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   املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة
    رابعة واألربعون الالدورة
  ٩٠٤ موجز للجلسة حمضر
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   ة جربالسيد  :ةالرئيس

      
  احملتويات

  

 )ابعت( من االتفاقية ١٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 

  التقــــارير الدوريــــة اجملمعــــة األويل والثــــاين والثالــــث والرابــــع واخلــــامس والــــسادس   
  )تابع(بيساو  ‐ لغينيا
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  .٠٠/١٥فتتحت اجللسة الساعة ا  
  

ــارير املقدمــ   ــر يف التق ــراف مبوجــب    النظ ــدول األط ــن ال ة م
 )ابعت( من االتفاقية ١٨ املادة

األويل والثــــاين والثالــــث التقــــارير الدوريــــة اجملمعــــة   
  )تابع( بيساو ‐والرابع واخلامس والسادس لغينيا 

  )CEDAW/C/GNB/6         و CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1 
  )CEDAW/C/GNB/Q/6/Add.1 و

 - بناء على دعوة الرئيـسة، جلـس أعـضاء وفـد غينيـا              - ١
  .بيساو إىل مائدة اللجنة

لـرد  بيساو إىل مواصلة ا    - دعت ممثلي غينيا  : الرئيسة  - ٢
 ٥على األسئلة الـيت أثـريت يف اجللـسة الـسابقة يف إطـار املـادة                

  .من االتفاقية
  

  )تابع (٥املادة 
أجابـت علـى    ): بيـساو  - غينيا(السيدة دو روزاريو      - ٣

، فقالـت إن حكومتـها    ٥أحد األسئلة املوجهة يف سياق املـادة        
قـــد شـــكلت جلنـــة ملكافحـــة االجتـــار باألشـــخاص، وأن هـــذه 

ن يعنـيهم األمـر مـن الـوزارات واملنظمـات غـري             اللجنة تضم مـ   
ــام يف الوقــت الــراهن باالجتــار   . احلكوميــة ذات الــصلة ومثــة قي

باألطفــال وترحيلــهم إىل الــسنغال وغامبيــا، لدراســة القــرآن      
كما يفتـرض، وهنـاك مـشروع قـانون معـروض علـى اجلمعيـة               
ــار     ــة االجتـ ــة ملكافحـ ــة الوطنيـ ــز اخلطـ ــي إىل تعزيـ ــة يرمـ الوطنيـ

  .ص، مبا يف ذلك الشباب من كال اجلنسنيباألشخا
واســتطردت قائلــة إن الــزواج املبكــر والقــسري قــائم     - ٤

وهنـاك اضـطالع بعمـل      . بالفعل، ولكنة يشكل جرميـة جنائيـة      
مشترك يف هذا الشأن، إلهناء هـذه املمارسـة، وذلـك مـن قبـل               
الــوزارة املــسؤولة عــن شــؤون املــرأة ومعهــد املــرأة واألطفــال    

ــة واملنظمــات غــري ــة الوطني ــة واجلمعي ومل تنــشأ بعــد .  احلكومي

ــهن      ــن أجل ــوفر م ــصاب، وإن كانــت تت ــضحايا االغت مراكــز ل
  .مساعدة قانونية

ــيت       - ٥ ــة، ال ــة اجملتمعي ــول إن احملطــات اإلذاعي ومــضت تق
ــات        ــشر املعلوم ــوىل ن ــد، تت ــات البل ــف لغ ــث إرســاهلا مبختل تب

ول الالزمـــة ملكافحـــة العنـــف العـــائلي، كمـــا أن احملـــاكم تتنـــا
ومثــة وعــى هبــذه   . القــضايا املعروضــة عليهــا يف هــذا املنحــى    

  .القضية، وخاصة يف املناطق احلضرية
قـــال إن القـــانون ): بيـــساو - غينيـــا (الـــسيد فرييـــرا  - ٦

اجلنـــائي ببلـــده جيـــرم الـــزواج املبكـــر، وختـــان اإلنـــاث أو أي 
تشويه آخـر ألعـضائهن التناسـلية، وإسـاءة معاملـة املـرأة، وإن              

بـد لـه أن يتغلـب علـى القوالـب       يذ يف هذا الصدد الكان التنف 
وكثريا ما ال تقـوم الـضحايا بتقـدمي         . النمطية والعقبات الثقافية  

  .شكاوى تتعلق بإساءة املعاملة
واسترســـل قـــائال إن الـــشرطة تتـــوىل تـــوفري خـــدمات   - ٧

احلمايــة مــن أجــل النــساء مــن ضــحايا االغتــصاب والعنــف        
ــة ملك  افحــة العنــف ضــد املــرأة مــن   العــائلي، ومثــة شــبكة وطني

  .خالل االضطالع حبمالت لزيادة الوعي مبا هلا من حقوق
  

  ٦املادة 
، مث تـــساءلت ٦ارت إىل املـــادة أشـــ: الـــسيدة بيغـــوم  - ٨

إذا كانت هناك خطط لتزويد مـن ميارسـن ختـان اإلنـاث          عما
  .خبيارات أخرى لكسب الرزق

ريـر   تـشعر بـالقلق ألن التق      قالـت إهنـا   : السيدة راسـخ    - ٩
يتضمن إال بيانات ضئيلة عن االجتار، الـذي يـشمل االجتـار             مل

ــساء ــار      . بالن ــان االجت ــا إذا ك ــرف م ــود أن تع ــا ت وذكــرت أهن
ــائلي، أم أن     ــانون العنــف الع باألشــخاص مــشموال يف إطــار ق
ــت        ــا إذا كان ــرائم، وم ــك اجل ــستقال يغطــي تل ــا م ــاك قانون هن

ـــ  ــال جيـ ــساء واألطفــ ــضايا النــ ــضها  قــ ــع بعــ ــا مــ يف ري تناوهلــ
  .القانون سياق
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وأردفت تقول إن اللجنة مهتمة مبعرفة التدابري املطبقة          -١٠
لتــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون وشــرطة احلــدود فيمــا يتــصل   
ــات       ــى معلوم ــود أن حتــصل عل ــا ت ــا أهن مبكافحــة االجتــار، كم
ــساء الالئــي جيــري إنقــاذهن مــن هــذا      ــواء الن بــشأن أمــاكن إي

و أن تلـتمس دعـم املنظمـة        بيـسا  - ومن احلـري بغينيـا    . االجتار
  .الدولية للهجرة يف هذا املنحى

طالبت الوفد بأن  يوضـح مـا إذا         : السيدة شوتيكول   - ١١
كانــت قــضيتا العنــف العــائلي واالجتــار مــشمولتني يف إطــار       
تشريع واحد، مما ليس عليه احلال عادة، واستفـسرت عمـا إذا          

ساو، بيـ  - كان تعريف االجتار، الذي تستخدمه حكومة غينيا      
  .يطابق ذلك التعريف الوارد يف بروتوكول بالريمو

وتطرقت إىل القول بأن اللجنة قد سبق هلا أن طالبت            - ١٢
مبعلومات عن أنـشطة جلنـة األئمـة واملنظمـات غـري احلكوميـة،          

ــى مكافحــة االجتــار    ــا عل ــون مع ومــن الواجــب أن  . ممــن يعمل
اء يف تـــستنبط النتـــائج الالزمـــة مـــن الدراســـات املتعلقـــة بالبغـــ

ــاطق، كمــا جيــب مقاضــاة حــاالت      ــة كاشــو وســائر املن منطق
البغــاء، وينبغــي كــذلك تنفيــذ خطــة العمــل املتــصلة بتنــاول        
ــوق       ــة حق ــها جلن ــيت اقترحت ــال، وال ــسي لألطف االســتغالل اجلن

