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ألف  -مقدمة
 - 1تعــرا اللجنــة عــا تقــدير ا لقيــال الدولــة الرــره بتقــدي تقريري ــا الــدو يل العــابع
والثــاما امل حــديا .وتعــرا أيضــا عــا تقــدير ا للــريفويف اخلريــة للدولــة الرــره علــى قاقمــة
القضايا واأليفثلة اليت طرح ا الفريق العامل ملـا قلـل الـدو ة وترحـل بـالعرف الشـف الـ
قدم ال ف د والت ضيحات األخرى املقدمـة يفا علـى األيفـثلة الـيت وج تـ ا اللجنـة شـف يا أ نـاء
احل ا .
 - 0وتــثا اللجنــة علــى وفــد الدولــة الرــره ال ـ ترأيف ـ ناقــل وزيــر حق ـ ا نعــان
وال ص ل إىل العدالـة يفـي أفـيال رييـرا وضـم عـثلل عـا وزا ة الزـحة ووزا ة شـ ون
املرأة والعكان الضعفاء ووزا ة العدل وحق ا نعـان واللعثـة الداقمـة لـلريو لـدى مكتـل
األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى ب جنيــف .وتعــرا اللجنــة عــا تقــدير ا للحـ ا
اللناء ال جرى بل ال فد واللجنة.

باء  -اجل انل ا جيابية
 - 2ترحــل اللجنــة بالتقــدل ال ـ أحــرز من ـ النظــر ب التقريــر الــدو العــايفد للدولــة
الرـــره ب عـــال  (CEDAW/C/PER/CO/6) 1111ب إجـــراء إصـــالحات تشـــريعية و اصـــة
اعتمايف ما يلي:
أ  -القان ن قم  )1110( 01101ال
العق بات ملنع قتل ا ناث واملعاقلة علي والقضاء علي ؛

يعـدل القـان ن اجلنـاقي وقـان ن إنفـا

ا  -القان ن قم  )1111( 10011بشأن إعـايفة إيفمـاا الراللـات احل امـل و/أو
األم ات الزغريات ب املدا د؛
ا  -القــان ن قــم  )1110( 10201املعــدل للقــان ن قــم  11021بشــأن منــع
التحرش اجلنعي واملعاقلة علي ؛
يف -

القان ن قم  )1111( 11010بشأن تكاف الفرص للمرأة والرجل و

ـ  -القان ن قم  )1111( 11021ملكافحة االجتا باللشر وهتريل امل اجريا.
 - 2وترحل اللجنة باجل يف اليت ب لت ا الدولة الرره لتحعل إطا ا امل يفعـي واملتعلـق
بالعيايفة العامة هبده تعـريع القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة وتعزيـز املعـاواة بـل اجلنعـل
وعلى يفليل املثال اعتمايف ما يلي:
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أ-

امللايفئ الت جي ية التقنية لإلج اف العالجي ()1112؛

ا  -اخلرة ال طنية الثانية املتعلقة بالعخرة ب عال 1110؛
ا  -اخلرــة املتعــديفة القراعــات ملنــع احلمــل ب يفــا املرا قــة  1111-1110ب
عال 1110؛
يف -
1111؛

اخلرة ال طنية للمعاواة بل اجلنعل  1111-1111ب عال 1111؛

ـ  -خرـــة العمـــل ال طنيـــة ملكافحـــة االجتـــا باللشـــر  1110-1111ب عـــال
و-

اخلرة ال طنية ملكافحة العنف ضد املرأة  1112-1110ب عال 1110؛

ز  -املريف ل العايل قم  PCM -1111-111بتأكيد املعاواة بل الرجـل واملـرأة
ب صف ا العيايفة ال طنية االلزامية ويشمل القضاء على العنف املزنيل والعنف اجلنعي.
 - 0وترحل اللجنـة ققيقـة أنـ ب الفتـرة منـ النظـر ب التقريـر العـابق صـدق الدولـة
الرره أو انضم إىل الزك ك الدولية التالية:
1111؛
1111؛
.1112

أ-

اتفاقيــة حقــ

األشــخاص و ا عاقـــة وبروت ك رــا االختيــا

ب عـــال

ا  -االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــا االختفــاء القعــر ب عــال
ا  -االتفاقيـــة املتعلقـــة ألركـــز األشـــخاص عـــد ي اجلنعـــية لعـــال  1022ب عـــال

جيم  -الع امل والزع بات اليت حت ل يفون التنفي الفعال لالتفاقية
 - 1حتيط اللجنة علما بأن التمييز ضد املرأة والق الل النمرية اجلنعانية ب الدولة الرـره
عميقة اجل و ب امل اقف التقليدية واملما يفات امل يفعية واجملتمع ككـل عـا مـرل املـرأة مـا
التمتع قق ق ا على قدل املعاواة ويع م ب ا تفاع معت يات العنف ضد املرأة.
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يفال  -اجملاالت الرقيعية املثرية للقلق والت صيات
الك نغرد
 - 1تشــديف اللجنــة علــى الــدو اللــالا األةيــة للعــلرة التشــريعية ب ضــمان التنفي ـ
الكامل لالتفاقية (انظر بيان اللجنة بشـأن عالقتـ ا بالربملـانيل املعتمـد ب الـدو ة اخلامعـة
واأل بعــل ب عــال  .)1111وتــدع الكـ نغرد متشــيا مــع واليتـ ا إىل اختــا اخلرـ ات
الضرو ية املتعلقة بتنفيـ ـ ا املالحظـات اخل تاميـة ب الفتـرة مـا اآلن وحـ م عـد تقـدي
التقرير املقلل أل جل االتفاقية.
الق انل التمييزية
 - 0تالحظ اللجنة اجل يف اليت ب لتـ ا الدولـة الرـره لتعـديل القـ انل التمييزيـة و اصـة
إنشاء اللجنـة ال طنيـة ملكافحـة التمييـز اليفـتعرف التشـريع الـ طا .ومـع لـا يعـاو القلـق
اللجنــة إزاء األحكــال ال ـ ا يفة ب قــان ن العمــل والقــان ن املــدب وقــان ن العق بــات الــيت متيــز
ملاشرة ضد املرأة با ضافة إىل األحكال احملايـدة جنعـانيا الـيت متيـز أحيانـا ضـد املـرأة بزـ ة
غري ملاشرة.
 - 11حتــا اللجنــة الدولــة الرــره علــى ايفــتعراف مجيــع التشــريعات ال طنيــة لضــمان
االمتثــال لالتفاقيــة وإلغــاء مجيــع التشــريعات الــيت متيــز ضــد املــرأة بز ـ ة ملاشــرة أو غــري
ملاشرة ألا ب لا األحكـال التمييزيـة الـ ا يفة ب قـان ن العمـل والقـان ن املـدب وقـان ن
العق بات.
ال ص ل إىل العدالة
 - 11تالحظ اللجنة مع التقدير امللايف ات اليت قام هبا الدولـة الرـره لضـمان املعـاواة ب
وص ـ ل النعــاء والرجــال إىل العدالــة علــى النح ـ املت ـ خى ب قــان ن تكــاف الفــرص للمــرأة
والرجل .ومع لا ما زال القلق يعاو اللجنـة إزاء احلـ اجز الـيت حتـد مـا وصـ ل املـرأة إىل
العدالـــة و اصـــة الزـــع بات ألـــا ب لـــا احلـ ـ اجز اللغ يـــة واالقتزـــايفية الـــيت ت اج ـــا
أيفايفــا املــرأة الــيت تعــير ب فقــر واملــرأة الريفيــة واملــرأة ب املنــاطق شــل احلضــرية ارامشــية
واملــرأة املنتميــة إىل الشــع ا األصــلية أو شــع ا األمــازون أو املنتميــة إىل ةتمعــات بريوفيــة
منحد ة مـا أصـ ل أفريقيـة .وتعـرا اللجنـة عـا قلق ـا إزاء التـأخري ب تنفيـ أحكـال احملـاكم
الدوليـة وا قليميــة وء اء اريثــات التعا ديــة املتعلقــة بريفــاقل األفــرايف و اصــة إخفــا الدولــة
الرره ب جرب الضر بز ة شاملة وتعـ ي األفـرايف علـى النحـ الـ أوصـ بـ اللجنـة
ا نعـان ب قضـية KL v Peru
ب قضية ) LC v Peru (CEDAW/C/50/D/22/2009وجلنة حقـ
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) .(CCPR/C/85/D/1153/2003ويعاو القلق اللجنة أيضا إزاء عدل ف م االتفاقيـة بقـد كـاه
بل م ظفي إنفا القان ن.
 - 11وتكـــر اللجنـــة ت صـــيت ا العـــابقة
وتشجع الدولة الرره على القيال ألا يلي:

