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  . صباحا٠٠/١٠  افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابـع( من االتفاقية ١٨
جلامع للتقارير الدورية األول والثاين والثالـث       االتقرير    

ــامس و  ــع واخلــ ــساوالرابــ ــا  الــ ــساو‐دس لغينيــ .  بيــ
)CEDAW/C/GNB/6; CEDAW/C/GNB/Q/6 and 

Rev.1 (  
 بيـساو   ‐بدعوة من الريـسة، اختـذ أعـضاء وفـد غينيـا               - ١

  .أماكن هلم إىل طاولة اللجنة
 -ا قالـت إن غينيـ    ):  بيساو -غينيا   (السيدة روزاريو   - ٢

بيساو تضم أكثر مـن عـشرين جمموعـة إثنيـة، تـتكلم الربتغاليـة             
ــة   ــة وغريمهــا مــن اللغــات احمللي  يف ٥٢ومتثــل املــرأة . والكريولي

 يف املائـة مــن الــسكان ريفيــون،  ٦٠وحنــو . املائـة مــن الــسكان 
ــول     ٣٩ و ــر حـ ــن الفقـ ــوب مـ ــع جيـ ــضريون، مـ ــة حـ  يف املائـ

. احلــضرية العاصــمة نتيجــة للــهجرة مــن الريــف إىل املنــاطق      
 يف املائـة منـهم أقـل مـن          ٤٢وتابعت قائلة إن السكان شباب،      

ومعدل اخلصوبة أعلى يف املناطق الريفيـة،       .  سنة من العمر   ١٥
 وفيــات ٤٠٥والوفيــات النفاســية . ٦،٨ويقــف عمومــا عنــد  

 مولـــود حـــي، والـــسبب الرئيـــسي هـــو ١٠٠ ٠٠٠مـــن كـــل 
ص ويــشكل وبــاء فــريوس نقــ . الــزواج املبكــر وختــان اإلنــاث 

اإليـدز عائقـا رئيـسيا يف طريـق التنميـة، ويـؤثر             /املناعة البـشرية  
 يف  ٥٣والـوعي حمـدود، حبيـث أن        . على النساء بشكل خاص   

 ١٧ و. املائة فقط من النساء يفهمن أمهيـة اإلخـالص اجلنـسي          
  . اإليدز/يف املائة فقط يعلمن بوجود مركز الختبار الفريوس

ــا    - ٣ ــة إن غيني ــساو تــش -وتابعــت قائل كل جــزءا مــن   بي
ويف الــسنوات األخــرية كــان عــدم . جمموعــة أقــل البلــذان منــوا

االستقرار السياسي واملؤسسي سببا يف عرقلة جهـود احلكومـة          
ــداخلي اإلمجــايل      ــاتج ال ــادة الن ــشة، بزي ــستوى املعي لتحــسني م

، وانتـشار   ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٠ يف املائة فقط بني عـامي        ١بنسبة  
يون األجنبيـة تـشكل     زالـت الـد    ومـا . الفقر علـى نطـاق واسـع      

  . عبئا كبريا
واســتدركت قائلــة إن البلــد، علــى الــرغم مــن ذلــك،    - ٤

لديه موارد وفرية زراعية ومعدنيـة ومسكيـة، حبيـث أنـه بانتـهاء              
الصراع وجتدد االهتمام من جانب شركاء التنمية ينفـتح بـاب       

  . األمل
 بيـــساو، وهـــي أول مـــستعمرة   -وقالـــت إن غينيـــا    - ٥

الستقالل، لديها حرية تامـة يف تنظـيم األحـزاب        برتغالية تنال ا  
الــــسياسية كتعــــبري عــــن إرادة الــــشعب يف ســــياق التعدديــــة  

وقد شهد العقد املاضى زيـادة وعـي املـرأة باحلاجـة            . السياسية
إىل التنظيم للدفاع عن حقوقها، مما أدى إىل تشكيل عدد مـن            
املنظمــــات غــــري احلكوميــــة ناشــــطة يف امليــــادين االقتــــصادية 

  . جتماعية والسياسيةواال
ــا    - ٦ ــبه  -وإذ الحظـــت أن لـــدى غييـ ــا شـ  بيـــساو نظامـ

ــىت     ــا ومـ ــة حاليـ ــة معلقـ ــات احملليـ ــي، قالـــت إن االنتخابـ رئاسـ
أجريــت فــستكمل عمليــة تطبيــق الدميقراطيــة، وبــذلك تتكــون 

  .القوة املقابلة للسلطة املركزية
 علـــى  بيـــساو صـــدقت  -وتابعـــت قائلـــة إن غينيـــا     - ٧

ــا  ــة يف ع ــاري يف  ١٩٨٥م االتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ، وعل
. ، اعترافــا منــها بأمهيــة الــدفاع عــن حقــوق املــرأة ٢٠٠٨عــام 

وقالــت إن االتفاقيــة، يف الواقــع، برنــامج عمــل لكفالــة احتــرام 
  . هذه احلقوق

وقالــت، إن كــان وفــدها يقــدم تقــاريره الدوريــة مــن     - ٨
 -يـا  األول حىت السادس اآلن فقـط، فـإن حقـوق املـرأة يف غين      

بيــساو حمميــة بعــدد مــن التــدابري التــشريعية واإلداريــة والعمليــة 
وعلـى وجــه اخلـصوص، فــإن وزارة الــشؤون   . لتعزيـز املــساواة 

االجتماعيــــة والنــــهوض بــــاملرأة هــــي املــــسؤولة عــــن تنفيــــذ  
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وقـد جـرت    . السياسات الرامية إىل محايـة املـرأة والنـهوض هبـا          
اد تـدابري لتحـسني   متابعة لربنامج عمل بيجني انتـهت إىل اعتمـ    

  .  السياسية للمرأة وتشجيع تقدمها-احلالة االجتماعية 
ــأخر يف تقــدمي التقــارير ســببه      - ٩ ــة إن الت وأوضــحت قائل

عـــدم االســـتقرار املؤســـسي واالفتقـــار إىل املـــوظفني املـــؤهلني  
ــة تتعلــق بالقــضايا      ــة وعــدم وجــود سياســة وطني واملــوارد املالي

رير اجملمعـة بالتعـاون مـع معهــد    وقـد مت إعـداد التقـا   . اجلنـسانية 
 -املــرأة والطفــل، بــدعم مــن برنــامج األمــم املتحــدة يف غينيــا   
  . بيساو، واختذت احلكومة خطوات مفصلة لتنفيذ االتفاقية

ويف حــني يــسمح الدســتور بــدمج أحكــام االتفاقــات     -١٠
الدوليــة يف النظــام القــانوين الــداخلي، ال يوجــد تــشريع حمــدد   

د أنــه جيــري حاليــا اســتعراض تــشريعي  بيــ. بــشأن هــذا الــدمج
بتعلق خاصة باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد         

