
 

(A)   GE.12-41397    030412    050412 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط١٣

  رأةاملالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد امل    

  الكونغو    
 يف (CEDAW/C/COG/6)نظرت اللجنة يف تقريـر الكونغـو الـدوري الـسادس             -١

 CEDAW/C/SR.1020 (٢٠١٢فربايـر   / شباط ١٤ املعقودتني يف    ١٠٢١ و ١٠٢٠ جلستيها
، CEDAW/C/COG/Q/6وترد قائمة القضايا واألسئلة اليت أعدهتا اللجنة يف الوثيقة          ). 1021و

  .CEDAW/C/COG/Q/6/Add.1هورية الكونغو يف الوثيقة يف حني ترد ردود حكومة مج

  مقدمة  -ألف  
غري أن  . تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقدميها تقريرها الدوري السادس           -٢

 تقريرها الدوري السادس الذي يغطي  ٢٠٠٩اللجنة تالحظ أن الدولة الطرف قدمت يف عام         
ها الدوريني السادس والسابع، كما يبني تقرير عوضاً عن اجلمع  ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٣الفترة من   

فقد أّدى ذلك إىل صعوبات يف استعراض       . ةقطلبت ذلك اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الساب      
كما تالحظ اللجنة أن التقرير يفتقر لبيانـات        . الوضع الراهن حلقوق املرأة يف الدولة الطرف      

ت إىل التوصيات العامة اليت تقدمت      حمددة موزعة حبسب نوع اجلنس، كما يفتقر إىل إشارا        
ها وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود اخلطية على قائمة القضايا واألسئلة اليت أثار           . هبا اللجنة 

 على األسئلة الشفوية الـيت      ، وللتوضيحات اإلضافية املقدمة رداً    الفريق العامل ملا قبل الدورة    
  .طرحتها اللجنة
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لوك جوزيف أوكيو، سفري    لوفد الذي ترأّسه السيد     وتشيد اللجنة بالدولة الطرف ل      -٣
األمم املتحدة جبنيف، والذي اشتمل على ممـثلني مـن          لدى  البعثة الدائمة للكونغرس    وممثل  

  .وزارة النهوض باملرأة وإدماجها يف التنمية، ووزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
بذله الدولة الطرف من جهود لتمكني املـرأة، علـى          تعرب اللجنة عن تقديرها ملا ت       -٤

  .سيما فيما خيص حقوق املرأة الرغم من وجود سياق صعب، وال
كمـا ترحـب    . إدماجها يف التنمية  ووترحب اللجنة بإنشاء وزارة النهوض باملرأة         -٥

  .٢٠١٩-٢٠٠٩ وبوضع خطة العمل للفترة ٢٠٠٩بوضع سياسة جنسانية وطنية يف عام 
 / أيار ٢٥ يف   ٠٠٥/٢٠٠٧لجنة علماً مع التقدير باعتماد القانون االنتخايب        وحتيط ال   -٦

 يف املائة للنساء يف اجلمعيـة الوطنيـة وجملـس           ١٥ الذي حيدد حصة نسبتها      ٢٠٠٧مايو  
  . يف املائة للنساء يف االنتخابات احمللية٢٠الشيوخ، وحصة نسبتها 

ولة الطرف قد انـضمت، خـالل       وحتيط اللجنة علماً أيضاً مع االرتياح بكون الد         -٧
  :الفترة موضوع حبث التقرير السابق، إىل الصكني التاليني

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء            )أ(  
  ؛٢٠٠٩األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، يف عام 

املتعلق بإشراك األطفـال يف     الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل        )ب(  
  .٢٠١٠الرتاعات املسلحة، يف عام 

وترحب اللجنة بتعهد الوفد الشفوي بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٨
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واتفاقية 

ة عرب الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار    األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظم    
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة           

  .عرب الوطنية

  جماالت االنشغال الرئيسية والتوصيات  -جيم  
،  ودون إبطـاء   راسـتمرا بتذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالقيام، مبنهجية و         -٩

بتنفيذ مجيع أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وترى أن الشواغل     
 ذا أولوية مـن الدولـة       اًوالتوصيات احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية، تتطلب اهتمام       

ا وبالتايل، حتث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك اجملاالت يف أنشطته           . الطرف
املتصلة بالتنفيذ، وتقدمي تقرير عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملرزة يف تقريرها الدوري            
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إىل عرض هذه التعليقات اخلتامية على مجيـع        أيضاً  وتدعو اللجنة الدولة الطرف     . املقبل
، وتوصـي   الوزارات املعنية وعلى الربملان وعلى اجلهاز القضائي لضمان تنفيذها بالكامل         

  .سيما يف صفوف اجملتمع املدين الطرف بنشر االتفاقية، والالدولة 

  اجلمعية الوطنية    
يف حني تؤكد اللجنة جمدداً أن احلكومة تقع عليها املسؤولية الرئيسية عن التنفيـذ                -١٠

الكامل اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية وتساءل عنها بصفة خاصة، فإهنا تـشدد        
 جلميع أجهزة احلكومة وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع مجعيتـها           على أن االتفاقية ملزمة   

الوطنية، متشياً مع إجراءاته، وحسب االقتضاء، على اختاذ التدابري الالزمة فيما يتعلق بتنفيذ             
  .مبوجب االتفاقيةإعداد تقرير الدولة الطرف املقبل هذه املالحظات اخلتامية وبعملية 

  إبراز دور االتفاقية    
ب اللجنة بتعبئة جهود الزعماء من الرجال يف سبيل تعزيز حقوق املرأة، وترمجة             ترح  -١١

    غـري أن القلـق     . االتفاقية إىل اللغتني اللينغالية والكيتوبية، وتنظيم محالت التوعية باالتفاقية        
 ال يزال يساور اللجنة من أن النساء، وال سيما املقيمات يف املناطق الريفية والنائية، ال يعـني                

وتشعر اللجنـة   . حقوقهن مبوجب االتفاقية، وأهنن يفتقرن بالتايل إىل القدرة على املطالبة هبا          
  . من اإلطار القانوينبالقلق كذلك ألن القضاة ليسوا ملمني باالتفاقية وال يعتربوهنا جزءاً

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ١٢
ماهلا عن طريق مجلة أمور من بينها       زيادة توعية املرأة حبقوقها ووسائل إع       )أ(  

برامج حمو األمية القانونية، وضمان توفري املعلومات عن االتفاقية إىل مجيع النساء والرجال    
   الوسائل املالئمة، مبا فيها وسائط اإلعالم؛مجيع باستخدام
القانوين والتدريب املقدم إىل التثقيف على االتفاقية يف بشدة التركيز   )ب(  

 تترسخ يف الدولة الطرف ثقافة قانونية تدعم        حىتاملدعني العامني واحملامني    القضاة و 
  .اجلنسنوع  على أساسالرجل وعدم التمييز ومساواة املرأة 