(CEDAW/C/PER/CO/6

الفقـــرة )10

أ  -زيــايفة ت عيــة املــرأة قق ق ــا وإملام ــا بــال ن احي القان نيــة ب مجيــع ةــاالت
القان ن ألا ب لا نزاعات القان ن املدب وقان ن العمل و اصـة الـيت تعـت ده فثـات
النعاء املشا إلي ا أعالا بغية متكل املـرأة مـا االيفـتفايفة بـا جراءات ويفاـلل االنتزـاه
املتعلقة بانت اكات حق ق ا أل جل االتفاقية؛
ا  -تعزيــز نظام ــا القضــاقي ألــا ب لــا يكلـ لتغريــة مجيــع املنــاطق الناقيــة
واملعزولة والقضاء على املع قات اليت قد ت اج ا املرأة ب ال صـ ل إىل العدالـة وتعـ يل
يفالل حز ل املرأة على املعاعدة القان نية؛
ا  -م اصلة برامج بناء قـد ات احملـامل والقضـاة واملـدعل العـامل وضـلا
الشــر طة فيمــا يتعلــق قق ـ املــرأة واملعــاواة بــل اجلنعــل وب مجيــع ج انــل االتفاقيــة
ات الزلة؛
وبروت ك را االختيا
يف  -ضمان أن تك ن يفالل االنتزاه الفعالة نافـ ة لاليفـتجابة لشـكاوى املـرأة
بشأن التمييز على أيفاد اجلنس والتمييز اجلنعاب؛ و
ـ  -تعــريع و صــد تنفي ـ أحكــال احملــاكم الدوليــة وا قليميــة وء اء اريثــات
التعا دية ب قضية  LC v Peruوب قضية .KL v Peru
اآللية ال طنية للن ف باملرأة
 - 10يعاو القلق اللجنة إزاء االخنفاف الشديد ب امليزانية املخززـة لـ زا ة شـ ون املـرأة
والفثات الضعيفة لتعزيز املعـاواة بـل اجلنعـل ب الدولـة الرـره وللتعـاون بزـ ة فعالـة ب
مجيع فروع ومعت يات احلك مة .ويعاو القلق اللجنة ب ج خـاص إزاء االفتقـا إىل التنعـيق
بل وزا ة املالية وال زا ات التنفي ية األخرى لتنفي منـ ا فعـال للميزنـة اجلنعـانية .وتالحـظ
اللجنة التحديات احملديفة ب التقييم اخلاص بالدولة الرره وبالتحديـد ب ايفـت داه النـ ف
بفثات معينة ما النعاء والتعاون مع املنظمات النعـاقية ب تنفيـ العيايفـات الشـاملة وتعـرا
عا قلق ا إزاء عدل ت افر املعل مات ب ا الزديف.
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 - 12تكر اللجنة ت صياهتا العابقة (املرجع نفع الفقـرة  )12وحتـا الدولـة الرـره
على تعزيز وز ا ة ش ون املرأة والفثـات الضـعيفة ب صـف ا اآلليـة الرقيعـية لتنفيـ االتفاقيـة
بالقيال بز ة كلرية بزيايفة امل ا يف اللشرية واملاليـة املكريفـة لالضـرالع ب اليتـ ا ب تنفيـ
العيايفــات والقـ انل ات الزــلة باملعــاواة بــل اجلنعــل ولــدعم ال مركزيــة العيايفــات
العامة للن ف باملرأ ة ولتحعل التنعيق بل مجيع فروع ومعـت يات احلك مـة مـا خـالل
التنفي الفعال للميزنة اجلنعانية .وت صي الدولة الرره أيضا بالقيال ألا يلي:
أ  -تزــــميم وتنفيــ ـ يفيايفــــات عامــــة وبــــرامج تأخــ ـ ب االعتلــــا كــــامال
االحتياجات احملديفة لفثات معينة ما النعاء ب مجيع أحناء الدولة الرره؛
ا  -اختا تـدابري لتعزيـز التعـاون بـل العـلرات العامـة واملنظمـات النعـاقية ب
تنفي العيايفات العامة الرامية إىل الن ف باملرأة وب صد أ ر ا.
التدابري اخلاصة امل قتة
 - 12تالحظ اللجنة امللايف ات الرامية إىل معاجلة تدب اشتراك املـرأة ب احليـاة العامـة ألـا ب
لــا مشــا يع القـ انل الثال ــة بشــأن املعــاواة بــل اجلنعــل املعروضــة علــى الكـ نغرد قــم
( 0011ال ـ يقتــرث ال ــة كحــد أيفن مــا كــل ن ـ ع جــنس ألعضــاء احملكمــة الديفــت ية
العــلعة)؛ و قــم ( 0011الــ يقضــي بتنفيــ حزــة جنعــانية ب تعــيل القضــاة وقضــاة
الزــل؛)؛ و قــم ( 2111إىل جانــل قــم  268-2011-JNEال ـ يــنظم احلزــة اجلنعــانية
االنتخابية ويأ ن بـ ”النظال اللديل“ ضما ق اقم املرشحل) .ومع لا يعـاو القلـق اللجنـة
ألن التمثيل الربملاب للمرأة قد تناقة ب ال اقع وألن احلزـة اجلنعـانية االنتخابيـة القاقمـة ب
االنتخابــات ا قليميــة والللديــة غــري مللــاة ب كــثري مــا األحيــان .ويعــاو ا القلــق أيضــا ألن
املرشحات كثريا ما ياد جا ب أيففل ق اقم األحزاا وألن اجمللـس الـ طا لالنتخابـات اعتمـد
قرا ا بعدل التعجيل على أيفاد خمزة الغرف لكل انتخاا.
 - 10ت صــي اللجنــة بــأن تعــتخدل الدولــة الرــره احلزــة والتــدابري اخلاصــة امل قتــة
