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 الـسيدة  ،يف غياب السيدة شـيمونوفيتش، تولـت نائبـة الرئيـسة     
 . رئاسة اجللسة،غاسبار

 .٠٥/١٥ افتتحت اجللسة الساعة 
ــة   ــارير املقدم ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال  م

 )تابع ( من االتفاقية١٨ املادة
ــ  ــة املوحــــــدةريراالتقــــ  الرابــــــع واخلــــــامس  الدوريــــ

ــا والـــــسادس ــابع (لغينيـــ  CEDAW/C/GIN/4-6 ( )تـــ
 )Add.1  وCEDAW/C/GIN/Q/6 و

ــا   بنــاء علــى  - ١ دعــوة الرئيــسة، جلــس أعــضاء وفــد غيني
 .مائدة اللجنة إىل

 ٩ إىل ٧املواد 
ــوالـــسيدة أري - ٢ ــا (بـ ــئلة ،قالـــت): غينيـ  ردا علـــى األسـ

 يف االجتمــاع الــسابق املتعلــق ٩ إىل ٧املطروحــة حــول املــواد 
ــساء وصــنع القــرار    تقليــد كــان  النــسائيةزعامــة ال، إن اتبالن

، أجـرت   ٢٠٠٠ويف عـام    . موجودا منـذ مـدة طويلـة يف غينيـا         
وزارة الــشؤون االجتماعيــة والنــهوض بــاملرأة والطفــل دراســة  

، ولقيـت  اتها يف صنع القرارتدور املرأة ومكان عن  تشخيصية  
. ليهـا الـرد ع  هذه الدراسة اهتماما كبريا ممـا دعـا احلكومـة إىل            

وكــان يف احلكومــة الــسابقة ســت نــساء يف الــوزارة، وشــغلن   
صب مثل وزارة اخلارجية والبيئة والتجـارة، ال جمـرد وزارة           امن

مت إجـراء   و. الشؤون االجتماعية، اليت ُيحتفظ هبا عـادة للنـساء        
 عــدد الوظــائف   قلــصاحلكومــة احلاليــة ممــا   تغــيري يف شــكل  
ــه اخنفــــض عــــدد النــــساء  ١٩ إىل ٣٢الوزاريــــة مــــن  ، وعليــ

 . الوزيرات من ست إىل ثالث وزيرات
عـدد النـساء يف الربملـان       على  وقد طرأت زيادة طفيفة      - ٣
 اجلهـــود املبذولـــة لتوعيـــة النـــساء بالعمليـــة االنتخابيـــة  فـــضلب

مات غري احلكومية لتأمني بطاقات هويـة وأوراق        وجهود املنظ 
ــسجيل ألغــراض       ــسماح هلــن بالت ــن أجــل ال ــساء م ــة للن قانوني

ويوجد يف الوقت الراهن امـرأة واحـدة يف منـصب           . التصويت
. حـــاكم إقليمـــي وثـــالث نـــساء علـــى رأس ثـــالث حمافظـــات

وتعمـــــل الـــــوزارة مـــــن أجـــــل إعـــــداد انتخابـــــات كـــــانون 
ــسمرب /األول ــساعدة ٢٠٠٧ديـ ــة   مبـ ــري احلكوميـ ــات غـ املنظمـ

الدوليــة والتحالفــات النــسائية داخــل األحــزاب الــسياسية مــن   
وسينجم عن هذه اجلهـود خطـة عمـل         . أجل توحيد صفوفهن  

 . هتدف إىل زيادة مشاركة النساء يف احلياة السياسية
 ١٤ إىل ١٠املواد 

قالت إن املـشاكل الـيت تواجـه غينيـا يف           : السيدة شن  - ٤
وفـــة جيـــدا، ومـــع ذلـــك مت ختفـــيض     القطـــاع الـــصحي معر 

ــة مبقــدار النــصف بــني عــامي     ــصحية يف امليزاني املخصــصات ال
 مليون فرنـك غـيين إىل       ٨٦، فاخنفضت من    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٣

ــون٤٠ ــأيت     .  ملي ــصحية ي ــربامج ال ــل ال وســألت إذا كــان متوي
بــصفة رئيــسية مــن املــصادر الدوليــة أو إذا كانــت احلكومــة       

