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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة الرابعة واألربعون

         ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ - يوليه/ متوز٢٠
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  ليربيا    

ــث و        - ١ ــاين والثال ــة األول والث ــارير الدوري ــامع للتق ــر اجل ــة يف التقري ــع نظــرت اللجن الراب
ــا   ــسادس لليربي ــستيها ) CEDAW/C/LBR/6(واخلــامس وال ــودتني يف ٩٠٢  و٩٠١يف جل  املعق

ــه / متــــــوز٣١ ــة   . ٢٠٠٩يوليــــ ــة يف الوثيقــــ ــئلة املطروحــــ ــة القــــــضايا واألســــ وتــــــرد قائمــــ
CEDAW/C/LBR/Q/6 ردود ليربيا يف الوثيقة وCEDAW/C/LBR/Q/6/Add.1.  

  
  مقدمة    

تــصديقها بــدون أي حتفظــات علــى اتفاقيــة القــضاء تــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف ل  - ٢
ــز ضــد املــرأة     ــع أشــكال التميي ــادة  ١ولقبوهلــا التعــديل علــى الفقــرة   علــى مجي  مــن ٢٠ مــن امل

وتعرب اللجنة عـن تقـديرها للدولـة الطـرف          . االتفاقية، املتعلقة بأوقات انعقاد جلسات اللجنة     
الـيت  ثاين والثالث والرابع واخلامس والـسادس       األول وال الدورية  رير  اللتقلتقدميها التقرير اجلامع    

التزمت باملبادئ التوجيهية اليت حـددهتا اللجنـة إلعـداد التقـارير وعرضـت صـورة خاطفـة عـن                    
غري أهنا تأسف للتـأخر الـشديد يف تقـدمي التقريـر ولعـدم اإلشـارة فيـه إىل                   . وضع املرأة يف ليربيا   

قـديرها للـردود اخلطيـة علـى قائمـة القـضايا         وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن ت        . التوصية العامة للجنـة   
واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة وعلــى العــرض الــشفوي والــردود علــى   

  .األسئلة اليت طرحتها اللجنة
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وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف إلرسـاهلا وفـدا رفيـع املـستوى ذا خـربة يف جمموعـة                     - ٣
فاقية ترأسته وزيرة شـؤون املـرأة والتنميـة وضـم وزيـر التعلـيم               واسعة من املسائل املشمولة باالت    

ونواب وزراء الصحة والعدل وشؤون املرأة وممـثلني آخـرين عـن هـذه الـوزارات وعـن اجملتمـع              
املــــدين، وتعــــرب اللجنــــة عــــن تقــــديرها للحــــوار الــــصريح والبنــــاء الــــذي دار بــــني الوفــــد 

  .اللجنة وأعضاء
 الربوتوكــول االختيــاري ٢٠٠٤رف لتوقيعهــا يف عــام وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــ   - ٤

  .امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتتطلع إىل تصديقها عليها
ــة صــراع وحتــيط علمــا        - ٥ ــة الطــرف خرجــت مــؤخرا مــن حال ــة أن الدول وتــدرك اللجن

ليت أضـرت جبميـع الـسكان،    بالعقبات االقتصادية واالجتماعية والسياسية النامجة عن احلرب وا       
  . سيما النساء والفتيات، وحتول دون تطبيق االتفاقية بأكملها وال
  

  اجلوانب اإلجيابية    
تشري اللجنة مع التقدير إىل أن التقرير اجلامع للتقارير الدوريـة مـن األول إىل الـسادس                   - ٦

ع مـساعدة فنيـة     قد أُعد عرب عملية تشاركية مشلت هيئات حكومية ومنظمات غري حكوميـة مـ             
  .قدمتها شعبة األمم املتحدة للنهوض باملرأة

وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا أبدته أثناء احلوار البناء من إرادة والتـزام سياسـيني                  - ٧
  .معها للقضاء على التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة بني اجلنسني

ــيت بذلتــ      - ٨ ــود ال ــدير إىل اجله ــع التق ــة م ــشري اللجن ــديل   وت ــؤخرا لتع ــة الطــرف م ها الدول
 ٢٠٠٦التشريعات الشارية الـيت متيـز ضـد املـرأة ولـسن قـوانني جديـدة، مـن بينـها قـانون عـام                         

 مـن القـانون     ١٤ مـن الفـصل      ٧١-١٤  و ٧٠-١٤املتعلق باالغتـصاب والـذي يعـدل املـادتني          
ــام    ــانون عــ ــد، وقــ ــي اجلديــ ــاإلرث، و ٢٠٠٣اجلزائــ ــق بــ ــق    املتعلــ ــانون املتعلــ ــشروع القــ مــ

مــشروع القــانون املتعلــق مبــساواة الرجــل واملــرأة يف املــشاركة والتمثيــل يف العمليــة  /باإلنــصاف
وتقدر أيضا ما تبذله الدولة الطرف مـن جهـود السـتحداث            . السياسية، املعروض على الربملان   

سـيما خطـة العمـل       اخلطط والسياسات والربامج الرامية إىل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني، وال             
ــسها      الوطن ــوع جن ــسبب ن ــرأة ب ــستهدف امل ــذي ي ــة ملكافحــة العنــف ال ــسياسة )٢٠٠٦(ي ، وال

، وخطـة العمـل     )٢٠٠٦(، والسياسة الوطنية املتعلقة بتعليم الفتيات       )٢٠٠٧(الصحية الوطنية   
، واسـتراتيجية احلـد مـن       )٢٠٠٦(اإليـدز   /االستراتيجية ملكافحة فـريوس نقـص املناعـة البـشرية         

، وخطــة العمــل )٢٠٠٨(نــامج الــوطين املتعلــق بنــساء الريــف  ، والرب)٢٠١١-٢٠٠٨(الفقــر 
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وتأخذ علما بأن تنفيذ بعـض هـذه اخلطـط     ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥الوطنية لتنفيذ قرار جملس األمن      
  .يزال يف مراحله األولية والسياسات ال

ــع          - ٩ ــشراكة م ــاون وال ــات التع ــى عالق ــا عل ــى إبقائه ــة الطــرف عل ــة الدول ــدر اللجن وتق
كوميــة واملنظمــات النــسائية احملليــة يف البلــد، الــيت تــؤازر الدولــة الطــرف يف   املنظمــات غــري احل

  .ى مجيع أشكال التمييز ضد املرأةتبذله من مساع للقضاء عل ما
  

  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات     
القيـام بـشكل منـهجي ومـستمر بتنفيـذ مجيـع        الدولة الطرف  بواجبتذِّكر اللجنة     - ١٠

، وترى أن على الدولـة الطـرف   قضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة الأحكام اتفاقية 
 يف هذه املالحظات اخلتاميـة األولويـة مـن اآلن وحـىت             املبينةأن تويل الشواغل والتوصيات     