بيـساو املقبـل أن يتـضمن        - ومـن اخلليـق بتقريـر غينيـا       . الطفل
  .إحصائيات عن االجتار والبغاء

قـال إن مثـة جلنـة       ): بيـساو  - غينيـا (ديز  السيد فرينانـ    - ١٣
 ســـيما األطفـــال، قـــد  وطنيـــة ملنـــع االجتـــار باألشـــخاص، وال 

وقـد  . تشكيلها مبوجب أمر تـوجيهي وزاري صـدر مـؤخرا          مت
ــة واملنظمــات غــري       ــني املؤســسات الرمسي ــة ب مجعــت هــذه اهليئ
احلكومية، الـيت تعمـل يف هـذا احلقـل والـيت متثـل ذلـك التنـوع                  

وهـي قـد قامـت    .  النطـاق الـذي يتميـز بـه البلـد     الثقايف الواسع 
ــى      ــارك علـ ــدود واجلمـ ــرطة احلـ ــدريب شـ ــدء بتـ ــادئ ذي بـ بـ
اخلطوات الالزمة ملكافحة االجتار، وقد شـرعت هـذه الـشرطة        

ــك يف إطــار      ــى احلــدود، وذل ــشباب عل بالفعــل يف اللحــاق بال
  .حاالت ناجحة من حاالت مكافحة االجتار

ــائال إن تعريــف    - ١٤ ــه ق ــستند إىل  وواصــل كالم  االجتــار ي
ويف القـانون اجلنـائي، يالحـظ أن االجتــار    . بروتوكـول بـالريمو  

قد أدرج يف إطار جرائم مـن قبيـل االختطـاف، ومثـة مـشروع               
قانون يتناول االختطاف بصفة خاصة سوف ينـاقش باجلمعيـة          

ــشرين األول  ــة يف تــ ــوبر /الوطنيــ ــد أبرمــــت  . ٢٠٠٩أكتــ وقــ
وعمـال بتلـك    . بلدان اجملاورة اتفاقات ثنائية بشأن االجتار مع ال     

االتفاقات، البد لألبوين أن يقدما موافقة خطية موقعـة منـهما           
  .بشأن السفر من قبل أحد القصر

وانتقـــل إىل القـــول بـــأن البيانـــات املتاحـــة توضـــح أن   - ١٥
والكــــثريون . أغلبيــــة االجتــــار تتعلــــق باألطفــــال، ال بالنــــساء

 يأخـذون دائمـا     يسافرون لدراسة القرآن، ولكـن الراشـدين ال       
واملنظمـــات غـــري . مـــصاحل األطفـــال الفـــضلى بعـــني االعتبـــار 

احلكوميــة، الــيت قامــت بتوثيــق مــن مت إنقــاذهم مــن األطفــال،   
واحلكومـة  . تتوىل تنـسيق الطـرق الـيت تتبعهـا يف مجـع البيانـات             

تعمــل مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة واملنظمــات غــري        
ــايري     ــق املع ــة تطبي ــى كفال ــة عل ــاء   احلكومي ــال بن ــة يف جم  الدولي

وتــشغيل املخيمــات املخصــصة لألطفــال الــذين مت إنقــاذهم،      
حيــث تقــدم هلــم الرعايــة النفــسية ملــساعدهتم يف العــودة إىل       

  .االندماج يف اجملتمع
قال إن البغـاء، الـذي      ): بيساو - غينيا(السيد فرييرا     - ١٦

  بالبلـد،  ١٩٩٩يوليه  /أصبح أكثر انتشارا يف أعقاب أزمة متوز      
ريــــق تعلــــيم املــــشتغالت بــــاجلنس جتــــرى مكافحتــــه عــــن ط

  .يتصل خبيارات العمالة احملترمة فيما
قالـــت إن ): بيـــساو - غينيـــا(الـــسيدة دو روزاريـــو   - ١٧

مــشروعي القــانون املــتعلقني باالجتــار والعنــف العــائلي ميــثالن    
  .تشريعني منفصلني
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  أسئلة املتابعة
ن قبيـل ذلـك     قالـت إن التـشريع، مـ      : السيدة هاياشي   ‐ ١٨

 والذي يتعلق حبمايـة املـرأة       ١٩٩٧القانون الذي صدر يف عام      
واألطفال، ينبغـي تنفيـذه قبـل قيـام املـشرعني بالبـدء يف صـوغ                

ــوانني   ــشاريع القـ ــن مـ ــدة مـ ــشاريع جديـ ــة تطالـــب . مـ واللجنـ
بتوضيح عدد مشاريع القوانني اليت جيري إعدادها فيمـا يتـصل           

  .حبقوق املرأة
أبــدت رغبتــها يف معرفــة مــاذا جيــري : الــسيدة بيغــوم  - ١٩

االضطالع به من أجل احلد من الطلب علـى البغـاء، ومـا هـي      
. خيارات كسب الرزق اليت تقدم للنساء املعنيات هبـذا الـشأن          

وطالبت أيضا بتقدمي معلومات عـن إعـادة تأهيـل النـاجني مـن              
  .االجتار ودجمهم يف اجملتمع من جديد

 إذا كان االغتصاب،    تساءلت عما : السيدة بوبسكو   - ٢٠
مبا فيه االغتصاب يف إطـار الـزواج، موضـعا للتجـرمي، ومـا إذا               

درجـــــت أيـــــة أحكـــــام بـــــشأن االغتـــــصاب  كانـــــت قـــــد أ
ــصل      أو ــانون املت ــشروع الق ــزواج يف م ــصاب يف إطــار ال االغت

وأشارت إىل أنـه قـد طلبـت معلومـات أيـضا            . بالعنف اجلنسي 
  .اء الصراععن إعادة تأهيل ضحايا االغتصاب املنهجي أثن

قالــت إن تــشويه األعــضاء التناســلية : الــسيدة راســخ  - ٢١
  لألنثـــــى يعـــــد بـــــصفة عامـــــة مـــــن االلتزامـــــات الدينيـــــة يف 

ــا ــن      - غينيـ ــة مـ ــه احلكومـ ــا اختذتـ ــسرت عمـ ــساو، واستفـ بيـ
وصـرحت أيـضا بأهنـا تـود أن         . خطوات إلبطال هذا االعتقـاد    

تعــرف مــا إذا كانــت هنــاك مجاعــات دينيــة تعمــل علــى نــشر   
ي بأن هذه املمارسات ال تـشكل التزامـا يف ظـل أي ديـن               الوع

  .من األديان
قالـت إنـه قـد      ): بيساو - غينيا(السيدة دو روزاريو      - ٢٢

ــشأن       ــشريعية ب ــة الت ــوانني إىل اهليئ ــشاريع الق ــن م ــدد م ــدم ع ق
تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى والــصحة اإلجنابيــة واالجتــار  

ــساء واألطفــال  ــشأن االجتــار  وال توجــد إحــصاءا . بالن ــا ب ت م

بالنــساء أو اســتغالهلن جنــسيا، ومــع هــذا، فــإن احلكومــة قــد    
اضطلعت مببـادرات عديـدة ملـساعدة مـن سـبق هلـن االشـتغال               

ــن   ــصبحن مـ ــاجلنس يف أن يـ ــع،   بـ ــشطة يف اجملتمـ ــر النـ  العناصـ
يتــضمن تزويــدهن بالتــدريب الــالزم، إىل جانــب وصــوهلن  ممــا

الء املــشتغالت وهــؤ. لالئتمــان حــىت يــشرعن يف عمــل جتــاري 
ــي    ــسابقات يواصــلن تلق ــة،    ال ــساعدات املتابع ــن م ــساعدة م م

ــار الــضارة لعملــهن الــسابق  جيــري تــذكريهن بتلــك ا  كمــا آلث
ــا ــاهلن وصــحتهن كــذلك    فيم ــصحة أطف ــصل ب ــة . يت واحلكوم

