الرامية ا اشراك رابا اإلعال ،املنظمات غـ احلكوميـة
ر مكاوحة القوال النملية املواقف االجتماعية السلةية جتاه املـرأة ،ال رـيما ر املنـاام
الرقفية ر أ راا النساء م الف ات انر مة.
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تروق األعضاء ال تنارلية ل نا
 - 22تجلرــف اللجنــة أرــفاً شــدقدًا ألا ا رــة ترــوق األعضــاء التنارــلية ل نــا ال تــزال
منتررة على نلاق ارع ر الد لة اللـرا ،ر غيـاب تـداب قانونيـة ريارـات قـم وعاليـة
منع ــا احلماقــة من ـ ا .تالح ـ اللجنــة بقلــم مــا قر ـ ده اعتمــاني الترــرقعات للتصــدي لتلـ
املما رة م تجل  ،عد ،جوني التزا ،اض ح ا ا م جان السللات بتحرق عمليـة
اختاذ القرا برجلا اعتماني مرـر ع القـانوا لـذا .ترـعر اللجنـة بةـالم القلـم ازاء عـد ،جـوني
مالحقات قضابية أ صد انيانات حبم م ميا س تروق األعضـاء التنارـلية ل نـا مبوجـ
املانية  12م األمر القانو املتعلم باحلماقة القضابية لللفل.
- 20

ث اللجنة الد لة اللرا على القيا ،مبا قلي:

التعجيل باعتماني تررقعات جترِّ ،تروق األعضاء التنارلية ل نا
(أ)
ا ا الضا ة املترتةة على لذه املما رة ر حياة النساء؛

معالـة

(ب) توعية م نيِّي الصحة برجلا ا رة تروق األعضاء التنارلية ل نا
االنتصاا املساعدة املتاحة للضحاقا ،مبا ر ذل املرو ة النفسانية؛

رـةل

(ج) تعــدقل ترــرقعا ا املتعلقــة باحلماقــة القضــابية لللفــل مـ أجــل اتاحــة رــةل
املالحقــة القانونيــة للم نــي كلمــا قعــر حالــة م ـ حــاالت ترــوق األعضــاء التنارــلية
ل نا ؛
(ني) تعزقز ال وني الرامية ا اذكـاء الـوعي برـجلا ا ـا السـلةية املترتةـة علـى
ترـوق األعضـاء التنارـلية ل نـا ر حيـاة النســاء االعتـراا بـجلا لـذه املما رـة ترــكل
انت اكاً حلقوق اإلنساا؛
(لـ) توو ريلة بدقلة لكس
لتكوا مصد ا بدقال للد ل.

الرزق مل نيِّي تروق األعضاء التنارـلية ل نـا

العنف ضد املرأة
 - 22ترعر اللجنة بةالم القلم ازاء ما قلي:
(أ) خمتلــف أشــكال العنــف (النســي الةــد النفســي) الـ تواج ــا النســاء ر
الد لــة اللــرا ،مبــا ر ذلـ الالج ــات ،العابــدات ،االةــات اللجــوء ،ر ــل عــد ،جــوني
آليات انتصاا تررقعات ريارات شاملة للتصدي للعنف ضد املرأة؛
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(ب) عــد ،جــوني تعرقــف لالغتصــاب باعتةــا ه جرم ـًا ر القــانوا النــابي ،عــد،
تــواور املعلومــات ع ـ املالحقــات القضــابية اإلنيانــات حبــم مــرتكً لــذه الرميــة ،وض ـالً ع ـ
املما رة املتةعة با ا ،النساء ضحاقا االغتصاب بالزنا؛
(ج)