ىل أن إاللجنـة الدولـة الطـرف    دعو وبناًء على ذلك، ت   . موعد تقدمي التقرير الدوري املقبل    
تقريرهـا  ضّمن   وأن تـ   ة اليت تضطلع هبا لتطبيق االتفاقية     نشطاألتركز على هذه اجملاالت يف      

وتدعو .  يف هذا اجملال   نتائجحققته من    إجراءات و  ما اختذته من  عمعلومات  الدوري املقبل   
ــة و        ــوزارات املعني ــع ال ــة إىل مجي ــذه املالحظــات اخلتامي ــدمي ه ــة الطــرف إىل تق ــائر الدول س

  . واجلهاز القضائي لكفالة تنفيذهاان األجهزة احلكومية على مجيع مستوياهتا والربمل
  

  الربملان    
ــة     - ١١ ــد أنّ احلكوم ــة مــن جدي ــام األول  املــسؤولة هــيتؤكــد اللجن ــذ  يف املق عــن تنفي
 تنفيـذا كـامال، وأهنـا ختـضع ملـساءلة            االتفاقيـة  من واجبات مبقتـضى   الدولة الطرف   على   ما

أجهــزة قيــة ملزمــة جلميــع ، وتــشدد يف الوقــت نفــسه علــى أنّ االتفاخاصــة يف هــذا الــشأن
 اتـه واليته وإجراء تخذ، وفقا ل  يعلى أن   الربملان  احلكومة وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع       

عداد إلوموضع التطبيق هذه املالحظات اخلتامية لوضع ، اخلطوات الالزمة وعند االقتضاء
  . مبوجب االتفاقيةاملطلوب تقرير احلكومة املقبل 

  
  ومبدأ املساواة وتعريف التمييز والقوانني التمييزيةية الوضع القانوين لالتفاق    

تشعر اللجنـة بـالقلق إزاء عـدم دمـج االتفاقيـة يف القـانون الليـربي وعـدم نظـر احملـاكم                         - ١٢
كمـا تعـرب    . ١٩٨٤الليربية فيها على الرغم من أن الدولة الطرف قد صـدقت عليهـا يف عـام                 

تعريفـا للتمييـز    يف الدولـة الطـرف ال يتـضمنان         مـن أن الدسـتور والتـشريعات        اللجنة عن قلقها    
وال يوجـد    مـن االتفاقيـة،      ١وفقـا للمـادة      يشمل كال من التمييز املباشر وغـري املباشـر والتمييـز          
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مــن ) ب (١١أي تــشريع جيــسد مبــدأ املــساواة بــني املــرأة والرجــل، علــى الــرغم مــن أن املــادة 
  . ض النظر عن نوع اجلنسالدستور تضمن احلقوق واحلريات األساسية للجميع بغ

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ خطوات فورية لكفالة نـشر االتفاقيـة جلعـل                 - ١٣
وتدعو الدولـة الطـرف إىل القيـام، كمـسألة ذات أولويـة،             . أحكامها قابلة للتطبيق مباشرة   

 .االتفاقيـة  من ١وفقا للمادة ضد املرأة    للتمييز   اتعريفبتضمني التشريعات الوطنية املناسبة     
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف كـذلك إىل أن تـدرج يف الدسـتور اخلاضـع للمراجعـة حاليـا           

  .  من االتفاقية٢مبدأ املساواة بني املرأة والرجل مبا يتفق مع املادة 
ومع أن اللجنة تنوه باجلهود املبذولة، بدعم من بعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا، ملراجعـة                    - ١٤

نية لتبيان ما مييز منها ضد املرأة، فإهنا تعرب عـن قلقهـا مـن أن القـوانني الوضـعية                    القوانني الوط 
والعرفية اليت متيز ضد املرأة، غايةً ونتيجةً، مـا زالـت سـارية املفعـول، وخباصـة مـا يـرد منـها يف             

ىف مـع  القواعد واللوائح املنقحة املنظمة للمنطقـة اخللفيـة يف ليربيـا، الـيت متيـز ضـد املـرأة مبـا يتنـا            
واللجنـة قلقـة أيـضا مـن مـسألة مـدى        . على الدولة الطـرف مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة            ما

  . إمكانية جلوء املرأة إىل العدالة ومن تفعيل ما هلا من حقوق مبوجب االتفاقية
تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن تتبــع يف إطــار عمليــات مراجعــة القــوانني           - ١٥

هنجا مشوليا إلصالح القانون يضمن املساواة القانونية والفعلية بني         والدستور اجلارية حاليا    
وحتث الدولة الطرف على العمل، كمسألة ذات أولوية، على تعديل مجيـع            . املرأة والرجل 

القوانني التمييزية، مبا فيها القوانني العرفية، أو إلغائها أو تغيريها حبيث تصبح متطابقة متاما   
كما تطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف إزالـة مجيـع             . ت العامة للجنة  مع االتفاقية والتوصيا  

العراقيل اليت تواجهها املرأة يف جمـال جلوئهـا إىل العدالـة، وخباصـة املـشمول منـها بالقـانون                
العريف، وحتث الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة لرفع مستوى إملام املرأة بـالقوانني              

وتــدعو . لــك حقهــا يف التمــاس االنتــصاف القــانوين يف احملــاكم  ووعيهــا حبقوقهــا، مبــا يف ذ 
الدولة الطرف إىل السهر على أن تصبح االتفاقية والتشريعات احمللية ذات الصلة جزءا ال 
يتجــزأ مــن التعلــيم القــانوين والتــدريب املخصــَصني للعــاملني يف جمــال القــانون، مبــن فــيهم   

ــوظ    ــامون، ومل ــدعون الع ــامون وامل ــضاة واحمل ــات،    الق ــسؤويل املقاطع ــانون، وم ــاذ الق في إنف
والزعماء وسائر القادة التقليديني واحملليني، حبيث تسود ثقافة قانونيـة تـساند املـساواة بـني       

كما تدعو الدولة الطرف إىل نشر االتفاقية على نطاق واسع . الرجل واملرأة وعدم التمييز
ة املـشّرعني والـسكان باحلاجـة       يف أوساط الـسكان للتوعيـة حبقـوق املـرأة كإنـسان، وتوعيـ             

املاســة إىل ترتيــب اإلصــالحات القانونيــة حبــسب األولويــة لتحقيــق املــساواة القانونيــة بــني  
  .والرجل املرأة
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  األجهزة الوطنية املعنية بالنهوض باملرأة    
بينما تأخذ اللجنة علمـا مـع التقـدير بإنـشاء األجهـزة الوطنيـة املعنيـة بالنـهوض بـاملرأة                       - ١٦
 املستوى الـوزاري وبواليتـها الواضـحة، فإهنـا تـشري مـع القلـق إىل أن وزارة شـؤون املـرأة                       على