األ خرى بأ داه وأطر زمنية ترمي إىل تعـريع حتقيـق املعـاواة بـل املـرأة والرجـل ضـما
ايفتراتيجية أكرب لتحقيق املعاواة احلقيقية للمـرأة ب مجيـع اجملـاالت الـيت تكـ ن في ـا املـرأة
غري عثلة بالقد الكاب أو حمرومة .وتـدع اللجنـة الدولـة الرـره إىل ا يفـراع ب اعتمـايف
مشا يع ال ق انل الثال ة بشأن املعاواة بل اجلنعـل وضـمان فـرف جـزاءات كافيـة لعـدل
امتثال ق اقم األحزاا الشتراطات احلزة اجلنعانية بعدل تعجيل أحزاهبا العيايفية.
الق الل النمرية واملما يفات التمييزية والعنف ضد املرأة
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 - 11تالحظ اللجنة ملايف ات الدولـة الرـره ملكافحـة الق الـل النمريـة اجلنعـانية والعنـف
ضد املرأة ولكا ما زال القلق يعاو ا إزاء ما يلي:
أ  -ايفــتمرا األمنــا وامل اقــف االجتماعيــة – الثقافيــة املعــتخدمة لتربيــر العنــف
ضد املرأة با ضافة إىل االنتشا الكلري للعنـف ضـد املـرأة ألـا ب لـا العنـف املـزنيل والعنـف
اجلنعي ويففاث احملا ل والعنف النفعي؛
ا  -االفتقا إىل قان ن شامل بشـأن العنـف ضـد املـرأة ملنـع لـا العنـف و ايـة
الضحايا وحماكمة مرتكلي وعـدل كفايـة تنعـيق و صـد اخلرـة ال طنيـة ملكافحـة العنـف ضـد
املــرأة  1112 -1110وعــدل كفايــة م اءمــة الت جي ــات والربوت ك ـ الت املتعــديفة املتعلقــة
بالعنف ضد املرأة؛
ا  -احلقيقة القاقلـة كمـا حـديفهتا الدولـة الرـره ب تقرير ـا وأ نـاء احلـ ا بـأن
بع فثات ما النعاء مثل النعاء الالقي يعشا ب فقـر واملنتميـات إىل الشـع ا األصـلية أو
اجملتمعات اللريوفية املنحد ة مـا أصـ ل أفريقيـة و وات ا عاقـة با ضـافة إىل تضـر ا مـا
ال ق الل النمرية اجلنعانية يـ اج ا أشـكاال متعـديفة مـا التمييـز والعنـف ألـا ب لـا بعـلل
ميل ا اجلنعي و يت ا اجلنعانية؛
يف  -االفتقــا إىل تنفيــ الربنــامج االيفــتراتيجي ملكافحــة العنــف املــزنيل والعنــف
اجلنعــي (القــان ن قــم  )10202و اصــة ب ضــ ء معــدالت العنــف اجلنعــي والتحــرش
اجلنعي وقتل ا ناث.
 - 11حتا اللجنة الدولة الرره على أن تعتمد كمعألة ملحة قان نـا شـامال ملكافحـة
العنــف ضــد املــرأة مــا شــأن أن نــع العنــف وممــي الضــحايا ويالحــق املــرتكلل قضــاقيا
ويعاقل ـ م ويشــمل تع يضــات وجــزاءات وال ص ـ ل إىل عدالــة فعالــة وأن تزيــد ءليــات
احلماي ـ ة املتاحــة وت ـ فري اخلــدمات للضــحايا ءخ ـ ة بن ـ جا مشــترك بــل الثقافــات .وتكــر
اللجنة ت صيت ا ( املرجع نفع الفقرة  ) 10بضرو ة قيال الدولـة الرـره بتزـميم وتنفيـ
ايفتراتيجية شاملة ملكافحة الق الل النمرية اجلنعانية القاقمـة علـى التمييـز بغيـة مكافحـة
العنف ضد املرأة .وت صي أيضا بأن تق ل الدولة الرره ألا يلي:
أ  -تكثيـ ف بــرامج زيــايفة الـ عي و ــالت التثقيــف لــدعم املعــاواة بــل املــرأة
والرجـل علـى مجيــع صـعد اجملتمــع وتعـدي ل امل اقـف النمريــة و القضـاء علــى التمييـز ضــد
املــرأة أليفــلاا مثــل الفقــر أو األصــل املنتمــي للشــع ا األصــلية أو االنتمــاء ا ــا أو
ا عاقة أو امليل اجلنعي أ وار ية اجلنعانية وبالتـايل إزالـة العقلـات الـيت تعتـرف املما يفـة
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الكاملة للحـق ب املعـاواة وفقـا للخرـة ال طنيـة للمعـاواة بـل اجلنعـل واعتمـايف يفيايفـة
عدل التعام؛ على االطال جتاا مجيع أشكال العنف ضد املرأة؛
ا  -ختزية م ا يف مالية كا فية لتنفي اخلرة ال طنية ملكافحة العنف ضد املـرأة
ب الفتــرة  1112 - 1110وتعــريع تنفيـ الربنــامج االيفــتراتيجي ملكافحــة العنــف املــزنيل
والعنف اجلنعي (القان ن قم )10202؛
ا  -اعتمــايف بروت ك ـ الت حمــديفة لت حيــد ا جــراءات املتعلقــة بــا بال عــا
حاالت العنف ضد املرأة وإضفاء الرابع املركز على النظم القاقمة جلمع الليانات هبـده
جتميع الليانات املتعلقة ب لا العنـف وتزـنيف ا وحتـديث ا يفو يـا بغيـة ف ـم معـدل حـدوث
وطليعة األشكال املختلفة للعنف ولتع يل قياد التقدل احملرز؛
يف -

املعاقلة على أفعال التحرش اجلنعي.

