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  التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية بالقضاء على
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١١يوليه / متوز٢٩-١١
  قائمة القضايا واألسئلة املطروحة للنظر يف التقارير الدورية    

  
  سنغافورة    

  
ـــنظ   ـــ ـــق العامـر الفري ـــل ملـ ـــدورة فـا قبــل الــ ـ ـــي التقريـ ــــ ـــدوري الرابـر ال ــسنغافورة ـ ع ل

)CEDAW/C/SGP/4.( 
  

 قضايا وأسئلة عامة     

ُيرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيال عـن عمليـة إعـداد هـذا التقريـر، علـى أن تتـضمن                      - ١
إلدارات واملؤســسات احلكوميــة الــيت شــاركت يف إعــداد بــابيــان ) أ: ( مــا يلــيهــذه املعلومــات

مــع ورات ملــدى مــا أجــري مــن مــشا     وتوضــيح) ب(؛  ومــداهاالتقريــر وطبيعــة مــشاركتها  
ت احلكومـة قـد اعتمـدت التقريـر وقدمتـه      ـــ إذا كانذكر ملا  و) ج(ة؛  ـــكومياحلر  ــات غي ــنظمامل

  .إىل الربملان
الــيت وُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن التقــدم احملــرز حنــو ســحب التحفظــات      - ٢

يـل للنطـاق     مـن االتفاقيـة، وحتل     ١٦ واملـادة    ،١١مـن املـادة     ) ١( والفقـرة    ،٢على املادة   أبديت  
ة علـى النحـو املوصـى بـه يف      ــــى خمتلف الفئـات النـسائي     ــات وآثارها عل  ــذه التحفظ ـــهلق  ــالدقي

  ).CEDAW/C/SGP/CO/3( من املالحظات اخلتامية السابقة للجنة ١٢الفقرة 
رجــى تقــدمي معلومــات عــن حالــة مجــع البيانــات وحتليلــها يف البلــد عمومــاً وإىل أي  وُي  - ٣

وُيرجــى بيــان الطريقــة الــيت تعتــزم  .  حــسب نــوع اجلــنسةصنفمــهــذه البيانــات مــدى ُتجمــع 
حتسني مجـع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس املتعلقـة جبميـع جمـاالت              اتباعها يف   احلكومة  
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االتفاقية، وكيف ُتستخدم هذه البيانات يف وضع السياسات والربامج ويف رصـد التقـدم احملـرز                
  .ة بني املرأة والرجلحنو حتقيق املساواة الفعلي

  
  إلطار الدستوري والتشريعي واملؤسسيا    

حلالــة الراهنــة يف الدولــة الطــرف مــن حيــث التــشريع املتعلــق باالتفاقيــة،   بيــان اُيرجــى   - ٤
.  للتوصـيات اخلتاميـة الـسابقة للجنـة    يوكذلك التـدابري املتخـذة لكفالـة التنفيـذ الكامـل والفعلـ            

 مـن تقريـر   ٥ - الفقـرة واو يف  مـن التفـصيل يف مـا جـاء           وُيرجى على اخلصوص التوسـع مبزيـد      
ال يستطيع أي طرف متـضّرر أن يتـذرع بأحكـام االتفاقيـة يف احملـاكم                ”الدولة الطرف من أنه     
سـارية  ، بالنظر إىل أن املعاهدات واالتفاقيـات ال تـصبح تلقائيـاً قـوانني               “القانونية يف سنغافورة  

  .نظام القانوين يف الُتدرج صراحة سنغافورة ما مل يف
وُيرجى تقدمي معلومات عن اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتوفري التدريب املنـهجي           - ٥

ــة      ــة أو املــساواة احلقيقي ــة ومفهومهــا عــن املــساواة الفعلي  ،لمحــامنيلواملتواصــل بــشأن االتفاقي
 ،ت غـري احلكوميـة     واملنظمـا  ، وقادة الرابطة الشعبية   ، واملرّبني ، وموظفي إنفاذ القانون   ،والقضاة

 من أجل بناء ثقافـة تـدعم التمتـع حبقـوق اإلنـسان بـصورة كاملـة ومنـصفة         ،والنقابات العمالية 
  .على أساس املساواة بني اجلنسني

