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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

مالحظــاخ اتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمث الــد م ال ــامث

التاسع املقدم مث منغوليا
 -1نظـــرخ اللجنـــة ر التقرمـــر اقـــامع للتقرمـــرمث ال ـــامث التاســـع املقـــدم مـــث منغوليـــا
( .)CEDAW/C/MNG/8-9ر جلســـــتي ا  1382 1381املعقـــــو ت ر  19شـــ ـرباير امر
( 2016أنظــر  .)1382 CEDAW/C/SR.1381تــر قاةمــة املســاةئ األســطلة الــ رحتــ ا
حكومـــة منغوليـــا ر الوثيقـــة
اللجنـــة ر الوثيقـــة  ،CEDAW/C/MNG/Q/8-9كمـــا تـــر
.CEDAW/C/MNG/Q/8-9/Add.1
مقدمة
 -2تق ّد اللجنة أر الد لة الطرف قدمت تقرمرها اقامع للتقرمرمث ال ـامث التاسـع .كمـا
تق ّد الر الكتابية ال قدمت ا الد لة الطرف على قاةمة املسـاةئ األسـطلة امل ـا ة ر رمق ـا
العامــئ قربــئ الــد ة .ترح ـ اللجنــة باملداالــة الاــفومة ال ـ عرض ـ ا الو ــد التوضــيحاخ
اإلضا ية ال قدم ا على سربيئ الر على األسطلة ال رحت ا اللجنة أثناء احلوا .
تايد اللجنة بو د الد لـة الطـرف الـتر ترأسـتا سـعا ة السـيدة نوتاـو نا ا مـئ،
-3
زمرة الد لة ر زا ة التنمية السـكانية احلمامـة اتجتماعيـة ،الـتر ضـمت عضـومتا ـ ل
عــث زا ة الةــحة الرماضــة زا ة العمــئ زا ة التنميــة الســكانية احلمامــة اتجتماعيــة
زا ة العدل ،ضالً عث بع ة منغوليا الداةمة لدى مكت األمم املتحدة ر جنيف.

__________
 اعتمدهتا اللجنة ر
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اقوان

اإلجيابية

 -4ترح اللجنة بالتقدم احملرز ،منت نظرها عام  2008ر التقرمر الد ر السابع الـتر
قدمتا الد لـة الطـرف ( ،)CEDAW/C/MNG/7ر اتضـطال باإلالـالحاخ التاـرمعية ،علـى
جا اخلةوص اعتما ما ملي:
(أ)

قانور األشخاص ذ ر اإلعاقة ،ر عام 2016؛

(ب) قانور ادماخ عامة الطفولة ،ر عام 2015؛
(ج) القانور اقناةي املنقح ،هـو جيـرّم العنـف املـ و رظـر التمييـز علـى تلـف
األسس ،كما جيرّم جراةم اطاب الكراهية ،ر عام 2015؛
قانور محامة الضحاما الا و  ،التر مو ر احلمامة للفتياخ النسـاء ضـحاما
()
العنف ،ر عام 2013؛
(ه)

قانور مكا حة اتجتا باألشخاص ،ر عام 2012؛

()

قانور تعزمز املسا اة ب اقنس  ،ر عام .2011

ترح اللجنة جب و الد لة الطرف الرامية إىل حتس إ ا السياساخ لـدم ا دـدف
-5
تسرمع القضاء على التمييز ضد املرأة الن وض حبقوق ا ،مث قربيئ اعتما ما ملي:
استراتيجية اطة عمئ منتةف املدة باقر تنفيـت قـانور تعزمـز املسـا اة بـ
(أ)
اقنس ( ،)2016-2013ر عام 2013؛
(ب) اتستراتيجية الو نية لةحة األم الرضيع (.)2015-2011
ترح ـ اللجنــة بــقر الد لــة الطــرف ،اــالل الفتــرة املنقضــية منــت النظــر ر التقرمــر
-6
السابق ،قد الا قت على الةكوك التالية أ انضمت إلي ا:
ال توكول اتاتيا ر تتفاقية مناهضة التعتم
(أ)
أ العقوبة القاسية أ الالإنسانية أ امل ينة ،ر عام 2015؛

ن ه مـث ضـر ب املعاملـة

(ب) اتفاقية محامة مجيع األشخاص مث اتاتفاء القسرر ،ر عام 2015؛
(ج) ال توكـــول اتاتيـــا ر ال ـــاال للع ـــد الـــد و اخلـــاص بـــاحلقو املدنيـــة
السياسية ،اهلا ف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام ،ر عام  2012؛
()
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الاوانئ الرةيسية التوالياخ
جملس الد لة األعلى (اخلو ال)
 -7تاد اللجنة على الد احلاسم الـتر تد مـا السـلطة التاـرمعية ر ضـمار تنفيـت
اتتفاقيـة تنفيـتاً تامـاً (أن ظـر بيـار اللجنــة باـقر عالقتـ ا مـع ال ملـاني  ،الــتر كانـت قــد
اعتمدتــا ر هتــا اخلامســة األ بع ـ ر عــام  .)2010تــدعو اللجنــة جملــس الد لــة
األعلى (اخلو ال) إىل اختاذ اخلطواخ الالزمـة يمـا متعلـق بتنفيـت هـته املالحظـاخ اخلتاميـة
مث اآلر حىت ترة اإلبالغ القا مة مبوج اتتفاقية.
اإل ا الدستو ر التارمعي
 -8ترح ـ اللجنــة باعتمــا قــانور تعزمــز املســا اة ب ـ اقنس ـ ( )2011الــتر رظــر
التميز اقنساا .على أهنا مسا ها القلق إزاء ما ملي:
ا تقــا اإلالــالحاخ التاــرمعية اقدمــدة املتعلقــة بالنــ وض بــاملرأة إىل املــوا
(أ)
الكا ية لتنفيتها للمساءلة املتعلقة دا؛
(ب) عدم تو ر معر ة كا ية ب تلف الفر احلكومية يما متعلـق حبقـو املـرأة
مبوج اتتفاقية بر توكوهلا اتاتيا ر ،مف ـوم املسـا اة املوضـوعية بـ النسـاء الرجـال،
التوالياخ العامة الةا ة عث اللجنة؛
(ج) ات تقــا إىل املعلومــاخ حــول احتكــام املــرأة إىل القضــاء القضــاما املعر ضــة
على احملاكم ال جرى ي ا اتحتجاج بقحكام اتتفاقية أ مت تطربيق ا بةو ة مرباشرة؛
( ) عـــدم معر ـــة النســـاء أنفســـ ث ،تســـيما النســـاء ر املنـــا ق الرمفيـــة ر
اجملموعــاخ احملر مــة ،حبقــوق ث مبوج ـ اتتفاقيــة ،بالت ـاو ا تقــا هث إىل املعلومــاخ الالزمــة
للمطالربة حبقوق ث.
-9

