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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة احلادية واألربعون

   ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ - يونيه/ حزيران٣٠
  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  
  نيجرييا  

جلـستيها  يف ) CEDAW/C/NGA/6(لنيجرييـا  السادس الدوري نظرت اللجنة يف التقرير    - ١
ــه / متــوز٣ املعقــودتني يف ٨٣٧ و ٨٣٦ ــرد ). 837 و CEDAW/C/SR.836انظــر  (٢٠٠٨يولي وت

الوثيقـة  وتتـضمن   ،  CEDAW/C/NGA/Q/6يف الوثيقـة     قائمة القضايا واألسئلة اليت أثارهتـا اللجنـة       
CEDAW/C/NGA/Q/6/Add.1  نيجريياردود. 

 
 مقدمة  

 تقريرهـا الـدوري الـسادس الـذي         هاتقـدمي  للدولـة الطـرف ل     تقـديرها تعرب اللجنة عـن      - ٢
 إعــداد التقــارير الدوريــة لُيهتــدى هبــا يفلجنــة الــيت وضــعتها الالتزمــت فيــه باملبــادئ التوجيهيــة 

وتالحـظ مـع التقـدير العمليـة التـشاركية          . مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة يف االعتبـار      فيه  وأخذت  
 .اء اجلمهور وإشراك منظمات اجملتمع املدين استطالع آرمما مشل التقرير، إعداديف اُتبعت اليت 
ــة و - ٣ ــضا، تعــرب اللجن ــى قائمــة     ، أي ــة عل ــة الطــرف لردودهــا اخلطي ــديرها للدول عــن تق

القضايا واألسئلة اليت أثارها الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة، وللعـرض الـشفوي واإليـضاحات                    
 .ةرّدا على األسئلة اليت طرحتها اللجناللذين قدمتهما اإلضافية 

وفــد كــبري برئاســة وزيــرة شــؤون املــرأة    إلرســاهلاوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف   - ٤
والتنمية االجتماعية ضم ممثلني عن خمتلف الوزارات واإلدارات والوكاالت احلكومية وأعـضاء            

وتعـرب عـن تقـديرها للحـوار البنـاء واملفتـوح            . من اجلمعية الوطنية وممـثلني عـن اجملتمـع املـدين          
 .اللجنة ار بني الوفد وأعضاءالذي د
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وتالحظ اللجنة مع التقـدير أن الدولـة الطـرف صـدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري                   - ٥
 .٢٠٠٤نوفمرب /لالتفاقية يف تشرين الثاين

 
 اجلوانب اإلجيابية  

الــيت وهـي الـسياسة   ، ٢٠٠٧ترحـب اللجنـة باعتمـاد الـسياسة اجلنــسانية الوطنيـة عـام        - ٦
الدولــة اللجنــة وتــشجع . لتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة شــامالتــشكل إطــارا 

وترحـب  .  حبـذافريها   وتنفيـذها   تلـك الـسياسة     التدابري الالزمة لكفالـة تفعيـل      الطرف على اختاذ  
 جمـاالت مثـل التعلـيم    بـشأن اللجنة أيضا باعتماد عدد من االستراتيجيات والسياسات والربامج  

 منـذ النظـر يف تقريـر نيجرييـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني                ،ة والتغذيـة  والصحة والصحة اإلجنابي  
 .٢٠٠٤الرابع واخلامس يف عام 

الدولـة الطـرف مـع املنظمـات        الـذي تقيمـه     وتالحظ اللجنة مع التقدير التعاون الوثيق        - ٧
نـسني،   للمرأة واملساواة بـني اجل اإلنسانتعزيز حقوق  ل اجملتمع املدين    فئاتغري احلكومية وسائر    
 العمـل أو اللجـان واملـشاركة يف         فـرق  إجـراء املـشاورات واالنـضمام إىل         بعدة طـرق مـن بينـها      
 .  التعاونذلك تعزيز على مواصلة احلكومةوتشجع اللجنة . العمليات التشريعية

وتثين اللجنة على الدولة الطرف لتـصديقها علـى بروتوكـول امليثـاق األفريقـي حلقـوق               - ٨
ــشعوب اخلــ   ــسان وال ــوق      اإلن ــي حلق ــاق األفريق ــا وبروتوكــول امليث ــرأة يف أفريقي ــوق امل اص حبق

 .اإلنسان والشعوب قوقمعنية حباإلنسان والشعوب اخلاص بإنشاء حمكمة أفريقية 
 

 والتوصياتمثار القلق االت الرئيسية اجمل  
لنيجرييـا الـيت تـشتمل علـى        االحتاديـة   البنيـة   تـضع يف اعتبارهـا      اللجنـة،   كانت  لئن   - ٩
  فهـي  ،لـي املـستوى احمل   و اتومستوى الواليـ  وطين  املستوى ال : ياتثالثي املستو م حكم   نظا

، االحتاديـة تنفيذ االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق احلكومـة            عن   املسؤولية الرئيسية    تشدد على أنّ  
 ،وتدعو الدولـة الطـرف إىل اختـاذ مجيـع التـدابري الالزمـة لكفالـة تنفيـذ االتفاقيـة حبـذافريها               

 . على أراضيها كافةًماسكومتبشكل متسق 
 مجيـع أحكـام   تنفيـذ ب ،أخذت على عاتقها التزاماالدولة الطرف  بأن  اللجنة،  ر  تذكّ - ١٠

أن الــشواغل والتوصــيات  مــستمر، وتــرى يف الوقــت نفــسهعلــى حنــو منــهاجي واالتفاقيــة 
ولذا، . أن توليها عناية فائقةالدولة الطرف احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية تستلزم من 

ــ التركإىل اللجنــة الدولــة الطــرف  تــدعو ز علــى هــذه اجملــاالت عنــد اضــطالعها بأنــشطة   ي
عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملـرزة       ،يف تقريرها الدوري املقبل    ،ىل اإلبالغ إالتنفيذ، و 

 اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات        املالحظـات تطلـب منـها أن حتيـل هـذه          كمـا   . يف هذا الـصدد   
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ــة  ــة وإىلاملعنيـ ــة الوطنيـ ــات اجلمعيـ ــات   ومجعيـ ــن الواليـ ــازإىل و مـ ــضائياجلهـ ــة   القـ لكفالـ
 .فعليا تنفيذها

بـشأن   ٢٠٠٥عـام   طـرح يف    شروع قـانون    ملـ  اللجنة، رفض اجلمعيـة الوطنيـة        تالحظو - ١١
 عن قلقهـا إزاء عـدم   ، يف هذا الصدد،تعربو، احملليةإدماج االتفاقية بصورة كاملة يف القوانني       

 بــدون أّي ١٩٨٥رغــم التــصديق عليهــا عــام  يف إطــار القــانون الــوطين   بعــد إدمــاج االتفاقيــة
ويساور اللجنـة القلـق، كمـا أعربـت عـن ذلـك يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة عـام                   . حتفظات
أنّ االتفاقية إذا مل ُتدمج يف القـوانني احملليـة لـن تـصبح جـزءا مـن اإلطـار القـانوين                      ، من   ٢٠٠٤
 .احملاكم النيجرييةولن ُيعتّد هبا يف أحكامها تسري  لنالوطين و

وتشري اللجنة إىل توصيتها السابقة وحتث الدولة الطـرف علـى إيـالء إجنـاز عمليـة                  - ١٢
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل       . عاليـة  أولويـةً    احملليةإدماج االتفاقية بصورة كاملة يف القوانني       

، احملليـة تفاقية يف القوانني    إدماج اال القانون اخلاص ب   جهودها لكفالة إقرار مشروع      تكثيف
 إجراء مشاورات مع املسؤولني احلكوميني والزعماء السياسيني وأعضاء اجلمعية          مما يشمل 

الوطنية ومنظمات اجملتمع املدين وغريهم من أصحاب املـصلحة، هبـدف التوعيـة باالتفاقيـة               
 .وتوسيع رقعة فهمها، فضال عن حشد التأييد ملشروع القانون

للجنـة بـاجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف يف جمـال اإلصـالح القـانوين، مـن                وترحب ا  - ١٣
 الـوطين   املعتمـدة علـى الـصعيد    واملمارسـات قبيل نشر دراسة جامعة لكل القوانني والسياسات        

 بتعـديل إنـشاء جلنـة معنيـة       ذات الصلة بوضع املرأة والطفل، و     وصعيد الواليات والصعيد احمللي     
لكـن اللجنـة تعـرب عـن قلقهـا البـالغ إزاء األحكـام التمييزيـة الـيت                . د املرأة  ض اليت متّيز القوانني  

ــادة    ــة أن تنقــل    ) ٢ (٢٦يتــضمنها الدســتور، وخــصوصا امل ــز للمــرأة النيجريي ــه، الــيت ال جتي من
 ، أيـضا  ،وتعرب اللجنـة عـن قلقهـا البـالغ        . جنسيتها إىل زوجها األجنيب أسوة بالرجل النيجري      

وعلى صعيد الواليات، مبا فيها تلك الـيت جتيـز          االحتادي  رى على الصعيد    إزاء قوانني متييزية أخ   
يف  مـن قـانون العقوبـات        ٥٥املـادة   (ضرب الزوجة تأديبا هلا شريطة عدم إحلـاق أذى بـالغ هبـا              

 مــن ٥٥املـادة  (، وحتظـر علـى املـرأة العمــل لـيال يف بعـض قطاعـات العمالـة        )نيجرييـا الـشمالية  
ــا لعــام  مــن قــانون العمــل ١٩٨الفــصل  ، وتــصّنف االعتــداء اجلنــسي علــى  )١٩٩٠ يف نيجريي

 وتالحــظ اللجنــة باإلضــافة إىل ذلــك أنّ ). مــن القــانون اجلنــائي٣٦٠املــادة (اإلنــاث كجنحــة 
ييز ضـد املـرأة يف نيجرييـا    إلغاء مجيع أشكال التم’’اجلمعية الوطنية مل تقّر مشروع قانون بشأن       

 .‘‘ومسائل أخرى ذات صلة
، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ٢٠٠٤ يف عام التوصية اليت طرحتها مع ومتاشيا - ١٤

ــد جــدول زمــين    ــوانني    حمــددحتدي ــع أحكــام الدســتور والق ــديل مجي ــة  لتع ــواننياالحتادي  وق
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الرامية  بذل اجلهود بكما حتث الدولة الطرف على التعجيل       . الواليات اليت متيز ضد املرأة    
ا، مبا يف ذلك على صعيد القوانني احملددة يف الدراسة إلصالح القضائي وتوسيع نطاقه   إىل ا 

 من قانون العقوبات    ٥٥ املادة   بإلغاءوتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا      . املذكورة أعاله 
ــادة  يف  ــشمالية وامل ــا ال ــام    ١٩٨ مــن الفــصل  ٥٥نيجريي ــا لع ــانون العمــل يف نيجريي  مــن ق

ــادة ١٩٩٠ ــة توعيــ   ٣٦٠ وامل ــائي، وكفال ــانون اجلن ــن الق ــاذ هــذه    م ــسؤولني عــن إنف ة امل
كما توصي اللجنة بإعداد وتنفيذ محالت توعيـة        . القوانني والسياسات مبضامينها التمييزية   

ربملانيون ومنظمات اجملتمع املدين وعامة اجلمهور مبن فيهم الزعماء الومناصرة يشارك فيها 
اة بني اجلنسني وحظـر     املساومبدأ  تعزيز فهم أحكام االتفاقية ودعم      لالدينيون والتقليديون   