عد ،جوني آلية لمع املعلومات املتعلقة بوقوع حواني عنف ضد املرأة؛

(ني) كـــوا تقـــده املســـاعدة لضـــحاقا العنـــف مــ النســـاء قتوقـــف أرارـ ـًا علـــى
املةاني ات ال تقو ،ا منظمات ا تمع املـد  ،ااصـة املنظمـات غـ احلكوميـة للـدواع عـ
حقوق املرأة.
 - 22مترياً مع التوصية العامة قم  12الصاني ة ع اللجنة برـجلا العنـف ضـد املـرأة،
ث اللجنة الد لة اللرا على القيا ،مبا قلي:
امتــا ،اعتمــاني قــانوا برــجلا العنــف ضــد املــرأة ،ضــع لــة عمــل انيــة
(أ)
برجلا العنف ضد املرأة الفتاة ،ترـمل العنـف الةـد النفسـي النسـي مـع دقـد ااـا
زمين للقيا ،بذل ؛
(ب) تعرقف االغتصاب باعتةا ه جرماً ر القانوا النابي مبا قتمرى مـع املعـاق
الد لية حلقوق اإلنساا؛
(ج) تعزقز ال وني الرامية ا التحقيم ر حـواني العنـف ضـد املـرأة مقاضـاة
مرتكةي ــا معاقةت ـ م ،رــواء ر ا ــال ايــاص أ العــا ،،اصــدا تعليمــات ا املــدع
العام ب االمتناع ع مالحقة النساء الالي ققع ضحاقا لالغتصاب بت مة الزنا؛
(ني) اصـــدا تعليمـــات ا املـــدع العـــام
بتسجيل حاالت العنف ضد املرأة بصو ة من جية؛

الســـللات القضـــابية الورـــلاء

(لـ) كفالة تـواور اتاحـة املسـاعدة رـةل االنتصـاا لميـع النسـاء الضـحاقا،
مب وي ا لنساء الرقفيات الالج ات العابدات االةات اللجوء.
االجتا بالنساء ارتغالل الةغاء
 - 21تالح اللجنة أا قانوا الد لة اللرا جيرِّ ،السـياحة بـداوع الـن  ،املـواني اإلباحيـة
امليل النسـي ا األافـال ،بيـد أا القلـم ال قـزال قسـا لا ازاء عـد ،جـوني ااـا ريارـاي
شا مل ملنع االجتا بالنساء أ تداب حلماقة الضحاقا .تالحـ اللجنـة بقلـم عـد ،جـوني نظـا،
لمع املعلومات ع االجتا بالنساء الفتيات ألغرا االرـتغالل النسـي العمـل بالسـخرة،
أ دقــد النســاء املعرضــات يلــر االجتــا  .ر حـ تالح ـ اللجنــة اعتمــاني الد لــة اللــرا
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ا اة ارقم ملكاوحة خملفات الرق ،ووهنا ترـعر بـالقلم لكـوا لي ـات التنسـيم ت تعـ،ي بعـد،
لعـد ،جــوني تـداب ةــدنية لتنفيـذ ا اــة اللرقـم .ترــعر اللجنـة بــالقلم كـذل ازاء جتــره
النساء الالي ميا ر الةغاء ر الد لة اللرا ،عـد ،اختـاذ تـداب للتصـدي لبرـةاب الذ قـة
للةغاء ،االجتاه بو ارني األجنةيات الالي قتكر توقيف بسة مزا لة الةغاء.
 - 22توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
اعتماني تررقعات ريارات شاملة ترمي ا مكاوحة مجيع أشـكال االجتـا
(أ)
بالةرر ،على أا تتضم تداب ملنع االجتا  ،مبا ر ذل نظم ل نذا املةكر ،التعرا علـى
الناة مقاضا م انيانت م ،تداب حلماقة الضحاقا م الفتيات النسـاء عـ ارقـم تقـده
الدعم النفسي  -االجتماعي املساعدة القانونية؛
(ب) تقييم حالة االجتا بالةرر ر الةلد دا دقد ا مرجعي للحالة اختـاذ
التداب للتصدي هلذه الظالرة؛
(ج) اقامة شراكات مع املنظمات الد لية أصحاب املصـلحة ر ا تمـع املـد
م أجل مجع املعلومات بصو ة من جية ع االجتا بالنساء الفتيات ر الةلد؛
(ني) تعزقز التعا ا الد يل ال نابي اإلقليمـي املتعـدني األاـراا ،ال رـيما مـع
بلداا املنلقة ،م أجل التصدي لالجتا بالةرر؛
(ل) انراء آليات لتنسيم تنفيذ ا اة اللرقم اياصـة مبكاوحـة خملفـات الـرق
صدلا ،وقاً إلاا زمين ةدني ،ختصيى ما قكفي م املوا ني الةررقة املالية هلا؛
( ) تنفيذ تداب ترمي ا منع ارتغالل الةغـاء ،تنفيـذ بـرام بغـر
املرا كة الفعالة للمرأة ر ا تمع؛