 يف ٧٠وإذ إن . لـــصحيملتزمـــة حبـــل مـــشاكلها يف القطـــاع ا
املائة من السكان يعيـشون يف املنـاطق الريفيـة، ومعظـم النـساء              
ــق      ــود أن تعــرف الطرائ ــات، قالــت إهنــا ت ــاطق أمّي يف هــذه املن
املبتكرة اليت مت إجيادها مـن أجـل تعلـيم هـؤالء الـسكان ونـشر                

 . املعلومات بينهم
قالــت ينبغــي أن يكــون تعلــيم مجيــع  : الــسيدة ســيمز - ٥

ت علــى رأس األولويــات مبـا أن دراســات البنــك الــدويل  الفتيـا 
ــساواة بـــني      ــدون املـ ــة بـ ــق التنميـ ــن حتقيـ ــه ال ميكـ أظهـــرت أنـ

 نـوع مـن اجلـو املميـز حيـيط           ودوعلى الرغم من وجـ    . اجلنسني
تقــان القــراءة والكتابــة إال أن النــاس يــستطيعون نقــل   بفكــرة إ

ــإن اجلهــود       ــه ف ــوم، وعلي ــة كــل ي ــارفهم الراســخة والغريزي مع
فيـتعني علـى   . لتعليمية ينبغي أال تقتصر على الناحية األكادميية ا

فري املوارد الالزمة لتمكني    احلكومة أن تكون على استعداد لتو     
 . ات من االلتحاق باملدارس شأهنن يف ذلك شأن البننيالبن
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 يف معـرض إشـارهتا إىل املـادة         ،قالـت : السيدة نويبـار   - ٦
يف أن تعــرف املزيــد عــن    املتعلقــة بالعمالــة، إهنــا ترغــب    ١١

ــة األمومــة     ــاول موضــوع محاي أحكــام قــانون العمــل الــذي يتن
وتتـساءل اللجنـة إذا كانـت     . ويؤيد فكرة األمهـات العـامالت     

هناك أية أحباث وحتليالت ودراسات قد أجريـت علـى أسـاس            
البيانــات واإلحــصاءات الــيت مت مجعهــا مــن خــالل مــشروع       

تود أن تعرف أيـضا املزيـد      و. تعزيز األنشطة االقتصادية للمرأة   
عن متتع املرأة حبقوقها القانونية فيمـا يتعلـق بترقيتـها علـى قـدم              

 . املساواة مع الرجل
ســألت إذا كــان يــتم رصــد ممارســات : الــسيدة بــاتني - ٧

أرباب العمل التمييزية يف جماالت مثـل التعيينـات، والترقيـات،           
 مـن   ك، وذلـ  واالستحقاقات، والتمييـز بـسبب الوضـع العـائلي        

خالل هيئة مثل مفتشية العمل، وإذا كان هذا الرصد ميتـد إىل            
وهنــاك حاجــة إىل مزيــد مــن املعلومــات عــن . القطــاع اخلــاص

التدابري الرامية إىل حتسني مستوى مهـارات النـساء مـن خـالل             
التدريب وإعادة التدريب والتخلص مـن الفـصل بـني اجلنـسني         

األجـور بـني    يف  رق  يف الوظائف، فضال عن الوضع املتعلق بالف      
وتـود أن تـرد يف التقريـر القـادم بيانـات عـن              . النساء والرجـال  

وأخـريا،  . الصحة املهنية والـسالمة املهنيـة، والتحـرش اجلنـسي          
ســألت إذا كانــت هنــاك خطــط لتعــديل األحكــام التمييزيــة يف 
نظام الضمان االجتماعي املتكامل الذي حيرم املرأة من فوائـده      

 .س األسرة املعيشيةألن الرجل يعترب رأ
تمكني املـرأة   لـ قالت إن التعليم أداة     : السيدة بيمينتيل  - ٨

ت إذا كانت املنـاهج الدراسـية   لأيف احلياة اخلاصة والعامة، وس 
ــساء بوصــفها    ــوق الن ــاول موضــوع حق ــا  تتن ــن حق ــوق م حق

 ةعاجلــم يــتم هبــا ومــن املفيــد معرفــة الطريقــة الــيت     . اإلنــسان
 والتعامــل مــع ،ية واإلجنابيــةموضــوع الــصحة واحلقــوق اجلنــس