والتـشريعات احملليـة ذات      االتفاقيـة    جعـل الدولة الطرف إىل كفالة     تدعو  كذلك  و. التمييز
مــوظفي اجلهــاز القــضائي مبــن فــيهم وتــدريب  ال يتجــزأ مــن التعلــيم القــانوين اجــزءالــصلة 

اواة القضاة واحملامون واملدعون العامون من أجل ترسيخ ثقافة قانونية يف البلـد مؤيـدة ملـس               
 .املرأة وعدم التمييز

 واليــة لقــانون حقــوق الطفــل الــذي حيــدد الــسن ١٨وإن اللجنــة، إذ ترحــب باعتمــاد  - ١٥
مـن الدسـتور الـيت تـنص علـى أنّ           ) ٤ (٢٩ عاما، تشري مع القلق إىل املادة        ١٨الدنيا للزواج بـ    

 .بكرةاملرأة ُتعترب قد بلغت سن النضج عند زواجها، األمر الذي يعزز الزجيات امل
. مـن الدسـتور دون تـأخري      ) ٤ (٢٩ املادة   إلغاءوحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٦

 قيام الواليـات الـيت مل تفعـل ذلـك بعـد باعتمـاد               كفالةكما حتث الدولة الطرف أيضا على       
 . فعليا تنفيذهضمانقانون حقوق الطفل دون إبطاء و

ــة عــن قلقهــا   و - ١٧ ــاقض وعــ إزاءتعــرب اللجن دم االتــساق الناشــئة عــن تطبيــق    أوجــه التن
القانون املدون والقانون العريف والشريعة يف النظام القانوين الثالثي للدولـة الطـرف، وال سـيما                

كمــا تالحــظ مــع القلــق وجــود أحكــام متييزيــة داخــل هــذه  . يف جمــايل الــزواج وقــانون األســرة
 إىل   اللجنـة  وإذ تـشري  . واإلرث األبنـاء  والطـالق وحـضانة      فيما يتعلق بالزواج  املصادر القانونية   

تؤكــد مــن جديــد أن النظــام القــانوين الثالثــي فإهنــا ، ٢٠٠٤ لعــاممالحظاهتــا اخلتاميــة الــسابقة 
 مبوجـب االتفاقيـة ويـؤدي إىل        ت املنوطـة هبـا    اللتزامـا ليترتب عليه عـدم امتثـال الدولـة الطـرف           

 .استمرار التمييز ضد املرأة
 القــوانني النيجرييــة تعــديلصــلة الــيت تقــوم هبــا جلنــة  العمليــة املتوا اللجنــةوتالحــظ - ١٨
تـسريع   الدولـة الطـرف علـى        ، يف الوقـت نفـسه،     حتثوجمال استعراض قوانني األسرة،      يف

 مــن ١٦ و ٢ جهودهــا الراميــة إىل املواءمــة بــني قــوانني الــزواج واألســرة واملــادتني  وتــرية
، يف   الدولة الطـرف أن تبلـغ      وتطلب اللجنة إىل  .  وعلى توسيع نطاق تلك اجلهود     االتفاقية
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عمليـة االسـتعراض    ب يتعلـق فيمـا   نتـائج    ومـن تقدم  ما أحرز من    عن  تقريرها الدوري املقبل    
 .هاملذكورة أعال

 اللجنــة القلــق إزاء اســتمرار املواقــف القائمــة علــى ســيطرة الرجــل واألفكــار   ويــساور - ١٩
، وهي مواقف تنطوي على متييـز ضـد         اأدوار املرأة ومسؤولياهت  ب املتعلقة اجلذور   النمطية العميقة 

وتـشري إىل أن مثـل هـذه املواقـف          . املرأة وتؤدي إىل إدامة تبعية املرأة داخل األسرة ويف اجملتمـع          
املنـصوص  واألفكار النمطية متثل عقبة كأداء أمام متتع املرأة حبقوقها اإلنسانية وإعمال احلقـوق              

ملعلومـات  إىل ا لق إزاء افتقار تقرير الدولـة الطـرف         ومن مث تشعر اللجنة بالق    .  يف االتفاقية  عليها
 التدابري املتخذة والربامج أو االستراتيجيات املعمول هبا ملكافحة ومعاجلة مثل هذه املواقـف              عن

كمـــا تعـــرب اللجنـــة عـــن قلقهـــا البـــالغ إزاء اســـتمرار املعـــايري . والقوالـــب النمطيـــة التمييزيـــة
املتبعـة يف    الطقـوس واملمارسـات      ومـن بينـها   راسـخة،   الة  واملمارسات التقليدية والثقافيـة الـضار     

 .  الترملحالة
حتـث  فإهنـا   ،  ٢٠٠٤يف عـام     اللجنـة     سبق وأن طرحتها   شيا مع التوصيات اليت   اومت - ٢٠

 إلغــاءالدولــة الطــرف علــى مواصــلة اختــاذ تــدابري، تــشمل ســن قــوانني وطنيــة، لتعــديل أو  
قافية اليت تنطـوي علـى متييـز ضـد املـرأة، وفقـا             املمارسات والقوالب النمطية التقليدية والث    

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيـف التعـاون         . من االتفاقية ) أ (٥و  ) و (٢للمادتني  
 النــسائية وقــادة اجملتمــع احمللــي  واجملموعــاتيف هــذا الــصدد مــع منظمــات اجملتمــع املــدين   
وتــدعو اللجنــة .  اإلعــالم ووســائطاملدرســنيوالزعمــاء التقليــديني والــدينيني، فــضال عــن  

 وتنفيذ استراتيجيات طويلة األجـل،  وضعالدولة الطرف إىل مضاعفة جهودها الرامية إىل    
لنـساء والرجـال يف مجيـع فئـات اجملتمـع، بغـرض هتيئـة بيئـة                 ل توجـه برامج تثقيف وتوعيـة     و

 متكينيــة للقــضاء علــى القوالــب النمطيــة واملمارســات الــيت تنطــوي علــى متييــز ضــد املــرأة  
إىل أن  كــذلك الدولــة الطــرف   تــدعوو. والــسماح للمــرأة مبمارســة حقوقهــا األساســية    

