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البند  4من جدول األعمال املؤقت*
النظر يف التقارير املقدَّمة من الدول األطراف
مبوجب املادة  18مـن اتفاقيــة القضــاء عـلى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

قائمــة بالقضــايا واأللــالة املتع لبقــة بــالتقرير اقــامع للتقريــرين الــدوري
الرابع واخلامس لناميبيا
الوضع القانوين لالتفاقية واإلطار القانوين
 - 1يرجى إيراد أمثلة إضافية عن القضايا أو الـدعاو الـن نظـري فياـا ا،ـا ما يف ـال
وجودهــاا والــتَدمت فياــا ا،ــا م الوطنيــة ا تفاقيــة يف تفســق القــانون يف الدولــة ال ــرفا
وما هي اخل واي الن مت اختاذهـا لنرـر املال ظـاي اخلتاميـة والتو ـياي ال ـادرة عـن اللجنـة
يف الدولة ال رف؟ وما هي التدابق املُزمع اختاذهـا حلـ ب أوجـه التضـار بـ القـانون الوضـعي
والقــانون العــريف ومعاقــة املمارلــاي الــن متيــز ضــد املــرأة والفتــاة؟ ومــا هــي التحــدياي الــن
ين وي علياا النظام القانوين التعدُّدي بالنسبة لتمتع املرأة حبقوقاا يف الدولة ال رف؟
 - 2ويرجــى طــرر تقريــر ملســتكم عــن التقــدُّم ا،ــرز مــن أجـ اختــاذ التــدابق الترــريعية
التاليــةم مرــروق القــانون برــ ن ا عتــراف حبــا ي الــزواع العــريف وعلــى دــو مــا يــرد يف
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* .CEDAW/C/61/1
)14-64933 X (A

301214

**1464933

180215

CEDAW/C/NAM/Q/4-5

ومرروق قانون رعاية ومحاية ال ف الحي يعالِج بدور أمر السن القانوين للزواعا فضـالز عـن
املمارلــاي الثقافيـــة الضـــارة ومرـــروق قـــانون املرـــترواي الـــحي يكفــ مســـاواة اقنســ
والتمك ا قت ادي للمرأة ومرـروق املمتلكـاي الزواجيـة الـحي يت ـ بتقسـيم املمتلكـاي
الزواجية ومرروق قانون ال الق الحي ي رر نظاماز لل ـالق ريـق النـاجم عـن يف ـ يف الـة
الفسخ البائن للزواع (CEDAW/C/NAM/4-5ا الفرق .)1()1-2
مجع البياناي
 - 3يرجى ِذ ر التدابق ا،دَّدة الـن مت اختاذهـا ملعاقـة مرـكلة ق ـور تبويـب البيانـاي مبـا
يتــيا الفاــم الكام ـ ألدــر التــدابق املتَــحة يف ايــا ي القانونيــة والسيالــيةا ومبــا مــن ش ـ نه
الت ــدي للتمييــز علــى ألــاو اقــنس أو النــوق يف الدولــة ال ــرف .وب ــورة ــدَّدة مــا هــي
التدابق الن مت اختاذها حل ب أوجه التضار يف م ادر البياناي ومناجياي البحث؟
اآللية الوطنية للناوض باملرأة
 - 4يلرار إىل أن اللجنة املعنية بالقضايا اقنسـانية لبـت لباـا فِـرق عمـ علـى املسـتوي
الوطين واإلقليمي .برجاء تقدمي معلوماي عن الو يـاي املسـندة إىل تلـل الفِـرق وعـن املـوارد
املعتمدة يف امليزانية اخلا ـة اـا .مـا يرجـى توضـيا ليـاي التنسـيم القائمـة بالفعـ مبـا يتـيا
للمنظمــاي النســائية للــب املرــار ة يف عمليــاي خت ــيي وتنفيــح وتقيــيم السيالــاي وال ـ امج
اقنسانية .ويرجى تقدمي معلوماي عن األدر الناجم عن ممارلـة وضـع ميزانيـاي مراعيـة للبلعـد
اقنساينا على دو ما تض لع به وزارة مساواة اقنس ورفا ال ف ا وعن املد الحي مت بـه
مراعاة البلعد اقنساين يف مجيع انيا احلكوميةا فضالز عن دور منظمـاي ايتمـع املـدين فيمـا
يتعلبم بالناوض حبقوق املرأة والتنسيم القائم ب جااي ا ت ال الن عينتاا الوزارة املـح ورة
وعددها  . 48ما يرجى تقدمي معلوماي عـن التقـدُّم ا،ـرز يف تنفيـح السيالـة الوطنيـة املعنيـة
باقنس (.)2020-2010
إتا ة للب العدالة
 - 5يرجى تقدمي معلوماي عن التدابق املتَحة إلزالة احلواجز املتعددة الن تواجااـا املـرأة
ال ال ـور النم يـة السـلبية املقولبـةا
من يث إمكانية و ونا إىل لا ة العدالةا ومن ذلل مث ز
والتحيُّزاي واملواقف املتَحة جتا النساء من ضحايا العنـف علـى ألـاو جنسـاين و ا ـة مـن
__________
( )1ما مل يوضَّـا ـالف ذلـل فـرن أرقـام الفـروق ترـق إىل التقريـر اقـامع للتقريـرين الـدوري الرابـع واخلـامس
للدولة ال رف.