ال ص ل إىل العدالة
 - 10يعـاو القلــق اللجنــة إزاء الزــع بات الــيت ت اج ــا املــرأة عنــد التمــاد االنتزــاه ب
حاالت العنف ألا ب لا التمييز والتحيز وعـدل مراعـاة االعتلـا ات اجلنعـانية مـا جانـل
العلرات القضاقية واملدعل العامل وضلا الشرطة األمر ال يـ يف إىل إ نـاء املـرأة عـا
ال ص ل إىل العدالة .وتالحظ اللجنة مع القلق ب ج خاص ا تفاع معـت ى إفـالت مـرتك
العنف ضد املرأة ما العقاا وإخفـا الدولـة الرـره ب االمتثـال اللتزاماهتـا أل جـل املـايفة 1
ما االتفاقية ملنع أعمال العنف والتحقيق في ا وحماكمة مرتكلي ا واملعاقلة على ا تكاهبا.
 - 11حتا اللجن ة الدولة الرره على تعزيز ج يف ـا علـى حنـ أكثـر تفزـيال لتعـديل
الق الل النمرية اجلنعانية العميقة اجل و واالمتثال للمايفة  1ما االتفاقية وأن:
أ  -تعــزز قــد ة القضــاة واملــدعل العــامل وك ـ ايف إنفــا القــان ن وامل نــيل
الزحيل وال يفيما األطلاء الشرعيل للتعامل مع النعاء ضـحايا العنـف الالقـي يلتمعـا
ال ص ل إىل العدالة على حن مراع لالعتلا ات اجلنعانية؛
ا  -تشجع املرأة على ا بال عـا مجيـع حـ ايفث العنـف ألـا ب لـا العنـف
اجلنعي يفاخل نرا األيفرة وخا ج ا على حد يف اء؛
ا  -زيايفة ت افر تدابري احلماية للنعاء ضحايا العنف؛
يف  -إجــراء قــا علــى أ ــر التكييــف القضــاقي واملما يفــات القضــاقية التمييزيــة
والنمرية على إمكانية وص ل املرأة إىل العدالة.
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العنف ضد املرأة ب حاالت الزناع
 - 11تكر اللجنة إعراهبا عا القلق ألنـ حـ تا ،ـ ر جيـر التحقيـق واحملاكمـة ب كـثري
مــا أعمــال العنــف الــيت ا تكل ـ ضــد النعــاء إبــان فتــرة الــزناع املعــل؛ الــداخلي وأن ايفــلل
االنتزاه ليع متاحـة بعـ لة ب كـثري مـا األحيـان للضـحايا .وتالحـظ أيضـا أن حـاالت
بع ضحايا عمليات التعقيم القعر اليت أجري ب يفيا الربنامج ال طا للزـحة ا اابيـة
وتنظيم األيفرة  1111-1000ر جير التحقيق في ا بزـ ة فعالـة ور حتزـل الضـحايا علـى
أ تع ي .
 - 11تكر اللجنة ت صيت ا (املرجع نفع الفقرة  )11بـأن حتـديف الدولـة الرـره مجيـع
النعاء ضحايا العنـف أ نـاء الـزناع املعـل؛ الـداخلي والتحقيـق مـع مرتكليـ وحماكمتـ م
ومعاقلت م وتقدي تع يضات فريفية للنعاء الالقي عانل ما أ شكل ما أشكال العنف.
االجتا بالنعاء وااليفتغالل ألغراف اللغاء
 - 10تالحــظ اللجنــة امللــايف ات الــيت قام ـ هبــا الدولــة الرــره ملكافحــة االجتــا بالنعــاء
والفتيــات وايفــتغالرا اجلنعــي .ومــع لــا يعــاو ا القلــق لتــدب خمززــات مـ ا يف امليزانيــة
لتنفي الربامج القاقمة واالفت قا إىل بـرامج وقاقيـة ملعاجلـة األيفـلاا اجل يـة لالجتـا و اصـة
بل الفتيات وأيفر ا اليت تعـير ب فقـر وعـدل كفايـة تـدابري احلمايـة وإعـايفة التأ يـل للنعـاء
والفتيات ضحايا االجتا  .ويعاو ا القلق أيضـا إزاء االفتقـا إىل املعل مـات املتعلقـة باحملاكمـة
ب حــاالت االجتــا وبرصــد ا ومتابعتــ ا .ويعــاو القلــق اللجنــة ب ج ـ خــاص إزاء االجتــا
بالفتيات املرا قات ألغراف االيفتغالل اجلنعي أو االيفتغالل ب العمل و اصـة ب صـناعات
التعديا وقرع األخشاا .وتعرا اللجنة عا أيفف ا لعدل كفاية املعل مـات عـا مـدى االجتـا
الداخلي وعا االيفتغالل ألغراف اللغاء ب الدولة الرره.
 - 12تكر اللجنة ت صيت ا العابقة ( املرجع نفع الفقرة  )01وتـدع الدولـة الرـره
إىل:
أ  -إعمال تشريعاهتا بز ة كاملة فيمـا يتعلـق باالجتـا وزيـايفة مقـدا املـ ا يف
املخززة لتنفي خرة العمل ال طنية والتدابري األخرى ملكافحة االجتا ؛
ا  -بنــاء قــد ا ت القضــاة ومع ـ ويل إنفــا القــان ن واحلــدويف واألخزــاقيل
االجتماعيل ب الرر املراعية لالعتلا ات اجلنعانية ب التعامل مع ضحايا االجتا ؛
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ا  -معاجلـــة األيفـــلاا اجل يـــة لالجتـــا ألضـــاعفة اجل ـ ـ يف لتحعـــل الفـــرص
التعليمية واالقتزايفية للفتيـات والنعـاء وأيفـر ا وبالتـايل احلـ د مـا تعرضـ ا لاليفـتغالل
ما جانل التجا ؛
يف  -إختــا التــدابري الالزمــة عــايفة تأ يــل النعــاء والفتيــات ضــحايا االجتــا
وإيفماج ا ب اجملتمع وضمان أن تشمل ايت ا إنشاء أماكا إي اء خاصة للضحايا؛
ـ  -تقــدي معل مـــات وبيانـــات شـــاملة عــا االجتـــا بالفتيـــات والنعـــاء وعـــا
حماكمات وإيفانات التجا و لا ب تقرير ا الدو املقلل.
االشتراك ب احلياة العيايفية والعامة
 - 12تالحظ اللجنة امللـايف ات الراميـة إىل زيـايفة اشـتراك املـرأة ب احليـاة العيايفـية والعامـة.
ومع لا يعاو القلق اللجنة إزاء ايفتمرا الق الـل النمريـة بشـأن األيفوا اجلنعـانية للمـرأة
والرجل اليت حتـد مـا اشـتراك املـرأة ب احليـاة العيايفـية والعامـة .وتالحـظ اللجنـة أيضـا بقلـق
تعرف النعاء املشتغالت بالعيايفة للتحرش ما جانـل أقـرا ا أو العـلرات وتالحـظ وجـ يف
مشروع قان ن ملنع ا التحرش واملعاقلة علي وايفتثزال .
 - 10ت صي اللجنة الدولة الرره أل اصلة ب ل ج يف ا لتمكل املرأة ب مجيع اجملـاالت
وملكافحة األيفوا اجلنعانية التقليدية للمرأة والرجل .وتـدع الدولـة الرـره إىل النظـر ب
اعتمايف تدابري تشريعية ملكافحة التحرش ب احلياة العيايفية ألـا ب لـا عـا طريـق قـان ن
حمديف ب ا امل ض ع.
اجلنعية
 - 11تالحــظ اللجنــة اجل ـ يف الــيت ب لت ـ ا الدولــة الرــره صــدا و ــاقق يــة و اصــة
للنعاء واألطفال الريفيل واملنحد يا ما الشع ا األصلية بغية متكينـ م مـا طلـل احلزـ ل
علــى اجلنعــية وامل اطنــة وااليفــتحقاقات االجتماعيــة .ومــع لــا يعــاو القلــق اللجنــة إزاء
ما يلي:
أ-

