
CEDAW/C/SLE/Q/5  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
12 February 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
050307    050307    07-23670 (A) 

*0723670* 

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورة الثامنة والثالثون
   ٢٠٠٧فرباير / شباط٩-٥

ــة         ــارير األوليـــ ــالنظر يف التقـــ ــصلة بـــ ــئلة املتـــ ــضايا واألســـ ــة القـــ قائمـــ
 الدورية والتقارير

 
 سرياليون  

يـر سـرياليون اجلـامع للتقريـر األويل والتقـارير           نظر الفريق العامل ملا قبل الـدورة يف تقر         - ١
 ).CEDAW/C/SLE/1-5(الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس 

 
 حملة عامة  

يتضمن التقرير قدرا حمدودا من البيانات اإلحصائية املصنفة حسب نوع اجلنس بـشأن              - ٢
لومات عن حالة مجـع البيانـات   والرجاء تقدمي مع . وضع املرأة يف اجملاالت اليت تشملها االتفاقية      

. يف البلد عموما، وتبيان إىل أي مـدى يراعـى يف تلـك العمليـة التـصنيف حـسب نـوع اجلـنس                       
احلكومة حتسني مجع البيانات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس بـشأن              تعتزم  وُيرجى إيضاح كيف    

امج وقيـاس   اجملاالت اليت تشملها االتفاقية حبيث يتسىن دعم عملية صنع السياسات ووضع الـرب            
 .التقدم صوب تنفيذ االتفاقية

 
 ٢ و ١املادتان   

ــوانني          - ٣ ــائر الق ــتور وس ــسبة للدس ــة بالن ــز االتفاقي ــن مرك ــات ع ــر معلوم ــدم التقري ال يق
والرجــاء تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت االتفاقيــة تنطبــق مباشــرة وعمــا إذا كانــت  . الوطنيــة
 .يف احملاكممت فيها االحتكام إىل االتفاقية حاالت هناك 
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ــد  و - ٤ ــنص البن ــى أ  ) د) (٤ (٢٧ي ــن الدســتور عل ــق   م ــز ال تنطب ــن التميي ــضمانات م ن ال
يتــصل بــالتبين والــزواج والطــالق والــدفن وانتقــال التركــة عنــد الوفــاة وغــري ذلــك مــن    فيمــا”

ــانون األحــوال الشخــصية     ــشملها ق ــيت ي ــة إصــالح    . “اجملــاالت ال ــر إىل أن عملي ــشري التقري وي
، فالرجـاء تقـدمي     )٧-٨الفقرة   (“طويلة ومضنية ومستنفدة للوقت وباهظة    ” الدستور ستكون 

اخلطــط واجلــداول الزمنيــة امللموســة الــيت وضــعتها احلكومــة مــن أجــل إصــالح   ن معلومــات عــ
 .كافة أحكامه مع االتفاقيةاتساق الدستور وعن األولوية اليت تعتزم إعطاءها لكفالة 

قــوانني كــثرية متيــز ضــد املــرأة مــن حيــث الغــرض أو ووفقــا ملــا ورد يف التقريــر، هنــاك  - ٥
 ١٩٧٣، وقانون إدارة التركات، وقانون اجلنسية لعـام         ١٩٦٠األثر، ومنها قانون الزواج لعام      

والرجـــاء تقــدمي معلومـــات عـــن اخلطــوات الـــيت اختـــذهتا   ). ١٠-١-٩  و١-٥-٤الفقرتــان  (
نطويـة علـى متييـز ضـد املـرأة والـيت       احلكومة أو تنوي اختاذها لتحديد وتعـديل مجيـع القـوانني امل    

تتمشى مع االتفاقية، مبا يف ذلك معلومات عن التقدم الذي حققته جلنة إصـالح القـانون يف                 ال
 .هذا الصدد

والرجاء تقدمي معلومات عن التدابري القائمة لتعزيز وصول املـرأة إىل العدالـة وتـشجيع                - ٦
حملــاكم إلعمــال حقــوقهن، وتوعيــة القــضاة  النــساء، ال ســيما الريفيــات، علــى االســتفادة مــن ا 
ات الدولة الطرف مبوجب االتفاقيـة، حيـث        واحملامني وموظفي إنفاذ القانون فيما يتصل بالتزام      

