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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )تابع ( من االتفاقية١٨
ــ  ــةريراالتقـ ــ املوحـــدة الدوريـ اين والثالـــث  األول والثـ

ــسرياليون    ــامس لــــــــ ــع واخلــــــــ ــابع(والرابــــــــ  )تــــــــ
)CEDAW/C/SLE/5 و CEDAW/C/SLE/Q/5و  Add.1( 

بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفـد سـرياليون           - ١
 .إىل مائدة اللجنة

  ٨ و ٧املادتان 
قالــــت، ردا علــــى ): ســــرياليون (الــــسيدة كورومــــا - ٢

 املــرأة يف  حــول مــشاركة٧٧٧األســئلة املطروحــة يف اجللــسة  
 تـدرب   ٥٠-٥٠السياسات واختاذ القـرارات، إن جمموعـة الــ          

املرأة على املشاركة يف العملية الـسياسية مـن خـالل ترشـيحها          
، ٢٠٠٢وقبـل انتخابـات عـام       . يف االنتخابات احمللية والوطنية   

مت نشر بيان نسائي عن اليوم الدويل للمرأة وأكـد البيـان علـى              
ــع   يف امل٣٠ضــرورة ختــصيص حــصة   ــة للمرشــحات يف مجي ائ

 علــى ٢٠٠٧ومت إجــراء انتخابــات عــام  . األحــزاب الــسياسية
أساس الدوائر االنتخابيـة وتـبني أن األحـزاب وجـدت صـعوبة           
ــاخبني      ــل النـ ــحات وجعـ ــوالت كمرشـ ــساء مقبـ ــل النـ يف جعـ
خيــاطرون بإعطــاء أصــواهتم للنــساء الــاليت لــسن مــن دوائــرهم   

 .االنتخابية
ــافت أن وزارة الرعا - ٣ ــشؤون   وأضـ ــة والـ ــة االجتماعيـ يـ

اجلنسانية وشؤون الطفل دربت الصحفيني على تقـدمي تقـارير           
عــن املرشــحات مــن خــالل مقــاالهتم األســبوعية الــيت تناولــت  
أيــضا موضــوع تثقيــف النــاخبني وشــغل املــرأة مناصــب اختــاذ   

ووضــعت الــوزارة أيــضا الصــقات تــصور املــرأة      . القــرارات
. شـح لـشغل املناصـب     إنسانا ميكن أن يكون موضـع ثقـة كمر        

وباإلضــافة إىل ختفــيض رســم التــسجيل بالنــسبة للمرشــحات،  

ــة       ــوال بالنياب ــع األم ــسياسية محــالت جلم أجــرت األحــزاب ال
ــوطين يف تــدريب   . عنــهن ــدميقراطي ال وتعــاون أيــضا املعهــد ال

وشـــجعت الـــوزارة النـــساء علـــى    . املرشـــحني واملرشـــحات 
ــزا     ــضمام إىل األحــ ــصويت، واالنــ ــسهن للتــ ــسجيل أنفــ ب تــ

السياسية، وإقامة عالقات مع الناخبني يف دوائـرهن االنتخابيـة          
كخطوة حنو حتقيق النسبة املئوية املستهدفة للمرشـحات وهـي          

 .  يف املائة٣٠نسبة 
وأضافت أن جلنة استجالء احلقائق واملصاحلة أوصـت         - ٤

بأن تعتذر احلكومة لنساء سرياليون بسبب الفظائع اليت عـانني          
ب، وقدم الرئيس اعتذارا عامـا يف اليـوم الـدويل           منها أثناء احلر  

وتقدم احلكومة واملنظمات غري احلكومية تـدريبا علـى         . للمرأة
السالم، فضال عن بـرامج إسـكان لـاليت فقـدن أطـرافهن أثنـاء               
ــدمات     ــاهلن وخـ ــاين ألطفـ ــيم اجملـ ــافة إىل التعلـ ــرب، باإلضـ احلـ

 .الرعاية الصحية
 ٩املادة 

ي توجـــه النظـــر إىل  ســـألت، وهـــ : الـــسيدة ســـايغا  - ٥
 مــــــــــــن التقريــــــــــــر ٢-١-١٦ و ١-١-١٦الفقــــــــــــرتني 

)CEDAW/C/SLE/5(          إذا كانت هناك خطـط لتعـديل قـانون ،
ــام   ــسية لعـ ــيت    ١٩٧٣اجلنـ ــة الـ ــام التمييزيـ ــة األحكـ ــة إزالـ  بغيـ

وتـود أن تعـرف   . تسمح بنقل اجلنـسية إال عـن طريـق األب        ال
وأضــافت أن . أحكــام الدســتور الــواردة حــول هــذا املوضــوع 

اك حاجة إىل تقدمي مزيد من املعلومات عـن اإلجـراء الـذي             هن
 .يعتزم اختاذه لزيادة عدد تسجيل الوالدات

 ١٠قال إن القانون رقم     ): سرياليون (السيد سيساي  - ٦
 مـن أجـل     ١٩٧٣ قـد عـدل قـانون اجلنـسية لعـام            ٢٠٠٦لعام  

وســوف يــتم . الــسماح بنقــل اجلنــسية عــن طريــق األم كــذلك
 هلذا القـانون إللغـاء أي أحكـام متييزيـة           إجراء استعراض شامل  

 .فيه، وهناك أيضا اقتراح إلدراجه يف الدستور
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قالــت إنــه أجريــت يف ): ســرياليون (الــسيدة كورومــا - ٧
 محلـة وطنيـة لتـسجيل الـوالدات يف      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦

 . إطار ذكرى يوم الطفل األفريقي
 ١٠املادة 

اذ كــثري مـــن  قالــت إنـــه مت اختــ  : الــسيدة شــوتيكول   - ٨
التــدابري الفعالــة لزيــادة التحــاق البنــات باملــدارس ولكــن يــتعني 

وجيــب علــى التعلــيم أن يغــري أيــضا  . إحــراز مزيــد مــن التقــدم 
وتــساءلت إذا كانــت . القــيم والــسلوك لتحــسني نوعيــة احليــاة

هناك برامج لتوفري التدريب يف جمال القيادة وتقدمي منـاذج مـن            
للبنــات، وذلــك كنــشاط خــارج النــساء ميكــن أن يكــّن قــدوة 

عن ناطق املناهج، ذلك أن هذا النشاط كان ناجحا يف بعـض            
وتـود أيـضا أن تعـرف املزيـد عـن تـدريب املدرسـني،               . البلدان

