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  القضاء على التمييز ضد املرأةب  املعنيةلجنةال
 الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٧ -يوليه / متوز٢٠
 القضاء على التمييز ضد املرأةاملعنية ب املالحظات اخلتامية للجنة    

  
   بيساو-ينيا غ    

  
لثاين والثالث والرابـع    لتقارير الدورية ا  للتقرير األول وا   التقرير اجلامع    يف اللجنة   نظرت  - ١

ــسادس  ــامس والــ ــالواخلــ ــساو  - غينيــ ــستيهايف ) CEDAW/C/GNB/6(بيــ  ٩٠٤  و٩٠٣ جلــ
اللجنــة يف  الــيت أعــدهتا  قائمــة القــضايا واملــسائلوتــرد. ٢٠٠٩أغــسطس / آب٣يف املعقــودتني 
بيـساو   -  ردود غينيـا   وتـرد  CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1 و   CEDAW/C/GNB/Q/6الوثيقتني  
 .CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1/Add.1يف الوثيقة 

  
 مقدمة    

 علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  لتــصديقها الدولــة الطــرف  علــى اللجنــةتــثين  - ٢
وتعرب عن تقديرها للدولـة الطـرف علـى تقريرهـا اجلـامع      . التمييز ضد املرأة من دون حتفظات  

مس والـسادس الـذي وفـر صـورة         لتقارير الدوريـة الثـاين والثالـث والرابـع واخلـا          للتقرير األول وا  
 إال أهنا تأسف ألن التقرير قد تـأخر طـويال عـن موعـده،           .بيساو - صرحية لوضع املرأة يف غينيا    

 . إىل توصـياهتا العامـة     يرجـع ومل يتقيد باملبادئ التوجيهية اليت حددهتا اللجنة إلعداد التقـارير أو            
 الفريـق   أثارهـا  اليت   واألسئلةة القضايا   تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للردود اخلطية على قائم        و

  .اللجنة  على األسئلة اليت طرحتهاة والردود الشفوي الشفويالعامل ملا قبل الدورة وللعرض
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،  رئـيس معهـد املـرأة والطفـل        يترأسـه  إليفادهـا وفـدا    الدولة الطـرف      على  اللجنة ينثوت  - ٣
ماسك االجتماعي واحلـد مـن الفقـر،         ممثلني من وزارة العدل، ووزارة املرأة واألسرة والت        وضم

وتعـرب  .  بيـساو لـدى األمـم املتحـدة        -املمثـل الـدائم لغينيـا       فـضال عـن     ومعهد املرأة والطفل،    
 .ذي جرى بني الوفد وأعضاء اللجنةاللجنة عن تقديرها للحوار الصريح ال

  
 األوجه اإلجيابية    

ــام        - ٤ ــل ع ــرأة والطف ــد امل ــشاء معه ــة بإن ــذي  كهيكــل٢٠٠٠ٍترحــب اللجن  لوضــع تنفي
  .ة بني اجلنسني، والنهوض باملرأةوتنسيق السياسات املتعلقة حبقوق املرأة، واملساوا

 الدولــة الطــرف لتــصديقها علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة    علــى اللجنــةينثوتــ  - ٥
  .٢٠٠٩أغسطس /القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف آب

 على اتفاقية األمم املتحـدة      ٢٠٠٧لة الطرف لتصديقها عام      الدو  على  اللجنة تثينكما    - ٦
االجتــار وقمــع منــع بــشأن ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة وبروتوكوهلــا       

  . واملعاقبة عليهاصة النساء واألطفالخبباألشخاص، و
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
 تنفذ مجيع أحكام االتفاقية علـى        بأن طرف الدولة ال  التزاميف حني تشري اللجنة إىل        - ٧

ــة       ــة الطــرف أن متــنح األولوي ــتعني علــى الدول ــه ي  يف حنــو منــهجي ومــستمر، فإهنــا تــرى أن
 مــن اآلن وحــىت موعــد تقــدمي تقريرهــا الــدوري املقبــل، للــشواغل والتوصــيات  االهتمــام،

  الطـرف إىل أن لـة وبناء على ذلك، تدعو اللجنـة الدو      . احملددة يف هذه املالحظات اخلتامية    
تركز على هذه اجملاالت يف أنشطة التنفيذ اليت تضطلع هبـا وأن تقـدم يف تقريرهـا الـدوري                   

وتـدعو الدولـة الطـرف أيـضا إىل     . املقبل بيانا مبا اختذته من إجراءات وما حققته من نتـائج         
رى على   احلكومية األخ  واهلياكلتقدمي هذه املالحظات اخلتامية إىل مجيع الوزارات املعنية،         

  .فعال طة القضائية لكفالة تنفيذها بشكلكل املستويات، وإىل الربملان والسل
  

  الربملان    
يف حني تعيد اللجنة تأكيد أن املسؤولية األساسـية عـن التنفيـذ الكامـل اللتزامـات              - ٨

مساءلة عنه خاضعة للالدولة الطرف مبوجب االتفاقية تقع على عاتق احلكومة أساسا وأهنا 
، فإهنا تشدد علـى أن االتفاقيـة ملزمـة جلميـع فـروع احلكومـة وتـدعو الدولـة                    ةاصخبصفة  

الطــرف إىل تــشجيع برملاهنــا الــوطين علــى أن يتخــذ، مبــا يتماشــى مــع واليتــه وإجراءاتــه،     
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 الالزمـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ هـذه املالحظـات اخلتاميـة وبعمليـة         التـدابري وحسب االقتضاء،   
  .هبا احلكومة مبوجب االتفاقيةاإلبالغ املقبلة اليت تضطلع 

  
  التفاقيةلالقانوين املركز     

 مــن الدســتور تنــصان، يف مجلــة أمــور، ٣٠  و٢٩ اللجنــة أن املــادتني الحــظيف حـني ت   - ٩
 القائمــة  األخــرىعلــى أن احلقــوق األساســية املكرســة فيهمــا ال تــستثين أي حــق مــن احلقــوق  

 الدولـة الطـرف     وتأكيـد ،  الواجبـة التطبيـق   يل  مبوجب قوانني اجلمهورية أو قواعد القـانون الـدو        
يف حال القيام مبمارسات متييزية ضـد النـساء، تـشجع احلكومـة الـسلطات القـضائية علـى            ” هأن

، فهي قلقـة    “االتفاقات الدولية للثين عن هذه التصرفات     ذات الصلة الواردة يف     حكام  األتنفيذ  
 قابلــة للتقاضــي علــى أساســها يف ست مــن أن االتفاقيــة مل تــدمج بعــد يف القــانون الــوطين وليــ  

 . بيساو-احملاكم يف غينيا 

 لــضمان الــدمج الكامــل  فوريــةوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري     - ١٠
 يف سـياق عمليـة اإلصـالح        ،وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر    . لالتفاقية يف القانون الوطين   

عاهـدات حقـوق    مل أن يكـون  ح يـضمن    الدستوري اليت تقوم هبا حالياً، يف اعتماد نص صري        
اإلنسان اليت صدقت عليها أثر قانوين كجزء من قانون الدولة الطرف الوطين كما يضمن  