 املناسـبة لتدابري املتخذة من أجـل تقيـيم أثرهـا، واختـاذ اإلجـراءات              ا تستعرض بصفة دورية  
 . يف تقريرها املقبل ذلكوإبالغ اللجنة عن

وتالحـظ  . لبلـد  اللجنة اسـتمرار تفـشي ختـان اإلنـاث يف بعـض املنـاطق مـن ا                 الحظوت - ٢١
 .  قوانني وطنية حتظر هذه املمارسة التقليدية الضارةأنه ال توجد أي مع القلق أيضا
وحتث اللجنة الدولة الطرف على سن قوانني وطنيـة حلظـر ختـان اإلنـاث، تـشمل                  - ٢٢

الــدعم للــضحايا، بغــرض وســبل االنتــصاف تــوفري ، وَمــن يزاولونــه علــىعقوبــات توقيــع 
وتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل مـضاعفة جهودهـا        . ارسة الـضارة  القضاء على هذه املم   
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 وتنفيـذ اسـتراتيجيات طويلـة األجـل، فـضال عـن بـرامج تثقيفيـة وبـرامج               وضعالرامية إىل   
 .للتوعية يشارك فيها الزعماء التقليديون والدينيون واملنظمات النسائية وعامة اجلمهور

ــتمرار ان    - ٢٣ ــشعر اللجنــة بــالقلق إزاء اس تــشار العنــف ضــد املــرأة، وال ســيما العنــف      وت
 قانون وطين شامل يتعلق بالعنف ضـد املـرأة وتـشري     عدم وجود  اللجنة أيضا    ومما يقلق . العائلي

القــضاء علــى ” بــشأن ٢٠٠٦إىل أن عــددا مــن مــشاريع القــوانني، مثــل مــشروع قــانون عــام   
، ال يـزال معروضـا      “ةالعنف ضد املرأ  ” بشأن   ٢٠٠٣ ومشروع قانون عام     “العنف يف اجملتمع  

 املـسألة،    هذه وبينما تقر اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملعاجلة        . على اجلمعية الوطنية  
 وتقـدمي خـدمات الـدعم للـضحايا،     يـة تدريبربامج االضـطالع بـ  لتوعية ول تدابري ومن بينها اختاذ 

املني ملكافحـة مجيـع أشـكال     استراتيجية وبرنامج وطنيني شـ عدم وجودفإهنا ال تزال قلقة إزاء      
وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق أن معظم اخلدمات املقدمـة للـضحايا، مبـا يف               . العنف ضد املرأة  

ذلك املأوى، تقدمها منظمـات غـري حكوميـة حتظـى بـدعم حمـدود مـن الدولـة الطـرف، مبـا يف               
 .ذلك الدعم املايل

 للتـصدي عتمـاد تـدابري شـاملة       وحتث اللجنة الدولة الطرف على إيالء األولويـة ال         - ٢٤
.  املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة        ١٩لعنف ضد النساء والفتيات وفقا لتوصـيتها العامـة رقـم            ل

 بـشأن  ة شـامل تسن تشريعاإىل القيام يف أقرب وقت ممكن ب اللجنة الدولة الطرف   وتدعو
شريعات  التـ  على أن جترم تلك   . ملرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي     مجيع أشكال العنف ضد ا    

 واحلمايـة بـشكل فـوري للنـساء     االنتـصاف مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وتـوفر وسـائل     
وتوصـي اللجنـة    . مالحقـة اجلنـاة ومعاقبتـهم     تكفـل   والفتيات الاليت يقعن ضحية للعنـف، و      

 القـضائي  اجلهـاز  يلتدريبيـة املوجهـة للربملـانيني ومـسؤو      البتوسيع نطاق األنـشطة والـربامج       
، وال ســيما ملــوظفي إنفــاذ القــوانني، ومقــدمي اخلــدمات الــصحية،  ومينياحلكــ سؤولنياملــو

وذلك لكفالة توعيتهم جبميع أشكال العنف ضد املرأة وضمان قدرهتم علـى تـوفري الـدعم           
وتوصي كذلك بتوسيع نطاق محالت التوعية العامة بـشأن مجيـع أشـكال             . املالئم للضحايا 

خدمات إضـافية لتقـدمي املـشورة وغـري ذلـك           توصي اللجنة بإنشاء    كما  . العنف ضد املرأة  
من الدعم لضحايا العنف، مبا يف ذلك توفري املأوى، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تعـزز                   
تعاوهنا مع املنظمات غري احلكومية العاملـة يف جمـال العنـف ضـد املـرأة وكـذا دعمهـا هلـذه                      

 معلومـات عـن القـوانني        تقريرها املقبل  تضمنيتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      . املنظمات
انتـشار  عـن مـدى     بيانـات   و،  ها تأثري  مدى والربامج القائمة ملواجهة العنف ضد املرأة وعن      

 . يف هذا الصددالجتاهات ل اخمتلف أشكال العنف وعرض
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ــساء        - ٢٥ ــة الطــرف ملكافحــة االجتــار بالن ــيت تتخــذها الدول ــدابري ال ــة بالت ــر اللجن وبينمــا تق
االجتــار باألشــخاص لعــام ) حظــر( قــانون وتطبيــقاد قــانون إنفــاذ  اعتمــومــن بينــهاواألطفــال، 

، وإنـشاء الوكالـة الوطنيـة حلظـر االجتـار باألشـخاص،         ٢٠٠٥، بصيغته املعدلـة يف عـام        ٢٠٠٣
ــالقلق إزاء       ــدان أخــرى، فإهنــا تــشعر ب وخمتلــف اتفاقــات التعــاون الــيت مت التوصــل إليهــا مــع بل

 .  بلغتهاستمرار انتشار هذه املشكلة واملدى الذي
) حظـر ( قـانون    وتطبيـق وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة تنفيذ قانون إنفاذ           - ٢٦

