
CEDAW/C/RWA/CO/6  األمــم املتحـدة 

 

  اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
12 February 2009 
Arabic 
Original: English 

 

 
110309    100309    09-23642 (A) 

*0923642* 

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الثالثة واألربعون

        ٢٠٠٩فرباير / شباط٦ -يناير / كانون الثاين١٩
ــز          ــى التمييـ ــضاء علـ ــة بالقـ ــة املعنيـ ــة للجنـ ــات اخلتاميـ ــشروع املالحظـ مـ

  رواندا :املرأة ضد
  
اخلـامس والـسادس لروانـدا      الدوريـة الرابـع و    اجلـامع للتقـارير     نظرت اللجنة يف التقريـر        - ١
)CEDAW/C/RWA/6 ( ــستيها ــودتني يف ٨٨٤ و ٨٨٣يف جلـ ــباط٤، املعقـ ــر / شـ ــر(فربايـ  انظـ

CEDAW/C/SR.883  ــق        ).884و ــا يتعل ــضايا واألســئلة املطروحــة فيم ــة للق ــة اللجن ــرد قائم وت
 كمـا تـرد ردود حكومـة روانـدا     ،CEDAW/C/RWA/Q/6 بالنظر يف التقارير الدورية يف الوثيقة     

  .CEDAW/C/RWA/Q/6/Add.1  الوثيقةيف
 

  مقدمـة   
الدوريــة اجلــامع للتقــارير تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدمي تقريرهــا    - ٢

الرابع واخلامس والسادس، اليت اتبعت املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنـة إلعـداد التقـارير،               
أيــضا عــن تقــديرها للدولــة الطــرف وتعــرب اللجنــة . ولكــن تقــدميها تــأخر كــثريا عــن موعــده 

لردودهــا اخلطيــة علــى قائمــة القــضايا واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة،    
وتعرب اللجنة أيضا عـن تقـديرها للدولـة الطـرف     . وتأسف ألن الرد الكتايب كان متأخرا جدا    

مـن التغـيريات يف     وتالحـظ اللجنـة أن عـددا        . لعرضها الشفوي وإلعطاء مزيد من اإليضاحات     
القوانني والسياسات والربامج ذات األثـر اإلجيـايب علـى حقـوق املـرأة طـرأت منـذ هنايـة الفتـرة                      

  . اليت يغطيها تقرير الدولة الطرف



CEDAW/C/RWA/CO/6
 

2 09-23642 
 

الـشؤون   رفيـع املـستوى برئاسـة وزيـر          اوفـد إلرساهلا  وتثين اللجنة على الدولة الطرف        - ٣
ــهوض باألســرة   ــسانية والن ــة عــن  . اجلن ــرب اللجن ــرض    وتع ــى الع ــة الطــرف عل ــديرها للدول  تق
تحقيـق املـساواة   ل املتبقيـة والتحـديات  آخر ما أحرز من تقـدم      عن  الشفوي الذي قدم حملة عامة      

 الـيت طرحتـها اللجنـة خـالل      وعلـى التوضـيح املقـدم ردا علـى األسـئلة      ،بني اجلنسني يف روانـدا    
  .البناء احلوار

تـضمن إشـارات إىل جهـود الدولـة الطـرف           وتالحظ اللجنة مـع االرتيـاح أن التقريـر ي           - ٤
ني الـذي اعتمـده املـؤمتر العـاملي الرابـع      الستراتيجية إلعالن ومنهاج عمل جبـ  لتحقيق األهداف ا  

  .  وكذلك معلومات عن التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،املعين باملرأة
املرتكبـة  روهتـا يف اإلبـادة اجلماعيـة    وتدرك اللجنة متاما أن احلرب األهلية الـيت بلغـت ذ         - ٥

، أدت إىل وفاة أكثر من مليون شـخص، وتـدفق الالجـئني واملـشردين داخليـا،                 ١٩٩٤يف عام   
ا أبدتـه مـن   وتثين اللجنة على الدولة الطـرف ملـ  . واهنيار الدولة واالقتصاد، وتدمري البنية التحتية     

، وللـسياسات والتـدابري املتخـذة للقـضاء         إرادة والتزام سياسيني قويني منذ هناية احلـرب األهليـة         
على التمييز ضد املرأة يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، وللتقـدم الـذي حتقـق بالفعـل يف                   

  .تلك الفترة القصرية من الزمن
  

  اجلوانب اإلجيابية    
ــة الطــرف العتمادهــا يف عــام      - ٦ ــة علــى الدول  جيــسد الدســتور الــذي ٢٠٠٣تــثين اللجن

عدم التمييـز بـني اجلنـسني ومبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني، والـذي أسـفر عـن إصـالحات                       قاعدة  
  .قانونية واسعة النطاق هتدف إىل إزالة األحكام التمييزية

ــاة          - ٧ ــاجح لنظــام احلــصص يف احلي ــة الطــرف الســتخدامها الن ــى الدول ــة عل ــثين اللجن وت
 أعلـى نـسبة يف العـامل        لتحقيقهـا  وهتنـئ الدولـة الطـرف بـصفة خاصـة         . العامـة احليـاة   السياسية و 

  . لتمثيل املرأة يف الربملان
  .وهتنئ اللجنة الدولة الطرف ألهنا حظرت تعدد الزوجات  - ٨
وتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لالخنفـاض الـذي طـرأ مـؤخرا علـى معـدل اإلصـابة                        - ٩

  .  من املرضنياإليدز واملالريا، ولزيادة مشول العالج لكل/بفريوس نقص املناعة البشرية
 إىل  ٢٠٠٨ديـسمرب   /كانون األول  ١٥وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على انضمامها يف          - ١٠

   .الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
 مجيـع  ،ظمـة ومـستمرة   بـصورة منت ، بـأن تنفـذ  ُتـذكِّـر اللجنة بالتزام الدولة الطـرف    - ١١

