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 ةأضد املر جلنة القضاء على التمييز
  ل ملا قبل الدورةـــق العامـــالفري

  السادسة واألربعون الدورة
     ٢٠١٠يوليه / متوز٣٠-١٢

 قائمة القضايا واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية    
  

 سترالياأ    
 الــسادس ينيلتقريــرين الــدور الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة يف التقريــر اجلــامع ل  رنظــ  

 ).CEDAW/C/AUL/7(والسابع ألستراليا 
  

 عامةمسائل     

ــات   يرجــى   - ١ ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي ــنتق ــر  ع ــداد التقري ــة إع ــك  ؛ عملي ــا يف ذل ــة  مب ماهي
احلكومـــة  ، أو عـــدم قيـــام،عـــن قيــام  و؛ فيـــهاإلدارات واملؤســسات احلكوميـــة الـــيت شــاركت  

ونطـاق  يرجى أيضا تقدمي معلومات عن طبيعة       و.  إىل الربملان  هميقدتلتقرير و اد  اعتم با ستراليةاأل
  .سيما املنظمات النسائية واليف هذه العملية،  ،مشاركة املنظمات غري احلكومية

صنفة حـسب نـوع اجلـنس       املـ حـصائية   اإلبيانات  ال عن   مستوفاةرجى تقدمي معلومات    ي  - ٢
ــاء و ــعالاالنتم ــسية   و ي،رق ــة باجملــاالت الرئي ــةالتلاملتعلق ــاوأحكام فاقي ــارة إىل  و. ه يرجــى اإلش

 مـن أجـل الوقـوف علـى     ها بشكل منتظم،  البيانات وحتليل  مجععملية   إلرساء ةتخذاملاخلطوات  
  . اإلعاقةات وذو،سيما املسنات  إىل الفئات احملرومة، والاملنتميات للنساءالوضع احلقيقي 

  
  اإلطار التشريعي واملؤسسي    

يرجـى  و.  االتفاقيـة يف النظـام القـانوين احمللـي         حبالـة يتعلـق   يرجى تقدمي معلومـات فيمـا         - ٣
للجنــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة اأيــضا تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ توصــيات  
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بطُـرق   ، لالتفاقيـة  ي فيما يتعلق بالتنفيـذ الفعلـ      ،)١١، الفقرة   CEDAW/C/AUL/CO/5(السابقة  
  .اليات واألقاليم هبا يف مجيع الوُيعمل سن تشريعات منها
 يف  ، إليهـا  ري فيهـا  شـ أُ أو   ، باالتفاقية  فيها جَّيرجى تقدمي معلومات عن احلاالت اليت احتُ        - ٤

 الـيت اختــذت،   التــدابري األخـرى ةيرجــى حتديـد ماهيـ  و. هـذه احلـاالت  ج نتــائو ؛احملـاكم الوطنيـة  
 علـى النحـو الـوارد يف       ،يـة  االتفاق نباإلضافة إىل إعداد املـواد التعليميـة عـ        ،  اليت يزمع اختاذها   أو

زيـادة الـوعي بـشأن      ، لغرض   )١٧-١ الفقرة   ،CEDAW/C/AUL/7انظر   (تقرير الدولة الطرف  
 يف مجيـع الواليـات      ، القـضائي والقـانوين    ك الـسل  يف أوسـاط   ،االتفاقية والربوتوكول االختياري  

 .واألقاليم

انظــر ( ١٩٨٤ لعــام ني اجلنــسبــني التمييــز  قــانونستعرضُيــلتقريــر، سملــا أورده اوفقــا   - ٥
CEDAW/C/AUL/6 ــرة ــان  ف، )٦١-١، الفق ــا إذا كانــت  ريجــى بي ــة  م ــشؤون توصــيات جلن ال

. بـني اجلنـسني    يف عملية تعديل قانون التمييـز        ، قد روعيت  لس الشيوخ جملالدستورية  والقانونية  
ــرازيرجــى و ــيت  إب ــة ال ــّددت األحكــام التمييزي ــشريعات القائمــة، وتبيــ ُح  مقترحــاتكمن ا يف الت

