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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمو الــد م األ ل
الثاين لسوازملند*
 - 1نظـــــــرا اللجنـــــــة التقرمـــــــر اقـــــــامع للتقرمـــــــرمو الـــــــد م األ ل الثـــــــاين
 11متــوز
لســوازملند ( )CEDAW/C/SWZ/1-2جلســتي ا  1323 1321املعقــونيت
موليــــ ( 3112انظـــــر  )1323 CEDAW/C/SR.1231تـــــرني قالمـــــة القضـــــاما األ ــــ لة
الــــي طرحتــ ـ ا اللجنــــة الوثيقــــة  ،CEDAW/C/SWZ/Q/1-2ني ني ــــوازملند الوثيقــــة
.CEDAW/C/SWZ/Q/1-2/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 3تعرب اللجنـة عـو تقـدمرلا للد لـة اللـرا لقيام ـا بتقـده تقرمرلـا اقـامع للتقرمـرمو
الد م األ ل الثاين ،إر مكو بعد تقخري طومل .كمـا تعـرب عـو تقـدمرلا للـرني ني االيـة
الي قدمت ا الد لـة اللـرا علـى قالمـة القضـاما األ ـ لة الـي طرح ـا الفرمـمل العامـل ملـا ق ـل
الــد ة ،ترحــب بــالعرش الاــفو الــا قدمـ الوحــد التوضــيحاا ا ضــاحية الــوا نية علــى
اال تفسا اا الافومة الي طرحت ا اللجنة أثناء احلوا .
 - 2تايد اللجنـة بوحـد الد لـة اللـرا ،الـا تراأ ـت األمينـة الرليسـية مكتـب نالـب
لــيا الــوز اء ،خــا يزمو مــابوزا .ض ـمل الوحــد ــثل عــو مكتــب نالــب لــيا الــوز اء،
ال عثة الدالمة لسوازملند لدى األمم املتحدة منظماا ني لية أخرى جنيف.

* اعتمدهتا اللجنة
)14-58199 (A

110814

**1458199

ني هتا الثامنة اامس ( 21حزمرار موني  11 -متوز مولي .)3112

220814
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باء  -اقوانب ا جيابية
 - 2تُرحلب اللجنة بالتقـد ارـرز منـا التقـدممل علـى االتفاقيـة ،ال ـيما اعتمـاني التـدابري
التارمعية التالية:
(أ)

قانور محامة اللفل حال ،

عا 3113؛
عا .3112

(ب) قانور (حظر) االجتا باألشخاص هترمب األشخاص،

 - 5ترحب اللجنة باق وني الي ت اهلا الد لة اللـرا لتحسـ إطا لـا السيا ـاص بققـد
التعجيل بالقضاء على التمييز ضد املرأة تعزمز املسا اة ب اقنس  ،مثل اعتماني ما ملي:
(أ)

السيا ة اقنسانية الوطنية ،الي أقرَّلا جملا الوز اء

عا 3111؛

(ب) االة اال تراتيجية ألمو السلع اااصة بالقحة ا ابية للفترة .3115-3111
-6

ترحب اللجنة بانضما الد لة اللرا إىل القكوك الد لية التالية:
(أ)

اتفاقية حقوق األشخاص ذ

ا عاقة،

عا 3113؛

(ب) الرب توكــول االختيــا امللحــمل باتفاقيــة حقــوق اللفــل باــقر بيــع األطفــال
ا تغالل األطفال ال غاء املواني ا باحية ،عا 3113؛
عا 3112؛

(ج)

الع د الد يل اااص باحلقوق املدنية السيا ية،

(ني)

الع د الد يل اااص باحلقوق االقتقانيمة االجتماعية الثقاحية،

عا 3112؛

(لـ) اتفاقيــة منالضــة التعــامب ــريب مــو ضــر ب املعاملــة أ العقوبــة القا ــية
أ الالإنسانية أ امل ينة ،عا 3112؛
( ) بر توكول منع قمع معاق ة االجتا باألشخاص ،خباصة النساء األطفـال،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكاححة اقرمية املنظمة عرب الوطنية ،عا 3113؛
(ز) بر توكول مكاححة هترمب امل ـاجرمو عـو طرمـمل الـرب ال حـر اقـو املكمـل
التفاقية األمم املتحدة ملكاححة اقرمية املنظمة عرب احلد ني الوطنية ،عا .3113