حتث اللجنة الد لة الطرف على القيام مبا ملي:

إناــاء آليــاخ قومــة للمســاءلة ختةــيل املــوا الرباــرمة التقنيــة املاليــة
(أ)
الكا ية لتنفيت القوان قاً حلقو املرأة املنةوص علي ا ر الدستو ر اتتفاقية؛
(ب) ضمار تو ر املعر ة الكا ية باتتفاقية بر توكوهلا اتاتيـا ر التوالـياخ
العامة الةا ة عث اللجنـة لـدى مجيـع الفـر احلكوميـة ،مبـا ر ذلـة السـلطة القضـاةية،
تطربيق هـته الفـر هلـا ،ذلـة ك ـا للقـانور لقـرا اخ احملـاكم السياسـاخ املتعلقـة
باملسا اة ب اقنس ال ن وض باملرأة؛
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(ج) تعزمـــز معر ـــة النســـاء حبقـــوق ث ســـربئ اتنتةـــاف املتاحـــة هلـــث مبوجــ
اتتفاقيـــة ،حبيـــث مـــتمكثّ مـــث الاـــكوى ضـــد انتــ اكاخ حقـــوق ث املنةـــوص علي ـــا ر
اتتفاقية ،ضمار تز مد مجيع النسـاء ،مبـا ر ذلـة النسـاء ر املنـا ق الرمفيـة ،باملعلومـاخ
حول اتتفاقية بر توكوهل ا اتاتيا ر التوالياخ العامة الةا ة عث اللجنة.
اتحتكام إىل القضاء اآللية القانونية لتقدمي الاكا

ى

 -10تالحــا اللجنــة أر اللجنــة الو نيــة حلقــو اإلنســار لــدم ا الــالحية تلقــي الاــكا ى
املتعلقة بالتمييز على أساس نو اقنس النظر ي ا ،الالحية ضـمار الـد تنفيـت اتتفاقيـة.
مــع ذلــة ،هنــا تاــعر بــالقلق للتــدا الاــدمد لل ـوعي العــام ب مكانيــة اتحتكــام إىل القضــاء
اآللية القانونية لتقدمي الاكا ى ر الفوف النساء ،تسيما النسـاء الـالي معاـث ر املنـا ق
الرمفية .كما تاعر اللجنة بالقلق إزاء ات تقا إىل تداب تضمث الرالد الفعـال لتنفيـت اتتفاقيـة
الةكوك الد لية حلقو اإلنسار.
 -11توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
تعزمــز عــي املــرأة حبقوق ــا إملام ــا بالاــد ر القانونيــة ر مجيــع جمــاتخ
(أ)
القانور ،بغية متكين ا مث املطالربة حبقوق ا مبوج اتتفاقية؛
(ب) تعزمــز اللجنــة الو نيــة حلقــو اإلنســار لضــمار اســتقالليت ا عــث رمــق
تز مدها باملوا الربارمة التقنية املالية الالزمة للرالد الفعال لتنفيت اتتفاقية؛
(ج) حتس ـ التعــا ر ب ـ اللجنــة الو نيــة حلقــو اإلنســار منظمــاخ اجملتمــع
املـدا ن هـا مـث أالـحاب املةـلحة مـث أجـئ ضـمار محامـة إعمـال حقـو مجيـع طـاخ
النساء ر متييز.
اآللية الو نية للن وض باملرأة
 -12تاعر اللجنة بالقلق باـقر كـور أمانـة اللجنـة الو نيـة للمسـا اة بـ اقنسـ  ،هـي
املكور األساسي لآللية الو نية للن وض باملرأة ر الد لـة الطـرف ،قـد ضضـعت حتـت إشـراف
زا ة التنميــة الســكانية احلمامــة اتجتماعيــة عــام  2014باــقر ختفــيا موا هــا الرباــرمة
املالية ،األمـر الـتر نكـث أر معيـق التنفيـت الفعـال لالتفاقيـة ر الد لـة الطـرف .ر حـ أر
اللجنة تالحا اعتما استراتيجية اطة عمئ منتةف املدة باقر تنفيت قـانور تعزمـز املسـا اة
ب ـ اقنس ـ ( ،)2016-2013هنــا تعــرب عــث قلق ــا لعــدم إناــاء آليــة مالةمــة للرالــد
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املســاءلة .تاــعر بــالقلق كــتلة إزاء نقــل املعلومــاخ املقدمــة عــث تعــا ر اللجنــة الو نيــة
للمسا اة ب اقنس مع ال ملار اجملتمع املدا باقر قضاما حقو املرأة.
 -13توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
(أ) تعزمز اللجنة الو نية للمسـا ا ة بـ اقنسـ عـث رمـق تز مـدها بـاملوا
الرباــرمة التقنيــة املاليــة الالزمــة لتنفيــت اتتفاقيــة تنفيــتًا عــاتً ،ضــمار عمل ـ ا باــكئ
ت مركزر؛
(ب) إناــاء آليــاخ الــد مــث أجــئ التقيــيم املنــتظم للتقــدم احملــرز ــو حتقيــق
األهـداف املنةــوص علي ــا ر اسـتراتيجية اطــة عمــئ منتةــف املـد ة باــقر تنفيــت قــانور
تعزمز املسا اة ب اقنس ( )2016 - 2013؛
(ج) ضمار تعا ر اللجنة الو نية للمسـا اة بـ اقنسـ مـع ال ملـار اجملتمـع
املدا ،تسيما منظماخ املرأة ،باقر تنفيت استراتيجية اطة عمئ منتةف املدة.
التداب اخلاالة املدقتة
 -14تالحا اللجنة مـع ال تقـدمر أر الد لـة الطـرف أعـا خ العمـئ حبةـة نيـا تربلـ  30ر
املاةة للمرشحاخ على القواةم اتنتخابية لألحزاب السياسـية ر اتنتخابـاخ ال ملانيـة .نـ أر
اللجنة مسا ها القلق إزاء عدم تنفيت تداب ااالة مدقتة ر الد لة الطرف ر الواقع العملي.
 -15متاشــياً مــع الفقــرة  1مــث املــا ة  4مــث اتتفاقيــة باإلشــا ة إىل توالــيت ا العامــة
قم  ) 2004 ( 25باقر التداب اخلاالة املدقتة ،توالي اللجنة الد لة الطـرف بالقيـام مبـا
ملي:
اضــعي السياســاخ املعنــي ر
(أ) تــو بنــاء القــد اخ قميــع املســد ل
الد لــة الطــرف ،تســيما ر األحــزاب السياســية ،يمــا متعلــق مبف ــوم التــداب اخلاالــة
املدقتة ،اعتما تنفيـت التـداب اخلاالـة املدقتـة ،مبـا ر ذلـة األهـداف احلةـل احملـد ة
زمنياً ،املوج ة إىل حتقيق املسا اة املوضوعية ب املرأة الرجئ ر مج يع اجملاتخ ال تكـور
ي ا املـرأة ناقةـة التم يـئ أ حمر مـة ،مبـا ر ذلـة ر احليـاة العامـة السياسـية ،التعلـيم،
الةحة ،العمئ؛
(ب) معاقــة األســرباب اقت مــة لضــعف تنفيــت التــداب اخلاالــة املدقتــة احلاليــة
اعتما قانور ماجع علـى اسـتخدام التـداب اخلاالـة املدقتـة ماـمئ كـال القطـاع العـام
اخلاص.
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القوال