ومــع ذلــك، تــشجع الدولــة    . املــرأة واتفاقيــة حقــوق الطفــل   
ــة املــرأة مــن      ــسلطات العامــة واخلاصــة والقــضائية علــى محاي ال
التمييز، واليوجد أي متـيري ضـد املـرأة يف األحكـام الدسـتورية              

ويتسم دور معهد املرأة والطفل بأمهيـة خاصـة         . عأو يف التشري  
  .يف هذا الصدد

وأنــشئت مــنح دراســية للمــرأة للدراســة يف البلــد ويف    -١١
اخلارج، يف حني يوفر التشريع املتعلق بالعمل احلمايـة لألمومـة    

واختذت احلكومـة تـدابري، مـن بينـها أنـشطة توعيـة،             . والوالدة
. ء علـى األفكـار النمطيـة      لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني والقـضا       

وتقوم املنظمات غـري احلكوميـة بـدور هـام يف مكافحـة ختـان               
وجيــري حاليــا . اإلنــاث وغــريه مــن أشــكال العنــف ضــد املــرأة

  .التفكري يف إنشاء جلنة وطنية معنية حبماية حقوق املرأة
ــن       -١٢ ــى مـ ــز علـ ــصب التركيـ ــاء، ينـ ــق بالبغـ ــا يتعلـ وفيمـ

ــشجعو    ــستفيدون مــن هــذه اخلــدمات أوي وينظــر اجمللــس  . هناي
الــــشعيب الــــوطين أيــــضا يف مــــشروع قــــانون بــــشأن االجتــــار 

  . باألشخاص والعنف القائم على نوع اجلنس

ــد حتقــق تقــدم تــشريعي وإداري هــام يف تــشجيع        -١٣ وق
املرأة على املـشاركة يف اجملـاالت االجتماعيـة وجمـاالت العمـل             

ل علـى   وتنـافس املـرأة الرجـ     . واجملاالت االقتـصادية والـسياسية    
قدم املـساواة يف احليـاة العامـة، مبـا فيهـا الـسلك اخلـارجي ويف                

واليوجــد أي متييــز ضــد املــرأة مــن ناحيــة  . املنظمــات الدوليــة
  . اجلنسية
ويف حـــني اعتمـــدت احلكومـــة تـــدابري عديـــدة تتعلـــق   -١٤

بــالتعليم والــصحة والــضمان االجتمــاعي والعمالــة، ومكافحــة  
ــر هبـــدف حتـــ   ــة وختفيـــف حـــدة الفقـ ــرأة، األميـ سني وضـــع املـ

واالحتــرام التــام ملبــدأ تكــافؤ الفــرص يف التــشريع الــداخلي،       
ويف هـذا الـصدد،     . مازالت هناك عوامل تعيق تقدمها الكامـل      

ــة       ــساعدة مــن املنظمــات غــري احلكومي ــة امل ــرأة الريفي تتلقــى امل
  .الناشطة يف ميدان ختفيف حدة الفقر وتعزيز حقوق املرأة

تساوون متـام املـساواة يف التمتـع        وقالت إن املواطنني م     -١٥
والدولـــة ُتقـــدم املـــساعدة . بـــأحواهلم املدنيـــة بـــدون أي متييـــز

القانونيــة، عنــد احلاجــة، وُتقــوم بــرامج اإلذاعــة التابعــة لنقابــة    
ويف الوقــت . احملــامني بنــشر املعلومــات عــن احلقــوق األساســية

احلاضر ينصب تركري احلكومة على وضع حـد للـزواج املبكـر            
  .ء على ختان اإلناثوالقضا
ــسياسية هــي يف       -١٦ ــاة ال ــرأة يف احلي ــشاركة امل ــع أن م وم

حدودها الدنيا، فسوف يصبح تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة حقيقـة            
ــا   ــادين    -واقعــة يف غيني ــرأة يف املي ــساو، ممــا يكفــل تقــدم امل  بي

  .السياسية واالقتصادية والثقافية
  

   ٦ إىل ١املواد 
ــيمونوفيتش   -١٧ ــسيدة سـ ــت:  الـ ــبب  رحبـ ــضاح سـ  بإيـ

 ســنة، وأعربــت عــن ثقتــها ٢٤التــأخر يف تقــدمي التقــارير مــدة 
وقالـت إن   . يف أن تقدمي التقارير سـيكون منتظمـا يف املـستقبل          

إعداد التقرير يتيح للحكومـة الفرصـة لتقيـيم التزامهـا بأحكـام             
والحظــــت أن التقريــــر كــــان مــــن إعــــداد خــــبري . االتفاقيــــة
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 جانــب احلكومــة  استــشاري وســألت إن كــان قــد أُقــر مــن     
والربملــان، وهــل كانــت مثــة أي مــشاورات مــع املنظمــات غــري 

وأعربــت عــن أملــها يف أن تقــوم احلكومــة بإعــداد  . احلكوميــة
التقريــر علــى أســاس املالحظــات اخلتاميــة للجنــة بالتنــسيق مــن 
الــــوزارات الوكــــاالت املختــــصة وبــــدون إشــــراك خــــرباء      

  . استشاريني
ف يف مالحظاته اخلتاميـة     وإذ الحظت أن التقرير يعتر      -١٨

بــضرورة نـــشر االتفاقيــة علـــى نطـــاق واســع، تـــسأءلت عـــن    
الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة حتقيق هذا اهلـدف مـع مـستوى             

وهــل هنــاك خطــط عمليــة لترمجــة     . األميــة املرتفــع يف البلــد  
  االتفاقية ونشرها؟ 

والحظـــت أن وضـــع االتفاقيـــة يف النظـــام القـــانوين       -١٩
ح يف التقرير أو يف الردود على قائمة القضايا         الوطين غري موض  

ــاك حكــم معــني يف الدســتور    . واألســئلة وســألت إن كــان هن
يوضح املركز القانوين للمعاهدات الدولية، مبـا فيهـا االتفاقيـة،           

  يف القانون الداخلي؟ 
وأشارت إىل أن الدستور، كمـا يقـول التقريـر، يـنص              -٢٠

ع املـواطنني متــساوون   منــه علـى أن مجيــ ٢٥ و ٢٤يف املـادتني  
أمــــام القــــانون بــــدون أي متييــــز بــــسبب العــــرق أو املركــــز  
االجتمــاعي أو املــستوى التعليمــي أو الثقــايف أو املعتقــد الــديين 

بيد أنه اليرد ذكر للتمييز علـى أسـاس         . أو القناعات السياسية  
وتـساءلت هـل هنـاك مـادة أخـرى يف الدسـتور،        . نوع اجلـنس  

وقالت .  التمييز على أساس اجلنس    أو رمبا قانون خاص، حيظر    
إن اللجنـــة تلقـــت معلومـــات بـــأن بعـــض األحكـــام القانونيـــة  