جيم  -ني اعي القلمل الرليسية التوصياا
الربملار
 - 7تؤكد اللجنة الد احلا م لل سـللة التاـرمعية كفالـة التنفيـا الكامـل لالتفاقيـة
(انظــر بيــار اللجنــة باــقر عالقت ـ ا مــع الربملــاني الــا اعتُمــد خــالل الــد ة ااامســة
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األ بع  ،عا  .) 3111تدعو اللجنة الربملار إىل اختاذ االـواا الالزمـة ،متاـيا مـع
المت  ،حيما متعلمل بتنفيا لاب املالحظاا ااتام ية مو اآلر حىت الفتـرة املاـمولة بـالتقرمر
املق ل مبوجب االتفاقية.
تعرمف التمييز ا طا التارمعي
 - 1تاـــري اللجنـــة إىل أر املـــانية  31مـــو ني ـــتو الد لـــة اللـــرا تــنل علـــى أر مجيـــع
األشخاص متسا ر أمـا القـانور رظـر التمييـز علـى أ ـا وـدنية ،مـع ذلـج حـ ر اللجنـة
تاعر بالقلمل ألر لاب األ ا ال تامل نوع اقـنا احلالـة الز جيـة .تالحـل اللجنـة أمضـا
بقلمل أر عـدنيا مـو ماـا مع القـوان السيا ـاا الـي هلـا تـقثري لـا علـى حقـوق املـرأة ،مثـل
ماا مع القوان املتعلقة بالز اج ،إنيا ة األمالك ،اقرميـة عـرب الوطنيـة ،العمـل ،املسـاعدة
القانونية ،اقرالم اقنسية العنف املزنيل ،يا ة األ اضي ،مل تُعتمد بعـد ،ال موجـد إطـا
زمين ودني العتمانيلا .كما تاعر اللجنة بالقلمل ألر التعدمل الا أُجر علـى قـانور تسـجيل
صكوك امللكية لعـا  ، 3113عقـب صـد حكـم اركمـة العليـا قضـية النالـب العـا ضـد
ما  -جوما ني آحاني  ،مل مُنار على نلاق ا ع ب النساء ،منفاا باكل يء.
 - 2تللب اللجنة إىل الد لة اللرا أر تعتمد تعرمفا قانونيا شامال للتمييز ضد املرأة
متايا مع املانية  1مو االتفاقية ،على حنو مامل مجيع أ اب التمييز ارظـو ة ،مبـا ذلـج
نوع اقنا احلالة الز جية ،ذل ج عـو طرمـمل تعـدمل املـانية  31مـو الد ـتو أ اعتمـاني
التاــرمعاا الوطنيـــة املاللمــة األخـــرى .من غــي للد لـــة اللــرا أر تعتمـــد ،علــى جــ
اال تعجال ،القوان السيا اا الي مل تُعتمد بعد ،مثل ماا مع القوان املتعلقة بـالز اج
إنيا ة األمـــالك اقرميـــة عـــرب الوطنيـــة العمـــل املســـا عدة القانونيـــة اقـــرالم اقنســـية
العنف املزنيل يا ة األ اضي ،أر تكفل امتثاهلا التـا لالتفاقيـة .توصـي اللجنـة أمضـا
بــقر تناــر الد لــة اللــرا علــى نلــاق ا ــع التعــدمل الــا أُجــر علــى قــانور تســجيل
صكوك امللكية لعا  ،3113أر تكفل تنفياب تنفياا كامال.
املركز القان وين لالتفاقية مواءمة القوان
 - 11تاــري اللجنــة إىل أر لــدى الد لــة اللــرا نظامــا قانونيــا تعــدنيما حيـ ملَّــمل القــانور
العر القانور املـد َّر جن ـا إىل جنـب مـع القـانور الر مـاين اهلولنـد  .بيـد أر اللجنـة تاـعر
بالقلمل ألر بعض عناصر القانور العر املـد َّر ال تتفـمل مـع االتفاقيـة .مسـا اللجنـة القلـمل
بوجـ خــاص ألر الد لــة اللــرا مل تناــال بعــد قنــة ال ــتعراش القــوان تتمثــل المت ـ ا
ا تعراش مواءمة مجيع القوان على حنـو متماشـى مـع االتفاقيـة .تعـرب اللجنـة عـو أ ـف ا
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ألر املـانية  )3( 31مـو الد ــتو تـنل علــى تـوحري التسـ يالا الفـرص الالزمــة لتعزمـز حــاب
املرأة مو أجل متكين ا مو رقيمل كامل إمكاناهتا الن وش هبا لنا بتواحر املـوا ني .كمـا تاـعر
اللجنة بالقلمل ألر الد لة اللرا مل تدمج االتفاقية بالكامل ضمو قوانين ا الوطنيـة ،مل تنضـم
بعد إىل الرب توكول االختيا امللحمل باالتفاقية.
 - 11تللب ال لجنة إىل الد لة اللرا القيا مبا ملي:
إنااء قنة ال تعراش القوان تتوىل إجراء رليل جنسـاين قميـع القـوان
(أ)
الد لة اللرا بغية مواءمت ا مع االتفاقية؛
(ب) ا تعراش املانية  ) 3 ( 31مو الد تو الـي تـن علـى تـوحري التسـ يالا
الفرص للمرأة لنا بتواحر املوا ني ،جعل ا تثلة لللابع الفـو اللتـزا إعمـال احلقـوق
الفقـرة  32مـو التوصـية العامـة قـم  31املتعلقـة
مبوجب االتفاقيـة ،علـى النحـو املُـ
بااللتزاماا األ ا ية للد ل األطر اا مبوجب املانية  3مو االتفاقية؛
(ج) التعجيل بعملية نيمـج االتفاقيـة ضـمو نظام ـا القـانوين الـوط ين ،النظـر
االنضما إىل الرب توكول االختيا .
إمكانية اللجوء إىل القضاء اآللياا القانونية لتقده الاكا ى
 - 13تعرب اللجنة عو قلق ا لعـد جـوني برنـامج للمسـاعدة القانونيـة الد لـة اللـرا،
ألر قوء النساء إىل القضاء معوق تعقيد ا جراءاا القانونية ،حـرش ـو قانونيـة بالظـة،
صعوبة الوصول إىل اراكم مو الناحيـة اقغراحيـة .تاـعر اللجنـة أمضـا بـالقلمل ألر ماـر ع
القانور املتعلمل باملساعدة القانونية مل مُسَ لو بعد شكل قانور .كما مسـا اللجنـة القلـمل إزاء
عــد تــواحر تاــرمعاا متكينيــة للجنــة حقــوق ا نســار ،يـ تُمــن قانونــا المــة االضــلالع
بقنالة باعت ا لا مؤ سة طنيـة حلقـوق ا نسـار تقـده ااـدماا القانونيـة للنسـاء .تاـعر
اللجنة بالقلمل إزاء التقا مر الي تفيد بقر اللجنة ال تتمتع باملوا ني املالية ال ارمة الكاحية.