ترـجيع

(ز) معالــة األرــةاب الذ قــة لالجتــا الةغــاء ،ضــع بــرام إلعــانية انيمــاج
النساء الفتيات املرتغالت بالةغاء ،مبا ر ذل اتاحة ورص بدقلة مد ة للد ل.
املرا كة ر احلياة السيارية العامة
 - 31ترح اللجنة بزقانية النسةة امل وقة للنساء ر ال ملـاا ،اعتمـاني نظـا ،احلصـى لتم يـل
املرأة ر املناص العامة ،تقده ووابد مالية لبحـزاب السيارـية الـ ترشـ عـدنيًا مـ النسـاء
أكـ ــا قفرضـ نظــا ،احلصــى ،ختصــيى مقاعــد للنســاء ر ا ــال الةلدقــة .بيــد أا القلــم
ال قـــزال قســـا لا ازاء عـــد ،تـــواور الـــدعم االقتصـــانيي للنســـاء املرشـــحات ر االنتخابـــات،
كذ ل ازاء العـدني املـنخفل للنسـاء ر املسـتو الـوزا ي ،علـى صـعيد اإلنيا ات اإلقليميـة
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(الوالقــات) انليــة ،ر الســل الدبلومارــي ال ــاز القضــابي .تالح ـ اللجنــة بقلــم أا
العدقد م املةـاني ات الترـرقعية الـ تفيـد املـرأة ت تعتمـد بعـد ،ـا قرـ ا ضـر ة مواصـلة
تعزقز ني املرأة زقانية حضو لا ر ا ال السياري.
 - 31توصي اللجنة بجلا تواصل الد لة اللرا س اإلاا القانو مـ أجـل انيمـاج
املرأة ر احلياة السيارية ،م الل اعتمـاني تـداب تكفـل تكـاو مت يـل النسـ ر اهلي ـات
الترــرقعية .كمــا توصــي بــجلا تضــع الد لــة اللــرا بــرام لتــوو املــوا ني املاليــة املرــو ة
التقنية للنساء اللاةات ا تق لّد املناص العامة .توصي اللجنة كذل بجلا تعتمد الد لة
اللــرا نظــا ،ةاصصــة ر تعــي النســاء ر احلكومــة ر مناص ـ الســل الدبلومارــي
ال از القضابي ،أا تقد ،بيانات مصنفة ع مت يل املرأة ر لذه املستوقات.
النسية
 - 32ترعر اللجنة بالقلم ازاء أحكا ،قانوا النسية ال ـر ،املـرأة املو قتانيـة مـ احلـم ر
نقل جنسيت ا ا أافاهلا على قد ،املسـا اة مـع الرجـل اذا كـاا األب جم ـول اهلوقـة أ ز جـًا
أجنةياً المرأة مو قتانية .تجلرف اللجنة لكـوا املناقرـات العامـة برـجلا قـانوا النسـية ت تـ ني
ا تعدقل تل األحكا ،التمييزقة.
 - 33تلل اللجنة ا الد لة اللرا أا تعـدِّل قـانوا النسـية مـ أجـل مواءمتـ مـع
املــانية  2م ـ االتفاقيــة ،متك ـ املــرأة املو قتانيــة م ـ نقــل جنســيت ا ا أافاهلــا ز ج ــا
األجنً ،على قد ،املسا اة مع الرجل املو قتا  .توصي اللجنـة كـذل بـجلا تنظـر الد لـة
اللــرا ر االنضــما ،ا اتفاقيــة عــا 1202 ،املتعلقــة مبركــز األشــخاص عــدميي النســية
اتفاقية عا 1221 ،املتعلقة افل حاالت انعدا ،النسية.
التعليم
 - 32تالح اللجنة أا التعليم االبتـدابي الزامـي لميـع األافـال ني ا رـ ايامسـة عرـرة
ر الد لة اللرا ،بيد أا القلم ال قزال قسا لا ازاء ما قلي:
(أ) ا تفـــاع معـــدل األميـــة لـــد املـــرأة مقا نـــة مبعـــدل األميـــة لـــد الرجـــل
( 03ر املابة مقابل  33ر املابة)؛
(ب)
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(ج) ارتمرا العوامل ال تتسة ر تسـرب الفتيـات مـ املـدا س ،م ـل حـاالت
الز اج املةكر ،نياءة نوعية التعليم ،عد ،تواور اهلياكل األرارـية اللـرق املالبمـة للوصـول
ا املدا س ر املناام الرقفية ،عمل الفتيات النساء ر امل ا ،املزنلية؛
(ني)
ر املدا س؛