لة تنفــي اســتراتيجية تعمــيم أوالتنميــة تفتقــر إىل القــدرة واملــوارد الكافيــة لكــي تنــسق بدقــة مــس
كمــا تــشعر اللجنــة  . املنظــور اجلنــساين يف مجيــع القطاعــات وعلــى مجيــع مــستويات احلكومــة   

لـبطء يف صـياغة واعتمـاد املـسودة الثانيـة للـسياسات الوطنيـة املتعلقـة بـاملرأة، الـيت                     بالقلق إزاء ا  
  .ستستخدم كأساس يقوم عليه عمل اآلليات الوطنية

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إيالء األولوية لتعزيز اآلليـات الوطنيـة ولتزويـدها                - ١٧
فز ولتنسيق مـسألة تطبيـق االتفاقيـة        مبا يلزم من موارد بشرية ومالية وسلطة لتأدية دور احمل         

واعتمـــاد اســـتراتيجية تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف مجيـــع الـــوزارات املعنيـــة والقطاعـــات  
كما تدعو احلكومة إىل اعتماد السياسات الوطنية املتعلقة        . احلكومية على مجيع املستويات   
 رصــد مــدى تــأثري وحتـث الدولــة الطــرف علــى االنتظـام يف  . بـاملرأة وتنفيــذها بــدون إبطــاء 

اجلهود اليت تبذهلا لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين، مع وضع معايري مرجعيـة وأطـر زمنيـة،                
ته من  وعلى إبالغ اللجنة يف تقريرها املقبل مبا حققته من نتائج وواجهته من عقبات واختذ             

  .خطوات لتذليل هذه العقبات
  

  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
ــشعر  - ١٨ ــف       ت ــضارة، واملواق ــة ال ــتمرار املمارســات التقليدي ــق إزاء اس ــق القل ــة بعمي  اللجن

الذكوريـــة والقوالـــب النمطيـــة الراســـخة اجلـــذور بـــشأن أدوار املـــرأة والرجـــل ومـــسؤولياهتما 
وتعرب اللجنة عن قلقها من أن مثل هذه املعـايري واألعـراف            . وهوياهتما يف مجيع ميادين احلياة    

 التمييـز والعنـف ضـد املـرأة، ومواصـلة املمارسـات التقليديـة الـضارة،                 واملمارسات تـربر وتـدمي    
ــزواج املبكــر والقــسري واحملاكمــة بالتعــذيب    وال ــة    . ســيما ال وهــي تأســف لعــدم اختــاذ الدول

الطرف أي إجراءات دائمة ومنتظمة إمـا لتعـديل هـذه املمارسـات التقليديـة الـضارة واملواقـف                   
  .ضاء عليهاللقالذكورية والقوالب النمطية أو 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اعتبار الثقافة بعدا ديناميا من حياة البلد ونسيجه   - ١٩
. االجتماعي، فهي تتأثر مع مرور الزمن بالعديـد مـن العوامـل وبالتـايل هـي عرضـة للتغـيري                  

كما حتث الدولة الطـرف علـى أن تـضع، دون إبطـاء، اسـتراتيجية شـاملة تتـضمن أهـدافا                     
نية واضحة لتغيري أو إلغاء املمارسات الثقافية السلبية والقوالب النمطيـة الـيت             وجداول زم 

تضر باملرأة ومتيز ضدها، وجلعل املرأة تتمتع على حنو تام حبقوقها كإنسان وذلك مبـا يتفـق             
وينبغــي تــضمني هــذه االســتراتيجية تــشريعات  . مــن االتفاقيــة) أ (٥ و) و (٢مــع املــادتني 
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ية مَعدَّة خصيصا للنـساء والرجـال يف اجملتمـع علـى مجيـع مـستوياته،                وبرامج تربوية وتوعو  
مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والزعمـاء وسـائر القـادة التقليـديني واحمللـيني والزعيمـات                

وينبغي أن تصب باجتاه إشاعة البيئة املؤاتيـة لتحويـل          . )Sandeزعيمات مجعية   (التقليديات  
كمــا تــشجع .  الثقافيــة واملواقــف واملمارســات التمييزيــة وتغــيري القوالــب النمطيــة والقــيم 

اللجنة الدولة الطـرف علـى اسـتحداث آليـات رصـد لتقـّيم دوريـا التقـدم احملـرز يف جمـال                       
  .حتقيق األهداف احملددة

وتشعر اللجنة ببـالغ القلـق إزاء اسـتمرار ظـاهرة تـشويه األعـضاء التناسـلية األنثويـة إذ                      - ٢٠
خا حلقوق املرأة والفتاة كإنسان يف حرمة جـسدمها وصـحته وملـا علـى       إهنا تشكل انتهاكا صار   

وهـي تأسـف لعـدم وجـود قـانون حيظـر هـذه              . الدولة الطـرف مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة          
كمــا أن اللجنــة قلقــة مــن أن إصــدار وزارة الداخليــة التــراخيص ملــن ميارســوهنا ميثــل . املمارســة

ــة،    ــذه املمارسـ ــم هـ ــكال دعـ ــن أشـ ــا مـ ــكال جليـ ــذل   شـ ــود تبـ ــذي جيهـــض أي جهـ ــر الـ  األمـ
  .عليها للقضاء
حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تـسن، بـدون إبطـاء وكمـسألة ذات أولويـة،                     - ٢١

قانونا حيظر تشويه األعضاء التناسلية األنثوية، وعلى ضمان حماكمة من يقوم به ومعاقبتهم 
 الطـرف إىل الكـف فـورا        كمـا تـدعو اللجنـة الدولـة       . مبا يتناسب مع خطورة هذا االنتهاك     

وتـشجع  . عن إصدار تراخيص ملن ميارسونه على غرار مـا تقـوم بـه حاليـا وزارة الداخليـة                 
الدولة الطرف على تقدمي برامج توعوية ملن يقومون هبذا العمل كسبيل للرزق واإلسـراع   

وحتــث الدولــة الطــرف علــى تكثيــف  . يف تنفيــذها وعلــى تــوفري مــصادر دخــل بديلــة هلــم  
لتوعوية والتثقيفية اليت تنصب على النساء والرجـال معـا، مبـن فـيهم املـسؤولون             جهودها ا 

احلكوميون على مجيع املستويات، والزعماء وسائر القادة التقليديني واحملليني، والزعيمات          
ــشوي     ــة ت ــى ممارس ــضاء عل ــديات للق ــباب     هالتقلي ــى األس ــة وعل ــلية األنثوي ــضاء التناس  األع

  .اليت تربرها الثقافية
  

  العنف ضد املرأة    
تشري اللجنة بقلق بـالغ إىل رقعـة وكثافـة ومـدى انتـشار حـاالت العنـف اجلنـسي ضـد             - ٢٢