 .تتعارض معها على أي قوانني وطنية ترجيحها
  

 عدم التمييز واملساواة    

 الدولـة الطـرف   ات للتمييز يف دستور أو تـشريع وجود تعريفإن اللجنة قلقة من عدم    - ١١
ــة تــثينويف حــني .  مــن االتفاقيــة١ مــع املــادة شــىيتما ــة الطــرف علــى  اللجن ملــا تــضمنه الدول

مـن   يـساورها القلـق    تكفل املساواة بـني النـساء والرجـال حبكـم القـانون،              دستورها من أحكام  
 .من االتفاقية) أ (٢ل مع املادة هذا احلكم بشكل كامتوافق عدم 

  يف درج يف تـشريعاهتا الوطنيـة املالئمـة أو        تُـ  وحتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن          - ١٢
 استعراضـه حاليـاً، تعريفـاً للتمييـز ضـد املـرأة يـشمل التمييـز املباشـر             يدستورها الذي جير  

 مـن االتفاقيـة، ومـع مبـدأ املـساواة بـني النـساء               ١وغري املباشر، وذلك انسجاما مـع املـادة         
  .من االتفاقية) أ (٢فقاً للمادة والرجال و
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  التمييزيةالقوانني    

 قـوانني  الدولة الطـرف أن الدسـتور هـو القـانون األعلـى وأن أي                اتبالرغم من تأكيد    - ١٣
 مـن أن القـوانني الـيت تنطـوي علـى       جـداً ، فاللجنة قلقة  ةعترب غري دستوري  ت أحكامه   تتعارض مع 

ة الطـرف    التزامات الدولـ   يتناىف مع متييز ضد املرأة من حيث املقصد أو األثر ال تزال نافذة، مما             
كما أن اللجنة قلقة من أهنـا، بـالرغم مـن املعلومـات الـيت زودهتـا هبـا الدولـة                     . مبوجب االتفاقية 

 االتفاقيـــة، مل تـــستطع يفالطـــرف بـــشأن مـــشاريع قـــوانني متعلقـــة مبجـــاالت أساســـية خمتلفـــة  
، واإلطــار الــزمين   الكــاملني وحمتواهــاتلــك املــشاريع تكــون صــورة واضــحة عــن نطــاق      أن
 .اعتمادها، وخطط تنفيذهاوا ناقشتهملو

 بــشكل منــهجي، ة احملليــتــشريعاهتاوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اســتعراض   - ١٤
غيـت بـشكل واضـح،      للتضمن من دون تأخري أن القـوانني التمييزيـة كافـة قـد عـدلت أو أ                

 . كـامالً مـع االتفاقيـة ومـع التوصـيات العامـة الـصادرة عـن اللجنـة                  اتفاقـا  تتفقوأصبحت  
 حتليل مـشاريع القـوانني كافـة علـى          يتم فيها عملية  ب القيامشجع الدولة الطرف على     ت كما

 .ضوء االلتزامات احملددة يف االتفاقية

 فترات الـرتاع    لىوتعترف اللجنة بالعوائق االقتصادية واالجتماعية والسياسية املترتبة ع         - ١٥
ــة الطــرف، باإلضــافة    ــسياسي واملؤســسي يف الدول ــة الفقــر املــدقع  وعــدم االســتقرار ال  إىل حال

اصـة النــساء والفتيــات، والــيت تــشكل  خباخلطـرية الــيت تركــت أثــراً سـلبياً علــى كــل الــسكان، و  
 . تقف يف وجه التطبيق الكامل لالتفاقيةمهمةعوائق 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على االستمرار يف السعي إىل احلـصول علـى دعـم                 - ١٦
ما يكـون ضـروريا   م املتحـدة، واملنظمـات املاحنـة، حـسب    من اجملتمـع الـدويل، ومنظومـة األمـ     

 القــانون والوفــاء ســيادةبنــاء القــدرة الالزمــة الــيت متكنــها مــن تعزيــز   مــن أجــل  ومالئمــا،
وتشجعها اللجنة أيـضاً علـى العمـل مـع شـركائها يف             . بالتزاماهتا بالكامل مبوجب االتفاقية   

 يف كافـة أشـكال املـساعدة املتلقـاة،     التنمية لـضمان دمـج االهتمـام باملـساواة بـني اجلنـسني        
 التعـاون  مواصـلة ويف حني تـشجع الدولـة الطـرف علـى     . فيها املساعدة اإلمنائية الرمسية   امب

تـنص  ، تشري إىل أن مسؤولية تنفيذ االلتزامـات الـيت           واجملتمعيةمع املنظمات غري احلكومية     
 .اقية تقع على عاتق الدولة الطرف االتفعليها
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 االتفاقيةب والعلملجوء إىل القضاء إمكانية ال    

 الـيت حتـدد حـق       ، من الدسـتور   ٣٣ املادة    وجود بالرغم من يساور اللجنة القلق من أنه        - ١٧
، ية الدسـتور  هماملواطنني كافة يف اللجوء إىل األجهزة القضائية إلنصافهم من انتـهاكات حقـوق            

ــة ةاملطالبــوال يــستطعن لجــوء إىل القــضاء ال ال تتــاح للنــساء ســبل  .  حبقــوقهن مبوجــب االتفاقي
 بيـساو، وخاصـةً يف أوسـاط        -لوعي باالتفاقية يف غينيا     ل  العام نعداماليزيد يف قلق اللجنة ا     ومما

 .نفاذ القانونإ، وموظفي واملهنيني القانونينيالقضاء، 

 إزالـة كافـة العوائـق الـيت قـد تواجههـا        ضـمان وتطلب اللجنة مـن الدولـة الطـرف         - ١٨
وحتــث الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري خاصــة  . نيــة اللجــوء إىل القــضاءالنــساء يف إمكا

التمـاس   مبا يف ذلـك حقهـن يف    وتوعيتهن حبقوقهنلتعزيز حمو األمية القانونية لدى النساء،  
 االتفاقيــة كفالــة جعــلوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل .  يف احملكمــةاإلنــصاف القــانوين

للمهنـيني   ال يتجزأ مـن التثقيـف القـانوين والتـدريب            اًء الصلة جز  ات ذ ة احمللي اتوالتشريع
ــانونيني  ــضاة، واحملــامون،   الق ــيهم الق ــن ف ــامون مب ــدعون الع ــو وامل ــانون،  إ، وموظف ــاذ الق نف

ن مـن أجـل إنـشاء ثقافـة قانونيـة          واجملتمعيـ ون  و، والقـادة والتقليـدي    يون احلكوم نسؤولواملو
 كمـا تـدعو الدولـة الطـرف إىل نـشر            .تدعم حتقيـق املـساواة للمـرأة وعـدم التمييـز ضـدها            

واللغـات احملليـة     الكريولـو لغـة   االتفاقية على نطاق واسع بني اجلمهور العام، بلغـات منـها            
 .ل التوعية حبقوق اإلنسان للمرأةاألخرى، من أج

  
 لنهوض باملرأةاملعنية بااألجهزة الوطنية     

ــا       - ١٩ ــرأة والطفــل الت ــشاء معهــد امل ــة بإن ــرأة واألســرة  يف حــني ترحــب اللجن ــوزارة امل بع ل
 إىل واليـات  ة الوطنيـ األجهـزة  مع القلق افتقـار  تالحظوالتماسك االجتماعي واحلد من الفقر،  