ــع الدســتور      ــسقة م ــغ حــىت وإن تكــن غــري مت ــة مل ُتل . التمييزي
ــة الطــرف معاجلــة هــذه القــوانني      ــزم الدول وســألت كيــف تعت

  .التمييزية، وماهو اإلطار الزمين للقيام بذلك
 الدسـتور يـنص علـى      إذ الحـظ أن   : السيد فلينترمـان    -٢١

أن أحكامــه جيــب أن تفــسر مبــا يتــسق مــع اإلعــالن العــاملي        

حلقوق اإلنسان، سأل عمـا إذا كـان واضـحا جلميـع األجهـزة              
 من الدسـتور  ٢٥ و   ٢٤احلكومية وللهيئة القضائية أن املادتني      

جيب أن تفسرا يف ضوء مبدأ املساواة الوارد يف االتفاقيـة، وأن            
  .  ويغطي املساواة الرمسية والفعلية معاذلك املبدأ واسع النطاق

 من الردود علـى قائمـة       ٤٠أشار إىل ماورد يف الفقرة        -٢٢
القضايا واألسئلة من أن احلكومـة تـشجع الـسلطات القـضائية            
على تنفيذ األحكام ذات الـصلة مـن االتفاقـات الدوليـة لـردع              

وســـأل عـــن . األعمـــال أو املمارســـات التمييزيـــة ضـــد املـــرأة 
ذي يتخذه هذا التشجيع، وهال يكون مـن األفـضل،        الشكل ال 

مثال،  النص صراحة يف الدستور علـى أن الـسلطات القـضائية             
ملزمـــة بتطبيـــق أحكـــام االتفاقيـــات الدوليـــة املتعلقـــة حبقـــوق  

  . اإلنسان
 مــن التقريــر تــنص علــى أن ٧٨وإذ الحـظ أن الفقــرة    -٢٣

، قـال  لكل مواطن ُتنتهك حقوقـه احلـق يف اللجـوء إىل احملـاكم      
إنه يريد أن يعرف كيف يطبـق هـذا احلـق عمليـا حـني ترغـب          
ــة       ــب االتفاقيـ ــا مبوجـ ــن حقوقهـ ــدفاع عـ ــثال، يف الـ ــرأة، مـ امـ

فهــــل هنــــاك مــــساعدة قانونيــــة، أو أي وســــيلة . والدســــتور
للمساعدة منخفضة التكلفة أو جمانية، للمـرأة الـيت تـدعي بـأن             

  حقوقها قد انُتهكت، مثل وجود خدمات ديوان مظامل؟
 بيساو، وهـي    -قالت لو أن غينيا     : السيدة بوبيسكو   -٢٤

ــذ    ــة طــرف من ــارير إىل    ٢٤دول ــدمت تق ــد ق ــت ق ــا، كان  عام
اللجنة قبل اآلن لكان من املمكن إحـراز تفـدم أكـرب يف تعزيـز               

وقالت إهنا تقهـم متامـا احلالـة املعقـدة          . النهوض باملرأة يف البلد   
دام االسـتقرار   للبلد، بتارخيها االسـتعماري ومـا أعقبـه مـن انعـ           

السياسي لفترة طويلة، ولكنها شددت علـى األمهيـة القـصوى           
ــرأة يف إصــالح       ــرأة وإشــراك امل ــسان للم ــوق اإلن ــرام حق الحت

  . اجملتمع وإعادة بنائه على مجيع املستويات
ــضايا       -٢٥ ــة القـ ــى قائمـ ــردود علـ ــر والـ ــت إن التقريـ وقالـ

ملــرأة واألســئلة يــشريان إىل أن بعــض القــوانني الــيت متيــز ضــد ا  
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مازالت موجودة، كالقوانني الناظمـة لـإلرث ومـشاركة املـرأة        
وأعربـــت عـــن رغبتـــها يف معرفـــة كيـــف تعتـــزم  . يف التجـــارة

  .احلكومة القضاء كلية على هذه األحكام التمييزية
قالـــت إن ):  بيـــساو-غينيـــا  (الـــسيدة دو روزاريـــو  -٢٦

احلكومة، يف إعدادها للتقرير، عملت بـصورة وثيقـة جـدا مـع             
ملنظمات غري احلكومية اليت تعـاجل مـسألة حقـوق املـرأة، ومـع              ا

  .املنظمات الدينية ومع كل الوزارات احلكومية ذات الصلة
وتابعت قائلـة إن احلكومـة، علـى إدراكهـا أن املعـدل               -٢٧

املـــنخفض ملعرفـــة القـــراءة والكتابـــة يعـــوق انتـــشار الـــوعى       
ج االتفاقيــة باالتفاقيــة بدرجــة أكــرب، تقــوم باحتــاذ تــدابري لتــروي 

 ٢٥ و ٢٤واملادتــان . باللغــات احملليــة ويف الكريــول لغــة البلــد
من الدستور تعترفـان باملـساواة يف احلقـوق بـني الرجـل واملـرأة         
وتدرك احلكومة أن من واجبها كفالـة هـذه املـساواة يف كافـة              

. وقــد مت فعــال اختــاذ بعــض التــدابري هلــذه الغايــة  . احنــاء الــوطن
نشئت عدة منظمات غري حكوميـة حلمايـة     فعلى سبيل املثال، أ   

حقوق املرأة، تتعاون احلكومة معها يف حماولة لـضمان حقـوق           
  . املرأة يف امليادين التعليمية والصحية واالقتصادية والسياسية

ــرا   -٢٨ ــسيد فرييـ ــا  (الـ ــساو-غينيـ ــداد  ):  بيـ ــد أن إعـ أكـ
ــة مــشاورات وطنيــة، شــاركت    مــشروع التقريــر مت بعــد عملي

 بيــساو، بوصــفها -وقــال إن غينيــا . ح اجملتمــعفيهــا كــل شــرائ
طرفــا يف االتفاقيــات الدوليــة، ملزمــة بالوفــاء بكــل االلتزامــات  

واهليئـة القـضائية تقبـل      . الواجبة عليها يف إطار هذه االتفاقيات     
ضـــمنيا أن تـــدمج يف القـــانون الـــداخلي املبـــادئ املكرســـة يف  

  . خمتلف الصكوك الدولية
ــشواغل   -٢٩ ــال إن بعــض ال ــها أعــضاء   وق ــيت أعــرب عن  ال

نـوع  ”اللجنة نابعة فيمـا يبـدو مـن غيـاب بعـض التعـابري مثـل                 
 مــن دســتور البلــد، الــذي يرجــع  “عــدم التمييــز” و “اجلــنس

وأوضـح أن   .  ومـن العديـد مـن قوانينـه        ١٩٩٦تارحية إىل عـام     
احلكومـــة تـــدرك جيـــدا ضـــرورة حتـــديث تـــشريعاهتا بـــإدراج  