النمطية

 -16ت مزال مسا اللجنة القلق إزاء استمرا جو املواقـف السـلطومة األبومـة القوالـ
النمطيــة التمييزمــة املتجــت ة املتعلقــة بــق ا املــرأة الرجــئ مســد لياهتما ر األســرة ســاة
اإلعــالم اجملتمــع ،هــو مــا مــدمي اضــو املــرأة ااــئ األســرة اجملتمــع متجلــى ،مــث ضــمث
مــا متجلــى يــا ،ر اتاتيــا اخ التعليميــة امل نيــة للمــرأة ،ماــا كت ا احملــد ة ر احليــاة
السياسية العامة ،ماا كت ا ن املتكا طة ر سو العمئ ،ضالً عـث مكانتـ ا نـ املتكا طـة
ر إ ا الز اج العالقاخ األسرمة .تا اللجنة إىل أر هـته القوالـ النمطيـة التمييزمـة هـي
أسرباب جت مة أمضاً للعنف ضد املرأة ،تعرب عث قلق ا إزاء عدم اختـاذ الد لـة الطـرف حـىت
اآلر تداب متوااللة لتغي أ إزالة القوال النمطية التمييزمة املواقف التقليدمة السلربية.
 -17حتث اللجنة الد لة الطرف على ما ملي:
(أ) القيـــام ر تـــقا بوضـــع اســـتراتيجية شـــاملة تتضـــمث تـــداب اســـترباقية
مســتدامة ،موج ــة إىل النســاء الرجــال ر مجيــع مســتوماخ اجملتمــع ،بغيــة القضــاء علــى
القوال ـ النمطيــة التمييزمــة املواقــف الســلطومة األبومــة باــقر أ ا مســد لياخ املــرأة
الرجئ ر األسرة اجملتمع؛
(ب) اختاذ تداب مربتكرة تست دف ساة اإلعالم مث أجئ تعزمز م املسا اة
املوضــوعية بــ املــرأة الرجــئ تعزمــز الةــو اإلجيابيــة نــ النمطيــة للمــرأة ر مجيــع
اجملاتخ ،مع التركيز باكئ ااص على النظام التعليمي.
العنف ضد املرأة
 -18تالحا اللجنـة مـع التقـدمر اعتمـا القـانور اقنـاةي املعـدل عـام  ،2015هـو قـانور
جيرّ م العنـف املـ و نـ ه مـث أشـكال العنـف ضـد النسـاء الفتيـاخ ،مبـا ـي ث املنتميـاخ إىل
األقليــاخ اقنســية ،مــث قربيــئ املطــا ة الت دمــد اتســتغالل اقنســي ،تعــرب عــث تقــدمرها
لكور اقناة مل معد ب مكاهنم جتنـ العقوبـة مـث اـالل إجيـا مةـاحلة مـع الضـحية .تالحـا
أمضًا أر مار القانور املـنقح باـقر مكا حـة العنـف املـ و متضـمث تعرمفـًا موسـعًا للعنـف
امل ـ و .مــع ذلــة ،ت مــزال مســا اللجنــة القلــق إزاء التــقا ر اعتمــا ماــر القــانور.
كما أهنا ت مزال مسا ها القلق إزاء ا تفا معدل انتاا العنف ضـد املـرأة ،تسـيما العنـف
امل و اقنسـي ،ر الد لـة الطـرف ،إزاء عـدم جـو معلومـاخ إحةـاةية عـث العنـف ضـد
املـرأة .ر حـ تاـ اللجنـة إىل إناـاء حــدة ااالـة ر الاـر ة معنيــة بالوقامـة مـث العنــف
امل ـ و اقــراةم ضــد األ فــال ،تعــرب عــث قلق ــا لعــدم جــو ســوى ملجــق حيــد ةــل
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لضــحاما العنــف تــدمره الد لــة .مســا اللجنــة القلــق كــتلة لكــور النســاء الفتيــاخ ذ اخ
اإلعاقة ت مستطعث الوالـول إىل املالجـا املخةةـة لضـحاما العنـف إىل املسـاعداخ املالةمـة
ادماخ عم الضحاما ،لعدم جو أر تد م للاـر ة العـامل اتجتمـاعي العـامل
ر اجملال الطيب يما متعلـق باتحتياجـاخ أ جـا الضـعف اخلاالـة لـدى النسـاء ذ اخ اإلعاقـة
ضحاما العنف ضد املرأة.
 -19إر اللجنــة ،إذ تــتك ر بتوالــيت ا العامــة قــم  )1992 ( 19املتعلقــة بــالعنف ضــد
املرأة ،حتث الد لة الطرف على ما ملي:
التعجيــئ باعتمــا ماــر القــانور املتعلــق مب نــع العنــف امل ـ و ،اعتمــا
(أ)
تــداب شــاملة ملنــع العنــف ضــد النســاء الفتيــاخ التةــدر لــا ،ضــمار إمكانيــة الــول
النساء الفتياخ ضحاما العنف إىل ساةئ اق الفو مـة ،مبـا ر ذلـة التعـوما احلمامـة،
كتلة ضمار مالحقة اقناة معاقربت م العقاب املناس ؛
(ب) تــو بــرامز إلزامي ـة لربنــاء قــد اخ القضــاة املــدع العــام الاــر ة
ن هــم مــث املــوكف املكلف ـ ب نفــاذ القــوان علــى التنفيــت الةــا م للقــوان ال ـ جت ـ رّم
العنــف ضــد املــرأة ،علــى اإلجــراءاخ املراعيــة للمنظــو اقنســاا مــث أجــئ التعامــئ مــع
النساء ضحاما العنف ،تسيما النساء ذ اخ اإلعاقة ضحاما العنف؛
(ج) تقــدمي املســاعدة احلمامــة الكا يــة إىل النســاء ضــحاما العنــف مــث اــالل
إنااء مالجا ،مبا ر ذلة ر املنا ق الرمفية ،تعزمز التعا ر مـع املنظمـاخ نـ احلكوميـة
ال تو ر املالجا إعا ة التقهيئ للضحاما؛
( ) مجــع بيانــاخ إحةــاةية عــث العنــف امل ـ و اقنســي ن مهــا مــث أشــكال
العنف ضد املرأة ،مةنفةً حس السث العالقة ب الضحية اقاا؛
(ه)
ضحاما العنف.