 .املساواة بني اجلنسنيتعهدت بتحقيق 
 

 ٣املادة   

يشري التقرير إىل أن قدرات اآللية الوطنية للنهوض باملرأة حمدودة بسبب نقـص املـوارد              - ٧
والرجــاء إيــضاح التــدابري الــيت تتخــذها  ). ١-٤-١٠  و١-٣-١٠الفقرتــان (ليــة والبــشرية املا

ــا أو الــيت تنــوي اختاذهــا لتزويــد اآلليــة الوطنيــة للنــهوض بــاملرأة مبــا يكفــي مــن       احلكومــة حالي
 .القدرات لصنع القرار ومن املوارد املالية والبشرية

ق يعملـون يف فريتـاون بـسبب مـشاكل          ويذكر التقرير أن املسؤولني عن مكاتب املناط       - ٨
والرجـاء تبيـان طبيعـة     ). ١-٤-١٠الفقـرة   (لوجستية وأن حـضورهم غـري ملمـوس يف املنـاطق            

ــذين        ــزمين الل ــيت ووجهــت وتقــدمي تفاصــيل عــن اخلطــة واجلــدول ال ــصعوبات اللوجــستية ال ال
 .وضعتهما احلكومة قصد نشر هؤالء املسؤولني يف املناطق

أي معلومــات عــن النتــائج الــيت حتققــت يف تنفيــذ الــسياسة الوطنيــة   وال يقــدم التقريــر  - ٩
والرجـاء تقـدمي معلومـات عـن        . للنهوض باملرأة ويف سياسات تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين           
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التقدم احملـرز يف تنفيـذها وعـن كيفيـة رصـد التنفيـذ وتقييمـه وأثـر هـذه الـسياسات مـن حيـث                          
 .بلوغ أهداف االتفاقية

 
 ٤املادة   

وال يقــدم التقريــر معلومــات ُتــذكر عــن التــدابري اخلاصــة املؤقتــة يف ســرياليون؛ فهــل مت   - ١٠
النظــر يف اســتخدام تــدابري خاصــة مؤقتــة، مــن قبيــل حتديــد حــصص أو تقــدمي حــوافز لإلســراع 

 الـصادرة   ٢٥بتحقيق املساواة يف جماالت عدا التعليم واحلكم احمللي، مع مراعاة التوصية العامة             
  من االتفاقية؟٤ من املادة ١ بشأن الفقرة عن اللجنة

 
 ٥املادة   

ــة يف ســرياليون، وأشــري إىل بعــض املمارســات       - ١١ ــر اســتمرار املواقــف النمطي ــربز التقري ي
الثقافية والتقليدية والعادات على أهنا تشكل العقبات الكربى أمـام حتقيـق مـساواة املـرأة حبكـم                  

ــع  ــان    (الواق ــال، الفقرت ــبيل املث ــى س ــن أي    ). ١-١٢  و٥-٤عل ــات ع ــدمي معلوم ــاء تق والرج
استراتيجية شاملة قد تكون موجـودة لتهيئـة بيئـة اجتماعيـة وثقافيـة تفـضي إىل حتقيـق املـساواة                   

 وعـن أي تعـاون مــع   ،بـني اجلنـسني، مبـا يف ذلــك التثقيـف والتوعيـة املوجهـان إىل عامــة النـاس       
ن هـذا الـسؤال، يرجـى إيـالء اهتمـام           وعند اإلجابـة عـ    . املنظمات غري احلكومية يف هذا الصدد     

 .خاص للمبادرات املتخذة أو املتوقع اختاذها فيما يتصل باملناطق الريفية
 

 العنف ضد املرأة  

بالنظر إىل أثر احلرب على النساء والفتيات، ُيرجى تقدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات الـيت                  - ١٢
لتعــايف النفــسي وإعــادة اإلدمــاج جيــري اختاذهــا إلتاحــة بــرامج للتأهيــل والــدعم، مبــا يف ذلــك ا 

االجتماعي للنساء والفتيات ضحايا العنف، مراعاة لتوصيات جلنة احلقيقة واملـصاحلة واحملكمـة             
 .اخلاصة لسرياليون

، ٢٠٠٦وُيرجــى تقــدمي مزيــد مــن التفاصــيل عــن مــشروع قــانون العنــف املــرتيل لعــام   - ١٣
قبـات حمتملـة قـد تواجـه هـذا املـشروع            عن أي ع  معلومات  و. التاريخ املتوقع العتماده  تتضمن  
 .يف الربملان