 وتــرى أن الــشواغل والتوصــيات احملــددة يف هــذه املالحظــات اخلتاميــة    ،أحكــام االتفاقيــة
تقتضي من الدولة الطـرف أقـصى اهتمـام منـذ اآلن وحـىت موعـد تقـدمي تقريرهـا الـدوري                   

 حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى التركيـز علـى هـذه اجملـاالت يف                    ،ونتيجة لـذلك  . املقبل
 يف تقريرهــا ققــةات املتخــذة والنتــائج احملتنفيذيــة، وعلــى اإلبــالغ عــن اإلجــراءأنــشطتها ال

 الطرف إىل تقدمي هذه املالحظـات اخلتاميـة إىل مجيـع            وتدعو اللجنة الدولة  . ري املقبل الدو
  .الوزارات املعنية، وإىل الربملان والسلطة القضائية، وذلك لضمان تنفيذها بالكامل

  
  الربلـمــان    

ني تعيد اللجنة التأكيد على أن احلكومة تتحمل املسؤولية األوىل عن التنفيـذ             يف ح   - ١٢
بــشكل  ختــضع للمــساءلة عنــه وأهنــا الكامــل اللتزامــات الدولــة الطــرف مبوجــب االتفاقيــة 

 تـدعو الدولـة     ، على أن االتفاقية ملزمة جلميع فروع احلكومـة         مشددة ، فإن اللجنة  ،خاص
 علــى اختــاذ  ، حــسب االقتــضاء ، وفقــا إلجراءاتــه ،الطــرف إىل تــشجيع الربملــان الــوطين   

مليـة اإلبـالغ التاليـة الـيت        عباخلطوات الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه املالحظات اخلتاميـة و         
  .ستقوم هبا احلكومة مبوجب االتفاقية

  
   ة والربوتوكولالوضع القانوين لالتفاقي    

وليــة الــيت جيــري التــصديق عليهــا بينمــا تالحــظ اللجنــة مــع االرتيــاح أن املعاهــدات الد  - ١٣
 لتلـك املعاهـدات     سـبقية  من الدسـتور تعطـي األ      ١٩٠تصبح جزءا من القانون احمللي وأن املادة        

 تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء عـدم وجـود وعـي عـام باالتفاقيـة وبروتوكوهلـا                    ،على القوانني احمللية  
 وغريهم مـن املـوظفني      ضائيبني موظفي السلك الق    ال سيما    ،االختياري يف اجملتمع بشكل عام    

وهي تشعر بـالقلق ألن النـساء أنفـسهن ال يـدركن حقـوقهن مبوجـب                .  القانون إنفاذاملكلفني ب 
 تقــدمي الــشكاوى يف إطــار الربوتوكــول االختيــاري امللحــق هبــا، وبالتــايل   إجــراءاتاالتفاقيــة و

 الدولـة الطـرف     ة مـع القلـق أن     كمـا تالحـظ اللجنـ     . يفتقدن القدرة على املطالبة بتلك احلقـوق      
 فيهـا بأحكـام االتفاقيـة مباشـرة         الحتجـاج  معلومات عن احلـاالت الـيت مت ا        تتمكن من تقدمي   مل
  .احملاكم يف
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختـاذ اخلطـوات الالزمـة لـضمان النـشر الكـايف                   - ١٤

ــصادرة عــ       ــة ال ــاري والتوصــيات العام ــة والربوتوكــول االختي ــم الواضــح لالتفاقي ن والفه
 املـوظفني يف الـسلك القـضائي   اللجنة، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم محالت توعية وتدريب       
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وتــدعو اللجنــة .  القــانونبإنفــاذالــشرطة وغريهــم مــن املــوظفني املكلفــني أفــراد واحملــامني و
تقـدمي  الدولة الطرف إىل تعزيز وعي املرأة حبقوقها من خالل برامج حملـو األميـة القانونيـة و             

االختيـاري  وتوصي اللجنة بـأن يتـرجم الربوتوكـول          .لقانونية، على سبيل املثال   املساعدة ا 
  .إىل لغة كينيا رواندا

  
  التشريعات الدستورية واحمللية    

 مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني وعـدم      جيـسد  ٢٠٠٣بينما ترحـب اللجنـة بكـون دسـتور           - ١٥
حكـام التمييزيـة، فـإن اللجنـة تـشعر           عدد من القوانني إللغـاء األ      نقيحتأنه مت     فضال عن  ،التمييز

وبينمــا تالحــظ اللجنــة أن عمليــة . زال ســارية املفعــول تــبــالقلق ألن هنــاك أحكامــا متييزيــة مــا 
نون األسـرة والقـانون التجـاري        وقـا  اجلنـائي لقـانون   لزال جاريـة بالنـسبة       تـ   مـا  نيانومراجعة القـ  

ــالقلق إزاء طــول اإلجــراءات ا   ،إىل ذلــك ومــا ــشعر ب ــة ت ــإن اللجن ــة العتمــاد القــوانني   ف لقانوني
كما تشعر اللجنة بالقلق لعـدم وجـود حظـر صـريح للتمييـز ضـد املـرأة،                  . والتعديالت اجلديدة 

 مــن االتفاقيــة، الــيت تتنــاول التمييــز املباشــر وغــري املباشــر، ســواء يف   ١وذلــك متــشيا مــع املــادة 
  . الدستور أو التشريعات األخرى

ى التعجيل بعملية مراجعة القوانني، وعلـى العمـل         وحتث اللجنة الدولة الطرف عل      - ١٦
بفعالية مع الربملان لضمان أن يتم إلغاء مجيع األحكام التمييزية يف القانون اجلنـائي وقـانون                

