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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

مالحظــاخ اتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمس الــد م ال ــابع
الثامس لفرن ا*
 - 1لقــد نظــرخ اللجنــة ر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمس الــد م ال ــابع الثــامس لفرن ــا
( )CEDAW/C/FRA/7-8ر جل ــتي ا  ،1410 1409املعقــتنيت ر  8متتز/متليــ 2016
(انظر  .) 1410 CEDAW/C/SR.1409تـرني قاممـة بامل ـاما األةـالة الـت ارحتـ ا اللجنـة
فــــــي التثيقـــــة  ،CEDAW/C/FRA/Q/7-8فيمـــــا تـــــــــــرني ني ني فرن ـــــا فــــــي التثيقـــــــــــــة
.CEDAW/C/FRA/Q/7-8/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عس تقدمرها لتقدمي الد لـة الرـرت تقرمرهـا اقـامع للتقرمـرمس الـد م
ال ابع الثامس .تق ّد أمضا الرني ني الكتابية للد لة الررت علـى قاممـة امل ـاما األةـالة الـت
ارح ــا فرمق ــا العامــا ملــا قةــا الــد ة ،ترحــي بــالعرا الاــفت للتفــد التتضــيحاخ
اإلضافية الت قدم ا نيا على أةالة اللجنة الافتمة أثناء احلتا األةالة الكتابية الت تلت .
 - 3تثين اللجنة على الد لة الررت لتفدها الرفيع امل تتى ،الذ ترأةـت زمـرة األةـرة
الرفــا حقــتر املــرأة ،لــت انو ةــينيتل ،الــذ ضــم اــثل عــس زا ة األةــرة الرفــا
حقــتر املــرأة ،زا ة الاــج ر ايجتماعيــة الاــحة ،زا ة الاــج ر ا ا جي ـة التنميــة
الد ليــة ،زا ة التربيــة التانيــة التعلــيم العــاو األةــاد ،زا ة الدااليــة ،زا ة أقــاليم
مــا اء الةحــا الفرن ــية ،زا ة العــدل ،التفــد املاــترر بـ الــتزا اخ ملكافحــة العناــرمة
معــانياة ال ــامية ،الةعثــة الداممــة لفرن ــا لــدى مكتــي األمــم املتحــدة املنظمــاخ الد ليــة
األارى ر جنيف.
* اعتمدهتا اللجنة ر ني هتا الرابعة ال ت (املعقتنية ر الفترة مس  4إىل  22متتز/متلي .)2016
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باء  -اقتاني اإلجيابية
 - 4ترحـــي اللجنـــة بقيـــاا الد لـــة الرـــرت ب ـــحي ءفظاهتـــا املتةقيـــة إزاء ايتفاقيـــة ر
عاا .2013
ال ـاني
 - 5ترحي اللجنة بالتقدا احملرز ،منذ نظرها ر عاا  2008ر التقرمر الد
للد لة الررت ( ،)CEDAW/C/FRA/6ر إجـراء إالـالحاخ تاـرمعية ،علـى األاـم اعتمـاني
التارمعاخ التالية:
(أ) القانتر قم  873-2014املـج
الفعلية ب املرأة الرجا؛

 4آب/أغ ـرو  2014باـقر امل ـا اة

(ب) القــانتر قــم  103-2011املــج  27ك ـانتر الثاين/منــامر  2011باــقر
التمثيا املتتازر للمرأة الرجا ر جمالو اإلنيا ة اجملالو اإلشرافية امل ا اة بـ اقن ـ ر
مكار العما؛
(ج) القــانتر قــم  ،769-2010املــج
ضد املرأة بالعنف الز جي أثره على األافال.

 9متتز/متلي ـ  ،2010املتعلــب بــالعنف

 - 6ءــيا اللجنــة علمــا بالقــانتر قــم  ،404-2013املــج  17أما /مــامت ،2013
اعتراف ةب الن اء املثلياخ مزني جاخ امليا اقن ي مغامراخ اهلتمة اقن ية ر الز اج.
 - 7ترحي اللجنة باق تني الـت تةـذهلا الد لـة الرـرت ر ةـةيا ء ـ إاـا مجة ـاهتا
ةياةاهتا الذ م ت دت اإلةراع بتترية القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ،تاـجيع امل ـا اة
ب اقن  ،مبا ر ذلك اعتماني أ إنااء ما ملي:
ا رة الرابعة املاتركة ب التزا اخ باقر منع العنف ضد املرأة مكافحتـ ،
(أ)
للفترة 2016-2014؛
(ب) ارة العما املتعلقة بامل ا اة ب الفتياخ الفتيار ر املدا  ،لعـاا ،2014
ايتفار املاترر ب التزا اخ باقر امل ا اة ب الفتياخ الفتيار املـرأة الرجـا ر النظـاا
التعليمي للفترة 2018-2013؛
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 ،ر عاا 2013؛

(ج)

اجمللو العاو للم ا اة ب اقن

(ني)

ارة تنمية مةاشرة املرأة لألعمال احلرة ،ر عاا 2013؛
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(ه) ارة العما املاتركة ب التزا اخ حلمامـة الن ـاء ضـحاما العنـف مكافحـة
ايجتا باألشخاص ،ر عاا .2013
 - 8ترحي اللجنة بقياا الد لـة الرـرت ،منـذ النظـر ر التقرمـر ال ـابب ،بالتاـدمب علـى
الاكتر الد لية اإلقليمية التالية أ اينضماا إلي ا:
(أ) الرب تتكـــتل اياتيـــا
الةالغاخ ،ر عاا 2016؛

يتفاقيـــة حقـــتر الرفـــا املتعلـــب بـــ جراء تقـــدمي

(ب) الرب تتكــتل اياتيــا
ايجتماعية الثقافية ،ر عاا 2015؛

امللحــب بالع ــد الــد و ا ــاص بــاحلقتر ايقتاــانيمة

(ج)
ر عاا 2010؛
(ني)
ر عاا .2014

اتفاقية حقتر األشخاص ذ
اتفاقية جملو أ

اإلعاقة الرب تتكـتل اياتيـا

امللحـب ـا،

با باقر منع مكافحة العنـف ضـد املـرأة العنـف املنــزو،

جيم  -اجملايخ الرمي ية املثرية للقلب التتالياخ
الربملار
 - 9تجكد اللجنة على الد احلاةم لل لرة التارمعية ر كفالة تنفيذ ايتفاقية تنفيـذا
كــامال (انظــر الةيــار الاــاني عــس اللجنــة باــقر عالقت ـ ا مــع الربملــاني  ،الــذ اعتمــد ر
الد ة ا ام ـة األ بعـ  ،ر عـاا  .) 2010تـدعت الربملـار إىل أر متخـذ ،مبـا متفـب مـع
يمتـ  ،ا رــتاخ الضــر مة باــقر تنفيــذ هــذه املالحظــاخ ا تاميــة مــس ا ر حـ فتــرة
تقدمي التقرمر التاو مبتجي ايتفاقية.
الالجااخ االةاخ اللجتء
 - 10ترحـــي اللجنـــة بالتح ــــيناخ الـــت م ـــا اإلاــــا القـــانتين املتعلـــب بــــاللجتء ر
عــاا  ،2015خمااــاخ اإلةــكار املقدمــة مللتم ــي اللجــتء ،اإلجــراءاخ احملــدنية املتخــذة
قلــي بعــال الالجــا ر ضــعية هاــة مةاشــرة إىل فرن ــا ،فضــال عــس الــدعم الر ـ املقــدا
لألجاني الذمس هم ر حاجة إلي  .بيد أر اللجنة تاعر بالقلب إزاء الاـعتبة الـت قـد تتاج ـا
الد لة الرـرت أمـاا تـدفب الالجـا تـتفري امل ـكس الالمـب هلـم ،ح ـةما متـة مـس الظـر ت
الاــحية ال ــكنية اهلاــة ،عــدا ضــمار التالــتل إىل الغــذاء امليــاه النقيــة املرافــب الاــحية
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الرعامــة الرةيــة الــدعم النف ــي املاــت ة القانتنيــة ،ا تفــاع م ــتتماخ التعــرا للعنــف
ايةتغالل ،ي ةيما ر الفتت الن اء الفتيـاخ ر كـاو .م ـا اللجنـة القلـب أمضـا مـس
معاقــة الةــاخ اللجــتء ،لاالــة تلــك الــت تتقــدا ــا الن ــاء مــس الةلــدار امل ــماة آمنــة /أ
الن اء املتجتنياخ ر منااب اينتظا  ،ر إاا اإلجراءاخ املعجلة بقـد قليـا مـس ايحتـراز،
حـ عنــد إمكانيــة إعــانية نقــا هــذه الرلةــاخ للنظــر في ــا ر إاــا اإلجــراءاخ العانيمــة ،مــس
احتمال ااتالت قتامم الةلدار ا منة مس بلد إىل آار نيااا ايءاني األ يب.
 - 11متاــيام مــع التتالــية العامــة قــم  )2014 ( 32باــقر األبعــاني اقن ــانية املرتةرــة
بــاملرأة فيمــا متعلــب مبركــز الالجــو اللجــتء اقن ــية انعــداا اقن ــية ،التتالــية العامــة
قــم  )2013 ( 30املتعلقــة بتضــع املــرأة ر ةــيار منــع ناــتب النــ ز اعاخ ،ر حــايخ
النـ ز اع ما بعد انت اء النـ ز اع ،تدعت اللجنة الد لة الررت إىل ما ملي:
تنفيــذ التزاماهتــا مبتجـــي القــانتر الــد و فيمـــا وــم ملتم ــي اللجـــتء
(أ)
الالجا  ،مس قةيا مةدأ عدا اإلعانية الق رمة؛
(ب) اتةــاع ــا مراعــي ايعتةــا اخ اقن ــانية عنــد اةــتقةال تــدفقاخ الالجــا
احلاليــة ،عنــد النظــر ر الةــاخ اللجــتء ،مــس جــة ضــمار ايةــتجابة يحتياجــاخ الن ــاء
الفتيــاخ ملتم ــاخ اللجــتء الالجاــاخ الالمــي ماــلس إىل الد لــة الرــرت باعتةا هــا مــس
الاتاغا ذاخ األ لتمة؛
(ج) ضـــمار ني اةـــة الةـــاخ ملتم ـــاخ اللجـــتء ني اةـــة م ـــتتفاة ،إعـــانية
احلايخ الت تـد ر إاـا اإلجـراءاخ املعجلـة إىل اإلجـراءاخ العانيمـة باـت ة من جيـة
عنــد اةــتيفام ا مل عــامري اضــحة ءــدني لــذلك الغــرا ،تضــييب هــامر ال ــلرة التقدمرمــة
التاةع النرار الذ ختتل اإلجراءاخ املعجلة؛
(ني)