، يف املـدارس    اإليـدز والوقايـة منـه     /فريوس نقص املناعة البشرية   
وتصف الردود على قائمة القـضايا عـددا مـن التـدابري       . كذلك

اإليــدز، ومــن /املتخــذة ملكافحــة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية
 . املفيد معرفة نتائج هذه التدابري

ها خـبرية، إنـه يـسرها      قالت، متحدثـة بـصفت    : الرئيسة - ٩
أن تسمع أنـه مت إنـشاء إدارة لـشؤون املـرأة وقـسم للدراسـات        

 سد الـنقص يف    النسائية يف جامعة كونـاكري، األمـر الـذي سيـ          
 . لنساءاملتعلقة بااملتاحة يف البلد وكادميية األحباث األ
يــتعني تقــدمي مزيــد مــن    إنــه قالــت : الــسيدة بيغــوم  - ١٠

 املـرأة الريفيـة علـى االئتمانـات         املعلومات عن إمكانية حصول   
وتريـد أن تعـرف نـوع احملاصـيل الـيت تنتجهـا             . وملكية األرض 

املزارعات، ومـا الـذي ُيعتـزم عملـه لتـسهيل إمكانيـة وصـوهلن         
وينبغــي إعطــاء . إىل األســواق علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين

ــرص       ــاد ف ــرامج إجي ــيني يف ب ــد التع ــساء عن ــة للن ــل الاألولوي عم
 . ليةاحمل
ــا  - ١١ ــا(الــسيدة كاب ــه مت يف عــام  ): غيني  ٢٠٠٧قالــت إن

 وينبغـي   ،ختصيص مخسة يف املائة مـن امليزانيـة الوطنيـة للـصحة           
ــسبة     ــصل إىل ن ــة لت ــساعدة اخلارجي ــزداد امل ــة، ١٥أن ت  يف املائ

 يف املائة من ميزانية الـصحة      ٢٥وسوف تشكل رعاية األمومة     
ــدى . هــذه ــة ثــالث اســتراتيجيات ول صال خطــط اتــ : احلكوم

متكاملة من خالل استعمال وسائط اإلعالم ومحـالت التوعيـة        
ــام     ــة بــشأن موضــوع تنظــيم األســرة؛ وقي لتثقيــف املــرأة الريفي
القابالت واجلهات اليت توفر الرعاية الصحية بتوزيع الـرافالت         
يف القـــرى يف كـــل أحنـــاء البلـــد حيثمـــا يـــتم توزيـــع األدويـــة؛  

وهــي عمليــة ال وإشــراك الرجــل كــشريك يف تنظــيم األســرة،  
ن وزارة وأضــــافت أ.  يف املائــــة مــــن األزواج٦ميارســــها إىل 
ت بـــشكل كامـــل منـــاهج التثقيـــف اجلنـــسي يف التعلـــيم نقحـــ

والتمــريض كليــات الطــب  املــدارس االبتدائيــة والثانويــة ويف   
مبـــشاركة مرشـــدين يف الدراســـات الـــصحية علـــى الـــصعيد      

 . اإلقليمي
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ــا  - ١٢ ــسيدة بامب ــا (ال ــت إن ): غيني ــاح يف  قال ــف مت التثقي
ــشرية     ــة الب ــريوس نقــص املناع ــدارس يف مواضــيع ف ــدز، /امل اإلي

بـرامج خاصـة لتـدريب      أيضا  وهناك  . وتنظيم األسرة، واجلنس  
ــاء يف  ــال اآلبـ ــرة  جمـ ــيم األسـ ــة وتنظـ ــصحة العائليـ ــى . الـ وترعـ

احلكومة احلمالت اإلعالميـة باللغـات الوطنيـة مجيعهـا، حبيـث            
. عـن علـى خمـاطر مـرض اإليـدز     لتستطيع النساء يف البلد أن يطّ   

وتتـــألف امليزانيـــة الوطنيـــة ألغـــراض اإليـــدز مـــن خمصـــصات   
 دوالر، وتربع من صندوق النقـد       ٢٠٠ ٠٠٠حكومية قدرها   

أما فيمـا يتعلـق بالنتـائج       .  دوالر ٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠الدويل قيمته   
امللموسة اليت مت حتقيقها، فمـن الـصعب تقيـيم انتـشار الـسلوك        