ــوائح اهتــام يف قــضايا االغتــصاب احلاصــلة يف عــام      - ١٤ ــه مل توّجــه أي ل ــر أن ويــذكر التقري
وأن القـانون   ) ١٥-١٢الفقـرة   (، وأن تأديب الزوجـة ممارسـة مقبولـة          )٠-٢اجلدول   (٢٠٠٤
ـــاجلنائ ـــي ال ُيعتبـ ـــر منطبقــ ـــا علـ ـــى أشكـ ـــال العنــ ـــ ــه   ـف ال يت قــد يــسلطها الــزوج علــى زوجت

 الـصادرة عـن اللجنـة بـشأن العنـف ضـد             ١٩ومع مراعاة التوصية العامة     ). ١٣-١-٩الفقرة  (
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املتخذة لوضـع اسـتراتيجية شـاملة ملكافحـة مجيـع أشـكال العنـف               املرأة، ُيرجى تبيان اخلطوات     
ضد املرأة، مبا يف ذلك حماكمة مرتكبيه وتوفري املساعدة للضحايا وتنفيذ برامج لبنـاء القـدرات                

ــة موجهــة إىل خمتلــف الفئــات     ــشرطة واحملــامني والعــاملني يف قطــاع الــصحة      (والتوعي مثــل ال
 . وعامة الناس)واملرشدين االجتماعيني وجهاز القضاء

 
 ٦املادة   

ُيرجى تقدمي تفاصيل عن اخلطوات الـيت جيـري اختاذهـا مـن أجـل التنفيـذ التـام لقـانون                      - ١٥
 . والنتائج اليت حتققت حىت اآلن٢٠٠٥مكافحة االجتار بالبشر لعام 

 
 ٨  و٧املادتان   

 احليـاة الـسياسية     بالنظر إىل النقص الكـبري يف متثيـل النـساء يف مناصـب اختـاذ القـرار يف                  - ١٦
والعامة ويف األنشطة الدولية، ما هـي التـدابري امللموسـة املزمـع اختاذهـا لتحقيـق مـشاركة املـرأة               
ــاز          ــان واجله ــة، ويف الربمل ــستويات احلكوم ــة م ــساواة يف كاف ــدم امل ــى ق ــل وعل ــها بالكام ومتثيل

 عـن اللجنـة    الـصادرة ٢٥القضائي، وكذلك على الصعيد الـدويل، مـع مراعـاة التوصـية العامـة       
 بـشأن مـشاركة املـرأة يف احليـاة          ٢٣ من االتفاقية والتوصـية العامـة        ٤ من املادة    ١بشأن الفقرة   

ــاة          ــة أو املتوخ ــسياسات القائم ــربامج أو ال ــر ال ــه اخلــصوص ذك ــى وج ــسياسية؟ ويرجــى عل ال
 .لتشجيع وتيسري زيادة مشاركة نساء سرياليون يف احلياة العامة والسياسية

 
 ١٠املادة   

، ٢٥اجلــدول  (٢٠٠٤ يف املائــة يف عــام ٢٩يــذكر التقريــر أن نــسبة األميــات كانــت  - ١٧
والرجاء وصف أي مبادرات جارية أو معتزمة لزيادة إملام النساء بـالقراءة            ). ٢-٩-١٧الفقرة  

 .والكتابة وتقييم فعالية تلك املبادرات والنتائج اليت حققتها حىت اآلن

، وأثــره علــى تعلــيم نمعــدل محــل املراهقــات يف ســرياليو والرجــاء تقــدمي بيانــات عــن    -١٨
ــان الفتيـــات  ــة لتـــشجيع الفت وتبيـ ــتراتيجيات القائمـ ــد   االسـ ــة بعـ ــتئناف الدراسـ يـــات علـــى اسـ

 .مواليدهن وضع
 

 ١١املادة   

الرجاء إيضاح كيف تراعـي اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر املوجـودة يف البلـد املنظـور                     - ١٩
 .تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةاجلنساين وتسهم يف تنفيذ ا
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ــر يــشري و - ٢٠ ــدما     إىل التقري ــة يكــاد يكــون منع ــة غــري التقليدي ــرأة إىل العمال أن وصــول امل
والرجـاء تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات          . ولكنه ال يقدم أي تفاصيل أخـرى      ) ١-١٨الفقرة  (

ــة و     ــدابري اخلاصــة املؤقت ــا يف ذلــك الت ــيت اتُّخــذت، مب ــال    ال ــز االمتث ــدريب املهــين لتعزي ــوفري الت ت
 .١١ للمادة