ــى     ــد مت التغلـــب علـ ــان قـ ــساواة، وإذا كـ ــى املـ ــدريب علـ والتـ
 . الصعوبات املواجهة يف دفع مرتبات املدرسني

ن نوعيــة تــدريب قــال إ): ســرياليون (الــسيد بيمــاغيب - ٩
وقـد مت دائمـا   . املدرسني هي اليت حتدد نوعيـة النظـام التعليمـي        
ويعــاين البلــد يف . تــشجيع النــساء علــى أن يــصبحن مدرســات

الوقت الراهن من صعوبات يف احملافظة على املدرسـات ذوات          
اخلــربة، وســيحتاج األمــر إىل إجيــاد حــوافز ومرتبــات تنافــسية   

وقـد تـأخر    . ات جديـدات  للمحافظة عليهن واجتـذاب مدرسـ     
دفع مرتبات املدرسني ال سيما أثناء احلرب وسـبب ذلـك هـو              

 . جمرد عدم القدرة على دفع املرتبات
وأضاف أنه مت وراثة النظام التعليمي يف سرياليون مـن           - ١٠

اململكـــة املتحـــدة، وإن تركيـــزه الرئيـــسي هـــو علـــى الدراســـة 
 الوقـت الـراهن     وهنـاك يف  . األكادميية بدال من التدريب الـتقين     

فراغ يف القوى العاملة يف الوظائف التقنيـة املتوسـطة املـستوى            
ــة      ــيم نظــرة دوني ــوع مــن التعل ــه ُينظــر إىل هــذا الن وجيــب . ألن

التغلب على القوالب النمطية من أجل اجتذاب عدد أكرب مـن           
وحتتـــاج الفتيـــات أن يـــسمعن . النـــساء يف الدراســـات التقنيـــة

يء ال يــستطعن إجنــازه وأهنــن رســالة تفيــد بأنــه لــيس هنــاك شــ
 . يستطعن النجاح يف العلوم شأهنن يف ذلك شأن البنني

وأضــاف أنــه مت إعــادة قبــول املراهقــات مــن األمهــات  - ١١
ــة        ــارة تربي ــم مه ــن فرصــة تعل ــث أتيحــت هل ــدارس، حي إىل امل

ــة    ــة والتقني ــال باإلضــافة إىل املواضــيع األكادميي ــاك . األطف وهن
البالغـات، ال سـيما هـؤالء اللـوايت       فرص أكرب متاحة للطالبات     

ــسنوات اإلحــدى       ــاء ال ــدارس أثن ــذهاب إىل امل ــوتن فرصــة ال ف
وهناك تـدريب مـستفيض للمدرسـات أثنـاء         . عشر من احلرب  

ــدان      ــن مي ــهن غــري مــدربات ودخل العمــل، ذلــك أن كــثريا من
 . التعليم نتيجة نقص املعلمني احملترفني

 ١١املادة 
ــاتني  - ١٢ ــسيدة ب ــسبة   ســألت إذا ك: ال ــة بالن ــت األولوي ان

ــة لكــي       ــادة النظــر يف سياســات العمال ــوزارة العمــل هــي إع ل
تعكـــس تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنـــساين، وإذا كـــان هنـــاك 

ــافؤ الفــرص    ــن تك ــشريع ع ــدم وجــود بيانــات    . ت وتأســف لع
ــة        ــود املبذول ــن اجله ــألت ع ــوع اجلــنس وس ــة حبــسب ن موزع

 علــى وحثــت احلكومــة. لتطــوير مثــل هــذا النظــام اإلحــصائي 
مجع املعلومات عـن النـساء يف القطـاع غـري الرمسـي وهـذا مـن                 
شــأنه أن يــساعد علــى جعــل رامســي الــسياسات علــى علــم        

ومن املفيد معرفة إذا كان هناك اهتمام مبا حيـتجن          . بوجودهن
ويـتعني  . إليه، مـثال مـن خـالل تدريبـهن علـى تنظـيم املـشاريع             
ــي إ      ــشريع الرام ــن الت ــات ع ــن املعلوم ــد م ــدمي مزي ــة تق ىل محاي

 . حقوق املرأة العاملة يف القطاعني العام واخلاص
قالــت إن وزارة العمــل  ): ســرياليون (الــسيدة كــايو  - ١٣

تعيــد بالفعــل النظــر يف سياســات العمالــة وهنــاك مناقـــشات       
 املـشار إليهـا     تـصديق جارية إلفـساح اجملـال أمـام اجتماعـات ال         

ــر ــاة املنظــور    . يف التقري ــيم مراع ــق بتعم ــا يتعل ــساين، وفيم اجلن
ومـــع ذلـــك، فـــإن . يتـــيح القـــانون تطبيـــق التمييـــز اإلجيـــايب ال

سياسات التمييز اإلجيايب تنعكس يف اإلعالنات عـن الوظـائف          
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الــشاغرة، ممــا يــشجع النــساء علــى أن يتقــدمن لــشغل هــذه        
ــة   املناصــب ال ــدرك . ســيما داخــل املنظمــات غــري احلكومي وت

ة املـرأة يف    حكومتها أن الشوط ما زال طويال لضمان مـشارك        
عمليــة العمالــة وللتغلــب علــى عقبــات مثــل مــستويات التعلــيم 
املنخفضة، واملمارسات التقليدية الـضارة، وحـىت الطريقـة الـيت      

وكما يعترف التقريـر، فـإن عـدم        . تنظر هبا النساء إىل أنفسهن    
وجــود بيانـــات موزعــة حبـــسب نــوع اجلـــنس يــشكل حتـــديا     

عمـل لـسد هـذه      وعليه فإن حكومتـها وضـعت خطـة         . رئيسيا
 . الفجوات اليت تؤكد على ضرورة توفري البيانات

ــرأة يف القطــاع غــري الرمســي      - ١٤ ــشكلة امل وأضــافت أن م
فللحقـوق املـضمونة يف قـانون سـرياليون مثـل           . مشكلة خطرية 

إجازة األمومة أمهية حمدودة بالنسبة للنـساء العـامالت يف هـذا            
ني مرتبــات علــى القطــاع إذ يــتلقني مرتبــات ضــئيلة أو ال يــتلق 

وعليه فـإن حكومتـها تتخـذ تـدابري لتعلـيم وتـدريب             . اإلطالق
ومتكني هؤالء النساء، وبناء ثقتهن بأنفسهن من خالل تطـوير          

 . سلطة اجملالس احمللية اليت تستطيع أن تساعدهن
قال إن الدستور يتضمن    ): سرياليون(السيد سيساي    - ١٥