كمـا حتـث اللجنـة      . االجتار باألشخاص تنفيذا كامال، مبا يف ذلك مالحقة اجلناة ومعاقبتـهم          
الدولة الطرف على إيالء األولوية للحماية، مبا يف ذلـك محايـة الـشهود، وإسـداء املـشورة                  

وهتيـب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن تعـزز           . ، وال سـيما الفتيـات     ورد االعتبـار هلـم     للضحايا
، مبـا يف ذلـك التـدابري االقتـصادية للحـد مـن               باألشـخاص  التدابري الراميـة  إىل منـع االجتـار        

ضــعف النــساء والفتيــات، فــضال عــن محــالت التوعيــة واإلعــالم، وال ســيما يف اجملتمعــات  
وهتيب اللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تكثف تعاوهنا الـدويل        .  للخطر تعرضااحمللية األكثر   

وبلـدان   لنـساء والفتيـات املتجـر هبـن       لواإلقليمي والثنائي مع غريهـا مـن البلـدان األصـلية            
 . قصدامل بلدانو رور العابرامل

، فإهنـا تـشعر     ٢٠٠٤وإذ تشري اللجنة إىل مالحظاهتا اخلتامية السابقة الـصادرة يف عـام              - ٢٧
ــال ــدا يف احليــ     ب ــصا ج ــيال ناق ــثالت متث ــزلن مم ــساء ال ي ــة،   قلق ألن الن ــاة العام ــسياسية واحلي اة ال
اجلهـود املبذولـة لزيـادة عـدد        ذلـك علـى     و سيما يف املناصب القيادية ومناصب صنع القرار       وال

 وبــالتعيني، علــى حــد ســواء، يف املناصــب  جيــري شــغلها باالنتخــابالنــساء يف الوظــائف الــيت 
وتالحـظ اللجنـة أن نـسبة متثيـل النـساء يف            . ك الدبلوماسي ويف املنظمات الدوليـة     العامة والسل 

 يف املائـة يف جملـس الـشيوخ،    ٨,٣ يف املائة يف جملس النـواب و  ٦,٩اجلمعية الوطنية تبلغ حاليا    
وهي نسبة تقل كـثريا عـن احلـد األدىن للتمثيـل املنـصوص عليـه يف الـسياسة اجلنـسانية الوطنيـة                       

 . يف املائة٣٥ الذي يبلغ
 اعتمــادوإذ تــشري اللجنــة إىل توصــيتها الــسابقة، فإهنــا تــدعو الدولــة الطــرف إىل     - ٢٨

 لزيادة عدد النساء املشاركات يف احليـاة        ،ةددتدابري، مع مقاييس حمددة وجداول زمنية حم      
ــع اجملـــ    ــستويات ويف مجيـ ــع املـ ــى مجيـ ــة علـ ــسياسية والعامـ ــيتها  الـ ــوء توصـ ــى ضـ االت، علـ

ة وتوصي اللجنة أيضا بأن تعتمد الدولـ    .ن املرأة يف احلياة السياسية والعامة     بشأ ٢٣ العامة
 مـن االتفاقيـة وللتوصـية العامـة         ٤ مـن املـادة      ١ للفقـرة    الطرف تدابري خاصة مؤقتـة، وفقـا      

وهلـذه الغايـة،     .تقلد مناصـب قياديـة    على  النساء  تشجيع  ، لتعزيز جهودها الرامية إىل      ٢٥
 بــرامج التــدريب وبنــاء القــدرات للنــساء  إتاحــةزيــادةعلــى حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف 
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علـى  ، و هـذه املناصـب    مناصب عامـة أو النـساء اللـوايت يـشغلن بالفعـل              تقلدالراغبات يف   
 .تعزيز احلمالت اليت تنفذها للتوعية بأمهية مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة

ــة ا  - ٢٩ ــة إىل مالحظاهتــا اخلتامي ــسابقة لعــام  وإذ تــشري اللجن ، فإهنــا تالحــظ بقلــق  ٢٠٠٤ل
استمرار الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة، ومعدالت البطالة األعلـى للمـرأة، وكثـرة عـدد                 

وتالحـظ اللجنـة    . ة وتربية احليوانات، واخلدم   ، الزراعة أيالنساء العامالت يف قطاعات معينة،      
 إىل اســتبعادها مــن بــرامج يــؤدي ممــا أيــضا أن املــرأة غالبــا مــا تعمــل يف القطــاع غــري الرمســي،  

 اإلداريـة   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار القوانني واألنظمة       . الضمان االجتماعي الرمسية  
شار علـى وجـه التحديـد إىل أحكـام          ويف هذا الصدد، يُ    .واملمارسات التمييزية يف سوق العمل    

 والعمـل حتـت سـطح األرض، وقـانون           املرأة يف العمل الليلـي     استخدامقانون العمل، اليت حتظر     
املـصانع، الــذي ال يعتــرف باالحتياجــات الــصحية واإلجنابيـة اخلاصــة للمــرأة، وأنظمــة الــشرطة   

ذن بــالزواج اإلالنيجرييــة، الــيت حتظــر جتنيــد املــرأة املتزوجــة، وتقتــضي مــن الــضابطات التمــاس  
سـيما يف    لقطـاع اخلـاص، وال    وتالحظ اللجنة أيضا مع القلق املمارسـات التمييزيـة يف ا          . كتابيا

ــة     ــق باألموم ــا يتعل ــائلي القطــاع املــصريف، فيم ــشار   . والوضــع الع ــة كــذلك انت وتالحــظ اللجن
 .تهالتحرش اجلنسي يف مكان العمل، وعدم وجود تشريعات وتدابري ملعاجل

 مـن االتفاقيـة     ١١وتوصي اللجنة باعتماد تدابري لضمان تنفيذ مجيع أحكـام املـادة             - ٣٠
وحتـث   .قت عليهـا نيجرييـا  فاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الـصلة، الـيت صـدّ       وتنفيذ ات 