اةتعراا اةتخداا قتامم الةلدار ا منة بالنظر إىل الاكتر احمليرة ا.

اإلاا التارمعي ايحتكاا إىل القضاء
 - 12تثين اللجنة على الد لـة الرـرت لاـتص إاا هـا القـانتين الاـاما ملكافحـة التمييـز،
ي ةـيما ر ضــتء اعتمـاني القــانتر قـم  873-2014ر عــاا  2014باـقر امل ــا اة الفعليــة
ب املرأة الرجا ،باقر املجة اخ القتمة املاا كة ر الد اإلاا  .ترحـي اللجنـة أمضـا
مبختلــف ماــا مع القــتان الــت تقتــري ء ــيناخ مــس امل ــم إنيااهلــا علــى اإلاــا القــانتين
(باقر امل ا اة املتاانة باقر ءدمث العدالة) .غري أر اللجنة تاعر بالقلب إزاء ما ملي:
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(أ)

حمد نيمة فعالية قانتر الد لة الررت املتعلب مبناهضة التمييز؛

(ب) نقــم املعرفــة بايتفاقيــة بر تتكتهلــا اياتيــا ر الد لــة الرــرت ،مبــا ر
ذلك مس جاني احملام القضاة غريهم مس امل ني القانتني ؛ غياب اإلشـا ة إىل ايتفاقيـة
ر قرا اخ احملكمة (باةتثناء بعال القضاما اإلنيا مـة أ اقناميـة املعر ضـة علـى حمكمـة الـنقال
جملو الد لة ) ،انعداا التتعية املن جية تد مي امل ني القانتني باقر ايتفاقيـة امل ـا اة
حظر التمييز القامم على نتع اقنو ،مبا ر ذلك األشكال املتداالة للتمييز؛
ب اقن
(ج) الاعتباخ الت تعترا الن اء املرالةاخ ةقتق س نظرا للج ا ذه احلقـتر،
التكــاليف اــتل اإلجــراءاخ عــدا كفامــة
مبــا ر ذلــك ايتفاقيــة الرب تتكــتل اياتيــا
امل ــاعدة القانتنيــة ،هــت مــا مــجثر علــى املــرأة باــت ة متفا تــة ر حــايخ الضــعف أ الفقــر،
كذا عدا النظر ر قضاما أشكال التمييز املتداالة مبا في الكفامة ،هـت مـا لـتل ني ر ءقيـب
اقرب الااما؛
(ني) عــدا امل ــا اة ر ترةيــب قــانتر مناهضــة التمييــز عــرب ةــامر أ اضــي الد لــة
الررت ،ي ةيما ر املنااب غري املتر بتلية؛
(هـ) غياب تعرمف شاما ر القانتر للتحرش اقن ي عدا جتني ةةا انتاـات
مدنية ر حايخ التحرش اقن ي املرتكةة اا ج مكار العما؛
الكفامة.

()

عــدا إنيمــاج حظــر أشــكال التمييــز املتداالــة ر ال ياةــاخ العامــة مبــا في ـ

 - 13فقـا للتتالـية العامــة قـم  )2015 ( 33للجنـة باــقر قـتء املـرأة إىل القضــاء،
تتالي اللجنة الد لة الررت مبا ملي:
بــدء العمــا بالــدعا ى اقماعيــة ،فقــا ملــا هــت مقــر ر ماــر ع القــانتر
(أ)
املتعلب بتحدمث العدالة ر القرر احلـاني العاـرمس ،إتاحتـ ا لفاـاخ األشـخاص املعنـي
بات ة مجاعية مب قلة ا لتمييز اقن ي ،إنااء الـند ر لـدعم هـذه املرالةـاخ بغيـة ختفيـف
العيء املاو على املرأة؛
(ب) التعجيــا باعتمــاني ماــر ع القــانتر املتعلــب بتحــدمث العدالــة ر القــرر
احلاني العارمس ،لتة يا ال ةا القانتنية أماا املـدع  ،ي ةـيما الن ـاء ضـحاما أشـكال
التمييــز املتداالــة ،تن ــيب اقــزاءاخ ارــا التعــتمال عــس انت ـ اكاخ قــتان مكافحــة
التمييز ،النم على إمكانية معاقة األةةاب املتعدنية للتمييز بات ة ماتركة؛
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(ج) ضــمار معاقــة أشــكال التمييــز املتداالــة علــى النحــت املناةــي ر احملــاكم
تد مي املتظف القضامي احملام  ،لتمكين م مـس معاقـة مراعـاة خمتلـف األةـو الـت
مةين علي ا املرالةتر ةقتق م الةاهتم؛
(ني) نيعــم املزمــد مــس بــراما بنــاء قــد اخ لفامــدة القضــاة املــدع العــام
احملــام غريهــم مــس امل نــي  ،مــس قةيــا مــتظفي إنفــاذ القــانتر ،امل ــج ل عــس تقــدمي
ا دماخ ايجتماعية ادماخ اللجتء ،باقر ايتفاقية الرب تتكتل اياتيا ؛
(هـ) تنفيذ تتالياخ املدافع عس احلقـتر املتعلقـة بتضـع تعرمـف اضـي نيقيـب
للتحرش اقن ي ر مار ع القانتر املتعلب بامل ا اة املتاانة ب ني اج أحكاا قانتنيـة ر
مار ع القانتر املتعلب بتحدمث العدالة ر القرر احلاني العاـرمس ختـتل احلاـتل علـى
تعتمال مدين ر حايخ التحرش اقن ي الت ا تكةا اا ج مكـار العمـا ،تـنم أمضـا
على تعدما عيء اإلثةاخ؛
( ) كفالــة أر تكــتر احلكتمــاخ احملليــة ،ي ةــيما ر املنــااب غــري املتر بتليــة،
التدابري األاـرى مـس
قاني ة على التنفيذ الكاما للتارمعاخ املتعلقة بامل ا اة ب اقن
قةيا ا را الرباما ،بعد إعانية تتزمع الاالحياخ املناتص علي ـا ر ماـر ع القـانتر
املتعلب بامل ا اة املتاانة.
ا لية التانية املعنية بالن تا باملرأة تعميم مراعاة املنظت اقن اين
 - 14ترحي اللجنة ب نااء اجمللو األعلى للم ا اة بـ اقن ـ ر عـاا  ،2013املكـر
حاــرا لتعزمــز امل ــا اة بـ اقن ـ  ،بتالــف هياــة اةتاــا مة ءــا إشــرات مــيو الــتز اء.
تقد األني ا اهلامة الت مضرلع ا اجمللو األعلى املـدافع عـس احلقـتر اللجنـة ايةتاـا مة
التانية حلقتر اإلن ار .تالحـ اللجنـة أمضـا الةنيـة املعقـدة للجـار املاـتركة بـ الـتزا اخ
كةــــا امل تاــــا مس املعنــــي بالاــــج ر اقن ــــانية ،مبــــا ر ذلــــك ر اق ــــاخ املنــــااب
غري املتر بتلية .تاعر اللجنة مع ذلك بالقلب إزاء ما ملي:
تركيزهـا،
التغيرياخ الرا مة على مركز ا لية التانية للم ا اة ب اقن
(أ)
إذ اخنفال م تتاها مس زا ة كاملة إىل أمانة للد لة ،مث اةتعانيخ امل ـتتى الـتزا كعناـر
مــس عناالــر الــتزا ة اقدمــدة لألةــرة الرفــا حقــتر املــرأة؛ قــد أثــا خ هــذه التغــيرياخ
شياا مس الرمةة ميكس تف ـري ذلـك بتراجـع ر األ يـة احملت مـة الـت تكت ـي ا حقـتر اإلن ـار
التاجةة للمرأة؛
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(ب) تعقيــد الةنيــة باملقا نــة مــع التضــتي التماةــك املرل ـتب ر تن ــيب إنيا ة
ج تني تعميم مراعاة املنظت اقن اين ،انعداا أ تدابري شاملة للرالد تقييم األثر؛
(ج) نقــم املــتا ني الةاــرمة التقنيــة املاليــة املخااــة للج ــاز الــتاين للن ـ تا
بــاملرأة مــس أجــا التن ــيب الفعــال رــا ةياةــاخ بــراما امل ــا اة ب ـ اقن ـ ر مجيــع
اجملايخ على مجيع م تتماخ احلكم على نرار اإلقليم؛
(ني) غيــاب تق ــيم اضــي للم ــاا الاــالحياخ القانتنيــة ب ـ اجمللــو األعلــى
للم ا اة بـ اقن ـ  ،املـدافع عـس احلقـتر اللجنـة التانيـة ايةتاـا مة حلقـتر اإلن ـار،
احملد نيمة الكربى للمتا ني الةارمة التقنية املالية املخااة للمجلو األعلى مقا نـة باملـدافع
عس احلقتر اللجنة ايةتاا مة التانية.
 - 15تتالي اللجنة الد لة الررت مبا ملي:
ضــمار اةــتمرا معاقــة قضــاما امل ــا اة ب ـ اقن ـ مــس جانــي زا ة
(أ)
كاملة النرار ،مع جتني يمة قتمة ما ملزا مس املتا ني الةارمة التقنية املالية مـس أجـا
التن يب الفعال ب ا رـا ال ياةـاخ الـرباما املتعلقـة بامل ـا اة بـ اقن ـ ر مجيـع
اجملايخ على مجيع م تتماخ احلكم؛
(ب) تعزمز آلياخ الرالد بغرا التقييم الااما املنتظم للتقدا احملرز ر تنفيـذ
ةياةاخ ارا براما امل ا اة ب اقن  ،تقييم ما ءدث تلك اق تني مس تقثري بغيـة
اختاذ اإلجراءاخ العالجية الالزمة؛
(ج) تعزمـــز تنفيـــذ ةياةـــاخ امل ـــا اة بــ اقن ـ ـ علـــى امل ـــتتم الةلـــد
اإلقليمي ،ضمار ني اا حاتل مجيع اهليااخ احلكتمية املعنية على التتجي الـدعم فيمـا
تةذل مس ج تني تنفيذمة ،مبا ر ذلك املتا ني الةارمة التقنية املالية الكافية؛
(ني) ختايم ما مكفـي مـس املـتا ني الةاـرمة التقنيـة املاليـة للمجلـو األعلـى
للم ــا اة بـ اقن ـ لتمكينـ مــس التفــاء بتيمتـ  ،التعجيــا باعتمــاني ماــر ع القــانتر
املتعلــب بامل ــا اة املتاانــة الــذ ةــيقيم مكفــا اةــتمرا مة اجمللــو األعلــى ر املا ـ د
املجة ي ،كفالة تلقي املجة ت األارم أمضا التةاما الضـر مة ،ي ةـيما مـس أجـا
متك اللجنة التانية ايةتاا مة حلقتر اإلن ـار مـس ايضـرالع بـد ها كـامال ر ضـتء
امل اا اقدمدة الت كلفا ا (املقر املعين بايجتا باألشخاص اةتغالهلم).
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 التدابري ا االة