ام بأعمـال متـساوية     أحكاما تضمن أجورا املتساوية مقابل القي     
وتـــشكل هـــذه األحكـــام املبـــادئ الـــيت تقـــوم عليهـــا  . القيمـــة

. سياسات الدولة ولكنها ليست حقوقـا مـضمونة يف الدسـتور         
وقد اقترحت جلنة استعراض الدسـتور أن تـصبح هـذه املبـادئ             

ــا ــع املمارســات    . حقوق ــشريعات احملــددة الــيت متن ومــن بــني الت
م األجور والعالقات الـصناعية     التمييزية أثناء العمل قانون تنظي    

 الـــذي يـــنص يف مجلـــة أمـــور علـــى حـــق مجيـــع  ١٩٧١لعـــام 
العــاملني يف املــشاركة يف نقابــات العمــال وتــشكيل نقابــات      

ــرأة     ــة حقــوق العــاملني، مبــا يف ذلــك حقــوق امل . عمــال ومحاي
وذكــر كمثــال أنــه عمــل زعيمــا يف نقابــة عمــال املدرســني يف  

ت مـع احلكومـة يف عـام        سرياليون، وهي منظمـة عامـة تفاوضـ       
 علـــى حكـــم يتعلـــق مبـــنح إجـــازة األمومـــة للنـــساء       ١٩٩٤

ويــنص التــشريع أيــضا علــى إجيــاد  . املتزوجــات وفقــا للقــانون 

مكتب للتفتيش يرصد أماكن العمل يف القطاع اخلاص ويقـدم      
ونتيجة لـذلك، مت فـرض      . تقارير عن االنتهاكات إىل احلكومة    

ة لعدم امتثاهلا لقـانون     جزاءات على الشركات التجارية اخلاص    
 .العمل
 ١٢املادة 
أشـــارت مـــع التقـــدير إىل : سياوكياو كـــالـــسيدة زو - ١٦

التدابري اليت اختـذهتا احلكومـة ملعاجلـة مـشكلة املـسائل الـصحية              
سـيما املعـدالت املرتفعـة للوفيـات         الصعبة اليت تواجه املرأة، ال    

ــشته يف     ــذي مت مناق ــى النحــو ال  واألمــراض بــني األمهــات، عل
وتود احلصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن التـدابري             . التقرير

ــات العــايل بــني      ــة خلفــض معــدالت الوفي ــيت اختــذهتا احلكوم ال
وطلبت معلومات أيضا عن إمكانية وجـود    . الرّضع واألمهات 

خطــة عمــل اســتراتيجية للنــهوض بــاملرأة تــشمل تــدابري لتعزيــز 
ءلت إذا وتـــسا. حقـــوق اإلجنـــاب أو محايـــة الـــصحة اإلجنابيـــة

كانت هناك خطط لتخفيض تكاليف الرعاية الـصحية وتـوفري          
ــة الــصحية، وحتــسني     تــدريب إضــايف للعــاملني يف جمــال الرعاي

وأضــافت أنــه  . اهلياكــل األساســية الطبيــة يف املنــاطق الريفيــة    
. يتضح من التقرير إذا كـان اإلجهـاض قانونيـا يف سـرياليون             ال

 اإلجهــاض غــري وينبغــي تقــدمي معلومــات حمــددة عــن حــاالت 
اآلمنة اليت تساهم يف املعـدل العـايل للوفيـات بـني األمهـات يف               

وأخريا، طلبـت أيـة معلومـات متاحـة عـن مـدى انتـشار          . البلد
وسائل منع احلمل، ال سيما يف املناطق الريفيـة ومـا إذا كانـت              

 . هناك محالت توعية لتعزيز استخدام وسائل منع احلمل
ــوم  - ١٧ ــسيدة بيغ ــت إن: ال ــرأة يف احلــصول   قال ــرص امل  ف

علــى خــدمات الرعايــة الــصحية األساســية غــري متــساوية علــى  
وتـضاف إىل هـذا التمييـز       . يبدو، ال سيما يف املناطق الريفية      ما

القائم على اجلنس ممارسات تقليدية ضارة مثل ختان اإلنـاث،          
واملضاعفات النامجة عـن الناسـور، وزواج األطفـال القـسري،           

فيـتعني تقـدمي معلومـات عـن        . لقـابالت وعدم وجود تـدريب ل    
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التـــدابري املتخـــذة لتـــوفري خيـــارات بديلـــة تكـــون مـــورد رزق  
وميكـــن تـــدريب هـــؤالء . للعـــامالت يف جمـــال ختـــان اإلنـــاث

وتـود أن تعـرف مـا الـذي تفعلـه           . العامالت ليصبحن قـابالت   
احلكومة لتقدمي موارد ضـرورية مـن امليزانيـة مـن أجـل حتـسني               

 . ة، ال سيما يف جمال معاجلة الناسورخدمات الرعاية الصحي
قالــت مــشرية إىل الرعايــة الــصحية  : الــسيدة دايريــام - ١٨

اجملانية للمجموعات املستضعفة مثل احلوامـل واألطفـال الـذين      
يقل عمرهم عن مخس سنوات، إن املصادر البديلـة أفـادت أن            

وعليه، فعلـى الـرغم   . زالوا يدفعون رسوما غري رمسية     الناس ما 
لغــاء الرســوم هلــؤالء اجملموعــات، فــإن خــدمات الرعايــة    مــن إ

وأقر التقرير أن إمكانية وصـول      . الصحية يف غري متناول يدهم    
ــصحية تعترضــه التكــاليف      ــة ال ــق الرعاي ــة إىل مراف ــرأة الريفي امل

وتود أن تعـرف كيـف ترصـد احلكومـة          . العالية هلذه اخلدمات  
. شكلةالـــذي تفعلـــه ملعاجلـــة املـــ تـــوفري هـــذه اخلـــدمات، ومـــا

وتـود  . وسألت إذا كانت احلكومة تعتزم بالفعل إلغاء اإلعفـاء        
أن تعرف إذا كانت احلكومـة قـد وضـعت مؤشـرات وأهـدافا              

وباإلضــافة إىل أي حتليــل  . للحــد مــن الوفيــات بــني األمهــات  
جيــرى للحالــة، هنــاك حاجــة إىل إجــراء حتقيــق ســري يف وفــاة  

ــد األســباب ا     ــة كــل أم مــن األمهــات حبيــث ميكــن حتدي لدقيق
للوفـاة، مبـا يف ذلــك املـشاكل املتعلقـة باهلياكــل األساسـية الــيت      
ميكن معاجلتها على املدى القصري ومن بينها عدم توفر وسائل          