تشارك اللجنة فيما تـشعر بـه مـن قلـق بـشأن تـشويه األعـضاء                 
لقـانون  التناسلية لألنثـى، وهـي تـسلم بأنـه خـارج عـن نطـاق ا             

واجمللـــس الـــوطين اإلســـالمي واجمللـــس اإلســـالمي . اإلســـالمي
األعلــى وفريــق الــشباب اإلســالمي واملنظمــات غــري احلكوميــة  
ــن خــالل بــرامج        ــادة الــوعي العــام، م ــسامهون مجيعــا يف زي ي
ــة اجملموعـــات الـــيت تـــروج لتـــشويه األعـــضاء    ــة ومقابلـ اإلذاعـ

ــك  ــى، وذلــ ــلية لألنثــ ــسل  التناســ ــار الــ ــصل باآلثــ ــا يتــ بية  فيمــ
  .املمارسة هلذه
ــرا    - ٢٣ ــسيد فرييـ ــا(الـ ــساو - غينيـ ــال إن العنـــف  ): بيـ قـ

الزوجي غري مشمول بالقانون، ومع هذا، فإن قد يـدرج نـص        
  .بشأن هذا املوضوع يف جمموعة تشريعية

  
  ٨ و ٧املادتان 

استفـسرت عـن سـبب      : السيدة موريللو دي ال فيغا      - ٢٤
رتني واملنظمـات   ذلك التغيب املؤسف لكل من السيدتني الوزي      

ومما يدعو إىل التقدير، أن يقدم مزيد مـن         . غري احلكومية أيضا  
التفاصـــيل عـــن تلـــك التـــدابري احملـــددة الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة 

  .ملكافحة التمييز ضد املرأة يف هيئات صنع القرار
ــسيدة آملـــني  - ٢٥ ــو مترتـــب علـــى   : الـ ــا هـ نبـــهت إىل مـ

ــا   ــطراب الـــسياسي يف غينيـ ــن صـــ  - االضـ عوبات،  بيـــساو مـ
بـد مـن تـوفري       قالت إنه، باإلضـافة إىل اإلرادة الـسياسية، ال         مث

الـــنظم الواضـــحة واملـــوارد الكافيـــة مـــن أجـــل حتقيـــق احلكـــم 
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ــع     ــساء يف مجيـ ــشترط إدراج النـ ــذي يـ ــي الـ ــدميقراطي الفعلـ الـ
واستفسرت، يف هذا الـصدد، عمـا إذا        . مستويات صنع القرار  

 النــساء يف   يف املائــة مــن أجــل  ٤٠كــان حتديــد حــصة تبلــغ    
ــشاريع       ــن مـ ــشروع مـ ــد أدرج يف مـ ــرار قـ ــنع القـ ــات صـ هيئـ
القوانني، وإذا كان األمر على هذا النحـو، فهـل هـذا يعـين أن               

وبينـت أيـضا أن مثـة       . تلك احلـصة تنطبـق علـى اخلدمـة املدنيـة          
أمهيــة ملعرفــة مــا إذا كانــت قــد اختــذت أيــة خطــوات لتــشجيع  

. ليــة القادمــةالنــساء علــى ترشــيح أنفــسهن يف االنتخابــات احمل 
ــا    ــة عــن اخلطــط الــيت لــدى غيني ــساءلت يف النهاي ــساو - وت  بي

بـشأن  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥يتصل بتنفيذ قـرار جملـس األمـن          فيما
  .املرأة والسالم واألمن

 بيـساو   -غينيا   قالت إن :  زرداين -السيدة بلميهوب     - ٢٦
قــد أحــرزت بعــض التقــدم يف جمــال إدراج املــرأة يف مــستويات   

. مــع هــذا، فإنــه مــازال يلــزم االضــطالع باملزيــدصــنع القــرار، و
ــا     ــاح، أن غيني ــد  -وأضــافت أهنــا تالحــظ، مــع االرتي ــساو ق  بي

ــاري، مث    ــول االختي ــى الربوتوك ــا حتــث    صــدقت عل ــت أهن أعلن
احلكومــة علــى تــوفري حــوافز جديــدة لألحــزاب الــسياسية حــىت  
تقوم بتطوير دور املرأة يف اجملتمع، وذلك من خالل القيام علـى            

ل املثــال مبــنح مــساعدة ماليــة لألحــزاب الــيت تبــذل جهــودا  ســبي
  .لتنفيذ االتفاقية دون سائر األحزاب

قالـت إن مثـة     ): بيـساو  - غينيـا (السيدة دو روزاريو      - ٢٧
منظمــة غــري حكوميــة واحــدة حاضــرة بالفعــل، وهــي الرابطــة  
الوطنية حلقوق اإلنـسان، وهـذه املنظمـة متثـل مجيـع املنظمـات              

  .بيساو يف الدورة احلالية - غينياغري احلكومية ب
وتابعت كالمها قائلة إن اجمللس الـشعيب الـوطين كـان             - ٢٨

 نائبـات  ٣، ٢٠٠٨ إىل عـام  ٢٠٠٤يضم، يف الفتـرة مـن عـام       
وأوضـحت أنـه مل يوضـع       .  نائبا مـن الرجـال     ٨٣ من النساء و  

حىت اآلن مشروع قانون بشأن ختصيص حصص للمـرأة لـدى           
هـــذا، فـــإن تـــضييق الفجـــوة بـــني األحـــزاب الـــسياسية، ومـــع 

زال مـــن الـــشواغل الرئيـــسية  اجلنـــسني يف جمـــال الـــسياسة مـــا
ونوهـــت بأهنـــا ال تـــشك إطالقـــا يف أن النـــساء     . للحكومـــة

ــداد     ــة بأعـ ــة القادمـ ــات احملليـ ــسهن يف االنتخابـ ــحن أنفـ سريشـ
. كبرية، فتمكني املـرأة يتميـز بأمهيـة خاصـة يف املنـاطق الريفيـة              

ققــن متثــيال شــامال متــساويا يف هيئــات وإذا أريــد للنــساء أن حي
بيساو سـتكون حباجـة، رغـم ذلـك،          - صنع القرار، فإن غينيا   

إلحــالل ســالم واســتقرار دائمــني، وهــذا يــستند بــدوره إىل       
  .مواصلة توفري املساعدة من قبل شركاء البلد اإلمنائيني

  
  ٩املادة 
تساءل عما إذا كان يسمح للمرأة،      : السيد فلنترمان   - ٢٩
بيـساو والـيت تتـزوج رجـال أجنبيـا،           -  حتمل جنسية غينيـا    اليت

باحلــصول علــى جنــسية مزدوجــة إذا مــا اختــارت أن تطالــب   
جبنسية زوجها، وعما إذا كان حيق هلذه املرأة كذلك أن متـنح            

  .جنسيتها ألوالدها
ــرا    - ٣٠ ــسيد فرييـ ــا(الـ ــساو - غينيـ ــوانني  ): بيـ ــال إن قـ قـ

ن أي طفـل مولـود يف       بيـساو تـنص علـى أ       - اجلنسية يف غينيـا   
بيساو، وإذا كان الطفل     - اإلقليم الوطين حتق له جنسية غينيا     

بيساو مع انتماء أبيه أو أمه هلـذا البلـد،           - مولودا خارج غينيا  
وزوج . بيـساو  - فأنه يصبح من حقه أن يطالب جبنسية غينيـا        

بيساو حتق له نفـس اجلنـسية        - الفرد الذي حيمل جنسية غينيا    
ات مـن الـزواج أو سـنة واحـدة مـن الـزواج              عقب ثالث سـنو   