ــدز  ــأثري احملرمــات  املــسؤول يف جمــال اإلي . ، فــضال عــن شــدة ت
وتسعى احلكومة إىل إشراك القطاع اخلاص يف مكافحة مرض         

 ،اإليــدز، وتقــدم املنظمــات غــري احلكوميــة الدوليــة ووكــاالت 
 األموال واملساعدة إلنشاء عيـادات ملعاجلـة        ،مثل البنك الدويل  

وتتلقى النساء أدوية وقائية ملرض اإليدز شـأهنن        . مرض اإليدز 
 . شأن الرجاليف ذلك 

قالت إن احلكومة، من أجل مساعدة      : السيدة توري  - ١٣
املـــرأة الريفيـــة علـــى اخلـــروج مـــن الفقـــر، قامـــت يف الـــسنتني 

ــني    ــدوالرات مــن املاضــيتني بتخــصيص عــدة بالي يف شــكل ال
 يف القطــاع غــري الرمســي، وحتــاول ائتمانــات للنــساء العــامالت

ناعة صــبغ توجيههــا إىل ميــادين مثــل مــصائد األمســاك، وصــ     
ويف إطار التزاماهتا باألهداف اإلمنائيـة      . األنسجة املدرة للدخل  

لأللفية، حتاول احلكومة، مع شركاء يف جمال التنمية، مساعدة         
.  امـرأة يعـشن يف فقـر مـدقع يف غينيـا العليـا              ٨ ٠٠٠أكثر من   
مــشروعا صــغريا ميولــه صــندوق األمــم املتحــدة       ٤٨وهنــاك 

علـى بـدء    ن أجل مـساعدة النـساء       لتمويل املشاريع اإلنتاجية م   
مــشاريعهن التجاريــة الــصغرية بعــد تلقــي التــدريب الــالزم يف   

 وتتلقـى هـذه املـشاريع    .تنظيم املشاريع والتوعيـة باإليـدز    جمال  
ويقــوم شــريك إيطــايل   . أمــواال مماثلــة مــن مــصارف القــرى    

برعاية محلة التوعية يف املنطقة اليت اجتاحتها القوات املتمـردة،          

 امــرأة يف ســنتني متتــاليتني مــن  ١ ٨٠٠ت أكثــر مــن واســتفاد
ــسائية مــن أجــل      ــدأهتا اجلماعــات الن ــة الــيت ب دروس حمــو األمي

 . تعزيز االعتماد على الذات
ــروض      - ١٤ ــة يف شــكل ق ــصفة عام ــات ب ــأيت االئتمان وال ت

  اسـتثمارا حمليـا نـسبته     ائتمانات صغرية تتطلب  يف شكل   ولكن  
 هاعـضاؤ أ و ،لنـسائية يف القريـة    وتقوم القيـادات ا   .  يف املائة  ٣٠

 بإعـداد كـل مـشروع حملـي قبـل           ،يـات يف كثري من األحيان أمّ    
كمـا أن لتـسويق املنتجـات       . تقدميه إىل املـاحنني للموافقـة عليـه       

. أمهيــة رئيــسية، ويــتم االســتفادة مــن مجيــع الفــرص املتاحــة       
ــدويل للمــرأة مــثال،   مبناســبةو ــوطين وال ــوم ال ــام معــارض   الي  تق

فيها عرض املنتجات اليت أنتجتها النـساء حمليـا يف          وأسواق يتم   
 . هلا كل أحناء البلد، وتقوم صاحبات املشاريع بالترويج

إن تعليم املرأة يشكل    قالت  ): غينيا (السيدة تراوري  - ١٥
ــن        ــذهلا للحــد م ــيت تب ــود ال ــة يف اجله ــسبة للحكوم ــة بالن أولوي

ات الفرصــة للفتيــ إتاحــة هــوواهلــدف . التفــاوت بــني اجلنــسني
ــا ل ــها ؤاللتحــاق باملــدارس، وإبق . هن فيهــا إىل أن يتخــرجن من

شكل عــامال ينبغــي التعامــل تــوإن أميــة عــدد كــبري مــن األهــل 
. معه، ألن استعدادهم إلرسال بناهتم إىل املـدارس أمـر حاسـم           

ويف .  بــالواقعيــد علــى نوعيــة تعلــيم النــساء وصــلته ويــتم التأك
 يف  ٨٦نـات مقابـل      يف املائة مـن الب     ٧٠الوقت الراهن، يذهب    