الزع بات ب تعجيل النعاء الالقي ر مزلا قط على و اقق ية؛

ا  -االفتقــا إىل تعــجيل امل اليــد واحلز ـ ل علــى و ــاقق لاطفــال ب ةتمعــات
الشع ا األصلية ال يفيما ب اجملتمعات املعزولة ب منرقة األمازون؛
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ا  -احلقيقة القاقلة بأن برغم ملدأ حـق معـقط الـرأد ب التشـريع الـ طا يفتقـر
األطفال امل ل يفون ل الديا أجنليل ب إقليم الدولة الرره إىل احلز ل علـى تعـجيل للمـياليف
أو على و يقة شخزية.
 - 11تشـجع اللجنــة الدولـة الرــره علـى م اصــلة تعـ يل احلزـ ل علـى و ــاقق ار يــة
الشخزية للنعاء والفتيات غري احلامالت لل اقق ألـا فـي ا الالقـي يعشـا ب فقـر مـدقع
و/أو ب ةتمعات ناقية ومعزولة .وحتا اللجنة الدولـة الرـره أيضـا علـى ضـمان تعـجيل
مجيع امل اليد وحز ل مجيع األطفال امل ل يفيا ب الدولة الرره على و يقة شخزية.
التعليم
 - 10ترحل اللجنة بتمتع املـرأة والرجـل باملعـاواة ب احلزـ ل علـى التعلـيم العـايف  .ومـع
لــا يعــاو القلــق اللجنــة إزاء التفاوتــات ب احلزــ ل علــى التعلــيم اجليــد بــل الفتيــات
الريفيات و اصة الالقي ليع ا يفلانية لغت ا األل وإزاء ايفـتمرا ا تفـاع معـدالت األميـة
بل النعاء والفتيـات الريفيـات واملنتميـات للشـع ا األصـلية والفتيـات وات ا عاقـة بعـلل
افتقــا ا للفــرص التعليميــة .ويعــاو القلــق اللجنــة أيضــا إزاء وق ـ ع الفتيــات ضــحايا إيفــاءة
املعاملة ب كثري ما األحيان ب الرريق إىل املد يفة أو في ا وإزاء ا تفـاع عـديف حـاالت احلمـل
ب يفا املرا قة وتأيفف لعدل وج يف معل مات بشأن تنفيـ ملـايف ات ل قـف تعـرا الفتيـات
مـا املــدا د مـا جــراء حـاالت احلمــل تلـا .وتالحــظ اللجنـة إطــا املنـ ج الد ايفــي اجلديــد
ل زا ة التعليم ال يتضما التربية اجلنعية الشاملة .ومع لا يعاو القلق اللجنـة إزاء عـدل
تنفي إطا العمـل وإزاء حمدويفيـة إمكانيـة حزـ ل املرا قـات علـى املعل مـات املنايفـلة لعـن ا
واملنظ ات املشتركة بل الثقافات فيما يتعلق بزـحت ا وحقـ ق ا اجلنعـية وا اابيـة ألـا ب
لا ما يتعلق بالعل ك اجلنعـي املعـ ول ومنـع حـاالت احلمـل ب يفـا ملكـرة وال قايـة مـا
األمراف اليت تنتقل باالتزال اجلنعي وتدابري احلماية ما ا عتداء اجلنعي.
 - 01ت صي اللجنة أن تق ل اللجنة الرره ألا يلي:
أ  -ختزية مـ ا يف بشـرية وماليـة كافيـة لتنفيـ و صـد القـ انل والعيايفـات
العامة املزممة ملكافحة التمييز ب احلز ل علـى التعلـيم وإيف اا ايفـتخدال تـدابري خاصـة
م قتــة ب تعزيــز تعلــيم الفتيــات والنعــاء و اصــة ب املنــاطق الريفيــة وةتمعــات الشــع ا
األصلية وبل الفتيات وات ا عاقة؛
ا  -نشــر املعل مــات بــل الفتيــات والنعــاء عــا حقـ ق ا أل جــل التشــريعات
القاقمة و اصة احلق ب اللقـاء ب املد يفـة وإعـايفة ا نـدماا في ـا ب حالـة احلمـل أو بعـد
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ال ـ اليفة؛ وتقــدي معل مــات ب التقريــر الــدو
إيفماج ا ب ا لنظال املد يفي بعد احلمل؛