تــو

كــر ف مالةمــة ق ـ الضــر إعــا ة تقهيــئ النســاء ذ اخ اإلعاقــة

اتجتا باألشخاص اتستغالل ر الربغاء
 -20تالحا اللجنة إنااء اجمللـس الفرعـي ملنـع مكا حـة اتجتـا باألشـخاص عـام 2012
مث أجئ تنسيق تنفيت قانور مكا حة اتجتـا باألشـخاص ( .)2012بيـد أر اللجنـة مسـا ها
القلق إزاء ما ملي:
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حمد مة املوا املالية املخةةة لتنفيت التارمعاخ الـ امز القاةمـة ،صاالـة
(أ)
ال امز الوقاةية ،الرامية إىل معاقة األسرباب اقت مة لالجتا ر أ سـاي الفتيـاخ أسـرهث الـ
تعــييف ر قــر ،عــدم كفامــة تــداب تــو احلمامــة إعــا ة التقهيــئ للنســاء الفتيــاخ ضــحاما
اتجتا ؛
(ب) التقا ر اعتما اطة العمئ الو نية ملكا حة اتجتا باألشخاص؛
(ج) ات تقــا إىل معلومــاخ عــث عــد الاــكا ى التحقيقــاخ حــاتخ املقاضــاة
اإل انة يما متةئ باتجتا بالنساء الفتياخ استغالهلث ر الربغاء ،عث برامز الدعم إعـا ة
التقهيئ املتاحة للضحاما؛
( ) عـدم جــو توعيـة ر أ ســاي السـلطة القضــاةية ،املـوكف املكلفـ ب نفــاذ
القــوان  ،مســد و مراقربــة احلــد  ،األاةــاةي اتجتمــاعي الةــحي  ،بقمهيــة اإلحالــة
املربكرة لضحاما اتجتا بالربار أمهية الطر ال تراعي املنظو اقنساا ر التعامئ مع م؛
(هـ) التمييز ضد املـرأة العاملـة ر جمـال الربغـاء الـم ا ،كـتلة نيـاب املالجـا
مراكز إ ا ة األزماخ املخةةة للنساء العامالخ ر جمال الربغاء املكيَّفة قـاً تحتياجـاهتث،
عدم جو برامز للخر ج إعا ة اإل ماج لفاةدة النساء الرانرباخ ر اإلقال عث الربغاء.
 -21توالي اللجنة الد لة الط رف بالقيام مبا ملي:
اإلنفــاذ التــام لقوانين ـ ا املتعلقــة باتجتــا باألشــخاص زمــا ة املــوا املاليــة
(أ)
املخةةة لتنفيت قوان برامز مكا حة اتجتا ؛
(ب) ضــع الةــيغة الن اةيــة خلطــة العمــئ الو نيــة ملكا حــة اتجتــا باألشــخاص
اعتما ها ر تقا ؛
(ج) بناء قد اخ السلطة القضاةية ،شر ة مراقربة احلد  ،املوكف املكلفـ
ب نفاذ القوان  ،األاةاةي اتجتماعي الةحي  ،يما متعلق باإلحالة املربكـرة لضـحاما
اتجتا الطر املراعية للمنظو اقنساا ر التعامئ مع م؛
( ) معاقـــة األســـرباب اقت مـــة لالجتـــا ذلـــة بتحسـ ـ الفـــرص التعليميـــة
اتقتةا مة لفاةدة النساء الفتياخ أسرهث ،بتلة تقلـيل اطـر تعرضـ ث لالسـتغالل
على أمدر املتاجرمث؛
(هـ) اعتمــا هنــز شــامئ ر التةــدر لظــاهرة الربغــاء ،تــو مالجــا مراكــز
إل ا ة األزمـاخ ،بـرامز للخــر ج إعـا ة اإل مــاج ،كـتلة تـو ــرص مـد ة لــدائ
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بــدمئ ،لفاةــدة النســاء الرانربــاخ ر اإلقــال عــث الربغــاء ،اختــاذ تــداب للحــد مــث الطلـ
على الربغاء؛
( ) تضــم تقرمرهــا الــد ر املقربــئ معلومــاخ بيانــاخ شــاملة عــث اتجتــا
با لنساء الفتياخ ،مبا ر ذلة عث عد حـاتخ مقاضـاة إ انـة املتـاجرمث ،كـتلة عـد
النساء العامالخ ر جمال الربغاء.
املاا كة ر احلياة السياسية العامة
 -22ر ح أر اللجنة ترح بزما ة ماا كة املرأة ر اخلدمـة العامـة السـلطة القضـاةية،
هنــا ت تــزال تاــعر بــالقلق إزاء الفــاض النس ـربة املطومــة للنســاء ر احليــاة السياســية العامــة،
تسيما ر مناال النع القرا  ،مبا ر ذلة ر ال ملار ،ذلة على الـرنم مـث األاـت حبةـة
 30ر املاةــة مــث املرشــحاخ علــى القــواةم احلزبيــة؛ ر اإل ا ة العامــة ر الســلة اخلــا جي
بسرب استمرا املواقف التقليدمة السلطومة األبومة ،عدم جو تداب ااالـة مدقتـة عالـة،
حمد مــة إمكانيــة الوالــول إىل الا ـربكاخ السياســية ،عــدم كفامــة بنــاء القــد اخ التمومــئ
للحمــــالخ اتنتخابيــــة للمرشــــحاخ احملــــتمالخ ،ضــ ـالً عــــث املســــامهة املاليــــة اإلجربا مــــة
” ســم الترشــيح“ .تاــعر اللجنــة بــالقلق أمضــًا إزاء عــدم تعــي حما ظــاخ ر املقا عــاخ
أ املـــدر .مســـا ها القلـــق كـــتلة لكـــور املـــا ة  )5(11مـــث قـــانور اتنتخابـــاخ اقدمـــد
( )2015تقيد حق تةومت األشخاص ذ ر اإلعاقة ،مبا ر ذلة النساء ،كـتلة حق ـم ر
الترشح لالنتخاباخ.
 -23توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
اختاذ تداب لزما ة املاـا كة املتسـا مة للمـرأة ر احليـاة السياسـية العامـة
(أ)
ر مجيع املستوماخ القطاعاخ ،تسيما ر مناالـ الـنع القـرا  ،ر ال ملـار احلكومـة،
مث االل ما م لي:
(ب) التنفيــت الفعلــي للحةــة احلاليــة احملــد ة بـــ  30ر املاةــة للمرشــحاخ ر
القــواةم اتنتخابيــة لألحــزاب السياســية ،بطــر منـ ا ضــمار ضــع املرشــحاخ ر مراتـ
متقدمة على القواةم رأ ر الد اةر اتنتخابية؛
(ج) تــو تــد م لربنــاء قــد اخ املرشــحاخ ،تســيما علــى التنظــيم الفعــال
للحمالخ ،الوالول إىل التمومئ الاربكاخ السياسية ،استخدام ساة اإلعالم؛
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( ) اعتمــا تــداب موج ــة ،مبــا ر ذلــة تــو التــد م التوكيــف امل راعــي
لالعتربا اخ اقنسانية اختاذ تداب ااالة مدقتة ،مث أجئ ضمار تعي النساء ر مناالـ
النع القرا على الةعيدمث الو ين احمللـي علـى قـدم املسـا اة مـع نظـراة ث مـث الرجـال،
مبــا متماشــى مــع ال توالــية العامــة قــم  23الةــا ة عــث اللجنــة باــقر احليــاة السياســية
العامة؛
( ه)