  تعريف التمييز ضد املرأة    
 من ٨يف حني تالحظ اللجنة أن التمييز على أساس نوع اجلنس حمظور مبوجب املادة   -١٣

من أن هذا احلكم مل يـدرج يف        ) ١٥٨، الفقرة   A/58/38(لقها  الدستور، فإهنا تعيد تأكيد ق    
تشريع آخر، وأنه ال يشمل التمييز الذي ترتكبه اجلهات الفاعلة من القطاعني العام واخلاص،              

  . من االتفاقية٢ للمادة وفقاً
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تشريعاهتا تعريفاً واضحاً جلميع أشكال     -١٤
 ٢ و ١ املرأة، يشمل كال من التمييز املباشر وغري املباشر، وفقـاً للمـادتني              التمييز ضد 

  .االتفاقية من

  اإلطار التشريعي    
تعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التأخر الشديد جداً يف مواءمة األحكام القانونية               -١٥

لفة مبراجعـة األحكـام   الداخلية مع االتفاقية، وإزاء البيان الذي قال فيه الوفد إن اللجنة املك  
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء وجود أحكام قانونية متييزيـة    . التمييزية تفتقر إىل املوارد الكافية    

يف قانون العائلة، وقانون العقوبات، وقانون الضرائب، وإزاء عدم وجود قوانني تتعلق بالعنف           
ار املمارسـات العرفيـة     وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء اسـتمر       . ضد املرأة وباالجتار  

والعادات احمللية اليت تنطوي على متييز، وخباصة يف املناطق الريفية ويف املناطق النائية، ويشمل              
ذلك عقد القران املسبق املأذون به قبل بلوغ السن القانونية للزواج، وزواج األخ من أرملـة         

واستمرار آليات العدالة التقليدية    أخيه، وإزاء وجود متييز فيما يتعلق حبقوق املرياث وامللكية،          
  .اليت متيز ضد املرأة

  :حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -١٦
إجراء زيادة كبرية، دون تأخري، يف املوارد املالية املخصصة للجنة املكلفة             )أ(  

س مبراجعة األحكام التمييزية، وتزويدها باملوارد البشرية والتقنية الكافية، بطرق منها التما  
  الدعم التقين من اجملتمع الدويل؛

االنتهاء، يف خالل إطار زمين واضح ودون تـأخري، مـن اإلصـالح               )ب(  
التشريعي بغية جعل األحكام احمللية متماشية مع االتفاقية، وضمان إعادة النظر يف مجيـع              

قـانون  األحكام التمييزية وإلغائها، وخباصة األحكام التمييزية الواردة يف قانون األسرة، و          
العقوبات، وقانون الضرائب، من أجل حتقيق املساواة حبكم القانون والتمكني من حتقيـق             

  صاحل املرأة، امتثاالً اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية؛لاملساواة الفعلية 
بشأن العنف ضد املرأة وقـانون      بسّن قانون شامل    ، دون تأخري،    القيام  )ج(  

  بشأن االجتار؛
محالت توعية واسعة النطاق للزعماء احملليني والزعماء الـدينيني         م  تنظي  )د(  

والسكان عامةً، وخباصة يف املناطق الريفية، بشأن تغليب القانون الوطين على املمارسات            
  .العرفية والتقاليد احمللية اليت تنطوي على متييز

  اآلليات القانونية لتقدمي الشكاوى    
بالبيان الذي قال فيه الوفد إن من املقرر إجراء مراجعة للنظـام             علماًاللجنة  يف حني حتيط      -١٧

املـرأة  وصول  حتول دون   العوامل املتعددة اليت    عن قلقها إزاء    يف نفس الوقت    القضائي، فإهنا تعرب    
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القانونية، وعدم كفايـة عـدد      األمية  وعدم وجود برامج حملو      ،إىل العدالة على حنو فعال، مثل الفقر      
ت القضائية، ونقص تدريب القضاة واحملامني واملدعني العـامني واملنظمـات غـري             احملاكم واهليئا 

  .احلكومية على التمييز ضد املرأة، واستمرار آليات العدالة التقليدية اليت تنطوي على متييز ضد املرأة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٨

، بوسائل منها زيادة    ضع سياسة شاملة ترمي إىل تعزيز النظام القضائي       و  )أ(  
   عن عدد احملاكم واهليئات القضائية؛ فضالًاملوارد اللوجستية والبشرية،

تيسري وصول النساء إىل القضاء، بوسائل منها توفري املساعدة القانونيـة         )ب(  
  اجملانية للنساء ذوات اإلمكانيات املادية احملدودة؛

لقضاة واحملـامني   ل تدريب منتظم وتوفري  برامج حملو األمية القانونية     تنفيذ    )ج(  
يف جمال تطبيق التشريعات اليت     واملدعني العامني وأفراد الشرطة واملنظمات غري احلكومية        

   يف ضوء التزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية؛،حتظر التمييز
تدابري لتوعية اجلمهور بأمهية التصدي النتهاكات حقوق املرأة عن         اختاذ    )د(  

 من آليات العدالة التقليدية، وذلك هبدف التخلـي عـن اسـتخدام             بدالًطريق القضاء   
  .ضمان وصول الضحايا إىل سبل االنتصاف الفعالة والتعويضات، واملمارسات التمييزية

   الوطنية للنهوض باملرأةةاآللي    
بإنشاء وزارة للنـهوض بـاملرأة وإدماجهـا يف التنميـة يف            اللجنة  يف حني ترحب      -١٩
هنا ال تزال تشعر بقلـق  إالّ إ، ٢٠٠٨بوضع سياسة عامة جنسانية وطنية يف عام       ، و ٢٠٠٥ عام

امليزانية الوطنية للقضايا اجلنسانية وانعدام     يف  عميق إزاء النسبة املئوية املنخفضة للغاية املخصصة        
كما تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء عـدم وجـود           . يف هذه القضايا  وزارات أخرى   مشاركة  

نقص البيانات املصنفة   وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء       . اج املرأة يف التنمية   استراتيجية إلدم 
حسب نوع اجلنس الضرورية لتقييم أثر السياسات والربامج اهلادفة إىل تعميم املـساواة بـني               

  .ة هذه السياسات والربامج حبقوقهن اإلنسانية ومدى فعالياجلنسني وتعزيز متتع النساء
لتوجيه الوارد يف خطة عمل     لو الصادرة عن اللجنة،     ٦العامة رقم   وفقاً للتوصية     -٢٠

  :، حتث اللجنة الدولة الطرف على ما يليبيجني
القرارات بتمكني املرأة بوصفه وسيلة للتقدم علـى        صانعي  وعي  زيادة    )أ(  

  طريق الدميقراطية ومكافحة الفقر ووضع التنمية املستدامة موضع التنفيذ؛
  :لوطنية لتمكني املرأة على الصعيدين الوطين واحمللي عن طريق اآللية اةتقوي  )ب(  