املقلــل عــا عــديف املرا قــات الالقــي أعيــد

ا  -إعدايف ارياكل األيفايفية التعليميـة الضـرو ية و اصـة ب املنـاطق الريفيـة
وبناء قد ات املد يفل وامل ظفل على مجيـع صـعد منظ مـة التعلـيم فيمـا يتعلـق باملعـاواة
بــل اجلنعــل وحق ـ الفتيــات والنعــاء وتزويــد م بــاأليفوات املنايفــلة لــدعم يفو ــم ب
مكافحة التمييز ضد املرأة؛
يف  -تنفي برامج شاملة بشـأن الزـحة واحلقـ اجلنعـية وا اابيـة ب املنـا ج
الد ايفية ت فر معل مات منايفلة للعا بشأن اخليا ات اجلنعية املع ولة ألا ب لا حـق
املرأة ب تقريـر اختيا اهتـا فيمـا يتعلـق بالزـحة ا اابيـة واجلنعـية با ضـافة إىل معل مـات
عا كيفية منع حاالت احلمل ب يفا املرا قة وال قايـة مـا األمـراف الـيت تنتقـل باالتزـال
اجلنعي وتد يل املد يفل ألا في الكفاية لتناول تلا القضايا قعايفية وم نية.
العمالة
 - 01يعــاو القلــق اللجنــة إزاء ايفــتمرا أوج ـ عــدل املعــاواة ب يف ـ العمــل .وتالحــظ
اللجنــة ب ج ـ خــاص الفج ـ ة الكــلرية ب أجــر اجلنعــل ويف ـ ء أوضــاع العمــل واالفتقــا إىل
احلماية االجتماعية واملزايـا للمـرأة العاملـة ب القرـاع غـري النظـامي ب املقـال األول ب العمـل
املــزنيل وال يفــيما خــا ا ليمــا وب قرــاع الز اعــة وقرــاع تزــدير احلاصــالت الز اعيــة ب
املنـاطق الريفيـة .ومــا زال القلـق يعــاو اللجنـة إزاء ايفــتمرا العمـل القعــر وعمـل األطفــال
فيما يتعلق باللنات وال يفيما ب قراع التعديا.
 - 01ت صي اللجنة بأن تق ل الدولة الرره ألا يلي:
أ  -وضع ءليات فعالة لرصـد االمتثـال للتشـريعات القاقمـة واتفاقيـات منظمـة
العمل الدولية ات الزلة ا ليت صدق علي ـا الدولـة الرـره ألـا ب لـا اتفاقيـة العمـل
القعــــر  ( 1001قــــم  )10واتفاقيــــة املعــــاواة ب األجــــر  ( 1021قــــم )111
و االتفاقيــة املتعلقــة بــالتمييز (ب العمالــة وامل ــا)  ( 1021قــم  )111واتفاقيــة العمــال
و املع وليات األيفرية  ( 1011قم )120؛
ا  -ضمان عدل التمييز ب العمالة واملعاواة ب األجـر مقابـل العمـل املتعـاو
القيمة وضمان أال يك ن احلمل يفللا للفزل ما اخلدمة؛
ا  -تعزيز امللايف ات الرامية إىل حتعل فرص حزـ ل املـرأة علـى طاقفـة أويفـع
ما فرص العمل ألا ب لا املناصل ا يفا ية أو مناصل صنع القرا ؛
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يف  -تكثيف الت دابري الرامية إىل زيـايفة ايـة حقـ ا نعـان للمـرأة العاملـة ب
القراع غري النظامي والتزديق بـدون إبرـاء علـى اتفاقيـة العمـال املزنلـيل  ( 1111قـم
 ) 110ملنظمــة العمــل الدوليــة وتريفــية املعــاواة ب احلمايــة االجتماعيــة وااليفــتحقاقات
للمرأة ب القراع املزنيل؛
القعر ؛