ــصك   ــستخدمة يف حمتلــف ال ــةاملــصطلحات امل ــد . وك الدولي وق
زالـت   فعلت ذلك يف قوانني البلد املتعلقة بالعمـل، ولكنـها مـا           

  . تتلكأ باجلهد يف اجملاالت األخرى
وتابع قائال إن قانون العقوبات ينص على أن بإمكـان            -٣٠

أي مواطن، ذكرا كـان أو أنثـى، أن ٌيقـدم شـكوى إىل النيابـة                
  . العامة إذا كان يعتقد أن حقوقه قد انُتهكت

 بيـساو،  -واستطرد يقول إن القـانون املـدين يف غينيـا            -٣١
ــام االســتعمار   وحتــاول احلكومــة . كدســتورها، حممــول مــن أي

تعديل القوانني الـيت جتاوزهـا الـزمن جلعلـها متـسقة مـع الواقـع                
راعــاة للقــضايا اجلنــسانية الــيت الــراهن للبلــد، وذلــك بــإدراج امل

ويف هـذه   .  األصل تكن ورادة عندما سنت تلك القوانني يف       مل
األثنـاء، جيــري تـشجيع املــرأة علـى الــدفاع عـن حقوقهــا بكــل     

وقــد حاولــت احلكومــة أن يكــون واضــحا   . الوســائل املتاحــة 
جــدا يف تقريرهــا أن القــوانني الــيت تنتــهك هــذه احلقــوق هــي    

  . نفسها خمالفة للدستور
  

  ٣املادة 
أعربـــت عـــن القلـــق ألن التقريـــر  : الـــسيدة نويبـــاور  -٣٢

 على قائمة القضايا واألسئلة التعطـي صـورة واضـحة            والردود
متكِّن اللجنة من احلكم على فاعلية اآلليـات املؤسـسية القائمـة            

فهنـــاك وزرارة الـــشؤون اإلجتماعيـــة . علـــى الـــصعيد الـــوطين
والقضاء على الفقر من جهة ومعهـد املـرأة والطفـل مـن جهـة               

يـة  بيد أنه التوجد معلومـات واضـحة فيمـا يتعلـق بوال        . أخرى
. كل مـن هـاتني اهليئـتني احلكـوميتني يف سـياق تنفيـذ االتفاقيـة        

ويشري التقرير إىل أن املوارد الالزمة لعمل املعهـد العـادي تـأيت        
من ميزانية الدولة، يف حني أن أنشطته احملتلفة متول أساسا مـن           

ــم املتحــدة   ــرامج األم ــت   . وكــاالت وب ــك طلب ــى ذل ــاء عل وبن
ــوارد املع   ــصلة عــن م ــات مف ــة وعــن   معلوم ــشرية واملالي ــد الب ه

ــا يتعلـــق    ــيما فيمـ ــة والتـــدريب، السـ ــال التوعيـ أنـــشطته يف جمـ
وســألت أيــضا عمــا إذا كانــت هنــاك جهــات      . باملــستفيدين
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ــدى     ــرى ولــ ــل اإلدارات األخــ ــرأة داخــ ــشؤون املــ ــسيق لــ تنــ
الـــسلطات اإلقليميـــة، وهـــل هنـــاك أي هيكـــل للتنـــسيق بـــني  

ــا   ــوزيرات  -اإلدارات غــري شــبكة غيني ــساو لل ــات  بي والربملاني
ــساين يف     ــور اجلنـ ــال للمنظـ ــيم الفعـ ــة التعمـ ــات لكفالـ األفريقيـ

وختاما أعربت عن رغبتها يف معرفة مـا إذا         . األنشطة الرئيسية 
ــرامج      ــاك يف الوقــت احلاضــر أي خطــط عمــل أو ب كانــت هن
  .عمل ميكن أن تشكل إطارا برناجميا وسياسيا لتنفيذ االتفاقية

أجابـت بـأن    ):  بيـساو  -غينيـا   (السيدة دو روزاريـو       -٣٣
ــر    ــرة والقـــضاء علـــى الفقـ ــاعي واألسـ وزارة الـــضمان اإلجتمـ

ومعهـد املـرأة والطفـل هـو        . أنشئت للدفاع عن املرأة ومحايتها    
إدارة حكومية تعمل حتت إشراف الوزير مهمتها املـساعدة يف        
حتقيق توازن أفـضل بـني اجلنـسني يف جمـاالت العـدل والـصحة               

صاد واحلـــصول علـــى القـــروض والتعلـــيم والـــسياسات واالقتـــ
ويعمل املعهد لتحقيق هـذه األهـداف       . والعمل والبيئة والثقافة  

ويـسعى إىل   . من خالل التـدريب والتوعيـة والتنـسيق واملتابعـة         
إنشاء شراكات مع منظمات اجملتمـع املـدين وإىل التعاضـد مـع             
ــة      ــضايا املتعلق ــة يف الق ــات الدولي ــة واملنظم ــات احلكومي الكيان

ــاملرأة وال ــلبـ ــن   . طفـ ــد مـ ــق مزيـ ــدور يف حتقيـ ــضا بـ ــوم أيـ ويقـ
ــادل اخلــربات     ــز تب ــد ويف تعزي ــة يف البل ــة والالمركزي الدميقراطي

ــدويل   ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــتراتيجي  . علـ ــدف االسـ واهلـ
للمعهد هو التأثري على الوكاالت ذات الصلة للتأكـد مـن أهنـا             

  . تطبق االتفاقية وغريها من صكوك حقوق اإلنسان
ائلــة إن هنــاك اآلن جهــات تنــسيق يف كــل  وتابعــت ق  -٣٤

ــة،      ــذه اجلهــات اجتماعــات دوري ــد ه ــة وتعق وزارات احلكوم
ــز      ــات لتعزي ــادل املعلوم ــة وتنظــيم أحــداث لتب ودورات تدريبي
ــة يف حمتلـــف الـــوزارات، ومـــن مث    الـــوعي بالـــسياسات املطبقـ
ــة     ــسياسات يف خطــط العمــل الوطني املــسامهة يف دمــج هــذه ال

  . اليت ستجري صياغتها يف وقت قريبللمساواة بني اجلنسني 

ــاهلو    -٣٥ ــسيد رام ــا (ال ــساو-غيني ــائال إن  ):  بي أضــاف ق
الوزارة مسؤولة عن تنفيذ سياسـات احلمايـة االجتماعيـة، أمـا            
املعهد فمسؤول عن تنفيذ السياسات القطاعيـة اخلاصـة بـاملرأة           

وفيما يتعلـق بـاملوارد املاليـة، فـإن احلكومـة يف وضـع              . والطفل
ليـــا، ومـــن مث التـــستطيع أكثـــر مـــن دفـــع مرتبـــات صـــعب حا

أمـا الـدعم    . موظفي املعهـد، املـسددة حـىت تارخيـه علـى األقـل            
املايل الذي يتلقاه املعهد مـن وكـاالت األمـم املتحـدة فيـذهب              

