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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣
 

  بالنظر يف التقارير الدوريةاملتعلقة  املطروحة سائلقائمة القضايا وامل  

  اغوايبار  
ـ                لبـاراغواي  سادس  نظر الفريق العامل ملا قبل الـدورة يف التقريـر الـدوري ال

)CEDAW/C/PAR/6 and Corr.1.(  

   نظرة عامة  
 اإىل أن صياغة التقرير الدوري السادس نسقته      ) أ(١٢٥ و ٣يشري التقرير يف الفقرتني       -١

 ومتابعة اتفاقية القـضاء     املرأة واللجنة املشتركة بني املؤسسات من أجل تنفيذ       شؤون  وزارة  
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن التقدم احملـرز يف          . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

املعلومات اإلدارات واملؤسسات احلكومية    ذكر  وينبغي أن ت  . إعداد التقرير الدوري السادس   
ملنظمات غري  اليت أُشركت وطبيعة مشاركتها ومداها، وما إذا كانت أجريت مشاورات مع ا           

  .دم إىل الربملاناحلكومية وما إذا كانت احلكومة قد اعتمدت التقرير وقُ
شاملة وضع خطة تنفيذية    فكر يف    إىل أن الدولة الطرف ت     ١٧ويشري التقرير يف الفقرة       -٢

؛ بيـد أن التقريـر      )CEDAW/C/PAR/CC/3-5(إىل املالحظات اخلتامية السابقة للجنة      اً  استناد
يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن مقترح هذه اخلطة وصلتها، .  أي إشارة أخرىيشري إليها ال

  . إن وجدت، باللجنة املشتركة بني املؤسسات من أجل تنفيذ االتفاقية ومتابعتها

 
 CEDAW/C/PRY/Q/6  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

7 March 2011 
Arabic 
Original: English 



CEDAW/C/PRY/Q/6 

GE.11-41529 2 

  اإلطار الدستوري والقانوين واملؤسسي  
رئاسة الصدارة املرأة التابعة لديوان ال شؤون   من التقرير، تتبوأ أمانة      ١٢٩ للفقرة   وفقاً  -٣

يف بناء العملية اليت تقود إىل صياغة عدد من القوانني يف إطار االتفاقية، من مثـل مـشروع                  
يرجى . القانون الوطين للمساواة بني املرأة والرجل ومشروع القانون املتعلق بالعنف ضد املرأة           

على النحـو    صياغة هذين املشروعني تعريف التمييز ضد املرأة      يف  درج  توضيح ما إذا كان أُ    
 مـن   ٢١الفقـرة   يف    اللجنة على حنو ما أوصت به    و من االتفاقية،    ١الذي تنص عليه املادة     

املرحلة اليت وصلتها   حتديث معلومات اللجنة بشأن     اً  ويرجى أيض . مالحظاهتا اخلتامية السابقة  
  . نيون القانينأو اعتماد هذ/عملية صياغة و

لتعديالت املدخلة على قانون العقوبات وقانون       إىل أن ا   ٤٠ويشري التقرير يف الفقرة       -٤
يرجـى  .  إىل اللجنة الوطنية إلصالح نظام العقوبات والـسجون        تاإلجراءات اجلنائية قدم  

 مـن قـانون     ١٣٧ و ١٣٦للمـادتني   اً  توضيح ما إذا كانت هذه التعديالت تتضمن تنقيح       
، من  الصادرة عن اللجنة   )١٩٩٢ (١٩ رقم   ةا مع االتفاقية والتوصية العام    مواءمتهملالعقوبات  

أجل املكافحة الفعالة جلميع أشكال التمييز ضد املرأة بضمان مقاضاة مرتكيب هذه األفعـال              
ومعاقبتهم ومحاية النساء محاية فعالة من االنتقام على حنو ما أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا               

  ).٢٥الفقرة (اخلتامية السابقة 

  اآللية الوطنية للشؤون اجلنسانية  
 من التقرير إىل أن السياسة العامة اجلنـسانية         ٢٧ و ١٦ و ٤ الفقرات   ريشتيف حني     -٥

من نقاط  اً  إىل أن عدد  ) م(و) ح(و) ز(و) ج (١٢٦للدولة الطرف قد تعززت، تشري الفقرة       
 حتول دون الدولة الطرف وتعمـيم       اتقدر وال واتدامليزانية واأل املتصلة ب الضعف املؤسسية و  
تقدمي املزيد من املعلومات بشأن     يرجى  .  الدولية االتزاماهتفرض عليها   كما ت القضايا اجلنسانية   