 مـع التزامـات     ني اجلنـس  بنيتمييز  املتعلق بال قانون املنقح    ال قضمان توافُ من أجل    ،للقضاء عليها 
اإلصـالحات  تبيـان مـا إذا كانـت    اإلشـارة إىل  يرجـى أيـضا   و. الدولة الطرف مبوجب االتفاقيـة  

لمـساواة  ل  النـشط  لتعزيـز مـن أجـل ا     ،استراتيجية وطنية شاملة  وتنفيذ  إعداد  توخي   هبا،   وصىامل
املـرأة، باإلضـافة   الذي تتعرض له   فعلية بني اجلنسني من خالل التصدي جلميع أسباب التمييز          ال

  .ة وجنسانيةجنسيعلى أسس إىل التمييز 
وعـن آثارهـا    يرجى تقدمي معلومـات عـن تقيـيم خطـط العمـل والـسياسات والـربامج،                   - ٦

  .االت اليت تشملها االتفاقية بني الرجل واملرأة يف مجيع اجملةليفعملساواة الاتحقيق بفيما يتعلق 
  

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
األخـذ هبـا،    وال تؤيد    صصاحلهداف أو   األيشري التقرير إىل أن أستراليا ال تعتمد على           - ٧

ــسابقة  تصــا أوعلــى حنــو مــ  ــة ال ــة يف مالحظاهتــا اخلتامي ــه اللجن ــوبــدال مــن ذلــك،  .  ب ع جشُت
 مـن    على قدم املساواة مـع الرجـل       لمرأة ل رص العمل  ف توفريممارسات تكافؤ الفرص الرامية إىل      

إزاء   موظــف١٠٠الــيت تــستخدم أكثــر مــن املؤســسات مــن جانــب التزامــات اإلبــالغ خــالل 
عـدم االعتـراف    ب  اسـب أريجى توضـيح    ف. كن العمل امأتكافؤ الفرص للمرأة يف     ب الوكالة املعنية 

ــرة     باختــاذ  ــبني يف الفق ــى النحــو امل ــة، عل ــدابري خاصــة مؤقت ــن ،١ت ــادة  م ــة ٤امل  ؛، مــن االتفاقي
ــة ا بوصــفه،٢٥والتوصــية العامــة رقــم   ــة للمــرأة  ل أداة فعال يف  لتعجيــل بتحقيــق املــساواة الفعلي

ســواء يف القطــاعني العــام تعــاين فيهــا مــن نقــص التمثيــل أو احلرمــان مــن املزايــا،   الــيت اجملــاالت
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ــات عــن أي خطــوات     و. اخلــاص وأ ــدمي معلوم ــضا تق ــا يرجــى أي ــن أجــل إطــالع   مت اختاذه م
  . هذا املفهوم وزيادة فهمهم هلذه التدابريعلىاملسؤولني املعنيني 

  
  القوالب النمطية    

أي تقييم ملختلـف املبـادرات املتخـذة        أجرت  ،  الدولة الطرف ما إذا كانت    يرجى بيان     - ٨
 يرجـى اإلشـارة أيـضا إىل   و.  يف وسـائل اإلعـالم   التنميطـات اجلنـسانية   فيما يتعلق بالقضاء علـى      

 منـها   رقطُـ ب ،للقضاء على القوالب النمطية لدور اجلنسني يف النظام التعليمي        اختذت  تدابري  أي  
إعـادة  برامج   و ني،مللمعلبرامج التدريب األويل    يف  تنقيح الكتب املدرسية واملناهج املدرسية، و     

  . أثناء اخلدمةهمتدريبوبرامج  هم،تدريب
  

  املرأةضد لعنف ا    
 الدولـة الطـرف تعزيـز جهودهـا مـن       هبـا  عن الكيفية الـيت تعتـزم  يرجى تقدمي معلومات   - ٩

الـشعوب  ساء ضـد نـ   سيما الـيت ترتكـب   املرأة، والضد أجل القضاء على مجيع أشكال العنف      
لتحديــد أفعــال مت وضــعها  نــةيمعأي أحكــام تــشريعية  يرجــى تقــدمي معلومــات عــنو. األصــلية

 األفعـال  هـذه احلاالت اليت أدين فيها مرتكبو      د  يرجى اإلشارة إىل عد   و. هاوجترمي زيلـالعنف املن 
عـدد احلـاالت املبلـغ عنـها مـن جـرائم قتـل النـساء                يف ذلـك     مبا   يهم؛علواجلزاءات اليت فرضت    