لــر التعــر

للمضــاققة النســية االعتــداء النســي م ـ جان ـ املد ر ـ

(ل) احلاجة ا س الت قيـف ر موضـوع الصـحة احلقـوق النسـية اإلجنابيـة
ر مجيع مستوقات النظا ،التعليمي؛
( ) ةد نيقـــة وـــرص صـــول الفتيـــات النســـاء ا مســـتوقات التعلـــيم العليـــا،
القوال النملية ال تربل مبسـا ات يفيـة معيةنـة ر التخصصـات االجتماعيـة بـدالً مـ
العلو ،الرقاضيات التكنولوجيا ،أ اهلندرة.
 - 30توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
تعزقـــز براجم ـــا نـــو األميـــة لـــد الكةـــا  ،ال رـــيما لـــد النســـاء غـ ـ
(أ)
العربيــات ،النســاء األورققيــات  -املو قتانيــات ،النســاء املقيمــات ر املنــاام الرقفيــة،
اعتماني م شرات قابلة للقياس أار زمنية م أجل تقييم التقد ،انرز؛
(ب) اعتماني تداب للحد م معدالت تسرب الفتيات م املد رة ألرـةاب مـ
مجلت ـ ا مزا لــة األعمــال املزنليــة الــز اج املةكــر احلمــل املةكــر ،بورــابل من ـ ا ــالت
توعيـــة األبـــوق ا تمعـــات ان ليـــة املعلمـ ـ القيـــانيات الدقنيـــة املـــو ف العمـــومي
بجل ية تعليم النساء الفتيات لتمكين م احلصـول علـى العمـل املـدووع األجـر ر القـوة
العاملة الرمسية؛
(ج) كفالـــة مـــا قكفـــي مـ ـ الـــدعم ،م ـــل النقـــل املد رـــي تقـــده املســـاعدة
االقتصانيقة للفتيات ر املناام النابية ،م أجل تيس صوهل ا املد رة؛
(ني) اعتمــاني ارــتراتيجيات قابيــة ملكاوحــة لــر تعــر
النسية االعتداء النسي ر املدا س ،كفالة معاقةة الناة؛

الفتيــات للمضــاققة

(ل) ترجيع النساء الفتيات على ا تيا جماالت تعليم مسا ات يفية غـ
تقليدقة ،م قةيل التعليم التقين امل ين ،التد ق ر ا االت الـ قسـيلر علي ـا الـذكو
عــانيةً ،مبــا ر ذل ـ التكنولوجيــا اهلندرــة ،م ـ أجــل تورــيع نلــاق اييــا ات الو يفيــة
اييا ات امل نية؛
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( ) تــــوو التربيــــة الــــ تالبــــم كــــل و ــــة عمرقــــة ر موضــــوع الصــــحة
احلقــوق النســية اإلجنابيــة الســلوك النســي املتســم باملسـ لية ،علـى مجيــع مســتوقات
النظا ،التعليمي.
العمالة
 - 32ترحـ اللجنــة بجلحكــا ،قــانوا العمــل ال ـ تعتــرا حبــم املــرأة ر التفــا
اقة األمومة .قسا لا القلم مع ذل برجلا ما قلي:

المــاعي

(أ) املستو املتد جداً ملرا كة املرأة ر روق العمـل ( 1222ر املابـة) ،لـي
الرة ت ر ر الرابات بوج اص؛
(ب) ا تفاع النسةة امل وقة للنساء الالبـي قعملـ ر امل ـ احلـرة أ ر القلـاع غـ
الرمســي ،مبــا ر ذل ـ جمــاالت الز اعــة ض ـ املنتجــات الغذابيــة اييااــة ايدمــة املزنليــة،
حيث ال مي ة قوان العمل ال قوان الضماا االجتماعي؛
(ج) التم يـــل النـــاقى للمـــرأة ،ال رـــيما املـــرأة املنحـــد ة مـ ـ أقليـــات ا نيـــة،
ر مناص صنع القرا املناص العليا ر القلاع العا ،اياص؛
(ني) تعر النساء للمضاققة النسية ر مكاا العمـل ،ال رـيما ر العمـل املـزنيل
غ اياضع لعمليات التفتيش ر مكاا العمل؛
(لـ)
جنوب الةلد.

