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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣ 
 غينيا: التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

لغينيــا الرابـع واخلـامس والـسادس    اجلـامع للتقــارير الدوريـة،   نظـرت اللجنـة يف التقريـر      - ١
  ) CEDAW/C/GIN /4-6   ( ــستيها ــودتني يف ٧٩٦  و٧٩٥يف جلـ ــوز٢٥ املعقـ ــه / متـ  ٢٠٠٧  يوليـ

قائمــة   CEDAW/C/GIN/Q/6   وتــرد يف الوثيقــة     ).(A) 796  و  CEDAW/C/SR.795  (A)نظــر ا(
بالقــــــــضايا واألســــــــئلة الــــــــيت أثارهتــــــــا اللجنــــــــة وتــــــــرد ردود غينيــــــــا يف الوثيقــــــــة         
 CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1. 

 
 مقدمة  

اجلــامع للتقــارير تعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لتقــدمي تقريرهــا الــدوري   - ٢ 
الرابــع واخلــامس والــسادس الــذي اتــسم بالــصراحة، إال أهنــا تأســف للتــأخر يف تقــدمي   الدوريــة 

وعـدم إشـارته     التقرير، وعدم التزامه باملبادئ التوجيهية الـيت وضـعتها اللجنـة إلعـداد التقـارير،                 
قائمــة املقــدم ردا علــى اخلطــي  البيــان وتأســف ألن إىل التوصــيات العامــة الــيت قدمتــها اللجنــة، 

 لعديـد مـن  اة مباشـر مل يعـاجل بـصورة    واألسئلة اليت أثارها الفريق العامل ملا قبل الـدورة    القضايا
 .املسائل اليت أثريت

وأعـضاء   البناء الذي دار بني الوفـد  وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للحوار الصريح و       - ٣
 .ألقى مزيدا من الضوء على احلالة الراهنة للمرأة يف البلدمما اللجنة 

الــشؤون   رفيــع املــستوى يترأســه وزيــر ا وفــدهــايفادإلوتــشيد اللجنــة بالدولــة الطــرف   - ٤ 
 .املختلفةواملكاتب  االجتماعية والنهوض باملرأة والطفولة ومشل ممثلني لعدد من الوزارات 

 



CEDAW/C/GIN/CO/6
 

2 07-46029 
 

 اجلوانب اإلجيابية  
بـني   عزيـز املـساواة   تتثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لقيامهـا بإنـشاء عـدة مؤسـسات ل                  - ٥ 

املعنيــة باملــسائل   يف النظــام التعليمــي، وجهــات التنــسيق  املــساواةاجلنــسني، مبــا يف ذلــك جلــان  
ــين      ــسانية يف بعــض اإلدارات احلكوميــة، واملرصــد املع ــرأة يف اجلمعيــة   بــاحتر اجلن ــوق امل ام حق

 لقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز    اتفاقيــة ا  واللجنــتني الوطنيــة واإلقليميــة لرصــد    ،الوطنيــة
 .املرأة ضد

وطنيــة  وترحــب اللجنــة بالتقــدم احملــرز يف مكافحــة االجتــار بالبــشر، مثــل إنــشاء جلنــة    - ٦ 
بروتوكـول منـع     ام إىل   ؛ ووضـع خطـة عمـل وطنيـة؛ واالنـضم          ٢٠٠٥ملكافحة االجتـار يف عـام       

ــة األمــم املتحــدة   وخباصــة النــساء واألطفــال، الــذي يكمــل   , وقمــع االجتــار باألشــخاص  اتفاقي
ــة؛ وتعــديل      ــابرة للحــدود الوطني ــائي؛   ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة الع ــانون اجلن ــرامالق  اتفــاق وإب

 ،٢٠٠٥   عـام    يف بلـدان مـن غـرب أفريقيـا        ف مـع سـبعة      للتعاون الثنـائي واتفـاق متعـدد األطـرا        
 .بشأن إعادة األطفال ضحايا االجتار إىل أوطاهنم

حتسني صـحة    وتثين اللجنة على الدولة الطرف ملا اختذته من مبادرات خمتلفة ترمي إىل               - ٧ 
اإليـدز،  /نقص املناعـة البـشرية   املرأة، مبا يف ذلك بدء مشروع متعدد القطاعات متصل بفريوس       

باإليــدز حتــت إشــراف مكتــب رئــيس الــوزراء   ة الوطنيــة املعنيــة ووضــع األمانــة التنفيذيــة للجنــ
لقطاع الـصحة بـشكل عـام، ولتحـسني صـحة األم بـشكل        وزيادة امليزانية احلكومية املخصصة     

 . الوفد شفويا ما ذكره  وخاص، على حن
املــرأة  وتالحـظ اللجنـة بارتيــاح مـا تبذلــه الدولـة الطـرف مــن جهـود ترمــي إىل متكـني          - ٨ 

وطين الـ ربنـامج  الووضـع   ية، مثل إنشاء الدائرة الوطنية للتنمية الريفيـة واإلرشـاد الزراعـي،         الريف
امـرأة علـى املـستوى الـشعيب،       ٣٠٠ ٠٠٠جيـرى كـل ثـالث سـنوات لفائـدة       الـذي   األمية   وحمل

 .)للدولة اخلاصة واململوكة (واعتماد قانون األراضي 
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
منـتظم   وللجنة إىل التزام الدولة الطرف بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية على حنـ           تشري ا   - ٩ 

يف هـذه التعليقـات    ومستمر، وتــرى، يف الوقـت نفـســه، أن الـشواغل والتوصـيات املبينـة               
األولويـة بـني الوقـت     اخلتامية تتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن توليهـا االهتمـام علـى سـبيل          

اللجنـة الدولـة الطـرف       ووبناء على ذلك، تدع    . ر الدوري املقبل  احلايل وموعد تقدمي التقري   
إجـراءات   إىل أن تركز على تلك اجملاالت يف أنشطتها التنفيذية وأن تبلـغ عمـا اختذتـه مـن                  
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الدولـة الطـرف إىل تقـدمي هـذه      ووتـدع  . وعما حتقق مـن نتـائج يف تقريرهـا الـدوري املقبـل          
 .تنفيذا تاما  املختصة وإىل الربملان لكفالة تنفيذها التعليقات اخلتامية إىل مجيع الوزارات 
فإهنـا  يتجـزأ مـن القـانون الغـيين،          ال   نة تالحظ أن االتفاقية تشكل جـزءا      ورغم أن اللج    - ١٠ 