   من البلد؛ كبرياًالترويج لشبكة مؤسسية تغطي جزءاً '١'
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زيادة كبرية يف املوارد املالية لآللية الوطنيـة لـتمكني املـرأة،            إحداث   '٢'
وختصيص نسبة مئوية مرتفعة من امليزانية الوطنيـة والتمويـل الـدويل            

  للقضايا اجلنسانية؛
زويد هذه اآللية باملوارد البشرية والتقنية الضرورية لعملها بفعاليـة يف           ت '٣'

بصفة خاصة القـدرة    ذلك  مجيع جماالت متكني املرأة؛ وينبغي أن يتضمن        
  على تعزيز التعاون مع اجملتمع املدين؛

  تعزيز قدرة موظفي اآللية؛ '٤'
   مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع اهليئات احلكومية؛عيتشج  )ج(  
نهج موجه حنو النتائج، يشمل مؤشرات وأهـداف حمـددة، يف           األخذ ب   )د(  

  ؛السياسة اجلنسانية الوطنية
  ؛ حنو النتائجاًموجهضع استراتيجية إلدماج املرأة يف التنمية تتبع هنجاً و  )ه(  
نظام شامل من املؤشرات اجلنسانية لتحسني مجـع البيانـات          استنباط    )و(  

ورية لتقييم أثر السياسات والربامج اهلادفة إىل تعمـيم         املصنفة حسب نوع اجلنس الضر    
 وتوجه اللجنـة    .املساواة بني اجلنسني وتعزيز متتع النساء حبقوق اإلنسان ومدى فعاليتها         

بشأن البيانـات   ) ١٩٨٩(٩توصيتها العامة رقم    إىل  هبذا اخلصوص   الدولة الطرف   نظر  
طرف على التماس املساعدة التقنية مـن        وتشجع الدولة ال   ،اإلحصائية املتعلقة حبالة املرأة   

وتعزيز تعاوهنا مع اجلمعيات النسائية يف امليدان، اليت        ذات الصلة   وكاالت األمم املتحدة    
  .ميكن أن تساعد على مجع بيانات دقيقة

  القوالب النمطية واملمارسات الضارة    
مطية من عقبـات    أن الوفد كان مدركاً ملا تشكله القوالب الن       اللجنة  يف حني تالحظ      -٢١

أمام النهوض باملرأة، وأن الدولة الطرف نظمت محالت توعية يف جمال دور املرأة ومكانتها يف               
استمرار اتبـاع معـايري     عن قلقها العميق إزاء     يف نفس الوقت    األسرة ويف اجملتمع، فإهنا تعرب      
 وقوالب منطية   بوية عن سلوكيات هتيمن عليها السلطة األ      ، فضالً وممارسات وتقاليد ثقافية سلبية   

األسـرة   بشأن أدوار النساء والرجال ومـسؤولياهتم وهويـاهتم يف        ضاربة جبذورها يف اجملتمع     
تتسبب يف استمرار    وتالحظ اللجنة أن القوالب النمطية       .واجملتمع ومواقف تكّرس سلطة الرجل    

خ من أرملة أخيه   زواج األ  املمارسات التقليدية الضارة، مبا يف ذلك      عن   فضالً ،املرأةضد  العنف  
 الذي ميارس   ، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى    املرتبطة بالترمل وغري ذلك من الطقوس التعسفية      

، وعقد القران املسبق املأذون به قبل بلوغ السن القانونيـة للـزواج،             يف بعض اجملتمعات احمللية   
 تتخذ حىت اآلن إجراًء     ألن الدولة الطرف مل   وتعرب اللجنة عن قلقها العميق      . وتعدد الزوجات 

واملمارسات الثقافية السلبية    أو إلغاء القوالب النمطية والقيم       لتعديلكافياً ومستداماً ومنهجياً    
  .التقليدية الضارة
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توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي، مذكّرةً بأن مكافحة القوالب النمطية هـي               -٢٢
  :واحد من أهم عوامل النهوض االجتماعي

موجهة حنو النتـائج للقـضاء      استراتيجية شاملة   بوضع   ، دون تأخري،  مالقيا  )أ(  
متييـز ضـد املـرأة، وفقـاً     تنطوي علـى    املمارسات التقليدية والقوالب النمطية اليت      على  

وينبغي أن تتضمن هذه التدابري جهوداً متضافرة يف حدود         . من االتفاقية ) أ(٥و) و(٢ للمادتني
لتثقيف والتوعيـة هبـذا املوضـوع،       تمع املدين من أجل ا    إطار زمين واضح وبالتعاون مع اجمل     

شرك نظام التعلـيم    ُتأن  كما جيب   ستهدف النساء والرجال على مجيع مستويات اجملتمع،        ي مبا
  ؛ هذه اجلهودووسائل اإلعالم فضالً عن زعماء اجملتمعات احمللية والزعماء الدينيني

اج األخ من أرملة أخيه وغري      املمارسات التقليدية الضارة مثل زو    معاجلة    )ب(  
، وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى، وعقـد       املرتبطة بالترمل ذلك من الطقوس التعسفية     

القران املسبق املأذون به قبل بلوغ السن القانونية للزواج، وتعدد الزوجات، بطرق منها             
  اعتماد أحكام قانونية حتظر هذه املمارسات؛

 لتدابري من أجل حتديد أوجه القصور وحتـسينها       تقييم ألثر هذه ا   إجراء    )ج(  
  .تبعاً لذلك يف حدود إطار زمين واضح

  العنف ضد املرأة    
أن الوفد كان مدركاً متاماً ألمهية مكافحة العنف ضد املرأة،          اللجنة  يف حني تالحظ      -٢٣

  :فإهنا ال تزال تشعر بقلق عميق إزاء ما يلي
ا يف ذلك العنف املـرتيل والتحـرش        ، مب تفشي العنف ضد النساء والفتيات      )أ(  

 ويف األماكن العامة؛ وممارسة عمليات تشويه       ،العمليف   و ،اجلنسي داخل األسرة ويف املدرسة    
  األعضاء التناسلية لألنثى يف بعض اجملتمعات احمللية؛

 جـزاءات وغياب  التأخر يف اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد املرأة،            )ب(  
م وجود أحكام قانونية جترم تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى          يل، وعد مناسبة عن العنف املرت   

   وحتظر التحرش اجلنسي؛االغتصاب يف إطار الزواج،و
عدم وجود استراتيجية شاملة ملكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وقلة             )ج(  

  عدد محالت التوعية املنظمة يف هذا الشأن؛
يف القطاع الصحي   د الشرطة واحملامني والعاملني     نقص التدريب املقدم إىل أفرا      )د(  

   يف جمال العنف ضد املرأة؛واملرشدين االجتماعيني والعاملني يف جمال القضاء وعامة اجلمهور
  العدد احملدود من حاالت العنف اجلنساين املبلغ عنها بسبب احملرمات الثقافية؛  )ه(  
للمالجئ وخدمات االستشارة   العدد والقدرات واملوارد احملدودة املخصصة        )و(  