ارتغالل الفتيـات ر عمالـة األافـال ر ـر ا شـةي ة بـالرق ،ال رـيما ر

 - 32توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
اعتمــاني تــداب شــاملة ،مبــا ر ذل ـ التــداب اياصــة امل قتــة بــرام بنــاء
(أ)
القد ات الرامية ا لم ورص العمل ،تد ق النسـاء أ نـاء العمـل ،ال رـيما الرـابات
من  ،انراء مراوم حلضانة األافـال غـ ذلـ مـ ايـدمات مـ أجـل مسـاعدة املـرأة
الرجل على التوويم ب احلياة امل نية احلياة األريرقة؛
(ب) ضــع تنفيــذ ريارــات عامــة لتورــيع نلــاق تغليــة احلماقــة االجتماعيــة
ليرمل اال قتصاني غ الرمسي امل احلرة؛
(ج) اعتماني نظا ،ةاصصة ر القلـاع العـا ،ايـاص لترـجيع تعـي النسـاء،
مبــا ر ذل ـ النســاء املنحــد ات م ـ أقليــات ا نيــة ،ر املناص ـ العليــا ر مناص ـ صــنع
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القرا  .قنةغي أا قكوا نظا ،اناصصـة مرـفوعًا بفـرص لتـد ق
القيانيقة) ،أا خيضع لرص د لي ات تفتيش العمل املختصة؛

النسـاء (علـى امل ـا ات

(ني) تعزقز مرا كة املرأة ر امل ال قسيلر علي ا الـذكو عـانيةً ،مـ
التوعية برام ةدنية للتد ق التجلليل الو يفي؛

ـالل

(ل) تنفيــذ توصــيات منظمــة العمــل الد ليــة برــجلا اعتمــاني ص ـ قــانو نظــر
املضاققة النسية ر مكاا العمل ،انراء آل يات للتصدي هلذه املضاققة ،مبا ر ذلـ تعـي
ارترــا ق للرــ ا النســانية ارــتحدا اجــراءات لــتظلم الضــحاقا ر ــل احتــرا،
مةدأ السرقة؛
( ) املةــاني ة ا التفكيـ الكامــل للنظــا ،القــابم علــى اللةقيــة ،الــذي قخضــع
النساء للخدمة املزنلية ،اال تقاء بذل بكرامة النساء الـالي قعملـ انيمـات ر املنـازل،
كفالــة أا تتــا يانيمــات املنــازل اجــراءات وعالــة للــتظلم رــةل لالنتصــاا ،النظــر ر
التصدقم على اتفاقية العمال املزنلي  ( 2111 ،قم  ،)112الـ اعتمـد ا منظمـة العمـل
الد لية؛
صد حالة الفتيات النساء الالي قـزا ل العمـل املـزنيل مـ
(ز)
عمليات التفتيش ور غرامات على أ باب العمل الذق ق ةر ذنة م.