 تالحظ أن عدم وجود نص قانوين خاص يف تشريعاهتا الداخلية يعرِّف التمييز ضـد املـرأة وفقـا            
لتمييـز املباشـر وغـري املباشـر، يـشكل عقبـة أمـام التطبيـق                 من االتفاقية، الذي يـشمل ا      ١للمادة  

، A/56/38انظـر  ( الكامل لالتفاقيـة يف الدولـة الطـرف، كمـا ورد يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                
 .)١١٨اجلزء الثاين، الفصل الرابع، الفقرة 

وتكرر اللجنـة توصـيتها بـأن تقـوم الدولـة الطـرف بتنميـة قـدرهتا علـى فهـم معـىن                        - ١١ 
يف قانوهنـا احمللـي،     ما تقتضيه االتفاقية، وأن تدرج       واملساواة الفعلية وعدم التمييز، على حن      

 املباشـر علـى الـسواء، وفقـا      وغري يشمل التمييز املباشر ،  لتمييز ضد املرأة  ا منعإبطاء   دون  
 . من االتفاقية١للمادة 

يف  التوصــيات العامــة للجنــة واللجنـة قلقــة إزاء عــدم االطـالع علــى أحكــام االتفاقيـة و     - ١٢ 
مــن جانــب القــضاة واحملــامني واملــدعني العــامني  اإلطــالع عليهــا الدولــة الطــرف، مبــا يف ذلــك 

 النــساء بعــد باالتفاقيــة يف ستــشهادويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء عــدم ا     .والنــساء أنفــسهن 
واللجنـة   . هـاز القـضائي  بالشؤون األسرية وعـدم تطبيقهـا بعـد مـن جانـب اجل            الدعاوى املتعلقة   

قدرة النساء على رفع دعاوى التمييز أمام احملاكم بسبب عوامل مـن             قلقة كذلك إزاء حمدودية     
ــل  ــساعدة      قبي ــة يف الوصــول إىل احملــاكم واالفتقــار إىل امل ــصعوبات العملي ــة وال يف  الفقــر واألمي

 .سعيهن للحصول على حقوقهن
والتوصـيات   باالتفاقيـة  للتوعيـة  ف جهودهـا   يكثتإىل  اللجنة الدولة الطرف    و  تدعو  - ١٣

واحملامني بـشأن االتفاقيـة    ذ برامج تدريبية للمدعني العامني والقضاة  يتنفإىل  العامة للجنة، و  
وحتـث اللجنـة       . وعدم التمييز يف البلد    بغية إرساء ثقافة قانونية تدعم املساواة بني اجلنسني         

بــإجراء محــالت مطــردة  دة القانونيــة وتوصــي الدولــة الطــرف علــى تقــدمي خــدمات املــساع
ــات،      ــة والتثقيــف يف اجملــال القــانوين تــستهدف النــساء، مبــا يف ذلــك النــساء الريفي للتوعي

واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال قضايا املرأة، وذلك لتشجيع املـرأة ومتكينـها مـن                 
ة باالنتهاكات اليت متس حقوقهن     اإلجراءات وسبل االنتصاف املتاحة املتعلق     االستفادة من   

اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تزيـل العقبـات الـيت قـد تعتـرض               وتطلـب       .يف إطار االتفاقية  
املــرأة الريفيــة، يف الوصــول إىل العدالــة وتــشجع الدولــة الطــرف علــى  املــرأة، مبــا يف ذلــك 

أن تعـزز عمليـا سـبل    املـساعدة مـن اجملتمـع الـدويل هبـدف تنفيـذ تـدابري مـن شـأهنا                  التماس  
 .وصول املرأة إىل العدالة 
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تنـسيق   ورغم أن اللجنة ترحب بتعزيـز اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة بإنـشاء جهـات                     - ١٤ 
بـاحترام حقـوق املـرأة يف        معنية باملسائل اجلنسانية يف بعض اإلدارات احلكومية، واملرصد املعين          

اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           قليمية لرصد    واللجنتني الوطنية واإل   ،اجلمعية الوطنية 
. قدرة هذه اآلليـة علـى أداء مهامهـا بـسبب االفتقـار إىل الـدعم                قلقة إزاء عدم    ا  ضد املرأة، فإهن  

البـشرية واملاليـة     واللجنة أيضا قلقـة إزاء عـدم تـوافر مـا يكفـي مـن الـسلطة واحلـضور واملـوارد                      
النـهوض بـاملرأة واملـساواة بـني      ية بواليتـها الراميـة إىل تـشجيع    تضطلع بفعاللكي لآللية الوطنية   

الـوزارة وغريهـا مـن اآلليـات         واللجنة قلقة كذلك إزاء نقـص التنـسيق والتعـاون بـني              . اجلنسني
 .والقضاء عليه املؤسسية فيما يتعلق بتعزيز املساواة بني اجلنسني ومنع التمييز ضد املرأة 

طريـق    الطـرف بتعزيـز آليتـها الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة عـن             وتوصي اللجنة الدولة    - ١٥
مـن املـوارد    حتديد واليات ومـسؤوليات خمتلـف العناصـر بوضـوح، وبتخـصيص مـا يكفـي          

مهامهــا بالكامــل وعلــى  البــشرية ومــوارد امليزانيــة مــن أجــل كفالــة قــدرهتا علــى أداء مجيــع 
ــق والنحــ ــى وجــه      . الالئ ــدابري عل ــك الت ــشمل تل ــي أن ت ــوفري  وينبغ ــائل  اخلــصوص ت الوس

الضرورية لتحسني وزيادة فعالية التعاون والتنسيق بـني خمتلـف اآلليـات، ولتعزيـز التعـاون            
 .اجملتمع املدين مع 

، فإهنـا   ٢٠٠٦  ورغم أن اللجنة ترحب بتنقيح السياسة الوطنية للنهوض باملرأة يف عـام               - ١٦ 
وخطـط العمـل الـسابقة       سياسات والـربامج    حتليل ألثـر الـ     وتالحظ بقلق عدم إجراء أي تقييم أ      