 جلعل التشريعات متمشية مع االتفاقية والتوصيات ، وغري ذلك،األسرة والقانون التجاري
. ار زمـين واضـح هلـذه اإلصـالحات     وتشجع الدولة الطـرف علـى وضـع إطـ         . العامة للجنة 

وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تــدرج الدولــة الطــرف يف دســتورها أو غــريه مــن التــشريعات    
املناسبة حظرا للتمييز ضد املرأة، يشمل كال من التمييز املباشر وغري املباشر، وذلك متشيا 

  . من االتفاقية) ب (٢ و ١مع املادتني 
  

   ةاألجهزة الوطنية للنهوض باملرأ    
نـسانية والنـهوض باألسـرة    شؤون اجليف حني ترحـب اللجنـة بعمـل الـوزارة الوطنيـة للـ          - ١٧

ــة يف الــسعي إىل  ــشاء عــدد مــن   ،حقــوق اإلنــسان للمــرأة كفال  املتعلقــة اآلليــات فــضال عــن إن
 مثل اهليكل الوطين ملتابعـة مـؤمتر بـيجني واجمللـس الـوطين للمـرأة، ومرصـد             ،بالشؤون اجلنسانية 

ــشؤون اجلنــ  ــسيق بــني      ،سانيةال ــسبة إىل التن ــالقلق إزاء عــدم الوضــوح بالن ــشعر ب ــة ت ــإن اللجن  ف
وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها للمـشاريع          . الوطنية واليات ومسؤوليات خمتلف عناصر األجهزة    
 وكـون الـشؤون اجلنـسانية مـسألة شـاملة جلميـع             ،والربامج العديدة اليت اختذت للنهوض باملرأة     
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 ولكنـها تالحـظ     ، ويف غريها مـن الـسياسات والـربامج الوطنيـة          ٢٠٢٠القطاعات يف رؤية عام     
  . عدم وجود هنج شامل يعاجل مجيع جوانب التمييز ضد املرأة

 الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة    هتا الدولة الطرف تعزيز أجهزتواصلوتوصي اللجنة بأن    - ١٨
. يمـا بينـها   وتعزيـز التنـسيق ف     ،بوضع تعريف واضح لوالية ومسؤوليات عناصرها املختلفة      

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضـع اسـتراتيجية شـاملة ذات أهـداف وجـداول زمنيـة                  
وآليات رصد تتـسم بالوضـوح مـن أجـل النـهوض بـاملرأة والقـضاء علـى التمييـز يف مجيـع                       

 وأن تبلـغ اللجنـة يف تقريرهـا املقبـل     ،اجملاالت اليت تشملها االتفاقيـة ومنـهاج عمـل بـيجني        
  . ا والعقبات اليت واجهتها يف تنفيذهبالتقدم احملرز

  
  التدابري اخلاصة املؤقتة    

 يف  احلـصص املنـصوص عليـه     نظـام   بينما تالحـظ اللجنـة مـع االرتيـاح جنـاح اسـتخدام                - ١٩
 ،تمثيـل املـرأة يف الربملـان ويف مناصـب اختـاذ القـرارات             واملتعلـق ب  الدستور والقـوانني االنتخابيـة      
معلومـات عـن اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة لـضمان املـساواة                فإن اللجنة تالحظ عدم تقـدمي       

  .  مثل التعليم والعمل، للنساء مع الرجال يف جماالت أخرى هامةفعليةال
وتشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى مواصـلة اسـتخدام نظـام احلـصص، وخاصـة                    - ٢٠

يــة ومراكــز اختــاذ بالنــسبة إىل تعزيــز متثيــل املــرأة يف األدوار القياديــة يف األوســاط األكادمي 
كما تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى اسـتخدام تـدابري             . القرارات يف احلياة االقتصادية   

خاصــة مؤقتــة أخــرى لتعزيــز املــساواة الفعليــة للنــساء مــع الرجــال يف مجيــع اجملــاالت الــيت  
  .٢٥ من االتفاقية، والتوصية العامة رقم ٤ من املادة ١تشملها االتفاقية، وفقا للفقرة 

  
  النماذج النمطية    

يساور اللجنـة القلـق إزاء اسـتمرار وجـود النمـاذج النمطيـة األبويـة التقليديـة املتأّصـلة                      - ٢١
 أدوار ومــسؤوليات كــل مــن الرجــل واملــرأة يف األســرة ويف اجملتمــع  تتحــّدد علــى ضــوئهاالــيت 

 حمدوديـة   ككل، واليت تتسّبب يف ممارسة العنف ضد املرأة وتنعكس، على وجه اخلـصوص، يف             
  . يف سوق العملوضعها اجملحفالفرص التعليمية املتاحة للمرأة ويف 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تنفيذ تدابري شاملة تستهدف تغـيري حالـة القبـول              - ٢٢
ــة بكــال         ــة املنوط ــرأة واألدوار النمطي ــة امل ــال تبعي ــة حي ــام للمواقــف واملمارســات املّتبع الع

هذه التدابري محالت توعية وتثقيف موّجهة إىل املرأة والرجـل،          وينبغي أن تشمل     .اجلنسني
والطفلـــة والطفـــل، والزعمـــاء الـــدينيني وقيـــادات اجملتمعـــات احملليـــة، واآلبـــاء واملعلمـــني   

ــادتني       ــا يف امل ــصوص عليه ــات املن ــا لاللتزام ــك وفق ــسؤولني، وذل ــن ) أ (٥و ) و (٢وامل م
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الطرف بتشجيع وسائط اإلعالم علـى إبـراز   كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة       . االتفاقية
الــصور اإلجيابيــة وغــري النمطيــة للمــرأة وعلــى التــرويج هلــذه الــصور ولقيمــة املــساواة بــني 

  . لمجتمع ككلبالنسبة لاجلنسني 
  

  بعد اإلبادة اجلماعية ومقاضاة مرتكبيهاالبلد إعادة بناء     
ن جهـود إلعـادة بنـاء البلـد وإزالـة           بينما تـثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف ملـا تبذلـه مـ                  - ٢٣