املج قتة

 - 16ترحــي اللجنــة بكــتر اإلاــا القــانتين الاــاما املفاــا الــذ معــزز التكــافج ب ـ
اقن ـ ر النظــاا اينتخــايب قميــع اقمعيــاخ التظــامف فيعــة امل ــتتى ر ا دمــة املدنيــة
القراع ا اص ماا كة املـرأة ر جمـالو إنيا ة الاـركاخ املد جـة ر ةـتر األ ار املاليـة
ي منحار ر كتن جمرني تدابري ااالـة مجقتـة .ي تـزال اللجنـة قلقـة مـس احلالـة اهلاـة للن ـاء
الفتياخ املنتمياخ إىل الفااخ احملر مة ر احلياة ال ياةية التعليم العما الاحة.
 - 17تتالي اللجنة الد لة الررت باةتخداا تدابري ااالـة مجقتـة ملعاقـة ايحتياجـاخ
امللحة للن اء امل نتمياخ إىل الفااخ احملر مة ر جمـايخ مـس قةيـا احليـاة ال ياةـية التعلـيم
العما الاحة.
التات اخ النمرية املما ةاخ الضا ة
 - 18ترحــي اللجنــة بــاق تني الــت تةــذهلا الد لــة الرــرت ملكافحــة التاــت اخ النمريــة
اقن ــانية التمييزمــة ،مبــا ر ذلــك تاــجيع التاــا ر ر أنياء األعمــال املنـــزلية ،م ــج لياخ
التالدمس ،التاد للات ة النمريـة عـس املـرأة ر ةـاما اإلعـالا بتةـاما منـ ا تنظـيم مـني
تراايم الةث تعزمز ني اجمللو األعلى للقراع ال معي الةاـر  .ترحـي اللجنـة كـذلك
بالتـــدابري التاـــرمعية غريهـــا مـــس التـــدابري املتخـــذة ـــدت التاـــد للمما ةـــاخ الضـ ـا ة،
مبا ر ذلـك ز اج األافـال الـز اج بـاإلكراه تاـتم األعضـاء التناةـلية لانـاد ،ا تكـاب
اقرامم بداعي الارت .مع ذلك ،م ا اللجنة القلب إزاء ما ملي:
اةتحكاا جتني التات اخ النمرية التمييزمـة اقن ـانية املتعلقـة بـقني ا املـرأة
(أ)
الرجا م ج لياهتما نيااا األةرة ر اجملتمع ر الد لة الررت؛
(ب) كــتر الن ــاء الفتيــاخ امل ــلماخ تتعرضــس باــت ة متزامــدة رــر التعــرا
للتمييز األعمال املرتةرة بكراهية اإلةالا /أ األعمال املعانيمة للم لم  ،بنـاء علـى عتامـا
متدااا في ا اقنو الدمس فضال عس األالا ،تزامد احتمال التعـرا للتمييـز بـالنظر لل ـيار
ايجتماعي ال ياةي احلاو؛
(ج) اةــتمرا ةــاما اإلعــالا اإلعالنــاخ التجا مــة ر نقــا الــت ريــة ذاخ
إلاءاخ جن ية عس املرأة؛
(ني) احتمال أر مجني تفاي املتاني اإلباحيـة أ مـا م ـمى جن ـنة احملـيا العـاا ر
الد لة الررت إىل تفاقم التحرش اقن ي العنف اقن اين ضد الن اء الفتياخ؛
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(هـ) الــعتبة الــتل الن ــاء إىل املعلتمــاخ املتعلقــة باملما ةــاخ الضــا ة ةــةا
مكافحت ا ر الد لة الررت؛
( ) اا ةــة العمليــاخ اقراحيــة العالجــاخ األاــرى غــري الضــر مة اةيــا غــري
القابلة للعكو بات ة اعتيانيمة على األافال احلامل لافاخ اقن  ،علـى وـت مـا يحظتـ
قنة حقتر الرفا قنة مناهضة التعذمي.
 - 19تتالي اللجنة الد لة الررت مبا ملي:
اعتمــاني اةــتراتيجية شــاملة ت ــت دت تغــيري املتاقــف األبتمــة التاــت اخ
(أ)
النمرية الت في ا متييز ضد املرأة أ القضاء علـى تلـك املتاقـف التاـت اخ ،مـع التركيـز
باــت ة ااالــة علــى الن ــاء املنتميــاخ إىل األقليــاخ الــت غالةــا مــا تكــتر هــدفا رــاب
الكراهية العنف املرتكي بد افع عناـرمة  .منةغـي أر تاـما ايةـتراتيجية الرالـد بغيـة
تقيــيم أثــ ر التــدابري املتخــذة ،تي ــري اختــاذ اإلجــراءاخ التاــحيحية لضــمار انــدماج س
ر اجملتمع؛
(ب) مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد الن اء الفتياخ املنتمياخ إىل األقليـاخ
العرقيــة اإلثنيــة األقليــاخ التانيــة الدمنيــة ،مبــس فــي س الالمــي معاــس من ـ س ر املنــااب
احلضرمة احل اةة ،مس أ جـا كفالـة امل ـا اة ر احلاـتل علـى الرعامـة الاـحية التعلـيم،
العما ال كس اجملـال العـاا ال ياةـي كـذا تعزمـز ايةـتعداني القـد ة علـى العـير
املاترر ر ان جاا؛
(ج) التعاما مع اق اخ الفاعلة املعنية ايةتعانة بتدابري مةتكـرة ،مبـا ر ذلـك
فرا أنظمة أشد الرامة عند ا إلمكار ،تعزمزام لتجتني الت ة إجيابية غري ريـة عـس املـرأة
ر ةاما اإلعالا اإلعالناخ التجا مة؛
(ني) إجراء ني اةة عس التقثري الذ قد لدث التاتمر اقن ـي املفـرل للفتيـاخ
الن اء ر ةاما اإلعالا تفاي املتاني اإلباحية ر تزامـد العنـف اقن ـاين ضـد املـرأة ر
الد لة الررت؛
(هـ) مجــــع بيانــــاخ ماــــنفة باــــقر املما ةــــاخ الضــــا ة ر الد لــــة الرــــرت
بات ة من جية ت يا التالـتل إىل املعلتمـاخ املرتةرـة ب ـةا مكافحـة هـذه املما ةـاخ
على نرار اةع؛
()
الفاخ اقن
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املناةي؛ إشرار األافال ،إىل أقاى حد اكس ،ر اختاذ القرا اخ باقر التداالخ الرةيـة
احتراا ااتيا اهتم .عـدا إاضـاع أ افـا إىل اقراحـة أ العـالج غـري الضـر  ،علـى
النحــت الــــذ أ الــا بـــ قنــــة مناهضــــة التعــذمي مجاـــــ را (انظــر ،CAT/C/FRA/CO/7
الفقرة  )35قنة حقتر الرفا (انظر  ،CRC/C/FRA/CO/5الفقرة .)48
العنف اقن اين ضد املرأة
 - 20تثين اللجنة على الد لة الررت ملا تةذل مس ج ـتني ر ةـةيا معاقـة العنـف اقن ـاين
ضد املرأة .تالح أر الد لة الرـرت باـدني إعـداني ا رـة ا ام ـة املاـتركة بـ الـتزا اخ
باقر منع مكافحـة العنـف ضـد املـرأة ( .)2018-2016مـع ذلـك ،تاـعر اللجنـة بـالقلب
ألن على الرغم مس التدابري املتخذة ،ما زالا نتـاما حمـدنية غـري كافيـة مـا زال معـدل انتاـا
العنف اقن اين ضد املرأة مرتفعا ر الد لة الررت .م ا اللجنة القلب أمضا إزاء ما ملي:
(أ) اخنفاا معدل اإلبالغ عس حايخ العنـف اقن ـاين ضـد املـرأة ،مبـا ر ذلـك