 .التصحيحية الالزمة املتصلة باملساواة بني اجلنسني وعدم اختاذ اإلجراءات 
أن تـضطلع بتقيـيم لـسياساهتا وبراجمهـا الـسابقة           إىل  اللجنة الدولـة الطـرف      و  دعوت - ١٧

إحـراز   دم املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني بغيـة حتديـد أوجـه الـنقص والثغـرات ومـواطن عـ             
ــال      ــربامج واألعمـ ــسياسات والـ ــا خـــضعت الـ ــيم كلمـ ــستخدم ذلـــك التقيـ ــدم وأن تـ التقـ

الدولــة الطــرف أيــضا إىل أن ترصــد بــصورة منهجيــة تنفيــذ سياســاهتا    ووتــدع . للتحــديث 
م أثرهـا ومـدى حتقيـق األهـداف املعلنـة،      باملـساواة بـني اجلنـسني، وأن تقـيّ      وبراجمها املتصلة   

وتطلـب مـن الدولـة الطـرف         .الـضرورة إىل ذلـك   يحية كلما دعت وأن تتخذ تدابري تصح  
معلومات عن أثـر الـسياسات والـربامج فيمـا يتعلـق             أن تدرج، يف تقريرها الدوري املقبل،       

 .بتعزيز املساواة بني اجلنسني
  مـــن١وتالحـــظ اللجنـــة بقلـــق عـــدم اختـــاذ أي تـــدابري خاصـــة مؤقتـــة وفقـــا للفقـــرة    - ١٨ 
 .التدابري للغرض من هذه  وعلى ما يبد عدم فهم الدولة الطرفوتفاقية،  من اال٤املادة  

ــا         - ١٩ ــة، وفقـ ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــتخدام التـ ــرف باسـ ــة الطـ ــة الدولـ ــي اللجنـ  وتوصـ
 للجنة، كجـزء مـن االسـتراتيجية        ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة      ٤ من املادة    ١  للفقرة  
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إىل  الدولـة الطـرف      ووتدع . فعلية بني املرأة والرجل   الضرورية للتعجيل بتحقيق املساواة ال     
النظر يف استخدام طائفة من التدابري املمكنة، مثـل احلـصص والنقـاط املرجعيـة واألهـداف               

 ١٤و  ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ســـيما فيمـــا يتعلـــق بالتعجيـــل بتنفيـــذ املـــواد  واحلـــوافز، وال 
 .االتفاقية من
 يف اعتمــاد مــشروع القــانون املــدين، األمــر الــذي   ويــساور اللجنــة القلــق إزاء التــأخري  - ٢٠

ــساوية مــع الرجــل يف         ــرأة مــن احلقــوق املت ــيت حتــرم امل ــة ال ــسمح باســتمرار األحكــام التمييزي ي
 .اجملاالت خمتلف
 اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن متــنح أولويــة عاليــة لالنتــهاء مــن العمليــة    وحتــث - ٢١

أن تقوم بذلك دومنا إبطاء، خالل إطار زمـين     الضرورية العتماد مشروع القانون املدين، و     
حمدد، لكي يتسىن جعل األحكام ذات الصلة متمشية مع االتفاقيـة، وعلـى وجـه التحديـد                 

 .١٦  و١٥  و١٣  و٩مع املواد 
ــه مــن األفكــار        - ٢٢ ــسم ب ــا تت ــة مب ــة األبوي ــشار األيديولوجي ــق إزاء انت ــة القل ــساور اللجن وي

. ص أدوار ومـسؤوليات املـرأة والرجـل يف األسـرة واجملتمـع            النمطية الـشديدة الترسـيخ فيمـا خيـ        
ويساورها القلق أيضا بسبب استمرار املعايري والعـادات والتقاليـد الثقافيـة الـضارة املتجـذرة يف                 
اجملتمع، ومن بينها الزجيات القسرية واملبكرة وتشويه األعضاء التناسلية لألنثـى، الـيت متيـز ضـد                 

ة ملمارســات العنــف وتــشكل عقبــات كــبرية يف وجــه متتــع املــرأة   املــرأة، وتــدمي وقوعهــا عرضــ 
 .حبقوقها اإلنسانية

وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر إىل الثقافة باعتبارها بعدا ديناميـا حليـاة                - ٢٣
. البلــد ونــسيجه االجتمــاعي، خيــضع لتــأثريات عديــدة عــرب الــزمن، ومــن مث خيــضع للتغــيري

ــة الطــرف علــى أن   ــا إبطــاء اســتراتيجية شــاملة، تتــضمن أهــدافا     وحتــث الدول ــضع دومن  ت
وجداول زمنية واضحة، لتعديل املمارسـات والـصور النمطيـة الثقافيـة الـسلبية الـيت تـضر                  
باملرأة ومتيز ضدها، أو للقضاء على هذه املمارسات والـصور، ولتعزيـز متتـع املـرأة بكامـل       

تضع آليـات رصـد للتقيـيم املنـتظم         وحتث الدولة الطرف أيضا على أن       . حقوقها اإلنسانية 
وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن تقـوم          . ملا يتم إحرازه من تقدم جتاه حتقيق األهداف املقررة        

هبذه اجلهود بالتعاون مع اجملتمع املدين، واملنظمات النسائية، والقادة اجملتمعـيني والـدينيني،             
 .ققت يف تقريرها الدوري املقبلوأن تقدم تقريرا عن التدابري اليت اختذت والنتائج اليت حت

 ملمارسـة تـشويه األعـضاء       خويف الوقت الذي تالحـظ فيـه اللجنـة البعـد الثقـايف املترسـ               - ٢٤
، ٢٠٠٠يوليـه   / متـوز  ١٠، املـؤرخ    L/2000/010/ANالتناسلية لألنثى، وترحب بإصدار القانون      

ألنثى، باإلضافة إىل تـدابري     بشأن الصحة اإلجنابية الذي حيظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية ل         
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أخــرى، مثــل حظــر القيــام بعمليــة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى يف املرافــق الــصحية، فإهنــا  
تــشعر بقلــق بــالغ إزاء اســتمرار هــذه املمارســة الــضارة ومعــدل انتــشارها العــايل، األمــر الــذي   