واخنفض عدد البنات الاليت يبقني     . املائة من البنني إىل املدارس    
يف صــفوفهن اخنفاضــا كــبريا بــسبب الــسياسة اجلديــدة القائمــة 

وارتفـع عـدد    . على االنتقال إىل الصف األعلى بصورة تلقائيـة       
 إىل ٢٠٠٣ يف املائــة يف عــام ١٦النــساء يف التعلــيم العــايل مــن 

 . ٢٠٠٦ عام  يف املائة يف٥٠
والربناجمان احلكوميان الرئيسيان مها برنامج حمـو أميـة           - ١٦

، ومبوجبه قـام متطوعـون حملـو        ) من التقرير  ٦٥صفحة  (النساء  
 امـرأة يف كـل أحنـاء البلـد          ١٠٠ ٠٠٠األمية بتعلـيم أكثـر مـن        

ــراءة ــىت اآلنالقـ ــساء    حـ ــن النـ ــوعني مـ ــؤالء املتطـ ــع هـ . ، وربـ
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حمـو  والربنامج الثـاين هـو برنـامج املـساعدة الذاتيـة ومبوجبـه مت               
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . عمـل لل امرأة إلعدادهن    ٤٠ ٠٠٠أمية  

 غـري الرمسيـة للفتيـات الـاليت         “الفرصة الثانية ”مسحت مدارس   
ــارهن بــــني   ــراوح أعمــ ــة  ١٥ و ٩يتــ ــركن الدراســ ــنة وتــ  ســ

 .  ثالث سنوات إىل املدارس النظامية مرة أخرىبالرجوع بعد
 أن مجيع بـرامج حمـو       ٢٠٠٥وأظهر تعداد سكان عام      - ١٧

 يف املائــة تقريبــا مــن النــساء يف املــدن  ٤٠: األميــة هــذه أمثــرت
ــل  ــراءة     ٧٣مقاب ــستطعن الق ــدن ي ــن الرجــال يف امل ــة م  يف املائ

اآلن، كمـــا أن ســـتة يف املائـــة مـــن النـــساء يف الريـــف مقابـــل  
ــراءة    ٢٥ ــستطعن القــ ــال يف الريــــف يــ ــن الرجــ ــة مــ . يف املائــ

وشجعت برامج الـدعوة اجلاريـة الـسلطات احملليـة علـى تعـيني              
 ونتيجــة ذلــك أصــبحت امــرأة اآلن ،نــساء يــشعرن باملــسؤولية

 .  وامرأة أخرى رئيسة برنامج املنح الوطنية،رئيسة جامعة
 متيـز   قالت إن قوانني العمل ال    ): غينيا (السيدة بريييت  - ١٨

ضد املرأة فيما يتعلق باملرتب والتعيني يف الوظائف احلكوميـة،          
 ولكن تظل املرأة ممثلـة متثـيال ناقـصا بـسبب التقاليـد والتحامـل              

مناصـب  لـشغل   تقـدمن   يغري أن عددا أكرب مـن النـساء         . عليها
 وازداد عدد النساء يف الوظـائف       .اإلدارة التقنية وغري التقليدية   

أمـا فيمـا    .  يف املائـة   ٢٦ إىل أكثر من     ٢٠٠٧احلكومية يف عام    
يتعلــق بظــروف العمــل، فــال يــتم فــصل النــساء إذا أصــبحن        

ــة      ــة أشــهر إجــازة أموم ــى ثالث . حوامــل وحيــصلن مجــيعهن عل
داخـل إدارة شـؤون املـرأة برصـد عمـل           وتقوم مراكز التنـسيق     

. ، وتــــساعدها يف ذلــــك املنظمــــات غــــري احلكوميــــة النــــساء
توعيـة  الوضع، وجتـدد محـالت      وتستعرض احلكومة كل سنة ال    

 . لتشجيع النساء على التقدم لشغل املناصب التنفيذية
 ١٦ و ١٥املادتان 

إنه يؤمل أن التعديل الذي أدخـل       قالت  : السيدة شن  - ١٩
 سـيجعل   ٢٠٠٨على القـانون املـدين واملقـرر اعتمـاده يف عـام             