ــورا إىل الــربامج واملــشاريع   وأوضــحت أن مــالك مــوظفي   . ف
  . موظفا منهم أربعة من الدرجات العليا٢٢املعهد يضم 

أكـد أن احلكومـة     ):  بيـساو  -غينـا    (السيد فرينانديز   - ٣٦
ــا      ملتزمــة اتتزمــا تامــا بتحــسني وضــع املــرأة، وأهنــا تقــوم حالي
بوضع سياسة من شأهنا أن جتعل قضايا املرأة حمل اهتمـام كـل             
وزارة مــن الــوزارات وأن ترصــد تنفيــذ الــوزارات للــسياسات  

  . املتعلقة بقضايا اجلنسني
ــالنظر إىل حمدود  -٣٧ ــة املــوارد البــشرية للمعهــد نفــسه   وب ي

ــة   ــع طريقـ ــدربني ”ُتتبـ ــدريب املـ ــن   . “تـ ــستفيدين مـ ــن املـ ومـ
ــة     ــري احلكوميـ ــات غـ ــد املنظمـ ــه املعهـ ــذي يقدمـ ــدريب الـ . التـ
  . ويستطيع العاملون، مىت مت تدريبهم، تغطية أبعد أرجاء البلد

أضـــاف قـــائال إن ):  بيـــساو-غينيـــا (الـــسيد ســـاهنا   -٣٨
حتـــسني وضـــع املـــرأة يف املنـــاطق  الـــوزارة تـــسعى خاصـــة إىل 

وهـذه اجلهـود الـيت      . الريفية، حيث دور القـضاء ضـعيف جـدا        
تركز على التدريب يف جمموعـة عريـضة مـن اجملـاالت، تـشمل             
مكافحــــة األميــــة، ومــــساعدة األعمــــال التجاريــــة الــــصغرية  
ــة واملــساواة بــني     ــة الــصغر واحلقــوق اإلجنابي والقــروض املتناهي

ادة وعـــي املـــرأة الريفيـــة حبقـــوق اجلنـــسني وجهـــدا عامـــا لزيـــ
  .اإلنسان اخلاصة هبا

قالــت إهنــا تقــدر اعتــراف التقريــر   : الــسيدة هاياشــي  -٣٩
الــصريح بالتحــديات الــيت يواجههــا البلــد ولكنــها، يف الوقــت   
ــة البيانــات      نفــسه، جتــد نفــسها مــضطرة إىل التعلقيــق علــى قل
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واالحصاءات يف التقريـر، وكـون هـذه املعلومـات متناقـضة يف         
وأعربــت عــن أملــها أن تكــون التقــارير يف     . بعــض األحيــان 

  .املستقبل أحسن يف الصدد
وتـــساءلت كيـــف تفـــسر احلكومـــة تعريـــف التـــدابري    -٤٠

اخلاصة املؤقتة يف إطار االتفاقية، خاصة يف ضوء البيـان الـوارد            
يف التقريــر مبعــىن أن احلكومــة بــدأت العمــل بآليــات يــراد هبــا    

والقـرار الـذي    . ة بـني الرجـل واملـرأة      التعجيل يف حتقيق املـساوا    
 لتخــصيص نــصف املــنح   ٢٠٠٦اختــذه جملــس الــوزراء عــام    

ويف هـذا   . الدراسية لإلناث يبدو يف ظاهره تدبريا مؤقتا خاصا       
 مــن اللجنــة مرشــدا  ٢٥الــصدد، تكــون التوصــية العامــة رقــم  

وسـألت  . معينا للدول األطراف يف كيفية تفـسري هـذا املفهـوم          
 يف املائــة مــن ٥٠ هــدف متثيــل اإلنــاث يف أيــضا عمــا إذا كــان

  .املنح الدراسية قد حتقق
وباإلشـــارة إىل برنـــامج حمـــو األميـــة للفتيـــاة والنـــساء    -٤١

 من التقرير، أشادت باهلدف الواضـح       ١٥٥املذكور يف الفقرة    
املرسوم للربنامج بيد أهنا ترغب يف معرفـة مـا إذا كـان اهلـدف             

  . هي العقبات الرئيسيةقد حتقق، وإن مل يكن قد حتقق فما 
واستفسرت عن حالـة مـشروع القـانون الـذي يعطـي              -٤٢
  . يف املائة للنساء يف مجيع هياكل صنع القرار٤٠
قالت إنـه اليكفـي أن ُيكفـل تعمـيم          : السيدة نويباور   -٤٣

فمــن أجــل . املنظــور اجلنــساين وتكــافؤ الفــرص للرجــل واملــرأة
تفاقيـة، جيـب أيـضا    الوفاء باالتتزامـات الـيت تترتـب مبوجـب اإل      

. إقرار سياسات خاصـة، مـن بينـها اختـاذ تـدابري خاصـة مؤقتـة               
ويف هــذا الــصدد، تــساءلت إن كانــت مثــل هــذه التــدابري قــد    
أدرجــت يف خطــط العمــل الــيت وضــعتها حلقــات العمــل الــيت  
نظمهــــا مكتــــب األمــــم املتحــــدة لبنــــاء الــــسالم يف كــــانون  

رأة يف  مـــن أجـــل زيـــادة مـــشاركة املـــ ٢٠٠٧ديـــسمرب /األول
ــضمان        ــوزارة ال ــوخى ل ــدور املت ــو ال ــا ه ــصاحلة، وم ــود امل جه

اإلجتماعي واألسرة والقضاء على الفقر وملعهد املـرأة والطفـل      
  .يف تنفيذ تلك اخلطط

قـال إن احلكومـة مل تعتمـد أي تـدابري           : السيد فرييـرا    -٤٤
خاصة مؤقتة باملعىن املقصود باالتفاقيـة ألهنـا، وإن تكـن لـديها          

ياسية لتنفيـــذ أحكـــام االتفاقيـــة مل ُتـــدرج هـــذه     اإلرادة الـــس
وعلــى أي حــال، جيــرى  . األحكــام بعــد يف القــانون الــداخلي 

  .ببطء استنباط تدابري لتعجيل املساواة بني الرجل واملرأة
وأضــــاف أن التقريــــر يتــــضمن بعــــض اإلحــــصاءات   -٤٥

املتضاربة ألن قدرا كبري من البيانات ضـاع يف الفتـرة األخـرية             
ملدنيــة واإلضــطرابات املدنيــة وكــثري مــن مــصادر  مــن احلــرب ا

ومل يكــن يف نيــة الوفــد أن خيــدع . املعلومــات غــري موثــوق هبــا
وفيما يتعلق بربنامج حمو األمية الـذي بـدأ تطبيقـه عـام             . اللجنة
 امــرأة، ٥ ٠٠٠، الــذي بــدأ موجهــا إىل جمموعــة مــن  ١٩٩٧

 تـرد   استمر تطبيقه يف الواقع خالل الفترة بكاملـها، مـع أنـه مل            
وعمــل . يف التقريـر أي معلومــات بــسب االفتقــار إىل البيانــات 

املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد يف مجع بيانات ميكن التعويـل          
 تعــددةاألخــرية امل ستقــصائيةالا دراســةعليهــا، إضــافة إىل ال

سيكون باإلمكـان تقـدمي معلومـات دقيقـة         ) MICS(ت  املؤشرا
 نتــائج برنــامج حمــو  عــن معــدل معرفــة القــراءة والكتابــة وعــن  

وفيمـا يتعلـق مبـشروع القـانون الـذي          . األمية يف التقرير القـادم    
 يف املائة لتمثيل اإلناث يف مجيع اهلياكل، يقـوم          ٤٠حيدد نسبة   

معهــد املــرأة والطفــل ووزارة الــضمان االجتمــاعي واألســرة      
واحلـــد مـــن الفقـــر بالعمـــل يف تـــشريع لتحقيـــق تلـــك احلـــصة  

 قاضـيا عينـوا يف      ٢٠ مـن    ١٠كان  وفضال عن ذلك،    . لإلناث
 بيـساو   -عملية التعيني األخرية نساء، ممـا يـبني أن لـدى غينيـا              

ومـع ذلـك    . اإلرادة الحترام املساواة اجلنـسانية وفقـا لالتفاقيـة        
التزال هناك حاجة غلى إحراز مزيـد مـن التقـدم للتغلـب عـن               

  . بعض املشاكل
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ــاتني  -٤٦ ان طلبــت إيــضاحا فيمــا يتعلــق بإمكــ  : الــسيدة ب
االحتجاج مباشرة بأحكام اإلتفاقيـة أمـام احملـاكم وهـل يتلقـى           
القضاة أي تدريب يتعلـق باالتفاقيـة والربوتوكـول االختيـاري            

ــة  ــادة   . وتوصــيات اللجن ــق بامل ــا يتعل ــتور،  ٣٢وفيم ــن الدس  م
قالت إهنا ستكون ممتنة لو حتـصل علـى معلومـات إضـافية عـن               

. حملــاكم علــى ذلــكوصــول املــرأة إىل العدالــة، وتــأثري مواقــع ا 
ــة الطــرف أن توضــح أيــضا مــا إذا كــان يوجــد     وينبغــي للدول
نظام للمساعدة االقانونية، خاصة ألن االتفاقية تـنص علـى أنـه     

وأشـارت يف احلتــام  . الجيـوز إنكـار العدالـة ألسـباب اقتـصادية     
 بيــساو، وفقــا ملــا جــاء يف ردهــا علــى الــسؤال   -إىل أن غينيــا 

ألسـئلة، التفـرض أي جـزاءات أو         من قائمة القضايا وا    ٦رقم  
عقوبات على التمييز ضـد املـرأة، وهـو وضـع جيـب تـصحيحه            

  . من اإلتفاقية) ب(٢وفقا للمادة 
طلـــب إيـــضاحا حـــول تـــصديق  : الـــسيد فلينترمـــان  -٤٧

فمــــع أن . الدولــــة الطــــرف علــــى الربوتوكــــول االختيــــاري 
ــتهاليل، مت يف     ــان االســ ــر والبيــ ــا للتقريــ ــصديق، وفقــ  ٢٨التــ

، مل ُيــسجل لــدى األمــني العــام بوصــفه   ٢٠٠٨ايــر فرب/شــباط
ويكــون مــن املفيــد أيــضا معرفــة مــا إذا كانــت عمليــة  . وديعــا

اإلصــــالح الدســــتوري اجلاريــــة ستوضــــح الوضــــع القــــانوين 
  . لالتفاقيات الدولية، مبا يف ذلك قابليتها للتطبيق

ســألت عـن اخلطــوات الــيت اختــذهتا  : الـسيدة هاياشــي   -٤٨
اع صـــك تـــصديقها علـــى الربوتوكـــول  بيـــساو إليـــد-غينيـــا 

 مــن الربوتوكــول ١٥ مــن املــادة ٢االختيــاري، عمــال بــالفقرة 
االختياري، وما هـو التقـدم الـذي أحرزتـه حنـو قبـول التعـديل                

.  مــن االتفاقيــة٢٠ مــن املــادة ١املقتــرح إدخالــه علــى الفقــرة  
وتــساءلت أيــضا إن كانــت الدولــة الطــرف قــد أســاءت فهــم   

 ١اصة املؤقتة، كما هو موصوف يف الفقـرة         مفهوم التدابري اخل  
 مـن االتفاقيـة، ألن ختـصيص حـصة للنـساء بنـسبة              ٤من املادة   

 يف املائـــة يف اجلهـــاز القـــضائي يبـــدو متفقـــا مـــع ذلـــك       ٥٠

ــة واضــحة علــى لــدى احلكومــة اإلرادة     الوصــف، ويــدل دالل
  . الختاذ تدابري من هذا القبيل

ة عـــن طلبــت معلومــات إضــافي   : الــسيدة بوبيــسكو    -٤٩
اآللية الوطنية الستعراض القوانني الداخلية، الـيت يرجـع تـاريخ           

وإذ اليغـرب عـن باهلـا أن مـن          . بعضها إىل الفترة االسـتعمارية    
 بيـساو   –أولويات اإلطار االسـتراتيجي لبنـاء الـسالم يف غينيـا            

توطيد سيادة القانون، تود أيضا أن تعـرف مـا إذا كـان جيـري              
يــة يف ظــل اإلطــار االســتراتيجي  اســتعراض التــشريعات التمييز

 بيـساو   -مبساعدة مكتب األمم املتحدة لبناء الـسالم يف غينيـا           
)UNOGBIS .(      ويف اخلتـــام قالـــت إهنـــا ترحـــب مبزيـــد مـــن

املعلومات عن احلالة الراهنـة فيمـا يتعلـق بـاملرأة يف بـرامج بنـاء                
السالم اليت ينفذها مكتب األمـم املتحـدة ومـاهي التـدابري الـيت        

ــن    جيـــري ا ــرار جملـــس األمـ ــذ قـ ــذا الـــصدد لتنفيـ ــا يف هـ ختاذهـ
٢٠٠٠(١٣٢٥ .(  

ســـألت إن كـــان الدســـتور : الـــسيدة ســـيمونوفيتش  -٥٠
وإن مـن املفيـد أيـضا معرفـة         . حيظر التمييز على أسـاس اجلـنس      

  .اإلطار الزمىن املتوخى الختتام عملية اإلصالح الدستوري
قــــال إن صــــك ):  بيــــساو-غينــــا  (الــــسيد فرييــــرا  -٥١

ق علــى الربوتوكــول االختيــاري ســيودع لــدى األمــني  التــصدي
وفيما يتعلق بوصول املرأة إىل العدالة، قـال        . العام بدون تأخري  