حــايخ ايغتاــاب ،اخنفــاا معــديخ احملاكمــة اإلنيانــة ،اــا مفضــي إىل إفــالخ مــرتك
العنف مس العقاب؛
(ب) أثــر التقــااع ب ـ األعمــال القاممــة علــى العناــرمة كــره األجانــي معــانياة
امل لم التحيز اقن اين مس حيث العنف اقن اين املما على الن اء الفتياخ؛
(ج) التةامنـــاخ اإلقليميـــة احملليـــة ر مـــدى تـــتافر جـــتنية اـــدماخ امل ـــاعدة
احلمامة ،مبا ر ذلك أماكس املق ى ،للن اء ضحاما العنف ،كذلك التمييـز ر معاملـة الن ـاء
ضحاما العنف املنتمياخ إىل فااخ األقلياخ؛
(ني) عدا إبالغ العدمد مس الن اء امل اجراخ عس حايخ العنـف األةـر ب ـةي
اعتمانيهس على العاري ر احلاتل على تاا مي اإلقامة؛
(هـ) عــدا كفامــة املــتا ني الةاــرمة التقنيــة املاليــة املخااــة للةعثــة املاــتركة بـ
التزا اخ حلمامة الن اء ضحاما العنف ،مكافحة ايجتا باألشخاص لتقنيمة يمت ا.
 - 21متاــيا مــع التتالــية العامــة قــم  )1992 ( 19للجنــة باــقر العنــف ضــد املــرأة،
تتالي اللجنة الد لة الررت مبا ملي:
متاالــلة ني اةــة األةــةاب اقذ مــة املجنيمــة إىل اخنفــاا معــديخ اإلبــالغ
(أ)
اإلنيانــة ر حــايخ العنــف ضــد املــرأة ،تعزمــز ج تنيهــا الراميــة إىل القضــاء علــى مجيــع
احلتاجز ا لت ءتل ني ر قياا الن اء ب بالغ الاراة عس حايخ العنف؛
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(ب) كفالة التحقيب باكا م تفيال ر األعمال الت ءرك ـا العناـرمة كـره
األجانــي معــانياة امل ــلم التحيــز اقن ــي حماكمــة مرتكةي ــا ،تناةــي العقتبــاخ
املفر ضة على اقناة مع ارت ة أفعاهلم؛
(ج) تعزمــز آليــاخ الرالـ د بغيــة التقيــيم املنــتظم ألثــر التــدابري املتخــذة ملكافحــة
العنف اقن اين ضد املرأة اختاذ اإلجراءاخ العالجية الالزمة؛
(ني) تقيــيم مــدى اةــتجابة الاــراة القضــاء للاــكا ى املقدمــة عــس اقــرامم
اقن ــية ،اختــاذ تــدابري إلزاميــة لةنــاء قــد اخ القضــاة املــدع العــام أفــراني الاــراة،
غريهم مس م ج و إنفاذ القـانتر باـقر الترةيـب الاـا ا ألحكـاا القـانتر اقنـامي ر مـا
متعلب بالعنف اقن ـاين ضـد املـرأة ،ترةيـب إجـراءاخ تراعـي ايعتةـا اخ اقن ـانية لـدى
إجراء املقابالخ مع الن اء ضحاما العنف؛
(هـ) تعزمـــز اـــدماخ امل ـــاعدة احلمامـــة املقدمـــة للن ـــاء ضـــحاما العنـــف،
مراكـــز األزمـــاخ ،كفالـــة فام ـــا
مبـــا ر ذلـــك بتعزمـــز القـــد ة ايةـــتيعابية للمـــا
بايحتياجاخ اإلمتامية قميع الضحاما ني ر متييز ،بتخايم ما مكفي مس املتا ني الةاـرمة
التقنية املالية؛
( ) اةتعراا شر ل مني تاا مي اإلقامة املجقتـة للم ـاجراخ الـالُ معيلـ س
شركاء م ياتر هلس ،ذلك انرالقا مس منظت جن اين؛
(ز) ختايم متا ني بارمة تقنية مالية كافية للةعثـة املاـتركة بـ الـتزا اخ
حلمامـــة الن ـــاء ضـــحاما العنـــف مكافحـــة ايجتـــا باألشـــخاص مـــس أجـــا متكينـ ـ ا مـــس
ايضرالع بتيمت ا.
التزاا الد لة اا ج احلد ني اإلقليمية
 - 22م ا اللجنة القلب إزاء ا ثا ال لةية احملتملـة علـى حقـتر املـرأة مـس جـراء عمليـاخ
نقـا األةــلحة إىل الةلــدار ح اةــة ترةع ــا النــزاعاخ امل ــلحة أ هــي معرضــة رــر ناــتب
نزاعاخ مس هذا القةيا.
 - 23تتالي اللجنة الد لة الررت ب ني اج بعد جن اين ر احلتا اخ ايةـتراتيجية مـع
ال ةلــدار املقتنيــة لألةــلحة الفرن ــية متاالــلة إجــراء تقييمــاخ للمخــاار الــا مة شــفافة
مراعية للجن انية ،فقا ملعاهدة جتا ة األةلحة.
 - 24تاعر اللجنة بالقلب إزاء قياا الد لة الررت مبا ملي:
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(أ) حاــر املتابعــة القضــامية ر أعمــال العنــف اقن ــاين ضــد املــرأة ،مبــا ر ذلــك
تاتم األعضاء التناةلية لاناد الز اج بـاإلكراه /أ ز اج األافـال ،الـت مرتكةـ ا الرعامـا
الفرن ـــيتر ر ا ـــا ج ر احلـــايخ الـــت ي جيـ ـرفا في ـــا هـــذا الفعـــا ر قـــانتر الةلـــد الـــذ
ا تكي في ؛
(ب) جعا املقاضاة عس هذه اقرامم هينا بتقدمي شكتى مس الضحية؛
(ج) العز ت عس مقاضاة مرتك هذه اقرامم عندما مرتكة ا مقيمـتر نياممـتر ر
فرن ا اا ج إقليم الد لة الررت.
 - 25تتالي اللجنة بقر ت ـتعرا الد لـة الرـرت ج ـا إزاء املتابعـة القضـامية اـا ج
إقليم الد لـة ألعمـال العنـف اقن ـاين ضـد املـرأة ،مبـا ر ذلـك تاـتم األعضـاء التناةـلية
لانــاد الــز اج بــاإلكراه /أ ز اج األافــال ،ضــمار املتابعــة القضــامية ملــرتك هــذه
اقـرامم ةكـم املناـي ر الد لــة الرـرت عنـدما مرتكةـ ا متاانـتر فرن ـيتر أ مقيمــتر
نياممتر ،بغال النظر عما إذا كار العما املرتكي جم رفما ر الةلد الذ ا تكي في أا ي.
ايجتا

ايةتغالل ر الةغاء

 - 26ترحي اللجنة باعتمـاني ارـة عمـا انيـة أ ىل ملكافحـة ايجتـا باألشـخاص ،للفتـرة
 ، 2017-2014بتعي اللجنة التانيـة ايةتاـا مة حلقـتر اإلن ـار مقـر ا انيـا م ـتقال.
بيد أ ا تاعر بالقلب إزاء ما ملي:
(أ)

تدين معديخ املقاضاة اإلنيانة ر قضاما ايجتا باألشخاص؛

(ب) ايفتقـــا إىل آليـــاخ مناةـــةة لتحدمـــد إحالـــة ضـــحاما ايجتـــا باألشـــخاص
احملتـــاج إىل احلمامـــة ،ي ةـــيما القاالـــرمس الـــذمس غالةـــا مـــا معتـــرب ر جـــاو م ـــاجرمس
غري نظامي ي ضحاما ،شي الةياناخ املتعلقة بضحاما ايجتا باألشخاص؛
(ج) عــدا إمــالء ايهتمــاا بايةــتغالل الــذ ماــما العمــا الق ــر
الرر املما ةاخ املماثلة ،مع إعراء األ لتمة لالجتا ايةتغالل ر الةغاء؛