 - 12توصي اللجنة بقر تقو الد لة اللرا مبا ملي:
إناــاء بر نــامج شــامل للمســاعدة القانونيــة مــو خــالل القيــا  ،علــى ج ـ
(أ)
اال تعجال ،بسول مار ع القانور املتعلمل باملساعدة القانونية؛
(ب) كفالة أر موحر مار ع القانور املتعلمل باملساعدة القانونية املعونة القانونيـة
للنساء الفتياا القضاما اقنالية املدنية على حد واء؛
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(ج) كف الة أر تتواحر إمكانية اللجـوء الفعلـي للنسـاء إىل القضـاء مجيـع أحنـاء
ال لد ،ال يما النساء املنتمياا إىل الف اا ارر مة؛
ول تارمعاا متكينية ي متسىن مو الناحية القانونية إنااء قنة حلقـوق
(ني)
ا نســار مبــا متفــمل مــع امل ــانيمب املتعلقــة مبركــز املؤ ســاا الوطنيــة لتعزمــز حقــوق ا نســار
محامت ا (م انيمب بـا ما) علـى أر تاـمل اختقاصـاهتا القضـاما ذاا القـلة باملسـا اة بـ
اقنس محامة حقوق املرأة.
اآللية الوطنية للن وش باملرأة
 - 12تالحل اللجنة أر الوحدة املعنية باملسالل اقنسانية األ َرمة ،الي تعمل كآليـة طنيـة
للن وش باملرأة ،قد ُحعت إىل مستوى إنيا ة نياخل مكتب نالب ليا الوز اء ،ـم ذلـج،
تاعر اللجنة بالقلمل ألر تلج ا نيا ة تعاين مو نق حاني املـوا ني ،ـواء ال اـرمة أ املاليـة.
كما تاعر اللجنة بالقلمل ألر ج اا تنسيمل الاؤ ر اقنسـانية الـوزا اا التنفيامـة تضـللع
بواج اا مسـؤ لياا متعـدنية تـؤثر حعاليتـ ا بوصـف ا ج ـاا تنسـيمل للاـؤ ر اقنسـانية.
مسا اللجنة أمضا القلمل إزاء عد تعميم مراعـاة املنظـو اقنسـاين امليزنـة املراعيـة للمنظـو
اقنســاين باــكل منـ جي ،عــد تــواحر بيانــاا مقــنفة حســب نــوع اقــنا جــراء الرصــد
إطا تنفيا خلة عمل السيا ة اقنسانية الوطنية لعا .3111
التقييم املنا
 - 15توصي اللجنة بقر تقو الد لة اللرا مبا ملي:
تــوحري املــوا ني املاليــة ال اــرمة املاللمــة ل ـ نيا ة املعنيــة باملســالل اقنســانية
(أ)
األ َرمة كي متسىن هلا االضلالع بفعالية بقنالت ا بوصف ا اآللية الوطنية للن وش باملرأة؛
(ب) اختاذ تدابري تقحيحية ودنية للتقد للتحدماا املاثلة أما حعالية ج اا
تنسيمل الاؤ ر اقنسانية ،مو ق يل تعدني الواج اا املسؤ لياا؛
(ج) مواصــلة تــد مب املــوتف التقنــي املســؤ ل عــو ضــع امليزانيــة علــى
القعيدمو الوطين ارلي باقر كيفية ضع امليزانيا ا املراعية للمنظو اقنساين؛
(ني) العمل ،على ج اال تعجال ،على ضـع املؤشـر اقنسـاين الـوطين املقـر
الا من غي أر معمل كنظا للمؤشراا اقنسـانية مـو أجـل رسـ مجـع ال يانـاا املقـنفة
حســب نــوع اقــنا ،ذلــج لتقيــيم أثــر حعاليــة السيا ــاا الــربامج اهلانيحــة إىل تعمــيم
مراع اة منظو املسا اة ب اقنس تعزمز متتع املرأة قوق ا نسار اااصة هبـا .لـاا
القدني ،توج اللجنة نظر الد لة اللـرا إىل التوصـية العامـة قـم  2الـي أصـد هتا باـقر
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ال ياناا ا حقالية املتعلقة بوضع املـرأة ،تاـج ع الد لـة اللـرا علـى التمـاع املسـاعدة
التقنية مو ا لوكاالا املعنية التابعة لألمم املتحدة.
التدابري اااصة املؤقتة
 - 16ل و تالحل اللجنة أر املانية  16مو الد تو تنل على ختقـي حقـة  21املالـة
لتمثيــل املــرأة الربملــار ،ح رــا تاــعر بــالقلمل ألر لــاب األحكــا مل تنفــا تنفيــاا كــامال خــالل
االنتخابــاا الربملانيــة ال ـي أُجرمــت عــامي  ،3112 3111ألر التــدابري اااصــة املؤقتــة
ال تُسـتعمل ااـاالا األخـرى الـي تاـمل ا االتفاقيـة ،مثـل ماـا كة املـرأة احليـاة العامــة
التعليم العمل ،عيا للتعجيل بتحقيمل املسا اة املوضوعية أ الفعلية ب املرأة الرجل.
 - 17تللــب اللجنــة إىل الد لــة اللــرا أر تلجــق متامــا إىل األحكــا التاــرمعية املتعلقــة
بالتدابري اااصة املؤقتة لزمانية نس ة متثيـل املـرأة الربملـار .كمـا توصـي بـقر تنظـر الد لـة
اللــرا اال ــتعانة بالتــدابري اااصــة املؤقتــة ااــاالا األخــرى ،مثــل ماــا كة املــرأة
احليــاة العامــة التعلــيم العمــل ،حقــا للمــانية  )1 ( 2مــو االتفاقيــة ،التوصــية العامــة
قــم  35القــاني ة عــو اللجنــة باــقر لــاا املوضــوع ،باعت ــا ذلــج ا ــتراتيجية ضــر مة
للتعجيـــل بتحقيـــمل املســـا اة املوضـــوعية بــ املـــرأة الرجـــل مجيـــع ااـــاالا املاـــمولة
باالتفاقية الي تكور املرأة حي ا ثلة متثيال نا ققا أ تعاين مو احلرمار.
القوالب النملية املما اا الضا ة
 - 11مســا اللجنــة القلــمل إزاء ا ــتمرا املما ــاا التقاليــد الثقاحيــة الضــا ة ،مواقــف
النظا األبو  ،القوالـب النمليـة املتجـا ة إزاء أني ا مسـؤ لياا املـرأة الرجـل األ ـرة
ااتمع ،ال يما تلج الي تُق لو املرأة بوصف ا مقدمة للرعامة .تالحـل اللجنـة أر لـاب
القوالب النملية تسـ م زمـانية ا ـاا ز اج األطفـال أ الـز اج بـا كراب ،اختلـاا
ال ناا تعدني الز جاا ،تسـ م بالتـايل ا جحـاا بوضـع املـرأة ااتمـع عـد تكاح ـ
مع ضع الرجل.
 - 12ر