ــده      ــصراع وبع ــاء ال ــسي، أثن ــا، خباصــة العنــف اجلن ــرأة يف ليربي ــساء  . امل ــضا إىل أن الن ــشري أي وت
. والفتيـات كـّن أثنـاء الـصراع يعـانني مــن هـشاشة بالغـة إزاء العنـف اجلنـسي ووقعـن ضــحاياه          

وترحــب اللجنــة بالتقــدم اهلــام الــذي أحرزتــه الدولــة الطــرف يف جمــال اســتحداث الــسياسات   
واآلليات املؤسسية لوضع حد النتشار ظاهرة العنف ضد النساء يف البلد، لكنـها ال تـزال قلقـة       
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إزاء عدم وجود أي إطار قانوين شامل للحيلولة دون مجيع أشكال العنف ضد املـرأة وللقـضاء                 
  .ام اخلدمات الوافية وخدمات احلماية لضحايا العنفعليها، وانعد

حتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولوية العتماد وتطبيق إطار قانوين شامل              - ٢٣
لوضع حد جلميع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا فيهـا العنـف املـرتيل، وعلـى اإلسـراع يف                        

خـذ بالتوصـية العامـة للجنـة رقـم          وتشجع الدولة الطرف علـى األ     . تنفيذ التدابري املوجودة  
 حبذافريها، وحتثها على تنفيذ برامج تربوية وتوعوية عن طريـق وسـائط اإلعـالم لنقـل                 ١٩

  .رسالة مفادها أن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيها العنف املرتيل، مرفوضة
أة والقــضاء وتــشعر اللجنــة بقلــق ألن التــدابري املعــدَّة ملكافحــة أعمــال العنــف ضــد املــر   - ٢٤

كمـا أهنـا قلقـة    . التنسيق وما زالت مركزة يف املناطق احلـضرية     إىل   عليها ال تطبق عمليا وتفتقر    
ألن الــشرطة واجلهــاز القــضائي ومقــدمي الرعايــة الــصحية ال ميتلكــون القــدرة علــى مواجهــة     

. وعيتـهم العنف ضد النساء والفتيات على النحو الالزم بالرغم من اجلهود املبذولة لتدريبهم وت            
كما تشري إىل أن لدى احملاكم كما هائال من القضايا املعروضة أمامها، األمـر الـذي يـؤدي إىل       

  . حرمان الضحايا من اللجوء إىل العدالة وتفشي ظاهرة إفالت اجلناة من العقاب
تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مواصـلة بـذل جهودهـا لتـدريب اجلهـاز القـضائي                   - ٢٥

نفاذ القانون والعاملني يف جمال القانون واملرشـدين االجتمـاعيني ومقـدمي            واملسؤولني عن إ  
الرعاية الصحية على كيفية التعامل مع أعمـال العنـف الـذي يـستهدف املـرأة، حبيـث تـتم                    
حماكمة مرتكبيه ومعاقبتهم مبا يلـزم مـن قـسوة وسـرعة، وحبيـث يقـدم إىل ضـحاياه الـدعم                     

ب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف إزالـة العراقيـل الـيت               وتطلـ . الفعلي الذي يراعي احتياجاهتن   
كمـا  . حتول دون إمكانية جلوء املرأة إىل العدالة على مجيع مستوياهتا ويف مناطق البلد كافة   

تدعوها إىل اعتماد التدابري الالزمة لدعم ضحايا العنف، مبا يشمل توفري املأوى واملساعدة 
 والفتيــات الالئــي وقعــن ضــحايا العنــف أثنــاء القانونيــة والطبيــة والنفــسية، خباصــة للنــساء

وتطلب . الصراع، وإىل املضي يف بذل اجلهود إلعادة تأهيلهن وإعادة إدماجهن يف اجملتمع           
اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومات عـن القـوانني والـسياسات                

 النتائج اليت حققتها يف جمال والربامج املعتمدة ملواجهة مجيع أشكال العنف ضد املرأة وعن  
  .تنفيذها، وبيانات عن االجتاهات اليت يسلكها تفشي ظاهرة هذا العنف جبميع أشكاله

  
  االجتار بالبشر    

 املتعلـق مبكافحـة االجتـار بالبـشر،     ٢٠٠٥مع أن اللجنة تأخذ علمـا بـإقرار قـانون عـام         - ٢٦
. مان وضــع القــوانني موضــع التطبيــق إال أهنــا قلقــة لــضعف وعــدم فعاليــة التــدابري املتخــذة لــض  

  . تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم توضيح مدى انتشار حاالت االجتار بالبشر يف البلد كما
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ــانون          - ٢٧ ــق ق ــة إىل تطبي ــا الرامي ــف جهوده ــة الطــرف تكثي ــن الدول ــة م تطلــب اللجن
ود، بـصفة   وينبغي هلـذه اجلهـ    .  املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر وإنفاذه حبذافريه      ٢٠٠٥ عام

كما توصي الدولة الطـرف بتزويـد       . خاصة، أن تشمل حماكمة املتاجرين بالبشر ومعاقبتهم      
الضحايا من النساء باملزيد من املساعدة والدعم وبأن تضاعف اجلهـود اآليلـة إىل احليلولـة        
دون االجتــار هبــن، وذلــك عــرب معاجلــة أســبابه اجلذريــة وحتــسني أوضــاع النــساء املعيــشية     

كما تـدعو الدولـة الطـرف إىل    . ى هشاشتهن أمام االستغالل واملتاجرين بالبشر     للقضاء عل 
تعزيز تعاوهنا مع بلدان املنطقـة للحيلولـة دون االجتـار بالنـساء والفتيـات وملكافحتـه، وإىل                  

  . إجراء دراسات عن مدى انتشار هذه احلاالت يف البلد
  

  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    
مع أن اللجنة تنوه باجلهود املبذولة لضمان مشاركة النساء يف احلياة العامة والـسياسية                - ٢٨

) ٢٠٠٠ (١٣٢٥سيما يف إطـار مـا يـنص عليـه قـرار جملـس األمـن                  على مجيع املستويات، وال   
املتعلق باملرأة والـسالم واألمـن، إال أهنـا تـشعر بـالقلق إزاء تـدين مـستوى مـشاركة املـرأة علـى                         

ويات صنع القرار وإزاء عدم اختاذ أي خطـوات ملموسـة ملعاجلـة أسـباب هـذا األمـر                  أعلى مست 
  .اجلذرية اليت تشمل املواقف االجتماعية والثقافية السائدة

حتث اللجنة الدولة الطرف علـى اختـاذ تـدابري ملموسـة للتـسريع مـن زيـادة متثيـل                      - ٢٩
 مـــن االتفاقيـــة ٨  و٧دتني النـــساء يف مجيـــع األجهـــزة واملـــستويات احلكوميـــة وفقـــا للمـــا