إلغاء سوم الترشيح ال مت ئ عقربة كرب ة أمام املرأة؛

( ) تنظـــيم أناـــطة توعيـــة لفاةـــدة السياســـي  ،زعمـــاء اجملتمعـــاخ احملليـــة،
الةحفي  ،عامة اقم و باقر أمهية ماا كة املرأة ر النع القـرا  ،بغيـة تعزمـزًا لف ـم
أر املاــا كة الكاملــة للمــرأة علــى أســاس مــث املســا اة احلرمــة الدنقرا يــة علــى قــدم
املسا اة مع الرجئ ر احلياة السياسية العامـة ،هـي أحـد متطلربـاخ تنفيـت اتتفاقيـة تنفيـتًا
عاتً تنمية اجملتمع اتقتةا ؛
(ز) اختاذ تداب لتعي نساء ر مناال
على سربيئ امل ال؛

خ للمقا عـاخ أ املـدر
يعة ،حما ظا ٍ

(ح) القيام ر إبطاء ب لغاء أحكـام قـانور اتنتخابـاخ اقدمـد (  )2015الـ
تقيد حق التةـومت لألشـخاص ذ ر اإلعاقـة ،مبـث ـي م النسـاء ،ضـمار حظـر السـماح
بقر تكور اإلعاقة سربرباً مث أسرباب التمييز مبوج قانور اتنتخاباخ.
التعليم
 -24تالحا اللجنـة مـع ال تقـدمر ا تفـا نسـربة اإلملـام بـالقراءة الكتابـة ر الـفوف النسـاء
ا تفا نسربة تسجيئ الفتياخ ر التعليم اتبتداةي ال انور .بيد أهنـا ت مـزال مسـا ها القلـق
باقر ما ملي:
إ اج الةحة احلقو اقنسية اإل ابية ر برنامز التعليم ر أر مربـد أر
(أ)
هناك منظو اً جنسانياً اضحاً ر ذلة ؛
(ب) اســتمرا العنــف ر املــدا س امل ــاجع املد ســية ،ااالــة العنــف اتعتــداء
اقنسيار ،ا مد ر إىل ا تفا عد حاتخ محئ املراهقاخ؛
(ج) املما سـة الـ تفـرض إاــراج الفتيـاخ احلوامــئ مـث املد ســة الـ تــو ر هلــث
أشكال تعليم بدملة بدتً مث إتاحة الفرالة أمام ث إلعا ة اتندماج ر نظام التعليم الرمسي؛
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( ) كور التارمعاخ الو نية ت تنل على تعليم شـامئ للجميـع نكـث الوالـول
إليا بالنسربة للفتياخ ذ اخ اإلعاقة.
 -25توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
إ ماج ت قيـف مالةـم للسـث ر جمـال الةـحة احلقـو اقنسـية اإل ابيـة
(أ)
ر املناهز الد اسية ،حبيث مامئ منظو اً جنسانياً اضحاً ،مبا ر ذلة تو تربية جنسـية
لفاةدة املراهقاخ املراهق تامئ العالقة ب اقنس ا لسلوك اقنسي املسد ل؛
(ب) التحقيـــق ر حـــاتخ العنـــف اتعتـــداء اقنســـي ر املـــدا س امل ـــاجع
املد ســية ال ـ مرتكرب ـ ا املد ســور األقــرار مقاضــاة مرتكربي ــا ،ضــمار معاقربــة اقنــاة
العقاب املالةم ،تو إعا ة التقهيئ ج الضر للضحاما؛
(ج) األات بتداب متكـّث مث است ربقاء الفتياخ احلوامئ ر املدا س إعا ة مـز
األم اخ حدم اخ السث بعد ضع مواليدهث؛
( ) تعدمئ التارمعاخ الو نيـة مـث أجـئ ضـمار تعلـيم شـامئ للجميـع نكـث
الوالــول إليــا بالنســربة للفتيــاخ ذ اخ اإلعاقــة ،مبــا ر ذلــة ر املنــا ق الرمفيــة ،تــو
التد م للمد س يما متةئ باتحتياجاخ التعليمية اخلاالة.
العمالة
 -26مسا اللجنة القلق باقر ما ملي:
(أ) اســـتمرا الفجـــوة الواســـعة املتناميـــة بـــ اقنسـ ـ ر األجـــو ر مجيـــع
القطاعاخ ،استمرا الفةـئ امل ـين بـ النسـاء الرجـال ر سـو العمـئ ،تركاـز النسـاء ر
كاةف متدنية األجر ر القطاع الرمسي ن الرمسي؛
(ب) جو قاةمة بامل ث احملظو ة على النساء مربد أهنـا مفر ـة ر احلمامـة ،ذلـة
لاموهلا جملموعة مث امل ث الفر ال ت توجد مسوناخ موضوعية حلظرهـا ،بالتـاو ـي
حتد مث الفرص اتقتةا مة املتاحة للمرأة ر عد مث اجملاتخ ،تسيما ر الناعة التعدمث؛
(ج)
()
التقاعدر؛
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(ه) عدم جو معلوماخ عث التاـرمعاخ الـ حتظـر التحـرن اقنسـي ر مكـار
العمــئ تــنل علــى س ـربئ اتنتةــاف املدنيــة رأ اقزاةيــة ،كــتلة عــث عــد املالحقــاخ
القضاةية اإل اناخ العقوباخ الةا ة ر حق مرتكربيا.
 -27توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
(أ) تك يــف ج و هــا الراميــة إىل هتيطــة بيطــة متكــث املــرأة مــث أر تةــربح أك ــر
اسـتقاللية مــث الناحيـة اتقتةــا مة ،ب ســربئ منـ ا توعيــة أالــحاب العمـئ ر القطــاع العــام
اخلاص باقر حظر التمييز ضد املرأة ر العمئ ،مبا ماـمئ املـرأة ذاخ اإلعاقـة ،تاـجيع
اول املرأة إىل اتقتةا الرمسي بسربئ من ا تو التد م امل ين التقين؛
(ب) التطربيق الفعال للتارمعاخ ال تكفئ مربـدأ املسـا اة ر األجـر عـث العمـئ
املتسا ر القيمة ،اعتما تداب لتضييق الفجوة القاةمة بـ اقنسـ ر األجـو سـدها،
استعراض األجو بانتظام ر القطاعاخ ال تتركز ي ا النساء؛
(ج) تعزمز جو ة قد اخ النظام الو ين لتفتييف العمـئ ليتسـر الـد كـر ف
عمئ املرأة الداً عاتً ،معاقربة أ بـاب العمـئ الـتمث متربعـور ا سـاخ متييزمـة ضـد املـرأة
العقاب املالةم ،تعزمز إمكانية احتكام العامالخ إىل القضاء؛
( ) اســتعراض قاةمــة امل ــث القطاعــاخ احملظــو ة ،تاــجيع تيس ـ الــول
املــرأة إىل الوكــاةف احملظــو ة ســابقاً مــث اــالل حتسـ كــر ف العمــئ الةــحة الســالمة
امل نيت ؛
( ه)
عمئ أ ضئ؛