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جانب مسؤويل إنفاذ القوان  .ما يرجى تقدمي معلوماي عن التدابق الن يتم اختاذهـا لزيـادة
معد ي ا،ا ماي واإل دانـاي يف اقـرائم اقنسـية ويفا ـة ا ريت ـا باعتبـار أضـا منَفضـة
للغاية (الفرق  .)1/3ما يرجى توضيا عدد القضايا والتحقيقاي وا،ا مـاي املسـجَّلة عـن
انتاا اي قوق املرأة ويفا ة العنف ضد املرأةا باإلضـافة إىل طبيعـة العقوبـاي الـن فُرضـت
علــى اقنــاةا ومــا هــي اقاــود املبحولــة لتحسـ قــدرة ومعــارف الســل اي القضــائية وق ــاق
التعليم وايتمع املدين واقماور العام فيا يت مبساواة اقنس و قوق املرأة .ويرجى تقـدمي
معلومــاي عــن التــدابق الــن يــتم اختاذهــا للت ــدي للتحــدياي املرتب ــة بتكــاليف الو ــول إىل
لا ة العدالةا واحلاجة إىل ضمان توافر املعونة القانونية وللـب إتا تـاا بالنسـبة قميـع النسـاء
من الرعو األ لية.
التدابق اخلا ة املؤقتة
 - 6أشق إىل أن قنـة اإلن ـاف يف لـال العمـ لمفـت معاـد املـوارد والبحـو يف لـال
العم بتقييم أدـر قـانون اإلجـراءاي الت ـحيحية (الترـغي ) (القـانون رقـم  29لعـام )1998ا
وأضا أفادي بوجود ا ي ما زالت واضحة من عدم املسـاواة بـ اقنسـ يف معظـم مواقـع
العمـ (الفــرق  .)1-4ويرجــى تقــدمي معلومــاي برـ ن نوعيــة التــدابق اخلا ــة املؤقتــة املُزمــع
اختاذهاا ومىت ليتم العم اا من أج التعجي بتحقيم املساواة حبكم األمر الواقـع ومبـا ققـم
م لحة املرأة يف مجيع ايا ي الن تغ ياا ا تفاقيةا و ليما يف لال الترـغي ومواقـع لـنع
القرار ويف ال ملانا وما هي التدابق املتَحة الياز لتـدعيم فاـم التـدابق اخلا ـة املؤقتـة بالنسـبة
للناوض باملرأة وتنفيح الدولة ال رف لتلل التدابق؟
ال ور النم ية املقول بة واملمارلاي الضارة
 - 7يلرــار إىل أن ”اآلراء التقليديــة الــن تــرتبي ب ـ دوار اقنس ـ ريالب ـزا مــا تكــون مت ــلة
بعمما وأن على احلكومة أن هتتم مبا يكفـ موا ـلة اقاـود املبحولـة ملكافحـة ال ـور النم يـة
املقولبــة (الفــرق  .)3/2ويرــار ــحلل إىل أن هنــاا هتاون ـزا إزاء مســتو معــيَّن مــن العنــف
املرتكــب علــى ألــاو جنســاين ب ـ والســمار بــه يف إطــار الثقافــة التقليديــة (الفــرق .)2-14
ويرجى تقـدمي معلومـاي عـن التـدابق ا،ـدَّدة الـن تلزمِـع الدولـة ال ـرف اختاذهـا للقضـاء علـى
املواقف النم ية التقليدية املتجحبرة فيما يتعلبم ب دوار النساء يف ايتمع وما يت بـالعنف علـى
ألاو جنساين .ويف مال ظاهتا اخلتاميـة السـابقةا أعربـت اللجنـة عـن قلقاـا برـ ن أدـر قـانون