إن هيكل احملاكم مصمم حبيث يكفل جلميع املواطنني إمكانيـة          
ــصاص     ــاكم االختــ ــضائي، وإن حمــ ــام القــ ــول إىل النظــ الوصــ
ــستطيع الــسكان      ــد وي ــة أحنــاء البل ــودة يف كاف ــدائي موج  اإلبت
الوصول إليها بسهولة، وإن يكن املواطنون الـذين يعيـشون يف           

. األرخبيل يتكبدون نفقات التنقـل للوصـول إىل تلـك احملـاكم           
وعلى أي حـال، ممـا يعـوق وصـول املـرأة إىل العدالـة اخنفـاض                 

زد علــى ذلــك، أن التقاليــد التعتــرب طلــب  . مــستويات التعلــيم
خلالفـات، وبنـاء   العدل عن طريق احملاكم طريقـة مقبولـة حلـل ا    

على ذلـك تعمـل احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة جاهـدة               
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لتغري املفاهيم الثقافية وتفهيم املرأة أن احملاكم موجودة للـدفاع    
وقد أنـشئ مكتـب دعـم لـضحايا العنـف املـرتيل             . عن حقوقها 

. تيـــــسري وصـــــوهلن إىل العدالـــــةمــــن النـــــساء إلرشـــــادهن و 
 قـال إن نقابـة احملـامني تقـدم         يتعلـق باملـساعدة القانونيـة،      وفيما

املساعدة إىل املواطنني الذي ليس يف مقدورهم ماليـا احلـصول           
  . على متثيل قانوين

ــا    -٥٢  بيــساو تعنقــد أن مبــدأ عــدم  -وتــابع قــائال إن غيني
ومـن  . التمييـز ضـد املـرأة جيـب أن يكـرس يف التـشريع الـوطين       

. ييــزاملهــم، هلــذا الــسبب، التأكــد مــن تنفيــذ أحكــام عــدم التم 
ــة       ــدى جلن ــرأة والطفــل ل ــسعى معهــد امل ــال، ي ــى ســبيل املث فعل
إصالح القانون إلدراج أحكام خاصة حتظر التمييز ضـد املـرأة       
يف جماالت العمالة والوصول إىل اخلدمات، ألنـه، علـى الـرغم            
من أن قـانون العمـل العـام حيظـر التمييـز علـى أسـاس اجلـنس،                

فـرض تـدابري عقابيـة،    وفيمـا يتعلـق ب   . اليطبق هذا احلكم دائما   
ــضل يف       ــة أف ــستقبل ســتتمع حبماي ــرأة يف امل ــوق امل ــال إن حق ق
احملــاكم، ألن عــدد النــساء العــامالت يف اجلهــاز القــضائي قــد   

  .ازداد كثريا
ــابرال   -٥٣ ــسيد ك ــا  (ال ــساو-غيني ــال إن صــك   ): بي  ق

التصديق على الربوتوكول االختياري أرسـل إىل مكتـب آخـر           
وعلــى أي حــال، كــان ســيجرى  . خطــأ نتيجــة لــسوء تفــاهم 

  .إيداعه لدى األمني العام يف ذلك اليوم نفسه
وتابع قائال إن القضايا اجلنسانية مكون هام من عمـل            -٥٤

 بيساو، وجزء اليتجزأ مـن اإلطـار        -جلنة بناء السالم يف غينيا      
وكمـا هـو مـبني    .  بيـساو  -االستراتيجي لبناء السالم يف غينيـا       

ملعلومــات عــن قــرار جملــس األمــن     يف التقريــر فقــد مت نــشر ا  
علــى نظــاق واســع يف عــدة حلقــات تدريبيــة ) ٢٠٠٠(١٣٢٥

 بيـــساو لكفالـــة معرفـــة املـــرأة بالتزامـــات -ُعقـــدت يف غينيـــا 
ــة     احلكومــة مبوجــب القــرار، وقــدرهتا علــى املــشاركة يف عملي

  . تنفيذه

حتــدث بوصــفها خــربة، فقالــت إهنــا تــشعر  : الرئيــسة  -٥٥
ــددا مــ   ــة ع ــالقلق ألن مث ــة   ب ــة املتعلق ــة اهلام ن املعاهــدات الدولي

.  بيــساو حــىت اآلن-حبقــوق األنــسان مل تــصدق عليهــا غينيــا  
وينبغي هلا أن تتخذ اخلطوات الالزمة لتصديقها بـأقرب وقـت           

ــن ــات     . ممكـ ــة املمارسـ ــة مكافحـ ــى أمهيـ ــضا علـ ــددت أيـ وشـ
التقليديـــة الـــضارة كـــالزواج املبكـــر، وحتـــرمي بعـــض األغذيـــة  

بـت بوجـه خـاص عـن رغبتـها يف معرفـة             وأعر. وختان اإلناث 
ــان اإلنــاث    مــا . هــي اخلطــوات الــيت جيــري اختاذهــا حلظــر خت

وقالـت إنــه اليغــرب عــن باهلــا أنــه قــد مت فعــال تقــدمي مــشروع  
ــسبب      ــد بـ ــاقش بعـ ــه مل ُينـ ــشريعية ولكنـ ــة التـ ــانون إىل اهلئيـ قـ
معارضة جمموعة من النواب املسلمني، ولكنها تـري مـن املهـم     

وتقــع . تــان اإلنــاث الصــلة بــه بــأي ديانــةالتــشديد علــى أن ح
على عاتق احلكومة املسؤولية عن مكافحة هذه املمارسـة الـيت           
تؤثر تأثري ضارا على صحة املـرأة وكرامتـها ومتثـل شـكال مـن               

  .أشكال العنف ضد املرأة
قالـت إن الثقافـة والتقاليـد يف        :  أبيا -السيدة كوكر     -٥٦

مان  يف غالـــب  بيـــساو، يـــستخد-بعـــض اجملتمعـــات كغينيـــا 
األحيان لتربير العنف ضـد املـرأة ولكـن مـن املهـم، مـع ذلـك،         

وبنـاء علـى   . أن نفهم أن هذه املفـاهيم ديناميـة وميكـن تغيريهـا      
ذلك، ينبغي للدولة الطـرف أن توضـح مـا هـي خلطـوات الـيت                
تتخــذها، مبــا يف ذلــك تــدابري التوعيــة، ملعاجلــة التمييــز ومجيــع    

اصـة سـيكون مـن املفيـد معرفـة          وخب. أشكال العنف ضد املـرأة    
 مركــز املــرأة ضــد العنــف    مــا إذا كــان قــد مت فعــال إنــشاء    

 من قائمة القضايا واألسئلة،     ١٣املذكور يف الرد على السؤال      
وإذا كان قد أنشئ، فما هي اخلـدمات الـيت يقـوم هـذا املركـز             

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن مل يــتم إنــشاؤه بعــد ينبغــي  . بتقــدميها
تـــبني مـــاهي العقبـــات الـــيت حالـــت دون  للدولـــة الطـــرف أن 