 سنة لكـل مـن الرجـال والنـساء، وميـنح املـرأة              ١٨سن الزواج   

ويبـدو  . ة املـساواة يف جمـال احلـضانة وامللكيـة واملـرياث           املتزوج
من التقرير أن زواج األطفال، وإن مل يكن معترفـا بـه قانونيـا،         

ويــتعني علــى احلكومــة أن تــستخدم . ال يــزال يــشكل مــشكلة
ــا  الفرصــة  ــيت يتيحه ــن أجــل مجــع     ال ــل م ــسكان املقب ــداد ال تع

ت العنـف   البيانات عن األعمار الفعلية للزواج فضال عن حاال       
وينبغــي احلــصول علــى بيانــات موزعــة حبــسب نــوع  . العــائلي

ــادين   ــع امليـ ــنس يف مجيـ ــصحة،  –اجلـ ــة، والـ ــيم، والعمالـ  التعلـ
 . والعمل داخل األسر املعيشية، وتربية األطفال

أعربت عن قلقها ألن اعتماد مـشروع       : السيدة باتني  - ٢٠
قـارير  القـانون املـدين يتطلـب وقتـا طـويال، علمـا بأنـه، وفقـا لت        

وردود الوفد نفسه، كان قد مت إعداد مـشروع القـانون املـدين     
منذ أكثر من مخس سـنوات، ومل يتقـرر اعتمـاده حـىت كـانون               

ــ. ٢٠٠٨ديـــسمرب / األول ــة  وإن َسـ ــرورة ملحـ ــانون ضـ ن القـ
 يف املائة من سـكان غينيـا        ٥٣وينبغي منحه األولوية نظرا ألن      

ل زواج يعـــانون مـــن خمتلـــف حـــاالت الظلـــم االجتمـــاعي مثـــ
األطفــــال، والــــزواج القــــسري، وقــــوانني املــــرياث وامللكيــــة  

 . وحضانة األطفال اليت متيز ضد املرأة
قالت، متحدثـة بوصـفها عـضوا يف اللجنـة،          : الرئيسة - ٢١

: إن اجملتمع الغيين يعمل على مـا يبـدو ضـمن نظـامني قـانونيني          
ــانون مــدين قــدمي مــا زال ينتظــر، علــى مــا يؤمــل، إصــالحه      ق

وسـألت كيـف يـتم البـت يف أي نـوع            .  وقانون عريف  بسرعة؛
ــنقح       ــدين امل ــانون امل ــه، وإذا كــان الق ــتم تطبيق ــانونني ي مــن الق

 . املقبل سيطبق على السكان مجيعهم
إن إصــالح القــانون  قــال ): غينيــا (الــسيد تــراوري  - ٢٢

املدين مهمة هائلة، ولكن بفضل اجلهود املـشتركة الـيت بذلتـها            
اعية ووزارة العـدل ومـسامهة املنظمـات        وزارة الشؤون االجتم  

غري احلكومية النسائية، مت إحراز تقدم كبري للتأكد من احتـرام       
ــنقح     ــانون امل ــال يف الق ــرأة واألطف ــوق امل ــة  . حق ــا التفاقي ووفق
 سـنة بالنـسبة     ١٨حقوق الطفل مثال، مت رفع سـن الـزواج إىل           
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وأقـر بـأن النـساء مـا زلـن يعـانني            . لكل من الشباب والفتيـات    
ــة اســتعراض      ــى أن عملي ــد عل ــه كــرر التأكي ــز ولكن  مــن التميي

ــانون ــضرورة القـ ــة بالـ ــة طويلـ ــالزواج  .  عمليـ ــق بـ ــا يتعلـ وفيمـ
القسري وتعدد الزوجات، فإن تسجيل هذا النوع من الـزواج       
ينطوي على الـسجن ملـدة تتـراوح بـني مخـس وعـشر سـنوات                
 . للمسؤولني الذين يسجلون أو يؤدون هذا النوع من الزواج

وعلى الرغم من وجود نوعني مـن القـوانني يف غينيـا،             - ٢٣
ال يتم االحتجاج بالقـانون العـريف إال يف الـشؤون العائليـة ويف              

جتد النساء شجاعة كافية للجـوء إىل    بعض اجملتمعات حيث ال   
وأكد للجنة أن ما من شخص يف غينيا سوف حياكم           . احملاكم

ــة حيــث يــسو    ــة والديني د القــانون علــى أســاس القــوانني العرفي
 . ١٩٥٨ املدين كما هو احلال منذ عام