 عن طريـق هتيئـة    ١٩٩٤اآلثار الشديدة السوء اليت خلّفتها أعمال اإلبادة اجلماعية املرتكبة عام           
بيئة من السالم والوحـدة واملـصاحلة، فـإن القلـق يـساورها ألن هـدف مـشاركة املـرأة وقيامهـا                      

 االجتماعيـة رمبــا مل يتحقــق  -قتــصادية بـدور يف إعــادة البنـاء بعــد انتــهاء الـرتاع ويف التنميــة اال   
جتذّر النمـاذج النمطيـة والعنـف اجلنـساين وغـري ذلـك مـن أشـكال التمييـز                   شدة  بالكامل نظرا ل  

ومبــا أن اللجنــة تــدرك أن العديــد مــن النــساء والفتيــات قــد وقعــن ضــحايا للعنــف   .ضــد املــرأة
إلبادة اجلماعية، فإهنا تعـرب      أثناء عمليات ا   يف ذلك االغتصاب والتعذيب اجلنسي    اجلنسي، مبا   

ــدعم         ــة وال ــى احلماي ــة واحلــصول عل ــة للّجــوء إىل العدال ــا ألن الفــرص املتكافئ ــضا عــن قلقه أي
املالئمني رمبا ال تكون مكفولة جلميع الضحايا مـن النـساء والفتيـات يف إطـار العمليـة الـشاملة                    

   .ملقاضاة اجلناة اجلارية حاليا على الصعيدين الدويل والوطين
د عليـه   مـا شـدّ    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمـة، وفـق             - ٢٤

) ٢٠٠٨ (١٨٢٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥التــابع لألمــم املتحــدة يف قراريــه     جملــس األمــن 
ومتاشيا مع االتفاقية ومنهاج عمل بـيجني، لـضمان مـشاركة املـرأة علـى قـدم املـساواة مـع          

 . االقتـصادية  -عادة بناء البلد ويف تنميته االجتماعيـة        الرجل واضطالعها بدور كامل يف إ     
كفالة احلماية والـدعم املالئمـني      العمل على   كما حتث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة        

للنــساء الــاليت وقعــن ضــحايا للعنــف اجلنــسي خــالل عمليــات اإلبــادة اجلماعيــة، وكفالــة   
  . حصوهلن على فرص متكافئة للّجوء إىل العدالة

  
  عنف ضد املرأةال    

بينما تثين اللجنة على اجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف للتـصدي للعنـف ضـد املـرأة،          - ٢٥
مبا يف ذلك إنشاء جلان معنيـة بـالعنف اجلنـساين ومكاتـب خمتـصة باملـسائل اجلنـسانية يف جهـاز           

 فـإن   الشرطة، وعلى جهود التوعية وخدمات الدعم الـيت تقـّدمها لـضحايا العنـف مـن النـساء،                 
اللجنة ال تزال تشعر بـالقلق إزاء انتـشار خمتلـف أشـكال العنـف ضـد املـرأة، وال سـيما العنـف                        

كمـا يـساور     .اجلنسي والعنف العـائلي، وإزاء عـدم تـوافر معلومـات عـن حجـم هـذه الظـاهرة                  
مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة، اللجنــة القلــق إزاء عــدم وجــود اســتراتيجية شــاملة ملكافحــة  
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وترحب اللجنة مبشروع القانون املتعلق مبنـع العنـف اجلنـساين واملعاقبـة              .عنف العائلي فيها ال  مبا
عليه الذي أقـّره الربملـان وُينتظـر صـدوره، إال أهنـا تعـرب عـن قلقهـا ألن بعـض أحكامـه، مثـل                       

تعاقب بالسجن مدى احليـاة مـن يـدان         اليت  وشرعي  دون زواج   ب واملعاشرةتلك اليت جتّرم الزنا     
   . عدوى مرض قاتل، قد تولّد متييزا مباشرا أو غري مباشر ضد املرأةبتعّمد نقل

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بتكثيــف جهودهــا الراميــة إىل منــع مجيــع أشــكال   - ٢٦
العنف ضد املرأة والتصّدي هلا، وال سيما العنف اجلنـسي والعنـف العـائلي، وفقـا لتوصـية                  

سترشــاد بالدراســة املتعّمقــة الــيت أجراهــا ، وذلــك بطــرق منــها اال١٩اللجنــة العامــة رقــم 
وتــدعو  ).Corr.1 و A/61/122/Add.1(األمــني العــام عــن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة  

اللجنة الدولة الطرف إىل وضع استراتيجية وخطة عمل شاملتني هبدف منع مجيـع أشـكال               
 آليـة مؤسـسية     العنف ضد املرأة والقضاء عليها، مبا يف ذلك يف خميمات الالجئني، ووضـع            

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف         .فّعالة لتنسيق التدابري املتخـذة ورصـدها وتقيـيم فعاليتـها          
على تكثيف جهودها للتوعية فيما يتعلق جبميع أشكال العنف ضد املرأة اليت متثل انتـهاكا         

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل تــوفري  .حلقوقهــا كإنــسان
لضحايا العنف من النساء واالستعانة يف هذه أوى ات الدعم وتوفري عدد كاف من امل      خدم
بأفراد ذوي خربة وتزويدها مبا يكفيها من املوارد املالية لكـي تـؤدي وظائفهـا علـى                 أوى  امل

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تكفل االضـطالع بأنـشطة منهجيـة جلمـع                .حنو فّعال 
حسب نوع العنف وعالقة اجلاين بالـضحية، واختـاذ هـذه البيانـات             ونشر البيانات املصنفة    

ــة واملــستقبلية     ــدعم احلالي ــدابري ال ــسياسات وت وبالنــسبة ملــشروع   .أساســا لرصــد تنفيــذ ال
القانون املتعلق مبنع العنف اجلنساين واملعاقبـة عليـه، تطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن                    