السل اي التقليدية (القانون رقم  25لسنة  )2000الحي يع ـي احلـم للسـل اي التقليديـة يف
اإلشراف على القانون العريف وضـمان مراعاتـه بينمـا كـن لـبعد بنـود منـه أن تـؤدي إىل أدـر
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لليب بالنسـبة للمـرأة (CEDAW/C/NAM/CO/3ا الفقـرة  .)16ويرجـى توضـيا مـا إذا انـت
الدرالــة الراميــة إىل تقيــيم أدــر تنفيــح قــانون الســل اي التقليديــة وقــانون ا،ــا م ايتمعيــة قــد
جري على النحو املو ى به (املرجع نفسها الفقرة  .)17ويف الة إجناز هـح الدرالـة فمـاذا
انت النتائج؟
 - 8يرجى شرر التدابق املتَـحة للقضـاء علـى املمارلـاي الثقافيـة الضـارة بالنسـبة إلر
األرملة واملمارلاي اقنسية ا لتااللية و ا ي زواع األطفـال يف الدولـة ال ـرف .ويرجـى
ال عـن اقـزاءاي الـن يـتم فرضـاا علـى
تقدمي بياناي بر ن مد انترار هـح املمارلـاي فضـ ز
مرتكبياا.
العنف ضد املرأة
 - 9يلرار إىل أن ”عدد ا ي ا ريت ا و او ي ا ريت ا املُفاد عناا لـنة قـد
زاد عن الضِعف منح ا لـتقاللا بـرريم أن السـكان مل يزيـدوا إ ب بنسـبة  39يف املائـة (الفـرق
 .)1-3ويرجــى تقــدمي معلومــاي بر ـ ن فعاليــة التــدابق املتَــحة ملكافحــة العنــف ضــد املــرأة
و ا ة ا ريت ا والعنف األُلري .وب ورة ـدَّدةا يرجـى تقـدمي معلومـاي ملسـتكملة عـن
التقدُّم ا،رز بالنسبة للمقتر اي املعتمدة يف اجتماق ريق عادي يلس الـوزراءا علقـد يـوم 20
شــباف/ف اير ( 2014وارد ذ ــر يف يف ــا الــرئيس بتــاريخ  21شــباف/ف اير) مــن أجــ
تردي د شروف اإلفـراع بكفالـة يف ـا ي ارتكـا العنـف علـى ألـاو جنسـاينا و ـو
تعدي قانون اخلدمـة يف اإل ـال ياي (القـانون رقـم  9لسـنة  )2012مـن أجـ رفـد العفـو
عــن األشــَا املــدان بارتكــا جــرائم العنــف علــى ألــاو جنســاينا إضــافة إىل تقــدمي
ترريعاي تفرض أ كامـاز بالسـجن امل ـول علـى األشـَا املـدان بارتكـا جـرائم العنـف
على ألاو جنساينا وضمان أن حتتوي املنـاهج الدرالـية علـى معلومـاي مت ـلة مبنـع العنـف
على ألاو جنساين فضالز عن ال رق الكفيلة بتعزيز وعـي الرـبا اـحا األمـرا و ـحلل شـن
محلة ملكافحة العنـف علـى ألـاو جنسـاين واملبـادرة إىل تتبُّـع التحقيقـاي وا،ا مـة يف قضـايا
العنف املُرتكَب على ألاو جنساينا وطرر برنامج حلماية الرـاود مبـا يكفـ إلـبام احلمايـة
علـــى الرـــاود الـــحين يـــدلون برـــاادهتم ضـــد األشـــَا املتـــام بارتكـــا العنـــف علـــى
ألاو جنساين.