 . النقل، واملوظفني، واإلمدادات من الدم
طلبــت مزيــدا مــن املعلومــات عــن : الــسيدة بيمينتيــل - ١٩

ظـيم األسـرة،    السياسات املتبعة لتـوفري نوعيـة عاليـة يف جمـال تن           
ومعلومـات عــن اخلـدمات املتاحــة يف كـل قطاعــات الــسكان،    

ــة   ال ــاطق الريفي ــة    . ســيما املن ــستطيع احلكوم ــف ت وســألت كي
معاجلة احلواجز االقتصادية والثقافية املتصلة باسـتخدام وسـائل        

وأثنـت علـى برنـامج تطبيـق        . منع احلمل يف سياساهتا وبراجمهـا     
غري أنـه مـن غـري الواضـح         . ريرالصحة اإلجنابية املذكور يف التق    

إذا كانــــت هنــــاك خطــــط جلمــــع املعلومــــات عــــن حــــاالت 

ــسامهتها يف وفيــــات األمهــــات    ــة ومــ اإلجهــــاض غــــري اآلمنــ
 . واعتالهلن

قالـــت إن ختـــان اإلنـــاث انتـــهاك : الـــسيدة غاســـبار - ٢٠
ــة  فـــضال عـــن بروتوكـــول امليثـــاق األفريقـــي حلقـــوق   لالتفاقيـ

وتـود  .  املـرأة يف أفريقيـا     اإلنسان والشعوب فيما يتعلق حبقـوق     
أن تعرف إذا كانت حكومة سرياليون تعتزم زيادة الوعي بـني           
العاملني يف اجملـال الطـيب ال سـيما حـول هـذا املوضـوع، ذلـك              
أن العــاملني يف جمــال الرعايــة الــصحية يــستطيعون أن يلعبــوا      
دورا هاما يف مكافحة هذه املمارسـة الـيت تـضر بـشكل خطـري          

 .بصحة املرأة
ــاغبييت  - ٢١ ــدكتور مـ ــرياليون (الـ ــه  ): سـ ــال إن حكومتـ قـ

ووفقـا  . أجرت يف اآلونة األخرية تقييما للوفيات بني األمهات       
للدراســـة االستقـــصائية األخـــرية، كـــان معـــدل الوفيـــات بـــني 

ــم  ١٠٠٠ ٠٠ لكــل ١ ٠٧٧األمهــات  ــة، وهــو رق  والدة حي
وهنـاك أسـباب متعـددة هلـذا املعـدل          . عالٍ بشكل غـري مقبـول     

وعلـى  . ا يف ذلك عدم وجـود يـد عاملـة طبيـة كافيـة             العايل، مب 
الــرغم مــن أن هنــاك بعــض أطبــاء أمــراض النــساء يف املــدن        

 . الكبرية إال أن هؤالء غري متوفرين يف املناطق الريفية
ــا     - ٢٢ ــد تقريب ــد فق ــد ق ــة مــن  ٦٠وأضــاف أن البل  يف املائ

العاملني الـصحيني املـؤهلني فيـه أثنـاء احلـرب األهليـة وجيـد يف          
وعليه فـإن   . الوقت الراهن صعوبات يف تشجيعهم على العودة      

ــذاب هــؤالء      ــات اســتثنائي الجت ــه تطــور جــدول مرتب حكومت
ويؤمــل . الــذين تركــوا البلــد واحملافظــة علــى العــاملني احلــاليني 

. وقــف هــروب األطبــاء مــن خــالل حتــسني ظــروف خدمتــهم  
وجيـــري أيـــضا تـــدريب العـــاملني يف اجملـــال الـــصحي إلجـــراء  

 .ات الالزمة ملعاجلة املضاعفات أثناء الوالدةالعملي
وقال إن احلرب خفضت أيـضا عـدد املرافـق الـصحية             - ٢٣

ومنـذ انتـهاء احلـرب، ازداد العـدد مـن حـوايل             . مبقدار النصف 
وإن . ٩٠٠ مرفـــق متبـــقٍ للبلـــد بأكملـــه إىل أكثـــر مـــن  ٤٠٠
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االزدياد يف عدد املرافق حتم على احلكومة أن ترسل مـوظفني           
وملعاجلــة املــشكلة، مت إنــشاء مرافــق تدريبيــة  . ه املرافــقإىل هــذ

إضافية للعـاملني الطبـيني يف جمـال الرعايـة الـصحية املقدمـة إىل               
ــة األساســية     ــة الطارئ ــا يف ذلــك الرعاي األمهــات واألطفــال، مب
أثناء الـوالدة، وذلـك مـن شـأنه أن يكـون تـدبريا مؤقتـا إىل أن         

  .يتم تعيني أطباء توليد وأطباء عامني
وقال إن اإلجهاض غري قانوين يف سـرياليون ممـا جيعـل             - ٢٤

غـري أن  . مجع البيانات عن حاالت اإلجهاض غري اآلمنة صـعبا  
حكومتــه تــدرك أن هنــاك حــاالت إجهــاض غــري آمنــة كــثرية   
جتــرى يف البلــد ويــسبب ذلــك عــددا كــبريا مــن الوفيــات بــني   

ــات ــه   . األمهــ ــة حلكومتــ ــسكان الوطنيــ ــيح سياســــات الــ وتتــ
اض اآلمــن ألســباب طبيــة وتــوفر الرعايــة بعــد عمليــات اإلجهــ

اإلجهــاض، ويؤمــل أن يــؤدي ذلــك إىل خفــض عــدد حــاالت 
 . اإلجهاض غري القانونية

وأضــاف أن دراســة استقــصائية حديثــة العهــد تعتمــد    - ٢٥
على مؤشـرات متعـددة أفـادت أن معـدل انتـشار وسـائل منـع                

 املنــاطق وهــذا املعــدل أقــل يف  .  يف املائــة٥احلمــل يــصل إىل  
فكثري مـن النـساء يف املنـاطق        . الريفية بسبب املعتقدات الثقافية   

ــر        ــع األوام ــاقض م ــثال يتن ــربن أن تنظــيم األســرة م ــة يعت الريفي
وعليــه فــإن حكومتــه تــنظم محــالت توعيــة واســعة       . الدينيــة

. النطاق يف هذه املناطق بالتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة           
يف تــوفري وســائل منــع    وواجهــت حكومتــه أيــضا صــعوبات    

احلمل، ذلك أن املنظمة اليت كانت هي املصدر الرئيـسي هلـذه            
وعليه يتعني بـذل جهـود مـع    . الوسائل قد توقفت عن توفريها    