ل أن تولّــد متييــزا مباشــرا حكــام الــيت ُيحتمــتقــوم علــى وجــه الــسرعة بإعــادة النظــر يف األ 
  . مباشر ضد املرأة غري أو
  

  االجتار باملرأة واستغالل البغاء    
ــع وقمــع االجتــار        - ٢٧ ــة الطــرف علــى بروتوكــول من ــة بتــصديق الدول بينمــا ترحــب اللجن

افحـة  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملك              
اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبإعدادها مشروع القانون الذي يتناول هذه املـسائل،             
فإن القلق يساورها النعدام الوعي بنطاق هذه الظاهرة ولعدم وجود تدابري فعالـة للتـصدي هلـا                 

وتأسـف   .ربكل أبعادها، مبا يف ذلك التصدي ألسباهبا اجلذريـة وتـوفري احلمايـة لـضحايا االجتـا          
 عـن االجتـار بالنـساء والفتيـات         اللجنة لعدم تقدمي الدولة الطـرف معلومـات وبيانـات إحـصائية           
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وكـذلك يـساور اللجنـة القلـق إزاء جتـرمي النـساء والفتيـات الـاليت                  .عن مدى انتـشار البغـاء      أو
   .ميارسن البغاء بينما ال جيري التصّدي للمسألة من جانب الطلب

ى اإلسراع باعتماد مشروع قانون قمع االجتـار بالبـشر ومقاضـاة        وحتثّ اللجنة عل    - ٢٨
مرتكبيه ومعاقبتهم، وعلى استحداث تدابري وقائية فّعالة، ومقاضاة املّتجرين ومعاقبتهم يف            

املـوظفني يف   وتوصي اللجنة بتزويد     .غضون فترة وجيزة، وتوفري احلماية والدعم للضحايا      
 إنفاذ القانون، مبـن فـيهم أفـراد شـرطة احلـدود،              عن سؤولنياملواحملامني و السلك القضائي   

واملسؤولني العـامني واألخـصائيني االجتمـاعيني ومـسؤويل التنميـة اجملتمعيـة مبعلومـات عـن                 
 الطـرف  وتوصـي كـذلك بـأن تعتمـد الدولـة          .القانون اجلديد عند اعتماده وتدريبهم عليـه      

ل ختــصيص املــوارد البــشرية  ار والســتغالل البغــاء وأن تكفــ تــدابري شــاملة للتــصدي لالجتــ 
واملالية الكافية لتنفيذ التدابري علـى حنـو فعـال، مبـا يف ذلـك مجـع البيانـات املـصنفة حـسب                       

كما توصي بأن تتصدى الدولة الطرف لألسباب اجلذرية لالجتار باألشخاص     .نوع اجلنس 
لفتيــات واســتغالل النــساء والفتيــات يف البغــاء وأن تتخــذ تــدابري إلعــادة تأهيــل النــساء وا 

   .دماجهن يف جمتمعاهتنإلالاليت وقعن ضحية هلذا النشاط و
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة     
مــشاركة املــرأة يف احليــاتني مــستوى بينمــا تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف الرتفــاع   - ٢٩

زال ناقـصا يف     املـرأة مـا   السياسية والعامة على الصعيد الوطين، فإهنا تعرب عن قلقها ألن متثيل            
   .اإلدارة العامة احمللية ويف الوظائف اإلدارية العليا يف القطاع اخلاص

ــادة        - ٣٠ ــة إىل زي ــز جهودهــا الرامي ــة الطــرف تعزي ــأن تواصــل الدول ــة ب وتوصــي اللجن
ــرأة يف م  ــي، ويف الوظــائف     راكــزمــشاركة امل ــصعيد احملل ــى ال ــرار، وال ســيما عل  صــنع الق

 القطاع اخلاص، وذلك بوسائل منها تطبيق التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا               اإلدارية العليا يف  
   .٢٥ من االتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم ٤ من املادة ١للفقرة 

  
  التعليم    

ل أّميــة اإلنــاث  تبــذهلا الدولــة الطــرف لتقلــيص معــد  بينمــا تقــّدر اللجنــة اجلهــود الــيت    - ٣١
دائي وجعل التعليم يف املدارس العامة جمانيا وإلزاميا حىت الـصف      وحتقيق التكافؤ يف التعليم االبت    

التاسع، فإن القلق يساورها إزاء اخنفاض معدل التحاق الفتيات باملـدارس الثانويـة ومؤسـسات               
وكذلك يساور اللجنـة القلـق لكـون املواقـف           .التعليم العايل وارتفاع معدالت تسّرب الفتيات     

ني أســباب تــسّرب الفتيــات مــن التعلــيم وألن الفتيــات احلوامــل التقليديــة واحلمــل املبكــر مــن بــ
الاليت يتركن املدرسة بسبب تطبيق تدبري وقفهن عن الدراسـة يـواجهن صـعوبات يف اسـتئناف            
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كما تشعر بالقلق إزاء اخنفاض عدد املدّرسات، ال سيما يف التعليم الثـانوي والعـايل             . دراستهن
   .ويف املناصب القيادية

ــات     وتوصــي   - ٣٢ ــضمان حــصول الفتي ــة الطــرف خطــوات ل ــأن تتخــذ الدول ــة ب اللجن
والشابات فعلّيا على فرص متكافئة لبلوغ مجيع مستويات التعليم، والتغلب على املواقـف             
التقليدية اليت تعوق متتُّع النساء والفتيات بكامل حقّهـن يف التعلـيم، واسـتبقاء الفتيـات يف                 

 لـتمكني الـشابات مـن العـودة إىل املدرسـة بعـد       اقااللتحـ املدارس، وتنفيذ سياسات إعادة   
الت التحـاق  طـرف علـى اختـاذ تـدابري لزيـادة معـد       وكذلك حتـثّ اللجنـة الدولـة ال        .احلمل