ضحايا العنـف   وهل تتـاح لـ    .  السابقني ئهن أو شركا  ني احلالي ئهنشركا وأعلى أيدي أزواجهن    
الـشعوب  ضعيفة أو احملرومـة، مثـل نـساء          إىل الفئـات الـ     يـات سيما النـساء املنتم    من النساء، وال  

بـسبب  مـن املزايـا      واحملرومـات    ،واملسنات، والريفيات، واملهـاجرات   ة،  قاعذوات اإل واألصلية،  
أوى، املـ لـى   ع إمكانيـة احلـصول    اجلنـسية، بـصورة متكافئـة ومالئمـة          تـهن  اجلنـسية وهوي   نميوهل

  قاليم؟خدمات الدعم يف مجيع الواليات واألو احلماية وغريه من أنواع
عـن اإلطـار الـزمين لتنفيـذ خطـة العمـل الوطنيـة للحـد                تفصيلية  يرجى تقدمي معلومات      - ١٠

العـائلي  توصـيات تقريـر العنـف    مـا إذا كانـت   يرجـى بيـان   و. النـساء وأطفـاهلن  من العنف ضد  
  . تنفيذ خطة العمل الوطنيةلدىقد أخذت يف االعتبار  ،٢٠٠٨لعام والتشرد 

لـسالمة الشخـصية     االستقصائية ل  ةالدراسستمدة من   امللبيانات  لوفقا  يذكر التقرير أنه      - ١١
 دعمالـ  علـى ات جنـسية  من النساء الالئي تعرضن العتـداء يف املائة   ٩٠ حيصل، مل   ٢٠٠٥عام  ل

  أو غريها من خـدمات الـدعم، مبـا يف ذلـك خطـوط           ،قانونيةالساعدة   امل وأ ات، األزم املقدم يف 
 النـساء  اسـتفادة  حتـول دون ملعاجلة العوامل الـيت  ت خذابري اليت اتُّ ما هي التد  ف. اتفيةاهل املساعدة

 إن  ،اإلدانـة  يرجى بيان معـدالت   و ؟العدالةالتماس   على   نلتشجيعهو ،من خدمات الدعم هذه   
يرجــى تقــدمي و.  عنــها النــساء ســنوياُتبِلــغ االعتــداء اجلنــسي الــيت بقــضايافيمــا يتعلــق ، وجــدت
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 اتترمـي إىل معاجلـة االعتـداء اجلنـسي علـى النـساء املعوقـ       أي مبـادرات  القيـام بـ  معلومات عن  
طــر خل الفئــات األكثــر عرضــة التقريــر، مــن بــني  الــيت تــضمنها لمعلومــات ل، وفقــا نهــاللــوايت 
  .واإليذاء ، واالغتصاب،االعتداء

تشويه األعـضاء التناسـلية   م ّرجت مجيع حكومات الواليات واألقاليم   أنىل  إيشري التقرير     - ١٢
األطفـال معرضـني    إذا رأوا أن     بـاإلبالغ وأن معظم العاملني يف جمال الصحة مطـالبون         ،  لإلناث
دعم واملـساعدة  الـ  وياجملتمعـ ثقيـف  التبإتاحـة  أيـضا   وأفـاد التقريـر     . هذا الفعـل اإلجرامـي    خلطر  
ريجـى  ف.  التناسـلية  نئهعرضات خلطر تشويه أعضا   امل أو   راتراملتضللنساء والفتيات   ني  يماإلعال

ضـد  مات عن مـدى تـضرر النـساء والفتيـات مـن هـذا الـشكل مـن أشـكال العنـف                       تقدمي معلو 
  .تشويه األعضاء التناسلية لإلناثمنع ومدى ما حتقق من نتائج عن طريق املرأة، 
لعقـاب البـدين للفتيـات يف     الـصريح ل  ظـر   احلحـرز مـن تقـدم يف ضـمان          يرجى بيان ما أُ     - ١٣

ق الطفل، ودراسة األمم املتحـدة حـول العنـف     أوصت به جلنة حقو   ما   على حنو    ،مجيع البيئات 
  .١٩التوصية العامة للجنة رقم وضد األطفال، 