ــاة الــسياسية والعامــة، وعــرب اســتخدام   ٢٣وتوصــيتها العامــة رقــم   ــاملرأة يف احلي  املتعلقــة ب
 من االتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم ٤ من املادة ١التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة 

ــادتني      . ٢٥ ــا امل ــى أن تأخــذ يف اعتباره ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن ــن ٨  و٧ وت  م
 أثنــاء نظرهــا يف مــسودة مــشروع القــانون ٢٥  و٢٣االتفاقيــة والتوصــيتني العــامتني رقــم 

مشروع القانون املتعلق مبساواة املرأة والرجل يف املـشاركة والتمثيـل يف            /املتعلق باإلنصاف 
كما تشجع الدولة الطرف على تنظيم محالت توعية إلبراز ما تتسم بـه             . العملية السياسية 

مهيــة بالنــسبة للمجتمــع ككــل مــشاركةُ املــرأة، بــشكل تــام وعلــى قــدم املــساواة مــع  مــن أ
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن . الرجــل، يف املواقــع القياديــة علــى مجيــع مــستوياهتا 

ترصد بدقة آثار التدابري اليت تتخذها والنتائج اليت حتققهـا وأن تقـدم معلومـات عـن ذلـك                  
  .ليف تقريرها الدوري املقب
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  اجلنسية    
 املــنقح املتعلــق باألجانــب ١٩٧٣تالحــظ اللجنــة بقلــق أن بعــض أحكــام قــانون عــام    - ٣٠

وهي قلقة بصفة خاصة مـن أن الطفـل الـذي يولـد يف اخلـارج      . واجلنسية مييز ضد املرأة الليربية 
  .من أم ليربية وأب غري ليربي ال حيصل مبوجب هذا القانون على جنسية أمه تلقائيا

ث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن تلغـي يف سـياق عمليـة إصـالح القـانون الـيت                     حت  - ٣١
 ٩تنفذ حاليـا، مجيـع القـوانني التمييزيـة ذات الـصلة باجلنـسية، وذلـك مبـا يتفـق مـع املـادة             

  .االتفاقية من
  

  التعليم    
ــة إىل أن التعلــيم يــشكل املــدخل لتقــدم املــرأة وإىل أن املــستوى التعليمــي      - ٣٢  تــشري اللجن

املتدين يف أوساط النساء والفتيات ال يزال يـشكل أحـد أكـرب العراقيـل الـيت حتـول دون متـتعهن               
ومع أن اللجنة تقـر بـاجلهود املبذولـة حاليـا لزيـادة عـدد الفتيـات                 . حبقوقهن كإنسان ومتكينهن  

املسجالت يف املـدارس وإبقـائهن فيهـا وبالتقـدم احملـرز يف تقلـيص التفـاوت بـني عـدد الـذكور                       
ناث املسجلني يف املراحل االبتدائية، إال أهنا قلقة من تواصـل احلـواجز البنيويـة وغريهـا مـن             واإل

احلواجز اليت حتول دون توفري التعليم ذي اجلودة، وهي حواجز كربى متنع الفتيـات والـشابات        
وتــشمل هــذه احلــواجز انعــدام الــبىن التحتيــة املاديــة،   . بــشكل خــاص مــن االلتحــاق باملدرســة 

ار القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس يف الكتب املدرسية واملناهج التعليميـة الـيت             واستمر
كمـا تـشعر    . ترسخ املواقف التمييزية ضد املرأة يف اجملتمع، ونقص املدرسني املدربني واملؤهلني          

اللجنـة بـالقلق إزاء تواصـل حــاالت تعـرض الفتيـات يف املــدارس لالعتـداء والتحـرش اجلنــسي،        
ار السلبية اليت ختلفها على تعليم الفتيات املمارساُت التقليدية املؤذيـة، مثـل الـزواج املبكـر         واآلث

  .والقسري، والعوائق اليت متنع الفتيات احلوامل من االلتحاق باملدرسة
توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باختــاذ اخلطــوات الالزمــة لتحــسني الــبىن التحتيــة       - ٣٣

طق الريفيــة، وللتوعيــة بأمهيــة التعلــيم بوصــفه حقــا مــن حقــوق  ســيما يف املنــا التعليميــة، ال
وتوصي الدولة الطرف بتنفيذ التدابري . اإلنسان وأحد األسس اليت يقوم عليها متكني املرأة

اليت تضمن مساواة الفتيات والنساء بالذكور من حيث حتصيل العلم على مجيـع مـستوياته     
 وسـائل مـن ضـمنها اعتمـاد تـدابري خاصـة            واالحتفاظ بالفتيـات يف املـدارس، وذلـك بعـدة         

وتـدعو  . ٢٥ من االتفاقيـة والتوصـية العامـة للجنـة رقـم      ٤ من املادة ١مؤقتة وفقا للفقرة   
الدولة الطـرف أيـضا إىل احلـرص علـى التـصدي حلـاالت االعتـداء والتحـرش اجلنـسي يف                     

ع احلـواجز الـيت     املدارس وعلى معاقبة املسؤولني عنـها علـى النحـو الـالزم، وإىل إزالـة مجيـ                
وتشجع الدولة الطرف   . حتول دون التحاق الفتيات احلوامل واألمهات الشابات باملدرسة       
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على اختاذ اخلطوات الالزمة للقضاء على املواقف التقليدية اليت تشكل عراقيل تقطع على             
الفتيــات والنــساء طريــق حتــصيل العلــم، وإىل إعــداد منــاهج تعليميــة خاليــة مــن القوالــب    

وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل بـذل         . ة تعاجل األسباب البنيوية للتمييز ضد املرأة      النمطي
جهودها احلثيثة لرفع مستوى إملام الفتيات والنساء بـالقراءة والكتابـة عـرب اعتمـاد بـرامج                 

  .شاملة على املستويني الرمسي وغري الرمسي وعرب تعليم الراشدين وتدريبهم
  

  ومتكينها اقتصادياتوفري فرص العمل للمرأة     
تشعر اللجنة بـالقلق إزاء عـدم متتـع املـرأة يف ليربيـا جبميـع مـا هلـا مـن حقـوق مبوجـب                            - ٣٤

كمـا تـشعر بـالقلق إزاء عـدم توضـيح مـسألة مـا إذا كانـت توجـد يف                     .  من االتفاقيـة   ١١املادة  
وهـي  . البلد قوانني وسياسات تتعلق بالعمل وإن كانت موجودة ما هو نطاقها ومدى تطبيقها            

سيما يف مـزارع املطـاط،    تشعر بقلق خاص إزاء حالة النساء العامالت يف القطاع اخلاص، وال        
ــا      وإزاء ارتفــاع عــدد النــساء العــامالت يف القطــاع غــري الرمســي، وإزاء انعــدام احلقــوق واملزاي