 تـدابري خاصـة مؤقتـة وفقـا لتوصـيتها      بوضـع الفتيات بالتعليم يف مجيع املستويات، وتوصـي   
ــم   ــة رق ــدا     . ٢٥العام ــى اختــاذ ت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــا ت ــادة عــدد  كم بري لزي

   .املدّرسات، ال سيما يف املستويني الثانوي واجلامعي ويف املناصب القيادية
  

  فرص العمل    
الت البطالة والعمالة الناقـصة للنـساء يف كـل مـن            لجنة القلق إزاء ارتفاع معد     ال يساور  - ٣٣

ل أجـر، وخاصـة     القطاعني اخلاص والعام مقارنة بالرجال، وإزاء تركّز النساء يف الوظائف األقـ           
كما يساور اللجنة القلق ألن املرأة تتعّرض للعزل بنوعيه األفقـي والرأسـي يف               .يف جمال الزراعة  

سوق العمل، وألن عملها غالبا ما يكون يف القطاع غري الرمسي، ّمما حيرمها من االسـتفادة مـن    
ثالثــة أربــاع وكــذلك يــساورها القلــق الســتئثار الرجــل ب .بــرامج الــضمان االجتمــاعي الرمسيــة

 حــديثا يف الناشــئةئــة مـن فــرص العمـل   ا يف امل٦٠ حــديثا و الناشـئة فـرص العمــل غـري الزراعيــة   
مما يـدل علـى أن املـرأة ال تـستفيد مـن فـرص العمـل اجلديـدة                    الصغرية،التجارية   األعمال   إطار

د تـــشريعات وتـــدابري للتـــصدي وتالحـــظ اللجنـــة عـــدم وجـــو .هـــذه بالتـــساوي مـــع الرجـــل
  .نسياجل للتحرش

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف سوق         - ٣٤
 مــن ٤ مــن املــادة ١العمــل بوســائل منــها االســتعانة بالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة وفقــا للفقــرة 

وتوصي الدولة الطرف بأن تويل اهتماما خاصـا        . ٢٥االتفاقية ولتوصية اللجنة العامة رقم      
أة العاملة يف القطاع غري الرمسي، وال سـيما يف جمـال الزراعـة، حبيـث تتـاح هلـا              لظروف املر 

كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى اإلسـراع            . االجتماعية الفوائدحلصول على   افرص  
بــسّن تــشريعات حتظــر التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل، مبــا يــشمل اجلــزاءات ووســائل 

لك حتث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آليـة         وكذ .االنتصاف املدنية وتعويض الضحايا   
 يف فعالة للرصد والتنظيم فيما يتصل مبسائل العمالة واملمارسات املتبعة يف القطـاع اخلـاص      

  .هذا الشأن
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  صحةال    
ات علـى خـدمات     فتيـ والالنـساء    بينما تقدر اللجنـة التـدابري املتخـذة لتحـسني حـصول             - ٣٥

 واحلـد مـن     ،)“ تعـاوين  تـأمني صـحي   ”(يـة   جمتمع أمنيخطط ت استحداث  الرعاية الصحية، مثل    
 فـإن اللجنـة ال تـزال تـشعر بـالقلق ألن             ،اإليـدز واملالريـا   /اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية    

 يف  نحبقهـ ن  يتمـتع  ال   نزلن يف املناطق الريفية واملسنات، ما       يعش لاليتا  أولئك النساء، وخاصة 
يف خنفـاض   الالحظ اللجنة أيضا أنـه علـى الـرغم مـن ا           وت.  من االتفاقية  ١٢الصحة وفقا للمادة    

 والدة  ١٠٠ ٠٠٠ل  لكـ  وفـاة    ٧٥٠  مبعـدل  زال مرتفعا ي العدد  فإن ال ،  نفاسيةالوفيات  المعدل  
وتـشعر  .  إىل عـدم إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات التوليـد             يةأساسـ  بـصفة  حية، ويعـزى ذلـك    

.  يلــدن يف البيــت،ملنــاطق الريفيــة ال ســيما يف ا،أن كــثريا مــن النــساءمــن اللجنــة بــالقلق أيــضا 
غري اآلمنة هي سبب من أسـباب       وشروعة  امل يف االعتبار أن عمليات اإلجهاض غري        أخذنا وإذا
أن اإلجهــاض جرميــة يعاقــب عليهــا القــانون مــن تــشعر بــالقلق فــإن اللجنــة ، نفاســيةالوفيــات ال

ات إحــصائية عــن  معلومــات وبيانــرودكمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء عــدم و . الروانــدي
  . الدولة الطرفمنالصحة العقلية للمرأة خدمات 

 لتعزيـز فـرص حـصول املـرأة         حمـددة ىل اختاذ تـدابري     إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       - ٣٦
لنــساء لعلــى الرعايــة الــصحية، ال ســيما بالنــسبة للمــرأة الــيت تعــيش يف املنــاطق الريفيــة و  

 للجنــة بــشأن املــرأة ٢٤وصــية العامــة رقــم لتل مــن االتفاقيــة و١٢، وفقــا للمــادة اتسناملــ
رصد العقبات اليت حتول دون احلـصول علـى خـدمات التوليـد             بوتوصي اللجنة   . والصحة

 موضـع   نفاسـية وفيـات ال  الوضع خطة اسـتراتيجية للحـد مـن         بطوات إلزالتها، و  اخلاختاذ  بو
ع حاالت احلمل  من الدولة الطرف أن تتخذ التدابري الالزمة ملن اللجنةكما تطلب. التنفيذ