الكافيـة مـن أجـل تنفيـذ االتفاقيـة           الـسلطة، واملـوارد، والقـدرة     إىل  واضحة، و ية  عملية سياسات و
اتيجيات إشـراك املـرأة يف   ويف حني ترحب اللجنة أيضاً باعتماد سياسـات واسـتر   . تنفيذاً كامالً 

مقـصد الدولـة   فـضال عـن   لتنميـة،   يف ا  املـرأة    يـة لـدور   طاراإلطـة   اخلخطط التنميـة، مبـا يف ذلـك         
وضع سياسة وطنية للمساواة بني اجلنسني وغريهـا مـن خطـط العمـل والـربامج                 املعلن ل  الطرف

قلــق أن الدولــة  مــع التالحــظوالــسياسات املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني والنــهوض بــاملرأة،   
ــه عمــل      ــسياسات لتوجي ــربامج وال ــاألجهــزةالطــرف تفتقــر إىل أطــر واضــحة لل ، وإىل ة الوطني

  .درة على وضعها وتنفيذها بفعاليةالق
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لنـهوض بـاملرأة    با ة املعنيـة   الوطنيـ  أجهزهتـا وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل تعزيـز            - ٢٠
ــشرية    ــوارد الب ــوفري امل ــةوت ــة  واملالي ــا، باإلالالزم ــهاضــافة إىلهل ــسلطة  ختويل ــات وال   الوالي

وتدعو أيضاً الدولة الطرف إىل اعتماد سياسـة وطنيـة للمـساواة بـني اجلنـسني،                 .الواضحة
وينبغــي أن تتــضمن . مــن شــأهنا أن تعــزز خمتلــف اخلطــط والــسياسات ذات الــصلة املعلقــة 

تمكينــها حة للــربامج والــسياسات لضــالــسياسة الوطنيــة للمــساواة بــني اجلنــسني أطــراً وا  
 تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف          سـتراتيجية ابشكل أفضل من تنفيـذ االتفاقيـة وتنـسيق          

وينبغي أن تتضمن أطر الـربامج والـسياسات هـذه           .كافة القطاعات واملستويات احلكومية   
ــة إىل تعمــيم مراعــاة املنظــور       ــأثري جهــود احلكومــة الرامي آليــات ترصــد بــشكل منــهجي ت

وتـشجع اللجنـة الدولـة      . ها وضـع نقـاط مرجعيـة وأطـر زمنيـة حمـددة            اجلنساين، بطـرق منـ    
الطرف على أن تضمن تقريرها املقبل معلومـات عـن النتـائج الـيت أحرزهتـا والعوائـق الـيت                    

 .واجهتها واخلطوات اليت قامت هبا من أجل التغلب على هذه العوائق
  

 التدابري اخلاصة املؤقتة    

ــيس مــن الواضــح     - ٢١    تــدابري خاصــة مؤقتــة يف قــانون    كــان يــنص علــى  مــا إذاللجنــة ل
 الكامـل واالسـتخدام     لنطـاق ل احلكومـة إىل فهـم واضـح         افتقـار وهـي قلقـة مـن       .  بيساو -غينيا  

وتناولتـها   مـن االتفاقيـة      ٤ مـن املـادة      ١لتدابري اخلاصة املؤقتة اليت نصت عليهـا الفقـرة          املمكن ل 
كوسيلة لتسريع حتقيق املساواة حبكم الواقـع        للجنة،   ٢٥  رقم التوصية العامة د من التفصيل    يمبز

 . االتفاقيةتتناوهلابني النساء والرجال يف كافة اجملاالت اليت 

 من  ١ؤقتة وفقاً للفقرة    املاصة  اخلتدابري  الوتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ         - ٢٢
  أسـاس قـانوين    وكفالـة اسـتنادها إىل     للجنـة،    ٢٥ من االتفاقية وللتوصية العامة رقم       ٤املادة  

وتلفت انتباه الدولـة الطـرف      . ىخراأل ةالئمامل اتتشريعالواضح، سواء يف الدستور أو يف       
 ضــرورية لتــسريع حتقيــق املــساواة األساســية ســتراتيجيةاإىل أن هــذه التــدابري هــي جــزء مــن 

وحتـث الدولـة الطـرف علـى وضـع أهـداف        .لمرأة يف كافة اجملـاالت الـيت تغطيهـا االتفاقيـة     ل
ســة مــن خــالل نظــام احلــصص واجلــداول الزمنيــة، يف مجلــة أمــور، عنــد تنفيــذ التــدابري  ملمو

  .اجملاالت ساسية بني املرأة والرجل يف كافةاخلاصة املؤقتة، لتسريع حتقيق املساواة األ
  

  لب النمطية واملمارسات الثقافيةالقوا    
لضارة، واملواقـف القائمـة      اللجنة قلق شديد إزاء استمرار املمارسات التقليدية ا        يساور  - ٢٣

ات مـا يتعلـق بــأدوار ومـسؤوليات وهويــ   يــة، والقوالـب النمطيـة املتجــذرة في  وبعلـى الـسلطة األ  
 القواعـد   تلـك تـربر    اللجنـة عـن قلقهـا مـن أن           وتعـرب . النساء والرجال يف مجيع مناحي احليـاة      
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رأة واســتمرار ، مبــا يف ذلــك العنــف ضــد املــوتدميــه واألعــراف واملمارســات التمييــز ضــد املــرأة
املمارسات التقليدية الضارة، مثـل احملرمـات الغذائيـة، والـزواج املبكـر واإلكـراه علـى الـزواج،                   

 عدم اختاذ الدولـة الطـرف إجـراءات      يؤسفها واللجنة. األرملة من شقيق زوجها املتوىف    وزواج  
األبويـة   الـسلطة  القائمة علىضارة، واملواقف   هذه املمارسات التقليدية ال    لتعديل ومنهجية   ثابتة

  .القضاء عليها وأ ،والقوالب النمطية
حتث اللجنة الدولة الطرف على أن تنظـر للثقافـة باعتبارهـا ُبعـداً ديناميـاً يف حيـاة                      - ٢٤

.  خيضع على امتداد الزمن للعديد من املؤثرات وبالتايل للتغـيري          ،البلد ونسيجه االجتماعي  
 استراتيجية شاملة تتضمن أهدافاً     ن تأخري، دو ،وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تضع      

وجداول زمنيـة واضحة، من أجل تعديل املمارسات الثقافية والقوالب النمطية اليت تؤذي            
، وحتثهـا علـى تعزيـز متتـع          أو القضاء على تلـك املمارسـات والقوالـب         املرأة وتـُميـِّز ضدها  

وينبغـي  . مـن االتفاقيـة   ) أ (٥و  ) و (٢طبقاً للمـادتني    حقوق اإلنسان    التام مبا هلا من   املرأة  
أن تتــضمن هــذه االســتراتيجية بــرامج تثقيــف وتوعيــة مــصممة وموجهــة خصيــصاً للمــرأة 