  وإعادة التأهيل؛
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عدم وجود بيانات مفصلة عن معدالت املالحقة واإلدانة فيما يتعلق بالعنف       )ز(  
  .ضد املرأة

  : ما يليحتث اللجنة الدولة الطرف على  -٢٤
يف حدود إطار زمين واضح ملعاجلة العنف ضد املرأة، اعتماد قانون شامل    )أ(  

التحرش اجلنسي ويفرض جزاءات مناسبة عنهما، وجيـرم تـشويه          حيظر العنف املرتيل و   
  األعضاء التناسلية لألنثى واالغتصاب يف إطار الزواج؛

استراتيجية شاملة وخطة عمل طارئة ملناهضة باعتماد  ، دون تأخري،    القيام  )ب(  
  العنف اجلنساين؛

 الرجال والنـساء  تستهدف   جهود توعية وتثقيف     ما تبذله من  مضاعفة    )ج(  
من أجل مكافحة العنف ضـد      وذلك  اجملتمع املدين،   منظمات  ، بدعم من    على حد سواء  

  املرأة، مبا يف ذلك املرأة املنتمية إىل فئات األقليات؛
الشرطة إبالغ  ع النساء والفتيات الاليت يقعن ضحية للعنف على         يتشج  )د(  

، جرامية هلذه األفعالبالطبيعة اإلباحلاالت اليت يتعرضن هلا، وذلك عن طريق زيادة الوعي         
، وتدريب أفراد الشرطة واملسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني           نزع الوصم عن الضحايا   و

والعاملني يف القطاع الطيب على اإلجراءات املوحدة واملراعية لنوع اجلنس يف التعامل مع             
  الضحايا والتحقيق يف الشكاوى بفعالية؛

مجيع مقاضاة  واهليئات القضائية،   وصول املرأة بفعالية إىل احملاكم و     ضمان    )ه(  
 علـى شـكوى     أفعال العنف ضد املرأة، مبا فيها العنف املرتيل والتحرش اجلنسي، بنـاءً           

  ؛ مناسباًاجلناة عقاباًومعاقبة الضحية أو حبكم سلطة الدولة، 
رعاية ضحايا  لإنشاء نظام   تأهيلهن عن طريق    وإعادة  ز مساعدة الضحايا،    يتعز  )و(  

تزويـدهن  باملساعدة القانونية اجملانيـة، و  لتزويدهنتدابري الذلك اختاذ  ويشمل   ،اينالعنف اجلنس 
  دمات االستشارة وإعادة التأهيل؛مدهن خب، ووتوفري املأوى هلن، الطيب والنفسيالدعم ب

مجع بيانات مفصلة عن عدد الشكاوى واحملاكمـات واإلدانـات، وعـن              )ز(  
  .هذه البياناتاملقبل تقريرها تضمني و واجلنساين، األحكام املوقعة على مرتكيب العنف اجلنسي

  العنف ضد املرأة يف حاالت الرتاع    
يساور اللجنة قلق عميق إزاء ارتفاع عدد النساء ضحايا االغتصاب أثناء الرتاعات؛              -٢٥

وما يتمتع به مرتكبو هذه اجلرائم من إفالت من العقاب؛ وعدم وجود بيئة، يف فترة ما بعـد      
  .ي إىل مالحقة مرتكيب العنف اجلنسي يف خالل الرتاعاتالرتاع، تفض
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تدابري شاملة لتوفري الدعم الطيب والنفسي      اختاذ  حتث اللجنة الدولة الطرف على        -٢٦
مراكز استشارية للنساء،   وإنشاء  العنف اجلنسي املرتكب أثناء الرتاعات،      للنساء ضحايا   

  .صة فيما يتعلق بالعنف اجلنسياخب، وتعرضن له من صدمات نفسيةيمعاجلة ما من أجل 

  االجتار واستغالل البغاء    
 مع بنن ملكافحـة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠ترحب اللجنة باتفاق التعاون املوقع يف         -٢٧

غري أن القلق يساورها من عدم وجود بيانات عن االجتار بالنساء والفتيات يف الدولة              . االجتار
ساء والفتيات يف البلد، يساور اللجنة قلق بالغ مـن         الرتفاع معدالت بغاء الن    ونظراً. الطرف

ويساور اللجنة القلق كذلك من عدم وجـود  . نقص املعلومات عن استغالل النساء يف البغاء     
  .البشربقانون واستراتيجية شاملني يهدفان إىل مكافحة االجتار 

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٨
 النـساء بسـيما    ق االجتار بالبـشر، وال    نطايف  ق  يدراسة للتحق إجراء    )أ(  
مجع البيانات املتعلقة   بطرق منها   ، والبغاء القسري، ومدى انتشارمها وأسباهبما،       والفتيات

 الـدوري   هاتقريروحتليل هذه البيانات، وتضمني     باالجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء،      
  جلنس؛املقبل معلومات عن نتائج الدراسة وبيانات مصنفة حسب نوع ا

 مـن   ٦قانون شامل بشأن االجتار يتفق على حنو كامل مع املادة           اعتماد    )ب(  
  ؛االتفاقية، وذلك بغية تعزيز آليات التحقيق ومقاضاة مرتكيب االجتار ومعاقبتهم

التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع البلدان األصـلية وبلـدان          زيادة    )ج(  
 وتنسيق اإلجـراءات القانونيـة      ، تبادل املعلومات  العبور واملقصد ملنع االجتار عن طريق     

   ومعاقبتهم؛الرامية إىل مقاضاة مرتكيب االجتار
يف التصدي ملسألة البغاء، ويشمل ذلك وضع بـرامج         توخي هنج شامل      )د(  

  ؛الاليت يرغنب يف اخلروج من البغاءوالفتيات لصاحل النساء 
ات، مبا فيها الفقر، للحد من      األسباب اجلذرية لبغاء النساء والبن    معاجلة    )ه(  

 الضحايا  إعادة تأهيل جهود ترمي إىل تسهيل     وبذل  تعرضهن لالستغالل اجلنسي واالجتار،     
  وإعادة إدماجهن يف اجملتمع؛

ملكافحة اجلرمية املنظّمة   ، دون تأخري، على اتفاقية األمم املتحدة        التصديق  )و(  
معاقبة االجتار باألشـخاص، وخباصـة      نع وقمع و  مل  بالريمو بروتوكولعلى  ، و عرب الوطنية 

  ؛النساء واألطفال
 يف أفريقيا   اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املشردين داخلياً     على  التصديق    )ز(  

  ).اتفاقية كمباال (ومساعدهتم
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  املشاركة يف احلياة السياسية ويف احلياة العامة    
 / أيـار  ٢٥ يف    الـصادر  ٥/٢٠٠٥ترحب اللجنة باعتماد قـانون االنتخابـات          -٢٩
 يف املائـة يف االنتخابـات       ١٥، الذي ينص على ختصيص حصة للمرأة نسبتها         ٢٠٠٧ مايو