 - 10يرجى الرد على التقارير الـن تفيـد بـ ن ارتفـاق مسـتوياي العنـف يف الدولـة ال ـرفا
ويفا ــة ــا ي ا ريت ــا وجنايــاي القتـ الــحي يرتكبــه أقــر الرــر اءا إ ــا يـ جزئيـزا
نتيجــة نامجــة عــن ضــعف تنفيــح القــانون ولــوء التنســيم بالنســبة لـ امج العنــف علــى ألــاو
جنسـاينا إضـافة إىل رييــا خت ـيو األمــوال الالزمـة للت ــدي للعنـف املُرت َكــب علـى ألــاو
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جنساين .ويتعلبم السؤال مباهية التدابق الن مت اختاذها للرد على العنف الحي يسـتادف النسـاء
امل اباي بفقوو نقو املناعة البررية وما ي ا ِب ذلل من قلة اإلبالم عن هحا الـنمي مـن
العنف .ويرجى تقدمي معلوماي عن عدد أما ن املـ و املتا ـة و جـم التمويـ الـحي تقدمـه
الدولة ال رفا وعن أوامر احلماية ال ادرة واخل وف اناتفية السايفنة الن مت إنراؤها وماهيـة
التــدابق الــن تلتَــح مــن أج ـ الت ــدي للتحــدياي املادلــة لــد تنفيــح قــانون مكافحــة العنــف
األُلري (القانون رقم  4لسنة  .)2003ويرجى حلل تقدمي معلوماي ملستكملة عن التقـدُّم
ا،ـــرز يف تنقـــيا قـــانون مكافحـــة ا ريت ـــا (القـــانون رقـــم  8لســـنة  )2000يف ضـــوء
التو ياي املتعلقة بالتعديالي الن ري النظر فياا من جانـب قنـة إ ـالر وت ـوير القـوان
(الفرق .)1-3
ا تجار وا لتغالل ألريراض البغاء
 - 11أشق إىل أن الدولة ال رف اض لعت على املستو الوطين برجراء درالة ألالية عـن
ا تجار بالبرر يف ناميبيا يف عام  .2009وقد وجدي الدرالة أن األطفـال يتعرضـون لالجتـار
ام من بلدان لاورة ألريـراض العمـ وا لـتغالل اقنسـيا بينمـا يـتم ا جتـار ألالـزا بالنسـاء
البالغاي ألريراض ا لتغالل اقنسي (الفرق  .)2-6وأشق حلل إىل أنه لـيتم إجـراء مزيـد
من البحو قُر ضاية عـام ( 2011الفـرق  .)6-4ويرجـى تقـدمي معلومـاي مسـتكملةا مبـا
يف ذلــل النتــائج املتح ــلةا بر ـ ن مــا إذا ــان قــد مت إجــراء مزيــد مــن البحــو ا مــع تقــدمي
معلوماي ملستكملة عن عدد ا،ا ماي واإلدانايا فضالز عن طبيعة اقزاءاي املفروضـة علـى
اقناة الضالع يف ا جتار بالنساء والفتياي.
 - 12يلرــار إىل أن البغــاء ريــق مرــروقا وأن النســاء الضــالعاي يف ممارلــة البغــاء بالدولــة
ال رف خيضـعن ألشـكال متنوعـة مـن العنـف ممـا يسـاهم يف الـة تعرُّضـان لو ـابة بفـقوو
نقو املناعة البررية/اإليدز (الفـرق  .)1-6ويلـح َر أن الدرالـاي الـن مت إجراؤهـا يف الدولـة
ال رف ترق إىل أن السبب اقحري للبغـاء يتمثبـ يف الفقـر والب الـة (الفـرق  1-6و .)4-6
ويرجى توضيا التدابق املتَحة ملعاقة نقو التموي مبا تضـرري معـه بـرامج إبعـاد املـرأة عـن
ممارلة البغاءا ما يرجى تقدمي معلوماي عن التدابق ا،ددة املتَـحة اليـاز حلمايـة املـرأة الـن
متارو البغاء من العنف واإل ابة بفقوو نقو املناعة البررية.
املرار ة يف احلياة السيالية والعامة
 - 13يلرــار إىل ا افــاض الرــديد يف متثي ـ املــرأة يف اقمعيــة الوطنيــة واحلكــم ا،لــي ويف
اخلدمــة املدنيــة والسـلل القضــائي (الفرعــان  1-7و  .)3-7ويرــار ــحلل إىل أنــه بــرريم أن
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متثي املرأة يف البعثاي اخلارجية يعكس تكافؤزا ب اقنسـ بنسـبة  50يف املائـةا إ ب أن معظـم
متثي اإلنا يتم يف املنا ِـب الداعمـة ولـيس يف منا ـب السـفراء (الفـرق  .)8ويرجـى تقـدمي
معلوماي بر ن التدابق ا ،دَّدة الـن يـتم اختاذهـا مبـا يكفـ التمثيـ املتكـافف للمـرأة يف هياـاي
لنع القـرارا لـواء يف لـا ي احليـاة العامـة أو اخلا ـة وبالـحاي يف اقمعيـة الوطنيـة واحلكـم
ا،لي واخلدمة املدنية واملنظماي الدولية والسلل القضائي.