الر ع التد جيي لسث تقاعد املرأة ملواءمتا مع سث الرجئ لتمكين ا مث رص

()

اعتما قانور معرِّف التحرن اقنسي ر مكار العمئ تعرمفاً حمد اً رظره.

الةحة
 -28ترح ـ اللجنــة بالتقــدم الــتر أحرزتــا الد لــة الطــرف ر افــا معــدتخ يــاخ
األ فال الو ياخ النفاسية .بيد أهنا مسا ها القلق باقر ما ملي:
ات تقا إىل ت قيف شامئ ر جمال الةحة احلقو اقنسية اإل ابيـة ،مبـا ر
(أ)
ذلة السلوك اقنسي املسد ل ،إىل ادماخ تنظـيم األسـرة ،ا تفـا مسـتوى اتحتياجـاخ
ن امللربَّاة إىل ساةئ منع احلمئ لدى النساء الفتياخ؛
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(ب) تطربيق سياسة سكانية تاجع اإل اب ،هو ما معزز الةو النمطية التمييزمـة
ضد املرأة مبا مد ر إىل الفقر؛
(ج) نقـــل املعلومـــاخ املتاحـــة للنســـاء الفتيـــاخ ذ اخ اإلعاقـــة للســـحاقياخ
مز جـــاخ امليـــول اقنســـية مغـــامراخ اهلومـــة اقنســـية باـــقر الةـــحة احلقـــو اقنســـية
اإل ابيــة ،عــدم تــد م العــامل ر اجملــال الطــيب يمــا متةــئ باتحتياجــاخ اخلاالــة هلــدتء
النساء؛
( ) عدم جو معلوماخ عث مدى انتاا سر ار عنـق الـرحم سـر ار ال ـدر
ر الد لة الطرف ،كتلة عث العالج املتاح للنساء الفتياخ.
 -29تــدعو اللجنـــة ،متاشـــياً مـــع توالـــيت ا العامــة قـــم  )1999 ( 24املتعلقـــة بـــاملرأة
الةحة ،الد لة الطرف إىل القيام مبا ملي:
تك يف عملية الت قيـف ر جمـال الةـحة احلقـو اقنسـية اإل ابيـة عـث
(أ)
رمق ال نار على نطا اسع لل معلوماخ عث أسالي منع احلمئ تنظيم األسـرة ،املتاحـة
ال ـ نكــث الوالــول إلي ــا حتمــئ تكلفت ـ ا ،مــث أجــئ افــا عــد حــاتخ احلمــئ ن ـ
املرنوب ي ا احلمئ املربكر؛
(ب) ضــمار أت تــد ر سياســة تاــجي ع اإل ــاب إىل تعزمــز القوالــ النمطيــة
التمييزمــة ،ذلــة مــث اــالل تــربين اســتراتيجياخ احلــد مــث الفقــر ،اختــاذ التــداب الالزمــة
لتو حياة جيدة لألم اخ الالةي متول عامة األ فال ،إنااء مرا ق عامة األ فال؛
(ج) حتســ املعلومــاخ املقدمــة للنســاء الفتيــاخ ذ اخ اإلعاقــة ل لســحاقياخ
مز جــاخ امليــول اقنســية مغــامر اخ اهلومــة اقنســية يمــا متعلــق بةــحت ث ،تســيما
الحت ث حقوق ث اقنسية اإل ابية ،تـد م ا لعـامل ر اجملـال الطـيب علـى اتسـتجابة
تحتياجاخ هدتء النساء؛
( ) مجع بياناخ مةنفة عث مدى انتاا سر ار عنـق الـرحم سـر ار ال ـدر
ر الد لــة الطــرف ،تــو التــد م ألالــحاب امل ــث الطربيــة الةــحية علــى اتكتاــاف
املربكر هلتمث املرض  ،مبا ر ذلة ر املنا ق الرمفية.
التمك اتقتةا ر للمرأة
 -30تالحـــا اللجنـــة اعتمـــا اتســـتراتيجية الفرعيـــة املتعلقـــة بتعزمـــز الفـــرص اتقتةـــا مة
األ ا القيا مة للمرأة ر عام  .2014مع ذلـة ،هنـا ت تـزال تاـعر بـالقلق إزاء اسـتمرا
16-03713
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الفقر ب النساء ،تسيما ر املنا ق الرمفية ،ر الـفوف األسـر الـ تعوهلـا امـرأة ،كـتلة
إزاء حمد مة إمكانية حةول املرأة على امللكية اتةتماناخ املالية الرهور العقا مـة .مسـا
اللجنة القلق أمضاً باقر عدم جو تـداب ها ـة لضـمار إمكانيـة ماـا كة املسـناخ ذ اخ
اإلعاقة ر النع القرا املتعلق بتنفيت املاا مع اإلمناةية اتستفا ة من ا.