قالت إن وزيرة العـدل وحقـوق       ): غينيا (السيدة نايب  - ٢٤
لـع اطالعـا كـامال علـى املـسائل          اإلنسان وهي امرأة سوف تطّ    

وزيــرة العــدل تقــوم هــي واملثــارة يف اجتمــاع اليــوم، وســوف  
للتأكــد مــن أن  الالزمــة طــوات باختــاذ اخلوحقــوق اإلنــسان  

 . ون املدين املنقح سوف يرى النورالقان
ــد  : الـــسيدة شـــن - ٢٥ ــة اقتراحـــات إىل الوفـ قـــدمت ثالثـ

أن يطلــع علــى الدراســة املتعمقــة لألمــني العــام بــشـأن   : الغــيين
؛ وأن )A/61/122(مجيــع أشـــكال العنـــف املوجـــه ضـــد املـــرأة  

ــوز       ــع ال ــات م ــا باملعلوم ــا وغني ــا ثقافي ــدى عام ــنظم منت  ترااي
مية ووسـائط اإلعـالم ملناقـشة التعليقـات     واملنظمات غري احلكو 

ة وفعالــة مثــل مركــز اخلتاميــة للجنــة؛ وأن يــضع آليــات بــسيط 
ــشكاوى لدراســة  ــشأن    لل ــساء ب ــا الن ــدم هب ــيت تتق ــشكاوى ال  ال
 . العنف أو التمييز

ســــألت إذا كــــان التــــصديق علــــى : الــــسيدة بــــاتني - ٢٦
قـرة  تعديل علـى الف   الالربوتوكول االختياري لالتفاقية واعتماد     

اجلديــدة  ما إىل احلكومــة ســوف يــتم تقــدميه٢٠ مــن املــادة ١
كما أن بروتوكـول امليثـاق األفريقـي بـشأن          . مالكي تنظر فيه  

حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب فيما يتعلق حبقـوق املـرأة يف           
إىل أن تــصدق  حيتــاج ، وإن كــان قــد مت التوقيــع عليــه،أفريقيــا

ــا  ــه حكومــة غيني ــدا ألســو. علي بري االســتثنائية ت إذا كانــت الت
املؤقتــة الــيت تــضمن املــشاركة الكاملــة للمــرأة يف جمــال العمالــة 
والتعليم والسياسة، يف شكل حصص أو معاملـة تفـضيلية، قـد            

 . مت النظر فيها وفقا لتوصيات اللجنة
قالـت إن االجتـار بالنـساء مـن املنـاطق           : السيدة بيغوم  - ٢٧

عمـل غـري القـانوين      الريفية إىل احلضرية لغرض جتارة اجلنس وال      
وعلـى الـرغم مـن أهنـا كونـت انطباعـا جيـدا              . لفقرلهو نتيجة   

 ائتمانيـة  تـسهيالت نتيجة اجلهود املبذولة إلجيـاد فـرص عمـل و     
تــستهدف النــساء يف املنــاطق الريفيــة، ينبغــي القيــام باملزيــد يف   

وسـألت إذا كـان     . جمال إجيـاد فـرص عمـل ملنـع زيـادة االجتـار            
 . ية أو سياسة عامة يف هذا الصددلدى احلكومة استراتيج

 أصرت على أن االتفاقية والتوصـية     : السيدة بيمينتيل  - ٢٨
 للجنة تشكالن أداة فعالة من شأهنا أن تـساعد          ٢٥العامة رقم   

واملـسائل الرئيـسية الـيت حتتـاج غينيـا         . غينيا علـى تعزيـز عملـها      
إىل التصدي هلـا للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة مثـل الـزواج                  

بكــر، والــزواج القــسري، وختــان اإلنــاث، والعنــف املوجــه   امل
ــرأة، معر  ــادة  وضــد امل ، مــن حيــث أهنــا تــشري إىل   ٥ضــة يف امل

 املتعلقـة بالـصحة،     ١٢األمناط االجتماعية والثقافية، ويف املادة      
املرأة بـ نـهوض   التحقق  يوجيب أن   .  املتعلقة بالتعليم  ١٠واملادة  

 .  هذه اجملاالتومتكينها من خالل إجراءات ملموسة يف
استفـسرت عـن الـصك القـانوين        : السيدة شـوتيكول   - ٢٩