ــرأة واللتزامــات الدو     ــاة وامل ــسان للفت ــهاكا خطــريا حلقــوق اإلن ــة الطــرف مبوجــب  يــشكل انت ل
ويـــساور اللجنـــة القلـــق أيـــضا إزاء إفـــالت اجلنـــاة مـــن العقـــاب وتالحـــظ اللجنـــة   . االتفاقيـــة

املضاعفات الصحية اخلطـرية الـيت تتعـرض هلـا الفتيـات والنـساء جـراء ممارسـة تـشويه األعـضاء                      
 .التناسلية لألنثى، واليت تفضي، يف بعض احلاالت، إىل الوفاة

 الطــرف علــى أن ترفــع مــستويات الــوعي بقــانون الــصحة   وحتــث اللجنــة الدولــة  - ٢٥
اإلجنابية الذي حيظر مجيع أشكال تشويه األعضاء التناسلية لألنثـى، وكفالـة تنفيـذه، مبـا يف         

وحتــث الدولــة الطــرف علــى تعزيــز . ذلــك مقاضــاة املخــالفني وإنــزال العقوبــة املناســبة هبــم
الرجــل علــى حــد ســواء، بــدعم مــن جهودهــا التوعويــة والتثقيفيــة الــيت تــستهدف املــرأة و

يه األعــضاء التناســلية لألنثــى اجملتمــع املــدين والقــادة الــدينيني، للقــضاء علــى ممارســة تــشو  
وتشجع الدولة الطرف على وضـع بـرامج إلجيـاد          . حييط هبا من تربيرات ثقافية ودينية      وما

لكــسب مــصادر بديلــة للــدخل ألولئــك الــذين يقومــون هبــذه املمارســة باعتبارهــا وســيلة    
ــشهم ــضاء        . عي ــشويه األع ــة ت ــصحية ملمارس ــار ال ــة الطــرف إىل معاجلــة اآلث ــدعو الدول وت

ويف هـذا الـسياق، تـشجع الدولـة         . التناسلية لألنثى، وتقدمي الدعم الطيب ملـن يتعرضـن هلـا          
الطرف أيضا على أن تلتمس املساعدة التقنية من صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة        

 .الصحة العاملية
ويـساورها القلـق   .  اللجنة قلقة إزاء انتشار ممارسـة العنـف ضـد املـرأة والفتـاة              لوال تزا  - ٢٦

بوجه خاص إزاء ما يقع من حوادث العنف العـائلي واالغتـصاب، مبـا يف ذلـك االغتـصاب يف                    
إطــار الــزواج، ومجيــع أشــكال إســاءة املعاملــة اجلنــسية للمــرأة، وكــذلك إزاء اســتمرار وجــود   

. ة الـيت تعتـرب إنـزال العقـاب البـدين بـأفراد األسـرة، مبـن فـيهم النـساء، مقبـوال                      االجتاهات األبوي 
ويساور اللجنـة القلـق كـذلك بـسبب عـدم تـوفر معلومـات وبيانـات يف التقريـر عـن معـدالت                     
انتشار األشكال املختلفة مـن ممارسـات العنـف ضـد املـرأة، وعـدم وجـود تـشريع يعـاجل بـصفة                   

غياب الوعي العـام، فيمـا يبـدو، هبـذا االنتـهاك حلقـوق اإلنـسان        شاملة مسألة العنف العائلي، و  
 .للمرأة، وعدم توفر الدعم الكايف لضحايا العنف

وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن متـنح األولويـة القـصوى لتنفيـذ هنـج شـامل                     - ٢٧
وتــشجع الدولـة الطــرف علـى اإلفــادة   . ملعاجلـة مجيـع أشــكال ممارسـات العنــف ضـد املـرأة     

، يف هـذه اجلهـود، ومـن دراسـة األمـني العـام              ١٩لة من التوصـية العامـة للجنـة رقـم           الكام
).  Corr.1وA/61/122/Add.1 (العنف ضد املـرأة   لألمم املتحدة املتعمقة بشأن مجيع أشكال
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ــة الطــرف علــى إذكــاء الــوعي العــام مــن خــالل وســائط اإلعــالم والــربامج       وحتــث الدول
وتـدعو اللجنـة الدولـة      . ة العنـف ضـد املـرأة غـري مقبولـة          التثقيفية بأن مجيـع أشـكال ممارسـ       

الطــرف إىل تــدريب أفــراد اهليئــة القــضائية، ومــسؤويل إنفــاذ القــانون، والعــاملني يف جمــال   
ــتم مقاضــاة    والعــاملني االجتمــاعيني،  القــانون،  ــة أن ت ومقــدمي اخلــدمات الــصحية، لكفال

طلبه ذلك من جدية وسرعة، وأن ومعاقبة مرتكيب العنف ضد املرأة بشكل فعال، مع ما يت    
وتدعو الدولة الطرف إىل    . يقدم الدعم الفعال املراعي لالحتياجات اجلنسانية إىل الضحايا       

تعزيز حصول الضحايا على سبل االنتصاف القانوين، ووضع تدابري لدعم ضـحايا ممارسـة              
ث اللجنـة   وحتـ . العنف ضد املرأة، مبـا يف ذلـك املـآوي والـدعم القـانوين والطـيب والنفـسي                 

الطــرف علــى أن تقــوم دومنــا تــأخري بــسن تــشريعات بــشأن العنــف العــائلي، مبــا يف الدولــة 
االغتــصاب يف إطــار الــزواج، ومجيــع أشــكال إســاءة املعاملــة اجلنــسية، علــى النحــو    ذلــك

 اجلزء الثاين، الفصل الرابع، A/56/38انظر، (املطلوب يف التعليقات اخلتامية السابقة للجنة 
وتطلـب اللجنـة إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم معلومـات يف تقريرهـا املقبـل             ). ١٣٥الفقرة  

بشأن مـا يوجـد مـن قـوانني وسياسـات وبـرامج ملعاجلـة مجيـع أشـكال ممارسـة العنـف ضـد                         
املرأة، وبشأن آثار هذه التدابري، باإلضافة إىل البيانات اإلحـصائية والتوجيهـات عـرب فتـرة          