اقنسية
 - 14يلح َر ب ن وزارة الدايفلية وانجرةا قد أطلقت بالتعاون مـع وزارة ال ـحة واخلـدماي
ا جتماعية مرـروعزا وذجيـزا لتسـجي املواليـد يف مسترـفى و يـة ـاتوتوراا يف ونـدهوا يف
عام 2009ا وأن الدولة ال رف خت بي لبدء نراف ملرفـم إ ـدار شـااداي املـيالد بالنسـبة إىل
املسترــفياي األيفــر (الفــرق  .)4-9ويرجــى تقــدمي معلومــاي عــن التقــدُّم ا،ــرز يف هــحا
ال ــددا والتحــدياي املادلــة يف تفعي ـ املرــروق املتعالــم بتســجي املواليــد .مــا يرجــى تقــدمي
بيانـاي مبوَّبـة علـى ألــاو اقـنس والعوامـ األيفـر فيمــا يتعلبـم باألطفـال الـحين مت تســجي
ميالدهم يف الدولة ال رف منح ان الق املرروق.
التعليم
 - 15يلرار إىل أنه يف عام  2009ان عدد ا ي التسـر املت ـلة باحلمـ مـن الدرالـة
هــو 1 735ا و ــان منــاا  96يف املائــة مــن الفتيــايا وأن احلم ـ يــؤدبر علــى الــتمرار بقــاء
املتعلماي بالسـلل املدرلـي (الفـرق  1-10والفـرق  .)8-10ويرجـى تقـدمي معلومـاي عـن
التقدُّم ا،رز يف تنفيح السيالة اقديدة من أجـ منـع ”محـ املتعلبمـاي“ والت ـرف إزاء ا مبـا
يف ذلــل تــوفق املــوارد املَ ــة نــح األريــراضا ومــا هــي التــدابق املتَــحة ملعاقــة املعــد ي
املرتفعة من مح املراهقاي يف الدولة ال رف .وذُ ِر ـحلل أن ”أوليـاء األمـور يل لَـب إلـيام
دفــع م ــاريف التنميــة املدرلــية ولكــن مــن قاــم احل ــول علــى إعفــاءاي يف ظ ـ ظــروف
معيَّنة) .ومع ذلل يلرار يف الوقت نفسه إىل أن اإلعفاءاي تل َبَّم ب ـورة متسـقة وأن اآلبـاء
ليسوا على بينة من يفية احل ـول علياـا (الفـرق  .)2-1-10ويرجـى ذِ ـر التـدابق ا،ـدَّدة
املتَحة لضمان الت بيم املتسم لتلل اإلعفـاءاي مـع تعزيـز الـوعي بـ ـفوف أوليـاء األمـور
بر ن يفية اإلفادة مناا.
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العمالة
 - 16يلرار إىل أن معدل الب الـة بـ ـفوف النسـاء أعلـى بكـثق مـن نظـق بـ ـفوف
الرجــالا وأن النســاء يتر بــزن يف أعمــال تنــدرع ضــمن ن ــاق األُلــر املعيرــية اخلا ــة ويف
ق اعــاي اقملــة والتجزئــة ب ـ ق اعــاي أيفــر (الفــرق  .)1-11ويرجــى تقــدمي معلومــاي
بر ن التدابق املتَحة حتديدزا لتحس ترغي املرأة يف الدولة ال رف .ويظـ السـؤال م رو ـزا
عن املد الحي يتم به التَدام قانون اإلجراءاي الت ـحيحية (العمالـة) يف هـحا ال ـددا ومـا
هي نتائجه .ما يرجى تقـدمي معلومـ اي عـن الن ـاق الكامـ للتـدابق املتَـحة ملعاقـة الف ـ
املاين ب الرجال والنساء يف لال ا لتَدام.
ال حة
 - 17يلرار إىل أنه برريم زيادة إتا ة الرعايـة ال ـحية لـيفم يف الدولـة ال ـرفا إ ب أن األمـر
شاد ارتفاعـاز يف معـدل وفيـاي األماـاي (الفـرق  .)1-3-12ويرجـى تقـدمي معلومـاي عـن
ا لـتراتيجياي والـ امج املعمـول اــا للت ــدي للمسـتوياي املتزايــدة مـن وفيــاي األم .وطبقـزا
للمعلومــاي املتــوافرة للجنــةا فــرن التعقيــداي املرتب ــة باإلجاــاضا متبث ـ دــاين أهــم األلــبا
لوفيــاي األم ( 20.7يف املائــة) .فمــا هــي التــدابق الــن مت اختاذهــا لتيســق اإلجــراءاي اإلداريــة
املع مقــدة واملعوقــة بالنســبة للح ــول علــى املوافقــة علــى اإلجاــاضا وهــو مــا يــؤدبر علــى املــرأة
الفققة ب ورة ريق متنالبة ما يرجى تفسـق التـدابق املتَـحة للتعامـ مـع املرـا املرتب ـة
باإلجااض ريق القانوين ومع قت املواليد أو التَلو من الرضع.