  
  االجتار بالبشر    

للتـــصدي جــرى اختاذهــا   تــدابري إضــافية   تفــصيلية عــن أي   يرجــى تقــدمي معلومــات      - ١٤
النــساء  بالبــشر، علــى الــصعيدين الــداخلي والــدويل، وال ســيما       بار جتــ االممارســة  الســتمرار  

  .وعما حتقق من نتائجات، والفتي
ــة الطــرف        - ١٥ ــر تفــصيال عــن ردود الدول ــىيرجــى تقــدمي معلومــات أكث الحظــات امل عل

ــا احلمــا يتعلــق ب اخلتاميــة الــسابقة للجنــة يف  بوقــوعهن  للنــساء املــشتبه تنيحمايــة واملــساعدة املت
غــري الراغبــات يف أو ، نفــاذ القــانونإمــساعدة ســلطات علــى  غــري القــادرات ،ارجتــاللضــحايا 
إقامـة   حتقيق يف االجتار أو   على إجراء    للمساعدة    اليت يتقدْمَن هبا    األدلة ال تكفي  حني أو   ذلك؛

 إىل  ْدنَعِـ أُ اللـوايت  نساء هـذه الفئـة       عنينبغي أن تشمل هذه املعلومات بيانات       و. دعوى بشأنه 
خـر  آ نـوع  مبوجـب  ، أستراليا  من البقاء يف   نَّ متك اللوايتالنساء من نفس الفئة     بمقارنة  أوطاهنن،  

اســتعراض شــامل لنظــام ب ، أو تزمــع القيــام،ســترالية احلكومــة األقامــت هــلو. مــن التأشــريات
 مــن أجــل ضــمان حتقيــق  ،إعــادة التــوطنيولــدعم ابــرامج لالســتفادة مــن ، وألهليــة اتالتأشــري
  ه؟منعو ارجت من االمايةبشأن احل ة املعلنهاأهداف
ار بالنـساء والفتيـات،     جتـ  عدد احلاالت املبلغ عنها بـشأن اال       يرجى تقدمي معلومات عن     - ١٦

  . فيهاومعدل اإلدانة
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وضع استراتيجيات للحد مـن الطلـب      ب يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة،      ،أوصت اللجنة   - ١٧
البغاء، ووضع برامج إلعادة تأهيل النساء والفتيـات الـاليت          مزاولة  على البغاء، ومنع النساء من      

عمــا إذا ريجــى تقــدمي معلومــات ف. هلــّندعم تقــدمي الــو،  البغــاءتوقــف عــن ممارســةاليــرغنب يف 
نتـائج  وعمـا حتقـق مـن     ،برامج شـاملة يف هـذا الـصدد      وأاستراتيجيات  كانت قد اعتمدت أي     

  .من خالل تنفيذها
  

  املشاركة يف صنع القرار والتمثيل على املستوى الدويل    
 ونـساء  اتالنـساء الريفيـ  بف املبـادرات املتعلقـة   لـ يرجى تقدمي معلومـات عـن نتـائج خمت       - ١٨

 ، نــساء جــزر مــضيق تــوريس، يف مــا يتعلــق باملــشاركة الــسياسيةمايســ الوالــشعوب األصــلية، 
  .صنع القراراملشاركة يف و

لــس األمــن  جمل١٣٢٥قــرار ال مــن أجــل تنفيــذ خــذةتامل اإلجــراءات ةيرجــى بيــان ماهيــ  - ١٩
  .ئج اليت حتققتح النتاألمم املتحدة، وشْرلالتابع 

  
  التعليم    

 نـساء   تعانيـه  ذي التفاوت ال  ارستمرايرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة          - ٢٠
.  يعـشن يف املنـاطق النائيـة       اللـوايت  نه فـي  نالشعوب األصلية يف الوصول إىل النظام التعليمي، مبـ        

 التعلــيم للفتيــات والنــساء يرجــى أيــضا تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لتحــسني نوعيــةو
ــوايت ــة، وال الل ــاطق النائي ــوايتســيما   يعــشن يف املن ــتالل الــشعوب األصــلية،   إىل مجاعــات نيم ين

يرجــى اإلشــارة إىل النتــائج الــيت  و. ةقــاع اإلت ذواتابــلامثــل الطاألخــرى، الفئــات احملرومــة و
  .ربامجالتدابري وهذه الحتققت من خالل تنفيذ 