 . أشكال هذا العنفزمنية، املتعلقة بانتشار خمتلف
ويف الوقــت الــذي تعــرب فيــه اللجنــة عــن تقــديرها جلهــود الدولــة الطــرف الراميــة إىل   - ٢٨

مكافحــة االجتــار بالنــساء والفتيــات، ال يــزال القلــق يــساورها إزاء عــدم وجــود تــدابري كافيــة     
الدولـة  انطالقا مـن وضـع      ملكافحة هذه الظاهرة، مبا يف ذلك أسباهبا ومدى انتشارها، ال سيما            

ومن دواعي قلق اللجنة كذلك عدم تـوفر بيانـات   . الطرف باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد     
ومعلومات إحصائية عن مدى انتشار االجتار بالنساء والفتيات، ال سـيما االجتـار الـداخلي مـن                 

 .املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية
وحتث اللجنة الدولة الطـرف علـى القيـام جبهـود لتحديـد أسـباب االجتـار بالنـساء                    - ٢٩

والفتيات ومدى انتشاره من منظورها باعتبارها بلد منشأ وعبور ومقصد، ولتحديد مدى            
وتوصي الدولة الطرف بتعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالنساء          . انتشاره داخليا 

 األوضــاع االقتــصادية للمــرأة مــن أجــل القــضاء علــى وقوعهــا  والفتيــات ومنعــه، وحتــسني
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم، يف تقريرهــا  . عرضــة لالســتغالل واملتجــرين

 .املقبل، معلومات وبيانات شاملة عن االجتار بالنساء والفتيات
يـاة العامـة واحليـاة    وتعرب اللجنة جمددا عن قلقها إزاء استمرار نقص متثيل املرأة يف احل    - ٣٠

السياسية ويف مواقع صنع القرار، مبا يف ذلك اجلمعية الوطنية واحلكومـة والـسلك الدبلوماسـي                
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 إىل ٢٠٠٢وتالحــظ مــع القلــق التــدين الــذي وقــع خــالل الفتــرة مــن العــام    . واهليئــات احملليــة
نـساء يف الربملـان،      يف عدد النساء يف املواقع العليا ومواقع صنع القرار، ال سيما أعداد ال             ٢٠٠٧

 .والوزيرات، واألمينات العامات يف الوزارات
وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري مستدامة، مبا يف ذلـك مـن خـالل                 - ٣١

 من االتفاقيـة، والتوصـية العامـة للجنـة          ١ من الفقرة    ٤التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للمادة      
 بـشأن املـرأة يف      ٢٣ة، والتوصـية العامـة للجنـة رقـم           بشأن التدابري اخلاصة املؤقتـ     ٢٥رقم  

وحتث الدولة الطرف أيضا على وضع أهداف وجداول . احلياة العامة ومواقع صنع القرار
زمنية حمـددة لتـسريع الزيـادة يف متثيـل املـرأة يف اهليئـات املنتخبـة واملعينـة يف مجيـع جمـاالت                        

. لــى مجيــع املــستويات، ورصــد إجنازاهتــااحليــاة العامــة، مبــا يف ذلــك العمــل الدبلوماســي، ع
وتوصي اللجنة أيضا باختاذ مزيد من اجلهود لزيـادة أعـداد النـساء يف مواقـع صـنع القـرار                    

ويف ضـوء االنتخابـات التـشريعية املقـرر عقـدها يف            . يف اإلدارة العامة، ويف القطاع اخلاص     
محــالت لرفــع ، حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تنفيــذ   ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول

مستويات الوعي، والعمل مع األحزاب السياسية لزيادة أعداد املرشحات، ووضع برامج           
وتدعو الدولة الطـرف كـذلك إىل أن تـربز للمجتمـع      . تدريب ورصد موجهة للمرشحات   

بأسره أمهية مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية يف املواقع القيادية على مجيع مستويات صنع 
 .ل تنمية البلدالقرار من أج

وتالحظ اللجنة مع القلق أنه ال تزال هناك يف القانون املدين أحكام معينة تتنـاقض مـع         - ٣٢
 . من االتفاقية بشأن اجلنسية، كما متيز ضد املرأة الغينية٩املادة 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقوم علـى وجـه الـسرعة بإدخـال تعـديالت                  - ٣٣

 . من االتفاقية٩جلعله متفقا مع أحكام املادة على القانون املدين 
ويف الوقت الذي تالحظ فيه اللجنة مـع االرتيـاح إدراج منـاذج وظيفيـة حملـو األميـة يف         - ٣٤

منــهج مراكــز املــساعدة الذاتيــة للمــرأة، وإنــشاء كرســي للمــرأة واملــسائل اجلنــسانية واجملتمــع     
، )اليونـسكو (تحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة         والتنمية يف جامعة كوناكري تابع ملنظمـة األمـم امل         

تزال اللجنة قلقة بسبب املعدل العـايل جـدا لألميـة بـني النـساء والفتيـات، األمـر الـذي يـبني                        ال
ومـن دواعـي قلـق اللجنـة أيـضا         . ١٠جبالء أمناط التمييـز املباشـر وغـري املباشـر، يف إطـار املـادة                

 التعليم العايل، والعدد املنخفض اللتحـاق الفتيـات        العدد البالغ االخنفاض للفتيات يف مستويات     
ــات،      ــة عــن الدراســة للفتي ــة، ومعــدالت االنقطــاع العالي ــاطق الريفي باملــدارس، ال ســيما يف املن

ويـساور اللجنـة القلـق كـذلك إزاء سـوء      . ألسباب من بينها احلمل والزجيات املبكرة والقسرية  
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كافية من املدارس واملدرسني املـؤهلني، كمـا يقلقهـا        اهلياكل األساسية التعليمية واألعداد غري ال     
 .أيضا العبء االقتصادي الذي يتحمله اآلباء واألمهات يف سبيل إحلاق البنات باملدارس

 التعلـيم باعتبـاره حقـا مـن         بأمهيـة  نـشر الـوعي   وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى          - ٣٥
زمـة للتغلـب علـى املواقـف         واختـاذ اخلطـوات الال     املـرأة،  لـتمكني    وأساسـا حقوق اإلنـسان    