اللجنة الد لة اللرا على ما ملي:

تكثيـــف ج ـــوني ـــالا ا عـــال اق ـــوني األخـــرى الراميـــة إىل تثقيـــف
(أ)
اقم و إذكاء الوعي باقر القوالب النملية القالمـة علـى نـوع اقـنا الـي مـا زالـت
منتارة على مجيع املستوما ا ااتمع ،هبدا التخل من ا؛
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(ب) تو ــيع نلــاق بــرامج تثقيــف اقم ــو باــقر اآلثــا الســل ية املترت ــة علــى
القوالب النملية (ب) متتـع املـرأة قوق ـا ،ال ـيما املنـاطمل الرمفيـة ،توجيـ تلـج
اق وني إىل القانية التقليدم الامو مُعترب ر األمناء على القيم العرحية الد لة اللرا؛
(ج) اختــــاذ تــــدابري قانونيــــة حعالــــة مــــو أجــــل حظــــر إز الــــة ز اج األطفــــال
أ الز ا ج با كراب إلغاء تعدني الز جاا؛
(ني) القيـا بانتظـا برصـد ا ـتعراش التـدابري املتخـاة للقضـاء علـى القوالــب
النملية اقنسانية مو أجل تقييم أثرلا.
العنف ضد املرأة
 - 31رــيا اللجنــة علمــا بــاق وني امل ا لــة لس ـول ماــر ع القــانور باــقر اقــرالم اقنســية
العنف املزنيل ،الـا أقـرلب الربملـار جملـا الاـيون ،لكـو مسـا لا بـالأل القلـمل ألر ماـر ع
القانور أص باطال ألن مل حيقل على املواحقة امللكية .تاعر اللجنة أمضا بالقلمل ألنـ  ،حقـا
للنظا الوطين ملراق ة العنف وء املعاملة اال تغالل ،م لـأل انتاـا العنـف ضـد املـرأة الفتـاة
معــدالا مرتفعــة ،علــى ــرا معــدل اختلــاا الفتيــاا القــغرياا ،الــا كــثريا مــا مرتك ـ
أشــخاص معر حــور للضــحاما .تاــعر اللجنــة أمضــا بــالقلمل إزاء تــدين مســتوى ا بــال عــو
العنف ضد املـرأة بسـ ب ثقاحـة القـمت ا حـالا مـو العقـاب ،عـد تـواحر ال يانـاا باـقر
عدني مو ا حلاالا امل لـأل عنـ ا باـقر العنـف ضـد املـرأة ،الـي جـرى التحقيـمل حي ـا مالحقتـ ا
قضــاليا ،كــالج إزاء ط يعــة العقوبــاا املفر ضــة علــى مرتك ي ــا .تالحــل اللجنــة أنـ ــم
اق ــوني الــي بالتـ ا الد لــة اللــرا ناــاء مركــز جــامع للخــدماا العاصــمة ريلــا مــو
املآ  ،ح ر لاب املآ تظل ري كاحية متعا الوصول إلي ا بالنس ة للنساء الفتياا اللـواص
متواجدر املناطمل األخرى مو الد لة اللرا.
 - 31إذ تاري اللجنة إىل التوصية العامة قم  12باقر العنـف ضـد املـرأة ،ح رـا رـ
الد لة اللرا على ملي:
ول مار ع القانور باقر اقرالم اقنسية الع نف املزنيل شكل قانور
(أ)
ني ر مزمــد مــو التــقخري ،كفالــة أر مكــور شــامال ،أر متنــا ل مجيــع أشــكال العنــف ضــد
املرأة ،ال يما اال تقاب الز جي املضامقة اقنسية؛
(ب) التاــجيع علــى ا بــال عــو العنــف املــزنيل العنــف اقنســي ضــد املــرأة
الفتــاة ،مــو أجــل كفالــة إجــراء رقيقــاا حعل يــة الاــكا ى إنــزال عقوبــاا باقنــاة
تتنا ب مع خلو ة اقرمية املرتك ة التقد لثقاحة ا حالا مو العقاب؛
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ضع نلـا جيمـع باـكل منـتظم ال يانـاا ا حقـالية باـقر القضـاما ،مـع
(ج)
التركيز على مجيع أشكال العنف ضد املرأة ،مبا ذلـج العنـف املـزنيل االختلـاا ،علـى
أر جير تقنيف ا حسب السو ،نوع اقرمية ،العالقة ب اقاين الضحية؛
(ني) اختاذ تدابري لتحقيمل المركزمة املراكز اقامعة للخدماا املـآ
األ بع للد لة اللرا مو أجل كفالة صول النساء الفتياا ضحاما العنف إلي ا؛

املنـاطمل

(لـ) إناـــاء آليـــة طنيـــة لتنســـيمل مكاححـــة العنـــف ،تكـــور المتــ ا التقـــد
قميع أشكال العنف ضد املـرأة الفتـاة ،تنسـيمل اق ـوني الوطنيـ ة الراميـة إىل منـع العنـف
القضاء علي .
حـ تالحــل اللجنــة عــز الد لــة اللــرا علــى إناــاء ــجل طــين لألشــخاص
- 33
املقــاب بــامل مل ،ح نـ مســا لا بــالأل القلــمل إزاء جــرالم القتــل املخيفــة الــي تســت دا النســاء
الفتياا املقاباا بامل مل ،اللواص تُجمَـع أعضـانلو ال ـتخدام ا طقـوع .تعـرب اللجنـة
عو قلق ا بوج خاص إزاء ني تقا مر تفيد بقن املاضي ،حوكِم مرتك ـو لـاا النـوع مـو
اقرالم عو جرالم أقل خلو ة ،مثل التس ب إمااءاا بدنية جسيمة ،لاا تقـد عقوبـاا
متساللة ق م عند إنيانت م.
 - 32توصــي اللجنــة بــقر تُناــال الد لــة اللــرا ،علــى ج ـ الســرعة ،ــجال طنيــا
لألشـخاص املقــاب بــامل مل أر تــوحر احلمامــة للنسـاء الفتيــاا املقــاباا بــامل مل .من غــي
أر تكفــل الد لــة اللــرا إجــراء رقيقــاا حعليــة مجيــع الاــكا ى املتعلقــة بــالعنف ضــد
النساء الفتياا املقاباا بامل مل ،واكمة مرتكيب لاب اقرالم حرش العقوبـاا املاللمـة
علي م عند إنيانت م.
االجتا بالنساء ا تغالل ال غاء
 - 32ح ترحب اللجنة باعتماني قانور (حظر) االجتا باألشخاص هترمـب األشـخاص
عــا  ،3112ح نـ ال مــزال مســا لا القلــمل ألر الد لــة اللــرا لــي بلــد مــو بلــدار املناــق
الع و املققد لالجتـا بالنسـاء الفتيـاا لغـرش اال ـتغالل اقنسـي العمـل املـزنيل باـكل
أ ا ــي .كمــا تاــعر اللجنــة بــالقلمل لعــد تــواحر بيانــاا باــقر مــدى انتاــا تــالرة االجتــا
باألشخاص ،أ برامج ودنية للتوعية بوجوني آلية طنية ل حالة حيما متعلمل باالجتـا بال اـر
الد لة اللرا .مسا لا أمضا القلمل ألر حظر ال غاء مبوجـب قـانور اقـرالم ال جيـر الللـب
على ال غاء .كما تاعر اللجنة بالقلمل لعد جوني برامج ترمي إىل التقد لل غاء ،مبـا ذلـج
برامج اعتزال ال غاء لتاجيع النساء على ا قالع عو لاب املما ة.
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 - 35توصي اللجنة بقر تقو الد لة اللرا مبا ملي:
(أ) تكثيــف اق ــوني الراميــة إىل التقــد لأل ـ اب اقا مــة لالجتــا بالنســاء
الفتيــاا ،كفالــة التقليــل ا نيمــاج االجتمــاعي للضــحاما ،بو ــالل من ـ ا إتاحــة حــرص
حقوهلو على املق ى ،املساعدة القانونية الل ية النفسانية  -االجتماعية ،هتي ـة حـرص
بدملة هلو للقيا بقنالة مد ة للدخل؛
(ب) إجراء ني ا ة شا ملة بغية مجع ال ياناا عو نلاق أشـكال االجتـا بالنسـاء
الفتياا ،الي من غي أر تقنَّف حسب السول املنلقة بلد املناق؛
(ج) زمــانية ج ــوني التوعيــة الراميــة إىل تاــجيع ا بــال عــو جــرالم االجتــا
الكاف امل كر عو النسـاء الفتيـاا الـالص مقعـو ضـحية لالجتـا  ،با ضـاحة إىل إحالتـ و
مو خالل آلية ا حالة الوطنية؛
(ني) تكثيف اق وني الراميـة إىل تعزمـز التعـا ر الثنـالي ا قليمـي الـد يل ملنـع
االجتــا  ،بو ــالل من ـ ا ت ــانيل املعلومــاا مواءمــة ا جــراءاا القانونيــة ملقاضــاة املتجــرمو
بال ار ،ال يما مع الد ل األعضاء اقماعة ا منالية للجنوب األحرمقي؛
املق ل عو الربامج احلالية الـي هتـدا إىل
(لـ) تقده بياناا تقرمرلا الد
التقــد لل غــاء ،بس ـ ل من ـ ا جتــره الللــب تنفيــا الــربامج املوج ــة حنــو اعتــزال النســاء
الرا اا ترك ال غاء.
املاا كة