 - 18وطبق ـزا للمعلومــاي امل رو ــة علــى اللجنــة فــرن مرــكلة التعقــيم اإلجباري/القســري
للمــرأةا و ا ــة الــتاداف املــرأة امل ــابة بفــقوو نقــو املناعــة البرــرية أمــر شــائع للغايــة يف
الدولة ال رف .ويرجى شـرر التـدابق املتَـحة حتديـدزا لضـمان أن ق ـ املمارلـون ال بيـون
على املوافقة الكاملة والوا عية من مجيـع النسـاءا ب ـرف النظـر عـن التـانا بالنسـبة لفـقوو
نقو املناعة البررية قب مباشرة إجراءاي التعقيم .مـا يرجـى شـرر اخل ـواي الـن تتَـحها
الدولة ال رف للتحقيم يف الة النساء من ضحايا التعقيم القسـري مـع إتا ـة للـب اإلن ـاف
نن .ويرجى حلل تقدمي بياناي مبوَّبة على ألـاو اقـنس والعوامـ األيفـر وتت ـ بعـدد
األشَا امل اب بفقوو نقو املناعة البررية يف الدولة ال رفا وما هـي التـدابق املتـويفى
اختاذها للت دي لتفري إ ابة األهايل بالفقوو املـح ور و ا ـة النسـاء يف العقـد الرابـع مـن
العمر (الفروق  6-12و  .)7-12ومـا هـو التقـدُّم املُحـرز للتعجيـ باإلجنـازاي الـن حتقبقـت
فيما يت بالوقايـة مـن انتقـال فـقوو نقـو املناعـة البرـرية مـن األم إىل ال فـ منـح إطـالق
اخل ة الوطنية للقضاء عليـه يف عـام  2012وهـي اخل ـة املتعلقـة اـحا األمـر (الفـرق .)6-12
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ويرجى تقدمي معلوماي عن الـة مرـروق القـانون املتعلاـم بال ـحة العقليـة املفـروض أن قـ ب
الترريعاي احلالية الن جتاوزها الزمن.
املرأة الريفية
 - 19يرجى ا لتجابة إزاء ما يفيد ب ن قانون اإل الر الزراعـي ايتمعـي (القـانون رقـم 5
لســنة  )2002ويق ــد إىل زيــادة مــا يتــار للمــرأة مــن األراضــي ايتمعيــة مــن يفــالل إلغــاء
املمارلــة العرفيــة التمييزيــة الــن حتــول ب ـ األرامـ وب ـ البقــاء يف األرض ا،ليــة الــن انــت
خم ة ألزواجان املتوف ا جنم عنه أدر دود يف املناطم الريفية .ويرجـى شـرر التـدابق الـن
يتم اختاذها للت دي للتحدياي الن تـؤدار علـى تنفيـح القـانون يف املنـاطم الريفيـة .مـا يرجـى
ذِ ر التدابق املتَحة ملكافحة ممارلة ”ا لتيالء على املمتلكاي بوضع اليد“ وما هي التـدابق
املعمــول اــا لتعزيــز مرــار ة املــرأة الريفيــةا و ا ــة النســاء مــن الرــعو األ ــلية يف وضــع
السيالاي والترريعاي يف ايـا ي الـن تـؤدار علـى مـا نـن مـن قـوق .ويرجـى أيضـزا تقـدمي
املعلوماي املت لة بال امج املعمول اا اليازا والرامية إىل فالـة مـا يتـار للنسـاء املقيمـاي إىل
أقلية لان من للب الرعاية ال حية وفر العم والتعليم واألرض الزراعية.
تعدي املادة  )1 ( 20من ا تفاقية
 - 20برجاء توضيا التقدُّم الحي مت إ راز دو القبول بتعدي املـادة  )1( 20مـن ا تفاقيـة
فيما يت مبوعد اجتماق اللجنة.
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