ايةــتعةاني

(ني) عدا كفامة التن يب ايفتقا إىل مـتا ني باـرمة ماليـة خمااـة رـة العمـا
التانية ،اا أةفر عن تقاري كةري ر تنفيذ ا رة ،ايفتقا إىل املـتا ني الكافيـة الـت مـس شـق ا
أر متكس اللجنة التانية ايةتاا مة حلقتر اإلن ار مس أنياء ني ها كمقر على أكما ج ؛
(هـ) غياب أ تدابري تنظم التقهيا إعانية اإلنيمـاج باـت ة من جيـة ،مبـا ر ذلـك
ةةا احلاتل على املات ة ،العالج الر  ،الدعم العـالج النف ـي  ،مبـا ر ذلـك تعـتمال
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ضحاما ايجتا باألشـخاص ،لاالـة امل ـاجراخ اللـتاُ مكـتر حاـتهلس علـى ااـة مجقتـة
لاقامة هينا بتعا س مع الاراة ال لراخ القضامية؛
( ) ارــر انعكــا جتــرمي العمــالء علــى اا ءةــاخ الةغــاء تعرمض ـ س إىل خمــاار
مت زامــدة مرتةرــة بقمن ـ س الــحت س ني ر معاقــة األةــةاب اقذ مــة للةغــاء أ تقليــا تفاــي
هذه املما ةة؛
(ز) شي املةالغ املخااة للميزانيـة عـدا الـيق باـقر املـتا ني اإلضـافية املتتقعـة
مس مااني ة اتلكاخ التجا املدان لدعم العملية املتالة بالن اء الراغةاخ ر ترر الةغاء.
 - 27تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:
التحقيــب ر مجيــع قضــاما ايجتــا باألشــخاص ،لاالــة الن ــاء الفتيــاخ،
(أ)
مقاضــــاة اقنــــاة معاقةتـــ م ،ضــــمار تناةــــي األحكــــاا الاــــاني ة ةــــب اقنــــاة مــــع
ارت ة اقرمية؛
(ب) تعزمــز التــدابري الراميــة إىل ءدمــد تقــدمي الــدعم للن ــاء املع رّضــاخ رــر
ايجتا  ،لاالة القاالراخ من س؛
(ج)
اقنو ال س؛

ء

فرص التالتل إىل بياناخ عس ضـحاما ايجتـا ماـنففة ح ـي نـتع

(ني) منع مكافحة أشكال أارى مـس املما ةـاخ ايةـتغاللية املتاـلة بايجتـا
باألشخاص ،لاالة العما الق ر ايةتعةاني الرر؛
(هـ) زمانية املتا ني الةارمة التقنية املالية للةعثة املاتركة ب الـتزا اخ املعنيـة
ةمامـة الن ـاء ضـحاما العنـف مكافحــة ايجتـا باألشـخاص اللجنـة التانيـة ايةتاــا مة
حلقــتر اإلن ــار مــس أجــا ضــمار فعاليــة تن ــيب اإلجــراءاخ احلكتميــة ملكافحــة ايجتــا
باألشخاص ايةتغالل الدها تقييم ا؛
( ) تي ري إمكانية حاتل ضحاما ايجتا على ما مناةي مـس الرعامـة الاـحية
املات ة ،تعزمز هذه ا دماخ مس اـالل تـتفري املـتا ني الةاـرمة التقنيـة املاليـة املعـززة
ملراكز العما ايجتماعي ،تقدمي تد مي حمدني األهدات لألااامي ايجتماعي ؛
(ز) ضمار حاتل مجيع ضـحام ا ايجتـا  ،باـرت النظـر عـس انتمـام م العرقـي
أ الــتاين أ الفيتـ م ايجتماعيــة ،علــى احلمامــة اإلناــات باــت ة فعالــة ،مبــا ر ذلــك
التقهيا التعتمال؛
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(ي) التخرـــيا لتقيـــيم أثـــر القـــانتر قـــم  ،444 - 2016ر غضـــتر ثـــالد
ةنتاخ ،مبا ر ذلك تقييم نتع الةغاء ايجتـا نراق مـا ،التاـت اخ ايجتماعيـة باـقر
الةغاء شراء ا دماخ اقن ية الن اء الالمي ميا ةس الةغاء؛
(ل) الزمانية ر امليزانية تعزمز امل اعدة املقدمة إىل الن اء الفتيـاخ الراغةـاخ
ر ترر الةغاء ،مبا ر ذلك تتفري فرص بدملة إلني ا الداا.
املاا كة ر احلياة ال ياةية احلياة العامة
 - 28تاــيد اللجنــة بالد لــة الرــرت لاــتص التــدابري التاــرمعية الدةــتت مة العدمــدة الــت
اختذهتا لضمار امل ا اة ب اقن ر احلياة ال ياةية احلياة العامة .تالح أر التكـافج قـد
ءقب ر احلكتمة اجملالو اإلقليمية اإلنيا مة .ترحـي اللجنـة بالزمـانية العاليـة ر متثيـا املـرأة
ر اجملـــالو اإلقليميـــة الةلدمـــة ر أعقـــاب اينتخابـــاخ احملليـــة لعـــاا  ،2014تالحـــ أر
التاــرمعاخ الــت تعــزز التكــافج ب ـ اقن ـ قــد اةــتكملا علــى مجيــع م ــتتماخ الد لــة
(مركزما إقليميا إنيا ما حمليا) ر عاا  .2014مع ذلك ،ي تزال اللجنة تاـعر بـالقلب إزاء
اخنفــاا متثيــا املــرأة ر اقمعيــة التانيــة جملــو الاــيت  ،حيــث مةــد أر بعــال األحــزاب
ال ياةــية تفضــا نيفــع غرامــة علــى أر ترشــي امــرأة عنـ ا لالنتخابــاخ ،ر ماةــاخ اجملــالو
التانيــة الفرعيــة ،مــس قةيــا العمــد ( 16ر املامــة) اةــاء اق ــاخ (حــتاو  10ر املامــة)
أ ر األقــاليم ( 17.6ر املامــة) .تاــري اللجنــة أمضــا إىل التقــدا احملــرز ر متثيــا الن ــاء ر
جمالو اإلنيا ة.
-29

تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:

تقييم أثر العقتبـاخ املرةقـة حاليـا فيمـا متعلـب بانتخابـاخ اقمعيـة التانيـة
(أ)
جملو الايت  ،عند ايقتضاء ،اعتماني تدابري أشد ،مبا ر ذلك تنقيي النظاا اينتخايب؛
(ب)