ــك املــسؤو     علــى والرجــل  ــستويات اجملتمــع، مبــا يف ذل  قــادةن، والون احلكوميــلومجيــع م
قوالــب ، وينبغـي أن هتـدف إىل هتيئــة بيئـة مواتيـة لتحويـل وتغـيري ال      اجملتمعيـون ن ووالتقليـدي 

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف     . النمطية والقيم واملواقف واملمارسـات الثقافيـة التمييزيـة    
آليات للرصد من أجل تقييم التقدُّم احملرز يف تنفيذ األهداف املنشودة نشئ على أن تأيضاً 

  .على حنو منتظم
شويه األعـضاء  اخلطوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملعاجلـة آفـة تـ          إذ تالحظ   اللجنة  و  - ٢٥

ــها    ــى، ومــن بين ــانون  وضــع التناســلية لألنث ويعاقــب  هــذه املمارســة صــراحةً حيظــر مــشروع ق
، وتشكيل جلنة وطنية مـن أصـحاب املـصلحة املتعـددين ملعاجلـة املمارسـات التقليديـة                  مرتكبيها
هـي انتـهاك جـسيم حلقـوق     الـيت  إزاء استمرار هـذه املمارسـة،   للغاية مل تزل قلقة فهي الضارة،  

ت الدولـة   التزامـا إخـالل ب   سالمتهن وصـحتهن اجلـسدية، و      من ناحية فتيات والنساء   اإلنسان لل 
  .الطرف مبوجب االتفاقية

والتثقيـف الـيت    للتوعيـة   حتث اللجنة الدولة الطرف علـى تعزيـز جهودهـا املبذولـة               - ٢٦
ن مــن مجيــع واحلكوميــمبــن يف ذلــك املــسؤولون  ،  علــى الــسواءتــستهدف املــرأة والرجــل 

ن، مـن أجـل القـضاء علـى         و، والزعمـاء الـديني    قادة التقليديون واجملتمعيـون   ستويات، وال امل
ممارســة تــشويه األعــضاء التناســلية لألنثــى وعلــى املــربرات الثقافيــة الــيت تقــوم عليهــا هــذه  

تـشويه  تشريعاً حيظر صـراحة     حتث الدولة الطرف على أن تسن دون تأخري          كما. املمارسة
ــلية لأل  ــضاء التناس ــل  األع ــى، وأن تكف ــةنث ــذا    حماكم ــاً جلــسامة ه ــهم وفق  اجملــرمني ومعاقبت
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ذلك، أثناء هـذه الفتـرة االنتقاليـة، معاقبتـهم مبوجـب األحكـام القائمـة يف                  االنتهاك، مبا يف  
  .قانون العقوبات

  
  العنف ضد املرأة    

من جانـب    العنف املرتيل جيري النظر فيه حالياً     التشريع املتعلق ب  أن  بينما تالحظ اللجنة      - ٢٧
 ترحــب بــاخلطوات املتخــذة لتــوفري الــدعم لــضحايا العنــف املــرتيل، وإذاجمللــس الــشعيب الــوطين، 

إزاء افتقــار الدولــة الطــرف إىل هنــج شــامل ملعاجلــة مجيــع أشــكال العنــف ضــد    القلــقيــساورها 
ــيح ســبل اللجــوء إىل القــضاء، ووســائل     النــساء  ــانوين يت ــات، مبــا يف ذلــك إطــار ق ــوالفتي دعم ل
 اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات واضحة عـن األشـكال    ويساور. ايا، ومعاقبة اجلناة  الضح

ــا   بيــساو، ومــن بينــها حــوادث العنــف اجلنــسي واملــرتيل    - املختلفــة للعنــف ضــد املــرأة يف غيني
  .ملكافحتها الدولة الطرفاملتخذة من جانب واملمارسات التقليدية الضارة، وعن التدابري 

جنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية العتماد وتنفيذ هنج شامل ملعاجلـة         حتث الل   - ٢٨
شكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وعلـى سـن التـشريعات اجلـاري               أمجيع  

النظر فيها كجزء من إطار قـانوين شـامل يأخـذ يف اعتبـاره املـواد ذات الـصلة يف االتفاقيـة                      
 عـن   التوعيـة العامـة   حتـث الدولـة الطـرف علـى         كما أهنـا    . نة للّج ١٩والتوصية العامة رقم    

أن مجيع أشكال العنـف ضـد املـرأة،         شأن حقيقة   طريق وسائط اإلعالم والربامج التثقيفية ب     
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل أن ُتــدرِّب أفــراد . مبــا فيهــا العنــف املــرتيل، غــري مقبولــة

 األخـــصائينيحاب املهـــن القانونيـــة، ونفـــاذ القـــانون، وأصـــإاجلهـــاز القـــضائي، ومـــوظفى 
الرعاية الصحية فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة، حىت تكفل التحقيـق           قدمي  االجتماعيني، وم 

حـاالت العنـف ضـد املـرأة، وحماكمـة مقتـريف العنـف ضـد املـرأة                يفعلى النحـو الواجـب،      
فعال ا على حنو تقدمي الدعم للضحاي، و املطلوبتنيية والسرعةاجلدب معاقبتهم بشكل فعالو

. يراعي الفوارق بني اجلنسني، مبا يف ذلك دور اإليواء والـدعم القـانوين والطـيب والنفـسي                
 إزاء النساء والفتيات الـاليت طالتـهن يـد العنـف     القلق اللجنة يساوروعلى وجه التحديد،    

أثناء فترات الرتاع وعدم االستقرار السياسي واملؤسسي، وتطلـب إىل الدولـة الطـرف أن               
 تقريرها  تضمنيوتطلب اللجنة من الدولة الطرف      . تتخذ خطوات كافية من أجل دعمهن     

 عن القوانني والسياسات والربامج املعمـول هبـا للتعامـل مـع مجيـع أشـكال              معلومات املقبل
العنف ضد املرأة وعن تأثري هذه التدابري، باإلضافة إىل بيانات عن انتـشار خمتلـف أشـكال                 

  .هذا العنف واجتاهاته
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  االجتار بالبشر    
اللجنـة بـاخلطوات الـيت اختـذهتا الدولـة الطـرف ملكافحـة االجتـار بالبـشر            وبينما ترحب     - ٢٩

اتفاقــات ثنائيــة مــع بلــدان جمــاورة هبــدف تنــسيق اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة عقــد ومــن بينــها 
الـشعيب  جمللـس  االجتـار باألطفـال إىل ا  بـشأن   إىل تقدمي مشروع قـانون     تشرياالجتار بالبشر، وإذ    

الوطين للنظـر فيـه، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء عـدم الوضـوح بـشأن نطـاق االجتـار بالنـساء                          
 بيساو، وإزاء نطاق جهود احلكومة احملـدود يف مكافحـة االجتـار بالنـساء،               -والفتيات يف غينيا    

  .حيث إن جهودها الرامية إىل مكافحة االجتار تركز حالياً على األطفال
اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تـدمج يف مـشروع القـانون املتعلـق باالجتـار                    تطلب    - ٣٠