  علـى قـدم املـساواة   امتاحـ التعليم ما قبل املدرسي عما إذا كان    ات  يرجى تقدمي معلوم    - ٢١
  .جلميع البنات والبنني يف مجيع أحناء الدولة الطرف وبتكلفة ميسورة

يف عـام   بلغـت،   هيئـة التـدريس اجلـامعي       أعـضاء    النـساء مـن       نـسبة  يشري التقريـر إىل أن      - ٢٢
ريجـى اإلشـارة إىل التـدابري املتخـذة         ف.  األقـدم  فـوق  املُحاضـر     فئة من يف املائة  ٢٣ حنو،  ٢٠٠٧

  .أقدم جامعيحاضر  كُماملرأةلزيادة مشاركة 
  

  العمالة    
ــة       - ٢٣ ــة العمال ــن حال ــات ع ــدمي معلوم ــساء يرجــى تق ــسبة للن ــات إىل بالن ــات  املنتمي مجاع

ــشعوب األصــلية،   ــال ــاجر، اللجــوءاتوطالب ــاعاإل ذوات وات، وامله ــة؛ق ــربامج  ن وع ــائج ال  نت
يرجى أيضا تقـدمي    و.  باحلق يف العمل   هنة إىل معاجلة العوائق اليت حتول دون متتع       والتدابري الرامي 
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اإلشـارة  كـذلك   يرجـى   و. معلومات عن التدابري املتخذة حلمايـة هـؤالء النـساء مـن االسـتغالل             
الــشعوب األصــلية كــبري يف مــستويات الــدخل لنــساء الخنفــاض االة ملعاجلــة بعــإىل اخلطــوات املّت

  .ليةاألصنساء الشعوب النساء العامالت من غري ب مقارنة ،العامالت
  مــن، يف املقــام األوليعاجلــان،كن العمــل امــأوالتمييــز يف تنّمــر يــشري التقريــر إىل أن ال  - ٢٤

  يف جمــالواملــوظفنيات اديــنــشر دليــل للقومــن خــالل  ؛ بــرامج التــدريب عــرب اإلنترنــتخــالل
 فهـل أُجـرَي أي    . حرش اجلنسي يف مكان العمل     الت ال يتطّرق إىل  بيد أن التقرير    . اخلدمة العامة 

 ملنـع   تخـذ تُّا الـيت تـدابري   الهـي   مـا   ولتحرش اجلنسي يف العمـل؟      ل النساءتعرض   مدى   نحبث ع 
 يف  نقـدمي الـدعم هلـ     لـه، وت  محايـة النـساء الـاليت يتعرضـن         من أجـل    التحرش اجلنسي يف العمل،     

  ؟دعاواهّن
 حتفـظ الدولـة الطـرف علـى         جعـة راملاُتخـذت   يرجى تقدمي معلومات عن أي خطوات         - ٢٥

جـازة أمومـة مدفوعـة األجـر أو مبزايـا اجتماعيـة مماثلـة        إلوإدخال نظام إجباري    ) ٢ (١١املادة  
  .سترالياأيف مجيع أحناء 

ر وتنفيـذ مبـدأ تـساوي األجـ    هبـدف  مبـادرات  ما إذا كان يعتزم القيام بأي يرجى بيان     - ٢٦
يف عالقـات    العمالـة وال   تقريـر جلنـة    علومـات عـن نتـائج      وتقـدمي م   ؛القيمـة  ل املتساوية اعمعن األ 

بــإجراء استقــصاء عــن ســترالية  احلكومــة األتــهافلكيت لــس النــواب، الــجمل  التابعــةالعمــلأمــاكن 
  .، حال توفر هذه النتائجعن ذلكوتقدمي تقرير ، املساواة يف األجور

  
  صحةال    

تحـسني احلالـة الـصحية لنـساء         ل املّتبعـة عـن اخلطـوات     تفـصيلية   يرجى تقدمي معلومـات       - ٢٧
  . الصحيةّنن التقدم احملرز يف تلبية احتياجاهتعوالشعوب األصلية، 