ضع اذج مةتكرة لرماةاخ اجملالو التانية الفرعية؛

(ج) متااللة ج تنيهـا الراميـة إىل كفالـة امل ـا اة ر التمثيـا ر ظـامف الـنع
القرا ر جمالو اإلنيا ة ر خمتلف جمايخ اإلنيا ة العامة؛
(ني) تكثيف محالخ التتعية لل ياةـي الاـحفي املعلمـ عامـة اقم ـت
لتعزمز ف م أر ماا كة املرأة الكاملـة املت ـا مة احلـرة الدميقراايـة ر احليـاة ال ياةـية
احليــاة العامــة ،علــى قــدا امل ــا اة مــع الرجــا ،أمــر مرلــتب إلعمــال حقــتر اإلن ــار
التاجةة للمرأة إعماي تاما.
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ت جيا املتاليد
 - 30تالح اللجنة احليز الزمين جد القاري املتاي لت جيا املتاليـد مبقتضـى املـانية  55مـس
القــانتر املــدين ،الــذ لــتم اإلافــار ر ايلتــزاا بـ اتةــاع إجــراءاخ قضــامية أمــاا احملكمــة،
ميكس أر م ـتغرر ذلـك  18شـ را ،هـت مـا جيـرني األافـال مـس أ إثةـاخ قـانتين بـالتجتني
لد مس متتع م ةقتر اإلن ا ر التاجةة هلم .م ـا اللجنـة القلـب مـس كـتر قـد كـةري مـس
ال ــكار األالــلي القةلــي ر غيانــا الفرن ــية ناــف ةــكار مــامتخ ي ميلكــتر ش ـ انياخ
امليالني براقـاخ اهلتمـة ،اـا لـرم م مـس احلاـتل علـى ا ـدماخ األةاةـية ،مبـا في ـا التعلـيم
الرعامة الاحية.
 - 31تتالي اللجنة بقر ت كفا الد لة الررت ت جيا كا ينية أر تقدا لكا شـخم
ااضع لتيمت ا ش انياخ امليالني براقاخ اهلتمة ،باـرت النظـر عـس مكـار إقامتـ  .تتالـي
اللجنة الد لة الررت بتعدما املانية  55مس القانتر املدين ،على النحـت املتـتاى ر ماـر ع
القانتر  3204الااني عاا  ،2015النظر ر متدمد م لة ا م ة أماا املتاحـة للت ـجيا،
ي ةيما ر املنااب النامية ،تة يا اإلجراءاخ ر حالة الت جيا املتقار.
التعليم
 - 32ترحي اللجنة بالتـدابري املتخـذة لضـمار امل ـا اة بـ اقن ـ علـى مجيـع م ـتتماخ
التعليم ،للتغلي علـى ا يـا اخ التعليميـة امل نيـة املتـقثرة بـالتنميا اقن ـاين .غـري أر اللجنـة
تالح بقلب ما ملي:
(أ) غيــاب أ تقيــيم شــاما حــدمث للقــانتر قــم  228-2004الــذ لظــر
ا تداء الرمتز الدمنية ر املدا  ،اا لـتل ني ر معرفـة إمكانيـة تقييـد القـانتر املـذكت لتمتـع
الفتياخ ةق س ر التعليم أ حرمـا س منـ (انظـر  ،CEDAW/C/FRA/CO/6الفقـرة  )20أثـره
علــى إشــراك س ر مجيــع جتانــي اجملتمــع الفرن ــي كعضــتاخ كــامالخ العضــتمة ر اجملتمــع،
فضال عس اةتحالة معاقة ا ثا ال لةية ،ر حال جتنيها؛
(ب) اةتمرا تركز حضـت املـرأة ر ميـانيمس الد اةـة امل ـا اخ امل نيـة التقليدمـة
الت نيأبـا اإلنـاد علـى ةـلك ا ،قلـة متثيلـ س ر التـد مي امل ـين ر بعـال جمـايخ التعلـيم
العاو كالرماضياخ تكنتلتجيا املعلتماخ العلتا؛
(ج) اةــتمرا الفاــا األفقــي فيمــا متعلــب مباــا كة الن ــاء ر الةحــتد املتاــلة
بالعلتا الرةيعية التكنتلتجيا؛
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(ني) نقــم فــرص تلقــي التثقيــف اقن ــي ر املــدا  ،حيــث ي مةــد أن ـ مل ـ
احتياجاخ الفتياخ الفتيار أ م م ر ءقيب م ج لياخ الد لة الررت ر هذا الادني؛
(هـ) ا تفاع عدني الفتياخ الالمي معان مس التمييـز التحـرش اقن ـي ر املـدا
العدني املتفـا خ لفتيـاخ امل ـاجرمس الر مـا ال ـكار األالـلي املاـاباخ بالتتحـد ،فضـال
عــس الفتيــاخ املنحــد اخ مــس مجاعــاخ األقليــاخ ذ اخ اإلعاقــة الالمــي ي مــزلس مــتاج س
العتباخ ر احلاتل على تعليم جيد.
 - 33تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:
إالــــــدا تكليــــــف ب جـــــــ راء ني اةــــة شاملــــــة لتحدمــــــد أثــ ــ ر القــــانتر
(أ)
قم  228 - 2004الذ لظـر ا تـداء الرمـتز الدمنيـة ر املـدا علـى حـب الفتيـاخ ر
التعلــيم ( ،CEDAW/C/FRA/CO/6الفقــرة  )20علــى إنيمــاج س ر مجيــع جتانــي اجملتمــع
الفرن ي كعضتاخ كامالخ العضتمة ر جمتمع س احمللي ،مع اإلشـا ة إىل ةـةا اينتاـات
عند احلاجة؛
(ب) تعزمــز اةــتراتيجياهتا الراميــة إىل التاــد للتنميرــاخ التمييزمــة احلــتاجز
الةنيتمة الت قد تثين الفتياخ عس ايلتحـار مبجـايخ الد اةـة الـت عـانية مـا م ـيمس علي ـا
الذكت  ،مس قةيا الرماضياخ تكنتلتجيا املعلتماخ العلتا؛
(ج) كفالــة أر تنفيــذ تنفيــذا فعــاي ر مجيــع املــدا ةياةــة قاممــة علــى عــدا
الت ــامي علــى اإلاــالر إزاء العنــف التحــرش ،تاــما تقــدمي اــدماخ املاــت ة ،ج ــتني
التتعية آلياخ إبالغ فعالة؛
(ني) ضمار أر تحترا فعال ر مجيع املدا ال اعاخ الثالد ال ـنتمة املناةـةة
لل ــس املراعيــة لنــتع اقــنو املخااــة للتثقيــف بامل ــاما اقن ــية حقــتر اإلن ــار
التاجةــة للمــرأة املقــر ة ر املنــاها املد ةــية ،أر م لقننــ ا متظفــتر أكفــاء ،ي متررقــتر
لةيتلتجيا اإلجناب ةاما منـ ع احلمـا التقامـة مـس فـري نقـم املناعـة الةاـرمة/اإلمدز
فح ـــــي ،إ ـــــا أمضـــــا للم ـــــا اة بـــ ـ اقن ــــ  ،ايحتـــــراا ،مكافحـــــة التحيـــــز
العنف اقن ي ؛
(هـ) متاالــلة ج ــتني مكافحــة التمييــز ضــد ن ــاء فتيــاخ الفاــاخ احملر مــة
ر احلاــتل علــى تعلــيم عــاو اقــتنية ،بتةــاما منـ ا اختــاذ تــدابري مجقتــة ااالــة ،ضــمار
الفعالية ر الد تقييم تقثري تلك اق تني ،إل شاني اإلجراءاخ اإل الالحية الالزمة.
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العمالة
 - 34ترحي اللجنة مبعدل ماا كة املرأة املرتفع عمتما ر القتة العاملـة ر الد لـة الرـرت
ا رتاخ العدمدة املتخذة لتعزمز امل ا اة ب اقن ـ ر ةـتر العمـا ،مبـا ر ذلـك التـدابري
الرامية إىل تي ري التتفيب ب احلياة األةرمة احلياة العملية ،تعزمـز ايةـتحقاقاخ ايجتماعيـة
للعمال غري املتفرغ افال حاة الن اء ر هذه الفاة ،ء املعاشـاخ التقاعدمـة للن ـاء
امل ــناخ التغلــي علــى احلــتاجز غــري املرميــة .ترحــي اللجنــة أمضــا بتتةــيع نرــار األنظمــة
املتعلقة بالتحرش اقن ي ال لتر القـامم علـى التحيـز اقن ـي ر القرـاع العـاا ،علـى النحـت
املناــتص عليــ ر القــانتر الــذ اعتمــد مــجارا باــقر احلرمــاخ أ جــ احلمامــة اقدمــدة
للمجة ــاخ األشــخاص العــامل (قــانتر ا مــر ) .مــع ذلــك ،تاــعر اللجنــة بــالقلب إزاء
ما ملي:
(أ) اةتمرا العزل امل ين األفقي الرأةي ،تركز الن ـاء ر العمـا بـد اا جزمـي
ر التظامف املنخفضة األجر ،إذ مس التاضي أر التدابري املتخذة ر ا دمة العامة فيمـا متعلـب
بالتظامف اإلنيا مة مل ءقب اهلدت املناتني؛
(ب) عدا تنفيذ مةدأ األجر املت ا عـس العمـا املت ـا  ،اةـتمرا الفجـتة ر
األجت ب اقن ر القرـاع العـاا ا ـاص ،هـت مـا مـجثر ةـلةا علـى الترـتمر الـتظيفي
للمرأة اةتحقاقاخ املعاشاخ التقاعدمة؛
(ج) احلقيقة املتمثلة ر أن علـى الـرغم مـس اإلالـالحاخ ،مةقـى مقـدا اإلجـازاخ
التالدمة الت مقاذها الرجال منخفضا للغامة؛
(ني) حمد نيمــة الــتل امل ــاجراخ الالجاــاخ ملتم ــاخ اللجــتء ن ــاء الر مــا
كذلك الن اء املنتمياخ إىل مجاعاخ األقلياخ األارى ذ اخ اإلعاقة إىل ةتر العما؛
(هـ) متكس أ باب العما ،فقا لقـانتر ا ممـر  ،مـس إني اج مةـدأ احليـاني ر النظـاا
الــداالي للمجة ــة بقــرا انفــراني  ،هــت مــا قــد مــجثر ،علــى وــت غــري متناةــي ،ر الن ــاء
امل لماخ مزمد مس قابلية تضر هس فيما متعلب بالعما؛
( ) غياب الرغةة املعرب عن ر املعلتماخ ا رية املقدمة ر التاـدمب علـى اتفاقيـة
العمال املنـزلي لعاا  ( 2011قم  )189الااني ة عس منظمة العما الد لية.
 - 35تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:
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اعتماني تـدابري فعالـة ،مبـا ر ذلـك التـد مي علـى امل ـا اخ ،مـني حـتافز
(أ)
للمرأة تاجيع ا على العما ر اجملايخ غري التقليدمة ،ذلك باختاذ تـدابري ااالـة مجقتـة
مس أجا ءقيب تكافج فعلي ر الفرص بـ املـرأة الرجـا ر ةـتر العمـا ،القضـاء علـى
الفاا امل ين أفقيام أةيام ر القراع العاا ا اص ،ضمار عدا امل ا ةاـم املـرأة
مس التظامف اإلنيا مة عس ارمب فرا جزاءاخ غري فعالة؛
(ب) اعتماني تدابري لتنفيـذ مةـدأ امل ـا اة ر األجـر عـس العمـا املت ـا تنفيـذا
فعــاي تضــييب الفجــتة ر األجــت ب ـ اقن ـ ة ـدّها ،بتةــاما من ـ ا ترةيــب تاــنيف
التظــامف التحليلــي احملامــد جن ــاني ا ،ارامــب التقيــيم ،اةتقاــاءاخ األجــت املنتظمــة
ي ةيما ر ا دمة املدنية ،عس ارمب كفالة أر متتثا ني امر األعمـال يلتزاماهتـا القانتنيـة
بتضع تدابري هتدت إىل تعزمز املفا ضة اقماعية؛
(ج) هتياة املزمد مس الفرص للن اء للحاتل على عما بـد اا كامـا ،بتةـاما
من ا تعزمز امل ا اة ر تاا ر امل اا املنـ ز لية األةرمة ب املرأة الرجا ،تتفري املزمـد مـس
زمانية احلتافز للرجال للتمتع ةق م ر إجازة األبتة؛
مرافب عامة األافال ء
(ني) مراعـــاة احتياجـــاخ الفاـــاخ احملر مـــة مـــس الن ـــاء ،ي ةـــيما امل ـــاجراخ
الالجاــاخ ،ملتم ــاخ اللجــتء ن ــاء الر مــا كــذلك الن ــاء املنتميــاخ إىل األقليــاخ
األارى ذ اخ اإلعاقة ،النظر ر اةتخداا تدابري حمدنية األهدات ،مبـا ر ذلـك التـدابري
ا االة املجقتة ،لب املزمد مس ف رص العما هلذه الفااخ؛
(هـ) إجراء اةـتعراا شـاما عـس األثـر اقن ـاين املترتـي عـس القـانتر اقدمـد
” ا ممر “ بغيـة تعـدما مجيـع األحكـاا الـت قـد تنرـت علـى متييـز غـري مةاشـر ضـد املـرأة،
ي ةيما فيما متعلب باملقتضى املرتةا مبةدأ احليـاني ،مـس أجـا محامـة حقتق ـا احلفـا علـى
ايت ار مع تارمعاخ امل ا اة ب اقن ال ابقة؛
( ) التاـــدمب علـــى اتفاقيـــة العمـــال املنـ ــ زلي لعـــاا  ( 2011قـــم ،)189
الااني ة عس منظمة العما الد لية.
الاحة
 - 36ترحــي اللجنــة بالتــدابري التاــرمعية الــت اختــذهتا الد لــة الرــرت لتي ــري احلاــتل علــى
ةــاما منــع احلمــا
ةــاما منــع احلمــا اإلج ــاا ،مبــا ر ذلــك التغريــة الكاملــة بالتــقم
اجملانية للمراهق  ،ةاما منع احلما العاجلة الـت تاـف ا املمرضـاخ باملد ةـة .مـع ذلـك،
تاعر اللجنة بالقلب إزاء ما ملي:
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(أ) التفا تــاخ اإلقليميــة ر تقــدمي اــدماخ الرعامــة الاــحية الــت قــد تــجثر علــى
الن اء الفتياخ على وت متفا خ؛
(ب) معديخ احلما ر ةا املراهقاخ /أ حايخ احلما غـري املرغـتب في ـا،
ي ةيما ر األقاليم التاقعة فيما اء الةحا ر أ ةال الفااخ احملر مة مس الن اء؛
(ج)
الن اء الفتياخ؛