 -31توالــي اللجنــة الد لــة الطــرف مبواالــلة تعزمــز براجم ــا ملكا حــة الفقــر تاــجيع
التمك اتقتةا ر للمرأة مث االل ضمار إمكانية الول النساء إىل هته الـ امز علـى
قــدم املســا اة مــع الرجـا ل ،تســيما ر املنــا ق الرمفيــة لفاةــدة األســر الـ تعوهلــا امــرأة
املسناخ ذ اخ اإلعاقة.
املرأة الرمفية
 -32تالحا اللجنة بقلق ما ملي:
ضــع املــرأة اجملحــف ر املنــا ق الرمفيــة ،تعــرب عــث األســف لال تقــا إىل
(أ)
الربيانــاخ عــث ضــع ا لعــدم اختــاذ الد لــة الطــرف التــداب الالزمــة ملعاقــة الفقــر ب ـ النســاء
الرمفياخ لضمار حةوهلث على ملكية األ اضي اسـتخدام ا ،كـتلة متكنـ م مـث اتحتكـام
إىل العدالــة احلةــول علــى التعلــيم الةــحة الســكث ميــاه الاــرب اآلمنــة الةــرف الةــحي
رص إ ا الدائ القر ض الةغ ة؛
العمالة الرمسية رص تنمية امل ا اخ التد م
(ب) الفـــاض ماـــا كة املـــرأة الرمفيـــة ر عمليـــاخ اختـــاذ القـــرا علـــى مســـتوى
اجملتمعاخ احمللية؛
(ج) أثـر تغـ املنـاا الكــوا ع املتعلقـة بـاألحوال اقومــة ،كـتلة اآلثـا الربيطيــة
السلربية املترتربة عـث الةـناعاخ ،تسـيما ر قطـا التعـدمث ،الـ تـدثر بةـو ة نـ متناسـربة
على املرأة الرمفية ر الد لة الطرف.
 -33توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
التمــاس املســاعدة الد ليــة التعــا ر الــد و ،حس ـ اتقتضــاء ،لتحس ـ
(أ)
اهلياكئ األساسية ر املنا ق الرمفية ،ضع السياساخ ملكا حـة الفقـر بـ النسـاء الرمفيـاخ
لضــمار متكنـ ث مــث اتحتكــام إىل العدالــة احلةــول علــى التعلــيم الســكث ميــاه الاــرب
ـرص إ ا
اآلمنة الةـرف الةـحي العمالـة الرمسيـة ـرص تنميـة امل ـا اخ التـد م
الدائ القر ض الةغ ة ،ملكية األ اضي استخدام ا ،مع مراعاة احتياجاهتث احملد ة؛
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(ب) ضــمار ماــا كة املــرأة الرمفيــة ر عمليــاخ اختــاذ القــرا علــى مســتوى
اجملتمعاخ احمللية على قدم املسا اة مع الرجئ؛
اســة أثــر اتســتراتيجية اتقتةــا مة اتجتماعيــة للتنميــة الرمفيــة علــى
(ج)
حقو اإلنسار اخلاالة باملرأة مجع الربياناخ املةنفة املتعلقة اةيةاً باملرأة الرمفية؛
( ) إ اج املنظو اقنساا ر السياساخ اط العمئ الو نية املتعلقة بـتغ
املنــاا اتســتجابة للكــوا ع التخفيــف مــث املخــا ر ،كــتلة صةــوص اآلثــا الربيطيــة
اتجتماعيــة اتقتةــا مة الســلربية املترتربــة عــث الةــناعاخ ،باــكئ أساســي الةــناعاخ
التعدمنية ،ال تست دف املرأة ت كضحية حس بئ كـتلة كماـا ةكة عالـة ر ضـع
هته السياساخ تنفيتها.
النساء ذ اخ اإلعاقة النساء املسنـّـاخ
 -34تاــعر اللجنــة بــالقلق إزاء ات تقــا إىل سياســاخ تــداب عامــة حتمــي حقــو النســاء
الفتياخ ذ اخ اإلعاقة ،مبـا ر ذلـة حقـوق ث ر احلةـول علـى اـدماخ شـاملة للجميـع ر
ميا مث التعليم الرعامة الةحية العمالة السكث ،ر املاـا كة ر احليـاة السياسـية العامـة،
كـتلة إزاء عـدم جـو آليـاخ حلمامـة النسـاء الفتيـاخ ذ اخ اإلعاقـة مـث أشـكال التمييـز
املتقا عــة مــث العنــف اتعتــداء .كمــا مســا اللجنــة القلــق حلالــة النســاء املســناخ لعــدم
متكن ث مث احلةول على الرعامة الةحية احلمامة مث العنف اتعتداء.
 -35تطل