شركاء آخرين حملاولة التـأثري علـى الـسلطات لتقـدمي املـساعدة             
وإن اســتخدام وســائل منــع احلمــل جــزء مــن    . يف هــذا اجملــال 

 وستـضع االسـتراتيجية اهلادفـة إىل        .سياسات الـصحة اإلجنابيـة    
احلد من الوفيات بني األمهات والرّضـع يف االعتبـار اسـتخدام            
األمهــات لوســائل منــع احلمــل كمــا أن األمــوال الــيت تــرد مــن  

 .شركاء احلكومة سوف تستثمر يف وسائل منع احلمل

وأضــاف أن النــساء الــاليت يعــانني مــن الناســور املثــاين  - ٢٦
املهبلي ينفـرن مـن التقـدم للحـصول علـى الرعايـة الطبيـة وقـد                 

ــاهتن  ــهن جمتمع ــذا    . أمهلت ــصلة هب ــسائل املت ــوعي بامل ــزدد ال ومل ي
ــهاء احلــرب    ــة األخــرية وبعــد انت ــذ . املــرض إال يف اآلون ومت من

ولألسـف  . ملـشكلة ذلك الوقت إنشاء ثالث عيـادات ملعاجلـة ا        
غــري أن هنــاك مــشروع . كـل هــذه العيــادات تقــع يف العاصــمة 

خطــة اســتراتيجية ملعاجلــة املــسألة، وينطــوي ذلــك علــى زيــادة 
 . التوسع يف املناطق الريفية

ــاح مبـــادرة       - ٢٧ ــرياليون بنجـ ــت سـ ــرب، تابعـ ــل احلـ وقبـ
وأثناء احلـرب، كانـت هنـاك أشـكال خمتلفـة لتـسديد             . باماكو

ــة اخلــدمات   ــالغ ضــئيلة     قيم ــاس مب ــدفع بعــض الن ــصحية، في ال
وألن حكومته ليـست    . ويتلقى آخرون الرعاية الصحية اجملانية    

ــصحة       ــصحية، تنظــر ال ــة ال ــوفري الرعاي ــن ت ــها م يف وضــع ميكّن
اجملانية الشاملة يف إمكانية إلغاء الرسوم الطبيـة لألطفـال الـذين            
يقـــل عمـــرهم عـــن مخـــس ســـنوات، وللحوامـــل، واألمهـــات  

 واملـــسنني وســـتلجأ احلكومـــة علـــى األرجـــح إىل  املرضـــعات،
وهنــاك . خمطــط اســترداد نفقــات الرعايــة مــن للمستــضعفني     

مشاكل لوجستية يف تنفيذ اإلعفاء، مبا يف ذلك شحن األدويـة           
ويف بعض األمـاكن، يـتعني علـى العـاملني          . إىل املرافق الصحية  

الصحيني أن يسافروا على نفقاهتم من مـوقعهم إىل املقاطعـات           
وهم بـدورهم يفرضـون رسـوما حـىت      . يت توجد فيها األدوية   ال

وعليــه فــإن حكومتــه . علــى هــؤالء املعفــيني مــن دفــع الرســوم 
تعمل على حتسني وسائل النقـل يف املقاطعـات حبيـث يـستطيع             

. العاملون يف اجملال الطيب يف املقاطعات توفري األدوية للمرضى        
ــساعد ع     ــة ت ــة صــحية يف القري ــق صــحي جلن ــى ويف كــل مرف ل

ــسياسات     ــات بالـ ــالغ اجملتمعـ ــات وإبـ ــى العمليـ ــراف علـ اإلشـ
وعلى الرغم من أن هذه اللجـان       . الصحية احلكومية وحبقوقها  

 .مل تكن فعالة حىت اآلن إال أن هناك جهودا تبذل لدعمها
ورحب باقتراح وضـع مؤشـرات لبقـاء األطفـال علـى         - ٢٨

هـو  قيد احلياة، والتحقيـق يف كـل حالـة وفـاة بـني األمهـات، و       
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وأخـــريا، قـــال إن املمارســـات . أمـــر ســـوف تتابعـــه حكومتـــه
. التقليدية الضارة مثل ختان اإلناث تتناىف بالفعل مع االتفاقيـة          

ــة يواصــلون     ونظــرا ألن كــثريا مــن النــاس يف اجملتمعــات الريفي
ــة مــن أجــل       ــذل جهــود هائل ــتعني ب دعــم هــذه املمارســات، ي

 . القضاء على هذه املمارسات بشكل تدرجيي
 ١٤دة املا
سـألت، بعـد أن أثنـت علـى املبـادرات           : السيدة باتني  - ٢٩

 ٢٠٠٤اليت اختذهتا احلكومة مبوجب قانون احلكم احمللـي لعـام           
للتأكد من أن املرأة شريكة كاملة يف مجيع بـرامج التنميـة، إذا             
ــة     ــة وخطــة العمــل للتنمي كــان قــد مت تقيــيم الــسياسات الوطني

ــام    ــة لع ــة املتكامل ــامج اإلصــالح   ، وإذ١٩٩٤الريفي ا كــان برن
ورأت أن  . احلكومي احمللي والالمركزي قـد أيـد هـذه اخلطـط          

إصالح األراضي الزراعيـة ينبغـي أن ُيـدرج يف التقريـر وجعلـه              
ــساء يعــشن يف     فعــال مــن بــني األولويــات نظــرا ألن معظــم الن
املناطق الريفية وليست لديهن فـرص متـساوية للحـصول علـى            

ــة إصــالح القــ  ــا  األرض، وألن جلن ــشر بعــد اقتراحه وانني مل تن
ــة الــيت تــضمن حــق املــرأة يف     بــشأن إصــالح األراضــي الزراعي

 . حيازة األرض
وطلبـــت مزيـــدا مـــن املعلومـــات عـــن صـــالحية جلنـــة  - ٣٠

إصالح األراضـي، ومـىت سـتكون توصـياهتا جـاهزة، ومـا هـي               
اإلجراءات املتبعة بعد نشرها، ومـا هـي أولويـات احلكومـة يف             

وســألت عــن اجلهــود املبذولــة جلعــل  . اضــيجمــال إصــالح األر
إجراءات مؤسسات اإلقراض الرمسيـة تنـسجم مـع املؤسـسات           
اخلاصــة لإلقــراض مــن أجــل إتاحــة فرصــة حــصول املــرأة علــى 
االئتمانات، وعن التدابري األخرى اليت تعتزم احلكومـة اختاذهـا          