تفا خ ةـةا احلاـتل علـى اـدماخ الرعامـة الاـحية ح ـي مكـار ةـكس

(ني) ا تفــاع معــدل التفيــاخ النفاةــية ر جزمــرة مــامتخ غيانــا الفرن ــية الــذ
معزى أةاةا إىل التقار ر حاتل العدمد مس الن اء األجنةياخ على ادماخ التتليد؛
(هـ) ت مم املياه بالزمةب األ اضي بالتعدمس نتيجة ألنارة التعدمس غـري القانتنيـة،
هت ما مجثر بات ة متفا تة على الحة املرأة الفتاة ر غيانا الفرن ية؛
( ) عدا اختاذ الد لة الررت أ تدابري مس أجا التاد ألثـر التجـا ب النت مـة
الفرن ية على مدى  30عاما على الحة الن اء الفتياخ ر بتلينيزما الفرن ية.
 - 37تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:
ضــمار التغريــة اإلقليميــة الكاملــة ــدماخ الرعامــة الاــحية ،ي ةــيما
(أ)
ادماخ الرعامة الاحية اقن ية اإلجنابية؛
(ب) افال معـدل احلمـا /أ حـايخ احلمـا غـري املرغـتب في ـا ر الـفتت
املراهقاخ ،بتةاما من ا ء إمكانيـة احلاـتل علـى اـدماخ الرعامـة الاـحية اقن ـية
اإلجنابية تتافرها القد ة على اقتنام ا ،مبا ر ذلك املعلتماخ ا دماخ املتعلقـة بتنظـيم
األةرة ،ي ةيما ر أقاليم ما اء الةحا ر أ ةال الفااخ احملر مة مس الن اء؛
(ج) متاالــلة اق ــتني احلاليــة لضــمار تــتافر اــدماخ جيــدة النتعيــة ر جمــال
الرعامة الاحية ،مبا ر ذلك ا دماخ ا ا جية ر ةامر أواء الةلد ،مبا ماما املنااب غـري
احلضـرمة ،مـع التركيـز أمضـا باــت ة ااالـة علـى الفاـاخ الضــعيفة مـس الن ـاء ،مـس قةيــا
الن اء امل ناخ ذ اخ اإلعاقة؛
(ني) تكثيف اق تني الرامية إىل احلـد مـس حـايخ التفيـاخ النفاةـية ،ي ةـيما
ر جزمرة مامتخ غيانا الفرن ية ،بتةاما من ا تنفيذ تتالياخ الد اةة ايةتقاـامية الـت
أجرهتا قنة ا رباء التانية؛
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(هـ) كفالة أي مينـع القـانتر اقدمـد الـ ذ مـنم علـى جتـرمي عمـالء املاـتغالخ
بالةغاء حاتهلس علـى اـدماخ عاليـة اقـتنية ر جمـال الرعامـة الاـحية اقن ـية اإلجنابيـة
على عالج فري نقم املناعة الةارمة/اإلمدز ،مبا ر ذلك ةرمة ا دماخ؛
( ) متااللة الرالد الاحي للت مم بالزمةب ر الفتت ال ـكار األالـلي ر
غيانا ال فرن ـية التحقيـب ر ذلـك مقاضـاة معاقةـة امل ـج ل عـس هـذا الت ـمم تقـدمي
اقرب للضحاما؛
(ز) إجــراء تقيــيم الــا ا شــفات مــراع للفــتا ر ب ـ اقن ـ باــقر أثــر
التجــا ب النت مــة علــى الــحة املــرأة ر بتلينيزمــا الفرن ــية ،التعجيــا مبعاقــة املرالةــاخ
بتعتمال الضحاما.
التمك ايقتااني للمرأة
 - 38تالح اللجنة ارة مةاشرة املرأة لألعمال احلرة الـت اةـت لا ر عـاا  .2013مـع
ذلك ،تاعر اللجنة بالقلب إزاء ما ملي:
نظاا الضـرمةة املاـترر بـ الـز ج أ الاخاـ املتعاشـرمس فقـا يقتـرار
(أ)
املدين ،الذ قد معيب عمالة املـرأة مـجثر علـى األز اج باـت ة غـري متكافاـة ح ـي م ـتتى
الداا تتزمع العما املـقجت بـ الز جـي؛ التةـامس ر معاملـة األز اج ر القـانتر الضـرم
ايجتماعي فقا حلالت م املدنية؛
(ب) نقم متثيا املـرأة ر ايءـانياخ الرماضـية املجة ـاخ الثقافيـة ،قلـة حظ ـس
مس قا بث املناف اخ الرماضية األنارة الفنية.
 - 39تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:
تنقيي النظـاا الضـرم بـدء العمـا بضـرمةة الـداا الفرنيمـة ،علـى األقـا
(أ)
كخيــا  ،إلغــاء أ تعــدما ” املعامــا األةــر “ قعــا نظــاا ضــرمةة الــداا حمامــدا جن ــانيا
عتا كتن عامال مثةرا ملاا كة املرأة ر ةتر العما؛
(ب) تة ــيا متاءمــة معاملــة األز اج ،ةــتاء كــانتا متــز ج  ،أ ر شــراكة
مدنية أ معاشرة ةكم التاقع ،ر القانتر الضرم القانتر ايجتماعي؛
(ج) متااللة ج تنيها الرامية إىل ءقيب امل ا اة الفعلية ،على النحـت الـتا ني ر
ايتفاقاخ املربمة مع اق اخ الفاعلة ر ايء انياخ الرماضية ر جمال ال ياةاخ الثقافية.
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املرأة الرمفية
 - 40تالح اللجنة ضع بياناخ إقليمية بيانـاخ متاـلة بنـتع اقـنو فضـال عـس مف ـتا
الرمفانيــة الاــاما الــذ مضــم جممتعــة متنتعــة مــس بــراما التــد مي الز اعــي ،مةاشــرة املــرأة
لألعمال احلرة ال ياحة الز اعية مزمد مس األنارة امل نية للمرأة ر املنااب الرمفية .م ـا
اللجنــة القلــب إزاء احلاجــة إىل تــدابري اتملــة األمــد ر تلــك امليــانيمس ،إزاء عــدا جــتني تــدابري
ملعاق ـة ضــعف املــرأة الرمفيــة ،مبــا ر ذلــك تــدابري لاــات الن ــاء امل ــناخ ر أقــاليم مــا اء
الةحا  ،ب ةي قياا شركاخ التعـدمس متعـدنية اقن ـياخ باـراء األ اضـي ،هـت مـا مـجني ر
كثري مس األحيار إىل عملياخ إاالء ق ر تارمد الن اء عدا نيفع تعتمضاخ كافية هلس.
 - 41تتالي اللجنة بقر تقتا الد لة الررت مبا ملي:
متابعــة ةياةــاهتا الرمفيــة الاــاملة ترتمرهــا تنفيــذها مــع مراعــاة املنظــت
(أ)
اقن اين ،منح ا املتا ني اتملة األجا الالزمة لضمار احلمامة ايجتماعيـة الفعالـة متكـ
املرأة الرمفية؛
(ب) التاد لآلثا ال لةية حليازة األ اضي لعقتني اإلجيا اتملة األجا علـى
املــرأة الرمفيــة ر أقــاليم مــا اء الةحــا  ،كفالــة ماــا كة الن ــاء ر مفا ضــاخ اتفاقــاخ
تقجري األ اضي أي تتقثر ةةا عيا س ةلةام ذه ايتفاقاخ.
الفااخ احملر مة مس الن اء
النساء املهاجرات والنساء من أصول مهاجرة
 - 42ترحي اللجنة باق تني الت تةذهلا الد لة الررت إلنيماج الن ـاء الفتيـاخ امل ـاجراخ
الن ــاء مــس أالــتل م ــاجرة ر مجيــع جتانــي اجملتمــع الفرن ــي .بيــد أ ــا تاــعر بــالقلب إزاء
العقةاخ املتةقية أماا هجيء الن اء ر جمايخ خمتلفة.
 - 43تتالي اللجنة بقر تتاالا الد لـة الرـرت ج تنيهـا أر تقاـذ ر ايعتةـا احلالـة
ا االة للن ـاء امل ـاجراخ الن ـاء مـس أالـتل م ـاجرة ر مجيـع ال ياةـاخ العامـة ،مثـا
ال ياةة احلضرمة ،على نرار أ ةع ر مكافحت ا قميع أشكال التمييز.
احملتجزات