 بـأن توصـي   و.  من االتفاقية  ١٠ املادة   ألحكام التمييز وعدم االمتثال     تكرس اليت   التقليدية
  مجيـع مـستويات التعلـيم      علـى  الفتيات والنـساء     حصول لكفالةتنفذ الدولة الطرف تدابري     

تـدابري  ذ  مـن خـالل اختـا      الفتيـات يف املـدارس، مبـا يف ذلـك            إبقـاء  وكفالـة ،  على حنو متساو  
 للجنـة، مثـل   ٢٥ العامـة  والتوصـية  مـن االتفاقيـة   ٤ من املـادة  ١وفقا للفقرة   خاصة  مؤقتة  

 إىلوتـدعو اللجنـة الدولـة الطـرف         .  املدارس إىل بناهتم   إرسالاحلوافز لتشجيع اآلباء على     
تعلـيم  بذل كل جهد لتحسني مستوى حمو أمية الفتيات والنساء عن طريق اعتمـاد بـرامج                

  مـن  وتطلـب . الكبـار وتـدريب    ومـن خـالل تعلـيم        ظـامني الرمسـي وغـري الرمسـي،       للنشاملة  
 بعـد الـوالدة،     ن دراسـته  إكمـال الدولة الطـرف تنفيـذ تـدابري حمـددة لـتمكني الفتيـات مـن                

الدولـة  اللجنـة   وتشجع  . ن تعليمه أمامعقبات  اليت تعد    يوالقسرومكافحة الزواج املبكر    
 تعزيـز الـدعم املقـدم مـن اجملتمـع           إىل والـسعي املدين  الطرف على تعزيز التعاون مع اجملتمع       

 . من االتفاقية١٠ لتسريع االمتثال للمادة املاحنة واملنظمات الدويل
 إلغــاء، وال ســيما بعــد اإلنــاث بــني البطالــة ارتفــاع معــدل إزاءوتــشعر اللجنــة بــالقلق  - ٣٦

األعمـال ذات   النـساء يف    ركُّـز   َت و املهنيـة  التفرقـة كما تشعر بـالقلق إزاء      . املدنيةوظائف اخلدمة   
 عـدم متتـع     إزاءكمـا تـشعر بـالقلق       . قطاعات األعمال اليت ال تطلب مهـارة       و املنخفضة األجور
يف القطـاع غـري     زيـادة متثيـل املـرأة        إىل، ممـا يـؤدي       يف احلصول على فرص عمـل      باملساواة املرأة

ــ ال الــذي، الرمســي بيانــات يف معلومــات و لعــدم تــوفروتأســف اللجنــة . اجتماعيــة محايــةوفر ي
 وإجـازة  االجتماعيـة، واملزايـا   املـرأة، واملرتبـات،      ظروف عمل    ها مبا في  ،١١التقرير بشأن املادة    

  فضال عن فـرص التـدريب والتأهيـل املتاحـة للعـاطالت            العمل،، والسالمة والصحة يف     األمومة
 .عن العمل

.  مــن االتفاقيــة١١وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التطبيــق الكامــل للمــادة    - ٣٧
توصـي  و. بالعمالـة معاجلة العوائق اليت تواجهها املرأة فيما يتعلق  إىل  وتدعو الدولة الطرف    

 مبـا يف    ودعمهـا،  املـشاريع    قدرة املـرأة علـى تنظـيم       الدولة الطرف تدابري لتشجيع      بأن تنفذ 
دم  أن تقـ    إىل الدولة الطـرف  اللجنة  وتدعو  . قروضال على   واحلصول التدريب   إتاحةذلك  

 يف القطاعني ،يف تقريرها القادم معلومات مفصلة عن حالة املرأة يف ميادين العمالة والعمل        
 . املرأةأمام وعن التدابري املتخذة وتأثريها على حتقيق تكافؤ الفرص الرمسي،الرمسي وغري 
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 فإهنــا، املــرأة صــحةلتحــسني باملبــادرات الــيت اختــذت مــؤخرا  ترحــب ومــع أن اللجنــة - ٣٨
،  الــصحية الكافيــةالرعايــةعلــى خــدمات املــرأة صول حــ إمكانيــة حمدوديــة بــشأنل قلقــة تــزا ال
 سـيما  ، وال األسـرة  واملعلومات املتعلقة بتنظيم     واليت تليها  الوالدة   يف ذلك الرعاية اليت تسبق     مبا

 أثنـاء  األمهـات  إزاء اسـتمرار ارتفـاع معـدل وفيـات     اجلـزع  اللجنـة   وينتـاب . الريفيـة يف املناطق   
 انعـدام  وداللـة علـى  ،  جنـوب الـصحراء الكـربى    أفريقيـا  يف   اس، اليت تشكل أعلى نـسبة هلـا       النف

ــة ينتــابكمــا . ، وارتفــاع معــدل وفيــات الرضــع التوليــد رعايــة جتاهــات اال إزاء اجلــزع اللجن
 . النساءيف صفوفااليدز /فريوس نقص املناعة البشرية باإلصابة يف معدالت املتصاعدة

ــة الدو  - ٣٩ ــة      وحتــث اللجن ــة التحتي ــا لتحــسني البني ــى مواصــلة جهوده ــة الطــرف عل ل
 إصـالحات  منظـور جنـساين يف مجيـع         إدمـاج  إىلوتـدعو الدولـة الطـرف       . لبلديف ا الصحية  

 بالقدر  واإلجنابية اجلنسية املرأة   صحة بأن حتظى احتياجات   أيضا تكفل   وأنقطاع الصحة،   
إطـار  ك ٢٤ وتوصـية اللجنـة العامـة        ،١٢ من املادة    التامةاالستفادة  والكايف من االهتمام،    

 املناسـبة ن تتخذ الدولة الطرف التـدابري    أبصفة خاصة توصي اللجنة ب    و. هذه اجلهود لبذل  
ــةلتحــسني  ــرأة علــى  إمكاني ــة حــصول امل ــصحية واخلــدمات واملعلومــات  الرعاي ــة ال  املتعلق
حتـسني   إىلتـدعو الدولـة الطـرف       و. حصول النـساء الريفيـات عليهـا      ، مبا يف ذلك     بالصحة