متاحة أمورا  جعل وسائل منع احلمل وتنظيم األسرة       عدة طرق تشمل    غري املرغوب فيها، ب   
وتوصي اللجنـة   .  تنظيم األسرة   بشأن  وزيادة الوعي بني النساء والرجال     على نطاق أوسع  

ة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعاهتا املتعلقة باإلجهاض بغية إلغاء األحكام التأديبيـ        
للجنـة العامـة     ٢٤ رقـم توصـية   لاملفروضة على املرأة الـيت ختـضع لعمليـة اإلجهـاض وفقـا ل             

و اللجنــة الدولــة الطــرف لتــوفري كمــا تــدع.  املــرأة والــصحة، ومنــهاج عمــل بــيجنيبــشأن
ــة للمــرأة يف تقريرهــا      مــا يكفــي مــن املعلومــات والبيانــات اإلحــصائية عــن الــصحة العقلي

 .الدوري املقبل
  

  االقتصادي للمرأةالتمكني     
ــا تالحـــظ    - ٣٧ ــة بينمـ ــع     اللجنـ ــة الطـــرف لوضـ ــذهلا الدولـ ــيت تبـ ــود الـ ــاح اجلهـ ــع االرتيـ مـ

ة املـرأة مـن خـالل تـشجيع األنـشطة           سـتقاللي ااستراتيجيات للحـد مـن الفقـر، وكـذلك لتعزيـز            
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 الصغرية، تـشعر اللجنـة بـالقلق إزاء تفـشي الفقـر بـني               االئتماناتاملدرة للدخل واحلصول على     
 ، علـى وجـه اخلـصوص،      تشعر اللجنة بـالقلق   كما  . األسر املعيشية  ربات   بنيساء، وال سيما    الن

 يف الزراعـة يف ظـروف معيـشية         نعملـ وي تاري فقـ  نمعظمهحيث أن    اتالريفي نساءالإزاء حالة   
ــاهتن حمــدودة غــري مــستقرة، و ــيم،   علــصول احلــ يف إمكاني ــة الــصحية، والتعل ــة، والرعاي ى العدال
  .ة واخلدمات اجملتمعيةوالفرص االقتصادي

تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني        كفالـة أن يكـون      وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى           - ٣٨
 إىل رمـي لية، وال سيما تلك اليت ت احملوطنية و ال إلمنائية ا ها وبراجم هاعنصرا واضحا يف خطط   

 تـويل   كمـا حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى أن            . احلد من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة     
ــات األســر     ــساء رب ــة والن ــرأة الريفي ــا خاصــا الحتياجــات امل ــشيةاهتمام ــ، و املعي ضمن أن ت

ــ ــرار و  تهنشاركم ــات صــنع الق ــ يف عملي ــل نصوهلح ــ الكام ــة عل ــسهيالت االئتماني . ى الت
 املرأة الريفية علـى     حصولحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لضمان           كما

 واملــشاريع املــدرة ،يم، وامليــاه النظيفــة، والكهربــاء، واألراضــياخلــدمات الــصحية، والتعلــ
الدولــة الطــرف بتعزيــز جهودهــا الراميــة إىل تــصميم  بــأن تقــوم   اللجنــةوتوصــي. للــدخل

ضمان بـ ، و انية اجلنـس  االعتبـارات تراعـي    الـيت    وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية الريفية    
  . تلك اإلستراتيجيات والربامجوتنفيذ ةاملشاركة الكاملة للمرأة الريفية يف صياغ

  
  اتالعائدالنساء  الالجئات والنساء    

، مبـا يف ذلـك    اتالعائـد النـساء   والالجئـات   النـساء   تعرب اللجنة عـن قلقهـا إزاء حالـة            - ٣٩
 املعيـشية   نأوضـاعه  بسبب العنف والـصراع، وال سـيما يف ضـوء            اتواملشرد،  اتاملعوقالنساء  

ــة يف املخيمــات ن خلطــر االســتغالل اجلنــسي وغــريه مــن أشــكال العنــف    يتعرضــ  حيــثاملتردي
  .الرعاية الصحية والتعليم والفرص االقتصاديةيفتقرن إىل و

وتطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف إيــالء اهتمــام خــاص الحتياجــات النــساء           - ٤٠
تتماشـى  ، من خالل اعتماد سياسة وطنية ات املعوقن فيهن، مبات والنساء العائد اتالالجئ
، وصياغة وتنفيـذ خطـط      )٢٠٠٨( ١٨٢٠و  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ جملس األمن    ي قرار مع

 والنـساء   اتلالجئـ النـساء ا  دمـاج   إإعـادة   تراعي االعتبارات اجلنسانية وهتدف إىل      وبرامج  
وتطلب اللجنة من الدولـة الطـرف ضـمان          .هن وتدريب نيف اجملتمع، وبناء قدراهت   ات  العائد
 علـى وسـائل     نحـصوهل مـع ضـمان      مـن العنـف      اتئـد العاالنـساء    و ات الالجئـ   النساء محاية

   .فورية لالنتصاف
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  العالقات األسرية    
وفقـا للمـادة   فقـط    بـالزواج األحـادي      هـا بينما تثين اللجنة على الدولـة الطـرف العتراف          - ٤١
بـالقلق ألن األحكـام      تـشعر  فإهنـا قـانون األسـرة،     ل اجلـاري حاليـا    تنقيحهاول ، من الدستور  ٢٦

  . املفعولةزال ساريت هذا القانون ما التمييزية مبوجب
تعـديل قـانون    اخلاصـة ب   سـن التـشريعات      عجيلوحتث اللجنة الدولة الطرف على ت       - ٤٢

 وعلى اختاذ اخلطوات    ،باعتباره مسألة ذات أولوية   ،  دف إلغاء األحكام التمييزية   هباألسرة  
الـسلطة  ى  لـد ، و بـني اجلمهـور    معروفـة علـى نطـاق واسـع           تلـك التـشريعات    الالزمة جلعل 