 . ملعرفة احتياجات املرأة الريفية
ن عــدد وكميــة  طلبــت معلومــات عــ  : الــسيدة تــان  - ٣١

القــروض املقدمــة إىل النــساء وأســعار الفوائــد الــيت يفرضــها       
مقرضو األموال فضال عن اجلهود املبذولة ملراقبة ممارسـة الربـا           

وتــود أيــضا أن تعــرف اهلــدف الــذي . بــني املقرضــني اخلاصــني
ــرأة بطلـــب إىل اللجنـــة الوطنيـــة للعمـــل    مـــن أجلـــه تتقـــدم املـ

وإشــارة إىل . ت الــصغريةاالجتمــاعي للحــصول علــى االئتمانــا
تأكيد احلكومة على أن السياسات الزراعية تشجع على تـوفري         
األراضي للنساء الاليت علـى رأس األسـر املعيـشية، استفـسرت            
عــن عــدد النــساء الــاليت حــصلن علــى األرض هبــذه الطريقــة،   
وإذا كّن قد أعطني احلق الوحيـد يف احلـصول علـى األرض أو           

 . رض مع أقربائهن من الذكورأهنن اضطررن إىل قسمة األ
ــيمز  - ٣٢ ــسيدة سـ ــساء يف  : الـ ــم النـ ــارت إىل أن معظـ أشـ

سرياليون يعشن يف املناطق الريفية وهـن مـسؤوالت عـن أكثـر             
 يف املائـــة مـــن إنتـــاج الغـــذاء، غـــري أهنـــن مـــع ذلـــك   ٨٠مـــن 

مهمشات تارخييا وال حيصلن علـى حقـوقهن الـسياسية، وهـي            
ــاال    ــسبب إجنــاهبن أطف ــة تفاقمــت ب ــداد كــبرية نتيجــة   حال  بأع

وعليـه، مـن األمهيـة مبكـان     . االعتقاد بأن األطفال هبـة مـن اهللا     
تثقيــف املــرأة الريفيــة بــشأن تنظــيم األســرة وحماورهتــا بــشكل    
مفتوح وصـادق حـول املـسائل الـيت تتـصل جبـسدها، علـى أن                

 . يلعب الرجال دورا رائدا يف هذه احلملة
ت على أن الرجـل     وافق): سرياليون (السيدة كوروما  - ٣٣

ينبغي أن يكون يف طليعة احلملة التثقيفية بـشأن ختـان اإلنـاث             
 . ألن هذا العمل ال ميكن أن يتم بدون موافقتهم

قالت إنـه علـى الـرغم مـن         ): سرياليون(السيدة كايو    - ٣٤
أنـه مل يــتم بعــد تقيــيم الــسياسة الوطنيــة وخطــة العمــل املتعلقــة  

ــة، إال   ــة املتكامل ــة الريفي ــائج ملموســة،   بالتنمي ــا أدت إىل نت  أهن
مثـل قــانون احلكـم احمللــي، الـذي ســاعد علـى زيــادة مــشاركة     
املــرأة يف اختــاذ القــرارات ومتثيلــها علــى املــستوى احمللــي، علــى  
الرغم من أن عدد النساء يف اجملالس االستشارية احمللية مـا زال            

وأضافت أن املسائل الصحية والتعليميـة تعـالَج        . منخفضا جدا 
 .  بصفة خاصة يف املناطق الريفيةأيضا
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ــدمي     - ٣٥ ــق تقـ ــول إىل مرافـ ــة الوصـ ــق بإمكانيـ ــا يتعلـ وفيمـ
االئتمانات، ما زالت هناك عقبات كثرية تعتـرض املـرأة مبـا يف          

ويف هــذا الــصدد، تــدير اللجنــة . ذلــك عــدم وجــود ضــمانات
الوطنيــــة للعمــــل االجتمــــاعي برناجمــــا لالئتمانــــات الــــصغرية 

وفيمــا يتعلــق بأســعار  . رأة الريفيــةتــستهدف بــصفة خاصــة املــ 
ــم      ــة ألن معظـ ــام دقيقـ ــى أرقـ ــصول علـ ــصعب احلـ ــد، يـ الفوائـ
القروض مينحها بشكل غري رمسـي املقرضـون اخلاصـون، علـى            
الــرغم مــن أنــه ُيعتقــد علــى نطــاق واســع أن أســعار فوائــد         
القروض اليت تقدمها املنظمـات غـري احلكوميـة هـي يف حـدود              

َرض فوائـد علـى القـروض احلكوميـة        يف املائة، بينمـا ال ُتفـ       ٣٠
وليست هناك بيانات متاحـة عـن عـدد النـساء الـاليت             . املكملة

حيــصلن علــى ائتمانــات خاصــة أو علــى أمــوال مــن اللجنــة         
ــة للعمــل االجتمــاعي  ولألســف، معظــم األمــوال الــيت   . الوطني

تقــدم إلنــشاء مــشاريع صــغرى، تــستخدم بــدال مــن ذلــك يف    
 . حلياة اليوميةالصفقات التجارية الصغرية وا

وفيما يتعلق بالوضع الغذائي والـصحي للمـرأة، تقـدم           - ٣٦
املنظمات غـري احلكوميـة التـدريب والتعلـيم مـن خـالل بـرامج               

وقد وضـعت احلكومـة أطـرا اسـتراتيجية         . التمكني االقتصادي 
ملعاجلة كل هذه املسائل وأشـركت اخلـرباء يف جمـال العمليـات             

ة الستشارة املرأة من أجل حتديـد      اجلنسانية يف احلكومات احمللي   
 . احتياجاهتا احلقيقية

قال إن لدى بلده نظامـا      ): سرياليون (السيد سيساي  - ٣٧
النظــام الفــردي يف املنطقــة الغربيــة     : مزدوجــا حليــازة األرض 

املوروث عـن اململكـة املتحـدة حيـث يـستطيع أي شـخص أن               
رأة ميتلك ويتصرف يف األرض، بدون حـواجز قانونيـة متنـع املـ             

مـــن حيـــازة األرض الزراعيـــة؛ وهنـــاك نظـــام آخـــر ســـائد يف  
ــرة    ــانون العـــريف، حيـــث متتلـــك األسـ ــاليم يـــستند إىل القـ األقـ
األرض وال يستطيع أي فرد أن ميتلك أو يتـصرف فيهـا بـدون     

ويف احلالــة . معرفــة أو موافقــة رأس األســرة، وهــو عــادة رجــل
 متتلــك األخــرية، لــدى املــرأة احلــق يف أرض األســرة ولكنــها ال