 مــن مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسالفة قــد شــجعت الدولــة   ١٤وكانــت اللجنــة يف الفقــرة    - ٦
 ١املـادة   يـساير مـضمون     يز ضـد املـرأة      الطرف على أن تدرج يف تشريعاهتا الوطنية تعريفا للتمي        

 منـها بالـذات   ،من االتفاقيـة، وأن ُتـدرج أحكامـا حتظـر التمييـز ضـد املـرأة علـى أسـس أخـرى            
فمـا هـي اجلهـود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف           . احلالة الزوجية والسن واإلعاقة واألصل القـومي      

ــا؟ وُيرجــى تقــدمي معلومــ      ــذا فعلي ــذ هــذه التوصــيات تنفي ــيت  مــن أجــل تنفي ــل ال ات عــن العراقي
 واضـحة ي ظـل غيـاب تـشريعات        ــــ سـيما ف   دد، وال ـــذا الص ـــي ه ـــة الطرف ف  ـــالدولتواجهها  

ن اجلنسني والتمييز املناهض للجنـسني يف سـنغافورة، علـى النحـو الـوارد يف       ـــاملساواة بي ص  ــخت
  .  من تقرير الدولة الطرف٤-٢الفقرة 

الــذكر  مــن املالحظــات اخلتاميــة الــسالفة ١٦يف الفقــرة ويف ضــوء التوصــيات الــواردة   - ٧
للجنــة، هــل أُحــرز أي تقــدم يف اجلهــود الراميــة إىل إزالــة أوجــه التــضارب بــني القــانون املــدين  
والشريعة؟ ويف هذا الصدد، هل أُجريت أي دراسة ألحكام الفقـه املقـارن وتـشريعات البلـدان               

تتطـور   الـشريعة  توضـيح كيـف أن  جـى التوسـع يف   األخرى ذات الـنظم القانونيـة املـشاهبة؟ وُير        
  . من تقرير الدولة الطرف١٥-١٦يف الفقرة باستمرار وفق ما ذُكر 
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   الوطنية للنهوض باملرأةآللياتا    
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف من أجل الرفـع مـن شـأن مكتـب شـؤون                 بيان  ُيرجى    - ٨

تكملة عـن مـوارد املكتـب البـشرية واملاليـة           وُيرجـى تقـدمي معلومـات مـس       . املرأة وتعزيـز واليتـه    
وعـالوة علـى ذلـك، ُيرجـى     . وعما إذا كانت هذه املوارد كافية كـي يـضطلع املكتـب بواليتـه           

بيان الطريقة اليت قامت هبا اللجنـة املـشتركة بـني الـوزارات املعنيـة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع                       
  . أعمالبإظهار ما أجنزته من أشكال التمييز ضد املرأة مبعاجلة التمييز ضد املرأة

  
  )٤ من املادة ١الفقرة (ؤقتة املاصة اخلتدابري ال    

ُيرجــى . ال يتـضمن تقريـر الدولــة الطـرف أي مــستجدات عـن التـدابري اخلاصــة املؤقتـة        - ٩
تقدمي معلومات مستكملة عن استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة لتحقيق مشاركة املرأة مـشاركة             

ــدم ا  ــة وعلــى ق ــع     كامل ــرار علــى مجي ــة ويف صــنع الق ــاة العام ــسياسية واحلي ــاة ال ملــساواة يف احلي
 مــن ٢٠املــستويات ويف مجيــع اجملــاالت، علــى النحــو الــذي أوصــت بــه اللجنــة يف الفقــرة          

تعزيـز مـشاركة املـرأة يف       لومـا هـي املبـادرات الـيت جيـري تنفيـذها             . مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة   
  ياة السياسية واحلياة العامة والقضاء؟والتعليم واحلالعمالة جماالت 

  
  املواقف النمطية التمييزية     

ــة العامــة الراميــة إىل القــضاء علــى   بيــان األثــر الــذي حتقــق مــن   ُيرجــى    - ١٠ محــالت التوعي
األحكـام اجلـاهزة املتعلقـة بـأدوار املـرأة          على   و ،املواقف النمطية التقليدية اليت تنطوي على متييز      