قدرة اآللية الوطنية للشؤون اجلنسانية على التنسيق مع خمتلف الوزارات وتوضـيح مـا إذا               
آللية الوطنية للشؤون اجلنسانية كافية على مجيع       اوظفي  قدرات م كانت خمصصات امليزانية و   

  .مستويات احلكومة

   عريف باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياريالت  
هود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل التعريف باالتفاقيـة يف أوسـاط             اجليف إطار     -٦

حولـت إىل    إىل اللغة الغوارانية و    ٢٠٠٩عام  ترمجت  سكاهنا، يشري التقرير إىل أن االتفاقية       
وكذلك شرح الطريقة   ها  يرمن حتر فرغ  يرجى توضيح ما إذا كان      . )١٨الفقرة  (نظام براي   

. اليت تعتزم الدولة الطرف أن تستخدمها لنشرها يف أوساط السكان الناطقني باللغة الغوارانية            



CEDAW/C/PRY/Q/6 

3 GE.11-41529 

حتويلها ترمجة الربوتوكول االختياري لالتفاقية إىل اللغة الغوارانية و كانت  ويرجى تبيان ما إذا     
  .نظام براي ستتاح بدورهاإىل 

   التدابري اخلاصة املؤقتة  
إىل أن التدابري اخلاصة املؤقتة اليت هتدف إىل تسريع ) ي (١٢٦يشري التقرير يف الفقرة     -٧

املساواة احلقيقية بني الرجل واملرأة، وبني النساء احلضريات والريفيات، وبني النـساء مـن              
 بالكثري من القبول ومل تطور بشكل اسـتراتيجي         ى حتظ ال"ف اجملموعات اإلثنية والدينية     خمتل
عتماد تدابري خاصـة مؤقتـة   الالدولة الطرف يع جتشمدى يرجى تبيان .  الدولة الطرف "يف

ما ينتج عـن  توضيح مدى اً ويرجى أيض. للحنة) ٢٠٠٤ (٢٥مع التوصية العامة رقم     اً  متاشي
الوصول إىل صـياغة    لجهود املبذولة من أجل     لض  يقومن ت قبول األدوار النمطية داخل البلد      

تسعى إىل تسريع حتسني وضع املرأة من أجل حتقيق مساواهتا           اصة مؤقتة تدابري خ استراتيجية ل 
  . احلقيقية مع الرجل

  القوالب النمطية  
من مقترحات القوانني لتنظر عدد  إىل تقدمي ٩٣ و٤٠ و ٣١يشري التقرير يف الفقرات       -٨

ويعتـرف  . لس الشيوخ جملفيها جلنة اإلنصاف والشؤون اجلنسانية والتنمية االجتماعية التابعة         
بأن استمرار القوالب النمطية اجلنسانية والثقافية والدينية يف الدول الطرف أعاق           اً  التقرير أيض 

يرجى تقدمي  . وافق على أي منها   ؛ ونتيجة لذلك، مل يُ    تاماًاً   فهم فهم مقترحات القوانني هذه   
مطيـة للمـرأة    معلومات عن اإلجراءات املتخذة ملكافحة القبول الواسع االنتشار لألدوار الن         

الطرف تدعم توعية الربملـانيني     الدولة  ويرجى كذلك تبيان ما إذا كانت       . والرجل يف البلد  
ومعرفتهم حبقوق املرأة مبوجب االتفاقية والتوصيات العامة للجنة بغيـة ضـمان اسـتخدام              

ة االتفاقية كأساس قانوين للتشريعات الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأ             
  .وحتقيق املساواة بني اجلنسني يف الدولة الطرف

  العنف ضد املرأة  
لتلقـي الـشكاوى يف   اً  إىل أن النيابة العامة فتحت مكتب٤٧يشري التقرير يف الفقرة      -٩

مكتب الطوارئ الطبية لتيسري إبالغ ضحايا العنف اجلنسي والتحرش اجلنسي والعنف املرتيل            
 التابعة للـشرطة    ٩١١ئ  رإىل أن دائرة الطوا   اً  وأشار أيض .  الفحص الطيب  إبَّانعن حاالهتم   