ـالل زقـانية

الصحة
 - 31يا اللجنة علمًا بالتـداب الـ اعتمـد ا الد لـة اللـرا للحـد مـ ويـات األم ـات
األافــال ،ال رــيما توزقــع جمموعــة ــدمات التوليــد علــى النســاء .كمــا ترحــ اللجنــة
باملعلومات املقدمة ب رجلا برنام اص قتعلم بالصحة النسية اإلجنابية قغلي اابفة ارـعة
م دمات الصحة النسية اإلجنابيـة .بيـد أا اللجنـة تالحـ بقلـم التـجل ر املواوقـة علـى
مرر ع قانوا الصحة اإلجنابية .تجلرف اللجنة أقضاً لعد ،تواور أقـة معلومـات مسـتكملة عـ
م شرات الصحة ع النسةة ا مل وقـة للنسـاء املسـتفيدات مـ خمتلـف عناصـر ال نـام الـالي
نصل وعالً على دمات الصحة النسية اإلجنابية ،ال ريما النساء الالي ققل ة ر املنـاام
النابية املنتميات ا أقليات ا نية لغوقـة .أ ـ اً ،ترـعر اللجنـة بـالقلم ازاء جتـره اإلج ـا
ر الد لة اللرا ،ح ر حاالت رفا انا  ،االغتصاب التروه الردقد للجن .
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 - 32توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
مواصلة تعزقز ج ونيلا الرامية ا اقة الصحة النسية اإلجنابية للمرأة،
(أ)
بورابل من ا زقانية ورص احلصول علـى رـابل منـع احلمـل املجلمونـة امليسـو ة التكلفـة ر
مجيــع أبــاء الةلــد ،تــذليل العقةــات الــ تعيــم حصــول املــرأة ر املنــاام الرقفيــة علــى
املعلومات املتعلقة بتنظيم األررة األرالي املتةعة هلذه الغاقة؛
(ب) رـــ مرـــر ع القـــانوا املتعلـــم بالصـــحة ال نســـية اإلجنابيـــة تنفيـــذه
بلرققة وعالة؛
ضع نظا ،لمع الةيانات امل و وقة ني قا ع عدني النسـاء املسـتفيدات مـ
(ج)
التداب املنصوص علي ا ر السيارة العامة اإلاا قة املتعلقة بالصحة النسية اإلجنابية؛
(ني) النظر ر تعدقل تررقعا ا م أجـل ارـقاا الصـفة الرميـة عـ اإلج ـا
ر حاالت االغتصاب ،رفا انا  ،،جوني لر على حيـاة األ ،أ صـحت ا ،الترـوه
الردقد للجن  ،مترياً مع اجت انيات اللجنة.
التمك االقتصانيي للمرأة
 - 21ترح اللجنة باملعلومات املقدمة مـ الد لـة اللـرا عـ نظام ـا لالبتمانـات الةالغـة
الصــغر ،املةــانيت التوجي يــة ال ـ تتضــم تعليمــات ا مــدقري املصــا ا مو في ــا بوعلــاء
األ لوقة ل لمرأة عنـد املواوقـة علـى لـذا النـوع مـ االبتمانـات .مـع ذلـ  ،وـوا اللجنـة ترـعر
بالقلم ازاء التغلية اند نية ال توورلـا م رسـات التموقـل الةـالم الصـغر ،ا موعـة انـد نية
للمنتجات املالية املتاحة للتعجيل مبرا كة املرأة ر احلياة االقتصانيقة.
 - 21توصي اللجنة بجلا تو اصل الد لة اللرا تعزقز ايلا املالية املتاحـة للمـرأة ،مـع
اقالء التما ،اص للمرأة ر املناام الرقفية .كما توصي بجلا تضاعف الد لـة اللـرا مـ
ال ـوني الـ تةـذهلا ر ااــا ارـتراتيجية احلــد مـ الفقـر لتنفيــذ بـرام للتنميــة االقتصــانيقة
تراعــي نــوع الــن ر املنــاام الرقفيــة احلضــرقة ،كفالــة مرــا كة املــرأة ر بلــو ة لــذه
ال ـ ام  .توصــي اللجنــة كــذل بــجلا تلــتم الد لــة اللــرا مصــاني مةتكــرة للتموقــل
املساعدة م أجل تعزقز املسا اة ب النس ر القلاع االقتصانيي ،بورـاب ل منـ ا اقامـة
الرراكات مع القلاع اياص.
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املرأة الرقفية
 - 22تالح اللجن ة بقلم العقةات الـ تعتـر حصـول املـرأة علـى األ اضـي ،مـا قترتـ
علــى ذل ـ م ـ وــرص ةــد نية أمــا ،املــرأة المــتالك األ اضــي .تالح ـ بقلــم ،علــى ج ـ
ايصوص ،أن مبوج التررقعات املدنية ،ال ميكـ للمـرأة أا ترـتري أ تنقـل األ اضـي ني ا