احلياة السيا ية احلياة العامة

 - 36تاــعر اللجنــة بــالقلمل لكــور متثيــل املــرأة ال مــزال متثــيال ناققــا علــى مســتوماا صــنع
القــرا  ،مبــا ذلــج الربملــار اق ــاز القضــالي الســلج الدبلوما ــي ،ــم أر االحكــا
الد ــتو مة رــدني لــدا رقيــمل معــدل  21املالــة علــى األقــل علــى صــعيد متثيــل املــرأة
الربملار .منتاب اللجنة القلـمل باـكل خـاص ألر احلقـة ارـدنية لتعـي النسـاء الربملـار مـو
املناطمل األ بع الد لة اللرا مل تنفاا ،على حنو ما زُعم ،لعد تواحر تارمعاا متكينيـة هلـاب
املعلومـــاا باـــقر األثـــر النـــاجم عـــو نظـــا
الغامـــة .كمـــا مســـا اللجنـــة القلـــمل للـــنق
”تنخونــدال“ االنتخــاع علــى ماــا كة املــرأة احليــاة السيا ــية ،لــو نظــا حيظــر تكــومو
األحزاب السيا ية.
 - 37توصـــي اللجنـــة بـــقر تعتمـــد الد لـــة اللـــرا التـــدابري اااصـــة املؤقتـــة ،حقـــا
للمانية  ) 1 ( 2مو االتفاقية ،التوصية العامـة قـم  ،35التوصـية العامـة قـم  32باـقر
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ماا كة املرأة احلياة العامة ،بغية ا راع رقيمل املاا كة الكاملة املتسـا مة للمـرأة
اهلي اا املنتخَ ة املعيَّنة ،مبا ذلج اق از القضالي السـلج الدبلوما ـي .عـال ة
على ذلج ،من غي أر تُجر الد لة اللرا ني ا ة شاملة عو العوالمل الي تواج ا النسـاء
الرا اا الترش للمناصب السيا ية نتيجة لنظا ”تنخوندال“ االنتخاع.
مسقلة اقنسية
 - 31ح تالحل اللجنة اق وني الي ت اهلا الد لـة اللـرا للتقـد للتحـدماا املتقـلة
بتاــرمعاهتا اااصــة باقنســية ،ح رــا تعــرب عــو قلق ــا ألر كــال مــو الد ــتو قــانور اقنســية
متضمو أحكاما رـر األطفـال املولـونيمو لنسـاء ـوازملندماا ألز اج أجانـب مـو احلقـول
على اقنسية ،ـا مزمـد مـو تعرضـ م الـر أر مقـ حوا عـدميي اقنسـية .تالحـل اللجنـة أر
لــاب ا ــة متييزمــة ألرــا ال تنل ــمل علــى الرجــال الســوازملندم عنــد ز اج ــم مــو نســاء
أجن يــاا .كمــا تاــعر اللجنــة بــالقلمل ألنـ مبقتضــى الد ــتو  ،ال جيــوز للنســاء الســوازملندماا
املتز جــاا مــو جــال أجانــب نقــل جنســيت و إىل أز اج ــو علــى قــد املســا اة مــع الرجــال
السوازملندم املتز ج مو نساء أجن ياا.
 - 32توصــي اللجنــة بــقر تقــو الد لــة اللــرا ب لغــاء األحكــا التمييزمــة الــوا نية
قــانور اقنســية لكفالــة إمكانيــة قيــا النســاء ا لســوازملندماا املتز جــاا مــو
الد ــتو
جــال أجانــب بنقــل جنســيت و إىل أز اج ــو أطفــاهلو علــى قــد املســا اة مــع الرجــال
السوازملندم املتز ج مو نسـاء أجن يـاا ،علـى حنـو متواحـمل مـع املـانية  2مـو االتفاقيـة.
عــال ة علــى ذلــج ،توصــي اللجنــة بــقر تضــللع الد لــة اللــرا بــربامج ترمــي إىل كفالــة
أال مق األطفال املولوني ر لنساء وازملندماا متز جـاا مـو جـال ـري ـوازملندم
أطفــاال عــدميي اقنســية ،أر متمتعــوا علــى قــد املســا اة ب مكانيــة احلقــول علــى التعلــيم
الرعامة القحية اادماا األ ا ية األخرى.
التعليم
 - 21الوقت الـا ترحـب حيـ اللجنـة بتل يـمل التعلـيم االبتـدالي ااـاين با تفـاع معـدل
التحاق الفتياا باملدا ع ،ح را تاـعر بـالقلمل إزاء التكـاليف ـري امل اشـرة املترت ـة علـى التعلـيم
االبتدالي .كما مسا اللجنة القلمل إزاء اايا اا القالمة على القوالـب النمليـة الـي تعتمـدلا
الفتياا حيما متعلمل باملواضـيع الـد اا الد ا ـية ،حيـ كـثريا مـا متجـنَّب متابعـة الـد اا
العلمية .تاعر اللجنة أمضا بالقلمل إزاء ما ملي:
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(أ)
نتيجة للحمل