ــسؤولياهتا يف اجمل ــن    وم ــرات م ــا يف الفق ــشار إليه ــع، امل ــة   ١٣-٥ إىل ١-٥تم ــر الدول ــن تقري  م
هل ُنظمت محـالت وأنـشطة تدريبيـة لقـادة األحـزاب الـسياسية وكبـار املـديرين يف                   و. الطرف

   من مالحظاهتا اخلتامية السابقة؟٣٢القطاع اخلاص، وفق ما أوصت به اللجنة يف الفقرة 
  

  العنف ضد املرأة    
 ٢٠-٢٤عدد طلبات استصدار أوامر باحلماية الشخصية املـذكور يف الفقـرة            إضافة إىل     - ١١

من تقرير الدولـة الطـرف، مـا أنـواع البيانـات الـيت ُتجمـع عـن حـوادث العنـف املرتكـب ضـد                  
 والعنف اجلنـسي يف الدولـة العـضو، ومـا داللـة تلـك البيانـات        ياملرأة، مبا يف ذلك العنف العائل   

   ؟ واقع العنفمن حيث اجتاهات
طبيعـة حـوادث العنـف ضـد املـرأة املبلـغ            ) أ: (ُيرجى تقدمي أحدث املعلومات عما يلي       - ١٢

عنها، مبا يف ذلك العنف العائلي واالغتصاب الزوجي، وعـدد النـساء اللـوايت قتلـهن أزواجهـن                  
عدد أحكام اإلدانـة    ) ب(؛   معروفا  العدد ذا كان ذلك  ، إ  السابقون أو شركاؤهن أو شركاؤهن   
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ــواع العق ــاة؛   وأن ــضرر املمنوحــة للــضحايا ربتعويــضات جــ ) ج(وبــات املفروضــة علــى اجلن .  ال
وُيرجــى بيــان مــا إذا كانــت القــوانني واألعــراف القائمــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة جتــرم مجيــع  

  .أشكال العنف، وما مدى أخذ ضعف النساء املسنات وذوات اإلعاقة يف االعتبار
ملتخذة لكفالـة التنفيـذ الفعـال للتـشريعات املنقحـة           ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري ا       - ١٣

 مـن تقريـر     ٣-٢٤ والفقـرة    ١٤-١٦ إىل   ١١-١٦الفقرات مـن    (املتعلقة باالغتصاب الزوجي    
ويتعني أن تتضمن املعلومات عدد التحقيقات واملالحقات القـضائية وأحكـام           ). الدولة الطرف 

  .اإلدانة، فضال عن نوع احلماية املقدمة للضحايا
ة املنـصوص عليـه يف      ــــ ارة اإللزامي ــامج االستـش  نة الطرف إىل بر   ـــر الدول ـــر تقري ــويشي  - ١٤

ُيرجــى حتديــد عــدد  ). ١٩-٢٤ إىل ١٧-٢٤الفقــرات مــن (مــن ميثــاق املــرأة  ) ٥( ٦٥البنــد 
أو أفــراد أســر الــضحايا الــذين اســتفادوا مــن هــذه اخلــدمات خــالل الفتــرة  /الــضحايا واجلنــاة و
  . وتوضيح النتائج اليت حتققت من ذلكموضوع االستعراض

  
  االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    

هل اختذت الدولة الطرف أي خطوات للتصديق علـى بروتوكـول منـع وقمـع االجتـار                   - ١٥
 األمـم املتحـدة ملكافحـة       ةباألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه املكمـل التفاقيـ         

 مــن ٢٢برة للحــدود الوطنيــة، وفــق مــا أوصــت بــه اللجنــة يف الفقــرة        اجلرميــة املنظمــة العــا  
مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة؟ وباإلضــافة إىل ذلــك، شــجعت اللجنــة الدولــة الطــرف علــى          
استعراض تدابريها القانونية والسياسية احلالية يف ضوء تعريـف االجتـار الـوارد يف الربوتوكـول،                

 انتـهاك قـوانني اهلجـرة، ومتكينـهم مـن احلـصول علـى               وضمان عدم معاقبة ضحايا االجتار علـى      
وُيرجى تقدمي معلومات عن آخر ما أُحرز من تقـدم يف تنفيـذ             . نيياملساعدة وجرب الضرر الكاف   