بيساو، وذلك بشرط ختلـي هـذا الفـرد،          - مع اإلقامة يف غينيا   
ــلية  وقـــد قـــدمت  .ذكـــرا كـــان أم أنثـــى، عـــن جنـــسيته األصـ

 ولكـن النظـر فيهـا قـد         ،اقتراحات بالسماح باجلنسية املزدوجة   
واحلكومة متفقة على أن قـوانني اجلنـسية لـديها ينبغـي            . أرجئ

  .ون متوائمة مع االتفاقيات الدولية ذات الصلةهلا أن تك
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  ١٠املادة 
، مث قالت إهنا    ١٠أشارت إىل املادة    : السيدة هاياشي   - ٣١

تطالــب بإيــضاحات بــشأن معــدالت اإلملــام بــالقراءة والكتابــة  
وبينـت، باإلضـافة    . لدى املرأة بناء على البيانات املتوفرة حاليا      

ــة    ــود أن تعــرف ماهي ــك، أهنــا ت ــيت اختــذهتا  إىل ذل اخلطــوات ال
احلكومة منذ تقدمي املالحظـات اخلتاميـة للجنـة حقـوق الطفـل           

ــام  ـــ ٢٠٠٢يف عـ ــا يت ــذين    فيمـ ــال الـ ــة األطفـ ــيم حالـ صل بتقيـ
يتــرددون علــى املــدارس، مــع القيــام، بنــاء علــى نتــائج هــذا    ال

ــة       ــال مــن كاف ــة األطف ــة حلماي ــدابري الالزم ــق الت ــيم، بتطبي التقي
 أيـضا أن مـن دواعـي التقــدير    وأوضـحت . أشـكال االسـتغالل  

قيـــد البنـــات أن يعـــرض إطـــار زمـــين حمـــدد لتحـــسني نـــسب  
  .املدارس يف
قالـــت إن معـــدالت إمتـــام مرحلـــة    : الـــسيدة بيلـــي   - ٣٢

ــالغ القلــق، وطالبــت بتقــدمي     ــة تبعــث علــى ب الدراســة االبتدائي
مزيد مـن املعلومـات عـن األسـباب الرئيـسية النقطـاع البنـات               

خطــط احلكومــة يف مواجهــة هــذه عــن التعلــيم، وكــذلك عــن 
وأعربت عن رغبتها أيضا يف أن تعرف مـا إذا كانـت            . القضية

قـد اعتمـدت    ) ٢٠٠٤(اخلطة الوطنيـة لتـوفري التعلـيم للجميـع          
ويف ضــوء . بعــد، وإن مل تكــن قــد اعتمــدت فمــا هــو الــسبب 

ــدرا     ــة ال يتلقــون إال ق ــدارس االبتدائي مالحظــة أن مدرســي امل
 أهنــا تستفــسر عمــا إذا كانــت  ضــئيال مــن التــدريب، ذكــرت 

هناك أية مبادرات حكومية حمددة لتشجيع النساء على التقـدم          
ــا    ــدريب املدرســني يف غيني ــساو - ملؤســسات ت ــار . بي ويف إط

ارتفاع النسبة املئوية للمدرسني من الرجال، تساءلت عمـا إذا          
كانت هناك حاالت مـن حـاالت املـضايقات اجلنـسية للبنـات             

ــدارس، وإذا مــ  ــف     يف امل ــذا النحــو، فكي ــى ه ــر عل ا كــان األم
وفيمـــا خيـــص التعلـــيم . تواجـــه احلكومـــة هـــذه احلـــاالت إذن 

الالحق للمرحلة الثانوية، يستحسن تقدمي بيانـات موزعـة عـن           
عــدد الطلبــة الــذين حيــصلون علــى تــدريب مهــين، فــضال عــن   

  .أنواع هذا التدريب

قالـــت إن ): بيـــساو - غينيـــا(الـــسيدة دو روزاريـــو   - ٣٣
ة تقــوم، مبــساعدة شــركائها اإلمنــائيني واملنظمــات غــري احلكومـ 

احلكومية، بالعمل من أجل التغلب على تلـك التحـديات الـيت            
تواجه البنات فيما يتصل بالقيد باملدارس والبقاء فيهـا، وذلـك           
بطرق تتضمن شن محـالت للتوعيـة، وتقـدمي حـوافز مـن قبيـل               

 بالغـة   مطاعم املدارس ودورات حمو األميـة، مـع تـوفري قـروض           
ــوين ــة نـــسبة تبلـــغ  . الـــصغر لألبـ ــة فقـــط مـــن  ٤٠ومثـ  يف املائـ

املدرسني هي اليت سـبق هلـا أن تلقـت تـدريبا مـا، ومـع ذلـك،                  
فإن احلكومـة تـدرك مـدى أمهيـة هـذا التـدريب، وهـي تـسعى                 

  .الالزمة لتحسني مهارات املدرسنيللحصول على املوارد 
  

  ١١املادة 
ــاتني   - ٣٤ ــسيدة بــ ــصلة الحظــــت أن املناقــــش : الــ ات املتــ

ــادتني  ــر،    ١٢ و ١١باملـ ــضها يف التقريـ ــع بعـ ــا مـ ــد مت دجمهـ  قـ
وحثت الدولـة الطـرف علـى إتبـاع املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة               

ــارير  ــواد منفــصلة , بإعــداد التق ــاء امل وقالــت إن شــواغل  . وإبق
اللجنة قد جتاوزت النواحي الرمسية للمـساواة، وركـزت علـى           

. ل للـــضمانات القانونيـــةاملنجـــزات امللموســـة والتنفيـــذ الفعـــا 
وأعلنت أن قراءة ما ورد يف التقرير من وصـف لـسوق العمـل             

بيــساو تــبني أن هــذه الــسوق   - املتاحــة أمــام النــساء يف غينيــا 
تتميز بفصل رأسـي وأفقـي، مـع عـزل النـساء يف الواقـع بعيـدا                 
عـــن بعـــض املـــستويات واملهـــن وتركيـــزهن يف القطـــاع غـــري   

ــو احلــال يف كــثري    ــا ه ــع    الرمســي، كم ــة، م ــدان النامي ــن البل  م
يترتـــب علــى ذلـــك مــن كافـــة املخــاطر ونقـــص احلمايـــة     مــا 

واستفـــسرت عمـــا إذا كانـــت هنـــاك إدارة لتفتـــيش . الالزمـــة
ــوانني       ــال لق ــدى االمتث ــوىل رصــد م ــة أخــرى تت العمــل أو هيئ
العمل، إىل جانـب منـع التمييـز يف القطاعـات العامـة واخلاصـة          

تفعلـه احلكومـة لتحقيـق      وتساءلت كـذلك عمـا      . وغري الرمسية 
الــتمكني االقتــصادي للمــرأة، وكفالــة املــساواة يف احلقــوق يف  
جمــــال حيــــازة املمتلكــــات واســــتغالل األراضــــي والوصــــول 
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ــات واملــــــوارد املنتجــــــة      ــال والترقيــــــات واالئتمانــــ لألعمــــ
وأضـافت أن مثـة     . والتكنولوجيات اجلديـدة والتـدريبات أيـضا      

علومـات بـشأن    جدوى كذلك من احلصول علـى مزيـد مـن امل          
ــا إذا كــان يتــضمن      ــد وم ــانون العمــل اجلدي مركــز مــشروع ق

  .أحكاما واضحة حلظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل
استفسر عما إذا كانت الدولة الطـرف       : السيد برون   - ٣٥

نيـــة مـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة  قـــد تلقـــت أيـــة مـــساعدة تق
 يف يتعلـــق بتنفيـــذ اتفاقيـــات املنظمـــة اخلاصـــة بالتـــساوي فيمــا 