تزامد عدني الفتياا الالص منقلعو عو الد ا ة ،حيدث ذلج باـكل ليسـي
و املرالقة؛

(ب) انتاا حاالا االعتداء العنف اقنسي الـي مرتك ـ ا املعلمـور ـمل الفتيـاا
املــدا ع ،انتاــا حــاالا االعتــداء العنــف اقنســي علــى طرمــمل الــالاب إىل املد ــة
العونية من ا؛
(ج) قلــة تــواحر التربيــة الــي تاللــم كــل ح ــة عمرمــة موضــوع القــحة احلقــوق
اقنســـية ا ابيـــة املـــدا ع ،نتيجـــة للقيـــوني الثقاحيـــة القالمـــة ألر التربيـــة اقنســـية تُعتـ ـرب
موضوعا ورَّما؛
(ني) عــد تــواحر تــدابري منا ـ ة لتجــره العقــاب ال ــدين منــع ا ــتخدام
السياقاا ،ال يما املدا ع.

مجيــع

 - 21توصي اللجنة بقر تقو الد لة اللرا مبا ملي:
إزالـة التكـاليف ـري امل اشـرة للتعلـيم االبتـدالي ،مثـل نيحـع تكـاليف الــز ل
(أ)
املد ــي ،ل كفالــة أر متــواحر جمانــا أر مكــور متاحــا للفتيــاا ،ال ــيما الــالص منــتم إىل
أُ ر حقرية؛
(ب) اعتمــاني تــدابري ملنــع إزالــة مجيــع أشــكال االعتــداء العنــف اقنســي ضــد
الفتياا املدا ع كفالة معاق ة مرتكيب لاب األحعال بالاكل املاللم؛
(ج) تاــــجيع الفتيــــاا الاــــاباا علــــى اختيــــا جمــــاالا ني ا ــــية مِ َــــو
ري تقليدمة ،بو الل من ا اعتماني التدابري اااصـة املؤقتـة ،تنفيـا بـرامج هتـدا إىل إ ـداء
املاــو ة إىل الفتيــار الفتيــاا باــقر النلــاق الكامــل للخيــا اا التعليميــة املتاحــة بغيــة
تاجيع م على اختيا جماالا ني ا ية مِ َو ري تقليدمة؛
(ني) احلد م و عدني الفتيـاا الـالص متسـربو مـو املـدا ع مـو خـالل تاـجيع و
على العونية إىل الد ا ة بعد ا اب؛
(لـ) إنيماج التثقيف املاللم لسو التالميا موضوع القحة احلقوق اقنسـية
ا ابيــة ضــمو املنــالج الد ا ــية ،مبــا ذلــج التربيــة اقنســية الاــاملة للمرالقــاا
املرالق مبا متنا ل ا ة لوك جنسي متسم باملسؤ لية؛
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( ) حظــر العقــاب ال ــدين اعتمــاني تــدابري هتــدا إىل إزالــة ا ــتخدام مجيــع
الســــياقاا ،ال ــــيما املــــدا ع ،تعزمــــز ا ــــتخدا أشــــكال التقنيمــــب ــــري القالمــــة
على العنف.
العمالة
ـوق العمـل،
 - 23مسا اللجنة القلـمل إزاء ا ـتمرا التمييـز امل ـين بـ املـرأة الرجـل
تركــز النســاء الوتــالف املنخفضــة األجــر مــو االقتقــاني ــري الرجــي .كمــا تاــعر اللجنــة
ُّ
بالقلمل إزاء عـد امتثـال القلـاع ااـاص ألحكـا قـانور العمـل الـا مـن ل علـى مـن إجـازة
أمومة لفترة  13أ وعا .تاعر اللجنة أمضا بالقلمل إزاء عد جـوني أحكـا قـانور الد لـة
اللرا رظر حظرا صرحيا املضامقة اقنسية مكار العمـل ،عـد القيـا حـىت اآلر باعتمـاني
مار ع قانور العمل الا متضمو لاا النوع مو األحكا .
 - 22تللب اللجنة إىل الد لة اللرا القيا مبا ملي:
تكثيف اق وني امل ا لة لتعزمز نيخول املـرأة
(أ)
من ا توحري التد مب امل ين التقين؛