 - 44تالحـــ اللجنـــة أر املـــرأة متثـــا  3.23ر املامـــة مـــس األشـــخاص قيـــد ايحتجـــاز
 6ر املامــة مــس األشــخاص قيــد ايحتجــاز اإلنيا  .تاــعر اللجنــة بــالقلب مــس ايكتظــا
الادمد ر ال جتر ،اهلياكا األةاةية املتقانيمة ،العزل عس األةر (ب ةي امل افة اقغرافيـة
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ب ال جتر القليلة الت تضم أق اما للن اء) ،تضاال إمكانيـاخ العمـا التـد مي امل ـتمر،
إمكانية احلا تل على ا دماخ الاحية ا دماخ ايجتماعية الثقافية ،مس ا تفـاع ارـر
اينتحا ايةتافاء النف ي الق ر .
 - 45تتالــي اللجنــة الد لــة الرــرت بتنفيــذ التتالــياخ الــت قدمت ـ ا املفتاــة العامــة
ألماكس ايحتجاز ر تقرمرها لعاا  ، 2016ي ةيما فيما متعلب بامل ا اة بـ اقن ـ ر
هذا ال يار ا اص.
الز اج العالقاخ األةرمة
 - 46ترحي اللجنة باعتماني القانتر قم  516-2003املـج  18حزمرار/متنيـ 2003
الذ مضمس ت ـا احلقـتر ر نقـا األ ـاء العامليـة .مـع ذلـك ،تالحـ اللجنـة أر أغلةيـة
كةرية مـس األافـال ي تـزال ءمـا اةـم األب فقـا .كمـا تاـعر اللجنـة بـالقلب إزاء الاـر ل
املفر ضة على مغامر اهلتمة اقن ية الراغة ر تغيري أ ام م.
 - 47تتالــي اللجنــة الد لــة الرــرت باختــاذ تــدابري إلاــالع ا بــاء علــى ت ــا املــرأة
الرجا ر حق ما ر نقا أ ام ما العاملية ألبنام ما ،للحد مس األ لتمـة املمنتحـة للرجـال
ر نق ا اةم العاملة لأل يني .تتالي اللجنة أمضا بتة يا اإلجراءاخ القضـامية الـت متكـس
مغــامر اهلتمــة اقن ــانية مــس تغــيري أ ــام م ،ذلــك بال ــماي هلــم بالقيــاا بتاــرمي أمــاا
متظف ت جيا أ كاتي عدل هلذا الغرا.
 - 48تاعر اللجنة بالقلب حيال تضَمُّس عدني مس القتان أ املما ةاخ العرفية ال ـا مة ر
بعال األقاليم غري املتر بتلية أحكاما متييزمة فيمـا متعلـب بـالز اج العالقـاخ األةـرمة تتعـا ا
مع ايتفاقية.
 - 49تتالــي اللجنــة الد لــة الرــرت بــدعم اق ــتني الــت تةــذهلا ال ــلراخ العرفيــة
منظماخ ن اء الاعتب األاللية لضمار الت ـرمع باةـتعراا األحكـاا ا لتمييزمـة املتعلقـة
بالز اج العالقاخ األةرمة ،مبا ر ذلك عقتني الز اج ،حـا الـز اج ،حضـانة األافـال
املرياد ،قعل ا متتافقة مع ايتفاقية.
مجع الةياناخ ءليل ا
ءليل ا ناـرها،
 - 50ترحي اللجنة جبمع إحااءاخ أةاةية باقر امل ا اة ب اقن
لكن ـ ا تقةــف لــرفال الد لــة الرــرت النظــر ر مجــع بيانــاخ ماــنفة ح ــي األالــا العرقــي
أ الــدمس ،إر كــار غيــاب مثــا هــذه املعريــاخ مينــع عنـ ا املعلتمــاخ الالزمــة لقيــا التمييــز
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اةتنانيا إىل تلك املعامري اختاذ تدابري للتغلي علي  ،ي ةيما فيما متعلب بالن اء الالمـي متعرضـس
إىل أشكال متداالة مس التمييز.
 - 51تاجع اللجنـة الد لـة الرـرت علـى اةـتعراا نظـاا مجـع الةيانـاخ ،مبـا ر ذلـك
تعـــدما القـــانتر قـــم  17 - 78املـــج  6كـــانتر الثاين/منـــامر  1978املتعلـــب بتج يـــز
الةياناخ ملفاخ الةياناخ احلرماخ الفرنيمة ،قمع الةيانـاخ علـى أةـا اينتمـاء العرقـي
أ الدمين ،هت ما مس شقن تعزمز التدابري املتخذة ملكافحة التمييز.
إعالر من اج عما بيج
 - 52ترلي اللجنة إىل الد لة الررت ايةتعانة ب عالر من اج عما بيج فيمـا تةذلـ
مس ج تني تنفيذام ألحكاا ايتفاقية.
ارة التنمية امل تدامة لعاا 2030
 - 53ترلي اللجنة ءقيب امل ا اة الفع لية بـ اقن ـ  ،فقـما ألحكـاا ايتفاقيـة ،اـتال
عملية تنفيذ ارة التنمية امل تدامة لعاا .2030
النار
 - 54ترلي اللجنـة إىل الد لـة الرـرت أر تكفـا تعمـيم املالحظـاخ ا تاميـة احلاليـة ر
التقا املناةي باللغة الر ية للد لة الررت علـى املجة ـاخ احلكتميـة املعنيـة علـى مجيـع
الاــعد (الــتاين اإلقليمــي احمللــي) ،باــفة ااالــة علــى احلكتمــة الــتزا اخ الربملــار
القضاء ،ضمانام لتنفيذ تلك املالحظاخ تنفيذا تاما.
التادمب على معاهداخ أارى
 - 55تالح اللجنـة أر مـس شـقر انضـماا الد لـة الرـرت إىل الـكتر حقـتر اإلن ـار
الد ليــة الرمي ــية الت ــعة(  )1تعزمــز متتــع املــرأة ةقــتر اإلن ــار التاجةــة هلــا باحلرمــاخ
األةاةية ر مجيع نتاحي احلياة .على هذا ف ر اللجنة تاجع الد لـة الرـرت علـى النظـر

__________
( )1الع ــد الــد و ا ــاص بــاحلقتر ايقتاــانيمة ايجتماعيــة الثقافيــة؛ الع ــد الــد و ا ــاص بــاحلقتر املدنيــة
ال ياةــية؛ ايتفاقيــة الد ليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العناــر ؛ اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ اتفاقيــة مناه ضــة التعــذمي غــريه مــس ضــر ب املعاملــة أ العقتبــة القاةــية
أ الالإن انية أ امل ينـة ،اتفاقيـة حقـتر الرفـا ،ايتفاقيـة الد ليـة حلمامـة حقـتر مجيـع العمـال امل ـاجرمس
أفراني أمةرهم ،ايتفاقية الد لية حلمامة مجيع األشخاص مس اياتفاء الق ـر ؛ اتفاقيـة حقـتر األشـخاص
ذ اإلعاقة.
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ر التاـدمب علــى اتفاقيـة حقــتر مجيــع العمـال امل ــاجرمس أفــراني أةـرهم ،هــي اتفاقيــة مل
تاةي بعد ارفام في ا.
متابعة املالحظاخ ا تامية
 - 56ترلي اللجنة إىل الد لة الررت أر تقدا ،ر غضتر ةنت  ،معلتماخ كتابية عـس
ا رتاخ املتخذة لتنفيذ التتالياخ التا نية ر الفقراخ ( 15أ) (ني) ( 33أ) أعاله.
إعداني التقرمر القانيا
 - 57تـــدعت اللجنـــة الد لـــة الرـــرت إىل تقـــدمي تقرمرهـــا الـــد
متلي .2020

التاةـــع ر متـــتز/

 - 58تدعت اللجنة الد لة الرـرت إىل اتةـاع املةـانيل التتجي يـة املن ّـقة املتعلقـة بتقـدمي
التقا مر مبتجي املعاهداخ الد لية حلقتر اإلن ار ،مبا ر ذلك املةـانيل التتجي يـة املتعلقـة
ب عـــداني ثيقـــة أةاةـــية متحفـــدة ثـــامب ااالـــة مبعاهـــداخ بعينـ ـ ا (،HRI/GEN/2/Rev.6
الفاا األ ل).
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