اللجنة الدولة الطرف على كفالة توفري فرص متكافئة أمام املرأة والرجل يف سوق العمل،              
 من االتفاقية ٤ من املادة ١عن طريق أمور منها استخدام تدابري خاصة مؤقتة وفقا للفقرة  

ــة أيــضاصــيتوو. ٢٥والتوصــية العامــة  ــة الطــرف اهتمامــا خاصــا    اللجن ــأن تــويل الدول  ب
 .ألوضاع العامالت يف القطاع غري الرمسـي، لكفالـة حـصوهلن علـى اخلـدمات االجتماعيـة                

وحتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر، على سبيل األولوية، يف القوانني واألنظمة             
وحتـث اللجنـة أيـضا       . مـن االتفاقيـة    ١١ إلغائها أو تعديلها وفقـا للمـادة         من أجل التمييزية  

 جـزاءات   يـشمل الدولة الطرف على سن تشريع حيظر التحرش اجلنسي يف مكان العمـل،             
 وضـع وحتث اللجنة الدولة الطرف كذلك على        .ضحاياللوسبل انتصاف مدنية وتعويض     

 .اخلـاص تنظيم بشأن املسائل واملمارسات املتعلقة بالعمالة يف القطـاع         وال للرصد   ة فعال آلية
حظــر منــها  أمــور علــىوحتــيط اللجنــة علمــا بوجــود مــشروع قــانون ملعــايري العمــل، يــنص 

ن احلق يف تقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمـل متـساوي            االتمييز يف العمالة أو املهن وضم     
إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل معلومـات              اللجنة  القيمة، وتطلب   

 .هذه املعايري وتطبيقها وإعماهلامفصلة عن مضمون 
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 اللجنة على الدولة الطرف ملا اختذتـه مـن تـدابري لتعزيـز النظـام الـصحي الـوطين،         وتثين - ٣١
مبا يف ذلك إقرار اجلمعية الوطنية مـؤخرا قـانون الـصحة الوطنيـة، فـضال عـن اعتمـاد سياسـات                   

إلعراب عن قلقهـا الـشديد   تكرر الكنها صحة، املتصلة بالوبرامج للتصدي ملختلف التحديات    
 الصحي للمرأة، وعدم كفاية عدد مرافق الرعايـة الـصحية وعـدم مالءمتـها،               تقلقل الوضع إزاء  
وتالحــظ اللجنــة أن املــسؤولية عــن تقــدمي اخلــدمات الــصحية يف  .ســيما يف املنــاطق الريفيــة وال

حملليـة املـسؤولية     الثالثة للحكومة، مـع تـويل احلكومـات ا         املستوياتالوقت الراهن موزعة على     
 وليــةوتالحــظ مــع القلــق أن خــدمات الرعايــة الــصحية األ .وليــةعــن نظــام الرعايــة الــصحية األ

كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا   .ومرافقهــا غالبــا مــا تكــون غــري كافيــة جــودة وعــددا ومتــويال  
ــساء والفتيـــات يف    إزاء ــابة النـ ــدارتفـــاع معـــدالت إصـ ــة  البلـ ــا وفـــريوس نقـــص املناعـ  باملالريـ
 .اإليدز/بشريةال

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل حتــسني اهليكــل   - ٣٢
 املنظــور إدراجىل إاألساســي الــصحي للبلــد، وال ســيما علــى مــستوى الرعايــة األوليــة، و  

علـى حتـسني    أيـضا   حتـث الدولـة الطـرف       و .اجلنساين يف مجيع إصـالحات القطـاع الـصحي        
 بأسـعار معقولـة، وال سـيما علـى          جيـدة عايـة وخـدمات صـحية        ر على املرأة   حصولفرص  

علـى  كـذلك   الدولـة الطـرف     اللجنـة   حتـث   و .مستوى الرعاية األوليـة ويف املنـاطق الريفيـة        
 العامـة ية  توصـ ال بصحة املرأة يف مجيع مراحل العمر، مـع مراعـاة            للعنايةاألخذ بنهج مشويل    

لة الطـرف إىل كفالـة التنفيـذ الكامـل          وتدعو اللجنة الدو   . بشأن املرأة والصحة   للجنة ٢٤
اإليـدز  /للسياسات والربامج الرامية إىل الوقاية من املالريا وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية               

وتدعو كذلك الدولة الطـرف إىل تنفيـذ محـالت توعيـة لتعزيـز معرفـة املـرأة               .ومكافحتهما
قولـة جنـسيا وفـريوس      بالقضايا الصحية، مع إيالء اهتمام خـاص للوقايـة مـن األمـراض املن             

 .تهمااإليدز وملكافح/نقص املناعة البشرية

خــاص إزاء االرتفــاع الــشديد يف معــدل وفيــات      علــى حنــو  قلــقال اللجنــة يــساورو - ٣٣
 أي تقــدم يف لعــدم إحــراز، فهــو ثــاين أعلــى معــدل يف العــامل، وتأســف   أثنــاء النفــاساألمهــات

الـدوريني  اجلـامع للتقريـرين     لـة الطـرف     وفيـات منـذ النظـر يف تقريـر الدو         تلـك ال  ض معـدل    يفخت
ع افـ تراوتشري اللجنة أيضا إىل خمتلف العوامل الـيت تـسهم يف            . ٢٠٠٤الرابع واخلامس يف عام     

 حـاالت اإلجهـاض غـري املـأمون وعـدم كفايـة الرعايـة بعـد اإلجهـاض،          مـن قبيـل  هذا املعـدل،   
فـاع معـدالت اخلـصوبة       مبكر وزواج األطفال، وحـاالت احلمـل املبكـر، وارت          سنوالزواج يف   