 تتخـذها   وبينما تقر اللجنة بالتـدابري الـيت      . االجتماعية املمنوحة هلن، مبا يف ذلك محاية األمهات       
الدولة الطرف لتعزيز متكني املرأة اقتصاديا وزيادة فـرص حـصوهلا علـى فـرص العمـل، إال أهنـا                    

وتشري، على سبيل املثـال، إىل      . قلقة من حالة اإلجحاف اليت تعاين منها النساء يف سوق العمل          
ــل      ــل الليـــربي لفـــرص العمـ ــامج العمـ ــة وبرنـ ــامج الليـــربي لفـــرص العمـــل الطارئـ ــشاء الربنـ إنـ

 فرصـة عمـل مل تـستفد النـساء مـن أصـلها              ٨٣ ٠٠٠خلقا حبسب مـا أفيـد مـا جمموعـه            ذينالل
  .  فرصة٩٠٠مما جمموعه  إال
تطلب اللجنة من الدولة الطرف اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان تكافؤ الفرص              - ٣٥

عـرب  سـيما    مـن االتفاقيـة، وال     ١١بني النساء والرجال يف سوق العمل، مبا يتفق مع املـادة            
 مـن االتفاقيـة والتوصـية العامـة         ٤ مـن املـادة      ١استخدام تدابري خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة       

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التـصديق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                 . ٢٥رقم  
، وإىل إدراج مبدأ األجـر املتـساوي لقـاء العمـل املتـساوي للرجـال والنـساء يف         ١٠٠رقم  

وتدعو الدولة الطرف إىل إيالء االعتبـار التـام العتمـاد مـشروع        .  العمل قوانني وسياسات 
قــانون بــشأن العمــل الكــرمي، وإىل العمــل علــى إلغــاء مجيــع األحكــام التمييزيــة ضــد املــرأة  
وبدون تأخري من القوانني والسياسات املعتمدة حاليا، وإىل توسـيع نطـاق القـوانني املنقحـة      

كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل العمـل علـى         . وإىل إنفاذهـا  ليشمل القطاعني العام واخلاص     
وتوصي الدولـة الطـرف بالقـضاء       . منح النساء قدرا وافيا من املزايا واخلدمات االجتماعية       

على اإلجحاف الـذي تعـاين منـه املـرأة يف سـوق العمـل وبتكثيـف اجلهـود لتعزيـز إمكانيـة                       
رب زيادة فرصـها يف حتـصيل العلـم         سيما ع  حصول املرأة على عمل يف القطاع الرمسي، وال       
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وينبغـي جلميـع الـربامج الـيت ختلـق فـرص العمـل أن تراعـي الفـوارق بـني                  . وتلقي التدريب 
  . اجلنسني وأن تعود بالفائدة التامة على املرأة

  
  الصحة    

تـشعر اللجنـة بعميــق القلـق إزاء التــداعيات اخلطـرية للـصراع علــى مؤسـسات الرعايــة         - ٣٦
، األمر الـذي يـشكل عائقـا كـبريا حيـول دون حـصول النـساء والفتيـات علـى            الصحية يف ليربيا  

الرعاية واخلدمات الصحية الالزمة على أساس من اإلنصاف واملساواة مع الـذكور، خباصـة يف               
وبينما تنوه اللجنة بالدور احليوي الـذي يؤديـه اجملتمـع الـدويل واملنظمـات غـري               . املناطق الريفية 

رعايــة واخلــدمات الــصحية، وإذ تــشري إىل اخلطــوات الــيت اختــذهتا مــؤخرا  احلكوميــة يف تــوفري ال
الدولة الطرف يف جمال الرعاية الصحية، مثـل تقـدمي جمموعـة مـن اخلـدمات الـصحية األساسـية                    
ــتحداث خريطــة طريــق للتــسريع مــن خفــض حــاالت االعــتالل والوفيــات يف صــفوف          واس

 الـوالدة، إال أهنـا قلقـة مـن افتقـار الدولـة       األمهات أثناء فتريت احلمل والنفاس وصفوف حديثي    
الطـرف إىل املـوارد والقـدرات األساسـية لتنفيـذ سياسـات الرعايـة الـصحية وكفالـة متتـع املـرأة            

واللجنـة قلقـة بـشكل خـاص إزاء املعـدالت           .  من االتفاقيـة   ١٢هلا من حقوق مبوجب املادة       مبا
س، وكثــرة حــاالت احلمــل يف أوســاط املخيفــة يف وفيــات األمهــات أثنــاء فتــريت احلمــل والنفــا 

املراهقـــات، واملعـــدل املرتفـــع إلصـــابات النـــساء والفتيـــات يف البلـــد بفـــريوس نقـــص املناعـــة    
كمـا تـشعر بـالقلق إزاء عـدم متكـن النـساء، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، مـن                       . اإليـدز /البشرية

خـدمات املتخصـصني    احلصول على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية والصحية، مبا يف ذلـك            
  . املتمرسني يف شؤون الوالدة والرعاية الالزمة يف فترة ما بعد الوالدة

تشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى مواصـلة التعـاون مـع اجملتمـع املـدين واجملتمـع                       - ٣٧
الدويل يف جمال الرعاية الصحية الذي يشمل استحداث البىن التحتية املادية وتنمية املوارد             

رض تعزيز قدرهتا على توفري الرعاية واخلدمات الصحية األساسية، مبا يف ذلك  البشرية، بغ 
الــصحة العقليــة، وزيــادة فــرص النــساء والفتيــات يف احلــصول علــى هــذه اخلــدمات علــى   

وتـشجع اللجنـة علـى القيـام علـى حنـو منـتظم              . أساس من اإلنصاف واملساواة مع الذكور     
وحتـث الدولــة  .  بـاملرأة والــصحة يف هـذا اجملــال   املتعلقــة٢٤باألخـذ بتوصـيتها العامــة رقـم    

الطرف علـى بـذل مـا يف وسـعها لتوعيـة النـساء وزيـادة فـرص إفادهتـا مـن مرافـق الرعايـة                     
الصحية واملساعدة اليت يقدمها موظفون متمرسون، خباصة يف جمايل املساعدة على الوالدة            

وتوصــي اللجنــة الدولــة . يفيــةســيما يف املنــاطق الر والرعايــة يف فتــرة مــا بعــد الــوالدة، وال
الطــرف بتكثيــف جهودهــا لتخفيــف حــاالت وفيــات األمهــات يف فتــريت احلمــل والنفــاس   
وحـــاالت احلمـــل يف أوســـاط املراهقـــات، واملـــضي يف تنفيـــذ مبـــادرات التوعيـــة بالـــصحة 
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واحلقوق اجلنسية واإلجنابية، مبا فيها املبادرات اليت تستهدف املراهقات، مع إيـالء اهتمـام            
ص للوقايـــة مـــن األمـــراض الـــيت تنتقـــل باالتـــصال اجلنـــسي وفـــريوس نقـــص املناعـــة   خـــا