مــن بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار      ) أ (٣بالبــشر، تعريفــاً لالجتــار يتماشــى مــع املــادة      
ــة األمــم املتحــدة     , باألشــخاص ــه املكمــل التفاقي ــة علي وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقب

وتشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إجـراء           . لوطنية ا عرب احلدود ملكافحة اجلرمية املنظمة    
بيــساو، علــى الــصعيد الــداخلي وعــرب  - تقيــيم لنطــاق االجتــار بالنــساء والفتيــات يف غينيــا

، وعلـى البـدء يف مجـع بيانـات يف هـذا الـصدد بطريقـة منهجيـة، بغيـة                     على الـسواء   احلدود
املـساعدة   تـوفري    مل علـى  تـشت ،  مكافحتـه تصميم وتنفيذ خطة شاملة ملنـع االجتـار بالبـشر و          

كما تـشجع الدولـة الطـرف علـى معاجلـة األسـباب اجلذريـة               . والدعم للضحايا من النساء   
لالجتار بالبشر وحتسني الوضع االقتصادي للمرأة وذلك من أجل القضاء على احتمـاالت             

ــز جهود  . تعرضــهن لالســتغالل واالجتــار هبــن   ــة الطــرف إىل تعزي ــة الدول ــدعو اللجن هــا وت
  .البلدان يف املنطقة هبدف منع ومكافحة االجتار بالنساء والفتياتمع  والتنسيق لتعاونل

  
  املشاركة السياسية واملشاركة يف احلياة العامة    

 يف احليـاة   بيـساو -غينيـا  إزاء اخنفاض مـستوى مـشاركة املـرأة يف    القلق  اللجنة  يساور    - ٣١
إذ اللجنـة   و .ستويات العليـا لـصنع القـرار       يف املـ   ها مـستوى متثيلـ    وتدينالسياسية واحلياة العامة،    

 يف املائـة لتمثيـل املـرأة يف مجيـع     ٤٠ مشروع قانون خيصص حصة نـسبتها        وضع خطط   تالحظ
من أن التدابري املتخذة للتعجيل مبشاركة املرأة علـى قـدم املـساواة مـع               القلق  يساورها  اهلياكل،  

 أيـضاً إزاء عـدم اختـاذ الدولـة          جنـة القلـق   ويساور الل . الرجل يف احلياة السياسية تبدو غري كافية      
ملعاجلة األسباب الكامنة وراء عدم مـشاركة املـرأة يف مجيـع            ومطردة  الطرف خطوات ملموسة    

  .مناحي احلياة العامة، ومن بينها املواقف االجتماعية والثقافية السائدة
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 متثيـل املـرأة     حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري ملموسة للتعجيل بزيـادة            - ٣٢
 مـن االتفاقيـة وتوصـيتها العامـة         ٨  و ٧طبقاً للمـادتني    فروع ومستويات احلكومة    يف مجيع   

 املتعلقـة بـاملرأة يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة، وعـن طريـق اسـتخدام تـدابري            ٢٣رقم  
. ةجنـ  لل ٢٥فاقية والتوصـية العامـة رقـم         من االت  ،٤ملادة   من ا  ١للفقرة  خاصة مؤقتة طبقاً    

 مــا تنطــوي عليــه توعيـة إلبــراز وتـشجع اللجنــة أيــضاً الدولــة الطـرف علــى تنفيــذ محــالت   
 يف صنع القرار على مجيع املـستويات،       مع الرجل    لمرأة على قدم املساواة   التامة ل شاركة  امل

ــة   ــسبة للمجتمــع ككــل مــن أمهي ــة الطــرف إىل وضــع أهــداف    . بالن ــة الدول ــدعو اللجن وت
ة عدد النساء املشاركات يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة           وجداول زمنية ملموسة لزياد   

وإىل تـضمني   ويف عمليات صنع القرار، وإىل رصد تأثري التدابري املتخـذة والنتـائج احملققـة،               
  . يف تقريرها الدوري املقبلهذه املعلومات

  
  التعليم    

لـيم، مبـساعدة اجملتمـع      ترحب اللجنة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جمال التع           - ٣٣
الدويل، واملنظمـات املاحنـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة، مثـل بـرامج التغذيـة املدرسـية، وتـوفري                     

الذين يرسلون بناهتم إىل املدارس، باإلضافة إىل بـرامج حمـو األميـة           لآلباء  قروض متناهية الصغر    
ــوزراء لعــام     ــرار جملــس ال ــات، وق ــساء والفتي ــسبتها  ة للمــرأ الــذي خــصص  ٢٠٠٦للن حــصة ن

 املخيـف   رتفـاع اال القلق إزاء     بالغ يساورهابيد أن اللجنة    . يف املائة عند تقدمي منح دراسية      ٥٠
بيساو، والتـدين الـشديد يف معـدالت التحـاق الفتيـات باملـدارس               -  معدالت األمية يف غينيا    يف

 يف سـبيل    لعراقيـل اوإكمال تعليمهن جبميع املستويات، واستمرار املعوقات اهليكلية وغريها من          
. تعلـيم الفتيـات والـشابات     أمـام   احلصول علـى تعلـيم عـايل اجلـودة، ممـا يـشكل عوائـق خاصـة                  

 الفقر املـدقع، وعـدم تـوافر اهلياكـل األساسـية املاديـة، وعـدم تـوافر                العراقيل على مل هذه   توتش
بنــات ؤهلني، وخباصــة املدرســات، ممــا قــد يزيــد مــن احتمــال تعــرض ال املــدربني واملــدرســني امل

  بـشأن العوائـق الثقافيـة      القلـق بـصفة خاصـة      اللجنـة    ويـساور  .للعنف وسوء املعاملة يف املدارس    
 والتــأثري الــسليب للممارســات التقليديــة الــضارة، مثــل الــزواج املبكــر ، يف ســبيل التعلــيمالقائمــة

  .واإلكراه على الزواج، على تعليم الفتيات
 املـرأة، واخنفـاض مـستوى تعلـيم الفتيـات      تؤكد اللجنة أن التعليم أساسي لـتمكني       - ٣٤

وهي توصي الدولة   . حبقوق اإلنسان التام  والنساء ُيعد من أخطر العراقيل يف سبيل متتعهن         
الطرف باختاذ خطوات فورية لتنفيذ تدابري تكفل إتاحة التعليم جبميع مـستوياته علـى قـدم                

 اختاذ تدابري ا يف ذلك عن طريق مباملساواة للفتيات والنساء واستبقاء الفتيات يف املدارس،        
. جنـة  لل ٢٥فاقية والتوصـية العامـة رقـم        ، من االت  ٤ من املادة    ١طبقاً للفقرة   خاصة مؤقتة   
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كمــا حتــث الدولــة الطــرف علــى زيــادة اســتثماراهتا يف جمــال التعلــيم، وخباصــة يف املنــاطق    
 لـتمكني   اً وأساسـ   مـن حقـوق اإلنـسان      اًبأمهيـة التعلـيم باعتبـاره حقـ       التوعية  الريفية، وعلى   