اللجنة إىل الد لة الطرف القيام مبا ملي:

اعتمــا سياســاخ بــرامز شــاملة حلمامــة حقــو النســاء الفتيــاخ ذ اخ
(أ)
اإلعاقــة ،ضــمار حةــوهلث علــى قــدم املســا اة علــى التعلــيم العمالــة الســكث الرعامــة
الةـــحية نــ ذلـــة مـــث اخلـــدماخ األساســـية احلمامـــة اتجتماعيـــة ،تعزمـــز اســـتقالهلث
حةوهلث على اخلدماخ اجملتمعية احمللية ماا كت ث ر احلياة السياسية العامة؛
(ب) إقامــة الاــراكاخ مــع اجملتمــع املــدا املنظمــاخ اجملتمعيــة األســاس اجملتمــع
الد و بغية حتدمد النساء الفتيـاخ ذ اخ اإلعاقـة النسـاء املسـناخ ر الد لـة الطـرف ،مبـا
ر ذ لـة ر املنــا ق الرمفيـة الناةيــة ،الـالي مــواج ث أشـكال التمييــز املتقا عـة علــى أســاس
اإلعاقة السث ن ذلة مـث أسـس ،باإلضـا ة إىل العـزل احلجـر األشـكال املختلفـة مـث
العنف الربدا النفسي.
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الز اج العالقاخ األسرمة
 -36تاــعر اللجنــة بــالقلق إزاء حالــة األم ــاخ العازبــاخ النســاء الــالي معلــث أســرهث،
تسيما الفاض مستوى اتستحقاقاخ انعـدام بـرامز الـدعم املخةةـة لألم ـاخ العازبـاخ
أ فاهلث ،الالي متعرضث بةو ة متزامدة ملخا ر الفقر التمييز اتعتداء.
 -37توالي اللجنة الد لة الطرف بالقيام مبا ملي:
(أ) زمـــا ة مســـتوماخ اتســـتحقاقاخ األســـرمة اخلاالـــة بـــاألم ـــاخ العازبـــاخ
النساء الالي مع لث أسرهث ،استعراض هته املستوماخ تعدملـ ا بةـو ة مـة ،ضـماناً
ملستوى معياة مالةم هلث أل فاهلث؛
(ب) اعتمــا تــداب بـــرامز موج ــة لــتمك األم ـــاخ العازبــاخ اقتةـــا مًا
ضمار حةوهلث ،بةـو ة نكـث حتمـئ تكاليف ـا ،علـى مـا مالةم ـثّ مـث السـكث التعلـيم
التد م امل ين الرعامة الةحية احلياة ال قا ية ،حلمامت ث مث التمييز اتعتداء.
مجع الربياناخ
 -38مســا اللجنــة القلــق إزاء ات تقــا عموم ـًا إىل بيانــاخ إحةــاةية مســتكملة مةــنفة
حس اقنس السث اتثنية اإلعاقة املكار اقغـرار اخللفيـة اتجتماعيـة اتقتةـا مة ،ـا
معت ضـر مًا للـتمكث مـث ضـع تقـدمر قيـق لوضـع املـرأة ،لتحدمـد مـا إذا كانـت تتعـرض
للتمييز ،ذلة ألنراض ضع سياساخ مستن ة موج ة للرالـد التقيـيم املنـ جي للتقـدم
احملرز و حتقيق مسا اة املرأة املوضوعية ر مجيع اجملاتخ ال تغطي ا اتتفاقية.
 -39تطل ـ اللجنــة إىل الد لــة الطــرف أر تناــا نظام ـاً للمدشــراخ اقنســانية دــدف
حتسـ مجــع الربيانــاخ املةــنفة حس ـ اقــنس ،العوامــئ األاــرى ذاخ الةــلة ،الالزمــة
لتقدمر أثر عالية السياسـاخ الـ امز املوج ـة ـو تعمـيم املسـا اة بـ اقنسـ تعزمـز
متتع امل رأة حبقو اإلنسار اخلاالة دا .ر هتا الةد  ،تلفت اللجنة انترباه الد لة الطـرف
إىل توالــيت ا العامــة قــم  ) 1989 ( 9صةــوص الربيانــاخ اإلحةــاةية املتعلقــة حبالــة املــرأة،
تاجع الد لة الطرف على التماس املساعدة التقنيـة مـث كـاتخ األمـم املتحـدة املعنيـة،
على تعزمز تعا هنا مـع الرابطـاخ النسـاةية الـ نكنـ ا تقـدمي املسـاعدة علـى ضـمار مجـع
بياناخ قيقة.

16/18

16-03713

CEDAW/C/MNG/CO/8-9

إعالر من اج عمئ بيج
 -40تطل اللجنـة إىل الد لـة الطـرف أر تسـتفيد مـث إعـالر منـ اج عمـئ بـيج ر
ج و ها الرامية إىل تنفيت أحكام اتتفاقية.
اطة عام  2030للتنمية املستدامة
 -41تدعو اللج نة إىل حتقيق املسا اة املوضـوعية بـ اقنسـ  ،قـًا ألحكـام اتتفاقيـة،
ر مجيع مراحئ عملية تنفيت اطة عام  2030للتنمية املستدامة.
النار
 -42تطل ـ اللجنــة إىل الد لــة الطــرف أر تكفــئ تعمــيم هــته املالحظــاخ اخلتاميــة ر
الوقت املناس باللغة الرمسية للد لة الطرف على مدسساخ الد لـة املختةـة علـى مجيـع
املستوماخ (الو ين اإلقليمي احمللي) ،بةفة ااالة على احلكومـة الـوزا اخ ال ملـار
اهليطة القضاةية ،لكي متسنّى تنفيتها الكامئ.
املساعدة التقنية
 -43توالــي اللجنــة الد لــة الطــرف بــقر تنظــر ر التمــاس املســاعدة الد ليــة التعــا ر
الــد و ا تســتفا ة مــث املســاعدة التقنيــة ر ضــع تنفيــت برنــامز شــامئ مرمــي إىل تنفيــت
التوالياخ أعاله ،ضالً عث تنفيت اتتفاقية ككئ .كمـا تطلـ اللجنـة إىل الد لـة الطـرف
أر تواالئ التعا ر مع الوكاتخ املتخةةة ال امز التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
املةا قة على املعاهداخ األارى
 -44تالحا اللجنـة أر مـث شـقر انضـمام الد لـة الطـرف إىل الـكوك حقـو اإلنسـار
الد ليــة الرةيســية التســعة(  )1أر معــزز متتــع املــرأة حبقــو اإلنســار اخلاالــة دــا باحلرمــاخ
األساسية ر مجيع نواحي احلياة .على هتا ر اللجنة تاجع الد لـة الطـرف علـى النظـر
ر املةا قة على اتفاقية ح قو مجيع العمال امل اجرمث أ را أسرهم ،ال مل تةـربح بعـد
ر اً ي ا.

__________
( )1الع ــد الــد و اخلــاص بــاحلقو اتقتةــا مة اتجتماعيــة ال قا يــة ،الع ــد الــد و اخلــاص بــاحلقو املدنيــة
السياســية ،اتتفاقيــة الد ليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنةــرر ،اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،اتفاقيــة مناهضــة التعــتم نــ ه مــث ضــر ب املعاملــة أ العقوبــة القاســية
أ الالإنسانية أ امل ينـة ،اتفاقيـة حقـو الطفـئ ،اتتفاقيـة الد ليـة حلمامـة حقـو مجيـع العمـال امل ـاجرمث
أ را أسرهم ،اتتفاقية الد لية حلمامة مجيع األشخاص مث اتاتفاء القسـرر ،اتفاقيـة حقـو األشـخاص
ذ ر اإلعاقة.
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متابعة املالحظاخ اخلتامية
 -45تطلـ اللجنــة إىل الد لــة الطــرف أر تقــدم اــالل ســنت معلومــاخ كتابيــة باــقر
اخلطــواخ املتخــتة لتنفيــت التوالــياخ الــوا ة ر الفقــراخ ( 17أ) ( 19أ) (ب) (ه)
أعاله.
إعدا التقرمر القا م
 -46تــدعو اللجنــة الد لــة الطــرف إىل تقــدمي تقرمرهــا الــد ر العاشــر ر آذا رمــا س
.2020
 -47تـــدعو اللجنـــة الد لـــة الطـــرف إىل اتربـــا باملربـــا ال توجي يـــة املنســـقة املتعلقـــة
بتقــــدمي التقــــا مر مبوجــ ـ املعاهــــداخ الد ليــــة حلقــــو اإلن ســــار ،مبــــا ي ــــا املربــــا
التوجي يـــة املتعلقـــة بتقـــدمي ثيقـــة أساســـية موحـــدة ثـــاةق ااالـــة مبعاهـــداخ بعينـ ـ اب
(.)HRI/MC/2006/3andCorr.1
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