. ١٦٠٠الوطنية أنشأت خدمة لتسجيل حاالت العنف املرتيل بشكل منفصل، حتت الرمـز             
يرجى تقدمي بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى املقدمة من نساء ونوع العنف الذي تعرضن              

شرح ما إذا كانـت     اً  يرجى أيض و. له وحماكمات مرتكبيه واألحكام اليت صدرت يف حقهم       
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إنشاء ترتيب للجمع والتحليـل املنـهجي واملنـتظم         فكر يف   الدولة الطرف قد أنشأت أو ت     
  . للبيانات واملعلومات املتعلقة جبميع أشكال العنف ضد املرأة

 من التقرير، ميثل اللجوء إىل املصاحلة لتـسوية املنازعـات بـني             ٥٢ للفقرة   ووفقاً  -١٠
طة يف قضايا العنف ضد املرأة والتبديل املستمر ألفراد الشرطة وموظفي الرعاية     األطراف املتور 

لومات عن يرجى تقدمي مع . الصحية عقبتني أمام اجلهود املبذولة من أجل محاية ضحايا العنف         
  .اختاذها لتجاوز هاتني العقبتنييت ُيفكر يف التدابري املتخذة أو ال

. ات احلماية املتاحة للنـساء ضـحايا العنـف    ويرجى تقدمي معلومات عن نوع آلي       -١١
ويرجى تقدمي معلومات حمدثة عن املرحلة اليت وصلها افتتاح أول مأوى للنساء ضحايا العنف              

 وقـع علومات عما تت  اللجنة مب ومد   من التقرير،    ٥٦يف البلد، على النحو املشار إليه يف الفقرة         
 .  للنساء ضحايا العنف على توفري السكن واملساعداتةقدرأن يتوفر هلا من 

عن اجلهود املشتركة بني الدولة الطرف واجملتمـع        أحدث املعلومات   ويرجى تقدمي     -١٢
املدين املبذولة من أجل تعزيز اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملنع العنف ضد املرأة واملعاقبـة               

وعة من خلطة جممويرجى توضيح ما إذا كان ميكن اعتبار هذه ا. ) من التقرير٥٣ الفقرة(عليه  
الصادرة عن   ١٩للتوصية العامة رقم    اً  لعنف ضد املرأة والفتاة وفق    لالتدابري الشاملة للتصدي    

  . تنسيق ورصد وتقييم تنفيذهاتصورها لطريقة للجنة وتقدمي معلومات عن ا
 الضوء على التدخل املباشر لوزارة شؤون املـرأة يف          ١٣١ويسلط التقرير يف فقرته       -١٣
أدت إىل تقدمي شكاوى وتطلبت الكثري من اجلهـود         اليت  بارزة للعنف ضد املرأة     لااالت  احل

يرجى تقدمي معلومات تفصيلية عن تلك احلاالت، مبا يف ذلك عدد           . لضمان حقوق الضحايا  
اليت جرت فيها مقاضاة واليت حكم فيها بالرباءة واليت حكم فيها باإلدانة والعقوبات             احلاالت  

  .تبيان جرب الضرر الذي حلق بالضحايا، إن وجداً ويرجى أيض.  املرتكبةالصادرة على اجلرائم

  الّدعارةاالجتار باملرأة واستغالهلا يف   
 إىل صياغة مشروع قانون خاص ملكافحة االجتار بالبشر         ١٢٨يشري التقرير يف فقرته       -١٤

جى تقدمي معلومات   ير. من املعلومات عن هذا املشروع    اً   مل يقدم مزيد   ه بيد أن  ؛واملعاقبة عليه 
ه مع اتفاقيـة  اشييف مدى متاً مشروع القانون وحمتواه، والتوسع حتديد  املرحلة اليت وصلها    عن  

املكمل لالتفاقيـة   ربوتوكول  الاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية و        
  . عاقبة عليه وقمعه واملنع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،واخلاص مب

عن اخلطوات املتخذة لدمج األحكام املتعلقـة باالسـتغالل         اً  ومل يذكر التقرير شيئ     -١٥
اجلنسي للفتيات والفتيان واالجتار هبم يف قانون الطفولة واألحداث على حنو ما أوصت بـه               