لتغلـب علـى املواقـف التقليديـة     ل  اختاذ خطوات  الدولة الطرف على    اللجنة وتشجع. املرأة
اليت تشكل عوائق يف سبيل تعليم الفتيات والنساء، وعلى وضع مناهج تعليمية غري منطيـة               
 تتناول األسباب اهليكلية للتمييز ضد املرأة، وعلى توفري تدريب كـاٍف مـراعِ لالعتبـارات              

ــة         ــات إمكاني ــساء والفتي ــل للن ــى أن تكف ــدارس، وعل ــاملني بامل ــسانية للمدرســني والع اجلن
وهتيـب اللجنـة بالدولـة    .  تعليمية آمنـة وخاليـة مـن العنـف وسـوء املعاملـة        بيئةالوصول إىل   

القراءة والكتابـة لـدى الفتيـات       اإلملـام بـ   الطرف أن تبذل جهداً ملموساً لتحـسني مـستوى          
، وعـن  النظـامي وغـري  النظـامي  بـرامج شـاملة علـى الـصعيدين     مـاد   اعتوالنساء عـن طريـق      

  .طريق تعليم الكبار وتدريبهم
  

  العمل ومتكني املرأة اقتصاديا    
ــة الطــرف علــى شــىت     بينمــا ترحــب   - ٣٥ ــواردة بــشأن تــصديق الدول ــة باملعلومــات ال اللجن

 يؤسـفها  فإهنـا لعمـل العـام،   اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والبند املتعلق بعمل املرأة يف قانون ا          
 معلومات كافية، من بينها البيانات املصنفة حبسب نوع اجلنس، مما حـال             يتضمنأن التقرير مل    

.  مـن االتفاقيـة    ١١دون فهم اللجنة بوضوح ملدى متتع املرأة بـاحلقوق املنـصوص عليهـا باملـادة                
قوة العاملـة يف املنـاطق       صورة واضحة عن مشاركة املرأة يف ال       والتقرير ال يتضمن بصفة خاصة    

احلضرية والريفية ويف القطاع غري الرمسي، وهو القطـاع الـذي تعمـل فيـه الغالبيـة العظمـى مـن               
 يف القـوة العاملـة،      ة وأفقيـ  يةرأسـ تفرقـة   النساء، وعن معدالت البطالة بينهن، وعما يعانينـه مـن           

 جهـود الدولـة الطـرف       وعن قدرة النساء على االستفادة من الفرص االقتصادية اجلديدة، وعن         
  .، ومن بينها محاية األمومةة اخلاصة هبنزايا االجتماعياملالرامية إىل كفالة حقوقهن و

مــة لكفالــة حتقيــق ئتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ مجيــع التــدابري املال   - ٣٦
 يف  مـن االتفاقيـة، مبـا      ١١تكافؤ الفرص بني املرأة والرجـل يف سـوق العمـل، طبقـاً للمـادة                

وتـدعو  .  منـها  ١، الفقـرة    ٤ذلك عن طريـق اسـتخدام تـدابري خاصـة مؤقتـة طبقـاً للمـادة                 
 بــشأن األجــر ١٠٠اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تنفيــذ اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 

إدراج مبـدأ األجـر املتـساوي للعمـال والعـامالت مقابـل العمـل املتـساوي                 إىل  املتساوي، و 
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل . ياســات العمــل اخلاصــة هبــاقــوانني وسضــمن القيمــة، 

تضمني تقريرها املقبل معلومات مفصلة، مبا يف ذلك االجتاهـات املـتغرية مـع مـرور الـزمن،               
، وعـن    علـى الـسواء    عن وضع املرأة يف جمـال العمالـة، يف القطـاعني الرمسـي وغـري الرمسـي                

 أنـشطة اقتـصادية    توليـد  للمرأة عن طريـق      افئةفرص متك  وفعاليتها يف هتيئة  التدابري املتخذة   
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وتوصي اللجنة كذلك بأن تـويل الدولـة الطـرف اهتمامـاً خاصـاً لظـروف النـساء                  . جديدة
ــل        ــا املقب ــضمني تقريره ــة الطــرف إىل ت ــدعو الدول ــامالت يف القطــاع غــري الرمســي، وت الع

 فــضال عــن معلومـات عــن االئتمـان، والتــدريب، والتكنولوجيـا، والوصــول إىل األسـواق،    
  . االجتماعيةاخلدمات واحلماية

  
  الصحة    

فـريوس نقـص املناعـة    ل للتـصدي يط اللجنة علما باجلهود اليت بذلتها الدولـة الطـرف           حت  - ٣٧
فــريوس بســتراتيجية الوطنيــة املتعلقــة  مبــا يف ذلــك اخلطــة اال،بيــساو - اإليــدز يف غينيــا/البــشرية

، الـيت تـستهدف حتديـدا النـساء بوصـفهن           ٢٠١١-٢٠٠٧اإليـدز للفتـرة     /نقص املناعة البشرية  
 لتخفيض الوفيات النفاسـية ولوضـع قـوانني بـشأن الـصحة              واجلهود اليت بذلتها    ذات أولوية  فئة
ــة الــصحية للنــساء والفتيــات يف   اللجنــة ولكــن  .ةجنابيــاإل   تأســف لعــدم فهمهــا بوضــوح للحال

ــة الطــرف    - غينيــا عــن قلقهــا إزاء  وتعــرب .بيــساو مــن خــالل املعلومــات الــيت قدمتــها الدول
ــة واخلــدمات         ــن الرعاي ــات م ــساء والفتي ــيت حتــول دون اســتفادة الن ــة ال ــة اهلام احلــواجز اهليكلي

ــة الــصحية املالئمــة، مبــا يف ذلــك خــدمات    ــة يالــصحالرعاي ــسية واإلجنابي وتــشمل هــذه   .ة اجلن
ويف  . احملـدودة  ةاليـ امل و ةبـشري القـدرات   الاحلواجز نقـصا يف اهلياكـل األساسـية املاديـة املناسـبة و            

ذه احلـواجز علـى النـساء    هلـ  وجـه اخلـصوص إىل اآلثـار الـسلبية     ى اللجنـة علـ    ريهذا الصدد، تـش   
 أيــضا بــسبب ارتفــاع معــدالت الوفيــات   القلــقاللجنــةيــساور و .والفتيــات يف املنــاطق الريفيــة

  . وتشويه األعضاء التناسلية لألنثى واحلمل املبكر،النفاسية
ة الطرف على اختاذ خطـوات لتحـسني البنيـة التحتيـة الـصحية          وحتث اللجنة الدول    - ٣٨

فيهـا الـصحة     مبـا ،يف البلد هبـدف كفالـة اسـتفادة النـساء مـن الرعايـة واخلـدمات الـصحية                
 اللجنــة عووتــد .اصــة يف املنــاطق الريفيــةخباجلنــسية واإلجنابيــة واملعلومــات ذات الــصلة، و

 .يع برامج وسياسـات القطـاع الـصحي        يف مج  ا جنساني ادرج منظور ت  إىل أن  الدولة الطرف 
فـريوس  ب لحـد مـن معـدالت اإلصـابة       وتوصي اللجنة بأن تكثّف الدولة الطرف جهودهـا ل        

تحـسني تـوافر    ل و ،الوفيـات النفاسـية واحلمـل املبكـر       حدوث  اإليدز و /نقص املناعة البشرية  
تنظــيم خــدمات الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة، مبــا يف ذلــك املعلومــات واخلــدمات املتعلقــة ب   