احلصــول علــى اذا م ـ اــرا الــث ،عــاني ًة مــا قكــوا الوصــي أ أحــد أوــراني عابلت ـ ا م ـ
الــذكو  .كمــا ترــعر اللجنــة بــالقلم ازاء لراشــة ــر ا عمــل املــرأة ر املنــاام الرقفيــة،
ال ريما املرأة م مجاعة احلـراا أ املـرأة األورققيـة  -املو قتانيـة الـ كـ اً مـا تعمـل ني ا
أجر ني ا أي نوع م أنواع احلماقة االجتماعية هلـا ألرـر ا .تجلرـف اللجنـة لعـد ،جـوني
ريارات شاملة م أجل س ضـع املـرأة الرقفيـة ،اضـاوة ا عـد ،تـواور تقيـيم أل ـر لـة
العمل الوانية م أجل الن و باملرأة الرقفية.
 - 23توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا بتعدقل أي أحكا ،متييزقة ـد مـ امـتالك
املرأة لب اضي التحكم ـ ا ارـتغالهلا ،اعتمـاني ريارـة عامـة برـجلا انيا ة األ اضـي مـع
انيماج منظو جنسـا وي ـا .تللـ ا الد لـة اللـرا ترـجيع نيعـم مةاشـرة األعمـال
احلرة ب النساء الرقفيات ،بورابل من ا توو التد ق على كيفيـة الوصـول ا األرـواق
ضع ريارات شاملة لالبتمانات الةالغة الصغر.
الف ات انر مة م النساء
 - 22تعترا اللجنة بجلا الد لة اللرا تقِر بـالتنوع اإل ـين ر نيرـتو لا ،لكنـ ا تالحـ أا
احلماقة الرمسيـة حباجـة ا أا تتـرجيم ا تـداب عمليـة مـ أجـل اقـة تعزقـز حقـوق النسـاء
املنتميات ا أقليات ا نية .على ج ايصوص ،تالح اللجنة بقلم ما قلي:
(أ) حالة املرأة م مجاعـة احلـراا املـرأة األورققيـة  -املو قتانيـة اللـت تعمـالا
أحياناً ر ل ر ا شةي ة بالرق ،تواج اا قيـونيًا ر احلصـول علـى األ اضـي تعيرـاا ر
املناام الفق ة م الد لة اللرا حيث ال تتمتعاا اال بفرص ةد نية ر احلصول على التعلـيم
العمل ايدمات الصحية؛
(ب) التجل ات ر اعتماني لة عمل انية ملكاوحة التمييز العنصري؛
(ج)
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 - 20توصي اللجنة بجلا تقو ،الد لة اللرا مبا قلي:
االضـــلالع بعمليـــة لرصـــد حالـــة املـــرأة مـــ مجاعـــة احلـــراا املـــرأة
(أ)
األورققية  -املو قتانية ر الد لة اللـرا ،ضـع اجـراء قتـي دقـد مـ ال قـزل خيضـع
للرق رقرل ة م أي عالقة مع أريانيل احلالي أ السابق ؛
(ب) ضــع بــرام ةــدنية ترمــي ا تــوو الــد ل للنســاء مـ مجاعــة احلــراا
النساء األورققيات  -املو قتانيات الـالي تع رةضـ للـرق رـابقاً ،ارـتحدا نظـا ،ـاص
للضماا االجتماعي قتي تقده االرتحقاقات غ القابمة على االشـتراك كـي تسـتفيد منـ
املــرأة م ـ مجاعــة احلــراا املــرأة األورققيــة  -املو قتانيــة ،ر شــكل تــدب م ـ التــداب
اياصة امل قتة؛
(ج) التعجيـــل بعمليـــة اعتمـــاني تنفيـــذ لـــة عمـــل انيـــة ملكاوحـــة التمييـــز
العنصــري ،مــع الوضــع ر االعتةــا أ يــة لــذه ايلــة ر منــع الزناعــات اإل نيــة ر الد لــة
اللرا؛
صــد حالــة النســاء الالج ــات ،بالرــراكة مــع املنظمــات الد ليــة املعنيــة،
(ني)
دا دقد احتياجا املتعلقة باحلماقة تعزقز مرا كت ر ا تمع.
ال ز اج العالقات األريرقة
 - 22قســا اللجنــة القلــم ازاء األحكــا ،التمييزقــة الــوا نية ر مد نــة األحــوال الرخصــية
برــجلا اإلذا بــز اج الفتيــات مــا ني ا ر ـ ال امنــة عرــرة ع ـ ارقــم يل أمــرل ة ،الســللة
ايالصة للـز ج ر املسـابل املتعلقـة باألرـرة ،وسـو الـز اج بنـاء علـى مرـي ة الـز ج حـده،
تعدني الز جات.
 - 22تلل اللجنة ا الد لـة اللـرا متابعـة التوصـيات الـوا نية مـ خمتلـف اهلي ـات
الد لية ويما قتعلم باحلاجة ا تعدقل مد نـة األحـوال الرخصـية حـ تكـوا متمرـية مـع
االلتزامات الد لية للد لة اللرا ر جمال حقوق اإلنسـاا .قنةغـي للد لـة اللـرا ،عنـد