قت عليــه هــذه الدولــة التعويــضات وعمالــة األطفــال، ممــا صــّد
ويف سياق مـا يالحـظ مـن تـسرب أعـداد كـبرية مـن                . الطرف

ــصاد غــري      البنــات مــن املــدارس مــن أجــل دخــول قطــاع االقت
الرمسي، تـساءل عمـا تـضطلع بـه احلكومـة جملاهبـة هـذا الوضـع          

  .ومحاية حقوق البنات والنساء يف القطاع غري الرمسي
قالـــت إن ): بيـــساو - غينيـــا(الـــسيدة دو روزاريـــو   - ٣٦

ــوىل رصــد مــدى       ــيش العمــل، وهــي تت ــة بتفت ــة معني ــاك جلن هن
أمـــا بـــشأن املـــرأة بـــصفة . االمتثـــال ألنظمـــة العمـــل وقوانينـــه

خاصة، فإن الرابطات النسائية، من قبيل اللجنة الوطنية املعنيـة          
ــال     ــالزم يف اجملــ ــشاط الــ ــضطلع بالنــ ــامالت، تــ ــساء العــ  بالنــ
االقتــصادي، حيــث تــزود النــساء بقــروض تتعلــق باألعمــال       
ــات      ــا حللق ــب تنظيمه ــصغرية واإلســكان، إىل جان ــة ال التجاري
ــة     ــواع احلماي عمــل وحلقــات دراســية بــشأن قــضايا املــرأة وأن

ومثـة مـشاريع قـوانني خمتلفـة تتـصل حبمايـة حقـوق              . املتاحة هلا 
رش املرأة جيري إعـدادها، ومنـها مـشروع قـانون يتـصل بـالتح             

ــازات     ــن إجـ ــر عـ ــشروع آخـ ــل، ومـ ــان العمـ ــسي يف مكـ اجلنـ
ــة ــاو    . األموم ــازة األراضــي يتن ــد اخلــاص حبي ــانون اجلدي ل والق

للحـد مـن     ستراتيجية الوطنية واال. حقوق املرأة يف هذا الصدد    
الفقر تعاجل أيضا موضوع الفقـر فيمـا بـني النـساء، وذلـك مـن            

  .خالل التعليم بصفة أساسية

أشـار إىل أن النـساء      ): بيـساو  - نيـا غي(السيد فرييـرا      - ٣٧
بيساو، ومع هـذا، فـإن       - يشكلن الغالبية من بني سكان غينيا     

مستواهن العام من حيث التعليم واملهارات يتسم باالخنفـاض،         
ومثة حاجة إىل رفع هذا املستوى مـن أجـل زيـادة مـشاركتهن              

ومعهــد النــساء واألطفــال يــضطلع بالنــشاط   . يف صــنع القــرار
. ا يتــصل بتــشجيع هنــوض املــرأة بــدور أكثــر أمهيــة الــالزم فيمــ

ــامالت      ــساء الع ــة بالن ــة املعني ــة الوطني ــة باللجن واإلدارة القانوني
ــصلة       ــة املت ــات منظمــة العمــل الدولي ــذ اتفاقي ــوىل رصــد تنفي تت

  .حبقوق هؤالء النساء العامالت
  

  ١٢املادة 
قالـــت إن املـــشاكل والتقييـــدات   : الـــسيدة بيمنتـــل   - ٣٨

ياكل األساسية، من قبيل بعـد املـسافة بـني املـسكن            املتعلقة باهل 
وأقرب مرفق صحي، تؤثر بشكل واضح على أحـوال الرعايـة           

بيـــساو، وتـــساءلت عمـــا تعتـــزم -الـــصحية الـــضعيفة يف غينيـــا
ويف . احلكومة أن تقـوم بـه مـن أجـل حتـسني األحـوال القائمـة               

ضوء مراعاة أن الفتيات الالئي يقعن ضحية لالغتصاب كـثريا          
عرضن للنبذ يف مساكنهن، أشارت إىل أهنـا تطالـب مبزيـد      ما يت 

من املعلومات عن التدابري املتخـذة حلمايـة ضـحايا االغتـصاب            
ــري موقــف األ    ــيهن وتغ ــداء عل ــن  عقــب االعت ــسبة هل . ســرة بالن

كان مـشروع القـانون اخلـاص بتـشويه األعـضاء التناسـلية              وملا
لكفالـة  لألنثى مل يعتمد بعد، استفـسرت عمـا تفعلـه احلكومـة             

  .اعتماد هذا التشريع
الحظت أن بعض البنات كن عرضـة  : السيدة راسخ   - ٣٩

للوفـــاة يف أعقـــاب ذلـــك التقليـــد الـــديين املفـــضي إىل تـــشويه  
األعضاء التناسلية لألنثى، مث تساءلت عما إذا كانت قـد متـت            
مقاضاة أي من املمارسني هلذا التقليـد يف مثـل هـذه احلـاالت،             

 يبـدو أن هـذه   قالـت أنـه   و. االت القتـل  اليت تعد أساسا مـن حـ      
لفعـــل، ولكـــن احلكومـــة ال تـــضطلع املمارســـة غـــري قانونيـــة با

واستفــسرت عــن ماهيــة اجلهــود . بالقليــل مــن أجــل وقفهــا إال
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ــذل مــن أجــل القــضاء علــى تلــك املمارســات       ــيت ســوف تب ال
  .الضارة، وأيضا عن ماهية اخلدمات املتاحة للضحايا

حثت احلكومة على تقـدمي     : السيدة أروشا دومينغيز    - ٤٠
ــيم إىل جانــب البيانــات املدرجــة يف     ــل والتقي ــد مــن التحلي مزي
التقريــر، مبــا يف ذلــك حتليــل االجتاهــات والتــدابري التــصحيحية   

وصرحت بـأن معـدل وفيـات األمهـات أثنـاء النفـاس             . املناسبة
زال بالغ االرتفاع، وتساءلت عما تزمع احلكومـة أن تقـوم            ما

دمات الطــوارئ املتعلقــة بــأمراض النــساء  بــه هبــدف تعزيــز خــ 
ــاة تزايـــد معـــدل املواليـــد  . والـــصحة اإلجنابيـــة ويف ظـــل مراعـ

واخنفــاض مــستوى اســتعمال وســائل منــع احلمــل، استفــسرت 
  .عما إذا كانت احلكومة تنوي تدعيم خدمات تنظيم األسرة

قالـــت إن ): بيـــساو - غينيـــا(الـــسيدة دو روزاريـــو   - ٤١
 الـــصحية املناســـبة، الـــيت تتـــضمن الوصـــول خلـــدمات الرعايـــة

خــدمات الــصحة اإلجنابيــة، مــازال غــري كــاف، ممــا يرجــع إىل  
نقص املوظفني املؤهلني واملعدات احلديثـة، فـضال عمـا حـدث           

, أمــا ضــحايا االغتــصاب. مــن خــراب أثنــاء ســنوات الــصراع 
ــاء       ــل األطب ــن قب ــة م ــات، فهــن يتعرضــن للمراقب وخاصــة الفتي

ا تيسر ذلك، وجيري حـث األسـر   واملستشارين النفسيني، كلم  
ومقترفـو  . على متكني هؤالء الفتيـات مـن البقـاء يف مـساكنهن       

ــضائية     ــسلطات القـ ــهم إىل الـ ــتم إحالتـ ــصاب تـ ــة االغتـ . جرميـ
ومشروع القـانون املتـصل بتـشويه األعـضاء التناسـلية لألنثـى،             
والذي حيظى مبساندة احلكومة وغالبيـة اجملتمـع املـدين، سـوف          

ــه  ــاد تقدمي ــضارة يواجهــون   ومم. يع ــة ال ــادات التقليدي ارســو الع
أمــا تقــدمي املــشورة  . مقاضــاة جنائيــة يف إطــار القــانون احلــايل  