تنظـيم  ب  املتعلقةدماتاخل مبا يف ذلك املعلومات وواإلجنابية، اجلنسيةتوافر خدمات الصحة   
وخــدمات خــدمات مــا قبــل الــوالدة ومــا بعــدها  إمكانيــة حــصوهلا علــى وكــذلك، األســرة
 لأللفيـة  اإلمنائيـة  إطـار األهـداف   وحتقيـق     أثنـاء النفـاس     وفيات األمهات  للتقليل من التوليد  

 حمـدد  شـامل،  بتنفيذ برنـامج  أيضاوتوصى اللجنة  . األمهات أثناء النفاس  ات  للحد من وفي  
وتـشجع الدولـة الطـرف علـى التمـاس الـدعم الـتقين مـن                . زمنيا للحد من وفيات الرضـع     

كمـا توصـي باعتمـاد بـرامج وسياسـات          . اجملاالت هذه   يف املتحدة للسكان    األممصندوق  
 حبيـث ميكـن     معقولـة،  واحلـصول عليهـا بأسـعار      وسائل منع احلمـل   ب املتعلقة املعارفلزيادة  

.  بــني الــوالداتواملباعــدة األطفــال بــشأن عــدد مــستنريةخيــارات اختــاذ للنــساء والرجــال 
 الفتيــات واســتهداف التثقيــف اجلنــسي علــى نطــاق واســع   بالتــشجيع علــىتوصــي  كمــا

عـن طريـق   ة  املنقولـ األمـراض  اهتمام خاص ملنع احلمل املبكر ومكافحة إيالءوالفتيان، مع  
 إىلكمـا تـدعو الدولـة الطـرف         . اإليـدز /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية        و االتصال اجلنـسي  

، اإليـدز /البـشرية  املناعـة فـريوس نقـص     ب  لقوانينـها وسياسـاهتا املتعلقـة       التنفيذ الفعـال   كفالة
 املتحــدة املــشترك املعــين األمــم دعــم تقــين مــن منظمــة الــصحة العامليــة وبرنــامج   والتمــاس
 . هذا الصدداإليدز يف/البشرية املناعةنقص بفريوس 

اســتحقاقات ب فيمــا يتعلــق القائمــة التمييزيــة األحكــاموتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن   - ٤٠
 .األسرة رب فقط باعتباره الزوج إىل، حيث يتم الدفع األسرة
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سـتحقاقات  ال بالنـسبة    التمييزيـة  األحكـام  إلغـاء وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٤١
 . من االتفاقية١٣، وفقا للمادة رةاألس
سـوء األوضـاع االجتماعيـة    ألن  النـساء و بـني  انتـشار الفقـر     إزاءوتشعر اللجنة بـالقلق      - ٤٢

وتـشعر اللجنـة    . املـرأة  للمرأة والتمييز ضـد      اإلنسان انتهاك حقوق    أسبابواالقتصادية من بني    
 املترديـة  املعيـشية  أوضـاعها  إىللنظر  ، وال سيما با   الريفية املرأة حالة   إزاء  على حنو خاص   بالقلق

ــالرعايــةوحــصوهلا علــى ، متكنــها مــن اللجــوء إىل القــضاء وعــدم   األراضــي ة الــصحية، وملكي
 إزاءكمـا تعـرب عـن قلقهـا         . اجملتمعيـة  واخلـدمات    االئتمانيـة ، والتـسهيالت    واملرياث، والتعلـيم  

 الــضمانات إىلثـل االفتقـار   ، م يف احلـصول علـى القــروض  املـرأة العوائـق العمليـة الـيت تواجههــا    
 . الزراعيةباألنشطة التقليدية ات القروضمؤسسعدم اهتمام  أو
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى جعــل تعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني عنــصرا      - ٤٣

  مـن  تخفيـف ال إىل اهلادفـة  الوطنيـة، وال سـيما تلـك         اإلمنائية خططها وسياساهتا واضحا من   
ــدة ــس  ح ــة امل ــر والتنمي ــى    و. تدامة الفق ــة الطــرف عل ــا خاصــا   أنحتــث الدول ــويل اهتمام  ت
وقــدرهتا علــى  مــشاركتها يف عمليــات صــنع القــرار يكفــل، مبــا الريفيــةحتياجــات املــرأة ال

التعلــيم واخلــدمات الــصحية والتــسهيالت  حــصوهلا علــى  ، والقــضاء إىل الكامــل اللجــوء
 للقـضاء علـى مجيـع       املناسـبة ري  كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التداب       . االئتمانية
وتــدعو اللجنــة الدولــة .  األرض ووراثتــهاة التمييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق مبلكيــ أشــكال
. خطـط واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر          منظور جنـساين يف مجيـع        إدراج كفالة إىلالطرف  

 درجوأن تـ   الريفيـة  املـرأة    حالـة توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف جبمع بيانـات عـن            و
 . املقبلالدوري تقريرها يفهذه البيانات وحتليلها 

، مثـل   يف القـانون املـدين    الـسارية    التمييزيـة  األحكـام  خمتلـف    إزاءوتشعر اللجنة بـالقلق      - ٤٤
 الرجـل   أن ومفهـوم ؛  ) عامـا  ١٨(الرجـال   سـن    مـن    أكثـر )  عامـا  ١٧(املرأة  اخنفاض سن زواج    

ــ وعلــى هــذا النحــو حيــدد مكــان   األســرةهــو رب   حبــضانةاألحكــام املتعلقــة  و؛  األســرةةإقام
 . الزواجأثناءتقاسم املسؤوليات يف  القاصرين وعدم املساواة األطفال

ــى    - ٤٥ ــة الطـــرف علـ ــة الدولـ ــالءوحتـــث اللجنـ ــة إيـ ــأولويـ ــراع ة عاليـ ــاد ب لإلسـ اعتمـ
 أحكــام مــع متماشــية الــصلة أن تــصبح األحكــام ذاتجــل أالقــانون املــدين مــن   مــشروع
 زيادة جهودها إىلوتدعو اللجنة الدولة الطرف .  من االتفاقية١٦ و ١٥  و٢ و ١ املواد