ا رتعرا تررقعا ا ،أا تضـع ر اعتةا لـا التوصـية العامـة قـم  22الصـاني ة عـ اللجنـة
برجلا املانية  12م االتفاقيـة املتعلقـة با ـا االقتصـانيقة املترتةـة علـى الـز اج العالقـات
األُررقة على وسو الز اج اهناء العالقات األررقة.
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ال توكول اال تيا ي تعدقل املانية  )1 ( 21م االتفاقية
 - 21ترجع اللجنة الد لة اللـرا علـى التصـدقم علـى ال توكـول اال تيـا ي علـى
أا تقةل ،ر أقرب ورصـة كنـة ،التعـدقل الـذي أدني ـل علـى املـانية  )1 ( 21مـ االتفاقيـة
برجلا قر اجتماع اللجنة.
اعالا من اج عمل بيج
 - 22تلل اللجنة ا الد لة اللرا ارتخدا  ،اعالا من اج عمل بـيج ر ج ونيلـا
الرامية ا تنفيذ أحكا ،االتفاقية.
األلداا اإلمنابية لبلفية ااا التنمية ملا بعد عا2110 ،
 - 01تدعو اللجنة ا انيماج منظـو جنسـا  ،وقـا ألحكـا ،االتفاقيـة ،ر مجيـع ال ـوني
الرامية ا قيم األلداا اإلمنابية لبلفية ر ااا التنمية ملا بعد عا.2110 ،
النرر
 - 01تر ـ اللجنــة ا التــزا ،الد لــة اللــرا بتنفيــذ أحكــا ،االتفاقيــة تنفيــذا من ـ جيا
مستمرا .ـث الد لـة اللـرا علـى اقـالء االلتمـا ،،علـى رـةيل األ لوقـة ،لتنفيـذ لـذه
املالحظــات ايتاميــة التوصــيات م ـ ا ا ح ـ تقــده التقرقــر الــد ي التــايل .لــذل
تلل اللجنـة أا جيـري نرـر لـذه املالحظـات ايتاميـة ر الوقـر املنارـ باللغـة الرمسيـة
للد لــة اللــرا ،لــد م رســات الد لــة ذات الصــلة ،علــى مجيــع املســتوقات (الــواين
اإلقليمي انلي) ،ااصة لد احلكومة الوزا ات ال ملاا ال ـاز القضـابي ،إلتاحـة
تنفيــذل ا تنفيــذا كــامال .ترــجع اللجنــة الد لــة اللــرا علــى التعــا ا مــع مجيــع أصــحاب
املصلحة املعني  ،م ل ابلات أ باب العمل النقابات العمالية منظمات حقوق اإلنسـاا
منظمــات الــدواع عـ حقــوق املــرأة الامعــات امل رســات الةح يــة رــابا اإلعــال.،
توصي بنرر لذه املالحظات ايتامية ر الرـكل املالبـم علـى مسـتو ا تمعـات انليـة،
ح قتسىن تنفيذلا .عال ة علـى ذلـ  ،تللـ اللجنـة ا الد لـة اللـرا مواصـلة نرـر
االتفاقية ال توكول اال تيا ي االجت اني القضابي ذي الصلة ،باإلضـاوة ا التوصـيات
العامة الصاني ة ع اللجنة ،على مجيع أصحاب املصلحة.
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املساعدة التقنية
 - 02توصي اللجنة بجلا تنظر الد لة اللرا ر التماس املسـاعدة الد ليـة بـجلا تسـتفيد
مــ املســـاعدة التقنيـــة املقدمـــة ر جمـــال ضـــع تنفيـــذ برنـــام شـــامل ق ـــدا ا تنفيـــذ
التوصــيات املــذكو ة أعــاله االتفاقيــة كك ـلّ .تلل ـ اللجنــة أقض ـاً ا الد لــة اللــرا
مواصلة تع ا هنا مع الوكاالت املتخصصة ال ام التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
متابعة املالحظات ايتامية
 - 03تلل ـ اللجنــة ا الد لــة اللــرا أا تقــد ،،ر غضــوا عــام  ،معلومــات ليــة
برجلا ايلوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الوا نية ر الفقرت  20 20أعاله.
اعداني التقرقر املقةل
 - 02تـــدعو اللجنـــة الد لـــة اللـــرا ا تقـــده تقرقرلـــا الـــ د ي الرابـــع ر متـــوز/
قولي .2111
 - 00تللــ اللجنــة ا الد لــة اللــرا أا تتةــع املةــانيت التوجي يــة املنســقة لتقــده
التقا قر مبوج املعالدات الد لية حلقوق اإلنساا ،مبـا ر ذلـ املةـانيت التوجي يـة لتقـده
يقة أرارية موحدة ابم اصة مبعالدات بعين ا (.)Corr.1 HRI/MC/2006/3
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