 يف املائة يف االنتخابات احمللية، ٢٠التشريعية وانتخابات جملس الشيوخ، وحصة للمرأة نسبتها    
 يف  لتشجيع املرأة على املـشاركة  ٢٠٠٦وبتعديل القانون املتعلق باألحزاب السياسية يف عام        

كما ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون      . احلياة السياسية ويف االنتخابات كناخبة ومرشحة     
يتعلق بالتكافؤ بني اجلنسني يف املناصب اليت ُتشغل باالنتخاب واملناصب اإلدارية، وإنـشاء             

غري أن القلق يساور اللجنة من استمرار اخنفـاض         . مركز للنهوض باملرأة يف احلياة السياسية     
اركة املرأة يف احلياة السياسية واحلياة العامة، وال سيما داخل الربملان واحلكومة وجمـالس              مش

  .األقاليم والبلديات، واجلهاز القضائي، والسلك الدبلوماسي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٠

  األولوية العتماد مشروع القانون املتعلق بالتكافؤ بني اجلنسني؛إعطاء   )أ(  
إنفـاذ النـصاب اجلديـد يف    ضمان و يف املائة    ١٥حصة التمثيل البالغة    رفع    )ب(  

  ؛٢٠١٣ واالنتخابات احمللية لعام ٢٠١٢يونيه /االنتخابات التشريعية املقرر عقدها يف حزيران
وصول املرأة إىل مجيع جماالت احلياة العامة، وخباصة يف احلكومـة  ضمان    )ج(  

وجمالس األقاليم والبلديات، واجلهاز القضائي، والسلك الدبلوماسـي، مبـا يف ذلـك             
  ؛يف صنع القراراملستويات العليا 

أمهية مشاركة املرأة يف صنع القـرار     بأنشطة لتوعية اجملتمع ككل     القيام ب   )د(  
ترشـحهن  واحملتمـل    األهداف لتدريب وتوجيه النساء املرشحات       برامج حمددة ووضع  

  والنساء الاليت يشغلن مناصب عامة بشأن مهارات القيادة والتفاوض؛
لتدابري املتخذة والنتائج احملرزة لضمان مشاركة أوسـع        الرصد الفعال ل    )ه(  

  .للنساء يف احلياة السياسية والعامة

  التعليم    
 ١٦ سـنوات و   ٦ اجملاين للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بني        ترحب اللجنة بالتعليم    -٣١

ومراجعـة  سنة، وبتنفيذ برامج حمو أمية الكبار، وتنظيم محالت التوعية بأمهية تعليم الفتيات،          
وجود غري أن القلق يساور اللجنة من استمرار        . القوالب النمطية الواردة يف الكتب املدرسية     

ت اليت تضر جبودة التعليم وتعوق بـشكل خـاص تعلـيم           عقبات هيكلية وغريها من العقبا    
، وتشمل هذه العقبات فيما تشمل احلمل املبكر، وإيالء الوالدين األولوية           والشاباتالفتيات  

الفتيات من تأثري   تعليم  لتعليم أبنائهم الذكور، وتكاليف الدراسة غري املباشرة، وما يقع على           
 كعقد القران املسبق قبل بلوغ الـسن القانونيـة          سليب بسبب املمارسات التقليدية الضارة،    
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لدراسـة  لالفتيات  ترك  إزاء ارتفاع معدالت    بشكل خاص   وتعرب اللجنة عن قلقها     . للزواج
على مجيع مستويات التعليم، وخباصة على املستويني الثانوي وما بعد الثـانوي، واسـتمرار              

إملام النساء بـالقراءة والكتابـة   ، واخنفاض معدل الكتب املدرسيةالقوالب النمطية يف    وجود  
  .الرجالمع مقارنةً 
  :تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يلي  -٣٢

اجملتمعات احمللية واألسر والطـالب واملعلمـني       يف صفوف   الوعي  زيادة    )أ(  
  واملسؤولني، وخباصة الرجال، بأمهية تعليم النساء والفتيات؛

 على  ىل مجيع مستويات التعليم   إفعلياً  الشابات  ولفتيات  اوصول  ضمان    )ب(  
الفتيات يف املدارس بطرق منها تقدمي مـنح دراسـية حكوميـة            واستبقاء  قدم املساواة،   

 ومتكني الشابات مـن اسـتئناف       ،للفتيات وحوافز للوالدين إلرسال بناهتم إىل املدرسة      
  الدراسة بعد احلمل؛

توقفن عن  الاليت   ييسر اإلدماج املهين للفتيات      توفري تدريب تقين ومهين     )ج(  
الذكور، كما  يهيمن عليها   ، ويوجههن كذلك حنو الوظائف اليت جرت العادة أن          الدراسة

  اللوجستية واالبتكارية؛اخلدمات والتجارة واخلدمات يف قطاعات 
 الفرص الكافية لتعليم الفتيات والفتيان ذوي اإلعاقة، بطرق منـها           ةهتيئ  )د(  

  ؛نظام التعليم العاديإدماجهم يف 
بتنقيح جديد للكتب املدرسية من أجل القضاء علـى القوالـب           القيام    )ه(  

  النمطية املتبقية؛
جهودها الرامية إىل حتسني معدل إملام النساء بالقراءة والكتابة عن          تعزيز    )و(  

  .طريق تعزيز برامج حمو أمية الكبار، وخباصة للنساء يف املناطق الريفية

  العمل    
بوجود أحكام قانونية تنص على املساواة يف األجر لقاء العمل     اللجنةيف حني ترحب      -٣٣

املتساوي يف القيمة، وأحكام تتيح إجازة األمومة املدفوعة األجر، فإن القلق يـساورها إزاء              
أي ضـمان   يف االقتصاد غري النظـامي دون       العامالت   النساء   التفرقة املهنية، وارتفاع نسبة   

االجتماعية، والصعوبات اليت تواجهها النساء يف الوصول    اجتماعي أو غريه من االستحقاقات      
  .إىل االئتمان لبدء نشاط جتاري صغري احلجم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٤
التدريب الـتقين   تكثيف  وجراءات للقضاء على التفرقة املهنية      اختاذ اإل   )أ(  

   الذكور تقليدياً؛واملهين للنساء، يف جماالت من بينها تلك اليت يهيمن عليها
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ع نطاق الصندوق الوطين للضمان االجتماعي ليشمل العـاملني يف          يتوس  )ب(  
 للحمايـة   إعداد خمطـط وطـين منفـصل      القطاع غري النظامي، مبا يف ذلك النساء، أو         

  االجتماعية من أجل هؤالء العاملني؛
ي تدابري ملموسة للتوسع يف وصول النساء إىل التمويـل املتنـاه          اختاذ    )ج(  

الصغر واالئتمان الصغري بأسعار فائدة منخفضة من أجل متكني النساء من املـشاركة يف              
أعماهلن، بطرق منها إقامة روابط بني النساء الفقـريات         ومباشرة  األنشطة املدرة للدخل    