ــالكثري مــن أجــزاء      ــاح ب لــضحايا العنــف النفــسي فهــو غــري مت
البلــد، وخاصــة يف األقــاليم البعيــدة، مــن جــراء ضــآلة املــوارد    

ومحالت تنظيم األسرة تتـوىل تـشجيع       . واملسافات ذات الصلة  
دام الرفاالت، وهي حتاول زيادة التوعيـة بـشأن املخـاطر           استخ

والفقــر . املترتبــة علــى األمــراض الــيت تنتقــل باالتــصال اجلنــسي
  .يشكل عائقا أمام جناح أي إستراتيجية لتنظيم األسرة

  ١٣املادة 
ــسيدة موريللـــو دو ال فيغـــا    - ٤٢ ــساءلت عمـــا إذا  : الـ تـ

واجهـن مـن   كانت النساء حباجة إىل احلصول علـى إذن مـن أز    
أجل احلصول على ائتمان أو قرض، أو من أجل شـراء أو بيـع    
سلعة ما، وما إذا كان بوسع النساء أن حيصلن علـى التـدريب            
ــال أو االضــطالع بعمــل      ــة إدارة امل ــصل بكيفي ــا يت ــالزم فيم ال

ــة إىل أي مــدى ميكــن     . جتــاري ــضا مــن معرف ــة جــدوى أي ومث
عيات الدينيـة أن تـؤثر      للعادات التقليدية والوالءات القبلية والتب    

  .يف عملية احلصول على قرض أو بدء عمل جتاري صغري
قالـــت إن ): بيـــساو - غينيـــا(الـــسيدة دو روزاريـــو   - ٤٣

النــساء بوســعهن أن يطــالنب باالئتمــان وأن حيــصلن عليــه دون  
ومل يبدأ بعـد التـدريب علـى إدارة األعمـال           . موافقة أزواجهن 

ساء بـصورة حمـددة، ولكـن       التجارية واألموال فيما يتـصل بالنـ      
مصرف التضامن الـوطين يعمـل بـشأن أمـور مـن هـذا القبيـل،                

  .مبا يف ذلك توفري االئتمان والتدريب للمرأة
قـال إن مثـة منظمـات       ): بيساو - غينيا(السيد فرييرا     - ٤٤

ــا   ــة تقــدم ائتمان ــساء، وكــثريا   غــري حكومي ــصغر للن ــة ال ت بالغ
وقـد بلـغ األمـر هبـذه        . يضاف التدريب إىل هذه االئتمانات     ما

املنظمات، يف بعض األحيان، أن جتعل من حضور مجيع أفـراد           
األســرة باملــدارس شــرطا مــن شــروط تقــدمي هــذه االئتمانــات   

ومـع ذلـك، فـإن العـادات واملواقـف          . البالغة الـصغر لألمهـات    
التقليدية قد ال تـزال تـشكل عائقـا أمـام وصـول املـرأة لفـرص                 

والقـانون املـدين، الـذي ورث       . ةاالئتمانات واألعمال التجاريـ   
ــذي   ــاليني والـ ــن الربتغـ ــاإلغراق   عـ ــزا بـ ــان متميـ ــا كـ ــثريا مـ كـ

، جتـــري إعـــادة النظـــر فيـــه يف    الرجعيـــة يف هـــذا الـــصدد   يف
  .الراهن الوقت

  
  ١٤املادة 
الحظـــت أن التقريـــر  : الـــسيدة زو كـــسياو كيـــاو    - ٤٥
يتـــضمن معلومـــات واضـــحة عـــن حالـــة املـــرأة يف املنـــاطق   مل
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ا يف ذلــك مــدى مــشاركتها يف الزراعــة، ووصــوهلا  الريفيــة، مبــ
. للتعلـــيم والرعايـــة الـــصحية، ومـــسامهتها يف احليـــاة العامـــة     

وطالبـــت بـــأن يـــشمل التقريـــر القـــادم مزيـــدا مـــن املعلومـــات 
  .املوزعة حسب نوع اجلنس يف هذا الشأن

واستطردت قائلة إنه، علـى الـرغم مـن أن التقريـر قـد                - ٤٦
اريع الــيت تــديرها املنظمــات غــري تـضمن معلومــات بــشأن املــش 

فإنه مل يـشر بالتحديـد إىل       , احلكومية ملكافحة الفقر يف الريف    
ــة يف هــذا املــضمار، وذلــك     ــة املبذول أي مــن اجلهــود احلكومي
ــام       ــة حتظــى باهتم ــاطق الريفي ــه مــن أن املن ــا جــاء ب باســتثناء م

ــر      ــن الفقـ ــد مـ ــة للحـ ــتراتيجية الوطنيـ ــار اإلسـ ــاص يف إطـ . خـ
ة حتبذ تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات، الـيت قـد              وذكرت أن اللجن  

ــضمن ــا إذا   تتــ ــتراتيجية، ومــ ــات اإلســ ــذه   أولويــ ــت هــ كانــ
اإلستراتيجية تشمل منظورا يتعلق بنوع اجلـنس، أو تـستهدف          
ــشمل األمهــات      ــات، ممــا ي ــساء الريفي ــالزم للن ــدعم ال ــوفري ال ت
الوحيـــدات واألقليـــات العرقيـــة، ومـــا إذا كـــان قـــد مت حتديـــد 

وأشـارت إىل   .  وفقا لألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      أهداف بعينها، 
أهنا تود أن تعرف أيضا كيفيـة تطبيـق اإلسـتراتيجية يف الوقـت              
الراهن، ومـا هـو عـدد النـساء الريفيـات الالئـي اسـتفدن منـها                 

  .منذ اعتمادها
واسترســــلت قائلــــة إن نــــسبة األميــــة لــــدى النــــساء   - ٤٧

حـاق باملـدارس    الريفيات بالغـة االرتفـاع، كمـا أن معـدل االلت          
يتــسم بــشدة االخنفــاض يف املنــاطق الريفيــة، ومــن مث، فــإن مــن 
املفيد أن تعرف ماهية التدابري الـيت اختـذت لـسد تلـك الفجـوة          
يف معــدالت االلتحــاق باملنــاطق احلــضرية والريفيــة وفيمــا بــني  

وتـساءلت كـذلك عمـا إذا كانـت احلكومـة           . البنات واألوالد 
ــرامج حملـــ  ــة أو تـــوفري تـــدريب تقـــين  و اتتـــوىل إدارة أي بـ ألميـ

  .للنساء الريفيات ما
طالبــــت بتوضــــيح حالــــة النــــساء  : الــــسيدة بيغــــوم  - ٤٨
يتصل حبقوق امللكية، فالردود اخلطية على قائمـة القـضايا           فيما

تــشري إىل أن القــانون العــريف ال يعطــيهن أي حــق يف ممتلكــات 
وإذا كـان األمـر علـى هـذا احلـال، فـإن             . أسرهن بعـدة منـاطق    

ا يعين أن القانون العريف يتعارض مـع مبـادئ االتفاقيـة، بـل              هذ
وبينـت أن   . وينتهك حـق املـرأة األساسـي يف امللكيـة واملـرياث           

اللجنة تود أيضا أن تدرك املزيد بشأن ما إذا كانت هنـاك أي             
اعتبارات للوفاء باحتياجات الرعايـة الـصحية للنـساء املـسنات           

ــات باملنــــاطق الريفيــــة، فــــضال     عــــن احتياجــــاهتن  أو املعوقــ
وتساءلت أيضا عمـا إذا كانـت النـساء الالجئـات        . االقتصادية

ــن يف      ــة جيــري إدراجه ــاطق الريفي ــا يف املن ــشردات داخلي أو امل
  .عملية التخطيط احلكومية