وقالت إهنا ستكون ممتنة كذلك لو تـوفرت معلومـات          . إنشائة
 من الـردود  ٥٢أخرى عن محالت التوعية املذكورة يف الفقرة       

ــف، وُنظــم مكافحــة       ــدابري التثقي ــة، وعــن ت ــى أســئلة اللجن عل
األميــة بــني الكبــار ونظــم الوصــول إىل التعلــيم الــيت حتــاول هبــا 
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ن ختفــض إىل أدىن حــد ممكــن تقــسيم العمــل علــى   احلكومــة أ
أساس اجلنس وغـري ذلـك مـن املمارسـات القائمـة علـى فكـرة            

ــرأة أدىن مــن الرجــل  وينبغــي بوجــه خــاص أن توضــح   . أن امل
ــت يف      ــد أدرجـ ــدابري قـ ــك التـ ــت تلـ ــرف إن كانـ ــة الطـ الدولـ
ــار       ــى األفك ــضاء عل ــررة لللق ــية املق ــب املدرس اســتعراض للكت

  .  أدرجت فما هي النتائج اليت حتققتالنمطية، وإن كانت قد
ــسيدة بيجــوم   -٥٧ ــة الطــرف اعترفــت   : ال قالــت إن الدول

حبــدوث أمنــاط حمتلفــة مــن العنــف القــائم علــى اجلــنس، مبــا يف  
ذلك ختان اإلنـاث، والـزواج املبكـر القـسري والبغـاء، ولكـن            

وأردفــت قائلــة إهنــا تــود أن . البيانــات الــيت قدمتــها قليلــة جــدا
عــن اخلــدمات املقدمــة للــضحايا، مثــل تــوفري      تعــرف املزيــد  

وأخــريا، . املالجــئ لــضحايا العنــف املــرتيل، علــى ســبيل املثــال 
قال إن تقدمي معلومات إضافية عن اإلطار الـزمين لـسن قـانون             

  .سيحظى بالترحاب. يتعلق بالعنف ضد املرأة
هـو   قالت إن من املفيـد معرفـة مـا        : السيدة بوبيسكو   -٥٨

فيمـا يتعلـق بالعقليـات األبويـة، ومـا هـي            دور وسائط اإلعالم    
التدابري اليت اختذهتا الدولة إلقنـاع وسـائط اإلعـالم لـدفعها إىل             

  .تقدمي صور إجيابية، بدال من جمرد تكرار األفكار النمطية
وأذ الحظت أن العديد مـن أنـواع العنـف ضـد املـرأة                -٥٩

ــضارة، طلبــت معلومــات      هــي نتيجــة مباشــرة للممارســات ال
ــة هـــذه   تفـــصيلية ــة الـــيت أنـــشئت ملكافحـ ــة الوطنيـ  عـــن اللجنـ

ــف     . املمارســات ــات العن ــانون العقوب ــاجل ق ــف يع وســألت كي
  .املرتيل واالغتصاب الزوجي واالغتصاب عموما

وقالــت إن مــن املطلــوب تقــدمي إيــضاح إضــايف بــشأن   -٦٠
اإلطـــار الـــزمين ملناقـــشة واعتمـــاد مـــشروع قـــانون االجتـــار       

ــة يف  باألطفــال والعنــف املــرتيل الــذ  ي قُــدم إىل اجلمعيــة الوطني
مجلة مشاريع، وبيـان مـا إذا كـان قـد مت وضـع تعريـف رمسـي                  

ويف اخلتام قالت إن من املفيـد، يف ضـوء الفتـرة            . للعنف املرتيل 
 بيــساو، -الطويلــة مــن عــدم االســتقرار والــصراع يف غينيــا      

ــة أوحمــاكم ملعاجلــة      ــاك أحكــام قانوني ــا إذا كانــت هن ــة م معرف
  . ليت تعرضت النساء يف أثناء الصراعاالغتصابات ا

قالـت إن الـوزارة     ):  بيساو -غينيا  (السيدة روزاريو     -٦١
املسؤولة عن مكافحة الفقر تعاجل بـشكل مباشـر مـسألة محايـة             
ــة واملالبـــس    ــوفر هلـــم األدويـ ذوي اإلعاقـــات، وذلـــك بـــأن تـ

بيـد أن مثـة     . واالحتياجات املدرسية وخدمات أخرى مدعومة    
 عملــة يف جمــاالت العــالج اجلــسمي والعــالج   املزيــد ممــا جيــب 

وجتري حاليـا مناقـشة تـشريع يتعلـق باألشـخاص ذوي            . املهين
  .اإلعاقات

 -وتابعـــت قائلـــة إن مـــن املهـــم أن ُيـــذكر أن غينيـــا    -٦٢
بيساو عانت سنوات عديدة من الفوضى التامـة والفقـر املـدقع     
وســط صــراع دمــوي، ومــن املفهــوم أن ذلــك قــد ولــد قــدرا    

وجيـــري حاليـــا اختـــاذ خطـــوات العتمـــاد . ن العنـــفكـــبريا مـــ
تشريعات تتصل باملوضوع يف أقرب وقت ممكن، مبـا يف ذلـك            
ــيت      ــضارة الـ ــات الـ ــشر واملمارسـ ــار بالبـ ــق باالجتـ ــشريع يتعلـ تـ

وفـضال عـن ذلـك، تقـوم احلكومـة حبمـالت            . تستهدف املـرأة  
توعيــة يف املنــاطق الريفيــة بــشأن املمارســات الــضارة، والعنــف 

ــزواج القــسري ضــد املــرأة ــزواج املبكــر وال وفيمــا يتعلــق .  وال
بالزواج املبكر والقسري، هناك أحكام دستورية للحمايـة مـن          

 سـنة مـن العمـر، ويف حالـة حـدوث      ١٨الزواج ملـن هـم دون     
مثـــل هـــذا الـــزواج ُيـــدعى أبـــوا القاصـــر إىل تـــويل املـــسؤولية  

  .القانونية
ــشاء مركــز       -٦٣ ــؤخرا إن ــة اقترحــت م ــت إن احلكوم وقال
وريثما يـتم إنـشاء هـذا املركـز،       . لطوارئ لضحايا االغتصاب  ل

يتلقـــى ضـــحايا االغتـــصاب املـــساعدة يف مراكـــز الـــشرطة،      
وحماكم األسرة، وعن طريق عدد من املنظمات غري احلكوميـة          

ــل      ــرأة والطف ــوق امل ــن حق ــدافع ع ــيت ت وإضــافة إىل ذلــك،  . ال
تــستخدم احلكومــة حمطــات اإلذاعــة احملليــة كوســيلة أخــرى       

يــف اجلمهــور فيمــا يتعلــق بــضرورة مكافحــة العنــف ضــد   لتثق
  . املرأة

  .بعد الظهر ٥٠/١٢الساعة رفعت اجللسة   
      _______  