  .والتشجيع على إنشاء التعاونيات

  الصحة    
، ٢٠٠٧ يف عام    ترحب اللجنة بوضع خطة طريق لتخفيض معدالت وفيات األمهات          -٣٥

 ملكافحة فريوس نقص    ٢٠١٣-٢٠٠٩وباإلطار االستراتيجي الوطين املتعدد القطاعات للفترة       
واألمراض اليت ُتنقل باالتصال اجلنسي،     ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /املناعة البشري 

د قـانون   وبرنامج الوقاية من نقل فريوس نقص املناعة البشري من األم إىل الطفـل، واعتمـا              
 ٢٠١١-٣٠ الذي يأذن بإثارة الوعي باستخدام موانع احلمل، والقـانون رقـم             ٢٠١٠ عام

متالزمة نقص  / بشأن مكافحة فريوس نقص املناعة البشري      ٢٠١١يونيه  /حزيران ٣الصادر يف   
ومحاية حقوق األشـخاص املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة            ) اإليدز(املناعة املكتسب   

 الذي ينص   ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٣ الصادر يف    ١٢٨-٢٠٠٨وم رقم   اإليدز، واملرس /البشري
  :غري أن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي. على توفري أدوية املالريا جماناً للنساء احلوامل

  قلة اهلياكل األساسية الصحية ونقص املوارد البشرية واملالية املوفّرة للصحة؛  )أ(  
  مرتفعة يف معدالت وفيات األمهات؛استمرار وجود مستويات   )ب(  
 ثقافية ال تزال تعرقل وصول النساء، وال سـيما          -وجود عوامل اجتماعية      )ج(  

  نساء جمموعات األقليات، إىل اخلدمات الصحية؛
أو صـحتها،   /جترمي اإلجهاض، فيما عدا إذا كان احلمل مضراً حبياة األم و            )د(  

 سبل إجهاض غري مأمونة وغري قانونية، وقد يؤدي األمر الذي ال يؤدي باملرأة إىل البحث عن      
  هبا يف بعض احلاالت إىل قتل املولود؛

قلة املعلومات املوفّرة للمرأة عن الصحة اجلنسية واإلجنابية وعن احلقوق يف             )ه(  
  هذا اجملال وتنظيم األسرة؛

  تدّني معدالت استخدام موانع احلمل؛  )و(  
لنساء املـصابات بفـريوس نقـص املناعـة     االرتفاع غري املتناسب لعدد ا    )ز(  
  ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشري
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املتعلقة ) ١٩٩٩(٢٤تدعو اللجنة الدولة الطرف، متشياً مع توصيتها العامة رقم            -٣٦
  :باملرأة والصحة إىل القيام مبا يلي

ضمان التمويل الكايف خلدمات الرعاية الصحية، بدعم مـن وكـاالت             )أ(  
مم املتحدة ذات الصلة، والسهر على زيادة عدد مرافق الرعاية الـصحية ومقـّدمي              األ

  وموظفي الرعاية الصحية املدّربني؛
  تعزيز جهودها من أجل احلّد من وفيات األمهات والقضاء على أسباهبا؛  )ب(  
يف  التطرق للعقبات اليت حتول دون وصول املرأة إىل الرعاية الصحية، مبا            )ج(  
   الثقافية اليت تشكل خطراً على املرأة؛-اعد االجتماعية ذلك القو
ضمان توفري معونة طبية ماهرة ومرافق صحية للنساء والفتيات اللـوايت             )د(  

يعانني من مضاعفات صحية بسبب اإلجهاض غري املأمون، والنظر يف مراجعـة القـانون             
فع األحكـام العقابيـة     املتعلق باإلجهاض يف حالة احلمل غري املرغوب فيه، وذلك بغية ر          

) ١٩٩٩(٢٤املفروضة على النساء اللوايت جيهضن، متشياً مع التوصية العامة للجنة رقم            
  املتعلقة باملرأة والصحة؛

التثقيف على نطاق واسع بالصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، مبـا يف             )ه(  
  :ذلك عن طريق ما يلي

السكان، مع االهتمام   تنظيم محالت توعية واسعة النطاق تستهدف عامة         '١'
بشكل خاص باحلمل يف سن مبكرة وأمهية اسـتخدام موانـع احلمـل             
ألغراض تنظيم األسرة والوقاية من األمراض املنقولة عن طريق االتصال          

متالزمة نقص املناعة   /اجلنسي، مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة البشري       
 ؛)اإليدز(املكتسب 

ن بشأن الـصحة واحلقـوق      إدراج تثقيف فعلي ومالئم من حيث الس       '٢'
اجلنسية واإلجنابية يف مجيع مستويات التعلـيم وإدماجهـا يف املنـاهج            

 الدراسية؛

تأمني حصول مجيع النساء والفتيات ّجماناً وبالقدر الكايف علـى موانـع              )و(  
  احلمل وخدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية؛

 الفعلي لإلطار االستراتيجي الوطين املتعدد القطاعات       السهر على التنفيذ    )ز(  
 واإلصـابة   )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب     /ملكافحة فريوس نقص املناعة البشري    

  ).٢٠١٣-٢٠٠٩(باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي 
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  املرأة الريفية    
، اليت ترمي )٢٠١٠-٢٠٠٨(ترحب اللجنة باعتماد ورقة استراتيجية احلد من الفقر         -٣٧

 ٢٠٠٦، وبإطالق مشروعي التنمية الريفية يف عـامي         ٢٠١٥إىل احلد من الفقر حبلول عام       
، إالّ أهنا تعرب يف نفس الوقت عن قلقها إزاء وضع احلرمان الذي تعيشه املـرأة يف                 ٢٠٠٩و

ـ            رض املـرأة يف    املناطق الريفية ويف املناطق النائية، الذي يتسم بالفقر، والصعوبات اليت تعت
واللجنة قلقة أيـضاً إزاء     . احلصول على التعليم والوصول إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية       

وجود متييز فيما يتصل بامللكية وتقاسم األراضي وتوارثها، وإزاء انتشار العادات والتقاليـد             
  .اليت متنع األرامل من وراثة املمتلكات، وال سيما يف املناطق الريفية

  :ي اللجنة الدولة الطرف مبا يليتوص  -٣٨
اختاذ مجيع التدابري الالزمة للحد من الفقر بشكل ملحوظ، وال سيما يف              )أ(  

  املناطق الريفية، مبا يف ذلك عن طريق زيادة املوارد املخصصة للحد من الفقر؛
إيالء عناية خاصة الحتياجات املرأة الريفية لتأمني حصوهلا على خدمات            )ب(  

  عليم واملياه النقية واملرافق الصحية وإفادهتا من املشاريع املدرة للدخل؛الصحة والت
  القضاء على التمييز يف ملكية األرض وتقامسها وتوارثها؛  )ج(  
التطرق للعادات والتقاليد السلبية، وال سيما يف املناطق الريفية، الـيت             )د(  