ـ  -حتعل اآلليات املتعلقـة بتـ فري املعـاعدة القان نيـة والـدعم لضـحايا العمـل

و  -نشر املعل مات على نرا وايفع فيما يتعلق باآلليات القاقمة لالبـال عـا
حاالت التحرش اجلنعي ب مكان العمل.
الزحة
 - 00تالحظ اللجنـة امللـايف ات الـيت قامـ هبـا الدولـة الرـره يف اا منظـ مشـترك بـل
الثقافــات ب ايفــلل احلزـ ل علــى خــدمات الزــحة اجلنعــية وا اابيــة .ومــع لــا يعــاو ا
القلــق إزاء احلــ اجز اللغ يــة والثقافيــة واالقتزــايفية الــيت ت اج ــا نعــاء الشــع ا األصــلية
والنعــاء الالقــي يعشــا ب فقــر ب احلز ـ ل علــى خــدمات الزــحة والتغريــة بالنظــال الزــحي
الشامل با ضافة إىل متييز الك ايف الرلية ضد ا ومعاملت ا بز ة م ينة.
 - 02ت صـــي اللجنـــة الدولـــة الرـــره بـــأن تضـــاعف ج يف ـــا لضـــمان وصــ ل نعـــاء
الشع ا األصلية والنعاء الالقـي يعشـا ب فقـر إىل بـرامج الزـحة العامـة .وت صـي أيضـا
الدولــة الرــره بتخزــية م ـ ا يف بشــرية وماليــة كافيــة لضــمان ت ـ فري خــدمات الزــحة
األيفايفية ب مجيع أحناء إقليم ا و اصة ب ةتمعات الشـع ا األصـلية املعزولـة .وتشـجع
اللجنــة الدولــة الرــره علــى يفعــم ج ــا املراعــي لالعتلــا ات اجلنعــانية واملشــترك بــل
الثقافــات لت ـ فري اخلــدمات الزــحية ألــا ب لــا بتنميــة قــد ات الك ـ ايف الزــحية بقــد
كاه.
 - 02وترحـــل اللجنـــة باعتمـــايف امللـــايفئ الت جي يـــة التقنيـــة املتعلقـــة با ج ـــاف العالجـــي
وامل افقة علـى خرـة ملنـع احلمـل امللكـر .ومـع لـا يعـاو ا القلـق ألن الشـرطل املرلـ بل
لإلج اف العالجي (ت اجد وت قيع أحد الش يف وم افقة أحد اجملالس) قـد يشـكالن عقلـات
أمال إمكانية حز ل املرأة على إج اف مأم ن .وتكر اللجنة قلق ا إزاء ما يلي:
الرره؛
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ا  -جتــري ا ج ــاف ب حــاالت احلمــل النــاتج عــا االغتزــاا أو يفــفاث احملــا ل
وألن التفعري احلزر لإلج ـاف العالجـي قـد يـدفع املـرأة إىل إلتمـاد أشـكال إج ـاف غـري
مأم نة وغري قان نية؛
ا  -تنت ا املايفة  01ما قان ن الزحة العامة واملايفة  010ما قان ن ا جـراءات
اجلناقية خز صـية املـرأة وحق ق ـا الزـحية ا اابيـة وتـ يف إىل حماكمـة املـرأة حلزـ را علـى
عاية ت ليد عاجلة؛
يف  -حظــر الت زيــع اجملــاب ل يفــاقل منــع احلمــل العاجلــة ألــا ب لــا ب حــاالت
االعتداء اجلنعي.
 - 00تالحــظ اللجنــة مــع األخ ـ ب االعتلــا بيا ــا املتعلــق بالزــحة واحلق ـ اجلنعــية
وا اابية املعتمـد ب يفو هتـا العـابعة واخلمعـل ب شـلا /فرباير  1112أن ا ج ـاف
غري املـأم ن ثـل يفـللا قيعـيا العـتالل األم ـا ت وال فيـات النفايفـية .وعلـى ـ ا النحـ
ت صي اللجنة بأن تق ل الدولة الرره ألا يلي:
أ  -مـد نرــا أيفــلاا إباحــة ا ج ـاف لتشــمل حــاالت االغتزــاا ويفــفاث
احملا ل وتش ا اجلنل بز ة شديدة؛
ا  -ضمان ت افر خدمات ا ج اف وإتاحة إمكانية حز ل املـرأة علـى عايـة
جيــدة الحقــة لإلج ــاف وال يفــيما ب حــاالت املضــاعفات النامجــة عــا ا ج ــاف غــري
املأم ن؛
ا  -إلغــاء التــدابري العقابيــة للمــرأة الــيت ختضــع لإلج ــاف ألــا ب لــا إختــا
التــدابري الضــرو ية مل اءمــة قــان ن الزــحة العامــة وقــان ن ا جــراءات اجلناقيــة مــع احلــق
ب اخلز صية؛
الديفت
يف  -ضمان أال تع عا يفـة امل نـيل الزـحيل لاليفـتنكاه الضـمري إمكانيـة
حز ل املرأة بز ة فعالة على خدمات الرعاية الزحية ا اابيـة ألـا ب لـا ا ج ـاف
والرعاية الالحقة لإلج اف؛
ـ  -ضمان احلز ل على خدمات تنظـيم األيفـرة و اصـة ب املنـاطق الريفيـة
واعتمايف مجيع التدابري الضرو ية للقيال بـالت زيع اجملـاب ل يفـاقل منـع احلمـل العاجلـة ضـما
نظال الزحة العامة و اصة للنعاء والفتيات ضحايا االعتداء اجلنعي؛
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و  -تنميـة قــد ات الكـ ايف الرليــة فيمــا يتعلــق بــاحلق ب الزــحة ألــا ب لــا
الزــحة اجلنعــية وا اابيــة بغيــة ضــمان ت ـ فري اخلــدمات الزــحية بالقــد الك ـاب للنعــاء
والفتيات؛
ز  -نشـــر املعل مـــات املتعلقـــة بامللـــايفئ الت جي يـــة التقنيـــة بشـــأن ا ج ـــاف
العالجي بل مجيع الك ايف الزحية وضمان ترليق تفعري وايفع للحـق ب الزـحة اللدنيـة
والعقلية واالجتماعية ب تنفي ا.
املرأة الريفية
 - 01يعــاو القلــق اللجنــة ألن النعــاء الريفي ـات والنعــاء ب ارضــاا اآلنديــة واألمــازون
ي اج ا حتـديات معينـة ب عا يفـة حقـ ق ا .وتالحـظ بقلـق املع قـات الكـلرية الـيت ي اج ـا
الء النعاء ألـا ب لـا عـدل وجـ يف يفيايفـة تنميـة يفيـة مراعيـة لالعتلـا ات اجلنعـانية عـا
يـ ـ يف إىل تـــرك النعـــاء عـــاجزات عـــا االشـــتراك كـــامال ب العيايفـــات الريفيـــة والز اعيـــة
وااليفــتفايفة هبــا علــى قــدل املعــاواة .ويعــاو القلــق اللجنــة أيضــا إزاء االفتقــا إىل وجـ يف باعــد
جنعــاب ب ملكيــة األ ف وحيازهتــا وحقيقــة أن املــرأة تتضــر بتملــا الشــركات املتعــديفة
اجلنعيات لا ف وامل ا يف ولكن ا كـثريا مـا ال حتزـل علـى تعـ ي وال تعتشـا فيمـا يتعلـق
بعالل العير اللديلة .وتالحظ اللجنة أيضا بقلق اآل ا اجلنعانية املتلاينة اليت يرتلـ ا علـى املـرأة
تغري املناخ والك ا ث الرليعية املتكر ة ألـا ب لـا اجلفـاه الشـديد واال يـاالت األ ضـية
والزالزل.
 - 01ت صــي اللجنــة بــأن تضــما الدولــة الرــره اشــتراك املــرأة عل ـى قــدل املعــاواة ب
العيايفات الريفيـة والز اعيـة .وت صـي أيضـا بـأن تـدمج الدولـة الرـره باعـدا جنعـانيا ب
امتالك األ ف والتغريات ب ايفتغالل األ ف وأن تضـما تعـ ي املـرأة بقـد كـاه فيمـا
يتعلق بااليفتح ا ات على األ ف وامل ا يف األخرى على نرا كـلري .وحتـا اللجنـة أيضـا
الدولة الرره على مضاعفة ج يف ا لـتمكل النعـاء الريفيـات والنعـاء الالقـي يعشـا ب
مناطق ناقية ما م اج ة تغري املناخ والتكيف مع .
فثات النعاء احملرومات
 - 00تعرا اللجنة عا أيفف ا لالفتقا إىل معل مات حمديفة بشأن التدابري الراميـة إىل معاجلـة
حاالت التمييز والعنف اليت ت اج ا فثات النعاء احملرومات مثـل النعـاء الالقـي يعشـا حتـ
ضــغط اقتزــايف ونعــاء الشــع ا األصــلية ونعــاء بــريو املنحــد ات مــا أصــ ل أفريقيــة