وســوف تقــوم . األرض ألهنـا تتــرك عــادة أســرهتا بعــد زواجهــا 
جلنـــة إصـــالح األراضـــي باســـتعراض مجيـــع القـــوانني املتعلقـــة  
بــاألرض، ولكــن العمليــة ســتكون طويلــة ألن قواعــد القــانون  
ــادة       ــتعني إع ــة، وي ــات اإلثني ــاختالف اجملموع ــف ب ــريف ختتل الع

تــساوي يف  صــياغتها وتدوينــها قبــل إمكانيــة معاجلــة عــدم ال     
 .حصول املرأة على األرض

 ١٦ و ١٥املادتان 
ســألت إذا مل يوضــع :  كــاداري-الــسيدة هيلــبريين  - ٣٨

بعد حد لعدد النساء الاليت يستطيع الرجـل أن يتـزوجهن وإذا            
مل يكــن هنــاك حــد أدىن لــسن الــزواج، كمــا جــاء يف الــردود   

. لعـريف على قائمة القضايا واألسئلة املتعلقـة بالقـانون الـديين وا          
وكان الوفد قـد قـال إن احلـد األدىن للـزواج سـيتحدد كجـزء                
من تنقيح القانون العريف، ولكن ليس هناك شيء يتعلق بتعـدد           

وقالت إهنا تشجعت ألن القانون اجلديـد سيـسمح         . الزوجات
للمرأة حبيازة املمتلكـات، فلـن تـضطر املـرأة بعـد ذلـك إىل أن                

ــست    ــا ال ت ــسبب إال ألهن ــر  تظــل متزوجــة ال ل ــد امله طيع أن تعي
ــا  ــا     . املقــدم هل ــيت مت اختاذه ــدابري ال ــود أن تعــرف الت ــا ت غــري أهن

ــن الرجــال        ــاح لكــل م ــى الطــالق املت ــدأ عل ــق نفــس املب لتطبي
 . والنساء

ســألت إذا كــان الوفــد راضــيا عــن أن  : الــسيدة تــان - ٣٩
 قـانون   -األنواع األربعة لقوانني الزواج املقترحة يف سرياليون        

، وقــــانون الــــزواج اإلســــالمي  )املعــــدل(حي الــــزواج املــــسي
 -والقـانون العـريف     ) املعـدل (، وقانون الـزواج املـدين       )املعدل(

ــل للمــادتني    ــانون األســرة، متتث  مــن ١٦ و ١٥باإلضــافة إىل ق
واستفـــسرت عـــن مـــا ســـيحدث يف حالـــة وجـــود  . االتفاقيـــة

خالف بني هذه القوانني وإذا كانت هنـاك أيـة خطـط لتنقـيح              
م الــذي يعمــل علــى إدامــة القوالــب النمطيــة الــيت  القــانون العــا

ــه       ــى زوجت ــاق عل ــانوين هــو اإلنف ــزوج الق ــرب أن واجــب ال تعت
وأخــريا . وُينتظــر مــن الزوجــة أن تقــوم بكــل األعمــال املرتليــة  
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ــديل       ــة حمــاوالت لتع ــة ســتبذل أي ــت احلكوم ــساءلت إذا كان ت
القانون احملمدي املتعلق بالطالق الذي يتسم بتمييز كـبري ضـد           

 . رأةامل
طلبت معلومـات تؤكـد أنـه       :  أبياه –السيدة كوكري    - ٤٠

يف حالة امتالك الزوج والزوجـة علـى حنـو مـشترك ممتلكـات،              
تستطيع احلكومة مبوجب القانون العام أن تأمر ببيعها وقـسمة          

. العائـــدات بينـــهما علـــى حنـــو متناســـب يف حالـــة الطـــالق      
ألسـبقية علـى    وتساءلت إذا كان للقانون العام يف هذه احلالـة ا         

القــانون العــريف الــذي يفتــرض أن ممتلكــات األســرة هــي ملــك 
 . للرجل
قـال إن تعـدد الزوجـات       ): سرياليون (السيد سيساي  - ٤١

مسموح به مبوجب القـانون العـريف ولكـن يـتعني علـى الـزوج               
وأضـاف أن الـزواج     . أن يستطيع اإلنفـاق علـى مجيـع زوجاتـه         
ج املـدين جرميـة يعاقـب       من اثنـتني يف الـزواج املـسيحي والـزوا         

ومبوجـب القـوانني العرفيـة      . عليها بالسجن ملـدة مثـاين سـنوات       
لــيس هنــاك حــد أدىن للــزواج بالنــسبة للفتيــات ويــتم خطــب    

ومبوجـب قـانون حقـوق      . معظم الفتيات يف سن مبكرة للغايـة      
الطفل الذي ُوضع لكـي ينظـر فيـه الربملـان، احلـد األدىن لـسن                 

احلــاالت، مبــا يف ذلــك الــزواج  ســنة يف مجيــع ١٨الــزواج هــو 
ويف حالــة الــزواج  . العــريف، وموافقــة املــرأة شــرط ضــروري    

العريف، جرى التقليد على أن تعيـد أسـرة الزوجـة املهـر مبـا يف                 
غـري  . ذلك اهلدايا واألموال إذا أرادت الزوجة مغادرة زوجهـا        

أن مشروع القانون املتعلـق بتـسجيل الـزواج العـريف والطـالق              
مل يعـد مـن الـضروري إعـادة اهلـدايا، وإن كـان            ينص على أنه    

 . إعادة األموال ال تزال واجبة
وأضـــاف أن احلكومـــة تتخـــذ خطـــوات للتأكـــد مـــن  - ٤٢

ويف حالــة الــزواج . التوزيــع العــادل للممتلكــات بعــد الطــالق 
املسيحي واملدين، يضمن مشروع قانون أيلولة التركة التوزيـع         

قي علــى قيــد احليــاة   املتــساوي للممتلكــات بــني الــزوج البــا    

ــزواج      ــودون خــارج ال ــال املول ــك األطف ــا يف ذل ــارب، مب واألق
ويف حالة الزواج العـريف، يـتم يف كـثري مـن            . واألطفال املتبنون 

األحيان جتاهل حقوق املـرأة يف املمتلكـات ألنـه جـرت العـادة         
على أن املـرأة تنتقـل إىل بيـت الرجـل عنـد الـزواج، وإذا تـويف         

غري أن مـشروع قـانون    . إىل أسرة الزوج  الزوج، تعود األرض    
تــسجيل الــزواج والطــالق العــرفيني يعطــي حقــوق امللكيــة إىل  