يرجى تقدمي معلومات عـن اجلهـود       .  من مالحظاهتا اخلتامية السابقة    ٢٨اللجنة يف الفقرة    
مع االلتزامات الدوليـة للدولـة الطـرف،        اً  ملبذولة لتنقيح قانون الطفولة واألحداث متاشي     ا
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سيما مع الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيـع األطفـال وبغـاء               وال
  . األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

أهم التحديات اليت تواجهها الدولة الطرف يف جهودهـا الراميـة           فإن   للتقرير،   ووفقاً  -١٦
  االجتـار  مكافحة االجتار بالبشر تتمثل يف تعزيز السياسات العامة الراميـة إىل مكافحـة             إىل

والتنسيق بني جماالت العدالة اجلنائية وكذا إعادة إدمـاج الـضحايا ومنـع اجلرميـة                بالبشر
ع  على صعوبات مج   ٦٩ ةفقرال يسلط التقرير الضوء يف      وإضافة إىل ذلك،  )). ك( ١٢٦ الفقرة(

يرجى تقدمي معلومات   . وحتليلهاية  منهجتنظيمها بطريقة    و شخاصالبيانات املتصلة باالجتار باأل   
مايـة  حلعن اإلجراءات املتخذة العتماد وتنفيذ خطة شاملة ملنع االجتار باملرأة والقضاء عليه و            

تبيـان  اً  ويرجى أيـض  . بصورة منهجية  عن هذه الظاهرة  الضحايا وكذا لتحسني مجع البيانات      
اخلطوات املتخذة حنو صياغة استراتيجية وطنية ملكافحة االجتار بالنساء والفتيـات وتنفيـذها             

 على النحو الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة               كامالً ومتويلها متويالً 
  ).٢٩ الفقرة(

 إىل أن الدولة الطرف أنشأت وحدة متخصصة        ٦٠ و ٥٩ نيفقرتالويشري التقرير يف      -١٧
 كـذلك إىل أن هـذه       ريشيو. واالستغالل اجلنسي لألطفال  شخاص  االجتار باأل شؤون  يف  

 مراهقات كان يتجر هبـن بغيـة        ٦ امرأة و  ٩٦ غارة دولية وأعادت     ١٨الوحدة قد نفذت    
ملعلومات املتعلقة بتدابري محاية    عن ا اً  ؛ لكن التقرير مل يذكر شيئ     نإىل بلداهن اً  استغالهلن جنسي 

يرجى تقدمي معلومات عن آليات محاية      . طاليب اللجوء والالجئني املعرضني خلطر االجتار هبم      
ـ     رف قـد  طاليب اللجوء والالجئني والربامج الرامية إىل إدماجهم وما إذا كانت الدولـة الط

 ١٩٦١تفاقية عام    بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية وا      ١٩٥٤صدقت على اتفاقية عام     
  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية

  املشاركة السياسية وصنع القرارات  
 زيادة طفيفة يف نـسبة النـساء        ٢٠٠٨للتقرير، أظهرت نتائج انتخابات عام      اً  وفق  -١٨

إىل اً بيد أن التقرير يشري أيض. ٢٠٠٣املنتخبات للمناصب العامة مقارنة بنتائج انتخابات عام      
 ٢٤ و١٩ و١٠الفقرات (قانون االنتخابات ة حصة املشاركة السياسية للمرأة يف ضرورة زياد

التدابري املتخذة لتحقيق التوازن بني املرأة والرجل الذين يتولون مناصب          تبيان  يرجى  . )١٣٤و
توضيح ما إذا كانت اختذت أية خطوات حنو املوافقـة   اً  ويرجى أيض . عامةختضع النتخابات   

، وفـق مـا ورد يف       ت رفـض  يتالو القانون االنتخايب    ترح إدخاهلا على   التعديالت املق  على
  . ٢٠٠٥جملس النواب عام أجرامها  من التقرير، يف عملييت تصويت ١٩ الفقرة
يرجى تبيان اإلجراءات املتخذة لرفع مستوى مشاركة املرأة يف هيئات صنع القرار            و  -١٩

 ٢٥ احلياة السياسية والعامة ورقم      بشأن) ١٩٩٧ (٢٣يف ضوء توصييت اللجنة العامتني رقم       
 بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، على النحو الذي أوصـت بـه            ٤ من املادة    ١املتعلقة بالفقرة   
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تقدمي معلومات عـن أثـر    اً  أيضويرجي   ).١٩الفقرة  (اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة      
املتعلق بعمليات صنع القرار يف     الذي وضعته منظمات اجملتمع املدين و     " ربملاننساء ال "مشروع  