يشري التقريـر إىل العديـد مـن الـربامج الـصحية املتعلقـة باحلالـة الـصحية للنـساء اللـوايت                        - ٢٨
ــة، و امليعـــشن يف  ــة والنائيـ ــاطق الريفيـ ــسناتلنـ ــى ف. لمـ ــانريجـ ــذه  بيـ ــذ هـ ــد تنفيـ ــة رصـ  كيفيـ

  .هؤالء النساءحياة  لضمان تأثريها اإلجيايب على ،اتيجياتاالستر
 وغريهـا   ، ختصيص املوارد املتاحـة خلـدمات الـصحة العقليـة          عنيرجى تقدمي معلومات      - ٢٩

 إىل الفئـات    نيم ينـت  اللوايتسيما   من مشاكل نفسية، وال   نني   يعا  اللوايت من تدابري الدعم للنساء   
  . يف مرافق االحتجازاتواحملتجزصلية، الشعوب األنساء مبن فيهن احملرومة، 

ــال  - ٣٠ ــة   ىب تل ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ــساء احتياجــات ال ــساواة   للن ــدم امل ــى ق ــع يف عل  مجي
 اعتمــاد قــوانني بــشأنوطنيــة المــا هــي سياســة احلكومــة  ف. هــاوأقاليم واليــات الدولــة الطــرف

ضـمان املـساواة يف     صـوب   م  تقـدُّ مـن   حرز  يرجى بيان ما أُ   ومنسجمة فيما يتعلق بإهناء احلمل؟      
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يرجــى أيــضا تقــدمي و. معــايري عاليــةذات اإلجنابيــة ولــصحة اجلنــسية لاحلــصول علــى خــدمات 
لنـساء  يف أوسـاط ا  والتوعيـة  ، واإلعـالم ثقيف،خـذة فيمـا يتعلـق بـالت    معلومات عن اخلطوات املتّ 

ــوق   ،والرجــال ــصحة واحلق ــان، يف جمــال ال ــات والفتي ــة،    والفتي ــسية واإلجنابي ــاجلن ــك  امب يف ذل
  .والنتائج اليت حتققتعن طريق االتصال اجلنسي، باألمراض املنقولة منها يتعلق  ما
  

  الفئات الضعيفة من النساء    
سـيما   الوالفقـريات،   النـساء يرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز فيما يتعلـق حبالـة           - ٣١

وذوات  اللجــوء، بــاتطالوالــشعوب األصــلية  مثــل نــساء ، إىل الفئــات الــضعيفةني ينــتِماللــوايت
وضع أي استراتيجية شاملة للحد مـن       بتقوم   الدولة الطرف ما إذا كانت    يرجى بيان   و. ةقعااإل

معاجلة مـشكلة الفقـر بـني النـساء املنتميـات           من أجل    ،جتماعيلإلدماج اال   واستراتيجية ،الفقر
  .الفئات الضعيفةإىل هذه 

 شـدَّ بأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري أ      ،  سابقة يف مالحظاهتا اخلتامية ال    ،أوصت اللجنة   - ٣٢
ــز   ــة للقــضاء علــى التميي ات،  واملهــاجرئــات،الالج  النــساء والفتيــاتوبــني بــني مواطنيهــافعالي

ــات ــاتل واملنتمي ــة األجانــب   أن  و؛ألقلي  والقــضاء ،تعــزز جهودهــا ملكافحــة العنــصرية وكراهي
نـع  تنـشط أكثـر مل    طـرف علـى أن       ال  الدولـةَ   أيـضا  اللجنـة وشـجعت   .  يف الدولة الطرف   يهما،عل

 يف أو متييــز مواطنيهــا علــيهن ؛جمتمعــاهتن احملليــةيف   والفتيــات هــؤالء النــساءالرجــال علــىمتييــز 
ريجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة يف        ف. ى هـذا التمييـز    والقضاء علـ  ؛  اجملتمع ككل 
  .هذا الصدد

ىل إكـز احتجـاز املهـاجرين، و      ايف مر  النـساء احملتجـزات    من أي إشـارة إىل    تقرير  ال خيلو  - ٣٣
 ؤالءريجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة هــف. اليابــسةعلــى  معاملــة النــساء يف مراكــز االحتجــاز

 وخـدمات الـدعم     ، على اخلدمات الطبية املناسبة    ن معلومات عن فرص حصوهل    تتضّمن ،النساء
  .اجلنسلنوع املناسبة 

  