 وأيــضا االســتفادة مــن خــدمات مــا قبــل الــوالدة ومــا بعــدها    ، والتربيــة اجلنــسية،األســرة
تعزيـز  إىل  وتدعو اللجنة الدولة الطرف      . الوفيات النفاسية  خفضوخدمات التوليد هبدف    

ــادة اجملتمــع احمللــي ومــع املرشــدين الــصحيني للقــضاء علــى      ــشويه ممارســيت العمــل مــع ق ت
  .نثى والزواج املبكراألعضاء التناسلية لأل
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  النساء الريفيات    
 املـساواة بـني اجلنـسني       زيـز تعإىل  على الرغم من ترحيبها بإدراج اسـتراتيجيات هتـدف            - ٣٩

قلـق مـن هـشاشة وضـع        ال اللجنة    يساور ستراتيجية الوطنية للحد من الفقر،    ومتكني املرأة يف اال   
فقـر  حالـة   بيـساو ويعـشن يف       -  يف غينيـا   النساء يف املناطق الريفية الالئي يشكلن أغلبية النـساء        

ــة ويــساور .مــدقع للوصــول إىل   الــسبل املتاحــة هلــن ، علــى وجــه اخلــصوص، إزاء القلــق اللجن
 والرعايـة  ،مي، وحمـو األميـة والتـدريب املهـين األساسـيني     نظـا التعليم، مبا يف ذلك التعلـيم غـري ال   

 علـى النـساء   حـصول  لق أيضا إزاء اللجنة القوينتاب .الصحية واخلدمات االجتماعية األساسية   
 رقـل من مرافق االئتمان واملوارد اإلنتاجية والتكنولوجيا اليت يع       استفادهتن  األراضي وامتالكها و  

عــادات  عــن قلقهــا البــالغ إزاء اســتمرار    عــرب اللجنــة تو .امتكينــهن اقتــصادي االفتقــار إليهــا  
لنـساء والفتيـات وهلـا تـأثري ضـار          وممارسات تقليدية يف املناطق الريفية تنتهك حقوق اإلنـسان ل         

  . وعلى متكينهنهتن بالرجالمساواعلى 
حتياجــات النــساء  الوحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إيــالء اهتمــام خــاص          - ٤٠

كفالة متتعهن باخلدمات والـبىن التحتيـة األساسـية وبـالفرص االقتـصادية الـيت               لالريفيات، و 
ان، علــى أســاس املــساواة واإلنــصاف مــع  تــشمل املــشاريع املــدّرة للــدخل ومرافــق االئتمــ 

كما حتث الدولة الطرف على اختاذ التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال                   .الرجال
وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى   . ووراثتهايضافيما يتعلق مبلكية األر   املرأة  التمييز ضد   

 إلمنائيـة وسياسـاهتا    خططهـا ا   يفأن جتعل مـن تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني عنـصرا واضـحا                 
التنميـة املـستدامة، وعلـى أن    حتقيـق  اصة تلـك اهلادفـة لتخفيـف وطـأة الفقـر و     خب، و الوطنية

 مبـا يف ذلـك عمليـات صـنع          ،تكفل مشاركة املرأة يف العمليات اإلمنائية على مجيـع الـصعد          
  .القرارات اجملتمعية ووضع خطط للحد من الفقر وتنفيذها

  
  العالقات األسرية    

بيـساو تنطـوي     - عرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء وجـود قـوانني ال تـزال نافـذة يف غينيـا                   ت  - ٤١
 مــن ١٦  و١٥علــى متييــز ضــد املــرأة، مــن حيــث الغــرض واألثــر، علــى حنــو خيــالف املــادتني     

واللجنة قلقة بشكل خاص من أن العديـد مـن أحكـام القـانون املـدين ال تـزال سـارية                       .االتفاقية
كمـا تـشعر     . مـن الدسـتور    ٢٥ مبوجـب املـادة      أُلغيـت  اولة الطرف أهنـ   على الرغم من تأكيد الد    

، بيـساو  - غينيـا  اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسات تقليدية ضارة مبوجب القانون العريف يف        
 مـن  رملـة األبـاإلكراه، وتعـدد األزواج والزوجـات وزواج        والـزواج    الـزواج املبكـر      مبا يف ذلـك   

  . تنتهك حقوق اإلنسان للنساء والفتياتارساتوهي مم، شقيق زوجها املتوىف
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 مـن االتفاقيـة ومتـشيا مـع         ١٦  و ١٥وحتث اللجنة الدولة الطرف، وفقا للمادتني         - ٤٢
 بــشكل صــريح مجيــع األحكــام التمييزيــة يف      أن تلغــي، علــى٢١ العامــة رقــم  تهاتوصــي

رية علــى ســبيل تــشريعاهتا الوطنيــة ويف القــانون العــريف يف جمــال الــزواج والعالقــات األســ  
كمــا حتــث الدولــة الطــرف علــى اختــاذ التــدابري املناســبة الستئــصال املمارســات    .األولويــة

  .التقليدية الضارة والعادات والتقاليد اليت تربرها وُتبقي عليها
  

  إعداد التقارير    
للتقريـر   التقرير اجلامع    ها إعداد  الدولة الطرف اعتمدت يف    تالحظ اللجنة مع القلق أن      - ٤٣
بيــــساو  - لتقـــارير الدوريــــة الثــــاين والثالــــث والرابــــع واخلــــامس والــــسادس لغينيــــا ألول واا
)CEDAW/C/GNB/6 (      ــة ــها اللجنــ ــيت طرحتــ ــئلة الــ ــضايا واألســ ــة القــ ــن قائمــ ــا عــ وإجاباهتــ
)CEDAW/C/GNB/Q/6/Rev.1/Add.1 (نيستشاري االخدماتريا على ب كاداعتما.  

نـها   إعـداد التقـارير أداة ختطـيط متكّ   ذ من إىل أن تتخ اللجنة الدولة الطرف  عووتد  - ٤٤
ــاء        ــوفري بن ــة وت ــذ االتفاقي ــيم مــدى تنفي ــد، وتقي ــة الوضــع احلقيقــي للمــرأة يف البل مــن رؤي

الدولـة  إىل  اللجنـة  تطلـب وهلذا  .وظفي الوزارات القطاعية املشاركة يف العملية  ملقدرات  ال
وأن تــستفيد مــن آليــة مــشتركة بــني القطاعــات تــشمل أصــحاب املــصلحة  إقامــة الطــرف 

  .املساعدة التقنية لتكون قادرة على إعداد التقرير الدوري املقبل
  

  مجع البيانات وحتليلها    
 اجلهود املبذولة يف اآلونة األخرية لتحـسني مجـع البيانـات املـصنفة               اللجنة الحظبينما ت   - ٤٥

اء والتعـداد،   حسب نوع اجلنس، مبا يف ذلك العمل الذي قام به مؤخرا املعهد الـوطين لإلحـص               
قلّتــها، يف عــدد مــن اجلــنس، أو نــوع ر بيانــات مــصنفة حــسب  إزاء عــدم تــوافقلــقال يــساورها