  .ن اللجنةعهذه التوصيات الصادرة 
األحكــام الــصادرة يف قــضايا االجتــار بالنــساء  ) أ: (ي عمــا يلــتُيرجــى تقــدمي معلومــا   - ١٦

تعويـــضات جـــرب الـــضرر املمنوحـــة ) ج(لعقوبـــات املفروضـــة علـــى اجلنـــاة؛ ا) ب(والفتيـــات؛ 
ومـا التـدابري الـيت تتخـذها الدولـة الطــرف      . للـضحايا خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير الــدوري     

  جلمع بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس عن جرمية االجتار؟ 
 حالـة ملمارسـة   ٢٨ُيرجى أيضا بيـان مـا الـذي مت القيـام بـه يف احلـاالت البـالغ عـددها              - ١٧
ن خــالل مـزاعم زائفــة، وهـي احلــاالت املـشار إليهــا يف    ــــ اء مـــرا واسـترياد النــس ــارة قــســـ الدع

ـــ م٢-٦الفقــرة  ــة الطــرف ـ ــر الدول ــة اجلمهــور    . ن تقري وهــل نظمــت احلكومــة محــالت لتوعي
 مبـسألة االجتـار باألشـخاص فـضال عـن إدخـال تعـديالت               ،النـساء والفتيـات   سيما    وال ،الواسع
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على قانون العقوبات هبدف تعزيز محاية الشباب من االستغالل يف املمارسـة اجلنـسية التجاريـة                
 ٤-٦ والفقـرة    ٧ومكافحة استغالل األطفال يف السياحة اجلنـسية، وفـق مـا ذُكـر يف الـصفحة                 

  من تقرير الدولة الطرف؟ 
 أن الدولـة الطـرف مل حتقـق أبـدا يف أي حالـة               يُيرجى التعليق علـى التقـارير الـيت تـدع           - ١٨

ســواء كــان  ه،ومل تدنــأي أحــد  الحــق قــضائياالســتغالل األطفــال يف الــسياحة اجلنــسية، ومل ت
حـصائية عـن    إوينبغـي أن تـشمل املعلومـات بيانـات          .  بارتكـاب ذلـك الفعـل      ، مقيمـا  أومواطنا  

وعـالوة علـى ذلـك، ُيرجـى        . ُوجـدت إن  واإلدانات واألحكـام الـصادرة،      املالحقات القضائية   
اإلشارة إىل التدبري املتخذ ملكافحة السياحة اجلنـسية مبوجـب قـانون العقوبـات املعـدل وإعطـاء                  

  .أمثلة عن التطبيق العملي ملثل هذه التدابري
  

  ةاملشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العام    
 اختــذهتا الدولــة الطــرف لتعزيــز متثيــل املــرأة يف احليــاة العامــة واحليــاة مــا اخلطــوات الــيت  - ١٩

السياسية ويف مناصب صنع القرار، مبا يف ذلك يف احلكومـة والربملـان والقـضاء واإلدارة العامـة                  
ــان التــدابري املتخــذة لتحــسني نــصيب النــساء           ــاع اخلــاص؟ ُيرجــى أيــضا التوســع يف بي والقط

ة واملــشاركة يف ـــن املــشاركة الــسياسيـــــة مــــاء ذوات اإلعاقـــات والنــسى األقليــــــات إلــــاملنتمي
  .احلياة العامة

  
  العمالة
ُيرجى تقدمي معلومات عن التنفيـذ العملـي للتـدابري املتخـذة لتـشجيع ممارسـات العمـل                    - ٢٠

 مـن تقريـر   ٣-١١ إىل ١-١١املنصفة، وعن أثر تلـك التـدابري، وفـق مـا ورد يف الفقـرات مـن                  
وقد جاء يف تقرير الدولـة الطـرف بيانـات إحـصائية عـن الفجـوة بـني مرتبـات                    . ولة الطرف الد

ــات تقتــصر علــى املرتبــات الوســطية للــذكور          الــذكور ومرتبــات اإلنــاث، إال أن تلــك البيان
ُيرجـى تقـدمي هـذه البيانـات اإلحـصائية          ). ٧-١١الفقـرة   (واإلناث من موظفي اخلدمـة املدنيـة        