الت اســتخدام وســائل منــع احلمــل    وعــدم كفايــة خــدمات تنظــيم األســرة، واخنفــاض معــد      
يؤدي إىل وقوع حاالت محل غري مرغوب فيه وغري خمطـط، واالفتقـار إىل التربيـة اجلنـسية،        مما
م حـصول النـساء والفتيـات،      وتعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء عـد           .سيما يف املنـاطق الريفيـة      وال
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سيما يف املناطق الريفية، على خدمات الرعاية الصحية الكافيـة، مبـا فيهـا خـدمات الرعايـة                   الو
 .الصحية قبل الوالدة وبعدها، وخدمات التوليد، واملعلومات املتعلقة بتنظيم األسرة

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى القيــام، علــى ســبيل األولويــة، مبعاجلــة مــسألة   - ٣٤
، عن طريق أمور منها ختصيص موارد كافية         يف أثناء النفاس   األمهاتارتفاع معدل وفيات    

 اخلـدمات الـصحية بأسـعار       علـى سيما يف املناطق الريفيـة،        املرأة، وال  حصوللزيادة فرص   
ــوالدة        ــوالدة ومــا بعــد ال ــرة مــا قبــل ال ــة الــصحية يف فت ــة، وخاصــة خــدمات الرعاي معقول

 الطبية واملساعدة يف حـاالت الطـوارئ    وخدمات التوليد، وغري ذلك من أشكال املساعدة      
 خـدمات   حـة تاإ الدولـة الطـرف إىل حتـسني          اللجنـة  وتـدعو  .اليت يوفرهـا عـاملون مـدربون      

اخلدمات املتعلقة بتنظيم   والصحة اجلنسية واإلجنابية بأسعار معقولة، مبا يف ذلك املعلومات          
احلـصول  الـتمكني مـن   وزيادة املعرفة بطرق منـع احلمـل،       لوتوصي باعتماد تدابري     .األسرة

عليها بأسعار معقولة، حبيث ميكن للرجـال والنـساء األخـذ خبيـارات مـستنرية بـشأن عـدد                   
 إىل تقيـيم أثـر قـانون         أيـضا   الدولة الطرف   اللجنة تدعوو .األطفال واملباعدة بني الوالدات   

 . أو تغــيريه، والنظــر يف تعديلــه يف أثنــاء النفــاساإلجهــاض علــى معــدل وفيــات األمهــات 
تدعو الدولة الطرف كذلك إىل تنفيذ محالت توعية لتعزيـز معرفـة املـرأة مبـسائل الـصحة        و

ــستهدف          ــو ي ــى حن ــاق واســع وعل ــى نط ــسية عل ــة اجلن ــشجيع التربي ــة، وتوصــي بت اإلجنابي
وتطلب اللجنة أن تقدم الدولـة الطـرف يف تقريرهـا الـدوري املقبـل       . املراهقات واملراهقني 

 يف أثنـاء   التدابري املتخذة لتخفيض معدل وفيات األمهـات      إىل اللجنة معلومات مفصلة عن    
 .، وعن تأثري هذه التدابريالنفاس
وإنّ اللجنة، إذ حتيط علما باستراتيجييت التنمية الشاملة واحلد من الفقر اللتني تنفـذمها               - ٣٥

ىل الدولــة الطــرف علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد الواليــة والــصعيد احمللــي وباملبــادرات الراميــة إ
متكني املرأة اقتصاديا مثل صندوق متكني املرأة اقتصادياً وصندوق النهوض باملـشاريع التجاريـة              

النـساء   النـساء وخـصوصا نـساء األريـاف و    بـني  الفقـر  استـشراء يقلقها أن يكـون    فمما  للمرأة،  
الالئي ينفقن علـى األسـر املعيـشية وسـوء األحـوال االقتـصادية واالجتماعيـة، مـن بـني أسـباب                 

مـع القلـق إىل أنّ املمارسـات        اللجنـة   وتـشري   . دها للمـرأة والتمييـز ضـ      يةقوق اإلنـسان  احلتهاك  ان
لكيـة األراضـي وإدارة املمتلكـات واإلرث حتـّد مـن إمكانيـة              مب فيمـا يتـصل   التمييزية ضـد املـرأة      

ويـساور اللجنـة القلـق      .  والقروض والتسهيالت االئتمانية حصول املرأة على املوارد االقتصادية      
 حالة املـرأة الريفيـة، وال سـيما بـالنظر إىل أوضـاعها املعيـشية املترديـة وعـدم                    شكل خاص إزاء  ب

متكنها من اللجوء إىل القضاء واحلصول على الرعاية الـصحية والتعلـيم والتـسهيالت االئتمانيـة                
 . والفرص االقتصادية واخلدمات اجملتمعية
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ن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني         وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى كفالـة أن يكـو             - ٣٦
اليت تنفذ على الصعيد الـوطين وصـعيد        خطط التنمية والربامج    عنصرا واضحا من عناصر     

. الواليات والصعيد احمللي، وخصوصا ما يهدف منها إىل احلد من الفقر والتنمية املستدامة
النـساء   و فيـة كما حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تـويل اهتمامـا خاصـا إىل املـرأة الري                   

 مبـــا يكفـــل مـــشاركتهن يف عمليـــات صـــنع القـــرار  يـــنفقن علـــى األســـر املعيـــشيةاللـــوايت
 الدولـة الطـرف      كـذلك  حتث اللجنة و. واستفادهتن بشكل كامل من التسهيالت االئتمانية     

 مــن اخلــدمات الــصحية والتعلــيم وامليــاه النظيفــة   الريفيــاتنــساء العلــى ضــمان اســتفادة  
وتوصــي الدولــة الطــرف بوضــع وتنفيــذ . املــشاريع املــدّرة للــدخلوالكهربــاء واألراضــي و

ــة الحتياجــات املــرأة     ــة الريفيــة مراعي ــرامج للتنمي كفــل مــشاركة نــساء  تاســتراتيجيات وب
 . يف إعدادها وتنفيذهامشاركة كاملةاألرياف 

وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء حالــة املــشردات داخليــا، مبــن فــيهن النــساء املعوقــات    - ٣٧
  املعيـشية املترديـة  نأوضـاعه شردات بـسبب أعمـال العنـف والـرتاع، وخـصوصا بـالنظر إىل              وامل
املخيمـات حيــث يتعرضــن بــشكل متزايــد خلطــر االعتـداء اجلنــسي وغــري ذلــك مــن أشــكال    يف

 .العنف، ويتعذر عليهن االستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والفرص االقتصادية
لطرف أن تـويل اهتمامـا خاصـا إىل املـشردات داخليـا،             وتطلب اللجنة إىل الدولة ا     - ٣٨

مبن فيهن النساء املعوقات، عن طريـق اعتمـاد سياسـة وطنيـة بـشأن التـشريد متماشـية مـع                
، ووضع وتنفيذ خطط وبرامج مراعية الحتياجات ١٨٢٠ و ١٣٢٥قراري جملس األمن 

ــرأة مــن أجــل إعــادة إدمــاج     ــشرداتامل ــاء  امل ــا يف اجملتمــع وبن ــدر داخلي ــهنق . اهتن وتدريب
فريق العمل املشترك بني الوزارات املعـين بالـشؤون اجلنـسانية وحفـظ الـسالم               توصي   كما

وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف كفالـة           . بإيالء اهتمـام خـاص حلالـة املـشردات داخليـا          
 .محاية املشردات داخليا من أعمال العنف وتوفري سبل االنتصاف الفوري هلن

 ١ الدولة الطرف على أن تقبـل، يف أقـرب فرصـة، تعـديل الفقـرة                 وتشجع اللجنة  - ٣٩
 . من االتفاقية، املتعلقة بفترة انعقاد اجتماع اللجنة٢٠من املادة 

، يف إطــار  علــى أن تــستخدم إىل أقــصى حــد ممكــن وحتــثّ اللجنــة الدولــة الطــرف - ٤٠
اللـذين يعـززان   تنفيذها للواجبات اليت تنص عليهـا االتفاقيـة إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني          
 معلومـات   القـادم أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الـدوري            

 .هبذا الشأن
وتؤكد اللجنة أيـضا أن التنفيـذ التـام والفعلـي لالتفاقيـة أمـر ال غـىن عنـه لتحقيـق                       - ٤١

ز أحكـام االتفاقيـة   وتدعو إىل إدماج املنظـور اجلنـساين وإىل إبـرا       . األهداف اإلمنائية لأللفية  
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ــة       ــة إىل حتقيــق تلــك األهــداف، وتطلــب إىل الدول ــع اجلهــود الرامي بــشكل صــريح يف مجي
 .الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات هبذا الشأن

وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل صـكوك حقـوق اإلنـسان الدوليـة الرئيـسية                - ٤٢
 اإلنسان واحلريات األساسية الواجبة هلـا يف مجيـع ميـادين            يعزز متتع املرأة حبقوق    )١(التسعة
 على التصديق على املعاهدات اليت حكومة نيجريياوبناء على ذلك، تشجع اللجنة . احلياة

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد          أيمل تصبح بعد طرفا فيها،      
واالتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة مجيـــع  ، اقـــةأســـرهم، واتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلع

 .األشخاص من االختفاء القسري
، حـىت   علـى نطـاق واسـع يف نيجرييـا        اخلتامية  املالحظات  وتطلب اللجنة نشر هذه      - ٤٣

 واملنظمــات ،يكــون عامــة النــاس مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــساسة والربملــانيون 
 الـيت اختـذت لـضمان املـساواة         التـدابري  مـن    نـة  علـى بيّ   ،النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان   

. الالزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد       األخرى  القانونية والفعلية بني الرجل واملرأة واإلجراءات       
وبــشكل خــاص، تــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى عقــد منتــدى عمــومي يــضم مجيــع     

 املالحظـات   اجلهات الفاعلـة يف الدولـة واجملتمـع املـدين، ملناقـشة عـرض التقريـر ومـضمون                 
 نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري تواصــلتطلــب إىل الدولــة الطــرف أن و. اخلتاميــة

والتوصيات العامة للجنة وإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة                  
املـساواة بـني اجلنـسني، والتنميـة     : ٢٠٠٠ املـرأة عـام  ’’والعشرين للجمعية العامة املعنونـة    

 املنظمـات  بـني سـيما   الوذلك على نطاق واسع و، ‘‘سالم يف القرن احلادي والعشرين    وال
 .النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان

 ]متابعة املالحظات اخلتامية[
تطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تقـدم، يف غـضون سـنتني، معلومـات حتريريـة                   - ٤٤[

 .] أعاله٣٤ و ١٦  و١٤ و ١٢ يف الفقرات الواردةمفصلة عن تنفيذ التوصيات 
 تاريخ التقرير املقبل

__________ 
الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد  )١( 

التفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، وا
ــن ضــروب        ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب  املعامل

العمـال املهـاجرين    ، واتفاقية حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع                 الالإنسانية أو املهينة   أو
مجيـع األشـخاص مـن      قـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة              تفاقيـة حل  وأفراد أسـرهم، وا   
 .ياالختفاء القسر
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ــذه         - ٤٥ ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــى ال ــرد عل ــة الطــرف ال ــة إىل الدول ــب اللجن تطل
 مـن   ١٨يقدم مبوجـب املـادة      ساملقبل الذي    اخلتامية وذلك يف تقريرها الدوري       املالحظات
ي حيني موعـد تقدميـه      وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها السابع الذ        . االتفاقية
يوليـه  /وتقريرها الدوري الثامن، الـذي حيـني موعـد تقدميـه يف متـوز              ،٢٠١٠يوليه  /يف متوز 
 .٢٠١٤، يف تقرير جامع للتقريرين عام ٢٠١٤

 