وتقترح أن تبحـث الدولـة الطـرف األسـباب الفعليـة الكامنـة              . اإليدز ومكافحتها /البشرية
وراء وفيـــــات األمهـــــات يف فتـــــريت احلمـــــل والنفـــــاس ووراء فـــــريوس نقـــــص املناعـــــة  

شفوعة بإطـار زمـين لتحقيقهـا مـن أجـل        اإليدز، وحتديد أهداف ومعايري مرجعية م     /البشرية
  . التخفيف من هذه الوفيات

  
  نساء الريف    

مــع أن اللجنــة ترحــب بالربنــامج الــوطين لنــساء الريــف الــذي ينفــذ حاليــا وباالهتمــام    - ٣٨
الذي يوىل ملـسألة املـساواة بـني اجلنـسني يف اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر الـيت ُوضـعت مـؤخرا،                    

وهـؤالء النـساء اللـوايت     . إزاء احلالـة اهلـشة الـيت تعيـشها النـساء يف الريـف             أهنا تـشعر بـالقلق       إال
يشكلن الغالبية العظمى يف ليربيا يعانني أكثـر مـن غريهـن مـن احلرمـان مـن اخلـدمات الـصحية                      
ــع بأوضــاع        ــة والتمت ــا االجتماعي ــصادية واملزاي ــم والفــرص االقت ــة حتــصيل العل املناســبة وإمكاني

وعلـى  .  احلد األدىن من البىن التحتية يف جمايل الصرف الـصحي وامليـاه   اقتصادية مرحية، وخباصة  
تقدم، تشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء عدم إمكانية جلوء نساء الريـف إىل العدالـة وإنفـاذ               غرار ما 

هلن من حقوق مبوجب االتفاقية، وذلك بسبب القـوانني العرفيـة التمييزيـة الـيت تـنص عليهـا                    ما
. املنقحـة املنظمــة للمنطقـة اخللفيـة يف ليربيـا، الــيت تـسري علـى نـساء الريــف       القواعـد واللـوائح   

وتعرب عن قلق خـاص بـشأن انتـشار املمارسـات التقليديـة الـضارة واسـتمرار شـيوع أعـراف                     
وتقاليــد يف املنــاطق الريفيــة تنتــهك حقــوق املــرأة والفتــاة كإنــسان وتــؤثر ســلبا مبــساواهتما مــع   

  . الذكور وبتقدمهما
ث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة للقضاء علـى مجيـع أشـكال                حت  - ٣٩

التمييز ضد نساء الريف واجتثاث املمارسات التقليدية الـضارة واألعـراف والتقاليـد الـيت        
وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء اهتمـام خـاص الحتياجـات هـؤالء     . تربرها وتدميها 

يف عمليـات صـنع القـرار، مبـا فيهـا عمليـات صـنع القـرار                 النساء والعمل علـى إشـراكهن       
احمللية والتخطيط اإلمنائي، ومساواهتن مع الرجال ومـع نـساء املنـاطق احلـضرية مـن حيـث                  
ــصادية، مــن ضــمنها        ــة، والفــرص االقت ــبىن التحتي ــى اخلــدمات األساســية وال احلــصول عل

جنة طلبها من الدولة الطـرف      وتكرر الل . املشاريع اليت تدر الدخل والتسهيالت االئتمانية     
العمل على إلغاء مجيع القوانني العرفية التمييزية أو تعديلها حبيث تتطابق كليا مع االتفاقية              
والتوصيات العامة للجنة، وتدعو الدولة الطرف إىل إزالة مجيـع العراقيـل الـيت حتـول دون                  

ف علـى اختـاذ تــدابري   وحتــث اللجنـة الدولـة الطـر   . إمكانيـة جلـوء نـساء الريـف إىل العدالـة     
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ــاس       ــق يف التمـ ــا احلـ ــا فيهـ ــوقهن، مبـ ــيهن حبقـ ــهن ووعـ ــادة معرفتـ ــة لزيـ ــصاف خاصـ  االنتـ
  .القانونية احملاكم يف
  

  العالقات األسرية    
ــانون العــريف وإزاء        - ٤٠ ــة يف الق ــا إزاء اســتمرار األحكــام التمييزي ــة عــن قلقه تعــرب اللجن

وترحـب  .  مـن االتفاقيـة    ١٦  و ١٥مـع املـادتني     انتشار املمارسات التقليديـة الـضارة مبـا يتنـاىف           
بــاخلطوات املتخــذة ملواءمــة القــانونني الوضــعي والعــريف مــع االتفاقيــة مــن حيــث حــق املــرأة يف  

 املتعلق باإلرث، لكنـها قلقـة مـن أن النـساء ال زلـن حمرومـات             ٢٠٠٣امللكية بإقرار قانون عام     
 للنـساء بـاملثول أمـام احملـاكم التقليديـة           واللجنة قلقة أيضا من عدم الـسماح      . من حقوق امللكية  

بدون أزواجهـن، ومـن أن ظـاهرة الـزواج املبكـر والقـسري ال تـزال منتـشرة، ومـن أن النـساء                        
واللجنـة قلقـة أيـضا إزاء       . يتمتعن حبقوق متساوية مع الرجـال علـى مـستوى الـزواج العـريف              ال

  .نقص املعلومات عن النساء األرامل والطالق
 مـن االتفاقيـة     ١٦  و ١٥ الدولة الطرف علـى القيـام، وفقـا للمـادتني            حتث اللجنة   - ٤١

، على إلغاء مجيع األحكام التمييزية الـواردة يف القـانونني العـريف             ٢١وتوصيتها العامة رقم    
. والوضعي، حبيث يتـسىن للمـرأة التمتـع بـنفس احلقـوق القانونيـة الـيت للرجـل يف الـزواج                    

العمل ملطابقة إجراءات احملاكم التقليدية مـع املعـايري         حتث اللجنة الدولة الطرف على       كما
والقواعد املتعلقة حبقوق اإلنسان لتضمن إمكانية جلوء املرأة إىل العدالة على قدم املـساواة         

ــع الرجــل  ــل      . م ــساء األرام ــات عــن الن ــة الطــرف إىل إدراج معلوم ــة الدول ــدعو اللجن وت
  .والطالق يف تقريرها املقبل

  
  ليلهامجع البيانات وحت    

مع أن اللجنة تنوه باجلهود اليت بـذلت مـؤخرا لتحـسني طريقـة مجـع البيانـات املـصنفة                      - ٤٢
سيما االستراتيجية الوطنية إلعـداد اإلحـصاءات الـيت أُطلقـت مـؤخرا              حسب نوع اجلنس، وال   