 .تحقيق االمتثال الكامل ألحكامهال اإلصالح هذا أمهيةلتوعية الرأي العام حول 
ــة   - ٤٦ ــر مل يقــدم بيانــات  نألوتأســف اللجن ــإحــصائية التقري ــوع  ة كافي  مــصنفة حــسب ن

 الـيت  والرجـل يف مجيـع اجملـاالت         املـرأة اة بـني    عن التنفيـذ العملـي ملبـدأ املـساو        و ،والعرقاجلنس  
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  معلومـات كافيـة عـن اآلثـار والنتـائج الـيت            ألن التقريـر مل يقـدم     كما تأسـف    . تشملها االتفاقية 
 .املتخذةاملتعلقة بالسياسات التدابري و ية القانون التدابرياحترامما يتعلق بحتققت يف 

 والتمـاس  البيانـات، مـع   املتعلـق جب  ا  وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظامهـ        - ٤٧
 حـسب نـوع اجلـنس يف        املصنفة هذه البيانات    وإدراج الدويل، من اجملتمع    التقنيةاملساعدة  

 أثـر  عمليـات تقيـيم      بـإجراء كما توصي بأن تقـوم الدولـة الطـرف بانتظـام            . تقريرها القادم 
 األهــدافاملتخــذة التــدابري حتقــق  أن لكفالــة وسياســاهتا وبراجمهــا  التــشريعية إصــالحاهتا
 . تبلغ اللجنة بنتائج هذه التقييمات يف تقريرها املقبلوأناملرجوة، 

ــاري         - ٤٨ ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت ــة الطــرف عل ــة الدول ــشجع اللجن وت
 ممكـن، قـرب وقـت   أ يف  تقبـل،  وأن التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال التفاقيه القضاء علـى مجيـع       

 . االتفاقية املتعلقة مبوعد اجتماع اللجنة من٢٠ من املادة ١ الفقرةتعديل 
ــذها اللتزاماهتــا       - ٤٩ ــة الطــرف علــى االســتفادة بالكامــل، يف تنفي ــة الدول وحتــث اللجن

ــة،  ــيجني،  مــن إعــالنمبوجــب االتفاقي ــة، اللــذين يعــززان  ومنــهاج عمــل ب أحكــام االتفاقي
 .املقبل تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري أن الدولة الطرف إىلوتطلب 

 ال غـىن عنـه لتحقيـق        أمـر  لالتفاقيـة  التنفيـذ الكامـل والفعـال        أنكما تؤكد اللجنة     - ٥٠
ــة األهــداف ــة اإلمنائي ــدعو و. لأللفي ــراز أحكــام  منظــور جنــساين  إدمــاج إىلت ــة وإب  االتفاقي
 الدولـة   إىل وتطلـب    لأللفيـة،  اإلمنائيـة  األهـداف  حتقيـق    إىل الرامية يف مجيع اجلهود     بوضوح
 . تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلنأالطرف 

الدوليـة  اإلنـسان    على صكوك حقوق     هاتصديقلوتثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٥١
متتـع  يعـزز   الـصكوك  الطـرف هبـذه   ةالدولـ اللجنـة أن التـزام   وتالحـظ   . )١(السبعةالرئيسية  

 .ياة احل مجيع جوانبيف األساسيةواحلريات اإلنسان حبقوق املرأة 
 إلطـالع  علـى نطـاق واسـع يف غينيـا           اخلتاميـة  هذه التعليقـات     نشروتطلب اللجنة    - ٥٢

 النــسائيةالنــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون والــسياسيون والربملــانيون واملنظمــات   
 وقانونــا ال املــساواة فعــلكفالــةخــذت اخلطــوات الــيت اُتعلــى ، اإلنــسانومنظمــات حقــوق 

 ،خاصــةبــصفة و.  الــيت يلــزم اختاذهــا يف هــذا الــصدد األخــرىللمــرأة، وكــذلك اخلطــوات
_________________ 

 والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة ،العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة )١( 
 واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع ،ل التمييــز العنــصري واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكا ،والــسياسية

ــرأة    ــز ضــد امل ــة أو ال     ،أشــكال التميي ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــية   واتفاقي ــة القاس عقوب
 واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين               ، واتفاقية حقـوق الطفـل     ،املهينة الالإنسانية أو  أو

 .وأفراد أسرهم
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 فـضال عـن اجملتمـع    اجلهات، مجيع تضم عقد ندوة عامة   علىتشجع اللجنة الدولة الطرف     
 الدولــة إىل وتطلــب اللجنــة اخلتاميــةاملــدين ملناقــشة وعــرض التقريــر ومــضمون التعليقــات  

ــام تواصــل أن الطــرف  ــشر االتفاقيــ علــى نطــاق واســع،  القي ــاري  ة بن وبروتوكوهلــا االختي
 الثالثـة   ةيئن ومنـهاج عمـل بـيجني ونتـائج الـدورة االسـتثنا            لتوصيات العامة للجنة وإعال   او

املــــساواة بــــني اجلنــــسني : ٢٠٠٠عــــام املــــرأة ”املعنونــــة والعــــشرين للجمعيــــة العامــــة، 
  ومنظمـات  النسائيةملنظمات  وخاصة على ا  “ والسالم يف القرن احلادي والعشرين     والتنمية
 .اإلنسان حقوق
 يف تقريرها الدوري املقبل مبوجب      أن تستجيب وتطلب اللجنة من الدولة الطرف       - ٥٣

وتـدعو اللجنـة   .  هـذه  اخلتاميـة  التعليقات   يفلشواغل املعرب عنها    ل من االتفاقية    ١٨املادة  
ــرف   ــة الطـ ــدوري   إىلالدولـ ــا الـ ــدمي تقريرهـ ــسابع، تقـ ــه   الـ ــد تقدميـ ــني موعـ ــذي حيـ   يفالـ

 يف حيـــني موعـــد تقدميــــه   الـــذي  الـــدوري الثــــامن،  وتقريرهـــا  ،٢٠٠٧ ســـبتمرب /أيلـــول 
 .٢٠١١ عام يف يف تقرير موحد ،٢٠١١سبتمرب /أيلول

 