   .القضائية والسلطات اإلدارية
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
  إعالن ومنهاج عمـل     من حتث اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف االستفادة         - ٤٣

 وتطلـب مـن   ،يف تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب االتفاقيـة    ن يعززان أحكام االتفاقية،ا، اللذ بيجني
  .املقبلذلك يف تقريرها الدوري الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن 

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

وتؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية ال غىن عنـه لتحقيـق األهـداف                 - ٤٤
واضح ألحكام االتفاقية ال إىل التجسيدوتدعو إىل إدماج منظور جنساين و. اإلمنائية لأللفية

 األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب من الدولة الطرف أن         يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق     
  .تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
  خرىاألعاهدات املالتصديق على     

سعة حلقـوق   التـ  إىل الـصكوك الدوليـة الرئيـسية         ةتالحظ اللجنة أن انـضمام الدولـ        - ٤٥
احلريـات  ب وة اخلاصـة بـاملرأ  إلنـسان  حبقـوق ا  نـساء من شأنه أن يعـزز مـن متتـع ال          )١(اإلنسان

ولذلك فإن اللجنة تشجع حكومة رواندا على النظر يف         . األساسية يف مجيع جوانب احلياة    

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة و ،لعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةا  )١(  

ضاء علــى مجيــع اتفاقيــة القــو ،االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري و ،والــسياسية
ــرأة    ــز ضــد امل ــة أو ال     و ،أشــكال التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية  اتفاقي ــة القاس عقوب

االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              و ،اتفاقية حقـوق الطفـل    و ،املهينة الالإنسانية أو  أو
األشـخاص  اتفاقية حقـوق    ، و ص من االختفاء القسري   ماية مجيع األشخا  ، واالتفاقية الدولية حل   وأفراد أسرهم 
  .ذوي اإلعاقة
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، ومهـا االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع            بعد التصديق على الصكوك اليت مل تصبح طرفا فيها       
  .األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  
  نشرال    

 عـل تطلب اللجنة نـشر هـذه املالحظـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف روانـدا جل                      - ٤٦
 واملنظمـــات النـــسائية ني والربملـــانيني والـــسياسيني احلكـــومينيالنـــاس، مبـــن فـــيهم املـــسؤول

بـني الرجـل    ومنظمات حقوق اإلنسان، على علم باخلطوات اليت اختـذت لكفالـة املـساواة              
. ن وحبكم الواقع، واخلطوات األخرى اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد          حبكم القانو واملرأة  

االتفاقيـــة وبروتوكوهلـــا االختيـــاري،  تعزيـــز نـــشر وتطلـــب اللجنـــة مـــن الدولـــة الطـــرف 
 ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة        ،والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني      

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠رأة عـام    املـ ”والعشرين للجمعيـة العامـة املعنونـة        
املنظمــات النــسائية ، وعلــى وجــه اخلــصوص بــني  “والــسالم يف القــرن احلــادي والعــشرين 

  .ومنظمات حقوق اإلنسان
  

  املساعدة التقنية     
توصــي اللجنــة بــأن تــستفيد الدولــة الطــرف مــن املــساعدة التقنيــة يف جمــال وضــع    - ٤٧

إىل تنفيــذ  وكــذلك ،ف إىل تنفيــذ التوصــيات املــذكورة أعــاله وتنفيــذ برنــامج شــامل يهــد 
 بعـدة   واصـلة احلـوار مـع الدولـة الطـرف،         مل استعدادهاوتعرب اللجنة عن    . االتفاقية ككل 

تقـدمي مزيـد مـن التوجيـه بـشأن تنفيـذ            لزيـارة للبلـد     ب اللجنـة     مـن  أعـضاء قيـام    سبل تشمل 
كمـا تـدعو اللجنـة      . وجب االتفاقية التوصيات الواردة أعاله، والتزامات الدولة الطرف مب      

والـربامج التابعـة   املتخصـصة  تعاوهنا مع الوكـاالت  لتعزيز من ال للقيام مبزيدالدولة الطرف  
ملنظومة األمم املتحدة، مبـا فيهـا برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وصـندوق األمـم املتحـدة                     

، وصـندوق األمـم املتحـدة    )اليونيـسيف (اإلمنائي للمرأة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة       
ــة،    ــسان، وشــعبة    وللــسكان، ومنظمــة الــصحة العاملي مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلن

ــاملرأة   اتاإلحــصاء ــهوض ب ــعبة الن ــ وش ــة    إب ــة التابع ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت دارة ال
  .العامة ألمانةل

  
  متابعة املالحظات اخلتامية    

قـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات مكتوبـة           تطلب اللجنة من الدولة الطـرف أن ت         - ٤٨
ــرتني      ــواردة يف الفق ــذ التوصــيات ال ــشأن تنفي ــصلة ب ــذه املالحظــات   ٣٦ و ٢٦مف ــن ه  م

كمــا تطلــب اللجنــة مــن الدولــة الطــرف النظــر يف التمــاس التعــاون واملــساعدة    . اخلتاميــة
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فيــذ عنــد االقتــضاء، لتن و، مبــا يف ذلــك اخلــدمات االستــشارية، إذا لــزم األمــر      تنيالتقنيــ
   .التوصيات املذكورة أعاله

  
  تاريخ التقرير املقبل    

 باالسـتجابة  ، يف تقريرها الدوري املقبل    أن تقوم، تطلب اللجنة من الدولة الطرف        - ٤٩
.  مـن االتفاقيـة  ١٨ب عنها يف هـذه املالحظـات اخلتاميـة مبوجـب املـادة             عرِلشواغل اليت أُ  ل

الـسابع والثـامن    للتقـارير الدوريـة     ا اجلـامع    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرهـ       
  .٢٠١٤ سبتمرب/ أيلولوالتاسع يف

  