ويـتعني علـى القـانون العـريف أن         . املرأة يف مجيع أنـواع الـزواج      
. ميتثل ألحكام مشروع هذا القانون عندما يقوم الربملـان بـسنه          

ويف حالة وجود خـالف، تـستطيع املـرأة أن تقـدم التماسـا إىل       
احملاكم احمللية وتستأنف لدى احملاكم القطاعية اليت تـنص علـى           

 .ضرورة أن يكون هلا حمامٍ متخصص يف حقوق اإلنسان
وفيمــا يتعلــق بتمثيــل املــرأة يف القــضاء، ليــست هنــاك    - ٤٣

ــسة        ــصبح قاضــية أو رئي ــن أن ت ــرأة م ــع امل ــة متن حــواجز قانوني
ويف . ة حمـدود  غري أنه وفقا للممارسة، متثيل املـرأ      . حماكم حملية 

 مل تترأس أية امرأة إحدى احملـاكم احملليـة وعـددها            ٢٠٠٧عام  
ويقــدم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة  .  حمكمــة٢٨٠

. الدعم لوزارة العدل هبـدف تعزيـز مـشاركة املـرأة يف القـضاء             
ويف حالــة وجــود خــالف بــني خمتلــف أنــواع الــزواج، يتوقــف 

ــدد أل    ــا أن حت ــة العلي ــى احملكم ــزواج    عل ــواع ال ــن أن ــوع م ي ن
ففي الزواج العريف ُيرغم الزوج علـى أن ينفـق علـى            . األسبقية

وليـست هنـاك    . زوجته، وعلى الزوجة أن تقوم باملهام املرتليـة       
أحكــام قانونيــة تلغــي هــذه االلتزامــات ولكنــها ظلــت ممارســة  

 .متبعة
ومبوجب القانون العـام الـذي يـنظم الـزواج املـسيحي             - ٤٤

ــست  ــسبب   واملــدين، ت طيع الزوجــة أن تقــدم التماســا للطــالق ب
القسوة أو اهلجر أو الزنا، غري أنه وفقـا للـزواج العـريف، هنـاك               

ــساء   ــسبة للرجــال والن ويــستطيع . أســباب خمتلفــة للطــالق بالن
الرجل أن يقدم التماسـا للطـالق علـى أسـاس الزنـا وميكـن أن                

وتـستطيع  . يقدم شكوى عن الضرر النـاجم عـن طـرف ثالـث           
 أن تقدم التماسا للطالق يف حالـة زنـا متكـرر ولكنـها              الزوجة
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ال تستطيع أن تقدم شكوى عن نشوء ضرر ناجم عـن طـرف             
وتــدرس جلنــة إصــالح القــوانني اقتراحــا يــسمح للمــرأة . ثالــث

ــاجم عـــن طـــرف ثالـــث    ــرر نـ . بتقـــدمي شـــكوى حلـــصول ضـ
ويستطيع أيـضا الـزوج أن يقـدم التماسـا للطـالق علـى أسـاس            

غري أن الزوجة ال تستطيع الطعـن ولكنـها         . أن الزوجة كسولة  
تــستطيع أن تقــدم التماســا للطــالق يف حالــة واحــدة إذا كــان   

وتـستطيع الزوجـة أن تقـدم       . يستطيع أن ينفق عليهـا     الزوج ال 
 . التماسا للطالق إذا كان الزوج مصابا بعجز جنسي

ــئلة  : الرئيـــسة - ٤٥ دعـــت أعـــضاء اللجنـــة إىل توجيـــه أسـ
 . اليت نوقشتمتابعة بشأن املواد 

قالت إنه من املفيد معرفة مـىت سـيقوم         : السيدة بيغوم  - ٤٦
الربملان باملوافقة على مشاريع القوانني املتعلقة بتسجيل الزواج        

وينبغـي  . العريف، والطالق، والعنف العائلي، وأيلولة التركـات      
 االقتـصادية   –معلومات إضافية عن التـدابري االجتماعيـة         تقدمي

ــرامج إعــادة    الــيت مت اختاذ ــع االجتــار باألشــخاص وعــن ب هــا ملن
االنــــدماج يف اجملتمــــع الــــيت مت وضــــعها يف هنايــــة احلــــرب يف 

 . ٢٠٠٢ عام
قالت رمبا سيكون من املفيد احلصول      : السيدة سيمز  - ٤٧

ــا      علــى بيانــات عــن عــدد النــساء الــاليت تــزوجن زواجــا عرفي
 . مقارنة حباالت الزواج املسيحي واملدين

قالـت ينبغـي توضـيح مـا إذا       :  أبياه -كوكري  السيدة   - ٤٨
كانت التعديالت املقترحـة علـى قـانون اجلـرائم اجلنـسية جتـرم              

 .اغتصاب الزوج لزوجته
قــال إنــه قــد مت عــرض  ): ســرياليون (الــسيد سيــساي - ٤٩

ــزواج العــريف والطــالق      ــسجيل ال ــة بت مــشاريع القــوانني املتعلق
. ان للموافقة عليهـا   والعنف العائلي وأيلولة التركات على الربمل     

وينبغي أن يالحظ أنه ليس للربملان سلطة تعديل أو إلغاء بنـود            
وقد مت إدراج اغتـصاب الـزوج لزوجتـه يف التعـديالت            . فرعية

 . املقترحة على قانون اجلرائم اجلنسية

قالــــت إن حــــوايل ): ســــرياليون (الــــسيدة كورومــــا - ٥٠
يفيـة هـي زواج     يف املائة من حاالت الزواج يف املنـاطق الر         ٩٠
ويدعو وفدها شعبة النـهوض بـاملرأة إىل مواصـلة تقـدمي            . عريف

 .الدعم التقين واملوارد للربامج يف سرياليون
ــسة - ٥١ ــة يف    : الرئيـ ــأن إدراج االتفاقيـ ــن شـ ــت إن مـ قالـ

القـوانني احملليـة أن يـوفّر إطـارا ملزمـا قانونيـا للتـصدي للتمييــز        
 رائـدا للقـضاء علـى       وينبغي للرجـل أن يلعـب دورا      . ضد املرأة 

ــرأة    ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــدم التعليقــات  . مجي وســوف تق
اخلتاميــة للجنــة اإلرشــاد بــشأن الطريقــة الــيت ميكــن هبــا حتقيــق   
تقدم يف التنفيذ الكامل لالتفاقية اليت ينبغي نشرها علـى نطـاق       

 . واسع يف البلد
 .٢٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 
 