ــذكور   ــاث وال ــشأن اإلن ــد االســتعراض    ب ــرة قي ــع القطاعــات خــالل الفت . مــن املــوظفني يف مجي
وُيرجى أيضا بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنـوي اعتمـاد تـشريع يكفـل املـساواة يف األجـر           

  املدفوع لقاء العمل املتساوي القيمة؟ 
 العمـل  ما التدابري اليت اتُّخذت حىت تكون مجيع الربامج الراميـة إىل تعزيـز التـوازن بـني                 - ٢١

لتـوفري مزيـد مـن الـدعم     واحلياة موجهة لكـل مـن املـرأة والرجـل يف القطـاعني العـام واخلـاص،                
  لمساواة يف تقاسم املسؤوليات األسرية ومسؤوليات العمل؟ل



CEDAW/C/SGP/Q/4
 

6 10-62040 
 

 إىل أن التحـرش اجلنـسي جرميـة يعاقـب        ٤-١١ويشري تقرير الدولة الطرف يف الفقـرة          - ٢٢
وُيرجى تقدمي معلومـات    ). النظام العام والضرر  (م املتنوعة   عليها قانون العقوبات وقانون اجلرائ    

ن حاالت التحرش اجلنسي يف أماكن العمـل، وكـذلك   ـــاء مـــه النســـدد ما أبلغت عن  ـــن ع ـــع
  .ما يتعلق بذلك من حتقيقات ومالحقات قضائية

ن الـذي   ُيرجى تقدمي معلومات مستكملة عن أنشطة نظام التعلـيم والتـدريب املـستمري              - ٢٣
أنــشأته وكالــة تنميــة القــوى العاملــة، وعــن املــوارد املخصــصة هلــذا النظــام، وفــق مــا ذُكــر يف     

فهل يعمل هذا النظام بكامل طاقته؟ ومـا عـدد النـساء اللـوايت              . ٢٥-١١  و ٢٤-١١الفقرتني  
استفدن من هذه االستراتيجية خالل الفتـرة قيـد االسـتعراض؟ ومـا املعـايري املعمـول هبـا لقبـول                     

  ات يف مراكز التعليم والتدريب املستمرين؟كشارِامل
ملقـرر اخلـاص املعـين باألشـكال املعاصـرة للعنـصرية            اوعلى ضوء التوصيات اليت قدمها        - ٢٤

 بعـد املهمـة الـيت قـام هبـا يف            ،والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن تعـصب            
ــسان  ــل /ســنغافورة يف ني ــرة A/65/295 (٢٠١٠أبري ــدابري املتخــذة   )٧٦، الفق ــان الت ، ُيرجــى بي

  .حلماية حق العمل الواجب للنساء املنتميات لألقليات العرقية
ــسابقة     - ٢٥ ــة ال ــة يف مالحظاهتــا اخلتامي عــن قلقهــا إزاء عــدم  ) ٢٤الفقــرة (وأعربــت اللجن

سـيما   كفالة احلماية القانونية خلدم املنازل األجانب وإزاء حالة الـضعف الـيت يعـشن فيهـا، وال       
يما يتعلق باختبار احلمل بانتظـام، وحظـر الـزواج مـن الـسنغافوريني، وعـدم مـنح يـوم إجـازة                      ف

 أي تقـدم    بيـان ُيرجـى   . حريـة التنقـل بـسبب سـند الكفالـة         احلرمان مـن    إجبارية يف األسبوع، و   
وينبغـي أن تتـضمن     . ُيحرز يف معاجلة هذه املشاكل عـن طريـق تقـدمي احلمايـة القانونيـة الفعالـة                

ومات بيانات مستكملة عن عدد التحقيقات واملالحقات القضائية وطبيعـة العقوبـات            هذه املعل 
 علـى أربـاب     ، مبوجـب قـانون العقوبـات املعـدل أو قـانون اسـتخدام العمـال األجانـب                 ،املطبقة

  .العمل الذين يؤذون خدمهم األجانب أو يسيئون معاملتهم
  

  الصحة    
ذت لتوسيع التغطية خبدمات تنظـيم األسـرة والتعلـيم،          ـــة اليت اتُّخ  ـــر امللموس ــما التدابي   - ٢٦