ف يف معـرّ كمـا هـو   يف القانون الغـيين الـذي يـشري إىل االجتـار         
عر أن اإلطـار القـانوين      بروتوكول بالريمو، وإذا كان الوفد يـش      

وطلبــت أيــضا معلومــات عــن نتــائج االتفاقــات   . للبلــد كــاف
مت توقيعهــا مــع بلــدان أخــرى الثنائيــة واملتعــددة األطــراف الــيت 

 . ٢٠٠٥منذ عام 
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ــسيدة ســيمز  - ٣٠ ــها   : ال ــيت أعــرب عن رحبــت باألمــاين ال
ــردود     ــوزراء يف الفقــرة األخــرية مــن التمهيــد علــى ال رئــيس ال

)CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1 (  ــرأة يف مناصــــب ــه امــ وتعيينــ
وزارية غري تقليدية يف الوزارات الغينية، على سبيل املثال على          

يف وأعربـت عـن األمـل    .  املالية وحقـوق اإلنـسان   رأس وزاريت 
أنه سوف يتم اإلنصات إىل الوزيرتني وسوف تعمالن بنـشاط      

 . سعيا لتحقيق املساواة للمرأة الغينية
أشارت إىل أن احلكومـات مـسؤولة     : السيدة نويباور  - ٣١

ــة       ــل مراكــز املعون ــات مث ــشغيلية آللي ــة التكــاليف الت عــن تغطي
 لتحقيـق د احلقـوق، وهـو أمـر ضـروري          القانونية، وجلـان رصـ    

 . املساواة بني اجلنسني، ومتتع املرأة بشكل كامل حبقوقها
 التقريــر القــادم تقــدميتطلــع إىل تقالــت إهنــا : الرئيــسة - ٣٢

لغينيا يف موعده، وسـوف يكـون مبثابـة فرصـة للدولـة الطـرف        
ــذا     ــئلة املثـــارة أثنـــاء هـ لكـــي تـــرد بـــشكل كامـــل علـــى األسـ

 الـيت   لجهـود ل للوفد دعـم اللجنـة املـستمر         وأكدت. االجتماع
وإن االعتــراف .  مــن أجــل حتــسني حالــة املــرأة يف غينيــا يبــذهلا

 . حبقوق املرأة من شأنه أن يفيد البلد بأكمله
أكـدت للجنـة أهنـا ستـستجيب        ): غينيـا  (السيدة نايب  - ٣٣

لالقتراح املقدم بـاالطالع علـى الدراسـة املتعمقـة بـشأن مجيـع              
إهنـا ترحـب بـاقتراح      ملوجه ضد املرأة، وقالـت      أشكال العنف ا  

ــام  ــدى عـ ــد منتـ ــسائل ا عقـ ــشة املـ ــسا ملناقـ ــساء  جلنـ ــع النـ نية مـ
وأضافت أن بعض اآلليات البسيطة ملكافحة التمييز       . والرجال

موجودة بالفعـل، مثـل خطـوط اهلـاتف الـساخنة لإلبـالغ عـن               
ووعدت أن تعمـل علـى      . حاالت العنف ضد النساء والفتيات    

اج التــصديق علــى بروتوكــول امليثــاق األفريقــي يف  أن يــتم إدر
 . جدول أعمال االجتماع القادم جمللس الوزراء

ــة      - ٣٤ ــا التوجيهي ــة ومبادئه وأضــافت أن اقتراحــات اللجن
ــتنعكس يف      ــا س ــا أن اهتماماهت ــار كم ســوف توضــع يف االعتب

والوفــد ملتــزم بتحــسني وضــع املــرأة يف غينيــا   . التقريــر القــادم

ــّد ــساعدويقـ ــة    ر املـ ــام بالدراسـ ــة للقيـ ــة املقدمـ ــة واملاليـ ة التقنيـ
. االستقصائية املقبلة بـشأن االجتـار بالنـساء واألطفـال يف غينيـا       

وأخريا، أكدت للجنة أنه سـوف يـتم النظـر يف مـسألة التنفيـذ               
املعلــق للقــانون املــدين املــنقح وغــريه مــن الــصكوك القانونيــة،    

عـة كافيـة    وأهنا سوف تعمل على التأكد من وضـع آليـات متاب          
 .يف وزارة الشؤون االجتماعية

 .٠٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