يم محالت واسعة النطاق لتوعيـة      تؤثر على متتع األرامل باحلق يف امللكية، مبا يف ذلك تنظ          
  .عامة السكان هبذا املوضوع

  الالجئات    
ترحب اللجنة بالتعاون اجليد القائم بني الدولة الطرف ومفوضية األمـم املتحـدة               -٣٩

السامية لشؤون الالجئني، إالّ أهنا تعرب يف نفس الوقت عن قلقها لعدم وجود إطار قـانوين                
ء قلة االعتراف بأشكال االضطهاد ذات الصلة بنوع اجلنس         لعملية حتديد مركز الالجئ، وإزا    

كما أن اللجنة قلقـة أيـضاً   . كأساس ملنح مركز الالجئ، وغياب إجراء يراعي نوع اجلنس 
لوجود تقارير تفيد بأن البعض من النساء والفتيات الالجئات يتعرضن لالعتـداء والعنـف              

  .ات إنفاذ القانون والعدالة حمدودةاجلنسي واجلنساين، وبأن فرص وصول الضحايا إىل آلي
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٠

القيام، يف مهلة زمنية واضحة، بوضع إطار تشريعي وطين حيّسن فعاليـة              )أ(  
ودقة عملية حتديد مركز الالجئ، واالعتراف بأشكال االضطهاد ذات الصلة بنوع اجلنس 

ة فرصة متساوية للنساء أو الفتيات اللوايت       كأساس ملنح مركز الالجئ والسهر على إتاح      
يلتمسن اللجوء مبفردهن أو كجزء من أسرة، لتقدمي طلب اللجوء يف إجـراء يراعـي               

  اجلنس؛ نوع
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معاجلة حالة النساء الالجئات يف الكونغو، وبشكل خاص فيما يتـصل             )ب(  
يات لالنتصاف بالسبل املستخدمة حلماية هؤالء النساء من مجيع أشكال العنف، وإنشاء آل     

وإعادة التأهيل، واختاذ اخلطوات الالزمة الستجواب وحماكمة ومعاقبة مجيـع مـرتكيب            
أعمال العنف ضد الالجئات، واملضي يف التعاون مع اجملتمع الـدويل، وال سـيما مـع                

  مفوضية الالجئني، يف هذه اجلهود؛
ة واالتفاقيـة   االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسي         )ج(  

  .املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية

  نساء السكان األصليني    
 الذي حيظر االجتار بأطفـال      ٢٠١١فرباير  /شباط ٢٥ترحب اللجنة باعتماد قانون       -٤١

ونساء السكان األصليني واستغالهلم جنسياً، إال أهنا قلقة يف نفس الوقت ألن نساء وبنـات               
كما أهنا قلقة إزاء التقارير الـيت       . ديد التعرض للعنف اجلنسي   السكان األصليني معّرضات ش   

واللجنـة  . تفيد بوجود متييز من جانب العاملني يف جمال الصحة ضد نساء السكان األصليني            
  .قلقة أيضاً ألن الدولة الطرف مل تقدم معلومات كافية حول هذه املسألة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٢
 دون إبطاء، باختاذ إجراءات ملموسة حلماية نساء وبنات السكان          القيام،  )أ(  

األصليني من مجيع أشكال العنف، وإنشاء آليات لالنتصاف وإعادة التأهيـل، واختـاذ             
اخلطوات الالزمة الستجواب ومقاضاة ومعاقبة مجيع مرتكيب أعمال العنف ضـد نـساء             

  وبنات السكان األصليني؛
ياجات نساء وبنات السكان األصـليني لتـأمني        إيالء عناية خاصة الحت     )ب(  

  حصوهلن دون متييز على خدمات الصحة والتعليم واملياه النقية واملرافق الصحية والعمل؛
تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن اجلهـود املبذولـة هبـذا              )ج(  

  .اخلصوص والنتائج احملرزة

  الزواج والعالقات العائلية    
ن بالغ قلقها إزاء ارتفاع األحكام القانونيـة التمييزيـة والتقاليـد            تعرب اللجنة ع    -٤٣

والعادات السلبية ذات الصلة بالزواج والعالقات العائلية، ّمما يعكس قلة النهوض بوضع املرأة             
كما أن اللجنة قلقة إزاء تأخر الدولة الطرف يف إعادة النظر يف أحكامها التمييزية              . يف اجملتمع 

وجود اخـتالف يف  : ج والعالقات العائلية، وإزاء وجود أحكام متييزية من قبيل    املتعلقة بالزوا 
، واختيار الزوج ملكان    )١٢٨قانون األسرة، املادة    (السن الدنيا للزواج بني األوالد والبنات       

، وشرعية تعدد الزوجـات     )١٧١قانون األسرة، املادة    (إقامة األسرة يف غياب اتفاق متبادل       
قانون األسـرة،   (، والسلطة األبوية اليت تؤول إىل األب        )١٣٦-١٢١ملواد  قانون األسرة، ا  (
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قـانون العقوبـات،    (، والعقوبة غري املتناسبة املسلطة على املرأة يف حالة الزنا           )١٦٨املادة  
كما . واللجنة قلقة أيضاً لعدم وجود جترمي لالغتصاب يف إطار الزواج ). ٣٣٧-٣٣٦املادتان  

قبل بلوغ احلـد  " الزواج يف سن مبكرة  "إزاء انتشار املمارسة املتمثلة يف      أن اللجنة قلقة أيضاً     
األدىن لسن الزواج القانوين، واملمارسة املتمثلة يف تزويج األرملة من شقيق زوجها، والعادات             

  .والتقاليد اليت متنع األرامل من وراثة املمتلكات
بشأن ) ١٩٩٤(٢١عامة رقم    من االتفاقية وبتوصيتها ال    ١٦تذكر اللجنة باملادة      -٤٤

  :املساواة يف الزواج والعالقات العائلية، وحتث الدولة الطرف على ما يلي
تعجيل إصالح التشريع بغية التوصل، يف حدود إطار زمين واضـح، إىل     )أ(  

 ١٦ و٢مراجعة وتعديل األحكام التمييزية القائمة جلعلها تتفق عملياً مع أحكام املـادتني     
من بني هذه األحكام وجود اختالف يف الـسن الـدنيا للـزواج بـني               من االتفاقية؛ و  

؛ واختيار الزوج ملكان إقامـة األسـرة يف         )١٢٨قانون األسرة، املادة    (والبنات   األوالد
قـانون  (، وشرعية تعـدد الزوجـات       )١٧١قانون األسرة، املادة    (غياب اتفاق متبادل    

قـانون األسـرة،    (تؤول إىل األب    ، والسلطة األبوية اليت     )١٣٦-١٢١األسرة، املواد   
قانون العقوبـات،   (، والعقوبة غري املتناسبة املسلطة على املرأة يف حالة الزنا           )١٧١ املادة