نـع احلمـل، والتثقيـف يف الـصحة اجلنـسية واحلقـوق             وسـائل م  ر احلـصول علـى      مبا يف ذلك تيـسُّ    
ن الصحيني، والعاملني يف القطاع الطـيب، واجلماعـات النـسائية؟           ـــب املرشدي ــة، وتدري ـــاجلنسي

 مــن تقريــر الدولــة ٥-١٢ملــشار إليــه يف الفقــرة ومــا هــي نتــائج برنــامج التــدخل الــسلوكي، ا 
  صحتهن اجلنسية؟حتكمهن يف الطرف، اهلادف إىل متكني النساء من زيادة 
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 بــشأنالتثقيــف منــها يــشري تقريــر الدولــة الطــرف إىل بــرامج صــحية خاصــة بــاملرأة،  و  - ٢٧
). ١٤-١٢لفقـرة   ا (الفـريوس اإليـدز املوجـه للجماعـات املعرضـة خلطـر           /فريوس نقص املناعة البشرية   

ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن هــذه الــربامج، مــع ذكــر تــدابري التنفيــذ، والنتــائج، وإيــراد بيانــات 
  . مصنفة حسب نوع اجلنس بشأن املستفيدين من هذه الربامج

  
  الفئات النسائية احملرومة

 مــن مالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة عــن قلقهــا إزاء حالــة  ٢٦أعربــت اللجنــة يف الفقــرة   - ٢٨
األجنبيــات املتزوجــات مــن مــواطنني ســنغافوريني، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعرضــهن للعنــف          

ُيرجى تقدمي معلومات عن اجلهـود الـيت تبـذهلا    . واإليذاء، وحقهن يف العمل، وإقامتهن يف البلد 
 رافـق اإليـواء   علـق بطلبـات اجلنـسية وم      يتالدولة الطرف حلمايـة هـؤالء النـساء، مبـا يف ذلـك مـا                

  . يف حاالت التعرض للعنف واإليذاءاملتاحة هلن
ــة        - ٢٩ ــساء ذوات اإلعاق ــة حقــوق الن ــدابري املتخــذة حلماي ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن الت

هـل  ف. سـيما يف العمـل والتعلـيم والرعايـة الـصحية           وتعزيزها والقضاء على التمييز ضدهن، وال     
طفـال مـن غـري املـواطنني        تعتزم الدولة الطرف توسيع العمل بقانون التعليم اإللزامي ليـشمل األ          

  واألطفال ذوي اإلعاقة؟
ويورد تقرير الدولة الطرف معلومات شحيحة عن النساء الالجئات وطالبات اللجـوء              - ٣٠

ــساء  وُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن   . واملهــاجرات ــة  ظــروف أولئــك الن ــة القانوني وعــن احلماي
ُتقـام دورات تدريبيـة ملـوظفي هيئـة         وهـل   . املكفولة هلن يف مجيع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية       

  ؟ تراعي اخلصوصيات اجلنسيةاهلجرة ونقاط التفتيش وغريهم من موظفي إنفاذ القانون
ُيرجى التعليق على ما يرد يف التقـارير بـشأن ذيـوع التمييـز املمنـهج ضـد النـساء علـى                        - ٣١

فيـــة والـــسياسية  اجلنــسانية يف األوســـاط االجتماعيـــة والثقا تـــهن وهوية اجلنـــسينهلوأســاس ميـــ 
سـيما   ومـا هـي التـدابري الـيت ُتتخـذ ملعاجلـة هـذه املـشاكل، وال              . واالقتصادية يف الدولة الطرف   

  .هبدف القضاء على مواقف النبذ وإشاعة روح التسامح
  

  الربوتوكول االختياري
ُيرجى اإلشارة إىل أي تقدم ُيحرز فيما يتعلق بالتصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري                 - ٣٢
فيمـا يتـصل     مـن االتفاقيـة،      ٢٠ مـن املـادة      ١فاقية وقبول التعديل الذي أُدخل علـى الفقـرة          لالت

  .مبوعد اجتماع اللجنة
  