استفـسرت عمـا إذا كانـت احلكومـة         : السيدة آملـني    - ٤٩
ــوخى وضــع إســتراتيجية   ــى   تت ــاء عل ــة شــاملة، بن ــة زراعي وطني

نظمات غري احلكومية من جتـارب ناجحـة يف هـذا           حققته امل  ما
ومثـة  . فذلك هو أفـضل وسـيلة لكفالـة األمـن الغـذائي           , امليدان

أمهيــة أيــضا لتــدريب النــساء الالئــي يعملــن يف حقــل الزراعــة،  
. حيــث أن هــذا مــن شــأنه أن ميكنــهن مــن حتــسني إنتاجيتــهن  
ري وتدابري احلماية االجتماعية هلـا شـأهنا أيـضا فيمـا يتـصل بتـوف              
  .الضمانات الصحية ملن يعيشون يف قلب التنمية االقتصادية

ــالقلق إزاء     - ٥٠ ومــضت تقــول إن اجملتمــع الــدويل يــشعر ب
ومثـــة احتمـــال ألن يـــدفع الفقـــر بعـــض  , املخـــدرات باملنطقـــة
وممــــا يــــساعد يف جتنــــب مثــــل هــــذا  . الــــسكان إىل االجتــــار

 االحتمــال، تعزيــز قطــاعي الزراعــة ومــصائد األمســاك، اللــذين  
  .سبق التسليم بأهنما يتميزان بإمكانات كبرية

قالـــت إن ): بيـــساو - غينيـــا(الـــسيدة دو روزاريـــو   - ٥١
وهنـاك  . بلدها لديه بالفعل خطة إمنائية وطنية يف جمال الزراعـة         

ــوفر خــدمات تنظــيم       ــة مراكــز ت ــة، ومث ــة للخــدمات الطبي أمهي
واحلكومــة تــسلم بــأن . األســرة وغريهــا مــن اخلــدمات باجملــان 

بيـــساو، ولــــديها   - قـــر ميثـــل مــــشكلة خطـــرية يف غينيــــا   الف
ورغــم ذلــك، فــإن . اســتراتيجيات وسياســات قائمــة ملواجهتــه



CEDAW/C/SR.904
 

10 09-43839 
 

ــا  ــد م ــوزه اال البل ــسمح     زال يع ــأنه أن ي ــن ش ــذي م ــتقرار ال س
  .بالتنمية له

سـتراتيجية الوطنيـة تفيـد القـوى        وأردفت تقـول إن اال      - ٥٢
والنـساء  . منـها العاملة الريفية، اليت تشكل النساء جزءا رئيسيا        

الريفيات بوسعهن أن يصلن إىل االئتمانات، ولكنـهن يفتقـرن          
. إىل املعـــــدات الزراعيـــــة والتعلـــــيم والتـــــدريب األساســـــيني 

بيــساو يعملــن بكــل جديــة   - وأوضــحت أن النــساء يف غينيــا 
وقالــت أهنــا , ملــساندة أســرهن، وإن كــن حباجــة إىل املــساعدة 

  .ا يف هذا املنحىتناشد بالتايل اللجنة أن تقدم مساعدهت
وتطرقت إىل القول بأن احلكومـة تـدرك أن االلتحـاق         - ٥٣

باملــدارس يعــد منخفــضا فيمــا بــني البنــات يف املنــاطق الريفيــة،  
ــذل        ــة تب ــري احلكومي ــة واملنظمــات غ ــن احلكوم ولكــن كــال م

 بفـصول حملـو     عومثـة اضـطال   . قصاراها لتحسني الوضع القـائم    
  .أمية املرأة يف املناطق الريفية

ــة      - ٥٤ ــدة املعني ــوزارة اجلدي ــة إن ال ــا قائل وواصــلت كالمه
بالتضامن االجتماعي وشـؤون األسـرة واحلـد مـن الفقـر تقـوم              
بدراســة مــن شــأهنا أن تتنــاول مــسألة الفقــر لــدى النــساء مــن   

  .املعوقات واملسنات
ــأن تنظــيم األســرة يــشكل أيــضا     -  ٥٥ وانتقلــت إىل القــول ب

واحلالـة  . بب تعـدد الزوجـات  قضية هامة يف املنـاطق الريفيـة بـس      
القائمــة تــستدعي بــذل جهــود متزايــدة، ممــا يتــضمن اعتمــاد        

وعلـى حنـو عـام، توجـد      . مشروع قانون مقترح لتنظـيم األسـرة      
ــة هبــدف      ــاطق الريفي ــن االســتثمارات يف املن ــد م حاجــة إىل مزي
إصــالح تلــك احلالــة الواهنــة املتعلقــة بــاألمن الغــذائي، والــيت        

وجمــرد . دا يف البلــد مــن اضــطراباتترتبــت علــى مــا كــان ســائ 
  .توفري مرافق لرعاية الطفل سيساعد النساء الريفيات العامالت

ــرا    - ٥٦ ــسيد فرييـ ــا(الـ ــساو - غينيـ ــساء  ): بيـ ــال إن النـ قـ
زلــن دون علــم تــام بــشأن مــا هلــن مــن حقــوق قانونيــة يف    مــا

األرض واملمتلكــات، وإن كــان جيــري االضــطالع يف الوقــت   

واخنفـاض مـستوى التعلـيم لـدى        .  الـوعي  الراهن حبملـة لزيـادة    
ــة يف      ــدرهتن علــى إعمــال حقــوقهن القانوني ــساء حيــد مــن ق الن

ــي   ــي احمللـ ــاجهن الزراعـ ــسني إنتـ ــات، أو حتـ . األرض واملمتلكـ
وحيث أن زراعة الكفاف هي السائدة، فإن من شـأن تكـوين            
تعاونيات زراعيـة صـغرية أن يـساعد النـساء يف احلـصول علـى               

ن أعمــاهلن، باإلضــافة إىل انتــشال هــؤالء  مزيــد مــن املزايــا  مــ 
وخطــة احلكومــة الوطنيــة املتعلقــة  . النــساء مــن مــستنقع الفقــر 

بالزراعــة جيــري تنفيــذها يف الوقــت الــراهن مبــساعدة الــشركاء 
االجتمــاعيني، وهــي تتــضمن مــشاريع مــن قبيــل تزويــد النــساء 

  .بالبذور هبدف زيادة مستويات اإلنتاج الشامل
  

  ١٦ و ١٥املادتان 
ــسيدة أووري  - ٥٧ ــادة  : ال ــت إن امل ــة  ١٥قال ــن االتفاقي  م

تلزم الدول األطراف بأن متنح املـرأة املـساواة مـع الرجـل أمـام               
وأضافت أن اللجنة قـد طالبـت مبزيـد مـن املعلومـات             . القانون

بشأن أية تـشريعات سـبق إصـدارها إللغـاء األحكـام التمييزيـة              
 ٣، بتنفيـذ الفقـرة      يف القانون املدين، مع القيـام، بـصفة خاصـة         

ــادة   ــن املـ ــدمت يف   . ١٥مـ ــيت قـ ــسريات الـ ــت أن التفـ والحظـ
. الردود اخلطية على قائمة القضايا غري واضحة علـى اإلطـالق          

وصـــرحت بأهنـــا تـــسأل الوفـــد بالتـــايل أن يوضـــح كيـــف أن   
 مــن ٢٥الفقــرات املــذكورة مــن القــانون املــدين تتــصل باملــادة 

 املـرأة علـى أسـاس       الدستور، وكيف مت تطبيقها حلماية حقوق     
ونبهت إىل أنه قد لوحظ أن القـانون املـدين          . مساواهتا بالرجل 

ــايل      ــضمن بالت ــه يت ــة االســتعمارية، وأن يعــد مــن خملفــات احلقب
 مــن ٢٥بعــض األحكــام التمييزيــة الــيت ألغيــت مبوجــب املــادة  