وامل اجرات واملعـنات والنعـاء وات ا عاقـة والنعـاء احملتجـزات واملثليـات ومشـت يات
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اجلنعــل ومغــايرات ار يــة اجلنعــانية وغري ــا مــا النع ـاء الالقــي ي ـ اج ا أشــكاال متعــديفة
ومتشابكة ما التمييز .وتكر اللجنـة قلق ـا إزاء ايفـتمرا م اج ـة الريفيـات ونعـاء الشـع ا
األصــلية ب ج ـ خــاص لعقلــات ب عا يفــة حق ـ ق ا وب احلز ـ ل علــى اخلــدمات األيفايفــية
وحيازة األ ف والتع يالت االقتمانية.
 - 21ت صــي اللجنــة بــأن ت ـ فر الدولــة الرــره معل مــات شــاملة وبيانــات احزــاقية ب
تقرير ــا الــدو املقلــل عــا حالــة فثــات النعــاء احملرومــات وتنفي ـ صــك ك العيايفــات
القاقمة ملعاجلة خز صياهتا .وحتا الدولـة الرـره علـى إيـالء ا تمـال خـاص الحتياجـات
النعــاء الريفيــات ونعــاء الشــع ا األصــلية ونعــاء األقليــات وضــمان اشــتراك ا ب
عمليــات صــنع القــرا وحز ـ را الكامــل علــى العدالــة واخلــدمات األيفايفــية وحيــازة
األ ف والتع يالت االقتمانية.
الزواا والعالقات األيفرية
 - 21تالحـــظ اللجنـــة أن املعـــاواة أمـــال القـــان ن منزـــ ص علي ـــا ب الديفـــت ومجيـــع
التشريعات ال طنية تقريلا .بيـد أن القلـق يعـاو اللجنـة ألن املعـاواة ب ال اقـع مـا زالـ متثـل
مشكلة ب الزواا والعالقات األيفرية .وتالحظ اللجنة أن نظال املمتلكـات الزوجيـة القـاقم ب
الدولة الرره ثل نظاما ألم ال مشتركة م جلة يأخ ب االعتلا أيضا املعـاةة غـري النقديـة
اليت تقدم ا املرأة ويتضما األص ل غـري امللم يفـة مثـل احلقـ ب املعـاش التقاعـد كجـزء
ما األم ال اليت تقعم بالتعـاو بـل الـزوجل .ومـع لـا وقـد الحظـ اللجنـة االخنفـاف
املزعج ب معت ى ملكية املرأة للممتلكـات وال يفـيما ملكيـة األ ف ب املنـاطق الريفيـة فـ ن
القلق يعاو ا ألن املرأة قد ال تك ن مد كة ألا في الكفاية حلق ق ـا االقتزـايفية وحق ق ـا ب
امللكية ولعدل تنفي التشريع القاقم بالقد الكاب.
 - 21ت صي اللجنة الدولـة الرـره بضـمان تنفيـ التشـريعات ات الزـلة بقـد كـاه
وزيــايفة اجل ـ يف الراميــة إىل زيــايفة ال ـ عي بــل النعــاء قق ـ ق ا االقتزــايفية وحق ـ ق ا ب
امللكية ب الزواا والعالقا ت األيفرية بغية اية حق املرأة ب امللكية عند فعة الـزواا
متشيا مع الت صية العامة قم  10بشأن النتاقج االقتزـايفية للـزواا والعالقـات األيفـرية
واحنالرمــا واملــايفة  10مــا االتفاقيــة .وترلــل اللجنــة أيضــا إىل الدولــة الرــره أن تق ـ ل
بلحــا بشــأن النتــاقج االقتزــايفية الــيت يرتلــ ا الرــال علــى كــال الــزوجل وأن تــد ا
املعل مات املتعلقة بنتاقج لا اللحا ب تقرير ا الدو املقلل.
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مجع الليانات وحتليل ا
 - 20ترحل اللجنة بالنظال ال طا للم شـرات اجلنعـانية الـ أطلـق ب عـال  1110بيـد
أ ــا تكــر قلق ــا لعــدل ت ـ افر معل مــات احزــاقية مزــنفة حعــل اجلــنس واملنــاطق الريفيــة
واحلضرية واالنتماء ا ـا ب كـثري مـا اجل انـل املشـم لة باالتفاقيـة األمـر الـ قـد يشـكل
عقلة أمال تزميم وتنفيـ يفيايفـات وبـرامج معـت دفة وب صـد فعاليتـ ا فيمـا يتعلـق بتنفيـ
االتفاقية.
 - 22تكـر اللجنـة ت صـيت ا ( CEDAW/C/PER/CO/6الفقــرة  )11بـأن تـد ا الدولــة
الرــره ب تقرير ــا الــدو املقلــل بيانــات إحزــاقية وحتليــل مزــنفل حعــل اجلــنس
واملناطق الريفية واحلضرية واالنتماء ا ا مـع ا شـا ة إىل أ ـر التـدابري املتخـ ة والنتـاقج
الــيت حتققـ لليــان حالــة املــرأة ب مجيــع اجملــاالت املشــم لة باالتفاقيــة و اصــة فيمــا يتعلــق
بقضية العنف ضد املرأة.
تعديل الفقرة  1ما املايفة  11ما االتفاقية
 - 22تشجع اللجنة الدولة الرره لكي تقلل ب أيفـرع وقـ عكـا تعـديل الفقـرة 1
ما املايفة  11ما االتفاقية بشأن مدة انعقايف اللجنة.
إعالن ومن اا عمل بيجل
 - 20تدع اللجنة الدولة الرره إىل ايفتخدا ل إعالن ومنـ اا عمـل بـيجل ب اجل ـ يف
اليت تل را لتنفي أحكال االتفاقية.
النشر
 - 21تعيد اللجنة إىل األ ان التزال الدولة الرره بأن تنفـ بزـ ة من جيـة ومعـتمرة
أحكــال االتفاقيــة .وحتــا الدولــة الرــره علــى أن تــ يل ا تمامــا ا أول يــة لتنفيــ ــ ا
املالحظــات اخلتاميــة والت صــيات مــا اآلن وح ـ تقــدي التقريــر الــدو املقلــل .ول ـ لا
ترلل اللجنة نشر املالحظات اخلتامية ب ال ق املنايفل باللغة (اللغات) الرمسيـة للدولـة
الرــره علــى م يفعــات الدولــة ات الزــلة علــى مجيــع الزــعد (ال طنيــة وا قليميــة
واحملليــة) و اصــة علــى احلك مــة وال ـ زا ات والك ـ نغرد واريثــة القضــاقية مكــان
تنفي ا بالكامل .وتشجع الدولة الرره على التعاون مع مجيع أصحاا املزلحة املعنـيل
مثــل ابرــات أ بــاا األعمــال ونقابــات العمــال ومنظمــات حقـ ا نعــان واملنظمــات
النعاقية واجلامعات وم يفعـات اللحـا وويفـاقط ا عـالل .وت صـي اللجنـة بنشـر ـ ا
املالحظـــات اخلتاميـــة ب شـــكل منايفـــل علـــى صـــعيد اجملتمـــع احمللـــي مكـــان تنفيـ ـ ا.
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وبا ضـــافة إىل لـــا ترلـــل اللجنـــة إىل الدولـــة الرـــره أن ت اصـــل نشـــر االتفاقيـــة
وبروت ك رــا االختيــا وأحكــال القضــاء ات الزــلة با ضــافة إىل الت صــيات العامــة
للجنة على مجيع أصحاا املزلحة.
امل عاعدة التقنية
 - 21ت صي اللجنة الدولة الرره بأن تربط تنفي االتفاقية باجل يف ا مناقيـة الـيت تلـ را
وأن تعتفيد باملعاعدة التقنية ا قليمية أو الدولية ب ا الزديف.
متابعة املالحظات اخلتامية
 - 20ترلل اللجنة إىل الدولة الرره أن ت فر ب غض ن عامل معل مـات خريـة عـا
اخلر ات املتخ ة لتنفي الت صيات الـ ا يفة ب الفقـرتل  11و ( 00أ) و (ا) و (ا)
و (ز) أعالا.
إعدايف التقرير املقلل
 - 21تــدع اللجنــة الدولــة الرــره إىل تقــدي تقرير ــا الــدو
.1111

التايفــع ب مت ز/ي لي ـ

 - 21ترلل اللجنة إىل الدولة الرره اتلاع ” امللايفئ الت جي ية املنعـقة لتقـدي التقـا ير
أل جل املعا ـدات الدوليـة حلقـ ا نعـان ألـا ب لـا امللـايفئ الت جي يـة لتقـدي و يقـة
أيفايفية م حدة وو اقق خاصة ألعا دات بعين ا“ ( HRI/MC/2006/3و .)Corr.1
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