  . برملان الدولة الطرف

  التعليم    
يرجى تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف للحيلولة دون التسرب              -٢٠

اً ويرجى أيـض . املدرسي للمراهقات احلوامل وكفالة عودهتن إىل صفوف الدرس بعد الوضع   
الالئي تركن اً توفري فرص للفتيات احملرومات اقتصاديتقدمي تفاصيل عن مقترح الدولة الطرف   

  .  من التقرير٢٣الدراسة بسبب احلمل املبكر املشار إليه يف الفقرة 
وبالرغم من أن التقرير يتضمن معلومات عن الربامج واملشاريع الراميـة إىل زيـادة                -٢١

تعـوزه  لطـرف، فإنـه     نسبة اإلملام بالقراءة والكتابة يف أوساط الشعوب األصلية للدولة ا         
معلومات عن األهداف احملددة هلذه الربامج واملشاريع من أجل التصدي الرتفاع نسبة األمية             

سيما الناطقات بالغوارانية، على حنو ما طلبت اللجنة      يف صفوف نساء الشعوب األصلية، وال     
اليت كيفية  الن  ويرجى تقدمي معلومات تفصيلية ع    . )٣٧الفقرة  (يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة     

  . ها على الناطقات بالغوارانيةأثراجلنساين ومراعاة املنظور م يتعم يف هذه التدابريتسهم هبا 

  العمالة  
درج يف جـدول     إىل اإلجراءات املتخذة لكي تُ     ٧٣-٧٠يشري التقرير يف الفقرات       -٢٢

ت أن املنظمات غري    ؛ لكن يبدو من هذه الفقرا     "لقاء أجر العمل املرتيل   "األعمال الوطين قضية    
يرجـى  . احلكومية تبوأت الصدارة يف هذه القضية، مبا يشمل محالت التوعية وبناء القدرات           

تقدمي معلومات عن التطورات التشريعية واملؤسسية الرامية إىل محاية حقوق خدم املنازل، من             
  . مثل الضمان االجتماعي وساعات العمل واألجر

لتصدي بفعالية السـتغالل    من أجل ا  طوات املتخذة   ويرجى إطالع اللجنة على اخل      -٢٣
 ا وسياساهتاالفتيات خادمات املنازل يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك عن طريق مواءمة تشريعاهت     

احلـد األدىن   باملتعلقة  ) ١٩٧٣(١٣٨  منظمة العمل الدولية رقم    مع التزاماهتا مبوجب اتفاقييت   
ظر أسوأ أشكال تشغيل األطفال واإلجراءات املتعلقة حب ) ١٩٩٩(١٨٢رقم  ولسن االستخدام   

تبيان ما إذا كانت آليات الرصد موجـودة يف الدولـة           اً  ويرجى أيض . الفورية للقضاء عليها  
الفتيات خادمات املنازل ونوع العقوبات املعمول هبا يف حالة االعتداء          حقوق  الطرف حلماية   
  . على حقوقهن

الوطين املتعلق باملرأة والعمل الذي حيلل،      ويرجى التوسع يف حمتوى جدول األعمال         -٢٤
قطاع لقضية املرأة يف عملية  من التقرير، املشاكل ويقدم مقترحات ٧٨ جاء يف الفقرة ماوفق  
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ة املتخـذة والراميـة إىل زيـادة        يملعتبيان اإلجراءات ال  اً  ويرجى أيض . غري الرمسي االقتصاد  
مة العمـل   دولة الطرف على اتفاقية منظ    مشاركة املرأة يف سوق العمل الرمسي بعد تصديق ال        

 :املتعلقة بتكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة للعمال من اجلنسني        ) ١٩٨١(١٥٦الدولية رقم   
تزال موجودة بني أجر     اليت ال والتفاوتات  العمال ذوو املسؤوليات العائلية، وإىل سد الفجوة        

 تقـيم   حسب اجلنس مصنفة   بيانات   ويرجى تقدمي . الرمسيقطاع االقتصاد   املرأة والرجل يف    
  . مشاركة املرأة يف سوق العمل