ويـساور اللجنـة القلـق       .دة اهلـدف   سياسات حمـد   وضعلالزمة  ذه البيانات   جماالت االتفاقية، وه  
 ذلك من صعوبات يف كفالـة إجـراء تقيـيم           لىعدم توافر رصد منهجي وما يترتب ع      أيضا إزاء   

ــرأة والرجــل و    للت ــة بــني امل ــق املــساواة الفعلي ــيم القــدم احملــرز حنــو حتقي ــتقي ــرأة  ال دقيق لوضــع امل
  .واالجتاهات مع مرور الزمن فيما يتعلق جبميع اجملاالت اليت تشملها االتفاقية

الدولة الطرف إعطاء األولوية للجمع املنـهجي لبيانـات شـاملة         إىل   اللجنة   طلبتو  - ٤٦
مؤشرات ميكـن قياسـها لتقيـيم اجتاهـات وضـع املـرأة،             وضع  ولاجلنس  نوع  مصنفة حسب   

والتقدم احملرز حنو حتقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل، وتلفـت انتباههـا إىل التوصـية                 
، عنــد االقتــضاء، املــساعدة  إىل أن تلــتمسوتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف. ٩العامــة رقــم 

لـك البيانـات وحتليلـها، ولـضمان أن تـستند تلـك             الدولية لتطوير اجلهود املبذولة يف مجع ت      
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الدولة الطرف أن تـدرج يف      إىل  وتطلب اللجنة    .اجلهود إىل احتياجات مستعملي البيانات    
اجلـنس وحـسب    نـوع   تقريرها الدوري التايل بيانـات إحـصائية وحتلـيالت مـصنفة حـسب              

  .ائج احملرزةوالنتاملتخذة توّضح تأثري التدابري وأن املناطق احلضرية والريفية، 
  

  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
االسـتعانة   على   ،حتث اللجنة الدولة الطرف، عند تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية          - ٤٧

 أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب إىل        ان يعـزز  نلـذي لبإعالن ومنـهاج عمـل بـيجني، ا       على حنو تام    
  .ايلالدولة الطرف إدراج معلومات بشأن ذلك يف تقريرها الدوري الت

  
  األهداف اإلمنائية لأللفية    

تــشدد اللجنــة علــى أن التنفيــذ الكامــل والفعــال لالتفاقيــة أمــر ال بــد منــه لبلــوغ     - ٤٨
جنـساين يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل          إدراج منظـور    وتـدعو إىل     .األهداف اإلمنائية لأللفيـة   

يف تلك اجلهود،   تفاقية  التجسيد الواضح ألحكام اال    وإىل   حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،   
  .وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات هبذا اخلصوص يف تقريرها الدوري التايل

  
  التصديق على املعاهدات األخرى    

 ةتالحظ اللجنة أن امتثال الدولة الطرف لصكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة التـسع               - ٤٩
ن واحلريات األساسـية يف مجيـع منـاحي       حقوق اإلنسا املرأة مبا هلا من     يعزز متتع    )١(الرئيسية
بيـساو علـى التـصديق علـى املعاهـدات           -   تشجع اللجنة حكومـة غينيـا      ،وهلذا. احلياة

 ،العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية           هـي    و ،اليت ليست طرفا فيها بعـد     
يـة   واالتفاقيـة الدول  ،واالتفاقية الدوليـة للقـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري              

  ســنةها مجيعــا يفتــع الــيت وقّ،حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم   
 واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع ، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة،٢٠٠٠

  .األشخاص من االختفاء القسري

_________________ 
وق املدنيـة   العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلق                      )١(  

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

يـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم؛ واتفاقيـة            الالإنسانية أو املهينة؛ واالتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مج          أو
  . واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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  نشر املالحظات اخلتامية    
بيـساو   - اسـع يف غينيـا    تطلب اللجنة نشر هذه املالحظات اخلتامية علـى نطـاق و            - ٥٠

اسيون والربملـــانيون ي مبـــن فـــيهم املـــسؤولون احلكوميـــون والـــس،مـــن أجـــل توعيـــة النـــاس
ــسان   ــسائية ومنظمــات حقــوق اإلن ــدابري الــيت اتُ ،واملنظمــات الن ــة حتقيــق   بالت خــذت لكفال

 . فضال عن اخلطوات األخـرى املطلوبـة يف هـذا الـصدد    ،فعلية للنساء القانونية وال ساواة  امل
 املنظمـات النـسائية     ، وخباصـة بـني    نـشر التعزيـز   مواصلة  ب اللجنة إىل الدولة الطرف      وتطل

التفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري والتوصـيات العامـة للجنـة            لومنظمات حقـوق اإلنـسان،      
الثالثــة والعــشرين للجمعيــة   وإعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني ونتــائج الــدورة االســتثنائية       

ــة العامــة ــة والــسالم يف القــرن    :٢٠٠٠املــرأة عــام  ”املعنون املــساواة بــني اجلنــسني والتنمي
  .“احلادي والعشرين

  
   من االتفاقية٢٠ من املادة ١تعديل الفقرة     

 من ٢٠ من املادة ١تشجع اللجنة الدولة الطرف على املوافقة على تعديل الفقرة   - ٥١
  .االتفاقية املتعلق مبوعد اجتماع اللجنة

  
  ميةمتابعة املالحظات اخلتا    

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم، خـالل سـنتني، معلومـات مكتوبـة عـن                    - ٥٢
  . أعاله٣٤ و ٢٦اخلطوات املتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني 

  
  املساعدة التقنية    

  يف وضـع   توصي اللجنة بأن تستفيد الدولة الطرف من املساعدات التقنيـة واملاليـة             - ٥٣
وتعـرب   .شامل يهدف لتنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـاله واالتفاقيـة عمومـا      وتنفيذ برنامج   

اللجنة عن استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطرف، بسبل من بينها زيارة أعضاء من              
اللجنة للبلد لتقدمي املزيد مـن التوجيـه بـشأن تنفيـذ التوصـيات الـواردة أعـاله والتزامـات                    

الدولـة الطـرف زيـادة تعزيـز        إىل  وتطلـب اللجنـة أيـضا        .الدولة الطـرف مبوجـب االتفاقيـة      
نظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا برنـامج            التابعة مل ربامج  التعاوهنا مع الوكاالت املتخصصة و    

األمم املتحدة اإلمنائي، وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة، ومنظمـة األمـم املتحـدة                   
نظمــة الــصحة العامليــة، ومفوضــية األمــم للطفولــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وم

املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، وشــعبة اإلحــصاءات وشــعبة النــهوض بــاملرأة يف إدارة الــشؤون 
  .االقتصادية واالجتماعية
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  موعد التقرير املقبل    
لــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه  ا رد علــىتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــ   - ٥٤

 مـن   ١٨قدم وفقـا للمـادة      ذي سـيُ  تقريرها الدوري املقبـل الـ     املالحظات اخلتامية وذلك يف     
وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل تقــدمي تقريرهــا اجلــامع للتقريــرين الــدوريني    .االتفاقيــة

  .٢٠١٤السابع والثامن يف عام 
  
  