وقــد تــساءلت، مــع هــذا، عمــا إذا كــان قــد صــدر   . الدســتور
ــه لتعــديل هــذه األحكــا   ــانون بعين ــة هبــدف مواءمــة  ق م التمييزي

ــادة   ــشريعات مــع امل ــة   ١٥الت ــسيادة القانوني ــة، فال  مــن االتفاقي
  .للدستور ليست كافية وحدها
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ــالربين   - ٥٨ ــسيدة هـ ــاداري - الـ ــبق أن  : كـ ــا سـ رددت مـ
أعربــت عنــه زميلتــها مــن بــالغ القلــق بــشأن األحكــام التمييزيــة  

  . بيساو- ينيازالت قائمة يف غ بالقانون املدين، اليت يبدو أهنا ما
وتابعت كالمهـا قائلـة إن التقريـر يوضـح أن االقتـران               - ٥٩

بيــساو، ولكــن الزجيــات  - حبكــم الواقــع معتــرف بــه يف غينيــا
التقليديــة قــد وردت أيــضا يف الــردود اخلطيــة، ومــن مث، فإهنــا   
. تتــــساءل عــــن عــــدد أنــــواع الزجيــــات املوجــــودة بالكامــــل

ــساء أن     ــن للنـ ــان ميكـ ــا إذا كـ ــسرت عمـ ــن  واستفـ ــردن مـ يطـ
مــساكنهن علــى يــد أزواجهــن يف أعقــاب نــزاع بــني الــزوجني 

. بكافــة أنــواع االرتباطــات أم مبوجــب القــانون العــريف وحــده 
ــن       ــد م ــدم مزي ــة، أن يق ــدير اللجن ــن دواعــي تق وأعلنــت أن م
املعلومــات بــشأن حقــوق املــرأة يف اإلرث يف ســياق خمتلــف      

األرامـل قـد    أنواع الزجيات، فالردود اخلطية قد بينت أيضا أن         
. حيرمن من املـرياث إذا مل يتـزوجن مـن أحـد أقربـاء أزواجهـن       

ــانوين       ــز الق ــن املرك ــدم توضــيحات ع ــن املستحــسن أن تق وم
  .لزجيات األطفال، والسيما فيما خيص احلد القانوين األدىن

قال إن الزواج املـدين     ): بيساو - غينيا(السيد فرييرا     - ٦٠
وإذا كــان . ف بــه قانونــاهـو النــوع الوحيــد مــن الـزواج املعتــر  

لدى الزوجني أطفال، إىل جانب معيشتهما مـع بعـضهما ملـدة      
فإهنما يستطيعان تقدمي طلـب بـاالعتراف هبمـا         , ثالث سنوات 

مقترنني حبكم الواقع، مما يتيح لـشراكتهما أن تعتـرب           باعتبارمها
. مبثابة زواج مع إعطائهما حقوق األزواج منذ بدايـة اقتراهنمـا   

وإذا كـان الطفـل     .  سنة ١٨وين األدىن للزواج هو     والسن القان 
 سنة، مـع    ١٦قد بلغ سن الرشد، فإن السن األدىن خيفض إىل          

إبقاء بعض القيود مع هذا فيما يتصل بامللكيـة وسـائر احلقـوق             
  .إىل حني بلوغ سن الثامنة عشرة

ــيت       - ٦١ ــسابقة الـ ــام الـ ــع األحكـ ــائال إن مجيـ ــل قـ واسترسـ
 مــن ٢٥د ألغيــت مبوجــب املــادة تتــضمن التمييــز ضــد املــرأة قــ

ومثة تطبيق للقانون املدين، وإن كـان ينبغـي تفـسريه            . الدستور

وفقا للدسـتور، ولـيس مـن اجلـائز لـه أن يتعـارض مـع املبـادئ                  
وممارسة طرد األرملـة الـيت تـرفض الـزواج مـن          . العامة للقانون 

ــر    تبط بعــادات بعــض القبائــل، ولكــن    أحــد أقربــاء زوجهــا ت
واحلكومة تدرك أنه ينبغي االضطالع     . لدستورسند هلا يف ا    ال

وضـــع القـــائم وزيـــادة التوعيـــة مبزيـــد مـــن العمـــل لتحـــسني ال
  .املرأة حبقوق
الـــت إن مـــسألة مـــا إذا كانـــت  ق: الـــسيدة هاياشـــي  - ٦٢

 مـــن القـــانون املـــدين قـــد ألغيـــت، أم أن األمـــر  ١٦٨٦ املـــادة
يقتصر على وجوب تفـسريها وفقـا ملبـادئ الدسـتور، ال تـزال              

  .فتقر إىل الوضوحت
حثــت احلكومــة علــى إدراج مزيــد  : الــسيدة أووري  - ٦٣

 مـن الدسـتور، ففـي غيـاب         ٢٥من التشريعات ملـساندة املـادة       
ــادة، يالحــــظ أن   ــذه املــ ــا   هــ ــيظل متييزيــ ــدين ســ ــانون املــ القــ

  .تغيري دون
قال إن من الواضـح     ): بيساو - غينيا (السيد كابرال   - ٦٤

ن مـدين جديـد، وال أحـد مـن        بيساو حباجـة إىل قـانو     -أن غينيا 
ومع هذا، وعلى حنو مـا جـاء يف   . أعضاء الوفد جيادل يف ذلك  

 مـن الدسـتور يلغـي، يف        ٢٥التقرير، يراعى أن مضمون املـادة       
الوقت الراهن، أية ممارسـة متييزيـة، وهـو يرسـي مبـدأ املـساواة               

  .بني الزوجني يف إطار الزواج
ــو    - ٦٥ ــسيدة دو روزاريـ ــا(الـ ــساو - غينيـ ــدمت ):بيـ  تقـ

ــام، ألول مــرة،    ــها الفرصــة للقي ــة إزاء إتاحت بالــشكر إىل اللجن
. بيــــساو - مبناقــــشة املــــشاكل الــــيت تواجــــه املــــرأة يف غينيــــا

وأوضحت أن الوفد سيبارح قاعة االجتماع وهو يـدرك متامـا           
والقضايا اليت أثـريت سـوف يـتم        . أنه ينبغي االضطالع باملزيد   

يف ضــوء االســتناد إىل  تناوهلــا يف ســياق إميــان راســخ، وذلــك   
  .دعم عدد كبري من النساء
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اء كــان يف غايــة قالــت إن هــذا احلــوار البنـّـ : الرئيــسة  - ٦٦
وشــجعت الوفــد علــى . النفــع بالنــسبة لكــل مــن يعنــيهم األمــر

كفالة صياغة التقرير الدوري القادم وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة            
ــه     ــع احتوائـ ــارير، مـ ــداد التقـ ــات    إلعـ ــن البيانـ ــد مـ ــى مزيـ علـ

م بالـصعوبات الـيت تواجههـا       وأشـارت إىل أهنـا تـسلّ       .لتحليليةا
بيـساو، ولكنـها حتـث احلكومـة علـى االهتمـام بتنفيـذ               - غينيا

وصرحت بـأن جمموعـة متنوعـة       . االتفاقية والتشريعات الوطنية  
من مـشاريع القـوانني املتـصلة حبقـوق املـرأة قـد نوقـشت، وأن                

ــع إىل اعتماد  ــة تتطلــ ــااللجنــ ــافت يف ال. هــ ــا  وأضــ ــة أهنــ نهايــ
ــشجع ــا ت ــائر صــكوك      - غيني ــى س ــصديق عل ــى الت ــساو عل بي

  .حقوق اإلنسان
  .٠٠/١٨رفعت اجللسة الساعة   

  