  الصحة  
يـدز  انتـشار اإل   وزارة شؤون املرأة زيادة يف       رصدت من التقرير،    ٦للفقرة  اً  وفق  -٢٥

يـدز والعـدوى    اإليرجى تقدمي بيانات حمدثة عـن       . نساءيف صفوف ال  والعدوى بفريوسه   
 العام اللجنة مبعلومات عن تدابري أنشطة التثقيفمد اً ويرجى أيض . ٢٠١٠حىت هناية   بفريوسه  

باأليدز والعدوى بفريوسه   ملكافحة تأنيث اإلصابة    يت تفكر فيها    وخدمات الرعاية الصحية ال   
، مبـا يف ذلـك      منهماتقدمي معلومات عن املبادرات املتخذة للوقاية       اً  ويرجى أيض . يف البلد 

  . الوقاية من انتقال الفريوس من األم إىل الطفل 
 إىل أن ممارسة اإلجهاض غري املأمون هي ثـاين أسـباب            ٨٧ويشري التقرير يف الفقرة       -٢٦

 إىل مقترح قيد الدرس يف وزارة الـصحة         ٩٢يف الفقرة   اً  ويشري أيض . يف البلد وفيات األمومة   
لنساء الالئي يعانني نتيجـة عـدم اكتمـال         حصول ا  إمكانية   ، يف حال املوافقة عليه    ،سيضمن

أحدث يرجى تقدمي   . وسيضمن سرية معلومات املرضى   ى خدمات الرعاية الطبية     علاإلجهاض  
. وفيات األمومة   هذه املبادرة اليت ترمي إىل خفض مستويات       املرحلة اليت وصلتها  عن   علوماتامل

الرعايـة  ويرجى توضيح ما إذا كانت هذه املبادرة تتوقع برامج لبناء القدرات والتوعية يف جمال             
اً ويرجى أيـض  . اليت حتتاجها النساء الالئي يعانني نتيجة عدم اكتمال اإلجهاض        الطبية اخلاصة   

إجراء مشاورة وطنية ملعاجلـة قـضية اإلجهـاض         فكر يف   تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف ت      
  .)٣٣ الفقرة (وقانونيته على النحو الذي أوصت به اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة

  تفئات النساء احملروما  

  املرأة الريفية  
حسب اجلنس عن التدابري الرامية     املصنفة  يرجى تقدمي مزيد من املعلومات والبيانات         -٢٧

إىل حتسني إمكانية حصول املرأة الريفية على األراضي وامللكية املـشار إليهـا يف الفقـرات            
جنـازات  تبيان اإلجراءات العملية األخرى واإل    اً  ويرجى أيض .  من التقرير  ١٠١ إىل   ٩٩ من

احملققة لضمان حصول املرأة الريفية على تسهيالت االئتمان ولتوسيع اخلدمات الراميـة إىل             
تقدمي مزيد من املعلومات عن التدابري      اً  ويرجى أيض . حتسني أوضاعها االجتماعية واالقتصادية   
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ية والتقرير  من التقرير واملتصلة بتحديد مواد التبخري الزراعية السم      ١٠٢املشار إليها يف الفقرة     
  . استخدام هذه املواديف حال ويرجى تبيان ما يوقع من عقوبات . املتعلق باستخدامها

  نساء الشعوب األصلية  
الرامية إىل   إىل عدد من السياسات والربامج       ١١٣إىل   ١١٠الفقرات  يشري التقرير يف      -٢٨

نت هذه التدابري تعمم يرجى تبيان ما إذا كا. تعزيز حقوق الشعوب األصلية يف الدولة الطرف
اجلنساين ووجه استفادة نساء الشعوب األصلية والنساء املنحدرات من أصـل      مراعاة املنظور   

تقدمي معلومات عن أية إجنازات ملشروع      اً  ويرجى أيض . أفريقي من هذه السياسات والربامج    
وارانيـة  إبراز أوجه انعدام املساواة اليت تطال نساء الـشعوب األصـلية والناطقـات بالغ             "

  .  من التقرير١١٦املشار إليه يف الفقرة " واملنحدرات من أصل أفريقي

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة   
 من االتفاقية،   ٢٠ من املادة    ١تقدم حنو قبول تعديل الفقرة      ما أحرز من    يرجى تبيان     -٢٩

  .اجتماع اللجنةمبوعد املتعلق 

        