إلعادة بناء القدرات اإلحصائية وتعزيز التنسيق بني مجيع الـوزارات والوكـاالت املـسؤولة عـن                
 البيانات، إال أهنا قلقة إزاء نقص أو حمدودية تـوافر البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس                     مجع

وهذه البيانات الزمة لصنع الـسياسات احملـددة        . وذلك يف عدد من اجملاالت املشمولة باالتفاقية      
ــرأة        ــة بــني امل ــساواة الفعلي ــق امل ــيم التقــدم احملــرز حنــو حتقي األهــداف، واالنتظــام يف رصــد وتقي

لرجل، والدقـة يف تقيـيم حالـة املـرأة واملنحـى الـذي تأخـذه مـع مـرور الـزمن مجيـع اجملـاالت                          وا
  .املشمولة باالتفاقية
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إيالء األولويـة لالنتظـام يف مجـع البيانـات الـشاملة                   - ٤٣
خـذه  املصنفة حسب نوع اجلـنس ومجـع املؤشـرات القابلـة للقيـاس لتقيـيم املنحـى الـذي تأ                   

حالة املرأة والتقدم احملرز يف حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل، وتـسترعي انتباههـا                 
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل أن تطلـب، عنـد            .  هبذا الشأن  ٩إىل التوصية العامة رقم     

االقتضاء، املساعدة الدولية لتنفيذ عملييت إعداد هذه البيانـات وإجـراء هـذه التحلـيالت،               
وتطلــب اللجنــة أن . إىل أن تــسترشد يف تنفيــذمها باحتياجــات مــستخدمي هــذه البيانــاتو

تدرج الدولة الطرف يف تقريرها الدوري املقبل البيانات والتحلـيالت اإلحـصائية املـصنفة              
حسب نوع اجلنس واملنطقة الريفية واحلضرية، مـع اإلشـارة إىل أثـر مـا اختذتـه مـن تـدابري                     

  .جائوإىل ما حققته من نت
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
حتث اللجنة الدولة الطرف على االستفادة على حنو تام، يف سياق الوفاء مبا عليها                - ٤٤

مـن واجبـات مبقتـضى االتفاقيـة، مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يعـززان أحكــام            
 الدوري رهااالتفاقية، وتطلب من الدولة الطرف إدراج معلومات عن هذه املسألة يف تقري

  .املقبل
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة على أنه ال بد لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية من تطبيـق االتفاقيـة                 - ٤٥

وتدعو إىل إدراج املنظور اجلنساين وجتسيد أحكام االتفاقيـة بـشكل واضـح             . برمتها وبدقة 
 لأللفيـة، وتطلـب مـن الدولـة الطـرف           يف مجيع اجلهود املبذولـة لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة          

  . إدراج معلومات عن هذه املسألة يف تقريرها الدوري املقبل
  

 التصديق على معاهدات أخرى    

تشري اللجنة إىل أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة حلقـوق               - ٤٦
األساسية اخلاصـة هبـّن      من شأنه أن يعزز متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريات           )١(اإلنسان

لذا، تشجع اللجنـة حكومـة ليربيـا علـى التـصديق علـى املعاهـدات                . يف مجيع ميادين احلياة   
_________________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  و ،لعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ا  )١(  
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال    ، و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       و ،والسياسية

الالإنـسانية   اقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                   اتفو ،التمييز ضـد املـرأة    
، االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم               و ،اتفاقية حقوق الطفل  و ،املهينة أو
  .ختفاء القسريماية مجيع األشخاص من االواالتفاقية الدولية حل، األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق و
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اليت مل تصبح طرفـا فيهـا بعـد، وهـي اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة الـيت وقّعتـها               
  .ماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريواالتفاقية الدولية حل، ٢٠٠٧عام  يف
  

   املالحظات اخلتاميةنشر    
لكي يصبح   ليربيانشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع يفتطلب اللجنة   - ٤٧

مبـــن فـــيهم املـــسؤولون احلكوميـــون والـــساسة والربملـــانيون واملنظمـــات النـــسائية النـــاس، 
، علــى علــم بالتــدابري الــيت اختــذت لكفالــة املــساواة القانونيــة   ومنظمــات حقــوق اإلنــسان

وتطلب . ية بني الرجل واملرأة، واخلطوات األخرى اليت يلزم اختاذها يف هذا الصدد           والفعل
اللجنــة مــن الدولــة الطــرف املــضي يف تعزيــز نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري،          
والتوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة              

املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”ة املعنونـة    والعشرين للجمعيـة العامـ    
وذلـك بـني املنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق            ،  “والسالم يف القرن احلادي والعـشرين     

  .اإلنسان على وجه اخلصوص
  

  الربوتوكول االختياري لالتفاقية    
اري لالتفاقيــة تـشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التـصديق علــى الربوتوكــول االختيــ    - ٤٨
  .٢٠٠٤ي وقعته يف عام ذال
  

  متابعة املالحظات اخلتامية    
تطلب اللجنة من الدولـة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات خطيـة عـن                       - ٤٩

  . أعاله٢١ و ١٣اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 
  

  نيةفاملساعدة ال    
ولة الطرف االستفادة من املـساعدة الفنيـة يف صـوغ         توصي اللجنة بأن تواصل الد      - ٥٠

. وتنفيذ برنامج شامل يهدف إىل تنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـاله وتنفيـذ االتفاقيـة ككـل                  
عـن طريـق     مع الدولة الطرف، مبا يف ذلك        حوارهاوتعرب اللجنة عن استعدادها ملواصلة      

 التوجيـه بـشأن تنفيـذ التوصـيات         زيـد مـن   املتقـدمي    إىل البلـد ل    أعضاء اللجنة يقوم هبا   زيارة  
وتــدعو . االتفاقيــةمبــا عليهــا مــن واجبــات مبقتــضى الدولــة الطــرف وفــاء الــواردة أعــاله و

اللجنة أيضا الدولة الطرف إىل مواصلة تعزيز تعاوهنا مـع الوكـاالت املتخصـصة والـربامج                
األمــم وصــندوق التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، مبــا فيهــا برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  

املتحدة اإلمنائي للمرأة ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان        
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 وشـعبة اإلحـصاء وشـعبة       مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان      وومنظمة الصحة العاملية    
 .املرأة يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامةبالنهوض 

  
  يخ التقرير املقبلتار    

ــة    - ٥١ ــة الطــرف  إىلتطلــب اللجن ــوم، الدول ــل أن تق ــدوري املقب ــا ال ــا  يف تقريره  ووفق
يف هــذه بــالرد علــى مــا أعربــت عنــه مــن مــسائل مــثرية للقلــق   ، مــن االتفاقيــة١٨ لمــادةل

 ينللتقريـر  وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل تقـدمي تقريرهـا اجلـامع              . املالحظات اخلتاميـة  
  .٢٠١٣عام من يف اثال السابع ونيالدوري

  