االقتقـاني الرجـي ،بو ـالل

(ب) تعزمـــز اق ـــوني الراميـــة إىل القضـــاء علـــى أ جــ عـــد املســـا اة اهليكليـــة
التمييــز امل ــين االجتــال األحقــي الرأ ــي علــى الســواء ،اختــاذ تــدابري لتضــييمل ــد
الفجوة األجو ب اقنس  ،بسُل منـ ا ا ـ تعراش األجـو بانتظـا القلاعـاا الـي
تتركز حي ا النساء؛
(ج) إجــراء عمليــاا تفتــيم منتظمــة أمــاكو العمــل إنفــاذ امتثــال أ بــاب
العمل القلاع اااص لقوان العمل ،خباصة حيما متعلمل ب جازة األمومة؛
(ني) القيا  ،على ج اال تعجال ،باعتماني تاـرمعاا شـاملة ملكاححـة املضـامقة
اقنسية مكار العمـل ،متاـيا مـع التوصـية العامـة قـم  12القـاني ة عـو اللجنـة باـقر
العنف ضد املرأة.
القحة
 - 22ترحب اللجنة باعتماني برامج ما ق ل الوالنية املعَدَّة للوقامـة مـو انتقـال عـد ى حـري ع
نق املناعة ال ارمة ا مدز مو األ إىل اللفل .م ذلج ،ال مزال مسا اللجنـة القلـمل إزاء
ا تفاع معدل انتاا حري ع نقـ املناعـة ال اـرمة ا مدز عمليـاا ا ج ـاش السـرمة ،لـو
ما أ م ا تفاع معدل حياا األم اا السنواا األخرية.
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 - 25تللب اللجنة إىل الد لة اللرا القيا مبا ملي:
تكثيف اق ـوني لتنفيـا اال ـتراتيجياا الراميـة إىل مكاححـة حـري ع نقـ
(أ)
املناعـة ال اــرمة ا مدز ،خباصــة اال ــتراتيجياا الوقاليـة ،مواصــلة تــوحري العــالج املضــاني
للفري ـــاا العكو ـــة جمانـــا قميـــع النســـاء الرجـــال املقـــاب بفـــري ع نقـ ـ املناعـــة
ال ارمة ا مدز ،مبو حي م احلوامل ،ذلج ملنع انتقال العد ى مو األ إىل اللفل؛
(ب) تكثيـف اق ـوني الراميـة إىل احلـد مـو حـاالا حيـاا األم ـاا ،مـو ق يــل
تقده خدماا ا ج اش املقمور خدماا الرعامة مرحلة ما بعد ا ج اش.
املرأة الرمفية
 - 26ريا اللجنة علما جب وني الد لة اللرا حلمامـة احلقـوق املتسـا مة حيـازة األ اضـي
مبوجــب املــانية  311مــو الد ــتو  ،لكنـ ا تاــعر بــالقلمل ألر امل ـرأة ،ال ــيما املــرأة الرمفيــة،
ال تــزال تواج ـ عوالــمل حيــازة األ ش بسـ ب انتاــا القــوان اهلياكــل العرحيــة التمييزمــة.
كمــا تعــرب اللجنــة عــو قلق ــا إزاء التقــا مر الــي تفيــد بــقر املــرأة تُســت عد إىل حــد بعيــد مــو
املاــا كة صــنع القــرا باــقر مســالل التنميــة الرمفيــة السيا ــاا الرمفيــة نتيجــة ال ــتمرا
انتاا النماذج االجتماعية الثقاحية السل ية حيما خي ماا كت ا .تاعر اللجنة أمضـا بـالقلمل
إزاء عد جوني حرص عمل مد َّة للدخل كي تستفيد من ا املرأة الرمفية.
 - 27تللب اللجنة إىل الد لة اللرا القيا مبا ملي:
(أ)
املناطمل الرمفية؛

إزالة مجيع احلواجز الثقاحية الي تقيِّد حيـازة املـرأة لأل اضـي ،ال ـيما

(ب) تس يل ماا كة املرأة
التنمية الرمفية؛

عملية صنع القرا حيما متعلمل بـربامج

يا ـاا

(ج) مواصلة تو يع حرص حقول املرأة على التمومل ال ـالأل القـغر االلتمـار
ال ـالأل القـغر بق ـعا حالـدة منخفضـة ،لتمكينـ ا مـو املاـا كة األناـلة املـد َّة للــدخل
م اشرة أعماهلا التجا مة اااصة.
الف اا ارر مة مو النساء
 - 21ريا اللجنة علما بتقده الد لة اللرا مِنَحـا ماليـة صـغرية لك ـا السـول ،بـاق وني
امل ا لة لتحس حياة النساء ذ اا ا عاقة األ امل ،لكن ا تاـعر بـالقلمل لعـد تـواحر بيانـاا
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مقــنفة باــقر التحــدماا الــي تواج ــا لــاب الف ــاا مــو النســاء
مبوجب االتفاقية.

الســعي للتمتــع قــوق و

 - 22تللب اللجنة إىل الد لة اللرا القيا مبا ملي:
إمالء التما خاص الحتياجاا النساء املسـنَّاا ،النسـاء ذ اا ا عاقـة،
(أ)
النســاء األ امــل ،لكفالــة متــتع و بفــرص متســا مة مــع ريلــو احلقــول علــى الرعامــة
القحية التد مب العمل احلقوق األخرى؛
(ب) مجــع بيانــاا مقــنفة باــقر حالــة النســاء املســناا النســاء ذ اا ا عاقــة
األ امل ،مع التركيز على أشكال التمييز الي مواج ن ا ااتمع.
املسا اة أما القانور األللية القانونية
 - 21تعرب اللجنة عـو قلق ـا ألر الد لـة اللـرا ُت قـي علـى م ـدأ السـللة الز جيـة الـا
مُجرني النساء مو األللية القانونية نيا ة تلكـاهتو مـو حـع الـدعا ى ني ر مواحقـة أز اج ـو
عندما مكور الز اج قالما على أ اع امللكية ري املاتركة الـا ال مُسـقِا السـللة الز جيـة،
الا قد ميتد بعض احلاالا إىل السللة الز جية أل رة الز ج.
 - 21من غــي أر تُلغــي الد لــة اللــرا م ــدأ الســللة الز جيــة لكفالــة االمتثــال التــا
للمانية  15مو االتفاقية ،ي تتمتع املـرأة بقلليـة قانون يـة اثلـة أللليـة الرجـل ،تـتمكو
مو إبرا العقوني إنيا ة املمتلكاا ،مو حـع الـدعا ى مـع إتاحـة حـع الـدعا ى ضـدلا،
باعت ا ذلج حقا مو حقوق ا.
الز اج العالقاا األ َرمة
 - 23تالحــل اللجنــة اللــابع املعقــد لنظــامَي الــز اج العــر املــدين الد لــة اللــرا،
ــا مترتــب عليـ آثــا اقتقــانيمة تلفــة ،تاــعر بــالقلمل إزاء انعــدا الــوعي لــدى النســاء باــقر
اايا اا املتاحة هلو النتالج املترت ة على ذلج .كما مسا اللجنـة القلـمل ألر الد لـة اللـرا
تُ قي على م دأ ”التققري“ إطا قانور اللالق ،كالج لعد تواحر معلومـاا باـقر األثـر
االقتقاني الناجم عو لاا امل دأ على النساء عند تقسيم املمتلكـاا النظـا املـايل للز جيـة،
خباصة مىت ث ت أر املرأة مققرة حالة اللالق.
 - 22تاري اللجنة إىل توصـيت ا العامـة قـم  32باـقر اآلثـا االقتقـانيمة املترت ـة علـى
الــز اج العالقــاا األ َــرمة علــى حســخ ما ،تللــب إىل الد لــة اللــرا الفقــل ب ـ
أ اب اللالق القالمة على التققري توزمع املمتلكاا النظا املايل للز جية.
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الرب توكول االختيا