  ؛)٣٣٧-٣٣٦املادتان 
اعتماد أحكام قانونية حتظر تزويج األرملة من شقيق زوجها وجعل احلد             )ب(  

اج، واختاذ التدابري الالزمة للقضاء     األدىن لسن الزواج املبكّر يتفق مع السن القانونية للزو        
  على التقاليد اليت متنع األرامل من وراثة املمتلكات؛

حتسيس اجملموعات الدينية والتقليدية والزعماء الـدينيني والتقليـديني           )ج(  
بأمهية مراجعة األحكام واملمارسات املتصلة بالزواج وبالعالقات العائلية وتأمني مـشاركة   

  الء الزعماء؛هذه اجملموعات وهؤ
تضمني التقرير الدوري املقبل معلومات عن اجلهـود املبذولـة هبـذا              )د(  

  .اخلصوص والنتائج احملرزة

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
تالحظ اللجنة بارتياح أن الوفد تعّهد جبعل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان متتثـل                -٤٥

غري ). مبادئ باريس(تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان  للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية ل     
أن اللجنة ال تزال قلقة إزاء غياب امتثال اللجنة الوطنية التام ملبادئ باريس وكذلك، يف مجلة                
أمور، بسبب عدم وجود تشريع بشأن عملية اختيار وتعيني أعضائها، وعدم كفايـة املـواد            

  .ض معدل مشاركة املرأة يف اللجنة الوطنيةكما أن اللجنة قلقة أيضاً الخنفا. املخصصة هلا
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  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٦
ضمان امتثال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس، وتزويد هذه         )أ(  

اللجنة باملوارد الكافية، وبأعضاء مستقلني، وبوالية واسعة يف جمـال حقـوق اإلنـسان              
  بني اجلنسني؛وبوالية حمددة خاصة باملساواة 

ضمان أن تراعي تركيبة اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان وأنـشطتها              )ب(  
  .املنظور اجلنساين

   من االتفاقية٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة     
تشّجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الربوتوكول االختياري لالتفاقية         -٤٧

 من االتفاقية، املتعلقـة    ٢٠ من املادة    ١قت ممكن على تعديل الفقرة      واملوافقة يف أسرع و   
  .مبدة اجتماع اللجنة

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف، يف إطار تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة، علـى        -٤٨

، وتطلب  االستفادة الكاملة من إعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية          
  .إىل الدولة الطرف إدراج معلومات هبذا الشأن يف تقريرها الدوري املقبل

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تؤكد اللجنة أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية أمر ضروري لتحقيق األهداف             -٤٩

صراحة وتدعو إىل إدماج منظور جنساين وجعل أحكام االتفاقية تنعكس          . اإلمنائية لأللفية 
يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن              

  .تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  نشر املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يف الكونغو إلطالع              -٥٠

ملسؤولون احلكوميون والسياسيون والربملانيون واملنظمـات النـسائية        الناس، َمبن فيهم ا   
ومنظمات حقوق اإلنسان، على اخلطوات املتخذة لضمان املساواة للمرأة حبكم القـانون     

وتوصي اللجنة  . وحبكم الواقع، وكذلك على اخلطوات اإلضافية الالزمة يف هذا اخلصوص         
 مع مستويات األمية العاليـة يف الـبالد،         باستخدام وسائل تواصل مبتكرة وخالقة مكيفة     

. وذلك لضمان نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع على مستوى اجملتمع احمللـي       
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستمر يف نشر التوصيات العامـة للجنـة وإعـالن                

ية العامـة املعنونـة     ومنهاج عمل بيجني ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين للجمع        
، "املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعـشرين         : ٢٠٠٠املرأة عام   "

  .على نطاق واسع، وخاصة يف أوساط املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان
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  التصديق على املعاهدات األخرى    
 الرئيسية التسعة حلقوق    تالحظ اللجنة أن انضمام الكونغو إىل الصكوك الدولية         -٥١

 من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف مجيع جوانب              *اإلنسان
وبناًء على ذلك، تشجع اللجنة حكومة الكونغو على النظر يف التـصديق علـى              . احلياة

عمـال  املعاهدات اليت مل تنضم إليها بعد، وهي االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع ال          
املهاجرين وأفراد أسرهم؛ واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛  

  .واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات خطية يف غضون سنتني بـشأن               -٥٢

ـ      ) أ(٢٤و) ج(و) ب(و) أ(٢٠واردة يف الفقـرتني     اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات ال
  .أعاله) د(و) ب(و

  املساعدة التقنية    
طرف بالنظر يف التماس التعاون واملساعدة التقنية يف جمال         توصي اللجنة الدولة ال     -٥٣

. وضع وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيذ التوصيات الواردة أعاله واالتفاقية ككـل            
طرف أيضاً إىل مواصلة تعزيز تعاوهنا مع الوكـاالت املتخصـصة       وتدعو اللجنة الدولة ال   

ومع برامج منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنـسني      
، والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، وبرنـامج       )هيئة األمم املتحدة للمرأة   (ومتكني املرأة   

ألمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان،       األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة ا    
  .ومنظمة الصحة العاملية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  إعداد التقرير املقبل    
 إىل الدولة الطرف كفالة مشاركة مجيع الوزارات واهليئات العامـة           تطلب اللجنة   -٥٤

، يف الوقت نفسه، مع جمموعات متنوعة مـن         يف إعداد تقريرها الدوري املقبل والتشاور     
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

__________ 

يـة  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدن              *  
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية                        
دولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛         أو املهينة؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية ال      

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تستجيب يف تقريرها الدوري املقبل، مبوجب              -٥٥
 من االتفاقية، للشواغل املُعرب عنها يف هذه املالحظات اخلتامية، وتدعو اللجنة            ١٨املادة  

  .٢٠١٦فرباير /شباطقدمي تقريرها الدوري املقبل يف الدولة الطرف إىل ت
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املبادئ التوجيهية املنسقة بـشأن تقـدمي               -٥٦

التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية بـشأن             
نها، اليت أقـرت يف االجتمـاع       تقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعي       

 /حزيـران اخلامس املشترك بني اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنـسان، يف            
واملبادئ التوجيهية املتعلقة بتقـدمي     ). ، الفصل األول  HRI/GEN/2/Rev.6 (٢٠٠٦ يونيه

نون كـا التقارير اخلاص مبعاهدات بعينها، اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتـا األربعـني يف              
، جيب تطبيقها باالقتران مـع      )، اجلزء األول، املرفق األول    A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /الثاين

وتشكل هـذه املبـادئ     . املبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بتقدمي وثيقة أساسية موحدة       
التوجيهية املنسقة معاً املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجب اتفاقية القضاء على      

 ٤٠وينبغي أال تتجاوز الوثيقة املتعلقة باتفاقيـة بعينـها          . يع أشكال التمييز ضد املرأة    مج
  . صفحة٨٠صفحة، يف حني جيب أال تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة املستوفاة 

        