ليون الـــاليت يعملـــن يف القطــــاع   وبـــالنظر إىل ارتفـــاع النـــسبة املئويـــة لنــــساء ســـريا      - ٢١
وعيــة املوجــودة إلطــالع ذوات  النظــامي ووضــعهن اهلــش، ُيرجــى اإلشــارة إىل بــرامج الت   غــري

علــــى فــــرص الوصــــول إىل  املــــنخفض والفقــــريات، ال ســــيما يف املنــــاطق الريفيــــة،الــــدخل 
 .والتكنولوجيا األسواق

 
 ١٢املادة   

والرجـاء  . إن معدل وفيات النوافس والرضع يف سرياليون من أعلى املعدالت يف العامل            - ٢٢
ـــتق ـــدمي معلـ ـــومات عــ ـــن التدابيـــ ــوافس والرضــع،    ـ ــات الن ر املوجــودة أو املعتزمــة خلفــض وفي

ت االعــتالل مــي إىل خفــض عــدد الوفيــات وحــاال  تتــضمن تفاصــيل عــن برنــامج األمومــة الرا  
رجى أيضا تبيان التدابري اخلاصة املتوخاة بالنسبة لنساء املنـاطق الريفيـة            وي). ١-٦-١٩الفقرة  (

 .وأي تقدم حتقق صوب بلوغ الغايات

والرجاء تقدمي تفاصـيل عـن اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة حاليـا أو تعتـزم اختاذهـا                      - ٢٣
 ينبغـي اإلشـارة إىل مـا إذا كانـت احلكومـة             ،ويف هـذا الـرد    . ة ختان اإلنـاث   للقضاء على ممارس  

تنوي القيـام ببحـث الـصلة بـني الناسـور املثـاين املهبلـي وختـان اإلنـاث، وبتثقيـف عامـة النـاس                
 .وتوعيتهم فيما خيص آثار ختان اإلناث

 
 ١٤املادة   

ويـشري يف الوقـت ذاتـه إىل    . ليونيرسم التقرير صورة قامتة لوضع املرأة الريفية يف سـريا          - ٢٤
والرجـــاء تقـــدمي معلومـــات عـــن ). ٢١الفقـــرة (أن أغلبيـــة النـــساء يعـــشن يف املنـــاطق الريفيـــة 

استراتيجية احلكومة يف جمال التنمية الريفية، وتبيان ما إذا كانت تنطوي علـى منظـور جنـساين               
لـيم والعمالـة والتنميـة    وتتضمن دعما خاصا للمرأة الريفيـة يف قطاعـات مـن قبيـل الـصحة والتع      

ــن    ــشاركة يف صـ ــات واملـ ــى االئتمانـ ــصول علـ ــصادية واحلـ ــى   االقتـ ــك علـ ــا يف ذلـ ــرار، مبـ ع القـ
 .احمللي الصعيد
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 ١٦  و١٥املادتان   

ــواع خمتلفــة تــستند إىل      - ٢٥ ــة أن ــزواج يف ســرياليون ينقــسم إىل ثالث ــر إىل أن ال يــشري التقري
كما يشري إىل أن التمييز ضـد املـرأة   . ىل القانون العريفالقانون املدين أو إىل الشريعة الدينية أو إ     

ــدين علــى       ــزال قائمــا يف كــثري مــن اجملــاالت، مبــا يف ذلــك إدارة املمتلكــات وموافقــة الوال ال ي
والرجاء تقدمي معلومات عما تتخذه احلكومـة مـن تـدابري لـضمان أن جيـري التقيـد يف                   . الزواج

 .ولية اليت عقدهتاكامل إقليمها بااللتزامات القانونية الد

ــر أي معلومــات عــن وجــود تعــدد الزوجــات    - ٢٦ والرجــاء إتاحــة هــذه  . وال يقــدم التقري
املعلومات، مع بيانات إحصائية، واإلشارة إىل اخلطط اليت وضعتها احلكومة من أجـل مراجعـة               

 .قوانينها والقضاء على ممارسة تعدد الزوجات اليت تتعارض مع االتفاقية
 

 ٢٠ من املادة ١الختياري وتعديل الفقرة الربوتوكول ا  

وقّعــت ســرياليون علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال     - ٢٧
والرجـاء اإلبـالغ عـن أي تقـدم حتقـق صـوب       . ٢٠٠٠سـبتمرب  / أيلـول ٨التمييز ضـد املـرأة يف      

 . منها٢٠ من املادة ١التصديق على االتفاقية وصوب قبول تعديل الفقرة 

 