تعدمل املانية  )1 ( 31مو االتفاقية

 - 22تاجع اللجنة الد لة اللرا على التقـدممل علـى الرب توكـول االختيـا امللحـمل
باالتفاقيــة املواحقــة ،أقــر ب قــت كــو ،علــى تعــدمل املــانية  )1 ( 31مــو االتفاقيــة
حيما متعلمل بوقت اجتماع اللجنة.
إعالر من اج عمل بيج
 - 25تللـــب اللجنـــة إىل الد لـــة اللـــرا اال ـــتعانة بــ عالر منــ اج عمـــل بـــيج
ج ونيلا امل ا لة لتنفيا أحكا االتفاقية.
األلداا ا منالية لأللفية إطا التنمية ملا بعد عا 3115
 - 26تدعو اللجنة إىل إنيماج منظـو جنسـاين ،حقـا ألحكـا االتفاقيـة ،مجيـع اق ـوني
الرامية إىل رقيمل األلداا ا منالية لأللفية إطا التنمية ملا بعد عا .3115
النار
 - 27تاــري اللجنــة إىل التــزا الد لــة اللــرا بتنفيــا أحكــا االتفاقيــة بقــو ة من جيــة
مسـتمرة .رـ الد لـ طة اللـرا علــى إمـالء االلتمـا  ،عــل ـ يل األ لومــة ،لتنفيـا لــاب
املق ــل.
املالحظــاا ااتاميــة التوصــياا بــدءا مــو اآلر حــىت تقــده التقرمــر الــد
لالج ،ح ر اللجنة تللـب ناـر لـاب املالحظـاا ااتاميـة الوقـت املنا ـب ،باللغـاا
الرجيــة للد لــة اللــرا ،لــدى مؤ ســاا الد لــة ذاا القــلة ،علــى مجيــع املســتوماا
(الوطين ا قليمي ارلي) ،ال يما لدى احلكومـة الـوزا اا جملـا النـواب جملـا
الاــيون الســللة القضــالية ،حــىت متســىن تنفيــالا تنفيــاا تامــا .تاــجع اللجنــة الد لــة
اللـرا علــى التعــا ر مــع مجيــع أصــحاب املقـلحة املعنــي  ،مثــل ابلــاا أ بــاب العمــل،
النقابــاا العماليــة ،منظمــاا حقــوق ا نســار ،منظمــاا الــدحاع عــو حقــوق املــرأة،
اقامعـــاا مؤ ســـاا ال حـــوث ـــالا ا عـــال  .توصـــي بـــقر جيـــر ناـــر لـــاب
املالحظــاا ااتاميــة بقشــكال ماللمــة علــى مســتوى ااتمــع ارلــي ،حــىت متســىن تنفيــالا.
با ضـــاحة إىل ذلـــج ،تللـــب اللجنـــة إىل الد لـــة اللـــرا أر تواصـــل ناـــر االتفاقيـــة
الرب توكول االختيـا امللحـمل هبـا السـوابمل القضـالية ذاا القـلة ،التوصـياا العامـة
للجنة ،على مجيع أصحاب املقلحة.
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املساعدة التقنية
 - 21توصي اللجنة بقر تنظر الد لة اللرا التماع املسـاعدة الد ليـة بـقر تسـتفيد
مـــو املســـاعدة التقنيـــة املقدمـــة جمـــال ضـــع تنفيـــا برنـــامج شـــامل م ـــدا إىل تنفيـــا
التوصــياا الــوا نية أعــالب االتفاقيــة ككــل .تللــب اللجنــة إىل الد لــة اللــرا أمضــا
أر تواصل تعا را مع الوكاالا املتخققة الربامج التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
التقدممل على املعالداا األخرى
 - 22تالحــل اللجنــة أر مــو شــقر التــزا الد لــة اللــرا بالقــكوك الد ليــة الرليســية
التسعة املتعلقة قوق ا نسار( )1أر معزز متتـع املـرأة قـوق ا نسـار احلرمـاا األ ا ـية
مجيع جوانب احلياة .لالج تاجع اللجنة الد لة اللرا على النظر التقـدممل علـى
االتفاقي ة الد لية حلمامة مجيـع األشـخاص مـو االختفـاء القسـر االتفاقيـة الد ليـة حلمامـة
حقــوق مجيــع العمــال امل ــاجرمو أحــراني أ َــرلم ،اللــت مل تقــ الد لــة اللــرا بعــد
طرحا حي ما.
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 51تللب اللجنة إىل الد لة اللرا أر تقد  ،ضور نت  ،معلوماا خليـة عـو
االواا املتخاة لتنفيا التوصياا الوا نية الفقرت  31 2أعالب.
إعداني التقرمر املق ل
 - 51تـــدعو اللجنـــة الد لـــة اللـــرا إىل أر تقـــد تقرمرلـــا الـــد
مولي .3111

الثالــ

متـــوز

 - 53تللب اللجنة إىل الد لة اللرا ات اع امل انيمب التوجي يـة املنسـقة لتقـده التقـا مر
مبوجب املعالـداا الد ليـة حلقـوق ا نسـار ،مبـا
أ ا ية موحدة

ثالمل خاصة مبعالدة بعين ا

ذلـج امل ـانيمب التوجي يـة لتقـده ثيقـة

(HRI/MC/2006/3

.)Corr.1

__________
( )1الع ـــد الـــد يل ااـــاص بـــاحلقوق االقتقـــانيمة االجتماعيـــة الثقاحيـــة؛ الع ـــد الـــد يل ااـــاص بـــاحلقوق
املدنية السيا ية؛ االتفاقية الد لية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنقـر ؛ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة؛ اتفاقيــة منالضــة التعــامب ــريب مــو ضــر ب املعاملــة أ العقوبــة القا ــية
أ الالإنسانية أ امل ينـة؛ اتفاقيـة حقـوق اللفـل؛ االتفاقيـة الد ليـة حلمامـة حقـوق مجيـع العمـال امل ـاجرمو
أحراني أ رلم؛ االتفاقية الد لية حلمامة مجيع األشخاص مو االختفاء القسـر ؛ اتفاقيـة حقـوق األشـخاص
ذ ا عاقة.
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